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  چکیده

اهللا بروجردي مرجعیت شیعه دچار تکثر شــد. تصــور حاکمیــت ایــن بــود کــه با وفات آیت

خالف ایــن کثرت مراجع تقلید از قدرت، نفوذ و بالتبع ایستادگی آنان خواهــد کاســت؛ امــا بــر

ینــی(ره) از آغاز دهۀ چهل تا طرح کاپیتوالسیون مجتهدین طراز اول به پیشقدمی امام خم گمان

ف قانون و شرعِ حاکمیت ایستادگی کردند که بارزترین آنها اصــالحات هاي خالدر برابر برنامه

هاي ایالتی و والیتی بود. مسئلۀ اصلی پژوهش چگونگی مواجهۀ مراجــع تقلیــد ارضی و انجمن

ۀ شیعه با طرح کاپیتوالسیون است و چرایی این نکته که اتحاد سابق مراجع در زمان طرح الیحــ

کاپیتوالسیون تکرار نشد و درمقابل، آنان با یک اقدام تقریبــاً هماهنــگ نســبت بــه تبعیــد امــام 

ساز اقامت ایشان در نجف خمینی(ره) واکنش نشان داده و با اقداماتی که به عمل آوردند، زمینه

اشرف شدند. مدعاي پژوهش این است که اگرچــه مــرام و مســلک سیاســی متفــاوت علمــا و 

ویژه حمله به فیضیه سبب عدم اتحاد ست سخت حاکمیت در برخورد با مردم و بههمچنین سیا

و جدایی مراجع تقلید شد، اما تبعید امام خمینی(ره) بار دیگر زمینه همکاري و اتخــاذ تصــمیم 

واحد از سوي آنان با هدف حفظ جایگاه و اعتبار روحانیت شیعه در برابر حاکمیــت را فــراهم 

تحلیلی متکی به اسناد و مــدارك دســت اول تــاریخی بــه ـروش توصیفیآورد. این پژوهش به 

  واکاوي این مسئله پرداخته است.

  کاپیتوالسیون، مراجع تقلید، تبعید امام خمینی(ره)، روحانیت شیعه. هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه

 شمســی 40کاپیتوالسیون تاریخی طوالنی در روابط خارجی ایران دارد. این مسئله در دهــه 

بار دیگر نمایان گشت و تقریباً همان امتیازاتی را کــه دول اروپــایی از ایــران در قــرن نــوزدهم 

ش. تحت عنوان الحاق مستشاران نظامی و کارمندان آمریکایی  1343گرفتند، مجلسین در سال 

هــاي ایــران موجب این قــانون دادگاهدهند. بههاي کنوانسیون وین به آمریکاییان میبه مصونیت

 188نداشتند که به جرائم و تخلفات مستشاران و نظامیان آمریکایی در ایران رسیدگی کننــد. حق

محض دریافــت اطالعــات مــوثقی از تصــویب ایــن الیحــه خــود را آمــادة امام خمینی(ره) بــه

شده دربارة کاپیتوالسیون بــه که در اکثر تحقیقات انجامآنجاییرویارویی مجدد با رژیم کردند. از

خمینی(ره) پرداخته شده است، بنابراین در این مقاله سعی بر آن اســت کــه اقــدامات نقش امام 

سایر علما و روحانیون شیعه نسبت به کاپیتوالسیون و پس از آن واکــنش آنهــا بــه تعبیــد امــام 

طــور کــه در خمینی(ره) بررسی شود. پس از سخنرانی امام برخی از علمــا و مراجــع تقلیــد آن

بار به مبــارزه برنخاســتند و التی و والیتی به مقابله با دولت پرداختند، اینهاي ایقضایاي انجمن

پشتیبانیِ درخور توجهی از امام به عمل نیاوردند. اما تبعید امــام بــار دیگــر علمــا و روحــانیون 

صدا کرد و همگی از ایشان حمایت کردند و تمام تالش خود را به کــار بســتند تــا شیعی را هم

  ازگردند و یا اینکه در تبعید بهترین شرایط برایشان مهیا گردد.ابتدا به کشور ب

  . طرح الیحه و اقدامات علما و مراجع تقلید1

  اهللا مرعشی پیشگام مراجع در مبارزه با کاپیتوالسیونآیت

اي فرهنگــی بــود و کمتــر در مســائل اهللا مرعشــی نجفــی چهــرهدانیم آیتگونه که میهمان

 امــام دست به مجلس جلسۀصورت از ايما در همان روزي که نسخهشد؛ اسیاسی روز وارد می

 آبــان 4 در ســخنرانی ایــراد و اعالمیــه صدور با الیحه محتواي از کامل اطالع با ایشان و رسید

اهللا مرعشــی داشــتند، آیــت ابــراز آمریکا و ایران دولت اقدام این به نسبت تندي واکنش ،1343

اســاس اســناد شــهربانی کاپیتوالســیون موضــع گیــري کــرد. برنجفی نیز در اقدامی مشابه علیه 

اهللا مرعشی نجفی در ساعت هشــت صــبح و پــس از خصوص مصونیت مستشاران ابتدا آیتدر

اهللا شــریعتمداري در ســاعت یــازده نیم صبح و سپس آیتوایشان امام خمینی(ره) در ساعت ده
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علت کند، ولــی بــهص الیحه ایراد میایشان ابتدا سخنرانی درخصو 189اند.صبح سخنرانی داشته

گــردد. صورت اعالمیه تهیه و توزیع میو بالفاصله به 190ماندکسالت سخنرانی ایشان ناتمام می

اهللا مرعشی با اشاره به گذشته کاپیتوالسیون در ایران آمده است: اي آیتدر اعالمیۀ چهار صفحه

 قــانون همچون محروم ملت مشت یک بردگی و رقیت براي که دارد سابقه دنیا کجاي در آخر«

 و اســتقالل احــراز بــراي هــم افتادهعقب دول تمام فعالً کهصورتیدر. کنند وضع را ايوحشیانه

مــن ... باشــند. می برخــوردار حریــت نعمــت از و نموده قیام استعمار قید از خود آزادي کسب

ع تصویبات را رجوع به قهقرا یقین دارم که عقالي ایران به وضع و حال ایران خندیده و این نو

خالف قــوانین و ارتجاع سیاه تفسیر خواهند کرد؛ زیرا مصونیتی که براي آنها تصویب شده، بــر

ایشان در ادامه مردم را بــه مبــارزه بــا  191».الملل و دور از شرافت و انسانیت و غیرت استبین

نامه نسبت به این تصویب خواهند کهکند و از علما و مراجع هم مینامه دعوت میاین تصویب

بــرد و از اهللا مرعشی در این نامه از شاه اسمی نمیآیت 192سکوت نکرده و مردم را آگاه سازند.

 طوربــه اند، به مردم و علما معرفی کنــد.خواهد آنهایی را که در این ماجرا نقش داشتهدولت می

 داده نشــان بیشــتري ساســیتح امــام بازداشــت آن دنبال به و کاپیتوالسیون ایشان درمورد کلی

 رودمی ایشان خانۀ به امام دستگیري از بعد خمینی مصطفی آقاحاج دلیل همین به شاید و است

 نقــل خــاطراتش در خواهمعــادي عبدالمجیــد. شــودمی بازداشــت ســاواك توسط جاهمان در و

 آقــاي گرفتنــد، را مصــطفی آقاحاج و نجفی اللّهآیت خانه توي ریختند مأمورین وقتی«: کندمی

 است مهمان. ببرید را ایشان گذارمنمی جدم به که مصطفی، آقاحاج لباس به بود چسبیده نجفی

  193.»بود کرده غش ایشان باألخره و بودند زده که فالن، و

اهللا شــریعتمداري اصــرار بــر اجــراي قــانون اهللا گلپایگانی استراتژي سکوت، آیتآیت
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  اساسی مشروطه

 مواجهــه بــا اهللا گلپایگانی درآیت که آیدمیبر چنین است موجود که سناديا و هااعالمیه از

 نوعیبــه کــه کردمی مقاومت سرسختانه فیضیه به حمله از پیش ویژهبه رژیم، غیرشرعی قوانین

و  ارضــی اصــالحات قــانون آن، هاينمونــه. نهــاد آن بــر رژیــم بــا ســخت مبــارزة نام توانمی

 بــه حملــه و امام با مقابله در رژیم عریان خشونت از پس اما. است والیتی و ایالتی هايانجمن

شد. کاپیتوالسیون از اولین حوادثی بود که این تغییــر  وارد سیاسی مسائل در کمتر ایشان فیضیه،

گیري شده نشانی از موضــعتوان در آن مشهود دید. در اسناد و مدارك منتشراهللا را میرویۀ آیت

 بــه خــود نگــرش نــوع در ایشــان بعــدها هرچنــد شود؛لپایگانی یافت نمیاهللا گو مخالفت آیت

نمود. بیشترین فعالیت ایشــان بعــد  تصدیق را آن درستی و کرد ایجاد اساسی تغییر امام حرکت

  شود. از تبعید امام خمینی(ره) و در جهت آزادي ایشان بود که در ادامه بدان اشاره می

اهللا شــریعتمداري در اي از آیــتعالمیــه یــا ســخنرانیاگر چــه در اســناد انقــالب اســالمی ا

ها وي نیز در همان روز چهارم اساس برخی گفتهشود، ولی برخصوص کاپیتوالسیون دیده نمی

شــریعتمداري «نویسد: اهللا میآبان علیه این الیحه سخنرانی کرد. یکی از شاهدان سخنرانی آیت

با بلندگویی کــه گذاشــته شــده بــود، جمعــی از در خانه خود علیه کاپیتوالسیون سخن گفت و 

دادند. البته تعداد جمعیت حاضــر کمتــر مردم در کوچه اجتماع کرده و به سخنان وي گوش می

تــر از از جمعیتی بود که در خانۀ امام و اطراف آن جمع شده بودند و صــحبت ایشــان هــم نرم

ا بایــد حفــظ کــرد و ایــن الیحــه گفتند استقالل کشور رعنوان نصیحت میسخنان امام بود و به

خالصۀ سخنان ایشان علیه کاپیتوالسیون در یک بــرگ، تکثیــر  194».خالف استقالل کشور است

خالف قانون اساسی اســت کــه این قانون کاپیتوالسیون بر« گردید که در بخشی از آن آمده بود:

تصویب آن، عمــل مجلس ایران در داند: رسیدگی به تمام دعاوي را درخور محاکم مملکت می

دهند باید متقابل باشد. آیا آمریکــا ها به هم میبسیار خالفی انجام داده است. مزایایی که دولت

دهد؟ چرا این قانون را به اطالع مردم ایــران نرســاندند و در به ایرانیان مقیم چنین مصونیتی می

ودتــر ایــن کند مجلس ایــران هــر چــه زمعرض قضات عمومی نگذاردند؟ مصلحت ایجاب می
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 195».قانون خطرناك را فسخ کند و اگر فسخ نکند کوچک ترین ارزش قــانونی نخواهــد داشــت

طور کلی این مرجع تقلید روحیۀ انقالبی نداشته و بیشترین اصرارش بر اجراي قانون اساسی به

 مشــروطه اساســی قــانون حفــظ بــه نیــز نگاهیهاي شرعی، نیمبر دغدغهمشروطه بود و عالوه

 اعتراضــات و پیش گرفته شده سفید انقالب رفراندوم چون مسائلی تر درپیش رویه نای. داشت

 جمهــوري رفرانــدوم خصــوص در ایشان هايگیريموضع با شباهتبی خصوص این در ایشان

  .نیست اسالمی جمهوري اساسی قانون نویسپیش به مربوط مسائل و اسالمی

  هاي سایر روحانیت شیعه مواضع و دیدگاه

برانگیز در مــاجراي کاپیتوالســیون تأمــل نجف در قم، مشهد و مراجع سایر سکوت سیاست

جمعی ها و اقدامات دســتهیابد که فعالیتخصوص هنگامی این سیاست بیشتر نمود میاست؛ به

 .هاي ایالتی و والیتی به یــاد آورده شــودنامۀ انجمنو همگانی نهاد روحانیت در الغاي تصویب

 گویــا اند، یکــى آنکــهچنینی برخی از روحانیــت برشــمردهبراي مواضع این از جمله دالیلی که

 ابعــاد اینکه دوم و بود کرده جلب را آن مراجع نظر روحانیت، با تفاهم به جدید دولت رویکرد

توان گفــت ایــن بــود از دیگر دالیلی که می 196.نبود روشن آنان براى الیحه دینىو ضد ملىضد

 مــؤثر حکومت با قهرآمیز مبارزة شرایط، آن در که بودند رسیده نتیجه این که اکثریت مراجع به

و پــس  بعداً با این همه آنان .شد خواهد تمام مردم و روحانیت ضرر به نهایتدر و بود نخواهد

کردنــد و همــراه آن،  صادر اعتراض به آن هایى در(ره) اعالمیهاز دستگیري و تبعید امام خمینی

  .دادند قرار نقد مورد نیز اکاپیتوالسیون ر الیحه

اي در ایــن زمینــه وقفهتفاوتی در سطح مرجعیت، طالب و روحانیون مبارزة بیرغم بیعلی

 توزیع و تکثیر براى امکانات بالقوه و الزم ابزارهاى تمام از نهضت را رسانىپیام کردند و شبکۀ

اي از مبــارزین عــده .منــد کردنــدبهره الیحه علیه مراجع و سایر امام هاىاعالمیه و هاسخنرانی

روحانی پیش از آغاز غائلۀ کاپیتوالسیون همراه امام خمینی(ره) بودند و برخــی از آنهــا مــدعی 

آوري هاشمی رفسنجانی در گزارشی از چگــونگی جمــعاهللاي که آیتگونهتهیه الیحه شدند؛ به

محمد بهبهــانی ـ اي ســیّدبه منزل آق« کند:خصوص کاپیتوالسیون گزارش میمطالب مجلس در
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کرد ـ رفتم. پسر بزرگ آقاي بهبهانی که معمّم نبود و جاي پدرش بیت را آقاي فلسفی اداره می

اساس کنوانسیون وین تصویب شده بود، این دو نفر کمک کردند و متن مصوبۀ مجلس را که بر

حسین لنکرانی از ن شیخهمچنین یکی از همراهان امام در مبارزه با کاپیتوالسیو 197»به من دادند.

بــه گزارشــی ایشــان مــتن سیاسیون قدیمی بود. وي نیز در این الیحه نقش مهمی ایفا کرد و بنا

 ایــن فعــاالن پس از آن نیز برخــى از 198مذاکرات مجلس راجع به الیحۀ مزبور را به قم فرستاد.

 اعالمیــه صــورتبه را آن تا کنند پیاده نوار از را سخنرانى امام متن تا شدند کار به دست شبکه

 میزان به نوار تکثیر«کردند؛ اما چون  اقدام نوار تکثیر به نیز برخى حتى و نمایند و توزیع تکثیر

بــا  را خــود بیانات مضامین همان خمینى بود، امام مشکل آن هم توزیع و داشت معطلى زیادى

 طرفــداران ســوى از ســرعتو به نوشــتند اعالمیــه صــورتاضــافات، به برخى و بیشتر توضیح

  199».توزیع گردید و تکثیر و چاپ نهضت

  . تبعید امام خمینی(ره) و واکنش مجامع روحانی2

مطــرح بــود و رژیــم در  1343مسئلۀ تبعید امام از اولین روزهاي آزادي ایشان در فروردین 

ها و مبــارزات حضــرت امــام گیريگشت که این طرح را به اجرا بگذارد. موضعاي میپی بهانه

از آزادي از زندان و باألخره سخنرانی و پیام ایشان علیه احیاي کاپیتوالسیون باعث شد کــه  پس

آبان دستگیر شوند. با پخش خبر تبعید امــام بــه ترکیــه، در سراســر  13در صبح روز چهارشنبه 

کشور تحرکاتی صورت گرفت که ساواك نسبت به تحرکات قم و تهران بیش از دیگر شــهرها 

واقع با دستگیري امام و تبعید ایشان با تدابیري که ساواك اندیشیده بــود و درحساسیت داشت. 

 42خرداد  15مانند شد، مردم و مبارزین روحانی نتوانستند قیامی بهکنترل شدیدي که اعمال می

انتظــار «گوید دهد و میهاشمی رفسنجانی از امنیتی بودن فضا در شهرها خبر میتدارك ببینند. 
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هاي امام در این خصوص مردم قم بــه پــا خیزنــد؛ ولــی د که با انتشار اخبار و اطالعیهما این بو

ها مراسم نمــاز رغم همۀ اینها در اکثر شهرها و استانعلی 200»مأموران همه جا را پر کرده بودند.

قانونی امام تعطیل شد و ائمۀ جماعات و وعاظ از رفــتن عنوان اعتراض به تبعید غیرجماعت به

   201اجد خودداري ورزیدند و دو هفته این اعتصاب ادامه داشت.به مس

  تبعید امام و واکنش مراجع ثالث قم

اي انجــام خصوص الیحــۀ کاپیتوالســیون فعالیــت گســتردهاگر مراجع و روحانیت شیعه در

شدت پیگیر ماجرا شدند تــا بتواننــد در وهلــۀ اول ندادند، اما در قضیۀ تبعید امام اکثریت آنها به

دنبال اطمینــان از شــرایط مناســب موفقیت بهصورت عدمنۀ آزادي امام را فراهم سازند و درزمی

رســاند. قبــل از شمار آنان چنین مــدعایی را میهاي بیاقامت امام در تبعیدگاه بودند که فعالیت

آبــان و تبعیــد امــام  13بررسی واکنش هر کدام از مراجع الزم به ذکر است که از همــان صــبح 

آیات و مراجع قم تحت مراقبت ساواك قرار گرفت. شهربانی نیز جهت ممانعت از ورود  منازل

هــاي درس خــود علما نیز در کالس 202افراد متفرقه مأمورینی را درب منزل آقایان گمارده بود.

آبان آن سال نیز که مصادف با میالد حضرت علــی (ع) بــود در آن روز نیــز  27حاضر نشدند. 

هاي گذشته جلوس نکردند و سردرب منــازل علمــا و حــرم نیــز چراغــانی علما بر خالف سال

عنوان اعتــراض در جز سه نفر ـ بقیه بهنگردید. در قم بیش از شصت نفر از امامان جماعت ـ به

  203نماز جماعت حاضر نشده بودند.

در خصوص کاپیتوالسیون سخنرانی کرده و اعالمیــه داده بــود، اهللا مرعشی نجفی که درآیت

الحنی را صادر کرد. در این نامه به دســتگیري و واکنش به دستگیري و تبعید امام اعالمیه شدید

تبعید امام اشاره کرده و اینکه فرزند امام را نیز که به خانۀ ایشان آمده بــوده، دســتگیر کردنــد و 
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وده، از دیــوار له را که در منزل حقیر بــزاده معظمآقا«اند. مصونیت خانۀ مراجع را زیر پا گذاشته

دو نامه نیز به ترکیــه بــراي امــام همچنین  204»کنند.به منزل ریخته، با وضع اسفناکی دستگیر می

خواهــد کــه بــه خــوبی کند و از دولت ترکیه هــم میکند و به ابراز تأسف کفایت میارسال می

  رفتار کند.

رده بــود، در واقعــۀ اهللا گلپایگانی که درمورد الیحۀ سیاست سکوت و احتیاط اختیار کــآیت

تبعید امام نیز سکوت کرده و از هر گونه اقدام عملی اجتنــاب کــرده و از شــرکت در جلســات 

 اي به امام، ضمن جویا شدن احوالش،ایشان تنها با ارسال نامه 205نماید.مراجع نیز خودداري می

الوظیفه حادثه حسب حقیر براي جبران این«...  کند:تأسف خویش را از این اقدام رژیم ابراز می

اهللا شود که همکــاري و همــاهنگی آیــتبا این اوصاف مشخص می 206»نمایم.اقدام نموده و می

شود گلپایگانی در قضیۀ تبعید امام آنچنان که باید باشد، نبوده است و این گفته از آنجا تأیید می

ـ پس از تبعیــد امــام  اهللا مرعشیمصطفی خمینی، فرزند امام در نامه اش خطاب به آیتکه سیّد

  کند.به عراق ـ از دو مرجع تقلید بدون اینکه نامی ببرد، انتقاد می

در دیــدار بــا جمعــی از  اهللا شریعتمداري نیز در واکنش به این اقدام رژیم (تبعید امــام)آیت

فایــده دانســت و جهــت انجام اقدامات حاد در اعتراض به تبعید امــام را بی طالب و روحانیان،

توان به روایتی استناد مذاکره با دولت را به صالح دید. در تأیید این مدعا می گرداندن ایشان،باز

چند نفر بودیم که قرار گذاشتیم براي بازگشت امــام «رساند. اهللا را میکرد که محتاط بودن آیت

آیــات  ها و غیره. از جمله بنــا شــد مــن وبه ایران در حوزه حرکتی بکنیم، از قبیل تعطیل درس

منتظري و مشکینی با آقاي شریعتمداري مالقات کنیم و از ایشــان درخواســت حرکتــی بکنــیم. 

بــا وجــود ایــن، ایشــان در پاســخ بــه  207»دیــد.آمیز را به مصلحت نمیایشان اقدامات اعتراض
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هاي علما، تأسف خود را از تبعید امام خمینی(ره) ابراز داشــت و ده روز بعــد از تبعیــد تلگراف

با ابالغ ســالم و تحیــات حادثــۀ نــاگوار فاجعــۀ «در تلگرافی خطاب به امام چنین نوشت:  امام،

زودي عالی موجب تأثر و تأسف شدید است و از خداوند متعال خواســتارم کــه بــهتبعید جناب

عالی را به حوزة علمیۀ قم فراهم فرماید تا نگرانی رفع گــردد. حقیــر تــا وسایل مراجعت جناب

  208».ول اقدامات بوده و کوتاهی نخواهم کردحدود امکان مشغ

  مراجع روحانی سایر شهرها

اهللا گرامی اولین کسانی که سکوت حوزه را شکســتند و علیــه اقــدام دولــت به گفتۀ آیتبنا

 209صادق روحانی در قــم.اهللا سیّداهللا میالنی در مشهد و آیتاعالمیه دادند، عبارت بودند از آیت

لی در جهــت آزادي امــام خمینــی(ره) و بازگشــت بــه کشــور از ســوي اما گویا اولین اقدام عم

مراجع روحانی در تهران صورت گرفت. علماي طراز اول تهران طی گفتگوهایی به این نتیجــه 

دست آورده و آسایش و اهللا خمینی اطالع بهرسیدند که پیش از هر کار از موقعیت و مکان آیت

احمــد شمســی آقایــان میرزا 1343آبــان  24در تــاریخ امنیت آنجا را مهیا کننــد. بــدین منظــور 

حسن تنکابنی در منزل آشتیانی نشســتی تشــکیل شیخاحمد خوانساري و حاجسیّدحاج آشتیانی،

ــز در ایــن جلســه شــرکت کــرد. آن طــور کــه از نامــۀ دادنــد. وزیــر دربــار، قــدس نخعــی نی

شســت بــه ابتکــار مراجــع روحــانی آید، این نمیاهللا مرعشی برتقی آملی به آیتمحمدشیخحاج

 210تهران بوده و همچنین اولین درخواست آنان آزادي و اختالص امام خمینی(ره) بــوده اســت.

میرزا احمد آشتیانی، آقاي خوانســاري و آقــاي تنکبــانی اجتمــاع دیروز صبح در منزل آقاي آقا«

نتیجــه راتی شد و درآقاي وزیر دربار آمدند و مذاکداشتند و پسر بنده هم شرف حضور داشت. 

استخالص آقاي خمینی شد. با وعده رساندن مطالب و جواب آوردن مجلس متفرق شد تا چــه 
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همــین امــر را «اگــر جــواب ندادنــد، » شود و این اولین اقدامی بود کــه در ایــن موضــوع شــد.

عالی با شرکت آقایان قم بفرمایید و کسی طلبیــده، بــا مالیمــت درخواســت را تجدیــد حضرت

اهللا خوانســاري بــراي دیــدار بــا امــام اهللا خوانساري، فرزند آیتفضلدر نهایت سیّد 211»ییدفرما

اهللا خلخــالی نصــرشیخاهللا در نامــۀ خــود بــه حاجفضــلرود. سیّدشود و به ترکیه میانتخاب می

حــال روحــی و مزاجــی « گویــد:چگونگی انجام سفر و نحوة مالقات با امام را شرح داده و می

حمداهللا خوب است و رفتار دولت ترکیه با ایشان بسیار شرافتمندانه اســت. مــأمورین به لهمعظم

  212».دولت ایران هم با ایشان خوش رفتارند. از علماي عراق هم بدین منظور کمک گرفت

علی صــفایی و محمداهللا گلپایگانی یعنی آقایان شیخدر مالقات بعدي بود که نمایندگان آیت

به استانبول عزیمت کردند. همچنین قبل از تبعید امــام  1344نی در خردادماه مهدي گلپایگاسیّد

عبدالجلیل جلیلی کرمانشاهی یکی از روحانیون سرشناس کرمانشاه شیخبه عراق نیز، آقاي حاج

  213براي مالقات با امام به استانبول رفت.

داشت. ایشــان بــراي  شدت فعالیتاهللا میالنی از جمله مراجعی بود که در این ماجرا بهآیت

اي بــر آن مســتقیماً بــه امــام در ترکیــه نامــهو عالوه 214مراجع تقلید در قم نامــه ارســال داشــته

اي شــنبه عــدهناله شوند، از صبح پنجعالی همعلما و روحانیون خواستند با حضرت«فرستد: می

کــه چنان در ایــن نامــه» گذارند کسی سخن منطقی خود را بــه دیگــري بگویــد.محاصره و نمی

همچنین نامۀ مهمی  215داند.گیري میآید ایشان مأمورین دولتی را مانع از صحبت و موضعمیبر

از سوي این مرجع تقلید خطاب به مردم اصفهان درباره مشروعیت مبــارزات امــام و تأکیــد بــر 

و حــق گفتۀ ایشان گفتۀ همۀ ملت مســلمان اســت «...  یابد:ادامۀ مبارزه در سه جمله انتشار می

طلبی مشروع قانونی دارند هرگونه انتقاد و اعتراض نمایند و مسلک ایشان احقاق حق و اصالح
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گویی و مراعات جهت اقتصادي و نگهداري تمامیت ارضی و طرفداري از بیچارگان و نصیحت

   216»این کشور مذهبی است.

علی سیّداشت، حاجسزایی در ماجراي تبعید امام دها که نقش بهاز دیگر روحانیون شهرستان

خــرداد و  15اي بــه وقــایع و جنایــات بهبهانی بود. ایشان اعالمیۀ تندي صادر نمود و با اشــاره

دنیــا بدانــد کــه «... شدت از امام خمینی(ره) حمایت کرد: اي از علما و دانشمندان بهحبس عده

اســتۀ تمــام هدف ایشان هدف تمام روحانیت ایران، بلکه روحانیت شــیعه و اســالم اســت. خو

دولت ایران بداند کــه « گوید:و در آخر با هدف قرار دادن دولت منصور می 217»روحانیین است.

جامعۀ روحانیت از بیان حقایق خودداري نخواهــد نمــود و از اعمــال  با تبعید و حبس و حصر،

عصر ـ عجــل اهللا تعــالی ـ بــه خالف قانون جلوگیري خواهد کرد و با پشتیبانی حضرت ولی

  218»نماید.یفۀ خود عمل میوظ

بــدل شــده کــه وخصوص تبعید امام میان خود جامعۀ روحانیت نیز تلگرافات زیــادي رددر

تــوان بــه ها میجویی است. از جملۀ این نامــهشان براي چارههاي آنان و تالشحاکی از نگرانی

بــه مرعشــی کــه اهللا حکــیم ، نامــۀ آیــت219اهللا مرعشی نجفیاهللا خویی به آیتنامۀ مختصر آیت

عالی و سایر آقایان جمیع مشاکل حــل اهللا با دعاي حضرتشاءان«شود تا خواستار همکاري می

تلگراف جمعی از روحانیون یزد به آیات عظام در اعتــراض بــه ادامــۀ تبعیــد امــام بــه  220»شود

 222هاي آیــات شــریعتمداري و میالنــی.نگاري، و نامــه221گلپایگــانی، شــریعتمداري و مرعشــی

تقلیــد هایی بــه مراجــع تر از مرجعیت نیــز، روحــانیون بــا ارســال نامــهین در سطح پایینهمچن

خواستار پیگیري وضعیت امام خمینی(ره) و همچنین کسب تکلیف در ایــن خصــوص بودنــد. 

                                                             
 

 .274همان، ص  216

 .126، ص 1374، اسناد انقالب اسالمی 217

 .127همان، ص  218

 .272، ص 1369، اسناد انقالب اسالمی 219

 .275همان، ص  220

 .166، ص 3، جاسناد انقالب اسالمی 221

 .109، ص 5، جاسناد انقالب اسالمی 222



  107   السیون و تبعید امام خمینی(ره)مواضع و عملکرد مراجع تقلید و روحانیت شیعه با کاپیتو

 

از «... نویسد: فرستد و میاي میاهللا خوانساري نامهمحمد تهرانی به آیتسیّدعنوان نمونه حاجبه

اي از دوستان ارادتمند را مشــخص تقاضا دارد که وظیفۀ شرعی این حقیر و عده محضر مبارك

عالی در ایــن بــاره چــه تصــمیماتی اتخــاذ نموده و بر ما منت نهاده و بفرمایید تاکنون حضــرت

  223»اید.فرموده

محمدصادق روحانی و طباطبایی قمی از جمله روحانیونی بودند که برخــی از ایــرادات سیّد

بــدون «نویســد: یتوالسیون را نیز بیان کردند. صــادق روحــانی در ایــن خصــوص میقانونی کاپ

رغم اعالمیۀ حقوق بشر و اصل نهم متمم قانون اساســی گونه مجوز شرعی و قانونی و علیهیچ

دســتگیر و  باشــند،اهللا خمینی را که یکی از مراجع بزرگ میایران با یک شبیخون حضرت آیت

ایشان در بخش دیگــري دربــارة ایــراد قــانونی کاپیتوالســیون » نمودند.به محل نامعلومی تعبید 

شود، مطایبه و مغازله بــیش نیســت؛ و اما بهانۀ قانون و اینکه گاهی استناد به آن می«نویسد: می

چه قدر هم که مهم باشند، با توجه به اصل اول و دوم مــتمم قــانون اساســی زیرا این قوانین هر

ران قابل قبول است که مخالفت بــا شــرع انــور اســالم و طریقــۀ حقــۀ در صورتی براي ملت ای

طبق اصــل دوم مــتمم  عشریه نباشند و تشخیص آنکه مخالف شرع است یا نیست،جعفریۀ اثنی

 224»قانون اساسی فقط و فقط در صالحیت علماي اعالم و مراجــع تقلیــد شــیعه اســت؛ الغیــر

اي دربارة تبعید امــام و تصــویب الیحــۀ ر صفحهاي طوالنی و چهاطباطبایی قمی نیز در اعالمیه

از همۀ طبقات انتظار داریم که با حفظ کمال آرامش و نظــم از طریــق «نویسد: کاپیتوالسیون می

که با حیثیــت و آبــرو اســتقالل و آزادي و اقتصــاد ملــت قانون براي لغو این لوایح استعماري، 

بکوشند تا بدین وسیله حداقل وظیفۀ مــذهبی و با تمام قوا  سازش است،قابلمسلمان ایران غیر

  225».ملی خود را انجام و دین خود را به این کشور اسالمی ادا کرده باشند

نگاري بین مراجع و روحانیت با هم و بــا دولــت ایــران، برخــی از بر ارتباطات و نامهعالوه

داهللا مسیح تهرانی بــه عبشیخروحانیون و مراکز حوزوي به دولت ترکیه نیز نامه فرستادند. حاج
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علماي اعالم انتظار دارند بــا تجلیــل و احتــرام و اخبــار از «... رئیس جمهور ترکیه نیز نامه زد: 

 226»له موجبات خشــنودي ملــت مســلمان و مقــام روحانیــت را فــراهم فرماینــد.سالمتی معظم

نوازي مهمــانزنــد و خواســتار ابوالحسن رفیعی قزوینی به ســفارت ترکیــه تلگــرام میسیّدحاج

شود. محصلین مدرسۀ حضرت بروجردي در نجــف اشــرف نیــز بــه مجلــس نسبت به امام می

کنند و در آخر از شوراي ملی ترکیه نامه زده و نسبت به ایجاد محدودیت براي ایشان گالیه می

خواهند که واسطۀ اصالح شده و سبب آزادي خمینــی، ایــن شخصــیت بــزرگ جهــانی آنان می

  227»گردند.

ویژه حوزه علمیه نجف نیز بودند مراجعــی کــه بر شهرهاي ایران در خارج از ایران بههعالو

اهللا خویی یکی از این مراجع بود کــه در تلگرافــی نسبت به این حادثه واکنش نشان دادند. آیت

به هویدا اعتراض خود را نسبت به تبعید امام اعالم کرده و از او خواست که امــام را آزاد کــرده 

«... نویســد: اهللا خــویی میخصوص اقدامات آیتهمچنین علی دوانی در 228»قم بازگرداند.و به 

تلگراف به سازمان ملل و ســران مــؤثر ممالــک اســالمی و  70له فرمودند تاکنون بیش از معظم

ایم و چون شما در ایران تحت سانسور قــرار داریــد، از هاي معروف دنیا مخابره کردهشخصیت

بر این، بسیاري ایم همۀ مردم عالم را در جریان رویدادهاي ایران بگذاریم. عالوههاین راه توانست

ایم تــا همــه در هاي علماي ایران را از طریق عراق و لبنان بــه سراســر دنیــا فرســتادهاز اعالمیه

اهللا خمینــی بــه ترکیــه و حــوادث ایــران و قــم قــرار جریان تضییقات دولت و علل تبعید آیــت

  229»گیرند.

  ب مبارز حوزة علمیۀ قم؛ پرچمدار مبارزهطال

در شهر قم بنابر گزارش رئیس ساواك قم بازار تعطیل و با تهدیــد و فشــار بــه بازاریــان از 

طــالب در مدرســۀ  230ها جلوگیري شد و از منازل مراجع قم مراقبت به عمل آمــد.بستن مغازه
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را مــأمورین مســلح دســتگیر  الشأن شیعیان جهــانپیشواي عظیم«هایی با مضمون فیضیه اعالمیه

نصــب کــرده » با تعطیل عمومی انزجار خود را به هیئت حاکمــۀ فاســد ابــراز داریــد«و » کردند

آمیزي داشتند که با حضور رئــیس ســاواك بودند. آنان همچنین در مدرسۀ خان اجتماع اعتراض

ظور جلــب منروحانیون و طالب طرفــدار امــام بــه 231و شهربانی و تذکر و تهدید متفرق شدند.

توجه عموم مردم نسبت به تبعید امام و تداوم نام ایشان تصــمیم گرفتنــد در مســجد باالســر در 

خالل آن ذکري از تبعید امام جنب حرم حضرت معصومه مراسم دعاي توسل برگزار کنند و در

همچنین مراسمات دیگري که با هماهنگی طالب حوزة علمیه در مســاجد فیضــیه و  232بنمایند.

باألخره در اواخــر آذر  233ام قم قرار بود برگزار شوند، توسط ساواك جلوگیري شدند.مسجد ام

که از سوي طالب حوزة علمیه منتشر شد نیز، بخشی از آن به الیحۀ  انتقامهمان سال در نشریۀ 

  234مصونیت مستشاران آمریکایی و تبعید امام خمینی(ره) اختصاص یافت.

هــا و اي صــادر و خواســتار تعطیلــی مغازهاعالمیــه حوزة علمیه قم نسبت به بازداشت امــام

نامه و شــرحی از در یک اعالمیۀ دیگر در سه صفحه بــه تصــویب 235شود.اعتصاب عمومی می

 فروشان شــخص ایشــان را موقتــاً از مــا گرفتنــد،اگر این وطن«دستگیري و تبعید امام پرداخته: 

ون نوبت شماست سعی کنید که وظیفۀ مقدس توانند از ما بگیرند. اکناهداف عالیۀ ایشان را نمی

در این نامه نیز از شاه و مخالفت با او خبــري نیســت و صــرفاً بــه » خود را درست انجام دهید.

دهد از این نظــر شود. در کل حوزة علمیه سه نامه میمزدوران و دستگاه حاکمه دولت اکتفا می

ســایر روحــانیون اســت؛ امــا  که حاوي مطالبی درخصوص نحوة بازداشت امــام و فرزنــدش و

اي گــذرا بــه آن شــده بــر نــدارد و تنهــا اشــارهدرمورد خود کاپیتوالسیون و مفاد آن چیــزي در

آنان همچنین دو نامه نیز درخصوص لزوم برگزاري جشن نیمۀ شــعبان و حمایــت از  236است.
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شــود یخصوص آقایــان روحــانیین دعــوت مبدین وسیله از عموم طبقات به« امام صادر کردند:

هــاي ســتمگران و کننــدة کاخروز یکشنبه، که مصادف بــا مــیالد یگانــه مصــلح جهــان و ویران

ظهر بــراي بزرگداشــت ازســاعت چهــار بعــد ایمان است،کنندة زمامداران خودپرست و بینابود

اهللا الشــأن شــیعه، حضــرت آیــتشعائر مذهبی و اظهار پشتیبانی و حمایــت از پرچمــدار عظیم

از انزجار از دستگاه جبار حاکمه در صحن بزرگ حضرت معصومه ـ علیها سالم ـ خمینی و ابر

البته ناگفته نماند که چنین اقداماتی از سوي تمامی طالب و روحــانیون  237»حضور بهم رسانند.

بلکه صرفاً آن دسته از روحــانیون و طالبــی کــه پیشــوایی امــام خمینــی(ره) را قم نبوده است؛ 

انــد. ید در آغاز نهضت نیز در میان طالب حوزة علمیۀ قــم در اقلیــت بودهپذیرفته بودند که شا

طور کلی جو غالب در مدارس علمیه در چهار دهۀ آغازین این سده غیرسیاسی و تا حدودي به

هــاي علمیــه متأسفانه تبلیغات دشــمنان اســالم در حوزه«به گفتۀ فرزند امام: سیاسی بود. بناضد

یت از صحنه سیاست و اجتماع منزوي گردیده بود و دخالت روحانی در مؤثر افتاده بود. روحان

هــاي علمیــه بــه فروعــات مســائل آن هــم احکــام شــد. حوزهدینــی تلقــی میامور سیاســی بی

کرد و کــار را بــا مآبی بیداد میگري و مقدسغیراجتماعی اسالم سرگرم بودند. تحجّر و قشري

چــون فلســفه و عرفــان اســالمی نیــز کفــر و گنــاه هایی همآنجا رساند که حتی تدریس رشــته

ایــن دســته از روحــانیون مبــارز  238».شد. مبازه با شاه خالف شئون مرجعیت بــودمحسوب می

آبــادي نیــز اهللا طاهري خرمهاي عملی در راه آزادي امام خمینی(ره) برداشتند. آیتهمچنین قدم

قرار شــد آقایــان «...  نویسد:ینه میدربارة فعالیت مدرسین و فضالي حوزة علمیۀ قم در این زم

دو نفر دو نفر برونــد پــیش علمــا و مراجــع و بــا آنهــا درمــورد جریانــات اخیــر بــه مشــورت 

  239»بپردازند.

  . انتقال امام از ترکیه به عراق و نقش روحانیت در آن3

اهللا درمورد انتقال امام به عتبــات عالیــات و نجــف اشــرف روایــات گونــاگون اســت. آیــت

                                                             
 

 .129همان، ص  237

 .50، ص1370 دوم، آبان خمینی، شماره امام آثار نشر و تنظیم ، موسسهحضور مجله 238

اســالمی،  انقــالب اســناد مرکــز :علیار، تهــران زادهقلی مصطفی ، تدوینآباديخرم طاهري اهللاآیت خاطرات 239

 .56، ص 1389
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کنــد، خــود را مســبب ایــن اي که پس از تغییر تبعیدگاه امام صــادر میداري در اعالمیهشریعتم

که پس از اقدامات فراوان اطالع حاصل شد که موافقت کردند امام « نویسد:داند و میانتقال می

گونه که در خارج از ایران باره موجود است؛ بدینروایت دیگري نیز در این 240».به نجف بروند

 بــه امــام تبعیــد پــی و همچنــین در 42وسی صدر خدمات زیادي در آزادي امام در سال امام م

 بــه ایشــان انتقال ترتیبات امام، امنیت تأمین ضمن تا رساند؛ انجام به 1343 سال پاییز در ترکیه

اي از مراجــع و با این اوصاف پس از این انتقال بود کــه عــده 241.سازد فراهم را عالیات عتبات

ن انتقال را به فال نیک گرفته و با فرستادن تلگرام و ارسال نامه آن را تبریک گفتــه روحانیت ای

عنوان آزادي امــام تعبیــر و خوشحالی خود را ابراز داشتند. برخی دیگر نیز انتقــال ایشــان را بــه

اي رو شــد. ایشــان در نامــهمصطفی خمینــی روبــهشدت با واکنش فرزند امام، سیّدکردند که به

اهللا مرعشی فرستاد، نسبت به این قبیل شایعات ابراز تأسف کرده و از و مهم که به آیتتاریخی 

 242ایشان خواست که حقایق را دربارة تبعید امام به مردم از طریق وعاظ و منــابر انتقــال دهنــد.

رســید؛ چنین دیدگاهی از سوي برخی از مراجع روحــانی نیــز پیگیــري و بــه اطــالع مــردم می

منزلۀ پایان ی قمی دربارة این واقعه معتقد بود که تشرف امام به عراق را نباید بهچنانچه طباطبای

دهد که روحانیت همچنــان بــه مبــارزة دوران تبعید دانست و همچنین در بند بعدي توضیح می

   243دهد.مقدس خود تا مرحلۀ موفقیت نهایی ادامه می

  

  نتیجه 

کاپیتوالسیون در دو ســطح قابــل بررســی در یک نگاه کلی عملکرد روحانیت شیعه در قبال 

                                                             
 

 .119، ص 5، جاسناد انقالب اسالمی 240

 تا گردید آفریقا شمال و اروپا راهی صدر موسی ، امام1342 تابستان اوایل در و ینیخم امام دستگیري پی در 241

 این پایان در امام گشتن آزاد با. دهد قرار فشار تحت امام آزادسازي براي را ایران االزهر، شاه و واتیکان طریق از

(محســن . اســت بــوده صــدر آقاي سفر مرهون چیز هر از بیش آزادي این که نمود تصریح خویی اهللاسفر، آیت

 .)19، ص 1377)، تهران: مولف، 1(روایت صدر  عزت شیعهاکبر رنجبر کرمانی، و علی کمالیان

 .143ـ142، صص 2، جاسناد انقالب اسالمی 242

 .130، ص3ج، اسناد انقالب اسالمی 243
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اهللا مرعشی، مابقی جز استثنائاتی همچون آیتاست. سطح اول مرجعیت شیعه قرار داشتند که به

آنان توجه چندانی به کاپیتوالسیون نداشــته و یــا حــداقل در زمــان مطــرح شــدن آن و مســائل 

بود. علت چنــین  نتشار اعالمیهپیرامون آن واکنش درخوري انجام ندادند و حداکثر اقداماتشان ا

گردد بــه سیاســت خشــن و ســخت رژیــم در برخــورد بــا مخالفــان و رویکردي نخست بازمی

خصــوص هایی کــه درگیريخــرداد و همچنــین ســخت 15سرکوب شدید حوزة علمیه و قیام 

طالب صورت گرفت، و مراجع تقلید نیز براي حفظ حوزه از برخورد مستقیم بــا رژیــم پرهیــز 

نگاري به شخص شاه همچون مســئلۀ . چنانچه در همین ماجراي کاپیتوالسیون، دیگر نامهکردند

ها نامهتر شاید در نوع نگاه آنان به تصویبشود. علت مهمهاي ایالتی و والیتی دیده نمیانجمن

منش سیاسی آنــان در اهللا شریعتمداي که و لوایح قابل پیگیري باشد. برخی مراجع همچون آیت

زنجیرة تفکر روحانیت سنتی شیعه، یعنی دفاع از مشــروطۀ ســلطنتی از مشــروطیت قــرار  دنبالۀ

چنــان کــه در حدي نبود که به پیگیــري مجدّانــه کاپیتوالســیون ـ آنهایشان درداشت، مخالفت

  هاي ایالتی و والیتی مشاهده شد ـ بیانجامد.الیحۀ انجمن

شــدت درگیــر میه قرار داشتند. اینان بههاي علدر سطح دوم، روحانیت و طالب مبارز حوزه

الیحه شدند و به پیروي از امام خمینی(ره) این مســئله را پیگیــري کردنــد. نکتــۀ بعــدي اینکــه 

رغم سکوت و عدم مداخلۀ علما و مراجع تقلید در الیحۀ کاپیتوالسیون اما با دســتگیري و علی

حــانی شــیعه بــا همکــاري و اتحــاد تبعید امام خمینی، اکثر قریب به اتفاق مراجع و طبقــات رو

توانستند پشتیبانی الزم از امام خمینی(ره) را به عمل آورند و با پیگیــري آنــان بــود کــه امــام از 

  ترکیه به نجف اشرف منتقل شدند. 
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