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 چکیده
  های تبعید امام خمینی در عراق آید که فضای عمومی حوزۀ نجف در سالاز روایات و اسناد موجود چنین برمی 

چندان با مشی سیاسی و مبارزاتی ایشان و شاگردان مبارزشان موافقت و همراهی نداشته  ه.ش(    1344- 1357)

 به معنای تعارض و رویارویی مستقیم نیز نبوده است. در بیشتر   است؛
ً
اما این عدم موافقت یا عدم همراهی لزوما

لیرغم تفاوت در مشی و موارد روابط امام خمینی با مراجع و فضالی نجف، روابطی مبتنی بر احترام متقابل ع

 اندیشۀ سیاسی گزارش شده است. 

الله سیدمحمد روحانی، از مدرسین حوزۀ نجف، دهند که این موضوع دربارۀ آیتاما همین روایات نشان می 

 ترین مرکز معارضه و رویارویی با امام خمینی و روحانیون مبارز پیرو ایشان بوده است. کرده و وی مهمصدق نمی 

های ین تحقیق آن است که تحلیل و نقد تاریخی این روایات بازمانده چه تصویری از رویاروییپرسش اصلی ا

 سیاسی در حوزۀ نجف در آن مقطع را پیش روی محقق خواهد گشود؟ 

مانده از این تعارض، تصویری تا حد در این مقاله کوشش شده است با بررسی تطبیقی و ارزیابی روایات باقی 

و تأثیر نگاه انقالبی در نحوۀ بروز و شدت یافتن آن ارائه گردد. تصویری که درنهایت   ویاروییممکن جامع از این ر 

های اخالقی در عملکرد روحانیون مبارز و انقالبی در آن تا حدی نشانگر غلبۀ نگاه مبارزاتی و انقالبی بر سویه 

 برهه است. 
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 .مقدمه ۱
ه.ش( از مجتهدین و مدرسین حوزۀ علمیۀ نجف و   1299-1376)  الله سیدمحمد روحانیآیت

الله خویی، الله خویی و در مقام مقایسه جایگاهش نسبت به آیتبه روایتی مبرزترین شاگرد آیت

  سایت  با مصاحبه اردستانی،  شریعتی)  خمینی شبیه بودالله منتظری نسبت به امام به جایگاه آیت 

 (. 1390 دی 29 جماران،
های محدودی نسبت به حکومت الله روحانی در آغاز نهضت اسالمی ایران، واکنشآیت

پهلوی از خود نشان داد. در اعتراض به حملۀ عمال رژیم پهلوی به مدرسۀ فیضیه در فروردین 

تن از فضال و مدرسین حوزۀ نجف علیه حکومت ایران صادر   31ای از سوی  ه.ش، بیانیه  1342

مرکز اسناد انقالب اسالمی،  )   شدگردید که امضای »محمد الحسینی الروحانی« نیز در آن دیده می

۱۳7۴ :۳ /۶۵-۶۶ .) 
تنها دیگر رویارویی مستقیمی با حکومت ایران نیافت، بلکه پس از تبعید امام ازآن نهاما پس

ترین مخالف و معارض این رهبر تبعیدی ه.ش، در جایگاه بزرگ  1344در سال  خمینی به نجف  

شان، قرار گرفت. شدت مخالفت او با امام خمینی و مشی سیاسی ایشان و شاگردان انقالبی

چنان بود که این هواداران امام خمینی را به این نتیجه رسانده بود که سیدمحمد روحانی، 

 ور دستگاه امنیتی آن است.مرتبط با حکومت ایران و مزد

خصوص از سوی روحانیون مبارز ها و پخش شایعات طرفین علیه یکدیگر، بهاتهام زنی

الله سیدمحسن ه.ش و پس از درگذشت آیت 1349انقالبی علیه سیدمحمد روحانی از سال 

سابقه یافت. اتهامات و شایعاتی که اگرچه نادرست  حکیم، زعیم حوزۀ نجف، شدتی بی

ها تا پایان عمر سید محمد روحانی از اطراف تدریج آشکار شد، اما هالۀ نامیمون آن ان بهبودنش

 او محو نشد.

در اطراف موضوع مشی سیاسی مراجع، علما و فضالی حوزه نجف در برخورد با نهضت 

ها از تحقیقات  اسالمی ایران، تاکنون آثار پژوهشی زیادی به طبع رسیده که برخی از آن 

خصوص توان بهها میترین و مستندترین آن قابل استناد به شمارند. از این میان تازه  ارزشمند و

 منش یاد کرد.نوشتۀ حمید بصیرت حوزه نجف و تحوالت سیاسی ایران از کتاِب 

بایست از عنوان پیشینۀ پژوهش، پیش و بیش از همه میدر باب موضوع پژوهش حاضر، به

نوشتۀ مرجعیت    و  مباهته  روحانی،  سیدمحمد  اللهآیت  اخالقی؛  دنق  بوته  در  نظام  و  انقالب  کتاِب 
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محسن کدیور یاد کرد. کدیور در پژوهش خود، با استناد به روایات هواداران امام خمینی و نقد 

 جامع و روشنی از صحنۀ معارضات سیاسی میان و تحلیل آن 
ً
ها سعی کرده است تصویر نسبتا

حانیون انقالبی نجف ارائه کند و به عقیدۀ نگارنده تا حد الله روحانی و هوادارانش با روآیت

 زیادی نیز در این کار موفق بوده است.

در خصوص پژوهش کدیور و مقایسۀ آن با مقالۀ پیش رو اشاره به چند نکته الزم است. نخست 

گیری او در پژوهش اثر ناخواه بر جهتآنکه موضع و موقعیت سیاسی محسن کدیور، خواه

های پژوهشی و تاریخی او اولویت یافته است. بدیهی در برخی مواضع کتاب، بر سویه  گذاشته و

تواند از اتقان علمی و استنادی اثر ارزشمند او بکاهد. است که این موضوع تا چه اندازه می

؛ نگارنده ضمن استفادۀ بسیار از پژوهش کدیور، کوشیده است با یافتن مستنداتی دیگر 
ً
ثانیا

های تاریخی و تنها بر غنای دادهها، نهکدیور قرار نگرفته و تحلیل چند سویۀ آن  که موردتوجه

ای از صحنۀ های تازه ها بیفزاید که تا حد ممکن، تحلیلوسعت و جامعیت روایات این رویارویی

 آن تعارضات ارائه نماید.

 سیدهادی  نوشتۀ ایران  انقالب و فقیهان  کتاب دیگر در خصوص این موضوع، کتاب

 با او مواجهه و روحانی سیدمحمد به را خود کتاب پایانی فصل طباطبایی. است طباطبایی

 به توجهیقابل نکتۀ مطلب، اختصاربه توجه با البته که است داده اختصاص ایران  انقالب

 .است نیفزوده کدیور پژوهش

 

 . نخستین بروز اختالفات؛ تبعید امام خمینی به نجف۲
امام خمینی، آغاز اختالفات میان سیدمحمد روحانی و مرجع تبعیدی را مربوط برخی از یاران  

دانند. زمانی که سیدمحمد روحانی برخالف به نخستین روزهای ورود امام خمینی به نجف می

الله خمینی نشد. البته آشکار است که سایر مراجع و علمای بزرگ نجف حاضر به دیدار با آیت 

الف که درواقع، نخستین نمود و بروز این اختالف بود. روایت این این موضوع، نه آغاز اخت

های یاران امام خمینی، در جزئیات خود، گاه معارض یکدیگر است، اما موضوع در یادمانده

 یکسان 
ً
الله سیدمحمد روحانی الله خمینی به دیدار با آیت و مبتنی بر میل آیت  کلیت آن تقریبا

 به چنین دیداری است. و در مقابل عدم تمایل روحانی

دیدارها ]دیدار مراجع و علما از  کند که »پس از اینالله سیدعباس خاتم اشاره میآیت

ایشان   خدمت  را ]برای بازدید[ شخصی امام  الله خمینی به مناسبت ورود ایشان به نجف[،آیت
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   بعد  باشند،  داشته  اطالع  تا  فرستادند  ]سیدمحمد روحانی[
ً
 مطرح  مطالبی  ناحیه  آن   از  مجموعا

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، نرفتند« )  آنجا  هم  امام  و  آوردند  پیش  بازدید  برای  موانعی  که  شد

(. مرحوم خاتم یزدی، به همین مقدار، اکتفا کرده و از آن مطالب و موانع، ۱۱۹/ ۲: ۱۳7۶

 آورد.صحبتی به میان نمی

روایت کرده است: »حضرت امام وارد نجف خاتم یزدی در خاطرات خود نیز این موضوع را 

صورت شد و مدت مدیدی جلوس نمود و مراجع و بزرگان نجف و طالب و فضال و تودۀ مردم به

(. پس از مالقات بزرگان و مراجع نجف با امام، 1381خاتم یزدی،  )  گروهی به دیدار ایشان رفتند«

گذاشت ... ایشان در روزهای بعد به  »ایشان طبق رسم دیرینه بنای بازدید از علما و مراجع را

بازدید سایر علما و بزرگانی که به دیدارش آمده بودند رفت... ]اما[ آقای سید محمد روحانی به 

گوید (. خاتم می۸۰: ۱۳۸۱خاتم یزدی، ) بهانۀ وقت نداشتن، از مالقات با امام خودداری کرد«

جع و علمایی را گذاشت که به دیدارش رفته خمینی طبق رسم دیرینه بنای بازدید از مرا  اللهآیت

بودند. پرسش آن است که آیا سیدمحمد روحانی به دیدار ایشان رفته بود تا امام خمینی بنای 

الله روحانی در موقعیتی بوده که امام خمینی بدون دید بازدید از ایشان را داشته باشد؟ یا آیت

وایت دیگری نیز از این موضوع ارائه کرده که ایشان، مایل به بازدید بوده است؟ خاتم یزدی، ر 

گوید: »امام به  کلی با دو روایت دیگرش در تناقض است. او در جای دیگری از خاطراتش میبه

 (.۱۵۶:  ۱۳۸۱خاتم یزدی، ) دیدار سیدمحمد روحانی رفت، اما او به بازدید امام نیامد«

خاتم یزدی اما با یک تفاوت االسالم عباسعلی عمید زنجانی، مشابه روایت روایت حجت

 خاطرم عمده است. عمید زنجانی می
ً
گوید: »امام چند بار خواست به دیدار ایشان برود و دقیقا

ای امام را نپذیرفت هست حتی کسانی را فرستاد، به ایشان اطالع دادند ... و هر دفعه به بهانه 

، نه به این خاطر که  و قبول نکرد. تا آنجا که خاطرم هست امام به مالقات وی نرفت

حاجی بیگی طرف موافقتی نشد« )خواست، بلکه چند بار هم اظهار عالقه کرد ولی از آن نمی

بار که چند بار برای دیدار الله خمینی نه یک(. در روایت عمید زنجانی، آیت۱۳۸: ۱۳7۹کندری، 

 ای نپذیرفته است.قدم شده و هر بار روحانی به بهانهروحانی پیش با

گوید: ین روایت در باب این موضوع متعلق به شیخ صادق خلخالی است. خلخالی، میسوم

اتفاق آقای شیخ عبدالعلی]قرهی[ جهت بازدید به در خانۀ آقای سیدمحمد »امام ]خمینی[ به

روحانی رفت. ایشان در خانه بود؛ اما فریاد کشید و گفت: بگویید در خانه نیستند! امام صدای 

 (. ۱۵۴: ۱۳۸۰خلخالی، بازگشت«) ایشان را شنید و
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الله سید محمد روحانی و اطرافیان متأسفانه، روایتی از سوی دیگر ماجرا، یعنی از سوی آیت

ایشان وجود ندارد تا با تطبیق آن با روایات یادشده، بتوان در مسیر تعادل و ترجیح روایات گام  

 گذاشت.

 

حانیون مبارز به روایت هواداران  الله روحانی با امام خمینی و رو. رویارویی آیت ۳

 امام خمینی
 تمام آن در روایات شفاهی برجای

ً
ها به مانده از دوران تبعید امام خمینی در نجف که تقریبا

ترین معارض ترین و سرسختعنوان بزرگهواداران ایشان تعلق دارد، از سیدمحمد روحانی به

الله هوادارانش داشت، نام برده شده است. آیتامام خمینی که دشمنی آشکاری با ایشان و 

های به انحا و روش  1356تا    1344های  ای است که در طی سالروحانی در این روایات، چهره

مختلفی سعی کرده است تا چهرۀ امام خمینی و نهضت انقالبی ایران را مخدوش نماید و در 

 زنی به هواداران و یاران مبارز ایشان  این مسیر از هیچ کاری حتی پخش شایعات و اکاذیب، اتهام

و زیر سؤال بردن مقام علمی امام خمینی و از رونق انداختن مجالس درس و بحث ایشان نیز 

 کوتاهی نکرده است.

 های درس ایشان:زیر سؤال بردن مقام علمی امام خمینی و از رونق انداختن کالس -1

شد، ازجمله شاگردان امام محسوب میسید عباس خاتم یزدی که خود از فضالی حوزۀ نجف 

 جهت از امام نجف، گوید: »درخمینی در دوران تبعید ایشان در نجف بود. خاتم یزدی می

 و علما. نیفتاد جا  آنجا در باید و شاید که طورآن  امام علمی مقام چون  شد. واقع مظلوم علمی

 در نفر، صد حدود میشهه کنید فرض. کردندنمی شرکت امام درس جلسات در زیاد فضال،

  جلسات   این  در  باید  نفر  پانصد  یا   چهارصد  که  بود  این  ما  انتظار  اما  شدند،می  حاضر  ایشان   درس

 آقای درس کالس از و آمدند نفرشان  چند فقط خویی آقای درس فضالی از مثالً . کنند شرکت

 اعلمیت  از  نتوانستند  که  بود  هاطلبه  حق  در  ظلمی  این  آمدند و درواقع  کمی  عدۀ  هم  شاهرودی

 مورد  در  ایزننده  تعبیرات  هستند،  ایران   در  هم  اآلن   که  اشخاصی  از بعضی.  کنند  استفاده  امام

  افتم،می تعبیرات آن یاد وقت هر من و بردندمی کار به نجف در  امام اعلمیت
ً
 متأثر واقعا

 از. بردندمی استفاده خیلی کردند،می شرکت امام جلسات در اگر افراد همان چون شوم.می

 حاضر  جلسات  در  بودند،  آمده  ایران   از  که  امام  یاران   از  تعدادی  کنار  در  نفر  60  ـ  70  حدود  نجف
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 کمتر خویی  آقای درس جلسۀ از جمعیت شاید شد،می زیاد خیلی جمعیت اوایل. شدندمی

 بیرون امام درس کالس از را اشخاص و کردندمی تبلیغات. کرد فروکش کمکم لکن نبود،

 در او هایصحبت و کندمی اشاره دقیقه و عالیه مطالب به امام که دیدندمی چون . بردندمی

 آخر، تا اول از المجموعحیثولی من گذاشتند نامربوط تبلیغات بنای گذارد،می تأثیر خواص

موسسۀ تنظیم  نبود« ) خواستیممی ما که طورآن  ولی بود آبرومند و خوب امام درس در جمعیت

 ۹۵/ ۱:  ۱۳۹۲و نشر آثار امام خمینی،  
ً
(. تعبیِر »بعضی اشخاصی که اآلن هم در ایران هستند« ظاهرا

 ای است به سیدمحمد روحانی.اشاره

اشاره بسنده کرده، اما سایر هواداران امام خمینی،  و اگر خاتم یزدی در روایتش به ایما

االسالم محمدحسن اختری اند. حجتبردهمحمد روحانی در این موضوع نامصراحت از سیدبه

 با که بودند هم روحانی سیدمحمد مثل گوید: »افرادیاز شاگردان امام خمینی در نجف می

 سیدمحمد کردند، شروع درس را امام کهوقتی. داشتند مخالفت ایشان  درس جلسات و امام

 و کریمی اللهآیت راستی، اللهآیت مثل بزرگان  و فضال از بعضی کهاین از شد برآشفته روحانی

 محضر  در  نجف  در  سال  سالیان   و  بودند  نجف   بنام  اساتید  از  هااین  خوب  که  یزدیخاتم  اللهآیت

.. .اندآمده  امام  درس  به  هااین حاال  بودند،  خوانده  شاهرودی درس  و  خویی  حکیم،  عظام  آیات

 چیزهای خیلی هنوز که فهمیدیم اآلن  امام، درس به رفتیم ما فرمود کهمی راستی آقای جناب

. برویم درس این به باید و ایمنشنیده ما که دارد ایتازه مطالب خیلی امام. بخوانیم باید دیگر

 آقای که بود کرده نقل روحانی[ محمد ]سید آقا آن برای بود رفته ما هایشاگردیهم از یکی

 بود شده برآشفته بودند او نزد که کسانی از نفر چند جمع در آقا این. اندفرموده چنین راستی

 چه این برده، را نجف آبروی او نخوانده، درس نداره، سواد راستی آقای  که بود گفته و

 آقای امام، درس به نسبت چرا که بود آمده گران برایش خیلی. است زده که است  هاییحرف

 چنین بود، نجف حوزۀ مکاسب و رسایل و لمعه درس خوب اساتید و فضال و علما  از که راستی

این دو روایت، یک تصویر   (.۴۹/ ۱:  ۱۳۹۲و نشر آثار امام خمینی،    مؤسسه تنظیماست« )  گفته  مطالبی

های مختلفی و نمای کلی از روایات سایر هواداران امام خمینی نیز هست که با رقت و غلظت

 ارائه شده است.

کند که سید محمد االسالم سیدمحمدرضا برقعی نیز در خاطرات خود نقل میحجت

ایی گفته بود دانست و درجالله خمینی را به لحاظ علمی در سطح نازلی میروحانی، آیت

 (. ۵۶/ ۲: ۱۳7۹فراتی، خورد« )الله خمینی[ تنها به درد تدریس معالم االصول می»ایشان ]آیت
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 جذب طالب جوان جهت خالی کردن اطراف امام خمینی و انزوای ایشان: -2

پور، از اعضای روحانیون مبارز نجف، در خاطرات خود اکبر محتشمیاالسالم سیدعلیحجت

محمد روحانی در مخالفت با امام و نهضت اسالمی، گوی سبقت را از همه کند »سید  روایت می

ها واسطۀ نیروهای جوان در حوزهربوده بود... او خوب فهمیده بود که موتور نهضت اسالمی به

به حرکت درآمده است... لذا از همان اول با ترفندهایی اقدام به جدا نمودن آنان از نهضت و 

کرد کسانی را که به (. »او ]سیدمحمد روحانی[ سعی می۴۹۴/ ۱:  ۱۳7۶  پور،محتشمی امام کرد« )

ریز تحرکات آمدند به هر نحو ممکن جذب کند. او محور مخالفین و برنامهعشق امام از ایران می

پور، روش سیدمحمد روحانی االسالم محتشمی(. حجتمحتشمی پور، همانجاضد امام بود« )

 به عناوین مختلف آنان را مهمان میچنین تشریح میبرای جذب طالب جوان را  
ً
کرد کند: »اوال

کرد. همچنین ای از فضالی نجف را نیز برای صرف شام یا نهار دعوت میو به احترام آنان عده

وسیلۀ برخی نزدیکان رفت، بهبیشتر روزهایی که صبح برای تفرج به کنار شط فرات در کوفه می

 در رسیدگی به اصطالح گعده دعوت میی صبحانه و بهو اطرافیانش از آنان برا
ً
کرد... ثانیا

اوضاع معیشتی و درسی این نیروها و راهنمایی آنان در کیفیت درس و بحث و تعیین اساتید در 

های گوناگون در توجه و راهنمایی و مساعدت و کمککرد. این بذلسطوح مختلف دخالت می

:  ۱۳7۶پور، محتشمی العاده داشت« )د کشش و جذبه فوقوار آن فضای غربت برای افراد تازه

۱ /۵۰7.) 

گرایی و کمونیست بودن به روحانیون هوادار امام خمینی و نهضت اتهامات چپ -3

 اسالمی:

الشریعه از دیگر هواداران االسالم محمدحسین شریعتی اردستانی مشهور به شیخحجت

کند که: »در ای خاطرنشان میدر مصاحبهالله خمینی و بعدها یکی از اعضای دفتر ایشان  آیت

رأس معاندین امام در نجف، آقا سیدمحمد روحانی بود... تِز ایشان این بود که هر جریان مخالف 

دانست و مثاًل ما را عضو جبهۀ ملی و های کمونیست و چپ میایشاه را الهام گرفته از توده

 (. 1390دی  29ا سایت جماران، شریعتی اردستانی، مصاحبه ب) دانستند«حزب توده می

 حجت
ً
االسالم محمدحسن اختری، مدعی است سید محمد روحانی این اتهام را مستقیما

های دربارۀ شخص امام خمینی نیز مطرح کرده بود. اختری در روایت خود به شروع درس

 را اسالمی حکومت  درِس  امام گوید: »وقتیکرده و میفقیه امام خمینی در نجف اشارهوالیت

 است که مطالبی این بود گفته ایشان ]سید محمد روحانی[ افراد، بعضی نقل به کردند، شروع
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  بیان  ایشان  که است کمونیستی عقاید چیزها این و اندآورده ایشان  برای شوروی سفارت  از

 کمونیست  تهمت امام فاضل و روشن مخلص، هایطلبه از نفر چهل ـ سی به حتی و کنندمی

 . (۵۵/ ۱: ۱۳7۶مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ) گفت«می مطالب گونهاین و زدمی بودن 

 اتهام همکاری و نزدیکی با حزب بعث عراق: -4

 ای با دولت ایران داشتفقط روابط تیرهکه نه  -حزب حاکم عراق -اتهام همکاری با حزب بعث 

توانست ای خصمانه بود، اتهامی بود که میکه روابطش با حوزۀ نجف و مرجعیت آن نیز رابطه

شدت نسبت به هواداران امام خمینی و مبارزان انقالبِی ایرانی در نجف بدبین حوزۀ نجف را به

 اعتماد کند.و بی

سید محمود دعایی که قریب به هشت سال در رادیو بغداد، برنامۀ صدای  االسالمحجت

بار کیف مرا از جیبم بلند گوید: »یککرد در خاطراتش میروحانیت مبارز ایران را اجرا می

کردند. توی آن کیف کارت شناسایی و کارت تردد به ساختمان رادیو بود. این کارت را دزدیده 

ز دوستان که به منزل سیدعبدالهادی شیرازی )کانون تجمع علما و بودند، بعد در منزل یکی ا

فضالی نجف( تردد داشت، انداخته بودند تا مرا افشا کنند و بگویند فالنی کارت تردد دارد« 

دهد که افشا شدن خاطرۀ دعایی نشان می (.۹۵: ۱۳۸7مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، )

توانسته باعث بدبینی ها تا چه اندازه میاستفاده از رادیوی آن ارتباط با دولت بعثی حتی در حد  

 طالب و علمای نجف شود.

الله خویی و جلوگیری از جانبه برای تثبیت مرجعیت عامۀ آیتفعالیت و تبلیغات همه -5

 مرجعیت عامۀ امام خمینی:

به ه.ش، آتش اختالفات موجود  1349الله سیدمحسن حکیم در خرداد پس از درگذشت آیت

الله خمینی در نجف، رهبر خود را که روحانیون مبارز هواخواه آیتحد انفجار رسید. درحالی

دانستند و برای اعالم و تثبیت مرجعیت الله حکیم میاالطالق و جانشین بر حق آیت مرجع علی

بال الله سید ابوالقاسم خویی بود که با اقکردند، اما درنهایت این مرجعیت آیتایشان تالش می

های وسیع بیشتری مواجه شد. در این زمینه نیز انقالبیون بیشترین نقش را به فعالیت

الله روحانی از مبرزترین شاگردان خویی بود. دادند. آیتسیدمحمد روحانی نسبت می

 مثل خویی آقای با ایشان  علمی رابطۀ. بود هم خویی آقای ارشد الله روحانی[ شاگرد»]آیت

 شریعتی)نداشت« ایشان  از تربزرگ شاگردی خویی آقای و بود امام به منتظری آقای رابطۀ

 (.1390 دی 29  جماران، با سایت  مصاحبه  اردستانی،
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پور در خاطرات خود به نقش سیدمحمد روحانی در ترویج و تثبیت االسالم محتشمیحجت

ضالی حوزۀ نجف در الله خویی اشاره کرده و ازجمله از بیانیۀ جمعی از فمرجعیت عامۀ آیت

ترین امضای آن متعلق به سیدمحمد کند که ازجمله مهمالله خویی یاد میتأیید مرجعیت آیت

 (. ۸۲/ ۲: ۱۳۸7محتشمی پور، ) روحانی بود

های هوادارانش به دالیل گوناگون با استقبال مرجعیت عامۀ امام خمینی علیرغم تالش

فقط لله خویی قرار گرفت. حتی روحانیونی که نه امواجه نشد و زعامت حوزۀ نجف در اختیار آیت 

 نزدیکی ای با آیترابطۀ خصمانه
ً
الله خمینی و هوادارانش نداشتند، بلکه ارتباط دوستانه و بعضا

نیز با ایشان برقرار کرده بودند، در این مقطع از ترویج مرجعیت ایشان خودداری کردند. چنانکه 

الله خویی را ترویج و تبلیغ صدر نیز مرجعیت آیت الله سیدمحمدباقر صدر و سیدموسیآیت

 کردند.

 این مسئله چندان بر یاران انقالبی امام خمینی گران آمد که برخی از آنان را واداشت 
ً
ظاهرا

قصد نابودی کامل جایگاه وی ای بهالله سیدمحمد روحانی را به مرحلۀ تازهتا رویارویی با آیت

 سوق دهند.

 

سید محمد   ارزیابی روایات روحانیون هوادار امام خمینی از عملکرد. نقد و ۴

 روحانی 
ای که در ارزیابی این روایات بایست بدان اشاره کرد، آن است که متأسفانه روایات نخستین نکته

سیدمحمد روحانی و شاگردان و هواداران ایشان در اختیار   منسجمی از طرف دیگِر ماجرا یعنی

اساس روایات هواداران امام خمینی و  بایست پژوهش را تنها برناچار میبنابراین به نیست؛

 ها سامان داد.ارزیابی و تحلیل آن 

 شفاهی دومین نکتۀ
ً
ای اند. این نکتهمهم دربارۀ این روایات، آن است که این روایات مطلقا

عنوان نمونه نمانده است. بهکنندگان این روایات نیز نادیده  است که البته از دید برخی از تدوین

االسالم اختری این موضوع را با ایشان در میان کنندگان در ضمن گفتگو با حجتیکی از تدوین

 کهاین یا  بود کتبی صورتبه امام مورد در روحانی محمد آقای گیریموضع گذارد: »آیامی

« و اختری چنین پاسخ کردند؟می اعالم را خودشان  مخالفت مختلف رسمی مجامع در ایشان 

 شد.نمی ابراز علنی صورتبه رسمی مجامع در و نبود کتبی هامخالفت این دهد که »نه!می
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 از معدودی  حضور در یا و شدمی زده هاآن  بین خصوصی مجامع در که بود هاییصحبت این

 و بود نشنیده را هاحرف این تمام امام شاید  حتی .نداشت علنی جنبۀ و شدمی گفته افراد

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  گشت« )می رد و بدل امام دوستدار هایطلبه بین در فقط

۱۳۹۲ :۱ /۵۵) . 

الله خاتم یزدی نیز در خاطرات خود با اذعان به غیرعلنی و غیررسمی بودن این آیت

کند. کننده از مسیرهای غیرمستقیم اشاره میها، بر مکانیسم پخش شایعات تخریب مخالفت

گوید: »آقای سید محمد روحانی... با عواملی که در اختیار داشت ایشان در خاطرات خود می

کرد. بعضی از دار و مخدوش میها را لکهبا پخش شایعاتی دربارۀ اطرافیان امام، حیثیت آن 

های مختلف در نجف ها بودند که در محافل و مجالسی که همیشه به مناسبتن، زن عوامل ایشا

شد، با دامن زدن به این شایعات موجب گسترش و پخش وسیع آن در سطح شهر برپا می

شدۀ نجف بود و با افرادی های شناخته شدند؛ و آقای سیدمحمد روحانی چون از شخصیتمی

خوبی از این قضیه برای کوبیدن و عجم آشنایی داشت، به اعم از روحانی و غیرروحانی و عرب

سرعت در تمام شهر شد بهها ساخته میای که توسط اینکرد. لذا شایعهحریف استفاده می

دیدید که گذاشتید، میگردید و شما به هر گوشه بازار و کوچه و خیابان که قدم میپخش می

 (.۱۳۲- ۱۳۱: ۱۳۸۱ز اسناد انقالب اسالمی،  مرککنند« )مردم دربارۀ آن شایعه گفتگو می

بدیهی است که اذعان به این نکات، به آن معنا نیست که این روایات فاقد ارزش 

ها از سوی سیدمحمد روحانی و سازیها یا شایعه اند، یا آنکه این دست مخالفتاستنادی

برای تدقیق بیشتر در نشده است، بلکه توجه به این نکات، مسیری را  اطرافیان ایشان، انجام

بایست روایات بنابراین می گشاید؛ها میتر آن تر و جدیاین روایات و ارزیابی و نقد دقیق

های تاریخی مستقل شده توسط هواداران امام خمینی در نجف را، هم در مقایسه با دادهارائه

 دیگر و هم در مقایسه با یکدیگر ارزیابی و پاالیش کرد.

 روشنیبه تفکیک این. است خمینی اللهآیت اطرافیان  میان  شدن  قائل نکتۀ سوم؛ تفکیک

 روشنی  شکل  به  را  تفکیک  این  یزدی  خاتم  اللهآیت.  شودمی  دیده  ایشان نیز  هواداران   روایات  در

 توانمی  کلی  دستۀ  و  گروه  دو  به  را  امام  حضرت  به  نزدیک  مندان عالقه  و  یاران. »است  کرده  بیان 

 به امام آمدن  با که بودند آیات حضرات سایر شاگردان  و فضال از جمعی اول گروه. کرد تقسیم

... شدند ایشان  اخالقی و علمی هایویژگی شیفتۀ و آمدند ایشان  درس محفل به اشرف نجف

 امام قلمی آثار تدوین و تنظیم کار در... امام بحث و درس محافل در شرکت بر عالوه عده این
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 و کردندنمی دخالت و نداشتند نقشی مبارزاتی و سیاسی کارهای در اما داشتند، مشارکت هم

... آمدندمی شمار به علم طالبان  و فضال سایر ردیف در مردم دیدگاه در هااین خاطر همین به

   را  امام  یاران  از  دوم  گروه  اما
ً
 گروه  این  خود  منتهی.  دادندمی  تشکیل  انقالبی  و  مبارز  افراد  عمدتا

 هایفعالیت  خاطر به نجف به امام  ورود از قبل هااین از ایعده. شدندمی تقسیم قسم دو به

 از بعد دوم، گروه اما بودند؛ گریخته عراق به و گرفته قرار تعقیب تحت رژیم سوی از سیاسی

  حضرت  کنار در سیاسی مبارزه و فعالیت مشغول و شده نجف وارد تدریجبه عراق به امام تبعید

. کردندمی شرکت هم بحث و درس در مریز و دار کج صورتبه اگرچه بودند، گردیده امام

 مردم  از  بعضی  و  معاندان  مخالفان و  سوی  از  هابرچسب  و  هاتهمت  آماج  مورد  عده  این  متأسفانه

 انقالبی جوانان  این روز یک و نامیدندمی کمونیست و ایتوده را هااین گاهی. گرفتندمی قرار

   که   نماند  ناگفته...  آوردندمی  حساببه  مصدق  طرفدار  و  منشلیبرال  را  مسلمان   و
ً
 عملکرد  بعضا

 ناروایی  اتهامات  و  شده  کاربهدست  حریف  که  شدمی  باعث  مبارز  جوانان  این  خود  افراطی  و  تند

 (.۱۳۱- ۱۳۰: ۱۳۸۱اسالمی،  انقالب اسناد  مرکز)«سازد وارد هااین به

؛: کندمی روشن را مهمی بسیار نکات یزدی، خاتم مرحوم روایت این
ً
 و هواداران  اوال

. نیستند جنس یک از و منسجم گروه یک نجف، در تبعید هایسال در خمینی امام اطرافیان 

 سیاسی ُبعد دیگر، گروه برای و دارد اهمیت خمینی امام فقاهتی و علمی ُبعد گروه، یک برای

؛. مبارزاتی و
ً
 قرار حوزه علم طالبان  و فضال ردیف در اول گروه تفکیک، این اساس بر ثانیا

 خاتم خود مثل شدند،می محسوب نجف حوزۀ مدرسین از خود  آنان  از برخی که گیرندمی

 گروه  و (۴۸/ ۱: ۱۳۹۲نشر آثار امام خمینی،  مؤسسه تنظیم و) کاشانی و جعفر کریمی راستی یزدی،

 بنابراین  و  کنندمی  شرکت  درس  و  بحث  در  مریز  و  دار  کج  صورتبه  که  جوان   انقالبی  مبارزان   دوم

 مربوط  کارهای  گاههیچ   خمینی  امام  سبب  همین  به  و  ندارند  چندانی  سطح  و  بهره  علمی،  ازنظر

داد نمی ارجاع ایشان  به را...( و مالی نمایندگی و وجوهات اخذ استفتا،) مرجعیت حوزۀ به

؛۱۲۶/ ۲: ۱۳7۶تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه )
ً
 خاطر  به که هستند دوم گروه همین (. ثالثا

؛ و گیرند؛می قرار ناروا هایاتهام آماج مبارزاتی، و سیاسی هایفعالیت
ً
  رابعا

ً
 تند عملکرد بعضا

 .شودمی هاآن  علیه اتهامات و شایعات ایجاد باعث که هاستآن  خود افراطی و

 شخص  دربارۀ  که  اتهاماتی  و  شایعات  کردن   تفکیک  برای  است  مبنایی  خود  ارزنده  نکات  این

 هایتوانایی باب در شایعات، این از دسته یک. شدمی مطرح ایشان  هواداران  و خمینی امام

 مبارزاتی، و سیاسی هایفعالیت خاطر به که اتهاماتی دیگر، دستۀ و بود؛ خمینی امام علمی
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   و  ایشان   شخص  علیه   گاه
ً
 تفکیک،  این.  گردیدمی  پخش  ایشان   شاگردان   و  هواداران   علیه  عمدتا

 در هارویارویی این از بخشی. است اهمیت حائز بسیار طرفین، هایرویارویی تحلیل در

 در و شخصی هاینزاع از فراتر  که هایینزاع اند،تحلیل  قابل نجف و قم تاریخی نزاع چارچوب

 قم و  نجف  یعنی  تشیع،  جهان  اصلی  حوزۀ  دو  میان   گفتمانی  و اصولی، علمی  هاینزاع  اساس،

 در رویارویی طرفین عملکردهای یا شخصیت اساس بر هاییرویارویی دیگر، بخش و هستند

 هارویارویی  این تحلیل و ارزیابی در که آیدمی  نظر به بنابراین هستند؛ خاص تاریخی برهۀ یک

 عنوانبه.  داشت  جدی  توجه  روایت  هر  در  منازعه  نقاط  به  بایستمی  هاآن   از  جاماندهبه  روایات  و

 مبارز هواداران  به بودن ایتوده یا کمونیست اتهام دادن  نسبت بین بایستمی پژوهشگر نمونه

 قسمت چراکه. شود قائل جدی تفکیک ایشان  به شخص علمی ضعف اتهام با خمینی، امام

و  اصولی نزاع به دوم موضوع و گرددبازمی مبارز روحانیون  عملکرد به اول اتهام از ایعمده

 .قم و نجف علمی میان 

 ارزیابی بوتۀ به توان می را خمینی امام شاگردان  و هواداران  روایات ها،تحلیل  این پایۀ  بر

تأکید بیشتری شده در روایات هواداران امام، بر بعضی مسائل از میان مسائل مطرح. گذاشت

 جدی
ً
منظور خالی کردن اطراف رسند؛ همچون جذب طالب جوان بهتر به نظر می شده و ظاهرا

های کمونیستی به یاران امام، گرایی و گرایشالله خمینی و منزوی کردن ایشان، اتهام چپآیت

رحلت   الله خمینی پس ازاتهام همکاری با حکومت بعثی عراق، جلوگیری از مرجعیت عامه آیت

الله خمینی و زیر سؤال بردن توانایی علمی ایشان. در الله حکیم و معارضۀ علمی با آیتآیت

استثنای مورد آخر )معارضۀ علمی با شده بهادامه به بررسی روایات مربوط به موارد اشاره

 .1پردازیمالله خمینی( که موضوعی فراتر از حوزۀ تخصصی این مقاله است، میآیت

ها از مسیر مبارزه و منزوی کردن امام ب جوان، برای منحرف کردن آن جذب طال -1

 خمینی:

پور در این خصوص اشاره شد. اکبر محتشمیاالسالم سیدعلیتر به روایت حجتپیش

ریز تحریکات ضد امام پور معتقد است که سیدمحمد روحانی »محور مخالفان و برنامهمحتشمی

(. او تمام ۵۰7/ ۱: ۱۳7۶پور، محتشمی م داشت« )بود و عناد خاصی نسبت به شخص اما

 
االسالم محمد های این نزاع اصولی و علمی، رک: مصاحبه حجتریشهها و  های اولیه از زمینهبرای کسب برخی آگاهی  .1

االسالم محمدرضا "امام بدون تحریف"؛ مصاحبه حجت  ؛ و نیز۱۳۹۰شهریور    ۳آنالین    قائینی با فرید مدرسی مندرج در خبر

 .۱۳۹7خرداد  ۱۲رحمانی با خبرگزاری تسنیم 
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وارد به حوزۀ نجف را های سیدمحمد روحانی درزمینۀ جلب و جذب طالب جوان و تازهفعالیت

برای معارضه با امام خمینی و استحاله و خاموش کردن موتورهای انقالب، یعنی طالب جوان 

که نزدیک شدن به سیدمحمد روحانی (. او معتقد است ۴۹۴/ ۱: ۱۳7۶پور، محتشمی داند )می

:  ۱۳7۶پور، محتشمی ای جز »دوری از معیارهای ارزشی، انقالبی و اسالمی نداشت« )نتیجه

۱ /۵۰۸.) 

پور در خصوص فعالیت سیدمحمد روحانی برای جذب طالب جوان و اصل روایت محتشمی

ر، بنا به دالیلی روایتی  پواما روایت محتشمی کند؛های دیگر نیز تأیید مینوپای نجف را روایت 

 سویه است:که تا حد زیادی یک فقط ناتمامنه

ها در مراحل  نخست آنکه؛ فعالیت روحانی برای جذب طالب جوان، نظارت و راهنمایی آن 

ها اشاره کرده را پور به آن ها و... که محتشمیتحصیل، پیگیری وضعیت علمی و معیشتی آن 

 نمی
ً
 به مسئلۀ  اساسا

ً
الله الله خمینی تقلیل داد. این فعالیت آیتعناد شخصی با آیتتوان صرفا

هم به دنبال نزدیک کردن طالب روحانی، نشاءت گرفته از دیدگاهی بود که دست بر قضا آن 

های ارزشی و اسالمی بود! دیدگاهی که وظیفۀ طالب علوم دینی در علوم دینی به مسیر معیار

دانست. دوم آنکه؛ ها میعلوم دینی و ترقی علمی آن  حوزه را پیش و بیش از هر چیز، تحصیل

 سیدمحمد االسالم اختری در خاطرات خود اشاره کرده است: »آقایگونه که حجتهمان 

 گفتندمی  که  داشتیم  علما  بعضی.  داشت  تفاوت  امام طرفدار  روحانی غیر  دیگر  افراد  با  روحانی

 کاری کسی به و گوییممی درس و خوانیممی درس خودمان  برای و نداریم کاری سیاست با

 هایفعالیت و سیاست دور ازبه سنتی روحانی یک روحانی محمدسید آقای این ولی نداریم

عنوان یک مجتهد، اساس (، اما به۴۹/ ۱:  ۱۳۹۲موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  نبود« )  سیاسی

نی با نظام پادشاهی ایران را قبول نداشت. این عدم قبول مبارزه روحانیون هوادار امام خمی

  مبارزه، هم سویۀ اعتقادی داشت و هم سویۀ عملکردی؛
ً
یعنی اینکه سیدمحمد روحانی، اوال

اعتقادی به مبارزه با نظام سلطنتی ایران نداشت و مبارزه و تضعیف تنها حکومت شیعۀ جهان 

 غلط و ترین پشتوانه و حامی حوزۀ شیعۀ نکه بزرگ
ً
جف در مقابل حاکمیت بعثی بود را اساسا

 برخی عملکردهای روحانیون مبارز هوادار آیت دانستیحتمل نامشروع می
ً
الله خمینی و ثانیا

الله خاتم کرد. همان عملکردهایی که آیتتر مینیز او را در این عدم اعتقاد و رویارویی مصمم

مرکز اسناد انقالب ) انان مبارز« یاد کرده استیزدی با عنوان »عملکردهای تند و افراطی جو

نگرد. پور تنها از دید یک انقالبی به تمام ماجرا می(. سوم آنکه؛ محتشمی۱۳۱: ۱۳۸۱اسالمی، 
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دیدی که هر آنچه در راستای انقالب قرار نگیرد را باطل و ناشی از دشمنی و ارتباط با دشمنان 

بیند تا روایت جذب طالب جوان توسط نیازی نمی  پور دیگرپندارد. بر این اساس محتشمیمی

توان از خاطرات روحانی و خروجی آن را به پایان برساند. برای تکمیل این بخش روایت، می

الله روحانی، افراد فاضل و قوی را جذب االسالم فاضل استرآبادی استفاده کرد. »آیت حجت

ردانش را از لحاظ علمی خوب بار منزلش بود. شاگ گفت. محل درسش همکرد و درس میمی

آورد... درمجموع باید بگویم شاگردان آقای روحانی ازنظر علمی خیلی خوب می

پور، نپیوستن (. آشکار است که مسئلۀ محتشمی۱۸۳-۱7۹: ۱۳۸۹احمدی طالشیان، بودند...«)

روحانی  یهای علمی و فقاهتتواند جنبهشاگردان روحانی به انقالب است و با این رویکرد، می

پور در و درنهایت چهارم اینکه؛ روایت محتشمی (؛۳۵7: ۱۳۹7طباطبایی، ) را نیز نادیده بگیرد

االسالم محمدعلی رحمانی، بخش دیگری نیز ناتمام است. این بخش ناتمام را روایت حجت

 بندیجبهه نجف تواند تکمیل کند: »دریکی دیگر از روحانیون مبارز هوادار امام خمینی می 

 استقبال او از و رفتیممی زود آمدمی نجف به ایران  از طلبه یک که زمانی و بود شده ایجاد

 و رفتیممی زود پس آمد.نمی ما سمت و هاآن  سمت رفتمی رسیدیممی دیر اگر که کردیممی

(. روایت رحمانی نشان 1397 خرداد  21 رحمانی، مصاحبه با خبرگزاری تسنیمکردیم.« )می جذبش

دهد که ترفندهای جذب و یارگیری از میان طالب جوان، کاماًل دوطرفه بوده و هر دو طرف می

پور رسد جایی برای گالیه و اتهام زنی محتشمیزدند. با این حساب، به نظر نمیبه آن دست می

 باشد.

 های کمونیستی به یاران امام خمینی:گرایی و گرایشاتهام چپ -2

تر االسالم اختری در این خصوص پیشیعتی اردستانی و حجتاالسالم شرهای حجتروایت

 این مورد از سایر اتهامات، عمومیت و تکرار بیشتری داشته است. چراکه در 
ً
نقل شد. ظاهرا

االسالم شریعتی به همین خورد. در روایت حجتغالب روایات روحانیون مبارز به چشم می

 چپ ولی کند مبارزه شاه با کسی که اشتندند مقدار اکتفا شده که »]آقای روحانی[ قبول

االسالم اختری نیز و حجت (1390 دی 29 جماران، سایت با مصاحبه اردستانی، شریعتینباشد« )

 تهمت امام فاضل و روشن مخلص، هایطلبه از نفر چهل ـ سی به»گوید: مندانه میگالیه

 . (۵۵/ ۱: ۱۳7۶خمینی،  امام آثار نشر و تنظیم  موسسۀزد« )می بودن  کمونیست

 هیچ
ً
 و یقینا

ً
کدام از روحانیون در ارزیابی این گروه از روایات، با اذعان و اعتراف به اینکه قطعا

توان گفت که شایعات و اند، میالله خمینی گرایش کمونیستی نداشتهمبارز هوادار آیت
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تا حدی ناظر به نوع عملکرد خود  شداتهاماتی که علیه این روحانیون جوان مبارز منتشر می

گزاری و شکایت از این این روحانیون جوان بوده است. در روایاتی که این روحانیون به گله 

 به این وجه عملکردی اشارهاتهامات و شایعات اختصاص داده
ً
اما  ای نشده است؛اند، معموال

برای تکمیل کردن این  توان وجه دیگر موضوعها میهای دیگر برخی از آن در خالل روایت 

 روایات را جستجو کرد.

االسالم اسماعیل فردوسی پور، از روحانیون مبارز و انقالبی نجف، در خاطراتش حجت

 کمونیست  رهبران   از  که  سنایی  و  ماسالی  حسن  چون   با کسانی  حتی  موقع  آن  در  گوید: »مامی

 مصطفی آقاحاج منزل به حتی و دوستان  دیگر و ما منزل به هاآن . داشتیم ارتباط بودند،

 آب  را  هاآن   هایاستکان   و  هاظرف  و  کردیممی  رعایت  را  شرعی  نکات   البته  .کردندمی  وآمدرفت

 و ایدئولوژی به و «شاه بر مرگ» بگویند که گشتیممی کسانی دنبال ما درواقع کشیدیم.می

 (.۱۱۹- ۱۱۸/ ۲: ۱۳۹۲تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  موسسۀ نداشتیم« ) کاری هاآن   اعتقاد

کند ای، اگرچه اشاره میسید محمود دعایی، از دیگر روحانیون مبارز نجف نیز در مصاحبه

های اسالمی بود، اما که بیشترین ارتباط امام خمینی و هواداران انقالبی او با تشکل

گوید. ریاحی با مبارزان انقالبی سخن میحال از ارتباط کسانی چون ماسالی و حسین درعین

کند این ارتباط در حالی است که ایشان در همین روایت به مائوئیست بودن ریاحی اذعان می

 (.۱۹- ۱۱: ۱۳۸۴دعایی، )

دعایی در خاطراتش به ارتباطات گسترده با سازمان مجاهدین خلق و عضویت در آن سازمان 

های ضد اسالمی و ی زمانی که متوجه گرایش کند که حتکند. او روایت میاشاره می

مارکسیستی در میان اعضای سازمان شد، اگرچه از عضویت سازمان خارج گردید، اما تا پیش 

از اعالم رسمی مارکسیست شدن سازمان، همچنان با این توجیه که »چون شما سدی در مقابل 

ه سایر مبارزین وظیفۀ خود امپریالیسم و رژیم شاه هستید، من کمک به شما را مانند کمک ب

 (. ۱۱۴:  ۱۳۸7موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  ها ادامه داد )دانم« به همکاری و ارتباط با آن می

محمدرضا ناصری، از اعضای ارشد روحانیون مبارز در نجف، نیز در خصوص این روابط 

 ازجمله ـ پهلوی  حکومت ضد مبارزان  به نسبت دیدگاه دو ما دوستان  میان  گوید: »درمی

 و کرد استفاده شاه ضد  نیروهای از شودمی گفتندمی گروهی. داشت وجود ـ هاکمونیست

 بعد و کرد همکاری شودمی مقصد به رسیدن  تا که داشتند را اعتقاد همین نیز هاکمونیست
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: ۱۳۹۲موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، نداشتند« ) اعتقادی چنین دیگر دستۀ شد، جدا

۲ /۲۰۲.) 

توان چنین تحلیل کرد که حداقل رواج و شیوع این اتهام و شایعه بر آنچه گفته شد، می بنا

تا حد زیادی معلول عملکردهای بخشی از روحانیون مبارز و انقالبی بود. بدیهی   در محیط نجف

نگاه روحانیون مبارز، کاماًل سیاسی و جزئی از های گسترده، اگرچه از است که این ارتباط

شد، اما دستاویزی بود برای رواج گسترده شایعات های مبارزه با رژیم شاه محسوب میتاکتیک 

ها و البته مشوب کردن ذهنیت مراجع بزرگ نجف. اتهاماتی که البته تنها با  و اتهامات درباره آن 

کشیدیم« ها را آب میهای کمونیستایت و ظرفبر اینکه در خلوت، »نکات شرعی را رعتکیه

 رفع و رجوع نبودند.قابل

 اتهام همکاری با حکومت بعثی عراق: -3

 1354) های ایران و عراق در این مقطع و تا زمان انعقاد رسمی قرارداد الجزایرروابط دولت

رهایی خصوص بر سر موضوع اعمال حاکمیت بر اروندرود خصمانه بود. ازجمله ابزاه.ش( به

بردند، تقویت مخالفان طرف دیگر به که هر دو طرف، برای ایذا و تضعیف طرف دیگر به کار می

ها از مبارزان ُکرِد عراقی که با حکومت بغداد درحال انحا مختلف بود. رژیم پهلوی در این سال

ی، الوند) آوردهای گسترده مالی، تسلیحاتی و اطالعاتی به عمل می مبارزه بودند، حمایت

کرد تا با ایجاد پایگاهی از مخالفان و معارضان (. از سوی دیگر حکومت عراق نیز سعی می1395

مثل نماید. پذیرش تیمور بختیار در عراق و حمایت گسترده بهمحمدرضا شاه در عراق، مقابله

 ای از این تقابل بود.از او برای مبارزه با حکومت پهلوی نمونه

حکومت بعثی عراق با حوزۀ نجف نیز تیره و خصمانه بود. از نظر حکومت در این میان روابط  

فقط متمایل به حکومت ایران که وابسته و تحت حمایت آن بود. اگرچه نظر  عراق، حوزۀ نجف نه 

شده بود، اما کاماًل نیز خالی از حقیقت نبود. برای شدت اغراقحکومت عراق از این رابطه به

تشیع و حکومت ایران، تنها حکومت شیعۀ جهان بود. از نظر مرجعیت   حوزۀ نجف، ایران پایگاه

 َولینجف، ایران تنها کشوری بود که »بر سر مأذنه
ً
نَّ َعلیا

َ
شَهُد ا

َ
شد الله« گفته میهای آن ا

( و بنابراین حفظ و حراست و حمایت از آن امری واجب بود. از سوی ۳۵۴: ۱۳۹7بصیرت منش، )

مقابل تسلط حاکمیت سنی عراق، به حمایت حاکمیت شیعۀ ایران  دیگر، حوزۀ نجف نیز در
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ای خصمانه و بر شد تا رابطۀ حکومت عراق با حوزۀ نجف، رابطههمه سبب می. این1وابسته بود

 اساس کنترل، مهار و سرکوب حوزۀ نجف و مراجع آن باشد.

های آن، در فضا و بدیهی است که در چنین فضایی، هرگونه همکاری با دولت عراق و ارگان 

بار و در راستای همکاری با دشمناِن تشیع و حوزۀ نجف جو عمومی حوزۀ نجف، عملی خیانت

االسالم دعایی دربارۀ دزدیده شدن کارت تردد او به رادیو بغداد شد. روایت حجتتلقی می

 آبرو کردن وی، حاکی از همین فضاست.جهت افشا و بی

الله خمینی با مقاماِت عراقی، مشهور بود، اما شایعات اگرچه برخوردهای قاطع شخص آیت

رسد در این مورد نیز، قسمتی از شدت رواج داشت. به نظر میو اتهامات دربارۀ اطرافیان او به

 
ً
این اتهامات، ناظر به عملکرد بخشی از روحانیون مبارز بود و بخشی دیگر را نیز احتماال

 زد.عمد دامن میحکومت عراق به

های رادیو نهضت روحانیت ایران ی سیدمحمود دعایی با رادیو بغداد و اجرای برنامه همکار

ای در راستای مبارزه با رژیم ایران بود و به گفتۀ دعایی به مدت قریب به هشت سال که برنامه

ی هاهای سایر گروه های روحانیون مبارز، اخبار و بیانیهها و بیانیهدر آن عالوه بر اخبار، اعالمیه

موسسۀ تنظیم و شد )های چریکی مارکسیستی نیز پخش میمعارض با رژیم ایران ازجمله گروه

 ای از چنین عملکردهایی است.( نمونه۹۵: ۱۳۸7نشر آثار امام خمینی، 

کند. گونه عملکردها ارائه میای روایت دیگری نیز ازایناالسالم دعایی در مصاحبهحجت

فقیه شدن مباحث والیتگوید: پس از مطرحمی   العات تاریخیف لنامۀ مایشان در مصاحبه با  

سرعت این مباحث را پیاده، ترجمه و منتشر کردند. منتهی در جلسات درس امام، »دوستان به

های تبلیغاتی رادیوهای این سرعت عمل دوستان، مشکالتی را ایجاد کرد... آن موقع فعالیت

 علیه هم بود... مرحوم ح
ً
آقا مصطفی برای پخش این مباحث از رادیو فارسی اجدو رژیم شدیدا

نامی نبود... سید موسی بغداد، از نفوذ کسی استفاده کرد که متأسفانه شخص خوش

 رفت در رادیو فارسی بغداد و شروع به خواندن این 
ً
اصفهانی... شخص بدنامی بود. او شخصا

ها وارد شده هایی به نفع آن همباحث از روی متن کرد. او رفیق شخصِی صدام بود و در توطئ

 
های ها و دلبستگی، روابط، وابستگیتحوالت سیاسی ایران حوزۀ نجف وحمید بصیرت منش در اثر ارزشمند خود،  .1

 های ایران به یکدیگر را به تفصیل بررسی و تحلیل کرده است.متقابل حوزۀ نجف و حکومت
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ها را او در رادیو خواند و چون آدم بدنامی بود، تأثیر خوبی نداشت« هرحال این جزوهبود... به

 (. ۲۳: ۱۳۸۴دعایی، )

سید موسی اصفهانی، روابط نزدیکی با صدام حسین، معاون وقت ریاست جمهوری عراق 

 ر عراق بود.داشت و از طرف دیگر مشاور و وکیل تیمور بختیار د

عنوان شد. بهزدن به این شایعات میدر مواردی نیز حکومت عراق به شکلی باعث دامن

الله زمان با فشار حکومت عراق به حوزۀ نجف و زعیم آن آیته.ش و هم 1348نمونه در سال 

الله حکیم و تحت تعقیب قرار گرفتن پسرش سیدمحسن حکیم که منجر به حصر آیت

الله سیدمصطفی جاسوسی شد، حکومت عراق، اقدام به بازداشت آیتسیدمهدی به جرم 

اما »فاصلۀ رفتاری که در بغداد با مصطفی شد، با برخوردی   خمینی فرزند امام خمینی نیز کرد؛

البکر بردند، الله حکیم شد، از زمین تا آسمان بود. مصطفی را به دیدار حسنکه با فرزند آیت 

پدرش تقاضای همکاری کردند و یک ساعت مچی هم به او هدیه دادند« دلجویی کردند، از او و  

 (.۶۰۴: ۱۳۹7بهبودی، )

 و همکاری خصوص در شایعات و اتهامات این تشدید در ایزمینه توانستمی همهاین

 .باشد عراق حکومت با خمینی امام هواداران  نزدیکی

 
 حکیم: اللهجلوگیری از مرجعیت عامۀ امام خمینی پس از رحلت آیت -4

الله خویی توسط فضالی حوزۀ نجف پور از ترویج مرجعیت آیتاالسالم محتشمیروایت حجت

الله خویی که سیدمحمد روحانی از امضاکنندگان آن ها مبنی بر مرجعیت عامۀ آیتو بیانیۀ آن 

جانبه الله خویی، علیرغم تالش همهتر نقل شد. ترویج و تثبیت مرجعیت آیتبود، پیش

همچون ) خصوص حمایت نکردن برخی فضالی مشهورالله خمینی و بهن مبارز آیتهوادارا

الله سیدمحمدباقر صدر و سیدموسی صدر( که روابط نزدیکی نیز با بیت امام خمینی آیت

داشتند، یکی دیگر از موارد مهمی است که هواداران امام، آن را بیش از همه به تحریک و توطئۀ 

 دهند.سیدمحمد روحانی نسبت می

های قم و نجف که تثبیت مرجعیت دار اصولی و علمی میان حوزهگذشته از منازعات دامنه

های تاریخی مربوط به  کرد، دادهالله خمینی در نجف را بسیار دور از انتظار و بعید میعامۀ آیت 

مان الله خمینی در این زدهند که احتمال مرجعیت عامه آیتاین زمان نیز بیش و کم نشان می

 الله روحانی نیز بسیار بعید بود.ها و تحریکات آیتالله خویی، حتی بدون فعالیتبا وجود آیت
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الله خمینی برخالف حوزۀ قم برای شیعیان خارج از ایران ناشناخته واقعیت آنکه، نام آیت

تدریج نام بهالله حکیم و حمایت ایشان از مبارزات ضد اسرائیلی بود و تنها پس از رحلت آیت

الله خویی برای شیعیان خارج از ایران نیز  آنکه نام آیت ایشان در کشورهای عربی پیچید. حال

(. دکتر صادق طباطبایی از قول سیدموسی ۳۸۲: ۱۳۹7بصیرت منش، شده بود )کاماًل شناخته

ی کند که »آقای خمینالله خمینی توسط او، نقل میصدر در خصوص عدم ترویج مرجعیت آیت

شده نیستند. اگر شده، برای شیعیان خارج از ایران اصاًل شناختهطور که در ایران شناختهآن 

:  ۱۳۸7طباطبایی،  من نام ایشان را مطرح کنم یک حالت تصنعی دارد که در شان ایشان نیست« )

د آیتدرستی اشاره میمنش به(. بصیرت ۱7۳/ ۲
ّ
الله خمینی ویژگی کند که »برای ایرانیان مقل

سیاسی ایشان و رویارویی او با رژیم پهلوی از اهمیت اساسی برخوردار بود. بدیهی بود شیعیان 

عنوان تنها غیر ایرانی فاقد این احساس بودند. در خارج از ایران نگرش شیعیان به شاه به

 (.۳۸۳-۳۸۲:  ۱۳۹7بصیرت منش،  مذهب مطرح بود و به او احساس عالقه داشتند« )پادشاه شیعه 

توان علیرغم نبود روایات معارض از سوی شده در این بخش میموع مباحث مطرحاز مج

الله سیدمحمد روحانی و تر از فضای رویارویی آیتدیگر رویارویی، به تصویری تا حدودی جامع

یافت. تصویری که الاقل الله خمینی در نجف دستاطرافیان وی با هواداران و یاران مبارز آیت

سویه حاکم بر روایات موجود را تلطیف کرده و فضای فضای کاماًل یک تواند تا حدیمی

 تری را برای تحلیل وقایع در اختیار پژوهشگر قرار دهد.گسترده

 

. روحانیون مبارز هوادار امام خمینی در نجف؛ گروه روحانیون مبارز ایرانی  ۵

 خارج از کشور 
الله خمینی در نجف به دو گروه اصلی تر اشاره شد، شاگردان و یاران آیتگونه که پیشهمان 

توان این دو گروه را با عناوین شاگرداِن علمی و شاگرداِن شدند. با اندکی تسامح میتقسیم می

سیاسی امام تفکیک کرد. معارضه و رویارویی اصلی نیز درواقع میان همین گروه دوم )شاگردان 

 داد.الله روحانی رخ میسیاسی( با گروه آیت

 بیستاین روح
ً
االسالم نفره بودند. حجتانیون جوان و انقالبی، گروهی تقریبا

 اسماعیل  شیخ  رحمت،  محمدرضا  پور، افراد این گروه را چنین برشمرده است: »شیخمحتشمی

 سیدحمید دعایی، سیدمحمود موسوی، سیدهادی ناصری، محمدرضا شیخ پور، فردوسی
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هسیف شیخ روحانی،
ّ
 موسوی، سیدباقر ثقفی، حسن شیخ نیکنام، مرتضی شیخ قاسمپور، الل

 شیخ برقعی، سیدرضا سجادی، سیدمحمد پور،محتشمی اکبرسیدعلی فاضل، ابراهیم شیخ

 شیخ مرحوم و منتظری محمد شیخ شهید شریعتی، محمدحسین شیخ طاووسی، محمد

وه بعدها نام »روحانیون مبارز (. این گر ۵۰۵/ ۱: ۱۳7۶محتشمی پور، امالیی« ) محمدحسین

 سید  و  ناصری  محمدرضا  پور،فردوسی  ایرانی خارج از کشور« را برای خود برگزیدند و اسماعیل

 . (7۴۹: ۱۳۹7بهبودی، ) کردند انتخاب گروه مرکزی هستۀ عنوان به را پورمحتشمی اکبرعلی

های کار ها و شیوهسلیقهاعضای گروه، اگرچه بر سر آرمان و هدف اشتراک داشتند، اما در 

 گوید: »دوستاناالسالم محمدرضا ناصری از اعضای این گروه میدچار اختالف بودند. حجت

 و مفید انقالب، برای که را کارهایی ما که بود این نظرشان  بعضی: بودند گروه دو نجف در ما

 گروه باشد... جریان  در  امام که ندارد ضرورتی اوقات گاهی و دهیممی انجام دانیم،می مؤثر

 هر و بدهیم انجام ایشان  دید از را مبارزه باید ما و است مبارزه سمبل امام که بودند معتقد دوم

موسسۀ تنظیم و نشر آثار  باشد« ) رسیده ایشان  اطالع به جزئیاتش با بایستی کنیممی که را کاری

پور، عضو دیگر این گروه در روایت دیگری، االسالم محتشمیحجت(.  ۲۰۱/ ۲:  ۱۳۹۲امام خمینی،  

کند. محتشمی پور در این روایت به موضوع روایت سربسته و ُمجمل ناصری را اندکی باز می

 یک  الله سید مصطفی خمینی[ایشان ]آیت  برای  انقالبیون   و  کند: »سیاسیون جالبی اشاره می

 سیاسی مختلف مسائل به راجع مصطفی آقاحاج چراکه. بودند قائل مستقلی شخصیت

 ِتز یک مدیریتی، و سیاسی مختلف مسائل برای خود و بود رسالت و تفکر اندیشه، نظر،صاحب

 داشت قرار موقعیتی چنین در مصطفی آقاحاج کهاین علت داشت... البته خاصی دکترین و

 امام عمل از بازتر مقدار یک ظاهر در مصطفی داشت، اینکه آقاحاج بود که دیگری ویژگی

 مبارزات با رابطه در امام بود. حضرت امام از تررادیکال موارد، برخی در حالدرعین و کردمی

 کند، سقوط ایران  در بخواهد رژیم این اگر که فرمودندمی و نبودند مسلحانه مبارزه به معتقد

 حزب  یک  و  گروه  یک  و  مسلحانه  مبارزات  با  ندارد.  صحنه  در  مردم  یکپارچه  حضور  جز  راهی  هیچ

 تواندمی قوی حزب یک نه رود.نمی بیرون  مملکت این از امریکا و کندنمی سقوط شاه خاص،

 ارتش زیرا مسلح؛ گروه یک نه و است حزبی هر از ترقوی شاه کهاین ببرد، برای بین از را شاه

 امریکا و شاه تواندمی که قدرتی تنها بلکه است. احزاب و مسلح هایگروه همه از ترقوی شاه

 اکثریت که بود امام و تز تفکر این .است مردم یکپارچۀ حضور بکشاند، سقوط به ایران در را

: گفتندمی هاآن  نبودند. موافق آن  با غیرروحانی و روحانی از اعم مبارزین اتفاقبه قریب
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 با که را مردم آورد؟ صحنه به را مردم توان می چطور اما باشد، درست امام نظر که است ممکن»

 در هاروزنامه و تلویزیون  و رادیو و تبلیغاتی هایدستگاه  تمام آورد. صحنه به توان نمی حرف

 ولی. هستیم گاهشکنجه در یا و تبعید زندان، در یا و بسته دهانمان  یا ما و است شاه خدمت

 نباید مبارزه دیگر هایراه از که داشتند اعتقاد امام نظر به احترام ضمن مصطفی آقاحاج

 آموزش  یادگیری  به  را  همه  ایشان .  کرد  تأیید  نیز  را  مسلحانه  هایحرکت  باید  بلکه  کرد.  جلوگیری

 یکی مسلحانه مبارزۀ که بودند معتقد و کردندمی تشویق رژیم علیه مسلحانه عملیات و نظامی

 این در که مبارزین از بخشی اساس، براین .کند ساقط را رژیم تواندمی که است هاییراه از

  بودند، مخالف امام نظرات با زمینه
ً
 قبول را او و شدندمی مصطفی آقاحاج جذب طبیعتا

 امام به نسبت مبارزین از بخشی بود ممکن نبود، نجف در مصطفی آقاحاج .. اگر.داشتند

 (. ۱۴۱-۱۳۹/ ۱: ۱۳7۶خمینی، نشر آثار امام  مؤسسه تنظیم و شوند« ) دارمسئله

؛ نشان 
ً
های مبارزه با رژیم شاه و ضد انقالبیون نظر در شیوهدهندۀ اختالفاین روایات اوال

؛ نشان می
ً
قوی برخی از احتمال دهند که به در میان روحانیون مبارز در نجف است. ثانیا

فقط بدون اطالع امام اند، نهدادهمیکارهایی که بعضی اعضای این گروه در مسیر مبارزه انجام  

؛ این گروه دوم بیش از آنکه از مشی 
ً
 برخالف نظرات ایشان بوده است. ثالثا

ً
خمینی که احتماال

الله سید شخص امام خمینی پیروی و به ایشان نزدیک باشند، به فرزند ارشد ایشان، آیت

 اند.مصطفی خمینی نزدیک بوده

اعضای گروه، چه کسانی به گروه اول )معتقد و پایبند به مشی توان گفت که از دقت نمیبه

الله خمینی و مقید به مطلع بودن ایشان از جزئیات مبارزه( و چه کسانی به گروه دوم آیت

 معتقد به تمام مشی مبارزاتی )معتقد و پایبند به آرمان و هدف آیت
ً
الله خمینی اما نه لزوما

ها رسید. توان به بعضی نامگریخته در برخی روایات، میاما جسته اند؛ایشان( تعلق داشته

کند که: »آقای سید حمید علیپور( در روایتی اشاره می) زادهاالسالم محمدعلی رازیحجت

 پیش از درس زودتر زیارتی، درزمینۀ مسائل سیاسی با حاج 
ً
آقا مصطفی در ارتباط بود. او معموال

آورد و در این زمینه با ایشان کار ان خارج از کشور را میهای دانشجویآمد و مطالب و نوشتهمی

آقا اما دراثنای درس به یاد ندارم که مسائل سیاسی را مطرح کرده باشند... اما ]حاج کرد؛می

پرداخت. با افرادی مانند آقای ]سید ها با برخی از آقایان به مباحث سیاسی میمصطفی[ شب

رتی ]روحانی[، آقای شیخ حسن کروبی، مرحوم محمود[ دعایی، آقای سید حمید زیا
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:  ۱۳7۶مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ]محمدحسین[ امالیی و شهید محمد منتظری« )

۲ /۲۴۱-۲۴۲ .) 

رو ضرورت دارد که برخی روایات و شواهد تاریخی نشان ذکر این مبحث مقدماتی ازآن 

الله سیدمحمد الله خمینی با آیتآیتدهند که معارضۀ خصمانۀ روحانیون انقالبی هوادار می

ه.ش شدت گرفت، از ناحیۀ برخی اعضای این گروه دوم صورت  1349روحانی، که از سال 

 گرفته است.

 

 روحانی  اللهآیت  با  خمینی امام هوادار  مبارز  روحانیون  خصمانۀ . معارضۀ۶
روزهای آغازین ورود ایشان الله روحانی با امام خمینی در گذشته از موضوع عدم مالقات آیت

الله روحانی، های خصمانۀ هواداران امام با آیتبه نجف، از آغاز اختالفات جدی و رویارویی

ها اشاره شده است. اطالع دقیقی در دست نیست. البته در برخی روایات، به منشأ این رویارویی

ن روحانیون مبارز و کنندۀ این دست برخوردهای خصمانه نیز همیحتی روایت شده که شروع

 عملکرد تند و الله سیدعباس خاتم یزدی در خاطرات خود میانقالبی بودند. آیت
ً
گوید: »بعضا

کار شده و اتهامات ناروایی به بهشد که حریف نیز دستافراطی خود این جوانان مبارز باعث می

]روحانی[ و امالیی و تعدادی توان به درگیری آقایان زیارتی  عنوان نمونه میها وارد سازد. بهاین

از دوستانشان با آقای سیدمحمد روحانی اشاره کرد. منشأ درگیری این بود که آقایان ادعا 

کردند، آقای سیدمحمد روحانی با سفارت ایران در عراق، ارتباط برقرار نموده و ازآنجا پول می

وجب شد که آقای اطالعم مو سقمش بیدریافت کرده است. این قضیه که بنده از صحت 

 (. ۱۳۱: ۱۳۸۱مرکز اسناد انقالب اسالمی،  مثل کرده و...« )بهسیدمحمد روحانی هم مقابله

ازاین وقایع روایت شده است، البته محتمل است که چون این خاطرات قریب به سه دهه پس

الله تالله خمینی به آیو اتهامات هواداران آیت  وپیش شده باشد؛در ذهن راوی برخی موارد پس

الله روحانی و اطرافیان  های آیتالعملی به کنشروحانی، نه منشأ رویارویی که درواقع عکس

 ایشان بوده باشد.

الله حکیم و تثبیت ای باشد، با درگذشت آیتهرروی منشأ و آغاز رویارویی در هر نقطهبه

مرجعیت عامۀ  و ناکامی هواداران امام خمینی در ترویج و تثبیت الله خوییمرجعیت آیت

شدت ایشان، این روحانیون جوان انقالبی، رویارویی با سیدمحمد روحانی را وارد فاز تازه و به 

الله روحانی در این مقطع به ای کردند. موج اتهامات و شایعات ایجادشده علیه آیتخصمانه
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ز حّیز االسالم شریعتی اردستانی »احدی رسید که عماًل سیدمحمد روحانی را به قول حجت

 (. 1390 دی  29 جماران، سایت با مصاحبه اردستانی، شریعتیانتفاع ساقط کرد« )

 
 اتهام رابطۀ سیدمحمد روحانی با سفارت ایران در عراق و دریافت پول از دولت ایران  ۶-۱

ه.ش شایعه ارتباط و مزدوری سید محمد روحانی با دولت شاهنشاهی ایران  1349در مرداد  

یک قطعه چک که از ایران برای او صادر شد، جنجال بزرگی آفرید. روحانیون در عراق و کشف 

الله روحانی را مزدور دولت ایران نامیدند. الله خمینی با پخش وسیع این خبر، آیتهوادار آیت

عنوان یک افتضاح برای قدر وسیع بود که در گزارشی از ساواک از آن بهدامنۀ این خبر آن 

(. خبر کشف این ۵۱۶/ ۱۸:  ۱۳۸۶مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  شد )  سیدمحمد روحانی یاد

شدت الله سیدمحمد روحانی را بهو حیثیت آیت تنها در نجف که به قم نیز مخابره شدچک، نه

الله خمینی مدعی بودند که یک قطعه چک بانک رافدین عراق از دار کرد. هواداران آیتخدشه

 آن را به آدرس سوی رژیم ایران برای سی
ً
دمحمد روحانی صادر شده، اما مأمور پست اشتباها

دهد و بدین ترتیب موضوع لو رفته الله روحانی تشابه اسمی داشته تحویل می شخصی که با آیت

 شود.و جنجال به پا می

الدین فارسی که در همین اوان برای دیدار با امام خمینی به نجف رفته بود، دو دهه جالل

بانک رافدین بود که نویسد: »موضوع روز نجف... موضوع چک رۀ این جنجال میبعد دربا

آمده است. این  -از مدرسین حوزۀ نجف -االسالم سیدمحمد روحانیگفتند برای حجتمی

ای هم آن را باور کرده بودند. عجیب این است که تا به امروز ها افتاده بود. عدهشایعه بر سر زبان 

آنکه دروغ آشکاری بود که هیچ عاقلی و کنند. حالنوان یک امر واقع یاد میعای آن را بهعده

کنند نامبرده را به دالیلی بدنام کنند. کرد. دو طلبۀ جوان توطئه میمنصفی آن را باور نمی

نویسند. شاید نام قطعه چک سفیدی از بانک رافدین عراق را برداشته، مبلغی در محل آن می

شوند این چک در جوف پاکت پستی از ایران نوشته باشند. بعد مدعی میایشان را هم در چک  

 به آدرس یکی از این دو طلبه رسیده است. چک را می
ً
دهند برند و نشان آن و این میاشتباها

 یکی با تعجب به آن 
ً
گوید پس چرا در چکی که برای بانک ها میتا او را بدنام کنند. تصادفا

جای اینکه به دینار نوشته شود به ریال که واحد پول ایران است، هرافدین عراق است، مبلغ ب

کنند. از برند چک ساختگی را پنهان میاشتباه خود مینوشته شده است؟ آن دو نفر که پی به
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کنند تا به معرض تماشا االسالم روحانی با جدیت چک را مطالبه میطرف شاگردان حجتآن 

 (.۲۱۸- ۲۱7:  ۱۳7۳فارسی،  روند« ). این دو نفر به مسافرت میدرآمده و جعلی بودن آن ثابت شود

اما جستجو در سایر روایات و برخی    کند؛ای نمیالدین فارسی، به نام آن دو طلبه اشاره جالل

 تواند راهگشا باشد.آنکه ایجاد قطعیت کند، میاسناد، البته بی

»سیدرضا صدر ضمن  های ساواک آمده است:در خصوص این جنجال، در یکی از گزارش

مذاکرۀ خصوصی با شیخی از او شنیده است که دربارۀ آسید محمد روحانی در نجف افتضاحی 

تومان از سفارت ایران برای او  26000ای به مبلغ به راه افتاده. بدین ترتیب که گویا حواله

کرده و حواله   آید و آورندۀ حواله سیدمحمد روحانی را با زیارتی ]سید حمید روحانی[ اشتباهمی

کپی کرده و در نجف منتشر کرده و عین آن را هم دهد. زیارتی هم حواله را پلیرا به زیارتی می

(. در این گزارش ۵۱۶/ ۱۸: ۱۳۸۶مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، فرستد« )به سفارت پس می

 شود.ساواک، یکی از آن دو طلبه، سید حمید روحانی ]زیارتی[ معرفی می

بار دوستان امام کند که: »یکاالسالم عباسعلی عمید زنجانی، در روایتی اشاره میحجت

اش و آقای سید محمود دعایی کاری هم درباره  یعنی آقای زیارتی سابق و روحانی فعلی

ها اآلن منکر هستند. ولی آن زمان در نجف مشهور ]سیدمحمد روحانی[ کردند. البته خود این 

حاجی بیگی کندری،  کردند« )ار کارهایی در مخالفت با سیدمحمد روحانی میبود که این دو بزرگو

ازاین برهه است، االسالم عمید زنجانی که مربوط به سه دهه پس(. در روایت حجت۱۳7:  ۱۳7۹

 اند.شدهاین دو طلبه، سید حمید روحانی و سید محمود دعایی معرفی 

ه شد. در روایت ایشان، نام سید حمید روحانی، الله خاتم یزدی نیز اشار تر به روایت آیت پیش

: ۱۳۸۱مرکز اسناد انقالب اسالمی، ) محمدحسین امالیی و برخی از دوستانشان ذکر شده است

های مختلف ذکرشده در این سه روایت، نام سید حمید روحانی ]زیارتی[ در (. از میان نام۱۳۱

 ها مشترک است.بین همه آن 

شریعتی اردستانی، طلبۀ دیگری به نام سید منیرالدین حسینی شیرازی را االسالم حجت

 (.1390 دی 29 جماران، سایت با مصاحبه اردستانی، شریعتیداند. )در این امر دخیل می

ه.ش درگذشت و فرصتی برای اظهارنظر در  1358محمدحسین امالیی در اوایل سال 

وسه سال بعدازاین وقایع در سال تخصوص این موضوع نیافت. سید حمید روحانی، بیس

ها ای که در نجف اشرف درباره او ]سیدمحمد روحانی[ بر سر زبان ه.ش نوشت: »شایعه  1372

عنوان واکنش در برابر هایی بود که بهافتاده بود که ساواک برای او پول فرستاده و... از دروغ



 63/ ۱۳۹۸ پاییز و زمستان، ۲۶و  ۲۵پژوهش در تاریخ، سال نهم، شمارٔه 

توان آن را برخاسته از کنده شد و میبرخورد او با امام و روحانیون مبارز آن حوزه ساخته و پرا

رو در نفسانیات دو طرف درگیر دانست که از خودسازی و تهذیب نفس بیگانه بودند و ازاین

ها دوری شدند و از مرز واقعیتپرخاش به امام و نیز در پشتیبانی از او به کژ راهه دچار می

ید یا تکذیب نقش خود در این واقعه (. روحانی، البته در تأی۸۹۸/ ۳: ۱۳۸۲روحانی، ) گزیدند«می

وپنج سال االسالم سید محمود دعایی، سیکند. از میان این سه تن، تنها حجتبحثی نمی

گوید: »من می ف لنامۀ م العات تاریخیه.ش در گفتگویی با  1384ازاین وقایع در سال پس

ای د محتوای اعالمیهکنم و آن تأییاز این فرصت برای جبران اشتباهم درگذشته استفاده می

مبنی بر دریافت بودجه از سفارت توسط مرحوم آقا سیدمحمد روحانی است که به دلیل 

 پی بردیم که آمیز آنان در آن دوره بود که مرا بهعملکرد شائبه
ً
اشتباه انداخته بود ولی ما بعدا

ز یک اتهام و (. البته سیدمحمود دعایی نیز نه ا۲۸: ۱۳۸۴دعایی، چنین چیزی نبوده است« )

که تنها از اشتباه خود در تأیید محتوای آن اعتذار جسته است. نقش خود در این ایجاد آن، 

سیدمنیرالدین حسینی شیرازی در خاطرات خود، به شکل آشکارتری از نقش خود صحبت 

کرده، اما پس از چند دهه، همچنان از صحت اندیشه و عمل خود و قطعیت وابستگی 

گوید. »آقا سیدمحمد روحانی مطالبی را مطرح کرد که خبر به ساواک می سیدمحمد روحانی

آن را یکی از ارادتمندان حضرت امام که در زمرۀ شاگردان آقا مصطفی بود به گوش ما رساند. 

اینجا بود که احساس وظیفه کردیم در مقابل آقای روحانی موضع بگیریم«. حسینی حتی 

گیری موافق هستند، خدمت ن شوم امام با این موضعشود که »برای اینکه مطمئمدعی می

(.  ۲۰۱: ۱۳۸۳حسینی شیرازی، ایشان رسیدم و نام آقای روحانی را بردم. ایشان سکوت کردند« )

حسینی شیرازی، نظر سیدحمید روحانی را که هیچ سندی مبنی بر ارتباط سیدمحمد روحانی 

گوید: »اگر کسی با عمل خود داند و میمی  اعتباربا ساواک و دولت ایران وجود ندارد را هم بی

آب به آسیاب ابلیس ریخت، نفس همین امر برای انتساب به ساواک کافی و از هر سندی باالتر 

 (. ۲۱۶: ۱۳۸۳حسینی شیرازی، است« )

میزان انتشار و گستردگی این شایعه علیه سیدمحمد روحانی، چه در ُبعد مکانی و چه در 

کند که در ع و گسترده بود که یک طلبۀ جوان حوزۀ علمیۀ قم روایت میقدر وسیُبعد زمانی، آن 

سال پس از نشر شایعه( زمانی که تمایل داشته در درس اصول  16یعنی ) ه.ش 1365سال 

الله سیدمحمد روحانی شرکت کند، »رابطۀ آقای روحانی با دربار پهلوی و چک حقوقش از آیت

 (. ۹۴: ۱۳۹۴ کدیور،حکومت ایران، شهرۀ شهر بود« )
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 الله سیدمحمد روحانی در توطئه ترور امام خمینی شایعه دست داشتن آیت  ۶-۲

الله روحانی، کنفدراسیون کمتر از یک سال پس از شایعۀ دریافت پول از دولت ایران توسط آیت

ای را که ، گزارش داد که »دولت عراق شبکه1آذر  16ماهنامۀ  دانشجویان ایرانی در نشریۀ خود،  

الله خمینی را داشته است، کشف کرده و نام سیدمحمد روحانی قمی که از قصد قتل آیت

شود« عنوان رئیس شبکه مزبور برده میدستگاه جاسوسی ایران در نجف است به مزدوران

های جبهۀ ملی خارج از کشور نیز همین ، از ارگان ایران آزاد(. نشریۀ  ۳/۸۹۸:  ۱۳۸۲)روحانی،  

 (.روحانی، همانجا منتشر کرد ) آذر 16ماهنامه خبر را به نقل از 

نویسد: »نخست باید دانست که ایعه میاالسالم سیدحمید روحانی در تحلیل این شحجت

دربارۀ دست داشتن سیدمحمد روحانی در این توطئه از پایه   ایران آزادو    آذر  16ماهنامۀ  نوشتۀ  

ترین نقشی نداشته بلکه طبق تنها در این توطئه کوچکدروغ و دور از واقعیت است. نامبرده نه

و مقامات ایران بری بود...«. حمید اسنادی که در دست است از هرگونه وابستگی به ساواک 

الله روحانی در این توطئه از سوی برخی از روحانی معتقد است که گزارش دست داشتن آیت

زبان خارج از کشور ارسال شده بود. روحانیون مبارز هوادار امام خمینی برای نشریات فارسی

 16ماهنامۀ حمد روحانی در کند که »امام ]خمینی[ با مطالعۀ آنچه دربارۀ سیدماو روایت می

آمده بود، سخت خشمگین شد و با کمک سید مصطفی کوشید تا فرستندگان  ایران آزادو  آذر

مرزی را شناسایی کند و آنان را مورد بازخواست قرار زباِن برون این گزارش برای نشریات فارسی

نکردند و کوشیدند  یک از روحانیون مبارز نجف به نگارش این گزارش اعترافدهد. لیکن هیچ

-۸۹7/ ۳: ۱۳۸۲روحانی، این اندیشه را در امام زنده کنند که شاید گزارش از ایران رفته باشد« )

۸۹۹.) 

؛ این شایعه نیز ساخته روایت سیدحمید روحانی نشان می
ً
وپرداختۀ روحانیون دهد که اوال

 میمبارز هوادار آیت
ً
؛ صریحا

ً
که تمام اتهامات و شایعاتی نویسد الله خمینی در نجف بود، ثانیا

؛ آشکار می الله روحانی منتشر شد، از اساس دروغ و کذب بودکه علیه آیت 
ً
کند که این و ثالثا

که معتقد بودند هر   الله خمینی صورت گرفتکار توسط آن بخش از روحانیون مبارز هوادار آیت

آگاهی آیتکاری را برای مبارزه که صالح بدانند، بایست انجام دهند و نیاز الله خمینی و ی به 

انطباق کامل آن عمل بر مشی ایشان نیست. گروهی که در بخش پیشین این مقاله در باب 
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؛ آیت  ها بحث شد؛آن 
ً
الله روحانی، سکوت الله خمینی که دربارۀ شایعه پیشین علیه آیتو رابعا

محمد روحانی، و با اطمینان خاطر در جواب شکایت سید صادق روحانی، برادر سید کرده

 در این امور کثیفه دخالت ندارند و از صلحا هایی که من مینوشته بود که »آن 
ً
شناسم ابدا

(، این بار با درک این موضوع که برخی اطرافیانش در این ۱۵۹: ۱۳۹۲خسروشاهی، هستند« )

 امور دست دارند، چنان خشمگین شد که درصدد اعتراف گرفتن از اطرافیان انقالبی خود و

 ها برآمد.پیدا کردن نویسندۀ گزارش و توبیخ و بازخواست آن 

الله ها، چنان حیثیت آیتایجاد و پخش این شایعات و اتهامات و انتشار گسترده و وسیع آن 

که برخی    ای علیه وی ایجاد نموددار کرد و فضای نامساعد و آلودهسید محمد روحانی را خدشه

الله خمینی را پشیمان و وادار به طلب حاللیت از آیتاز اعضای روحانیون مبارز هوادار 

کند االسالم محمدحسین اشعری در خاطرات خود روایت میسیدمحمد روحانی کرد. حجت

که »تعدادی طلبۀ جوان دور امام ]خمینی[ بودند. یکی آقای زیارتی ]سید حمید روحانی[ 

ها اطراف امام بودند... اصری و اینپور و اصغر طاهری کنی و دعایی و نبود... آقایان محتشمی

های تند ها که ]به سید محمد روحانی[ نسبتطاهری کنی آمد پیش من و گفت برخی از این 

اند و نزد من آمدند که بروم از ایشان حاللیت بطلبم... ]رفتم خدمت دادند پشیمان شدهمی

د و گفت این مسئله جز  ایشان[ و مسئله را مطرح کردم. ایشان ]سید محمد روحانی[ گریه کر 

 (.1384جعفریان، رسیدگی نیست...« )در محکمه عدل الهی قابل

 

 نتیجه
تا مهر  1344های تبعید امام خمینی در نجف )مهر اگرچه فضای عمومی حوزۀ نجف در سال 

 (، چندان با مشی مبارزاتی و سیاسی ایشان در قبال حکومت ایران موافق و همراه نبود1357

عدد بازمانده از شاهدان این دوره، از غربت و انزوای مبارزان انقالبی هوادار امام و روایات مت

کند، اما درمجموع روابط امام خمینی با مراجع و فضالی نجف، خمینی در نجف حکایت می

 درمجموع روابطی مبتنی بر احترام متقابل بوده است.

ها و ایجاد موانع مختلف ، از رویاروییدر روایات روحانیون مبارز و انقالبی هوادار امام خمینی

های مختلف در حوزۀ نجف که برخی مرتبط با بیوت برخی مراجع و بعضی مربوط از سوی کانون 

ترین کانون رسد که مهماما به نظر می به فضال و مدرسان حوزه نجف بود، صحبت شده است؛
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الله سید محمد بوط به آیتمعارضه و مخالفت با امام خمینی و روحانیون هوادار ایشان، مر

 الله خویی و از مدرسین مشهور حوزۀ نجف، بوده است.روحانی، شاگرد برجسته و ارشد آیت

در روایات روحانیون مبارز ایرانی در نجف، به دشمنی و عناد، کارشکنی، تحریک و توطئه و 

فانه به سبب پخش شایعات علیه امام و مبارزان اطراف ایشان مفصاًل اشاره شده است. متأس

بر این روایات ای جز تکیههای بدیل از سوی دیگِر رویارویی، پژوهشگر چاره عدم وجود روایت

توان با تطبیق و مقایسۀ همین روایات با یکدیگر و رجوع به اندک ندارد. لیکن در حد مقدور می

رسیم کرد. تصویری تری از این رویارویی را تاسناد موجود، این روایات را ارزیابی و تصویر جامع

تواند روایات هواداران امام خمینی را تا حدی تلطیف کرده و زمینۀ یک تحلیل تاریخی که می

 منسجم را فراهم نماید.

الله سیدمحمد روحانی دهد که رویارویی و معارضات آیتنقد و ارزیابی این روایات نشان می

و در برخی موارد  وارد معارضاتی اصولیبا امام خمینی و انقالبیون پیرامون ایشان، در برخی م

ها را توان آن هرروی نمینیز ناشی از عملکردهای خود روحانیون جوان انقالبی بوده است و به

 به دشمنی
ً
 های شخصی، یا سرسپردگی و مزدوری رژیم پهلوی تقلیل داد.صرفا

انقالب و مبارزه به   هٔ چکه تنها از دری متأسفانه برخی از انقالبیوِن جواِن هوادار امام خمینی

نگریستند، عدم همراهی با انقالب یا همدل نبودن با آن و باالتر از آن نقد و جهاِن پیرامون می

الله سیدمحمد گفته تقلیل دادند و رویارویی با آیتهای پیشرویارویی با مشی خود را به ویژگی

 ای ضد اخالقی کشیدند.روحانی را به وادی معارضه
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