
   سمانه صادقی
فرا رسيدن س�ي امين س�الروز رحلت زنده ياد 
آيت اهلل العظم�ي س�يد ابوالقاس�م خوي�ي، 
موس�مي مناس�ب اس�ت كه در باب نسبت آن 
بزرگ ب�ا رويداد انق�اب اس�امي و رهبر كبير 
آن س�خن رود. در مق�ال پي آمده، اين نس�بت 
س�نجي به مدد خاط�رات برخي نزدي�كان آن 
مرج�ع واالمق�ام ص�ورت پذيرفت�ه اس�ت. 
مستندات اين نوش�تار، بر تارنماي مركز اسناد 
انقاب اس�امي وج�ود دارد. امي�د آنكه عموم 
محققان و عاقه من�دان را مفي�د و مقبول  آيد. 

      
   مروري كوتاه بر حيات مرجعي بزرگ

زنده ياد آيت اهلل العظمي سيدابوالقاس��م خويي، از 
اَعالم نام آور جهان تشيع در دوران معاصر به شمار 
مي رود. پيش از ورود به موض��وع اصلي اين مقال، 
مناس��ب اس��ت بر حيات علمي و عملي آن بزرگ، 

درنگي داشته باشيم:
»آيت  اهلل العظمي سيد ابوالقاس��م موسوي خويي، 
در 15 رجب 1317 ه��� . ق )1278. ش( در خوي 
متولد شد. پدرش آيت اهلل حاج سيدعلي اكبر خويي، 
از ش��خصيت هاي برجس��ته  خوي بود كه به دنبال 
اختالف علم��ا در جريان نهضت مش��روطيت، در 
سال 1328ه�. ق به نجف اش��رف مهاجرت كرد و 
آنجا اقامت گزيد. دو س��ال بعد نيز سيدابوالقاس��م 
در سن 13سالگي، عازم نجف ش��د و به پدر ملحق 
گرديد. آيت اهلل خويي پس از يادگيري مقدمات نزد 
بزرگان و اساتيد س��طح، از جمله پدر بزرگوارش به 
تدريس كتب درسي فقه و اصول پرداخت و در 21 
س��الگي، به درس خارج روي آورد. آيت اهلل خويي 
در طول دوران تحصيل، ضمن اس��تفاده از محضر 
اساتيد برجسته اي چون: ش��يخ مهدي مازندراني، 
شيخ ضياءالدين عراقي، شيخ محمدحسين نائيني، 
ش��يخ محمد جواد بالغي، سيدحسين بادكوبه اي، 
سيدعلي آقا قاضي و ش��يخ محمدحسين اصفهاني 
)كمپاني( به دليل استعداد فوق العاده اي كه داشت، 
توانست تا سال 1352 ه� . ق، اجازه  اجتهاد خود را 
از اس��اتيدي همچون آيات عظام: نائيني، كمپاني، 
عراقي، بالغي و سيدابوالحسن اصفهاني اخذ كند. 
آيت اهلل خوي��ي در قضاي��اي مهمي مانن��د اليحه 
 انجمن هاي ايالتي و واليتي، فاجعه  مدرسه  فيضيه 
و تبعي��د امام خميني به تركيه، علي��ه رژيم پهلوي 
وارد عمل ش��د. مي توان گفت در واقعه 15 خرداد 
42، آيت اهلل خوي��ي فعال ترين عالم نج��ف بود. او 
التصريحات الخطيره را نوشت و شاه را تكفير كرد! 
آيت اهلل خويي پس از رخداد انتفاضه شعبانيه عراق، 
در حصر قرار گرفت و سرانجام در شبانگاه 17 مرداد 
1371، به ديار باقي ش��تافت و در نجف اشرف و در 

صحن مطهر علوي)ع( به خاك سپرده شد.« 
   نگاه آي�ت اهلل خويي به تش�كيل حكومت 

اسامي، به روايت شهيد آيت اهلل صدر
در آغاز س��خن، بهنگام مي نمايد ت��ا در باب منظر 
آيت اهلل العظمي خويي به برقراري حكومت اسالمي 
در آيينه روايتي از ش��هيد آيت اهلل سيدمحمدباقر 
صدر، نظري بيفكني��م. آيت اهلل س��يدعبدالهادي 
شاهرودي از شاگردان آن شهيد نامور، در اين باره از 
استاد سخني شنيده و آن را به ترتيب پي آمده، به 

تاريخ سپرده است:
»روزي بنده به اتفاق         آيت       اهلل س��يدكاظم حائري و 
        آيت       اهلل سيدمحمود         هاشمي شاهرودي، خدمت استاد 

شهيد آيت اهلل س��يدمحمدباقر صدر بوديم. ايشان 
ناراحت و چهره               اي پريش��ان به خ��ود گرفته بودند. 
حزب بعث حاكم بر عراق از يك س��و، سختگيري و 
برخورد با حوزه  علميه  نجف اشرف را شدت بخشيده 
و از سوي ديگر با مؤمنين و انقالبيون عراق برخورد 
كرده و جمع زي��ادي را زنداني و مش��كالتي فرا راه 
تبليغات ديني در اين كشور ايجاد كرده بود. از طرفي 
ديگر،         آيت       اهلل خويي در سِن كهولت و پس از رحلت 
        آيت       اهلل حكيم به مرجعيت رس��يده بودند و از توان 
برخورد، كم بهره بودند. افراد فعال در بيت مرجعيت 
كه پيگير مشكالت سياس��ي و غيرسياسي مؤمنين 
بودند نيز به ايران هجرت كرده  بودند. به مناسبت اين 
مسائل استاد شهيد فرمودند: در آغاز و شروع حركت 
انقالبي با هدف تشكيل حكومت اسالمي در عراق، 
با         آيت       اهلل خويي نشست         ها و مباحثاتي ويژه مسائل 
انقالب��ي داش��ته ايم و از ديدگاه فقهي، بر تش��كيل 

حكومت اسالمي توافق كرده بوديم... .«
   او شاه را منحرفي مي دانست در حد يك مرتد
زنده ياد آيت اهلل سيدمحمود هاشمي شاهرودي از 
ش��اگردان مبرز آيات عظام سيد ابوالقاسم خويي و 
س��يدمحمدباقر صدر قلمداد مي شود. وي به دليل 

مشاهدات خويش از سيره سياسي آيت اهلل خويي، 
رويكردهاي سياس��ي ايش��ان در ب��دو نهضت امام 

خميني را اينگونه تحليل كرده است:
»بحث بازداش��ت امام در 15 خ��رداد ]1342[ و آن 
جرياناتي كه شكل گرفت، در نجف هم بازتاب خاصي 
پيدا كرد. يكي از كس��اني كه خيلي حركت امام را از 
نظر مقابله با شاه قبول داشت و تحت  تأثير اين حركت 
قرار گرفت، آيت اهلل خويي بود. آقاي خويي آن زمان 
مرجع نبود و در حد يك مدرس بود، چون آقاي حكيم 
زنده بود. ايشان در آن دوران، تنها رساله داشت، ولي 
مرجعيتي فراگير نداش��ت. ايشان تحت  تأثير نهضت 
امام قرار گرفت تا جايي كه نه در حد مبارزه، بلكه در 
تكفير شاه، يك رس��اله داد به نام تصريحات خطيره، 
يعني پيام هاي مه��م و خطرناك! بنده نوجواني 15- 
14 ساله بودم، ]كه[ اين رس��اله به دستم رسيد. در 
حقيقت ]آيت اهلل خويي[ با اي��ن تصريحات خطيره، 
ش��اه را محكوم به انحرافي در حد ارت��داد مي كرد و 
خيلي ش��ديدتر از بيانات امام در آن دوره بود. همان 
وقت گفته ش��د ايش��ان با اين رساله، ش��اه را تكفير 
كرده اس��ت! يكي از كارهايي كه ب��از در همان زمان 
انجام شد، اين بود كه آيت اهلل خويي آمدند به منزل 
آيت اهلل شاهرودي و ايشان را بردند كوفه پيش آيت اهلل 
حكيم كه سريعاً آن نامه مرجعيت امام را بنويسند تا 
مصونيت ايشان تأمين شود. نقش آقاي خويي در آن 
دوره، بسيار خوب بود. در آن دوره هنوز كسي دور و 
برش نبود. افكار آقاي خويي، ايده هاي جديدي بودند. 
عالوه بر آن، ايش��ان از ايران بيرون ه��م بود و راحت 

مي توانست اين حرف ها را بزند... .« 
   جزوه اي براي تبيين وقايع نهضت اسامي 

براي حجاج
زنده ياد آي��ت اهلل حاج ش��يخ نصراهلل ش��اه آبادي، 
در زم��ره آن طي��ف از ش��اگردان آيت اهلل العظمي 
خويي اس��ت كه عالوه بر نزديكي به امام خميني و 
انديشه هاي انقالبي ايشان در تهيه برخي جزوات و 
اعالميه هاي سياسي آيت اهلل نيز نقش داشته است. 
وي در خاط��رات خويش در باب تهي��ه جزوه اي از 
س��وي مرحوم خويي، براي تبيي��ن وقايع نهضت 
اس��المي ايران براي حجاج بيت اهلل الح��رام آورده 

است:
»آنچه  من  ناظر بودم،  اين  بود كه آيت اهلل خويي  خيلي  
ش��ديد در انقالب  فعاليت داش��تند. حتي  م��ن  يادم  
اس��ت  بعد از قضيه  مدرس��ه  فيضيه ، موس��م  ايام حج 
 شد. ساعت 12 ش��ب  بود كه آيت اهلل خويي  سراغ  من 
 فرس��تادند. وقتي  آنجا رفتم ، فرمودند بنش��ين كارت  
دارم ، مي خواهم   جزوه اي  نوشته  بشود كه  از اول  شروع 
 برنامه هاي ايران، هرچه ك��ه اتفاق افتاده، در آن بيايد. 
از انجمن ه��اي ايالت��ي و واليتي،  واقعه روز ش��هادت  
امام صادق)ع( در مدرس��ه  فيضيه ، دس��تگيري آقاي 
خمين��ي و اهانت هايي  كه  به  ايش��ان ش��د و... با تمام 
خصوصيات نوش��ته ش��ود تا اين  كاروان هاي  حج  كه 
مي خواهند به  مكه  مشرف  شوند، ما آنها را جمع  كنيم 
 و ج��زوات را به آنه��ا بدهيم تا بين  مس��لمان هاي دنيا 
پخش كنند. ما هم با اخوي مان  آمديم  و نشستيم  يك 
 جزوه  مفصل  نوشتيم  و نزديك  اذان  صبح  بود كه پيش  
ايشان  رفتيم . ديديم  ايش��ان  بيدار نشسته  و منتظر ما 
هستند!  مطالب را خواندند. خيلي خوششان آمد. فوري 
 فرستادند دنبال  دامادش  آقاي  حكمي  و گفتند اينها را 
در عرض  سه روز، هم  به  انگليس��ي  هم به  اردو و هم به 
عربي  ترجمه كنند تا براي مراسم حج آماده  شود.  همين 
 كار را كردند و سه  روزه  اين جزوه ها آماده شد و آنها را 

آيت اهلل العظمي سيدابوالقاسم خويي و انقاب اسامي ايران
 در آيينه روايت ها و تحليل ها

او در آغاز نهضت اسالمي
 شاه را تكفير كرد

سريع به مكه بردند... .« 
   اعتراض آيت اهلل به پذيرش ارسال قرآن 

ارسالي پهلوي دوم
تظاهر مذهبي، در زمره ش��ايع ترين رويكردهاي 
تبليغي پهلوي دوم قلمداد مي ش��د كه به عنوان 
يكي از مصادي��ق آن مي توان به انتش��ار قرآن و 
ارس��ال آن براي علماي قم و نجف اش��اره كرد. 
آيت اهلل العظمي خويي ضمن احت��راز از پذيرش 
قرآن پهلوي دوم، برخي اف��راد را كه به قبول آن 
پرداخته بودند، مورد اعتراض و سرزنش قرار داد. 
آيت اهلل فاضل استرآبادي در اين فقره، به نَقل اين 

خاطره پرداخته است:
»محمدرضا پهلوي و خانواده اش  جهت  عوام فريبي، 
 به  بعضي از فعاليت هاي  مذهبي  دس��ت  مي زدند، 
مثل  نماز خواندن  يا به  حرم مطهر امام رضا)ع ( رفتن  
يا عكس گرفتن  با احرام  و منتشر كردن  آن. از جمله 
 ديگر اقداماتي  كه  شاه  انجام داد، چاپ  قرآن  و ارسال  
آن  براي  علما بود. شاه  مطمئن بود  علما قرآن  را رد 
نمي كنند و پذيرش  قرآن  از سوي  علما هم  در واقع 
 به  نوعي،  به  معناي  تأييد دربار و س��لطنت  خواهد 
بود. پهلوي دوم ق��رآن  را عالوه بر علم��اي  ايران، 
 براي  علم��اي  نجف  هم  فرس��تاد. مرحوم  آيت اهلل 
خويي ، قرآن  اهدايي  شاه را قبول  نكرد و برگرداند. 
اما بعضي  از علماي  نجف،  قرآن  را قبول كردند كه  
باعث  اعتراض  و ناراحتي  مرحوم  آقاي  خويي گرديد. 
از جمله كساني  كه  قرآن  ارسالي شاه  را قبول كرد، 
مرحوم  سيدمحمد كالنتر بود. وقتي خبر قبول  و 
دريافت  قرآن  شاهنشاهي  توسط  آقاي كالنتر را به 
 اطالع  مرحوم  آقاي خويي  رساندند، ايشان ناراحت 
 ش��د و او را احضار كرد و فرمود چرا قرآن  ش��اه  را 
قبول كردي ؟ اگر بعضي  از آقايان  ديگر قبول كردند، 
تو چرا اي��ن كار را كردي ؟ آقاي كالنت��ر در مقابل 
 پرس��ش  مرحوم  آقاي  خويي  به زحمت  مي افتد و 
دچار مشكل  مي شود! نهايتاً عذرخواهي  مي كند 
و مي گويد  من  مش��ورت كردم  و بعد از مش��ورت، 
 قرآن  را گرفتم. مرحوم  آقاي  خويي  سؤال  مي كند 
با چه كسي  مش��ورت كردي ؟ آقاي كالنتر گفت  با 
آقاي  مدرس افغاني . مرحوم  آقاي خويي  با شنيدن 
 اين   بيشتر ناراحت  مي شود. آنگونه  كه  نقل كردند 
خنده   تلخي  مي كند و خطاب  به  حاضران  مي گويد 

آقا مي رود و با مالصدرا مشورت  مي كند... .« 
   در ديدار با فرح ديبا، شديداً به فجايعي كه 

در ايران رخ داده، اعتراض نموديم
از جمله نكاتي كه در حيات سياسي آيت اهلل العظمي 
خويي هم��اره بحث انگيز بوده، دي��دار فرح ديبا با 
ايشان در مقطع اوج گيري انقالب اسالمي است. در 
ساليان اخير، با انتشار خاطرات شفاهي سيدحسين 
نص��ر در گفت وگو با حس��ين دهباش��ي، مجدداً 
بازار تحليل درباره اين موضوع گرم ش��ده اس��ت. 
صفاءالدين تبرائيان پژوهشگر تاريخ معاصر ايران 

اين ديدار و حواشي آن را چنين بازخوانده است:
»سيدحسين نصر در پنج شنبه 16 شهريور رئيس 
دفتر فرح شد، يعني يك روز قبل از قتل عام مردم 
در 17 شهريور و مطبوعات اين موضوع را نوشتند. 
به نظر مي رس��د از اين مقطع زماني ب��ه بعد، يك 
مقدار جدي تر موضوع سفر وي به عراق مطرح شده 
باشد. انتخاب روز هم خيلي مهم است. مي دانيد كه 
روز 18 ذي الحجه، يعن��ي عيد غدير براي مالقات 
انتخاب ش��د. ابتدا اين قضيه با برخ��ي اطرافيان 
آقاي خويي مطرح مي ش��ود. شهيد آيت اهلل شيخ 
احمد انص��اري قمي مي گويد وقت��ي قضيه ديدار 
توسط  مأموري از طرف س��فارت ايران با او مطرح 
مي شود )اين ماجرا مثاًل به هفته سوم مهر 1357 
برمي گردد(، او مي گويد اي��ن حرف ها فايده ندارد 
و كار از كار گذشته اس��ت! يعني يك هفته بعد از 
اينكه حضرت امام، خاك عراق را ترك كرده بودند. 
خود اين عالم هم مي گويد احس��اس نگراني كرده 
و مس��ئله را با آقاي خويي مط��رح مي كند كه آقا! 
چنين چيزي ش��نيدم و اصاًل اين ديدار به صالح 
نيست. آقاي خويي هم تأمل مي كند و مي گويد من 
اصاًل در جريان نيستم، مگر قرار است چنين كاري 
صورت بگيرد؟... خيل��ي تعجب مي كند! مي گويد 
بله، من تازه از ايران آمدم و فضا كاماًل عوض شده 
است. ]اين ش��خص هم خيلي مورد اعتماد آقاي 
خويي بود[ به هر حال بعداً از طريق يكي از اعضاي 
بيت آقاي خويي، پيام هايي در اين رابطه رد و بدل 
ش��د كه ترتيب اين ديدار داده مي شود. ديدار هم 

در نجف نبوده، بلكه در بيت آقاي خويي در كوفه 
صورت گرفته است. در اين ديدار - كه مدت زمانش 
چيزي حدود نيم س��اعت بود- فرح كاماًل ساكت 
بود و صحبت خاصي مطرح نمي كرد. آقاي خويي 
فرصت را مناسب مي داند و مطالبي را در اعتراض 
به سياست هاي پهلوي دوم بيان مي كند. چيزي كه 
ناقل اين ديدار، آقاي حسين نصر از مفاد اين ديدار 
مطرح مي كند كه در واقع متكلم وحده است و تنها 
خودش بيان كرده، اين است كه ايشان فرموده اند 
عمامه ما را بگيريد و دور اين تفنگ ها بپيچيد!... به 
نظرم اين ادبيات، اصاًل به آقاي خويي نمي خورد. 
چنانچه مطلبي هم به اين شكل مطرح شده باشد، 
در جهت اين بود كه ايش��ان بگويد مراقب باشيد 
كه خونريزي صورت نگيرد، مراع��ات حال مردم 
را بكنيد، دس��ت از جنايت برداري��د و مواردي از 
ظلم و ستم حاكميت پهلوي را هم در فرصت اين 
ديدار بيان مي كند. اين تمام ماجراي اين مالقات 
است. فرح همراه يك هيئت 10 نفره، به اين سفر 
رفت. دو تا از فرزندانش همراهش بودند، يك پسر 
و يك دختر. خانم هاشمي نژاد )يكي از خانم هاي 
اطراف فرح(، آقاي نصر رئيس دفتر فرح و همسرش 
سوسن دانشوري، همراه با دو يا سه آجودان با درجه 
سپهبدي يا سرلشكري. سفر هم اصاًل رسمي نبود. 
ش��خصي به نام محمدحسن الكش��ميري، كتابي 
نوش��ته با عنوان: جوله في دهاليز مظلمه و  خيلي 
در آن به نه��اد مرجعيت و روحاني��ت مي تازد. در 
كتابش مطرح مي كند كه اصاًل فرح مهمان دختر 
آقاي خويي بوده و از او پذايريي كردند و اصاًل سفر 
هم بنا به درخواس��ت آقاي خوي��ي صورت گرفته 
است! البته در يك قسمت با خاطرات نصر مشترك 
اس��ت، چون نصر هم مي گويد به م��ا اطالع دادند 
آقاي خويي پيغامي براي ش��اه دارد و ما پا شديم 
رفتيم. در حالي كه سندي هست كه نشان مي دهد 
از تير ماه، رژيم مشغول برنامه ريزي بود براي اينكه 
فرح به عتبات برود. در تير ماه كه آقاي نصر، اصاًل 
رئيس دفتر فرح نبود و آنطور كه گفتيم، اين قضيه 
در آن زمان امكانپذير هم نبود، چون حضرت امام 
رهبر نهضت اسالمي، هنوز در نجف بودند و رژيم 
هم مي دانس��ت كه با اين وج��ود، چنين ديداري 
محقق نمي شود. در آن مقطع زماني هم كه ديدار 
صورت گرفت، ديگر امام خميني در نجف نبودند و 
اطرافيان امام هم خيلي ها از عراق رفتند و برخي ها 
هم به يك نحوي وارد خاك ايران شدند و به شبكه 
انقالبيون پيوستند. بعد از جنجال هايي كه در اين 
باره در ايران به پا ش��د، صريح ترين واكنش��ي كه 
آيت اهلل خويي نشان داد، در مكالمه تلفني ايشان با 
آيت اهلل آشتياني بود. بعد از همين مكالمه، از طرف 
آقاي خويي و توسط آقاي آش��تياني، اعالميه اي 
منتشر شد به اين صورت كه »طبق اخبار واصله، 
عيادت غير مترقبي كه در روز عيد غدير از اينجانب 
به عمل آمده اس��ت، م��ورد تفس��يرهاي مختلف 
گرديده و بعضي آن را ب��ر محمل هاي غيرصحيح 
حمل نموده اند. بدين وس��يله اع��الم مي نمايد كه 
ما بر حسب وظيفه شرعي، موقع را مغتنم شمرده 
مقاصد مش��روعه و خواس��ته هاي مل��ت نجيب و 
مس��لمان ايران را تذكر داده و ش��ديداً نسبت به 
حوادث ناگوار و فجايعي كه در كشور ايران رخ داده، 

اعتراض نموديم... .« 
   آقاي خميني زمينه ساز ظهور است

خاطراتي كه در باب رويكرد حمايت آميز آيت اهلل 
خويي از انقالب اسالمي ثبت شده، فراوان است. 
زنده ياد آيت اهلل سيدابراهيم خسروشاهي از علما 
و مدرس��ين فقيد حوزه علميه ته��ران از يكي از 
تأيي��دات آن مرجع واال چنين روايتي به دس��ت 

داده است:
»بنده در ابتداي انقالب، به نجف اش��رف مشرف 
ش��دم. به خاطر اينك��ه مرحوم حجت االس��الم 
وث��وق تهراني)باجن��اق حقير(، ش��اگرد مرحوم 
آيت اهلل العظمي خويي بود، به صرف ناهار خدمت 
ايش��ان دعوت ش��ديم. بنده خواس��تم از بركات 
انقالب اسالمي و پليدي هاي رژيم پهلوي، آنچه 
مي دانم معروض دارم. ايشان فرمودند در بعضي از 
اخبار آمده است كه شخصي قبل از قيام حضرت 
مهدي)عج( قيام ك��رده و راه را ب��راي ظهور آن 
حضرت آماده مي س��ازد و من فك��ر مي كنم آن 

شخص، همين آقاي خميني باشد... .«
   دعا به آق�اي خميني را ن�ه »راجح« كه 

»واجب« مي دانم!
پس از پيروزي انقالب اسالمي، دعا براي سالمتي 
امام خميني، در مساجد و مجالس مذهبي رونق 
فراوان يافت. برخي فضالي نج��ف، اين رويكرد 
نوين را با آيت اهلل العظمي خويي در ميان نهاده و 
آن مرجع نامور نيز به تأييد آن پرداخت. آيت اهلل 
سيدعبدالهادي ش��اهرودي در خاطرات خويش 

مي گويد:
»آيت اهلل برهان نقل مي كنند مجلس كامالً خصوصي 
بود و عوامل امنيت بعث حضور نداشتند. از طالب 
متفرقه نيز احدي نبود. جم��ع كوچكي از فضالي 
معتمد، نزد         آيت       اهلل العظمي خويي حضور داشتند. 
يك نف��ر از حاضران نقل مي                    كند كه چندي اس��ت 
در ايران مسئله  جديدي رسم شده است. ايشان در 
جواب مي                    گويد چه رسم ش��ده؟ آن طلبه مي                    گويد 
رسم انداخته           اند كه بعد از نمازها بگويند خدايا خدايا 
تا انقالب مهدي خميني را نگه دار، از عمر ما بكاه و 
بر عمر او بيفزاي.         آيت       اهلل خويي مي                    گويد خب چه 

اشكالي دارد؟ يكي از حاضران مي گويد نوعي بدعت 
اس��ت كه بعد از نماز و در تعقيبات آن ايجاد شده. 
آقاي خوي��ي در جواب مي                    گويد دعاس��ت و بدعت 
نيست. يك نفر ديگر از حاضران، اشكالي ديگر مطرح 
كرده و ايشان جواب مي                    دهد و باالخره اشكال سوم 
را و نهايتاً يكي از حاضران مي                    گويد بنابراين شما اين 
را امري راجح مي دانيد.     آيت       اهلل خويي مي                    فرمايند 

بلكه واجب مي دانم.« 

آي�ت اهلل س�يدمحمود هاش�مي 
ش�اهرودي: »آي�ت اهلل خويي در 
آغاز، به شدت تحت  تأثير نهضت 
امام قرار گرفت. تا جايي كه نه در 
حد مبارزه، بلكه در تكفير ش�اه، 
يك رس�اله داد به نام: تصريحات 
خطي�ره، يعن�ي پيام ه�اي مهم و 
خطرناك! بنده نوجوان�ي 15� 14 
ساله بودم كه اين رساله به دستم 
رس�يد. در حقيقت ايش�ان با اين 
جزوه، ش�اه را محكوم به انحرافي 
در ح�د ارت�داد مي ك�رد. يكي از 
كارهايي كه در هم�ان زمان انجام 
ش�د، اين بود كه آي�ت اهلل خويي 
ب�ه من�زل آي�ت اهلل ش�اهرودي 
رفتند و ايش�ان را به كوفه و پيش 
آيت اهلل حكي�م بردند كه س�ريعًا 
نامه مرجعيت امام را بنويس�ند تا 
مصونيت ايش�ان تأمين ش�ود...«

اسناد ساواك
 از تيمور بختيار مي گويند

مردي كه حامي
و دشمن پهلوي دوم شد!

   محمدرضا كائيني
تيم��ور بختي��ار به 
تص��دي  لح��اظ 
فرمان��داري نظامي 
از  پ��س  ته��ران 
كودت��اي 28 مرداد 
اولي��ن   ،1332
رئي��س س��اواك و 
نقش آفريني عليه 
پهلوي دوم به عنوان 
اپوزيسيون در خارج 
از كشور، كارنامه اي در خور خوانش دارد. اين مطالعه 
هنگامي ارزش تاريخي مي يابد كه مستند به اسناد 
موثق، به ويژه اسناد منتشر نش��ده باشد. »سپهبد 
تيمور بختيار به روايت اسناد ساواك«، مجموعه اي 
دو جلدي است كه اوراقي منتشر نشده در باره وي، 
در ادوار رياست فرمانداري نظامي، رياست ساواك و 
فعاليت هاي وي در دوران خروج از ايران را ارائه داده 
است. دكتر منيژه صدري، تدوينگر اين مجموعه -كه 
از سوي مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات 

نشر يافته است- در باب محتواي آن مي نويسد:
»بررس��ي اقدامات تيمور بختيار و ني��ز علل عزل او 
در اوج قدرت، پرس��ش اصلي پژوهش حاضر است. 
آيا محمدرضاش��اه از بانيان ديكتاتوري خود، به چه 
ميزان احس��اس خطر مي كرد؟ آيا بختيار از چنان 
قدرت و محبوبيتي در ميان ارتش برخوردار بود كه 
مي توانست دست به كودتا يا به قول خود انقالب بزند؟ 
چرا امريكا در دوره اي خاص، دست از حمايت بختيار 
كشيد؟ سؤال تكميلي پژوهش، اين است كه تحت 
ش��رايط مزبور، داليل حمايت حكام عراق از تيمور 
بختيار چه بوده اس��ت؟ و جهت گي��ري قدرت هاي 
مداخله گري مانند شوروي، انگليس و امريكا چگونه 
بوده؟ و اينك��ه اصوالً ه��دف وي از انقالب، برقراري 
حكومت مشروطه بود؟ و براي رسيدن به اين هدف، 

حمايت و ائتالف چه گروه ها و افرادي را جلب كرد؟
چگونگي به قدرت رس��يدن تيم��ور بختيار، فرضيه 

اصلي پژوهش حاضر است. اقدامات جانبي و استفاده 
از موقعيت ه��ا براي از ميان برداش��تن وي از س��وي 
محمدرضاشاه، فرضيه تكميلي اين تحقيق مي باشد. 
گفتني است با اينكه قدرت و منزلت فوق العاده سپهبد 
بختيار، از ديرباز مورد توجه محققان بوده، ولي تاكنون 
تحقيق و نوش��ته اي كه به صورت مستقل به اين امر 
پرداخته باشد، موجود نيس��ت. اغلب منابع يا درباره 
او سكوت كرده اند يا مطالبي به صورت پراكنده ارائه 
داده اند و در برخي مواقع با بي اعتنايي، از عملكرد وي 
صرف نظر كرده  و در مورد اهداف و اقدامات او، سخن 
به ميان نياورده اند. البت��ه عوامل مختلفي در اين امر 
مؤثر بوده است: اول اينكه قتل نابهنگام وي در دوران 
اوج فعاليت هاي سياسي اش و ظهور انقالب اسالمي و 
تحت الشعاع قرار گرفتن بس��ياري از شخصيت هاي 
تأثيرگذار دوره پهلوي، سبب شده است محققان توجه 
چنداني به بختيار نكنند. از اي��ن رو تصويري دقيق، 
شفاف و مجزايي از ش��خصيت و فعاليت هاي وي، در 
منابع موجود نيس��ت. بر عوامل فوق بايد وجيه المله 
نبودن او در دوران حيات سياسي و جنايات فراواني را 
كه در مقام رئيس يك سازمان مخوف امنيتي مرتكب 
شده بود، افزود. او در رأس سازماني مخوف، مرتكب 
جنايات فراواني شده بود، س��ازماني كه تا سال هاي 
بعد، مظهر استبداد و خودكامگي و سركوب حكومت 
پهلوي به حساب مي آمد. پژوهش حاضر با استناد به 
اسناد و مدارك تاريخي تازه، اطالعات جديدي درباره 
تيمور بختيار ارائه مي دهد و چون بي ترديد صادق ترين 
و گوياترين راويان تاريخ، اس��ناد و مداركي هس��تند 
كه از زمان وقوع حوادث برجاي مانده اند، اس��تنتاج 
از اس��ناد و مدارك و كمك گرفتن از شواهد تاريخي 
ديگر، از ويژگي هاي بارز اين پژوهش اس��ت. در اين 
تحقيق سعي شده است، حتي االمكان از قضاوت هاي 
فردي و برداشت هاي شخصي درباره عملكرد بختيار، 
خودداري شود. اساس كار اين پژوهش، برپايه مراجعه 
به اسناد است كه در كنار آن، اسناد با منابع، خاطرات 
و نش��ريات اداري تطبيق داده شده است. با اين همه 
نمي توان ادعا كرد پژوهش حاضر از هر نظر كامل است 

و تمام گفتني ها درباره وي، گفته شده است... .« 

  1333. تيمور بختيار در كنار فرزندش
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آيت اهلل نصراهلل ش�اه آبادي: »ساعت 12 
ش�ب  بود كه آي�ت اهلل خويي  س�راغ  من  
فرس�تادند. وقتي  آنجا رفت�م ، فرمودند 
بنش�ين كارت  دارم ، مي خواهم  جزوه اي  
نوشته ش�ود كه  از اول  شروع  برنامه هاي 
ايران هرچه كه اتفاق افتاده، در آن بيايد، 
از انجمن ه�اي ايالت�ي و واليت�ي،  واقعه 
روز ش�هادت امام صادق)ع( در مدرس�ه 
 فيضيه ،دس�تگيري آق�اي خمين�ي  و 
اهانت هايي كه  به  ايشان ش�د و... با تمام 
خصوصيات نوشته شود تا اين  كاروان هاي 
 حج  كه مي خواهند به  مكه  مشرف  شوند، ما 
آنها را جمع  كنيم  و جزوات را به آنها بدهيم 
تا بين  مسلمان هاي  دنيا پخش كنند... .«
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