
   سمانه صادقی
در آس�تانه فرارسیدن هشتادمین س�الروز خلع 
رضاخان از س�لطنت، این ب�ار ب�ه بازخوانی این 
روی�داد، از منظ�ر اس�ناد و مطبوع�ات خارجی 
پرداخته ای�م. آن�ان در ای�ن مقطع ب�ه مقتضای 
منافع خوی�ش، ناگزی�ر از آن ش�دند ت�ا پاره ای 
از مصائ�ب ای�ران در دوران حاکمی�ت ق�زاق را، 
بازگویند! این اعترافات در حالی انجام می گرفت، 
که دولت انگلس�تان- که در رأس این رسانه های 
افش�اگر قرار داش�ت- خ�ود بیش�ترین نقش را 
در برکش�یدن رضاخ�ان و تحمیل وی ب�ه مردم 
ایران، ایفا نموده ب�ود. امید آنک�ه تاریخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را، مفید و مقبول آید. 

      
  ایران در مس�یر انقالب علی�ه رضاخان، در 
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اغلب تحلیلگران تاریخ معاصر ای��ران، بر این باورند 
که رضاخان، از آن روی که ب��ه طرفداری از آلمان ها 
متمایل ش��ده بود، به اجب��ار انگلیس��ی ها در میانه 
جنگ جهانی دوم، از س��لطنت برکنار شده است. اما 
اس��ناد وزارت خارجه امریکا و گزارش های خبرنگار 
نیویورک تایمز- ک��ه در اول س��پتامبر 1941، وارد 
تهران ش��د- به خوبی نش��ان می دهد که طرفداری 
رضاخان از آلمان ها، در حد یک اتهام است و تحقیقاً 
علت اصلی خلع او از حکومت نیست. در واقع خفقان 
و ش��رایطی که رضاخان در کش��ور ایجاد کرده بود، 
کار را به کناره گیری و تبعید وی کش��انده است. ری 
براک در مقاله ای که 11 سپتامبر 1941 در روزنامه 
نیویورک تایمز، با عنوان»پیش بینی شورش در ایران، 
دیپلمات های خارجی پیش بینی می کنند: اگر ش��اه 
دست از قدرت برندارد، قیامی در راه خواهد بود « به 
چاپ رسید، می نویس��د: »طبق گزارش ها، پایتخت 
و اس��تان های جنوب غربی ایران، در آستانه انقالب 
قرار دارد و احساس��ات شدید ضد ش��اه، تمام ایران 
را فراگرفته اس��ت. اگر رضاش��اه پهلوی کناره گیری 

نکند یا به دس��ت بریتانیایی ها و روس ها از سلطنت 
خلع نش��ود، طی دو هفته یا س��ه هفته آینده، قطعاً 
شورشی بزرگ در راه خواهد بود...  احساسات مردمی 
ضد ش��اه و همین طور ضد رژیم سلطنتی در تهران، 
مشهود است. در این ش��هر، حکومت نظامی به مورد 
اجرا گذاشته شده و گشت های پلیس، در تالش برای 
جلوگیری از تجمع های خیابانی و شعارنویسی با گچ 
و رنگ بر دیوارهای کاخ شاه و ساختمان های جنوب 
شهر، یا منطقه کارگرنش��ین پایتخت، افزایش یافته 
است. شعار هایی با این مضامین که: » شاه قاتل است- 
عزلش کنید « و »مرگ بر شاه « و بسیاری شعارهای 
دیگر، ب��ر در و دیوار خودنمایی می کن��د...«. هرولد. 
جی. ماینور، دبیر سفارت امریکا نیز، در گزارش های 
خود در خصوص وقوع ش��ورش و برکناری رضاخان 
از سلطنت، می نویس��د: »به نظر من تحوالت مهمی، 
مانند یک کودتا یا خروج ش��اه در شرف وقوع است...  
اعتبار شاه به پایین  ترین حد خود رسیده است و روند 
حوادث چنان بر ضد اوس��ت، که خ��روج او از صحنه 
محتمل است... در هر صورت، به نظر من کناره گیری 

شاه یا برکناری او، حتمی است...«. 
  روایت مطبوعات غربی از علل و زمینه های 

شورش قریب الوقوع مردم علیه رضاخان
البته پرواضح است که علت ش��ورش های مردم، چه 
بود. در واقع زورگویی، خفقان و س��رکوب 20 ساله 
رضاخان، در کن��ار وضعیت بد اقتص��ادی، جامعه را 
در آستانه ش��ورش قرار داده بود. انگلیسی  ها هم در 
پی یک ایران امن می گشتند، که کاماًل تحت سلطه 
آنان باشد، با عنوان اینکه رضاخان از دستوراتشان در 
خصوص خروج آلمان ها از خاک ایران و اعالن جنگ 
نسبت به آنها س��ر باز می زند، تصمیم گرفتند ایران 
را به اش��غال خود درآورند! روزنامه آسوش��یتدپرس 
در گزارشی، به این مسئله اش��اره کرده و می نویسد: 
»منابع موثق انگلیس��ی اش��اره کرده اند که احتمال 
دارد بریتانیا و روسیه، به دلیل گزارش های متعدد از 
نارضایتی فزاینده مردم از رژیم اس��تبدادی رضاشاه 

پهلوی، مجبور به اش��غال تهران ش��وند... « عالوه بر 
این در روزنام��ه ماینور، دبیر س��فارت امری��کا نیز، 
در گزارش های خود به علل این ش��ورش ها اش��اره 
ک��رده و می نویس��د: »هزینه ه��ای ب��االی زندگی، 
دس��تمزدهای پایین، مالیات های سنگین، استثمار 
و بهره کشی وحش��تناک از مردم، سیاس��ت مالی و 
تجاری کوتاه بینانه دولت، و حرص و آز و پول دوستی 
غیرعادی شاه، نه تنها موجب فقر و نارضایتی در میان 
توده مردم شده، بلکه موجی از حس نفرت بر ضد شاه 
را پدید آورده است. این نارضایتی نهفته و پنهان، خود 
را آشکار نکرده، و چون توده مردم جرئت و جسارت 
و اراده ندارند، منجر به ش��ورش و انقالب هم نش��ده 
است. انگلیسی  ها از این شرایط به خوبی آگاه هستند 
و می دانند که مردم ایران، شاه را مخلوق و آلت دست 
آنها می دانند و حاال می خواهند حس��اب خود را از او 

جدا کنند...«. 
ماین��ور، همچنین در گزارش��ی در خص��وص نحوه 
س��لطنت رضاخان بر ایران نوشته اس��ت: »از جهت 
رفتار بسیار بد و پرخشونتی که با مردم داشت، حرف 
برای گفتن بسیار اس��ت. تقریباً انگیزه و محرک او در 
هر کاری، یا غ��رور و خودبینی بود و یا حرص و طمع! 
او به ندرت کاری را از س��ر رأف��ت و مهربانی و عدالت 
و برای خاطر مردم انجام می داد. او می خواست ایران 
را یک ش��به مدرن کند و چون هیچ آگاهی و اطالعی 
از چگونگی رس��یدن به این هدف نداشت، اقداماتش 
اغلب شتابزده و سطحی بود... بی تابی و بی تحملی او 
در برابر انتقاد، چش��م او را به روی حقایق و وضعیت 
واقعی مردم بست و مش��اورانی که یا بی کفایت بودند 
و یا از ترس حقیقت را به او نمی گفتن��د، او را احاطه 
کردند. حرص و طمع او هم، هیچ حد و مرزی نداشت 
و او به تدریج بخش عظیمی از امالک و صنایع کشور 
را، صاحب شد. پس از کناره گیری وی، رسماً فاش شد 
که س��پرده های بانکی او در ایران، به میزان هنگفت 
680 میلیون ریال می رس��د. رضاشاه اساساً با مفهوم 
عدالت، چه از بعد ش��خصی و چه از بع��د اجتماعی، 

نیویورک تایمز در آس�تانه اشغال ایران: 
»طبق گزارش ها، پایتخت و اس�تان های 
جنوب غربی ای�ران، در آس�تانه انقالب 
قرار دارد و احساس�ات ش�دید ضد شاه، 
تمام ایران را فراگرفته است. اگر رضاشاه 
پهل�وی کناره گی�ری نکند یا به دس�ت 
بریتانیایی ها و روس ها از س�لطنت خلع 
نش�ود، طی دو هفته یا س�ه هفته آینده، 
قطعًا شورشی بزرگ در راه خواهد بود...«

نظری به علل اصلی برکناری رضاخان از سلطنت، در آیینه اسناد

انگلستانورسانههایش
بهبرکشیدهخودحملهورمیشوند!

بیگانه بود و هر فرد و هر مانعی را که بر سر راهش 
قرار داش��ت، نیس��ت و نابود کرد. در حال حاضر 
بیش از 500 نفر، که او آنها را به دالیل ش��خصی 
و یا سیاس��ی به زندان انداخته بود، آزاد شده  اند. 
اما فهرستی طوالنی از کسانی هم وجود دارد، که 
در زندان به سفری بی بازگشت فرستاده شده اند. 
اما بزرگ ترین سوءاستفاده و فس��اد او، استثمار 
و بیگاری کشیدن وحش��تناک از مردم بود. این 
بهره کشی ظالمانه از مردم ناشی از سیاست های 
کوته بینانه او، برنامه بیش از حد سریع و پرشتاب 
او برای نوس��ازی، نگهداری ی��ک ارتش بزرگ، 
و ح��رص و طمع ش��خصی وی ب��ود. بی تردید با 
هشت ریال میانگین دستمزد روزانه یک کارگر، 
نمی شد غذای کافی برای یک خانواده فراهم کرد، 
چه رسد به خرید لباس و سایر ضروریات زندگی. 
آموزش و پرورش، به رغم سروصدا و تبلیغ بسیار، 
چیزی لوکس و مختص طبق��ات باال بود. مالیات 
هم برای ثروتمندان چنان زیاد بود، که آنها مجبور 
به استثمار و بهره کشی بیش از حد از توده مردم 
بودند. به سربازان وظیفه، ماهی هفت ریال حقوق 
داده  می شد، که این مبلغ برای امرار معاش خود 
آنان، تکافو نمی کرد و البته هیچ فکری هم برای 
خانواده آنها نشده بود. بخشی از همین رقم ناچیز 
هم، به وسیله افس��ران ارتش به سرقت می رفت! 
در برخی از امالک رضاشاه، کارگران با دستمزد 
سه ریال در روز، به اجبار به کار گرفته  می شدند، 
که این با برده داری چندان فرقی نداشت...«. لذا 
از همین رو، انگلیسی  ها پس از آنکه متوجه شدند 
راه نجاتی برای مهره دست نشانده شان ندارند، به 
سرعت وارد عمل شده و او را مجبور به کناره گیری 

از سلطنت کردند! 
   همگامی تاکتیکی رسانه های انگلیسی با 

مردم ایران، در نفرت از رضاخان
مقامات انگلیس��ی که ب��ه خوبی از نف��رت مردم 
نس��بت به رضاخان و ش��رایط ایران آگاه بودند، 
تصمیم گرفتند خ��ود را به طور کام��ل از او جدا 
کنند. انگلیس��ی  ها ب��رای اینکه به م��ردم ایران 
نش��ان دهند که هیچ رابطه ای با رضاخان ندارند 
و او را از خود رانده اند، تبلیغاتی رادیویی را بر ضد 
او به راه انداختند! به همین منظ��ور از حدود دو 
هفته قب��ل از کناره گیری رضاخان از س��لطنت، 
رادیوه��ای لن��دن و دهلی ن��و، در برنامه  هایی به 
زبان فارسی و انگلیس��ی، توجه مردم ایران را به 
ظلم و بی عدالت��ی و بیگاری کش��یدن از مردم و 
اس��تثمار آنها در حکومت قزاق، جلب کردند. به 
عنوان مثال رادیو بی بی سی لندن و رادیو دهلی، 
از نیمه ش��هریور 1۳20 و به صورت هماهنگ، از 
ضرورت رفتن رضاش��اه گفته و به بیان مفاسد و 
ظلم دوران سلطنت وی پرداختند. این رادیو ها در 
برنامه های خود به طور آش��کار، رضاخان را دزد، 
آدمکش و دیکتاتور می نامیدند. آنها عالوه بر این 
به مردم ایران، مژده پایان دیکتاتوری و برقراری 
حکومتی دموکراتیک را نیز می دادند. این رادیو ها 
به نکاتی اشاره می کردند، که مردم ایران خود آنها 
را می دانستند اما جرئت بیانش را نداشتند. در کل 
تأثیر این برنامه های رادیویی، فراوان بود، چون در 
واقع واگویه س��خن مردم ایران به شمار می رفت. 
این وضعیت به نقطه ای انجامید، که اقتدار شاه و 
ترس از او به س��رعت از بین رفت و در هر کوی و 
برزن، مردم آشکارا ش��روع به انتقاد و بدگویی از 
او کردند. تبلیغات بر ضد رضاش��اه در برنامه  های 
رادیویی فارسی زبان، به ش��یوه ای بود که لوئیس 
دریفوس )وزیرمختار امریکا در ایران(، درباره آن 
در گزارش خود ب��ه وزارت خارجه امریکا، چنین 
آورده اس��ت: »فعالیت های ضد شاه در برنامه ای 
که به زبان فارسی از لندن پخش شد، به اوج خود 
رسید. در این برنامه ذکر شد که شاه، بخش بزرگی 
از امالک و اراضی ارزشمند کشور را غصب کرده و 
هیچ پولی بابت آنها نپرداخته و یا اگر هم پرداخته، 
فقط کسری از ارزش آنها بوده است. اینکه مالکان 
با تهدید به مرگ، حبس و یا هتک حرمت، تن به 
فروش امالک خود داده اند و کشاورزان فالکت زده 
باید با عرق جبین خود، جیب های ش��اه را از طال 
پر کنند. این برنام��ه با خواندن ش��عری )از یک 
ش��اعر(، که گفته می شود هشت س��ال پیش به 
دستور ش��اه به زندان افتاد، تمام ش��د. این شعر 
ش��اه را به ضحاک، شخصیت افس��انه ای، تشبیه 
می کند و می پرسد کجایند فریدون  ها و کاوه ها، 
تا کاخ ظلم و ستم واژگون کنند...؟« هرچند که 
آسوشیتدپرس در گزارشی با عنوان »برنامه های 
رادیویی لندن و هند برای مردم ایران، رضاشاه را 
تحت فشار می گذارد«، نوشت: »مسئوالن ایرانی 
از برنامه های فارسی بنگاه سخن پراکنی بریتانیا 
)بی بی سی( و همچنین برنامه های فارسی که از 
دهلی نو پخش می ش��ود و ه��ر دو ناگهان لحنی 
شدیداً انتقادی نسبت به دولت ایران پیدا کرده، 
ابراز نگران��ی کرده اند. این برنامه  ها به بس��یاری 
از مردم ای��ران، چنین الق��ا می کنند که وضعیت 
موجود دیگر مورد تأیید بریتانیا نیست و احتماالً 
وایت هال ]دولت انگلس��تان[ ب��ه حامیان تغییر 
چراغ سبز نشان داده است...« انگلیسی ها در واقع 
با حمله به رضاخان، از فرصت استفاده کرده و با 
بی طرف نش��ان دادن خود، فرص��ت دوباره ای را 
برای روی کار آوردن حکومت جدیدی در ایران، 

به دست آوردند. 
   رضاخان ناگزیر از تسلیم و واگذاری قدرت 
پس از اش��غال خاک ایران توس��ط متفقین ، در 
18 ش��هریور، دولت ایران به اصرار اشغالگران، با 
تعطیلی س��فارتخانه های آلمان، ایتالیا، رومانی 
و مجارس��تان، موافق��ت می کند و تحت فش��ار 
روس��یه و انگلیس، ب��ه آلمان نی��ز اعالم جنگ 
می دهد. دس��تورات انگلیس��ی ها، به همین جا 
ختم نمی ش��ود چراکه پ��س از آن وزی��ر مختار 

انگلی��س، مجدداً در هش��داری به دول��ت ایران 
اعالم می کند: اگر در برابر خواسته های متفقین 
کوتاهی کند، به زودی تهران به اش��غال نظامی 
در خواه��د آمد! در پ��ی این هش��دار و در ادامه 
پیشروی ها، نیروهای انگلیس و شوروی، در 24 
شهریور به حومه تهران می رس��ند. البته پس از 
تبلیغات رادیویی که انگلیسی  ها در نفی سلطنت 
رضاخان انجام می دادند، روشن بود که او یا باید 
خودش کنار برود، یا به زور و اجبار برکنار شود! 
با این ح��ال رضاخان تا آخرین دقای��ق، امیدوار 
بود تاج و تختش را حف��ظ کند! به همین منظور 
هم شب 15 س��پتامبر 1941، ابراهیم قوام را به 
سفارت انگلیس فرستاد، بلکه بتواند انگلیسی ها 
را راضی به ماندن خود کند اما بوالرد سفیر وقت 
انگلیس، در پاس��خ به فرستاده ش��اه می گوید: 
»اس��تعفا تنها گزینه رضاش��اه اس��ت و هیچ راه 
دیگری هم وجود ندارد!« نتیجتاً رضاخان صبح 
روز 16 س��پتامبر، به نفع ولیعهدش )محمدرضا 
پهل��وی( از س��لطنت اس��تعفا داد و مجلس در 
همان روز، کناره گی��ری او را پذیرفت. رضاخان 
در بیانیه ای به توضیح عل��ت کناره گیری اش از 
سلطنت پرداخته، اعالم می کند: »نظر به اینکه 
من همه قوای خود را در این چند ساله، مصروف 
امور کش��ور کرده و ناتوان شده ام، حس می کنم 
که اینک وقت آن رسیده است، که یک قوه و بنیه 
جوان تری به کارهای کش��ور، ک��ه مراقبت دائم 
الزم دارد بپردازد و اسباب سعادت ورزی ملت را 
فراهم آورد. بنابراین امر سلطنت را، به ولیعهد و 
جانشین خود تفویض کرده و از کار کناره نمودم. 
از امروز که 25 شهریور 1۳20 است، عموم ملت 
از کشوری و لش��کری ولیعهد و جانشین قانونی 
مرا باید به س��لطنت بشناس��ند و آنچه از سوی 
مصالح نس��بت به من می کردند نسبت به ایشان 

منظور دارند«. 
   قزاق، خ�روج از کش�ور و آغ�از دوران 

سرگردانی
رضاخان پس از استعفا از سلطنت و ترک تهران، 
تا زمانی که ترتیب خروجش از کشور داده شود، 
همراه خانواده  به اصفهان م��ی رود. اما پایان کار 
دیکتات��ور، به این آس��انی ها هم نیس��ت چراکه 
برخی از نمایندگان مجلس، خواستار بازگرداندن 
و محاکمه او هس��تند! در همی��ن رابطه روزنامه 
ش��یکاگو دیلی تریبون، در گزارش��ی ب��ا عنوان 
»بریتانیا گزارش داد: ایرانی  ها به دنبال محاکمه 
شاه سابق، اتهامات مبنی بر سوءاستفاده از مقام 
و تحقیق درباره دارایی های ش��اه « می نویس��د: 
»برخی از اعضای مجلس ای��ران، که از برقراری 
جمه��وری در کش��ور حمایت می کنن��د، امروز 
خواستار این شدند که شاه سابق رضاخان پهلوی، 
از اصفهان به تهران بازگردان��ده و بابت اتهاماتی 
از قبیل سوءاس��تفاده از مقام در طول 15 س��ال 
حکومتش، محاکمه شود. س��فارت بریتانیا این 
اطالعات را منتش��ر کرده است. ش��اه سابق که 
در اصفه��ان، در 200 مایل��ی جن��وب تهران به 
سر می برد، هنوز اجازه خروج از این شهر را پیدا 
نکرده اس��ت. دو وزیر دربار شاهنشاهی به آنجا 
رفته اند، تا او را وادار به امضای سند انتقال اموال 
و دارایی هایش به دولت کنن��د. این امر می تواند 
از توسل به قانون مصادره اموال جلوگیری کند، 
که دولت ایران به منظور حفظ آبروی شاه جدید، 
تمای��ل چندانی به اس��تفاده از آن ن��دارد. گفته 
می شود که شاه سابق ثروتی بالغ بر ۳00 میلیون 
دالر، در بانک های ایاالت متحده و کش��ور های 
دیگر جمع کرده اس��ت، که دولت ایران امیدوار 
اس��ت آنها را به کش��ور بازگرداند... ش��اه جدید 
در یکی از اولی��ن اقدامات خود، ب��ا باز کردن در 
زندان های کش��ور، 500 زندانی سیاسی را آزاد 
کرد. برخی از این زندانیان، فقط برای اینکه با پدر 
شاه جدید مخالفت کرده، یا از اجرای دستور های 
او سرپیچی کرده بودند، نزدیک به 12 سال بود 

که در زندان به سر می بردند!...«. 
با این ح��ال رضاخ��ان در 28 س��پتامبر 1941، 
در بندرعباس س��وار کش��تی انگلیس��ی-هلندی 
»اس اس باندرا« ش��ده و ایران را ب��ه مقصد بمبئی 
ترک می کن��د، تا مدت��ی را در آنجا به اس��تراحت 
پرداخته، س��پس به آرژانتین برود. در این س��فر 
بی بازگشت، یکی از همسران، ش��ش پسرش، دو 
تن از دخترانش، یکی از دامادهایش، یک منش��ی 
و 11 خدم��ه، رضاخان را همراه��ی می کردند. اما 
انگلیسی ها با آنکه به رضاخان وعده داده بودند که 
وقتی ایران را ترک می کند، آزاد اس��ت به کشوری 
که خود انتخ��اب کرده، یعنی آرژانتی��ن برود و در 
آنجا اقامت کند اما در عمل چنین اجازه ای را به او 
نمی دهند! لذا پس از نزدیک شدن کشتی به بندر 
بمبئی، دولت هند به رضاخان اطالع می دهد، که 
نمی تواند در آنجا اقامت کند و باید هرچه سریع تر، 
به س��مت جزیره موری��س برود. س��فیر امریکا در 
گزارشی، به این خلف وعده انگلیسی ها اشاره کرده 
و می نویسد:»در تلگرام ش��ماره 169 به تاریخ 28 
سپتامبر س��اعت 10 صبح، آمده است: کار تا آنجا 
پیش رفت که این سفارت، درخواست وزارت امور 
خارجه ایران را ب��رای کم��ک وزارت امورخارجه 
ایاالت  متحده در اخذ ویزای اقامت آرژانتین برای 
شاه و همراهانش، به وزارت خارجه ایاالت متحده 
انتقال داد. شاه خود، آرژانتین را برای اقامت انتخاب 
کرده بود. برخالف تمام وعده ها، انگلیس��ی  ها شاه 
و همراهانش را، در جزی��ره موریس پیاده کردند و 
آنان، حداقل موقتاً، در آنجا هس��تند...«. اما فرجام 
دیکتاتور آن بود، که باقی عمر را در همان تبعیدگاه 
ژوهانس��بورگ بماند و پس از گذراندن س��ه سال 
تبعی��د، در 4 م��رداد  1۳2۳ در تنهای��ی و غربت 
بمیرد و برای آیندگان، نش��ان و عبرتی از خویش 

بر جای گذارد!

آس�تانه  در  خارج�ی  مطبوع�ات 
ش�هریور 20 و ب�ه مقتض�ای مناف�ع 
خویش، ناگزیر از آن ش�دند تا پاره ای 
از مصائ�ب ای�ران در دوران حاکمیت 
رضاخان را، بازگوین�د! این اعترافات 
در حالی انج�ام می گرفت ک�ه دولت 
انگلستان- که در رأس این رسانه های 
افشاگر قرار داش�ت- خود بیشترین 
نقش را در برکش�یدن قزاق و تحمیل 
وی به م�ردم ای�ران، ایفا نم�وده بود
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حاشیه ای بر یادمان نوانتشار حجت االسالم 
حاج سیداحمد خمینی

برای او، که امین امام بود
   جواد کامور بخشایش

زندگ��ی مرح��وم 
حمد  ا ج س��ید حا
خمینی را، می توان 
دی��دگاه  دو  از 
متف��اوت تحلی��ل 
ک��رد. اول آنکه اگر 
فرزند امام خمینی 
نب��ود و با ایش��ان 
ارتب��اط نمی یافت 
و در مرک��ز ثق��ل 
مبارزه- بی��ت امام- ق��رار نمی  گرف��ت، به همین 
اندازه از ش��هرت و اعتبار می رس��ید؟ از این زاویه، 
مقایسه فعالیت های سیاسی وی با دیگر روحانیون 
هم سنگ او نش��ان می دهد که انتس��ابش به امام و 
ش��هرتش در بین مبارزان، تا چه حد فعالیت های 
سیاس��ی او را- اگر چه اندک- تأثیرگذار جلوه داده 
است. دوم آنکه، اگر س��یداحمد فرزند امام خمینی 
نب��ود و از حساس��یت های عوامل امنیت��ی به دور 
می ماند و فعالیت های سیاس��ی اش، تا این حد زیر 
ذره بین مأموران س��اواک ق��رار نمی گرفت و مانند 
هم مس��لکان خود، مبارزات سیاس��ی اش را ادامه 
می داد و در س��ال های بعد هم به دلی��ل همراهی 
همیش��گی اش با امام، تالش ه��ای او در برهه های 
مختلف در سایه نمی ماند، شهرت و اعتبارش بیش 
از محبوبیت و ش��هرت کنونی اش نب��ود؟ و نقش او 

پررنگ تر نمی شد؟
حجت االسالم والمس��لمین س��یداحمد خمینی، 
آخرین فرزند پس��ر امام، در خانه ای پرورش یافت 
که بعد ها مرکز ثقل فعالیت های سیاسی علیه رژیم 
پهلوی شد. او در حمایت پدری بزرگ شد که شالوده 
رژیم پهلوی را از هم گسس��ت و نظامی اسالمی را، 
در ایران برپا ک��رد. س��یداحمد از دوره نوجوانی و 
جوانی، با الفبای فعالیت سیاس��ی و شخصیت های 
مبارز آش��نا شد و ش��اکله ذهنی اش، بر همان مبنا 
ش��کل گرف��ت. وی در دوره جوان��ی، فعالیت های 
سیاسی اش را در غیاب پدر- اما با راهنمایی ایشان- 
آغاز ک��رد. فعالی��ت سیاس��ی او در دوران دوری از 

پدرش، بیش از یک دهه به طول انجامید، تا جایی 
که ج��زو تصمیم گیرن��دگان اصلی کان��ون مبارزه 
)بیت امام( به شمار می رفت. فعالیت های سیاسی 
سیداحمد از اولین سال های تبعید امام آغاز شد اما 
ورود جدی او به عرصه سیاست، از زمانی بود که از 
نظر سنی به مرحله پختگی رسیده و به سبب حضور 
در حلقه درس پدر، برادر و اس��تادان حوزه  علمیه 
قم، به لباس روحانیت ملبس ش��ده بود. او به دلیل 
آنکه فرزند امام بود، جایگاه خاصی در جامعه یافت 
و در همه س��ال  هایی که امام در تبعید نجف به سر 
می برد، بیت امام را اداره می کرد و مشعل مبارزه را، 
در قم روشن نگه می داشت. او پس از فوت برادرش 
آیت اهلل سیدمصطفی خمینی، مسئولیت اداره بیت 
امام در نجف و برقراری ارتباط با داخل و خارج کشور 
را، بر عهده گرفت. هنگام��ی که عرصه برای حضور 
امام خمینی در عراق تنگ ش��د، همراه ایش��ان به 
فرانسه رفت، حدود چهارماه در دهکده نوفل لوشاتو 
مستقر شد و در آنجا هم، اداره امور را بر عهده گرفت. 
س��یداحمد همراه امام به ایران آم��د و با حضور در 
کنار ایش��ان، در بس��یاری از رویدادهای سال های 
اول پیروزی انقالب اس��المی، نقش مؤثری داشت. 
وی در کنار آن، رابط امین بین امام و مسئوالن بود. 
مسئولیت مهم ایشان در آن دوران، حفظ امنیت و 
سالمت امام بود. با رحلت امام، سیداحمد خمینی 
تقریباً از سیاست کناره گرفت و به ریاضت و معنویات 
و اداره امور حرم امام مشغول شد، تا سرانجام در 26 

اسفند 1۳7۳، چشم از جهان فروبست. 
از جمع بندی این دو تحلیل چنین بر می آید، که با 
آنکه بسیاری از فعالیت های سیداحمد به سبب قرار 
گرفتن در ش��عاع وجود امام، دیده نشد و در دوران 
پس از انقالب هم، استقالل او کمرنگ شد، دستاورد 
وابستگی اش به امام، در پیشبرد انقالب بسیار مؤثر 
بود. او مبارزی بود که با بهره گیری از موقعیت خود، 
به چهره ای اثرگذار تبدیل ش��د. اثری که اش��ارات 
فوق، به بهانه معرفی آن صورت گرفت، بر آن است 
با اس��تناد به منابع موجود و تکیه بر اسناد ساواک، 

تحلیلی از زندگی سیداحمد خمینی را ارائه کند. 

  زنده یاد حجت االس�الم والمس�لمین حاج سیداحمد 
خمینی، در واپسین ماه های حیات


