
  احمدرضا صدري
روزهايي كه پيش روي ماست، تداعي گر اوج گيري 
انقاب اس�امي به رهبري مرش�دي است كه از 
دهكده اي كوچك در حومه پاريس فرمان مي راند 
و ملتي گ�وش به كامش داش�تند. اي�ن رويداد 
تاريخي درخ�ور بازخواني اس�ت؛ امري كه مقال 
حاضر در پي آن بوده است. اميد آنكه مقبول افتد. 

   
  پاس�خ منفي رهبر كبير انقاب به خواست 

بعثيان حاكم بر عراق
در آغاز دهه 50، رژيم بعث به رهبري صدام حسين 
همواره تالش مي كرد از نف��وذ معنوي امام خميني 
در جه��ت منافع خويش بهره ب��رداري كند و به اين 
وسيله رژيم محمدرضا ش��اهي را زير فشار بگذارد، 
اما زماني كه فهميد امام ابداً حاضر نيس��ت اهداف 
مقدس و متعال��ي خود را فداي مطامع سياس��ي او 
كند، بر سختگيري هاي خود نس��بت به امام افزود. 
در س��ال 1353 پس از امضاي قرارداد الجزاير بين 
صدام و ش��اه و حل اختالفات مرزي اي��ران و عراق 
و بهبود روابط سياسي بين دو كش��ور، هر دو رژيم 
فشار و محدوديت ها را براي امام بيشتر كردند. دولت 
عراق از طريق سيد محمود دعايي به امام پيغام داد 
كه در عين حال كه مي خواهيم احترام شما را حفظ 
كنيم، به خاطر حفظ روابط حس��نه با رژيم ايران از 
شما مي خواهيم كه فعاليت خود را محدود و شرايط 
و موقعيت ما را درك كنيد. پس از پاسخ منفي و قاطع 
امام، حزب بعث، سعدون شاكر، رئيس سازمان امنيت 
عراق را نزد امام فرستاد و از ايشان خواست از هر نوع 
فعاليت سياس��ي و صدور اعالميه خ��ودداري كند، 
وگرنه مجبور خواهد شد از ايشان بخواهد كه عراق 
را ترك كند. امام بار ديگر ضمن تشريح اهداف خود 
و تبيين تكليف ديني اي كه بر عهده ش��ان بود اعالم 
كردند كه در صورت ادامه فشار و ايجاد محدوديت 
بيشتر از سوي رژيم عراق، عراق را ترك خواهند كرد 
و با صراحت و شجاعت به رئيس سازمان امنيت عراق 
گفتند: »من هر جا بروم و همين قاليچه را پهن كنم، 
آنجا خانه من است. من در زمره روحانيوني نيستم 
كه به خاطر زيارت دست از مبارزه مي كشند. اگر قرار 
باشد از مردم ايران جدا شوم، حتي يك لحظه هم در 

اينجا نخواهم ماند!« 
  شهادت آيت اهلل حاج آقا مصطفي خميني، 

آشكاركننده عمق نفوذ و محبوبيت امام
امام خمين��ي نه تنه��ا در مقابل رژي��م بعث حالت 
انفعالي به خود نگرفتند، بلكه آن را از لحاظ خشونت 
و رفتارهاي وحشيانه عليه مسلمانان از رژيم شاه هم 
بدتر مي دانستند. رژيم ش��اه اخبار برخورد قاطعانه 
امام با رژي��م عراق را به ش��دت سانس��ور مي كرد و 
اجازه نمي داد هيچ رس��انه اي آن را مطرح كند تا به 
اين ترتيب ن��ام امام بار ديگر بر س��ر زبان ها نيفتد و 
ايش��ان را در بين مردم، مطرود و منزوي كند. رژيم 
پهلوي به اين حد هم بسنده نكرد و با يك اقدام كاماًل 
برنامه ريزي شده و سّري، توس��ط مأموران امنيتي 
عراق، فرزند امام، آيت اهلل س��يدمصطفي خميني را 
در نيمه شب يك شنبه اول آبان سال 1356 به شكل 
مرموزي به شهادت رس��اند. پزش��كي كه جنازه را 

معاينه كرده بود، مرگ را مسموميت شديد تشخيص 
داد، ولي بعد به خاطر فش��ار مأموران امنيتي عراق 
حاضر نشد اين مطلب را بنويسد. حاج آقا مصطفي 
درواقع رابط امام با انقالبيون ايران و ساير نقاط جهان 
بود و اعالميه ها و نامه هاي امام را منتشر مي كرد و از 
ستون هاي مهم انقالب اسالمي محسوب مي شد. به 
همين دليل هم ساواك تصميم گرفت ايشان را حذف 
كند و درواقع امام را از يكي از صديق ترين ياران خود 
جدا سازد. حضور ساواكي ها در تشييع و تدفين پيكر 
حاج آقا مصطفي، گواه صادقي بر اين مدعاست. حاج 
آقا مصطفي يك شخصيت علمي و مبارزاتي برجسته 
بود كه در س��نين جواني به درجه اجتهاد رسيد و از 
زيركي و فراس��ت خاصي برخوردار بود. آثاري كه از 
او باقي مانده اند، به خوب��ي جايگاه و مرتبت علمي او 
را نش��ان مي دهند. حاج آقا مصطفي از سال 1341 
در كنار امام به مب��ارزه با رژيم پهل��وي پرداخت و 
در پيشبرد نهضت اس��المي نقش برجسته اي را ايفا 
كرد. او پ��س از تبعيد امام به تركيه، موج گس��ترده 
اعتراض عليه اي��ن اقدام رژيم را س��اماندهي كرد و 

به همين علت زنداني شد. س��رانجام رژيم در تاريخ 
14 دي 1343 او را ه��م به تركي��ه تبعيد كرد و نزد 
امام فرس��تاد. در 13 مه��ر 1344، ام��ام و حاج آقا 
مصطفي به عراق برده شدند و در آنجا بود كه حاج آقا 
مصطفي عالوه بر كسب فيض از محضر امام و ديگر 
مراجع برجسته عراق، خود نيز به تدريس پرداخت و 

شاگردان فاضلي را تربيت كرد. 
مرحوم حاج سيداحمد خميني در پيامي به مناسبت 
شهادت سيدمصطفي خميني صراحتاً اعالم كرد كه 
برادرش به دست عوامل شاه مسموم شد. دشمنان 
اسالم تصور مي كردند كه با به شهادت رساندن حاج 
آقا مصطفي، امام را از ادامه راهي كه در پيش گرفته 
بودند، پشيمان خواهند كرد، اما عكس العمل عالمانه 
و زيركانه امام، تمام نقشه هاي دشمن را نقش بر آب 
كرد. امام پس از شهادت حاج آقا مصطفي فرمودند: 
»مصطفي اميد آينده اسالم بود و فقدان او از الطاف 
خفيه الهي اس��ت!« ايشان در پاس��خ به همدردي 
مردم فرمودند كه با وجود گرفتاري ها و مصائبي كه 
رژيم پهلوي براي مردم ايران ايجاد كرده و با شرايط 
دشواري كه بيگانگان و عمال داخلي آنها براي ملت 
به وجود آورده اند، ديگر جايي براي مصائب شخصي 
باقي نمي ماند. سپس به عموم مسلمانان، مخصوصاً 
علما، دانشگاه ها و روشنفكران تذكر دادند كه به طور 
جدي از احكام اس��الم كه ضامن آزادي و استقالل 
اس��ت دفاع كنند و در آگاه كردن مردم بكوش��ند و 
حقايق را به گوش مردم دني��ا و محافل بين المللي 

برسانند. 
  پيامدهاي ش�هادت فرزند ام�ام در عرصه 

مبارزات انقاب
رژيم پهلوي با به شهادت رساندن حاج آقا مصطفي 
سعي داش��ت روحيه امام را درهم بشكند و در دل 
ديگران نيز رعب و وحش��ت ايجاد كن��د، اما كاماًل 
نتيج��ه عكس گرفت. حت��ي زماني كه ع��ده اي از 
طالب با چشم هاي اش��كبار و براي عرض تسليت 
به مناس��بت ش��هادت حاج آقا مصطفي ن��زد امام 
مي رفتند، امام ناراحت شدند و فرمودند: »مصطفي 
امانتي بود كه خدا به ما داد و از ما پس گرفت. اينكه 
گريه و زاري ندارد.« ش��هادت ح��اج آقا مصطفي 
حقيقتاً هم از الطاف خفيه  بود، زيرا زمينه مناسبي 
براي نشر و تبيين انديشه هاي امام شد و از آن پس 
وعاظ و منبري ها در مراسم بزرگداشت او بي پروا نام 
امام را بردند و از مقام و انگيزه هاي مبارزاتي ايشان 
تجليل و به تعبيت از امام، شاه را عامل همه فسادها 
و بدبختي ها در كشور معرفي كردند. شهادت حاج 
آقا مصطفي، ش��عله انقالب را ك��ه تبديل به آتش 
زير خاكستر شده بود و مي رفت كه خاموش شود، 
شعله ور كرد و تظاهرات و راهپيمايي ها و مراسم هاي 
ختم و چهلم و اعتراضات و تحصن هايي كه پس از 
اعالم خبر شهادت وي برپا شدند، نهايتاً به سقوط 
نه تنه��ا رژيم پهلوي ك��ه بناي س��لطنت در ايران 
انجامي��د و در زمان كوتاهي سراس��ر ايران تبديل 
به صحنه مبارزه عليه رژيم ش��د. درواقع ش��هادت 
حاج آقا مصطفي نقطه عطف��ي در تاريخ مبارزات 
امام به ش��مار مي آيد كه آثار و پيامدهاي فراواني 

داشت، از جمله: 

ام�ام خمين�ی ب�ا انتخ�اب پاريس 
برای اقامت خويش، تم�ام تصورات 
سياس�تمداران و تحليلگران جهان 
را كه گمان مي بردند امام در فرانسه 
فراموش خواهند شد، نقش بر آب و از 
خانه ساده اي در حومه پاريس، انقاب 
ايران را با ق�درت و دراي�ت رهبري 
كردند. امام در پاري�س موقعيتي به 
مراتب بهت�ر از عراق پي�دا كردند و 
توانستند از طريق رسانه هاي گسترده 
غربي، پيام ملت ايران را كه سرنگوني 

شاه بود، به گوش مردم دنيا برسانند

در طول مدت اقامت چهار ماهه امام در 
پاريس، نوفل لوشاتو تبديل به مهم ترين 
مرك�ز خب�ري جه�ان ش�د و ام�ام در 
مصاحبه هاي متعددي ديدگاه هاي خود 
را درباره نهضت اسامي براي مردم دنيا 
تشريح كردند. دولت فرانسه تا دو هفته 
توانس�ت جلوي فعاليت امام را بگيرد و 
مانع از انجام مصاحبه اش بشود، اما امام 
با اس�تقرار در نوفل لوش�اتو توانستند 
توس�ط ي�اران و نزدي�كان خ�ود پيام 
انقاب را به ايران و به جهان اباغ كنند
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حضور امام خميني در نوفل لوشاتو، تسريع كننده موج انقاب اسامي

 به خاطر زيارت 
دست از مبارزه نمي كشم!
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  محمدرضا كائيني
اس��تاد  خاط��رات 
سيدهادي خسروشاهي 
از ام��ام خمين��ي رهبر 
كبي��ر انقالب اس��المي 
-كه مجلدي از مجموعه 
خاطرات مستند وي به 
ش��مار مي رود- توسط 
پژوهش��ي  معاون��ت 
مؤسسه تنظيم و نش��ر آثار امام خميني به چاپ 
رس��يده اس��ت. اين مجموعه ح��اوي خاطرات 
ناشنيده و مس��تند راوي از ادوار گوناگون حيات 
رهبركبير انقالب اس��ت كه مي تواند دس��تمايه 
تاريخ و تحليل نگاري پژوهشگران تاريخ انقالب 
باشد. ناش��ر در ديباچه اي بر اين اثر چنين آورده 
اس��ت: »معاونت پژوهش��ي مؤسس��ه تنظيم و 
نش��ر آثار امام خميني با اعتقاد ب��ه پايه گذاري 
تاريخ نويس��ي انق��الب اس��المي ب��ر ديده ها و 
ش��نيده هاي واقعي حاضران و ناظران��ي كه بار 
عظيم انقالب را بر دوش كشيده اند و دشواري ها و 
ناماليمات جانفرسايي را در راه پيروزي آن بر جان 
خريدند، ضبط و ثبت خاطرات اين تاريخ سازان 
را در ش��مار برنامه هاي اصلي خود گنجانده و بر 
آن است تا پس از تنظيم و تدوين آنها، با رعايت 
اصول علمي و امانتداري و بدون هيچ گونه داوري، 
خيل عظيم مخاطبان در زمان حال و آينده را از 
جزئيات اين بخش از تاريخ ايران بهره مند گرداند. 
آنچه پيش رو داريد، گوشه اي از خاطرات جذاب 
و خواندني حجت االسالم و المسلمين سيدهادي 
خسروش��اهي، با تمركز ب��ر قيام 15 خ��رداد به 
عنوان آغاز نهضت اس��المي ب��ه رهبري حضرت 
امام خميني)ره( اس��ت. وي در خالل خاطرات 
خويش، فضاي حاكم بر حوزه هاي علميه را قبل و 
بعد از 15 خرداد به ويژه با توجه به تأثير پذيري آن 
در نهضت حضرت امام تش��ريح نموده و ماجراي 

انجمن ه��اي ايالتي و واليتي، حمله به مدرس��ه 
فيضيه و مالقات رهبران نهض��ت آزادي با رهبر 
انقالب را بازگ��و و در ادامه خاطرات��ي از دوران 
نمايندگ��ي امام خميني)ره( در وزارت ارش��اد و 
س��فارت جمهوري اس��المي ايران در واتيكان و 
ابالغ پيام معظم له به پاپ بيان كرده و در اين ميان 
ناگفته هايي را مطرح نموده كه خواننده در جايي 

ديگر نديده و نشنيده است.« 
استاد سيدهادي خسروش��اهي مؤلف اثر نيز در 
مقدمه مجمل خويش بر اين مجموعه خاطرات 
چنين نگاش��ته اس��ت: »از يك ربع قرن پيش و 
تاكن��ون يادداش��ت ها، مقاالت، س��خنراني ها و 
خاطرات متفرقه اينجانب درباره انديشه و نهضت 
امام خميني)ره( در مطبوع��ات متعدد داخل و 
خارج و در تاريخ هاي مختلف منتشر شده است، 
بخش عم��ده آنه��ا هم اكنون در اي��ن مجلد، در 
اختيار عموم عالقه  مندان قرار مي گيرد و به تصور 
اينجانب مس��ائل مطرح ش��ده در اين مجموعه، 
ش��امل اطالعات و موضوعات جالبي اس��ت كه 
از لحاظ تاريخ��ي از اهميت وي��ژه اي برخوردار 
اس��ت و ش��ايد تاكنون در هيچ يك از كتاب ها و 
آثار خاطراتي دوس��تان و بزرگان، مطالبي از اين 
نوع، با اس��ناد و مدارك، مطرح نشده باشد. البته 
آنچه در اين مجموعه آمده است، همه ديدگاه ها 
يا خاطرات من درباره امام خميني)ره( و نهضت 
و انديشه ايشان نيست و تصميم نخستين آن بود 
كه كتاب، پس از تكميل و افزودن نكات ديگر به 
دست چاپ سپرده شود، ولي پيشنهاد دوستان 
آن بود كه نخست آنچه موجود است منتشر گردد 
و بحث ها و موضوع��ات ديگر، پ��س از تكميل و 
آماده س��ازي، به عنوان بخش دوم كتاب به چاپ 
برسد. اشاره به يك نكته ضروري است و آن اينكه: 
به علت طول زمان -   25 سال- نگارش ها و تعدد 
مطالب و تنوع مراكز نشر، شايد نكاتي در بعضي 
موارد و البته به طور اجمال، تكرار ش��ده باش��د 
كه به هن��گام تهيه آن نوش��ته ها و براي تكميل 
موضوعات، ضروري به نظر رسيده است و حذف 
آنها، در مباحث مختلف اين مجموعه ، ش��ايد با 

هماهنگي و انسجام موضوعي، همگام نباشد...«

به بهانه انتشار خاطرات استاد 
سيدهادي خسروشاهي از امام خميني

حاصل ربع قرن 
خاطره نويسي!

1- برگزاري مراس�م بزرگداش�ت حاج آقا 
مصطفي در سراس�ر اي�ران: از آبان 1356 و 
طنين انداز شدن نام امام خميني در تمام محافلي 
كه نزديك ب��ه دو دهه اج��ازه و جرئت بردن نام 

ايشان را نداشتند. 
2- حض�ور م�ردم صحنه: در اين مراس��م ها 
مردم فقط ب��ه اظهار وف��اداري به ام��ام و ابراز 
احساس��ات بس��نده نكردند، بلكه ب��ا تظاهرات 
خياباني و درگيري با مأموران شاه، زمينه ايجاد 
انقالب اس��المي را فراهم كردن��د. قيام خونين 
19 دي 1356 در ش��هر قم، درواق��ع نقطه آغاز 
راهپيمايي ها و اعتراض��ات خونين مردمي بود. 
اين راهپيمايي در اعتراض به مقاله احمد رشيدي 
مطل��ق صورت گرف��ت كه در آن به ش��خصيت 
امام خميني توهين شده بود. در اين راهپيمايي 
و تظاهرات چندين تن ش��هيد و شمار زيادي از 
مردم مجروح شدند. در پي اين تظاهرات حوزه ها 
و بازار قم تعطيل شدند و تظاهرات پراكنده اي در 
سطح ش��هر صورت گرفتند. امام در اعالميه اي 
به مناسبت 19 دي به مردم وعده دادند كه اين 
مقدمه پيروزي اس��ت و ب��ه زودي زمان انقراض 

سلسله سياه روي پهلوي فراخواهد رسيد. 
3- فراگير شدن رهبري امام: پس از شهادت 
حاج آقا مصطفي خميني در ش��هرهاي مختلف 
ايران اجتماعات بزرگي تش��كيل ش��دند. امام 
فرصت را مغتنم ش��مردند و با صدور اعالميه ها 
و نيز س��خنراني هاي روش��نگرانه تالش كردند 
اين اجتماعات را گس��ترش بدهن��د و نگذارند 
شعله اي كه با شهادت حاج آقا مصطفي فروزان 
شده است، خاموش شود. ايش��ان در پيامي كه 
به مناس��بت قيام مردم آذربايجان در 29 بهمن 
1356 فرس��تادند، م��ردم را به ادام��ه مبارزه تا 
سقوط سلسله پهلوي تشويق كردند. نقطه اوج 
مبارزات 17 ش��هريور 1357 بود كه رژيم جمع 
زيادي از مردم را به شهادت رساند و زخمي كرد. 
4- وحدت مي�ان مخالفان رژي�م پهلوي: 
با ش��هادت حاج آق��ا مصطف��ي در بي��ن آحاد 
مردم و گروه ه��ا و جناح هاي مختلف سياس��ي 
ب��ا ديدگاه هاي متف��اوت، وحدت چش��مگير و 
كم نظيري به وجود آمد و تمام اقش��ار كش��ور، 
ازجمله روحاني��ون، دانش��گاهي ها و گروه هاي 
سياس��ي مختلف پشت س��ر امام صف بستند و 
به حركت درآمدند. انصافاً رمز پيروزي انقالب، 
همين وحدت در ميان طبقات مختلف اجتماعي، 
اخالص كساني كه در اين حركت عظيم شركت 

داشتند و رهبري داهيانه امام بود. 
  حص�ر من�زل ام�ام خمين�ي در نجف، 

زمينه ساز يك تصميم تاريخي 
پس از ش��هادت حاج آقا مصطفي و گس��ترش 
اعتراضات مردمي، ش��رايط داخل��ي و خارجي 
براي رژيم شاه پيچيده و دش��وار شد. از آن سو 
هم دولت ع��راق جزوه هاي حكومت اس��المي 
را در عراق جمع و چند تن از ي��اران و نزديكان 
امام را دس��تگير كرد. نهايتاً وزراي خارجه ايران 
و عراق در مالقاتي كه در نيويورك با هم داشتند، 
تصميم گرفتند ام��ام را از عراق اخراج كنند. لذا 
در روز دوم مهر 1357، نيروهاي بعثي منزل امام 
در نجف را محاصره كردند. اين خبر توسط شهيد 
آيت اهلل صدوق��ي به اطالع مردم ايران رس��يد و 
خش��م و نفرت مردم را برانگيخت و موج تازه اي 
از اعتصابات و تحصن ها شكل گرفت. اعتراضات 
مردمي س��بب گرديد كه رژيم بعث و رژيم شاه 
محاصره خان��ه امام را لغو كنند. ام��ام با ارزيابي 
شرايط عراق، ماندن در آنجا را صالح ندانستند و 
پس از مشورت با نزديكان، تصميم گرفتند عراق 
را ترك كنند. امام كشور سوريه را انتخاب كردند 
و س��يدعلي اكبر محتش��مي را براي هماهنگي 
بيشتر به آنجا فرس��تادند، اما به دو دليل منتظر 
بازگشت وي از سوريه نش��دند و از سيدمحمود 
دعايي خواستند كه اجازه خروج از كشور عراق 
را بگيرد. بين دولت عراق و سوريه از مدت ها قبل 
اختالفات سياسي وجود داش��ت و امام احتمال 
مي دادند ك��ه دولتمردان عراقي اج��ازه ندهند 
كه ايشان مستقيماً به سوريه بروند، لذا تصميم 
گرفتند ابتدا به كويت عزيمت كنند و س��پس از 

آنجا عازم سوريه شوند. 
  حركت به سوي كويت

فشار مأموران امنيتي عراق و ايران هر روز بر امام و 
اطرافيان ايشان بيشتر مي شد و مرتبطين با امام، 
هر روز در معرض اتهامات بيشتري قرار مي گرفتند. 
امام براي كاهش فشار از روي ياران خويش و نيز 
رهايي از تحميل تبعيدگاهي جديد برايش��ان، به 
س��مت كويت حركت كردند، اما مأموران مرزي 
كويت ايش��ان را شناس��ايي كردند و مانع از ورود 
ايشان به كويت ش��دند. گفته مي ش��ود كه امير 
كويت با آگاهي از سوابق مبارزاتي امام و احتمال 
ادامه آنها در كويت، شخصاً دستور ممانعت از ورود 
ايش��ان به كويت را صادر كرد. نهايت��اً امام ناچار 
شدند همراه با ياران خود به بصره برگردند. سؤال 
اين اس��ت كه دولت كويت كه خود را يك كشور 
مسلمان تلقي مي كرد، چرا از پذيرش يك مرجع 
تقليد شيعه خودداري كرد و چه داليلي پشت اين 
تصميم امير كويت قرار داش��ت؟ به نظر مي رسد 

براي اين سؤال چند پاسخ وجود دارند:
1- دولت كويت دوست و متحد انگلستان بود و 

اين اقدام را با دستور انگلستان انجام داد. 
2- دولت كويت قادر نبود امني��ت جاني امام را 
تضمين كند و در عين ح��ال ادامه فعاليت هاي 
سياسي ايش��ان را با منافع ديپلماتيك خود در 

تضاد مي ديد. 
امي��ر كويت كه ب��ا محمدرض��ا پهل��وي روابط 
حسنه اي داش��ت، حاضر نبود با پذيرش دشمن 
وي در خ��اك خ��ود، اي��ن رابطه را ب��ه تيرگي 

بكشاند. از س��وي ديگر ش��اه هم امير كويت را 
ب��راي نپذيرفتن امام به كويت تحت فش��ار قرار 
داده بود. تصميم امام براي خ��روج از عراق، هم 
رژيم شاه و هم رژيم عراق را به وحشت انداخته 
بود، زيرا ديگر عماًل هي��چ كنترلي روي رفتارها 
و بيانات امام نمي توانستند داش��ته باشند. شاه 
بيش از هر چيزي از اين وحشت داشت كه امام 
بخواهند ب��ه ايران برگردند. اگ��ر او مانع از ورود 
امام نمي شد، ادامه فعاليت هاي ايشان در ايران 
با توجه به جو موج��ود فوق العاده خطرناك بود. 
رژيم تمام مرزهاي زميني و هوايي را مسدود كرد 
و واحدهاي نظامي خود را براي جلوگيري از بروز 
حوادث احتمالي به حال��ت آماده باش درآورد و 
تمام تدابير الزم امنيتي براي كنترل فعاليت هاي 

امام درنظر گرفته شدند. 
  و سرانجام به سوي پاريس

اما امام برخالف تصور همه و به خصوص شاه، در 
روز 13 مهر 1357 به اتفاق چندتن از يارانش��ان 
به سمت پاريس حركت كردند و در روز 14 مهر 
وارد پاريس شدند. دو روز بعد هم به منزل يكي از 
ايرانيان در نوفل لوش��اتو در حوزه پاريس رفتند. 
ايش��ان بالفاصله پس از ورود به پاريس گفتند از 
آنجا كه دولت عراق به توصيه ش��اه ايران، مانع از 
مبارزات سياسي ايشان شد، چاره اي جز ترك عراق 
نداش��تند. حضور امام در يك كشور غيرمسلمان 
اسباب حيرت و س��ردرگمي شاه ش��د! ژيسكار 
دستن، رئيس جمهور وقت فرانسه در خاطراتش 
مي نويسد كه دولت فرانسه در ابتدا قصد اخراج امام 
خميني را از فرانسه داشت، اما نمايندگان شاه در 
آخرين لحظات، خطر واكنش تند و غيرقابل كنترل 
مردم را گوشزد و در مورد عواقب آن در ايران و اروپا 
از خود سلب مسئوليت كرده بودند. نهايتاً مقامات 
هر دو كشور به اين نتيجه رسيدند كه اگر چنانچه 
امام در پاريس اقامت داشته باشند، امكان محدود 
كردن فعاليت هاي ايشان بيشتر فراهم مي شود. 
مأموران فرانسوي از سوي رئيس جمهور براي امام 
پيام بردند كه ايشان اجازه فعاليت سياسي ندارند. 
اين توافق چنانچه صورت گرفت، صددرصد به نفع 
رژيم شاه بود، چون هم امام را از رفتن به سوريه كه 
براي شاه كانون خطرناكي بود باز داشته بود و هم 
ايش��ان را تا حد زيادي از دسترس مردم و ارتباط 
با آنها دور كرده بود. شاپور بختيار در خاطراتش 
يادآور مي ش��ود كه: بين شاه و ژيس��كار دستن 
براي اقامت امام خميني در پاريس توافق صورت 
گرفته بود. دولت فرانسه تالش زيادي براي كنترل 
فعاليت هاي مبارزاتي امام كرد، اما حمايت مردمي 
در سطح ايران و جهان، كنترل اوضاع را از دستش 

خارج كرد. 
  نوف�ل لوش�اتو مهم ترين مرك�ز خبري 

جهان
در طول مدت اقامت چهار ماهه امام در پاريس، 
نوفل لوش��اتو تبديل به مهم ترين مركز خبري 
جهان ش��د و ام��ام در مصاحبه ه��اي متعددي 
ديدگاه هاي خود را درباره نهضت اسالمي براي 
مردم دنيا تشريح كردند. دولت فرانسه تا دو هفته 
توانس��ت جلوي فعاليت امام را بگي��رد و مانع از 
انجام مصاحبه اش بش��ود، اما امام با استقرار در 
نوفل لوشاتو توانستند توس��ط ياران و نزديكان 
خود پيام انقالب را به ايران و به جهان ابالغ كنند. 
روزنامه نگاران غربي و مخالفان برجس��ته رژيم 
شاه، ازجمله دكتر س��نجابي و مهندس بازرگان 
به ديدار امام رفتند و اصل غيرقانوني بودن رژيم 
پهلوي را اع��الم كردند. ثبات ق��دم امام در نفي 
مصالحه با شاه، ايش��ان را از همه سياستمداران 
جهان و روحانيون برجسته قم و نجف متمايز كرد 
و ايشان تا فرار مفتضحانه شاه از ايران همچنان 
بر موضع خود بر ضرورت خروج شاه از ايران، به 
رغم مخالفت بسياري از ساده انديشان، پافشاري 
كردند. اينك امام رهبر بالمنازع انقالب اسالمي 
بودند و با يك اشاره ايشان، مردم پا به ركاب، تمام 
دس��تورهاي ايش��ان را مو به مو اجرا مي كردند. 
هجرت امام به پاريس، اين فرصت را براي ايشان 
فراهم آورد كه پيام انقالب را به سراس��ر جهان 
برسانند. ايش��ان در مصاحبه هاي مختلف پرده 
از جنايات رژيم شاه برداش��تند و چهره پليد آن 
را آشكار س��اختند. امام با انتخاب پاريس، تمام 
تصورات سياستمداران و تحليلگران جهان را كه 
گمان مي بردند امام در پاريس فراموش خواهند 
ش��د، نقش بر آب و از خانه س��اده اي در حومه 
پاريس، انقالب ايران را با قدرت و درايت رهبري 
كردند. امام در پاريس موقعيتي به مراتب بهتر از 
عراق پيدا كردند و توانستند از طريق رسانه هاي 
گس��ترده غربي، پيام ملت ايران را كه سرنگوني 

شاه بود، به گوش مردم دنيا برسانند. 
  نگاه سفراي خارجه امريكا و انگلستان به 

هجرت امام خميني به پاريس
وزير امور خارجه وقت امريكا ضمن اظهار تعجب 
از اين رويداد تاريخي اعالم مي كند كه خروج امام 
خميني از عراق برخالف تصور سياس��تمداران 
غرب��ي نتيجه عكس داد و ايش��ان ب��ا حضور در 
فرانسه توانست از امكانات ارتباطي بيشتري بهره 
ببرد. سفير وقت انگليس در ايران هم اعالم كرد 
كه امام خميني با حض��ور در پاريس به منبري 
به گس��تردگي جهان دس��ت يافت و توانست با 
مصاحبه ها و روشنگري هاي خود با همه مبارزان 
و آزادي خواهان در سراسر جهان سخن بگويد. به 
نظر او حتي نهضت هاي آزادي بخش جهان نيز 
با اس��تفاده از رهنمودهاي ايشان در شيوه هاي 

مبارزاتي خود تجديدنظر كردند. 
اقامت چهار ماهه امام در فرانسه، ابعاد مبارزاتي 
ايش��ان را از محدوده كش��ور و منطقه به سطح 
جهان كشاند و مبارزان و آزادي خواهان سراسر 

جهان را تحت تأثير قرار داد.
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