
77
بار

ت 
ت ذل

حيا

95
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 8

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

محمد خاکپور 

مقدمه 
كشور عزيز ما، در يكصد سال گذشته ش��اهد اتفاقات و رخداد های تاريخی عجيب و 
غريبی بوده است. گروه ها، جريان ها، شخصيت ها، افراد، بينش ها و گرايش های زيادی 
در فرآيند اين اتفاقات فراز و فرود داش��ته اند كه پرداختن به هر كدام از آنها بخش��ی از 
تاريخ اين دوران است؛ و الجرم برای فهم عميق تر و دقيق تر آنچه بر ملت ما گذشت بر 
پژوهشگران تاريخ معاصر ايران واجب است كه پيوسته اين جريانات، بينش ها، گرايش ها 

و افراد را بازخوانی كنند. 
اين بازخوانی از آن جهت اهميت دارد كه تاريخ نگاری دوران معاصر ايران به خصوص در 
دوره قاجاريه و پهلوی، به دليل سيطره مطلق غرب گرايان وابسته به استبداد و استعمار 
و پژوهشگرانی كه دستشان در دست رژيم سياه قاجاری و پهلوی بود، متن رخدادهای 
تاريخی اي��ن دوران را به نفع اصح��اب زر و زور و تزوي��ر مصادره و تاري��خ را باب طبع 
جيره خواران استبداد و استعمار تدوين كردند. در چنين فضايی كارگزاران كارچاق كن 

حيات ذلت بار 
بررسی زوايای پنهان فعاليت های موسی آيت اهلل زاده اصفهانی 
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استعمار و عاقدان ذلت بارترين قراردادهای تاريخ بشر، مثل قرارداد رويتر، قرارداد انحصار 
توتون و تنباكو، قرارداد التاری )بليط بخت آزمايی(، قرارداد تأسيس بانك شاهی انگليس 
و بانك استقراضی روس در ايران، قرارداد معروف به وثوق الدوله، قرارداد كاپيتوالسيون 
و ده ها قرارداد ننگين ديگر، س��ردمداران تجدد و ترقی و پيشرفت و اصاحات معرفی 
شدند و كسانی كه در مقابل اين خيانت ها سكوت نكردند و از استقال، تماميت ارضی، 
آزادی، عزت و هويت ملت ايران دفاع كردند يا شهيد شدند يا در زندان های استبداد زير 
قرون وسطايی ترين شكنجه ها قرار گرفتند يا ضد تجدد و ترقی و ضد آزادی و پيشرفت 

معرفی شدند. 
عاقدان قراردادهای ذلت بار مثل آجودانباش��ی، ميرزا ابوالحس��ن خان ايلچی، ميرزا 
حسين خان سپه ساالر، ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، ميرزا آقاخان نوری، ميرزا علی خان 
امين الدوله، ميرزا حسن خان تقی زاده، ميرزا حس��ن خان وثوق الدوله، ميرزا علی خان 
امينی و ده ها خان و خان زاده و دوله ها و س��لطنه ها، تجددطل��ب و آزادی خواه معرفی 
شدند و كسانی چون حاج ماعلی كنی، ميرزای شيرازی، شيخ فضل اهلل نوری، حاج آقا 
نوراهلل اصفهانی، سيد حسن مدرس، شيخ محمدتقی بافقی و ده ها عالم مجاهد و مخالف 
با استعمار و استبداد و حامی استقال و هويت و فرهنگ ايرانی، مرتجع، مستبد و ضد 

تجدد و ترقی معرفی شدند. 
اين وارونه نگاری در تاري��خ معاصر ايران و امح��ای بخش اعظمی از مس��تنداتی كه 
می توانست خيانت  بخشی از مورخين تاريخ دوران معاصر را افشا نمايد، خود بخشی از 
ناگفته ها يا كم گفته شده های تاريخ دوران معاصر است كه پرداختن به جزء جزء آن برای 

محققينی كه دل در گرو عزت و سربلندی اين مرز و بوم دارند حياتی است. 
يكی از چهره های مرموز و ناشناخته ای كه امروزه دش��منان ملت ايران برای تخريب 
انقاب اسامی و بنيانگذار آن خمينی كبير از آن استفاده می كنند، فردی است به نام 
»سيد موسی موس��وی اصفهانی معروف به آيت اهلل زاده اصفهانی«. اگر چه اين فرد در 
فرآيند تاريخ معاصر ايران و تاريخ انقاب اس��امی حقيرتر و بی مقدارتر از آن است كه 
درباره اش چيزی نوشته ش��ود؛ ليكن چون دشمنان انقاب اس��امی با سوءاستفاده از 
سابقه آخوندی و همچنين واسطه قرابت اين فرد با يكی از مراجع معروف تقليد شيعه در 
دوران معاصر، يعنی مرحوم آيت اهلل سيد ابوالحسن اصفهانی او را يكی از مخالفان نظام 
جمهوری اس��امی و اخيراً نيز او را يكی از معارضان مذهب اهل بيت جلوه داده اند؛ و از 
آنجا كه اين فرد خود زمانی لباس روحانيت بر تن داش��ته و از اين طريق ارتزاق می كرد 
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ولی به دليل آلودگی های فكری و اخاقی و مالی و خيانت هايی كه به اين لباس كرد از 
جرگه روحانيت خارج و اكنون با مخالفت با مذهب اهل بيت و پيوستن به حرام خواران 
وهابی و داعش��ی، ضد مذهب شيعه شده اس��ت و از آنجايی كه س��ايت ها و پايگاه های 
اينترنتی ضد انقاب مغز جوانان اين مرز و بوم را ب��ا دروغ های عجيب و غريب بمباران 
تبليغاتی می كنند، اقدام به نگارش اين مقاله ش��د تا بر ملت ايران معلوم شود دشمنان 
اين انقاب و دشمنان مكتب اهل بيت عليهم السام به چه ذلتی گرفتار شدند كه از هر 
عنصر بی مقداری مثل موسی اصفهانی كه حتی در ميان هم لباسی های خود نيز به فساد 
و بی بندوباری عقيدتی و سرسپردگی به ساواك ش��هرت داشت و كسی به وی نزديك 

نمی  شد، استفاده می كنند. 

موسی آیت اهلل زاده کيست؟ 
سيد موسی موسوی اصفهانی، معروف به آيت اهلل زاده اصفهانی، فرزند سيد حسن1 او نوه 
مرحوم آيت اهلل سيد ابوالحسن اصفهانی2 از مراجع بزرگ شيعه است. در سال 1309 ش/ 
1930م در نجف اشرف متولد شد. بنابر نقل بعضی از منابع تاريخی، سيد حسن موسوی 
در صف نماز جماعت به دست طلبه ای به نام شيخ علی قمی كشته شد.3 هنوز هم درباره 
علت كشته شدن پدر موسی از منابع تاريخی مدارك مستندی به دست نمی آيد. شايد 
يكی از ريشه های كينه موسی اصفهانی از روحانيت و همچنين مذهب شيعه همين واقعه 
كشته شدن پدر وی به دست يك طلبه باشد!! موسی اصفهانی بنابر اظهارات خود، هفت 

1. برخی منابع موس��ی اصفهانی را نوه دختری آيت اهلل سيد ابوالحس��ن اصفهانی معرفی كرده اند. )يادگار امام 
حجت االسام والمسلمين حاج سيد احمد خمينی به روايت اسناد س��اواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 

1387، ص107(.
2. آيت اهلل سيد ابوالحس��ن اصفهانی درس��ال 1284 قمری در لنجان اصفهان ديده به جهان گشود. در 1308 
هجری قمری از اصفهان به نجف هجرت و در حوزه نجف مشغول به تحصيل شد. ايشان يكی از پايه گذاران استقال 
عراق بود و در راه مبارزه با اس��تعمار انگليس بس��يار جدی بود. صدور فتوای آيت اهلل شيخ مهدی خالصی و ديگر 
عالمان نجف مبنی بر عدم شركت در انتخابات مجلس مؤسس��ان، افكار عمومی مردم عراق را برانگيخت و باعث 
شد تا مردم، آشكارا مخالفت خود را با انتخابات اعام كنند. مخالفت مردم و علمای عراق با انتخابات، باعث خشم 
مقامات انگليس شد و از اين رو، آيت اهلل خالصی را به حجاز تبعيد كردند. در پی اين عمل انگلستان، آيت اهلل اصفهانی 
و آيت اهلل نائينی در مقام اعتراض به تبعيد آيت اهلل خالصی و نيز انتقاد به دولت دست نشانده عراق، درس های خود 
را تعطيل كرده و به سوی كربا حركت كردند و سرانجام توسط فرماندار شهر كربا به ايران تبعيد شدند. آيت اهلل 
سيد ابوالحسن اصفهانی، تا واپسين سال حيات خويش، در نجف اشرف ماندگار بود. وی در اواخر عمر، دچار ضعف 
مزاج گرديد و به بيماری هايی مبتا ش��د. برای در امان ماندن از گرمای شهر نجف، به كاظمين و سامرا رفت و در 

سال 1365 هجری قمری پس از 25 سال مرجعيت شيعه در كاظمين وفات كرد. پايگاه اطاع رسانی حوزه نت: 
http://www.hawzah.net/fa/Mostabser/View/1944/

3. حوزه، مهر و آبان 1371، ش52، مصاحبه با آيت اهلل ميرزا غامحسين جعفری همدانی. 
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ماه پس از درگذشت پدرش به دنيا آمد و تا دوران نوجوانی در نجف اقامت داشت و بنا به 
گفته خود در سال 1332/1953 به اتفاق عمويش سيد حسين، در حدود 20 سالگی به 

ايران وارد شد و در تهران سكنی گزيد.1 

تحصيالت 
يكی از قس��مت های مخدوش زندگی موس��ی اصفهانی كه با تناقضاتی همراه اس��ت 
وضعيت تحصيلی او می باش��د. وی در مصاحبه با خبرنگار پروژه تاريخ شفاهی ايران در 

دانشگاه هاروارد، تحصيات خود را اين گونه بيان می كند:
من شايد سنم در حدود بيست سال بود كه در نجف توانستم به درجه 
اجتهاد برس��م كه تحصيات فقه و اصول و زبان عرب��ی اينها را تكميل 
كردم. در سال 1955 )ميادی( دانشگاه تهران به من دكتری در حقوق 
اس��امی داد. بعد از آن در س��ال 1956 )ميادی( به فرانسه رفتم و از 
دانشگاه ادبيات سوربن مافوق ليس��انس در ادب و زبان فرانسه گرفتم. 
در سال 1959 )ميادی( دكترا در فلسفه گرفتم كه موضوع تز من هم 
مقارنه بين صدرالدين شيرازی و دكارت بود. در سال 1959 )ميادی( 
بعد از گرفتن دكترای فلس��فه به تهران برگشتم و در دانشكده تجارت، 

اقتصاد اسامی درس می دادم.2 
البته وی در همين مصاحبه ادعای قبلی خود مبنی بر حضور در فرانس��ه را فراموش 
می كند و اندكی بعد بيان می دارد كه: »من از س��ال 1951تا 1964)ميادی( در ايران 

بودم.«3 
اين اظهارت متناقض نشان می دهد كه موسی اصفهانی حتی در بيان مسائل معمولی 
زندگی خود گزافه گفته است. از يك طرف می گويد من در بيست سالگی به ايران آمدم 
كه با احتساب سال تولد وی در 1930 می شود سال 1951 و در جای ديگری می گويد 
من در سال 1953 به تهران رفتم. بنابراين پذيرش قول وی مبنی بر اين كه يكی از مدارج 
تحصيلی را در فرانسه طی كرده است محل ترديد می شود. همچنان كه منابع تاريخی 

1. حبيب الجوردی، پروژه تاريخ شفاهی ايران؛ دانشگاه هاروارد، ج3، مصاحبه با موسی اصفهانی، 15مه 1985، 
نوار شماره 1 )در كتاب حزب مليون به روايت اسناد ساواك در صفحه 178 سكونت موسی اصفهانی پس از ورود به 
ايران در اصفهان ذكر شده و همچنين چگونگی دريافت مدارك دانشگاهی وی نيز با آنچه وی در مصاحبه با پروژه 

تاريخ شفاهی دانشگاه هاروارد می گويد متفاوت است(. 
2. حبيب الجوردی، همان، ص16. 

3. همان، ص26. 
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نش��ان می دهد كه تحصيل او در حوزه نجف اش��رف نيز محل ترديد است زيرا در هيچ 
يك از منابع حوزوی زمان، مكان، اس��اتيد و هم دوره ای های وی در حوزه نجف به ثبت 
نرسيده است. موس��ی اصفهانی به رغم اين كه منس��وب به يكی از مراجع بزرگ شيعه 
بود ولی به همين اعتبار كه ش��أن تحصيات حوزوی وی مجهول است، هيچ گاه مورد 
پذيرش حوزويان قرار نگرفت و هميشه با شك و ترديد به رفتارهای وی نگاه می كردند. و 
شايد دومين دليل كينه وی از روحانيت و مذهب شيعه همين باشد. چون در حوزه های 
علميه، انتساب به شخصيت های بزرگ حوزوی به تنهايی شأن و منزلتی برای افراد به 

وجود نمی آورد. 

آغاز فعاليت های سياسی و اجتماعی 
بر مبنای بعضی از منابع تاريخی، موسی اصفهانی به رغم انتساب به خانواده مرجعيت و 
بر تن داشتن لباس روحانيت و ادعاهايی كه در برخورداری از تحصيات حوزوی می كرد، 

در ظاهر جوانی عياش و بی بند  و بار بود. سيد هادی خسروشاهی می نويسد: 
اينجانب دكتر موسی موسوی را شخصاً می شناسم. وی در آن زمان كه 
معمم بود در عين حال ريش خود را به طور كامل می تراشيد! و به فساد و 
ارتكاب مفاسد اخاقی مشهور بود و اغلب با لباس روحانيت در مجالس 

عيش و نوش شركت می كرد.1 
موسی اصفهانی به دليل همين ويژگی ها، و هرزگی ها مورد لطف و توجه حسين عا2 

وزير دربار شاهنشاهی قرار گرفت و توانست به اين دربار راه پيدا كند.3 
وی ضمن عضويت در حزب مليون،4 مدتی در سمت استاد يار در دانشگاه تهران مشغول 

1. سيد هادی خسروشاهی، امام خمينی و جمال عبدالناصر، تهران، اطاعات، 1394، ص208. 
2. حسين عا در سال 1261 در تهران متولد شد و رياست دفتر وزارت امور خارجه، وزير فؤادعامه و تجارت، وزير 
مختار ايران در اسپانيا، امريكا و فرانسه، نمايندگی مجلس ش��ورا، رئيس هيئت مديره و مدير كل بانك ملی، وزير 
بازرگانی، وزير دربار، سفير ايران در امريكا، وزير امور خارجه و مقام نخست وزيری در سال 1329 از جمله سوابق 
و مسئوليت های اوست. وی در سال 1343 در سن 82 سالگی درگذشت. )منوچهر نظری، رجال پارلمانی ايران از 

مشروطه تا انقاب، تهران، فرهنگ معاصر، ص583.( 
3. يادگار امام، حاج سيد احمد خمينی، همان، ص107. 

4. احزاب در ايران كه از دوره مشروطه رس��ميت پيدا كرده اند به دو گونه بوده اند. احزاب دولتی كه بنابر دستور 
نظام سياسی حاكم تأسيس و با اشاره آن تعطيل می ش��دند و احزاب غير دولتی كه سر در آخور بيگانه داشته اند. 
يكی از اقدامات امريكا پس از كودتای 28مرداد دستور تأسيس حزب در ايران بود كه در سال 1338 با تأسيس دو 
حزب »مليون« و »مردم« عمًا به انجام رسيد؛ )گروه نويسندگان مركز بررسی اسناد وزارت اطاعات، حزب مليون 

به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1388(.
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به كار شد1 و در سال 1339 در دوره بيستم مجلس شورای ملی با كسب 14731 رأی از 
مجموع 15827 رأی به نمايندگی مردم لنجان به مجلس شورای ملی راه يافت.2

وی در سال 1342 بعد از فاجعه كشتار طاب در مدرسه فيضيه قم، بدون توجه به اين 
جنايت عظيم شاه در مراسم تبريك3 عيد مبعث ش��ركت نموده و عيد را به شاه تبريك 
گفت.4 موسی اصفهانی به دليل تزلزل شخصيتی، فساد مالی و فساد اخاقی پس از عدم 
موفقيت در دوره بيست و يكم مجلس شورای ملی، فهميد كه تاريخ مصرف او در دربار 
پهلوی به پايان رسيده و ديگر در دربار جايگاه رفيعی ندارد و او را فقط برای تخريب چهره 
مذهب و روحانيت به درون خود راه داده بودند. به ناگاه تغيير چهره داد و سر به مخالفت 
با دولت گذاش��ت و با مخالفين دولت هم صدا شد و در خرداد س��ال 1343 پس از آنكه 
مبالغی وجه نقد از بانك ها و افراد مختلف به صورت قرض و يا به واس��طه چك بی محل 
دريافت كرده بود قادر به پرداخت آن نش��د و به علت تعقيب قضايی بابت صدور چك و 
سفته بی محل و كاهبرداری، به عراق و از آنجا به مصر فرار كرد.5 اسناد به دست آمده از 

ساواك نيز از اوضاع بسيار بد مالی او حكايت دارد.6 
وی پس از اس��تقرار در قاهره، ضمن اعام موجوديت جريانی به ن��ام »نهضت آزاد«، 
نمايش جديدی به راه انداخت و به ظاهر عليه رژيم ش��اه اقدام به فعاليت كرد. موس��ی 

اصفهانی در خصوص چگونگی تيرگی روابط خودش با شاه می گويد: 
در دورانی كه در ايران و در مجلس بودم عليه اس��تبداد ش��اه صحبت 
می كردم، با امينی سخت مبارزه كردم، با علم س��خت مبارزه كردم، با 
شريف امامی مبارزه كردم. من در جريان 15خرداد در ايران بودم و يكی 
از عللی كه با ش��اه روابطم به هم خورد موضوع 15خ��رداد بود. من روز 
16خرداد با ش��اه ديدار كردم و روز 15خرداد عا را كه وزير دربار بود را 
ديدم و شنيدم كه عباس مسعودی می گفت كه شاه قرار است خمينی 

1. يادگار امام، حاج سيد احمد خمينی، همان. 
2. منوچهر نظری، همان، ص110. 

3. از دوران قاجار به بعد، نمايش سام رسمی دربار با تشريفات بيشتر و هزينه های زياد برگزار می شد و اين مراسم 
را هر سال در سه عيد نوروز، عيد مبعث و عيد غدير انجام می دادند كه با حضور امرای ارتش، نخست وزيران و وزيران 
و سفرا و استانداران، رجال مهم كشور، نمايندگان مجلس، مديران مؤسسات دولتی و ملی، مديران جرايد، اعضای 
انجمن شهر و رؤسای اصناف در محل معين كه اكثراً در كاخ مجلل گلستان بود برگزار می شد. )سيد علی ميرنيا، 

فرهنگ مردم، تهران، هما، 1369، ص40(
4. گروه نويسندگان مركز بررسی اسناد وزارت اطاعات، همان، ص178. 

5. يادگار امام، حاج س��يد احمد خمينی، همان، ص107؛ س��يد هادی خسروش��اهی، ام��ام خمينی و جمال 
عبدالناصر، تهران، اطاعات، 1394، ص208. 

6. سير مبارزات امام خمينی به روايت اسناد ساواك، 1386، ج18، ص197. 
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و بعضی ديگر را اعدام بكند و من به عباس مس��عودی گفتم ش��اه مگر 
می تواند مراجع را اعدام كند؟ و كم كم روابطم با شاه تيره شد. چون ديدم 
اگر در داخل مبارزه كنم يا من را می كشد يا زندانی می كند و از جهتی 
هم مبارزه بايد هم داخل كشور باشد و هم بيرون كشور لذا من بهتر ديدم 
در خارج از كش��ور مبارزه را اداره كنم. من قبل از اينكه با شاه بهم بزنم 
از جهت اينكه نماينده مجلس بودم و از جه��ت اينكه نوه  مرجع تقليد 
بودم بسيار با او ماقات داشتم. در س��ال 1964 ميادی مخالفت من با 
حكومت شاه به مرحله جدی رس��يد و من ايران را به مقصد قاهره ترك 
كردم و با عبدالناصر ماقات كردم و با او درباره تشكيل يك حكومت يا 
يك هيئت مركزی ايران آزاد در قاهره مذاكراتی كردم و در آنجا حزب 
جمهوری اسامی را اعام كردم. با آمادگی عبدالناصر برای استفاده از 
آزادی خواهان اروپا و در اختيار قرار دادن راديو آزادی برای آنها؛ در سال 
1965 من با ابوالحسن بنی صدر در پاريس ديدار كردم و او حاضر شد با 
همكارانش به قاهره بيايد. از طرفی ناصر قشقايی را كه او هم در پاريس 
بود را برای تشكيل يك جناح نظامی برای تشكيات ايران آزاد به قاهره 
آوردم. اما با قبول نكردن عبدالناصر با برخی شروط من از قاهره به عراق 

مراجعه نمودم.1 
دروغ گويی موسی اصفهانی در مورد مخالفت با شاه و به هم زدن با دربار به خاطر واقعه 
15خرداد از آنجا آشكار می ش��ود كه او بعد از اين واقعه در مراسم سام عيد مبعث در 
دربار كه در تاريخ 1342/9/23 يعنی نه ماه پس از فاجعه كشتار مدرسه فيضيه و شش 
ماه پس از واقعه خونبار 15خرداد برگزار می ش��ود، حضور پيدا می كند و اين عيد را به 

شاه تبريك می گويد. 
او بعدها بخش��ی از عقايد خود را همراه با اساس��نامه نهضت و حزب خ��ود برای امام 
خمينی)ره( به نجف می فرس��تد2 اما چون ام��ام)ره( از ماهيت وی خبر داش��ت آن را 
بدون جواب گذاش��ت و اعتنايی به وی نكرد. موسی اصفهانی كه در مصر نمی تواند نظر 
جمال عبدالناصر را جلب كند تصميم گرفت به فرانسه برود. در سفر به فرانسه، به علت 
درخواست دادستان عمومی تهران، در 25شهريور 1343 به اتهام صدور چك بی محل 

1. حبيب الجوردی، همان. 
2. سيد موسی اصفهانی آشنايی خود با حضرت امام را قبل از سال 1333 )1955ميادی( بيان می كند و ادعا 

دارد كه در بسياری از مواقع در نجف به ياران حضرت امام)ره( كمك نموده است. )همان(
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توسط پليس فرانسه دستگير و به مدت 5 ماه در زندان فرانسه حبس می شود و سرانجام 
در اثر حمايت جمعی از دانش��جويان به رهبری قطب زاده و بنی صدر، دادگاه فرانسه با 
صدور رأی برائت او را از زندان آزاد می كند. پ��س از آزادی، به عراق رفته و در طول اين 
مدت بسيار سعی كرد خود را به آيات عظام و مراجع تقليد از جمله امام)ره( نزديك كند.1 
موسی اصفهانی در تاريخ ش��فاهی هاروارد مدعی است كه آشنايی وی با حضرت امام 
قبل از س��ال 1335 )1955 ميادی( است البته مشخص نيس��ت اوالً چگونه و به چه 
دليل با امام آشنا شد و ثانياً چگونه كسی كه به ادعای خود در اين ايام مشغول تحصيل 
در فرانسه بوده است با امام آشنايی داشته اس��ت. همچنين ادعا دارد كه در بسياری از 
مواقع در نجف به ياران حضرت امام)ره( كمك نموده است. ليكن كسانی كه در آن دوران 
در نجف اش��رف در خدمت امام بوده اند اين ادعا را خاف واقع و دروغ می دانند و بر اين 
نظرند كه موسی اصفهانی از نظر مبارزان روحانی مقيم نجف عنصری مشكوك، مرموز 
و وابسته به حزب بعث و غيرقابل اعتماد بود. از اين رو از هر گونه ارتباط با وی خودداری 

می ورزيدند. 

تالش برای ارتباط با امام خمينی)ره( 
استاد س��يد حميد روحانی در كتاب نهضت امام خمينی)ره( از چگونگی تاش رژيم 

بعث عراق برای نفوذ در بيت امام خمينی)ره( می نويسد: 
حزب بعث حاكم بر عراق به  خوبی دريافت كه خمينی نفوذناپذير است 
و مستقيم و غير مستقيم نمی توان در او تأثير و نفوذی داشت از اين رو، 
بر آن شدند كه به جای صرف نيرو برای راه يابی به بيت امام)ره( و نفوذ 
در او تاش خود را ب��رای تحت نفوذ قرار دادن نيروه��ای جوانی كه در 
كنار امام)ره( قرار داشتند به كار اندازند و با نفوذ در آنان نقشه های خود 
را پياده كنند؛ و به اين منظور، رژيم عراق رفع هرگونه مش��كل برادران 
روحانی را از نظر ويزا، اقامه و گذرنامه به هم��كاری با آن رژيم و تيمور 
بختيار منوط می كرد و عوامل و ايادی به اصط��اح ايرانی رژيم عراق و 
بختيار مانند موسی اصفهانی و بعضی از عناصر حزب توده مدام در نجف 
پرسه می زدند و هر روز با يكی از برادران مبارز روحانی تقاضای ديدار و 
گفت وگو داشتند تا با وسوسه های شيطانی بتوانند آنان را فريب دهند 

1. يادگار امام؛ حاج سيد احمد خمينی، همان، ص107. 
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و آلت دست خود س��ازند. به ياد دارم كه بختيار چند بار برای من پيام 
فرستاد و درخواست ماقات كرد، حتی يك بار نامه ای به زبان عربی برايم 
رسيد كه نويسنده آن خود را دانشجوی عراقی معرفی كرده بود و نوشته 
بود: »برای پاره ای مسائل الزم است با شما ديداری داشته باشم« آنگاه 
آدرسی در بغداد داده بود تا با او تماس بگيرم. پس از تحقيق معلوم شد 
كه نشانی مزبور يكی از خانه های سری عوامل تيمور بختيار است. موسی 
اصفهانی نيز برای ديدار و گفت وگو با من و برادران مبارز روحانی نجف 

تاش های گسترده ای كرد كه هرگز كامياب نشد.1 
رژيم بعث عراق از نقطه ضعف برخی توانس��ت به��ره گيرد و آنان را ب��ر آن دارد كه با 
دستياری موس��ی اصفهانی نش��ريه ای به نام نهضت روحانيت بيرون آورند كه البته با 
واكنش شديد امام)ره( و برادران متعهد روحانی روبه رو شد و شكست خورد، ليكن رژيم 
عراق با همكاری موسی اصفهانی به نشر آن ادامه داد و نشريه ای شد در خدمت ارتجاع و 
استعمار كه پيوسته عليه نهضت روحانيت و خط امام)ره( كارشكنی می كرد و سياست 

غير اسامی رژيم عراق را به نام »نهضت روحانيت ايران« تبليغ می كرد.2 
نام سيد موسی اصفهانی از آن حيث در نهضت امام خمينی در بعضی جاها آوره می شود 
كه ساواك تاش می كند به هر طريقی اين عنصر بدنام و منفور را به نوعی به امام خمينی 
منسوب و به خيال خود از اين طريق به حيثيت امام لطمه وارد سازد. بنابراين در اسناد 
مرتبط با وی، از او به عنوان يكی از كسانی ياد می ش��ود كه با حضرت امام خمينی)ره( 
و شهيد س��يد مصطفی خمينی در ارتباط بوده است. حضرت امام خمينی)ره( در سال 
1344 وارد ش��هر بغداد در عراق ش��دند، پس از ورود به كاظمين رفتند، پس از دو روز 
اقامت در كاظمين به سمت شهر سامرا مشرف شدند و پس از زيارت كوتاه عازم كربای 
معلی گشتند و پس از چند روز اقامت در كربا به نجف رفتند و در آنجا اقامت گزيدند.3 
پس از ورود امام به عراق س��اواك در گزارش های خود آورده اس��ت كه س��يد موسی 
اصفهانی جزء افرادی بوده كه در هيئت استقبال حضور داشته است از جمله در مراسم 
استقبال از امام در كاظمين نيز به حضور نامبرده اشاره شده است. طبيعی است عنصری 
مثل موسی اصفهانی كه از هر فرصتی برای خودنمايی بهره برداری می كند ممكن است 
در چنين صحنه هايی حضور يافته و خود را به نمايش بگذارد. چنان كه اين فرد پس از 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1389، ج2، ص587. 
2. همان، ص588. 

3. همان، ص159 و 162. 
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ورود امام به عراق تاش كرد خود را به ظاهر وارد يك برنامه منسجم مبارزاتی با محوريت 
امام خمينی نمايد و به همين اعتبار نيز سعی می كرد به هر طريق ممكن به امام نزديك 
شود و خود را يك مبارز ضد ش��اه معرفی كند. ليكن هر چه بيشتر تاش می كرد كمتر 
توفيق يافت تا جايی برای خ��ود در ميان نزديكان امام پيدا كند. ام��ام از ماهيت آلوده 

نامبرده آگاهی داشت لذا هيچ گاه به او اعتماد نكرد و او را به حضور نپذيرفت. 
البته او در مراس��م عمومی كه امام حضور داش��ت مثل اغلب مردم شركت می كرد و 
می كوشيد به گونه ای خود را منسوب به امام نشان دهد اما بی اعتنايی امام سبب نوميدی 
و يأس وی شد. س��اواك هم همين حضور و غياب ها را مبنای پيوست او به امام گزارش 

می كرد.
موسی اصفهانی كه از نزديكی به امام نااميد شد تاش كرد با برقراری رابطه با نزديكان 
امام از جمله مرح��وم حاج آق��ا مصطفی خمينی ب��ه اهداف خود نزديك ش��ود حتی 
ديدارهايی نيز با آن شهيد داشت ليكن مرحوم حاج آقا مصطفی با هوش سرشاری كه 
داش��ت متوجه اهداف وی بود و هيچ گاه به او اجازه نداد كه از اين ديدارها سوءاستفاده 

نمايد. 
در كتاب بازتاب ها و پيامد های رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد 
گزارش هايی از ارتباط اشخاص مختلف با آن ش��هيد آمده است كه برخی از آنها دور از 

واقعيت است. از جمله نوشته شده است: 
... »امام خمينی)ره( و سيد مصطفی در عراق با افراد گوناگونی ارتباط 
داشتند كه در گزارش های ساواك و خاطرات ياران امام به عده ای از آنها 
اشاره شده اس��ت كه عبارت است از: س��يد محمود دعايی، سيد حميد 
روحانی، شيخ حس��ن علی كروبی، ش��يخ محمدعلی امايی، علی اكبر 
محتشمی پور، سيد حسن بجنوردی، سيد موسی آيت اهلل زاده اصفهانی 
و...« در صفحه 96 اين كتاب تصريح شده است كه: »از ديگر افرادی كه 
با سيد مصطفی ارتباط نزديك داشتند و در راستای مبارزه جلسه های 
متعددی را تشكيل می دادند، موسی آيت اهلل زاده اصفهانی، دكتر محمد 
صادقی، محمدعلی مولوی عربش��اهی بودند. در يك��ی از گزارش های 
س��اواك در تاريخ 20بهمن 1344 آمده اس��ت، مصطفی خمينی پسر 
آيت اهلل خمينی، آيت اهلل زاده اصفهانی، دكتر محمد صادقی كه در نجف 
اشرف سكونت دارند با يكديگر ارتباط داشته و تصميم دارند مبادرت به 
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چاپ مجله ای به نام جمهوريت در عراق بنمايند.«1
بايد گفت ديدار ش��هيد حاج آقا مصطفی خمينی با موس��ی اصفهانی يا افرادی چون 
مولوی عرب شاهی و غيره در هيچ يك از اس��ناد مبارزاتی نهضت امام خمينی به عنوان 
ديداری فكری و تشكياتی مطرح نشده است كما اين كه آن شهيد هيچ نسبت مبارزاتی 
و تش��كياتی با اغلب ديداركنندگانی كه ممكن بود با اهداف خاصی به نزد وی بيايند، 

نداشت. 
س��اواك اين گونه گزارش��ات را عموماً برای تخريب چهره امام و نزديكان وی منتشر 
می كرد تا اعتماد مردم و روحانيت و حوزه های علميه را مخدوش و مش��وش س��ازد. به 
عنوان مثال در كتاب زندگينامه و مبارزات آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد آمده 

است: 
رابطه سيد مصطفی با آيت اهلل زاده اصفهانی، تا زمان شروع تاش های 
تيمور بختيار علي��ه رژيم پهلوی در عراق برقرار ب��ود، ولی از آن پس به 
دليل عدم همراهی امام و حاج آقا مصطفی با تيمور بختيار كه رابطش 

موسی آيت اهلل زاده اصفهانی بود محدود و در نهايت قطع گرديد.2 
در حالی كه برخاف گزارش های ساواك، ارتباط ش��هيد مصطفی با موسی اصفهانی 
چه پيش از آمدن تيمور بختيار به بغداد و چه پس از آن ارتباطی عادی و عمومی و دور 

از همكاری های سياسی و مبارزاتی بود. 

پذیرش تابعيت عراق، ارتباط با تيمور بختيار و حزب بعث 
موسی اصفهانی در سال 1345 پس از اخذ شناسنامه عراقی و قبول تابعيت آن كشور 
به عنوان استاد يار دانشگاه بصره مشغول به كار شد. وی در مصاحبه با خبرنگار »پروژه 
تاريخ ش��فاهی ايران« مجدداً با گزافه گويی های خود تاش می كند از اين دوران برای 

خود سابقه مبارزاتی درست كند. او می گويد: 
با روی كار آمدن رژيم بعث بيشتر توانستيم عليه حكومت ايران فعاليت 
كنيم. و من به مدت 2 سال از راديو بغداد تحت عنوان جمهوری خواهان 
ايرانی چه می خواهند و چه می گويند س��خنرانی كردم. با بسته شدن 
قرارداد الجزاير وقتی كه روابط ايران و عراق بهتر ش��د ديگر نتوانس��تم 

1. سجاد راعی گلوجه، بازتاب ها و پيامد های رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد، تهران، 
مركز اسناد انقاب اسامی، 1391، ص45 و96. 

2. سجاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، تهران، عروج، 1389، ص97.
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از راديو بغداد صحبت كنم در همان اي��ام هفته نامه ای با عنوان نهضت 
روحانيت منتشر كردم. در سال 1968 ميادی در دانشگاه بصره مشغول 
تدريس شدم كه در آنجا توسط ساواك مورد ترور ناموفق قرار گرفتم و 
پشتم و دستم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و البته در آن حادثه يكی از 
اساتيد دانش��گاه بصره به نام عبدالرزاق مسلم استاد فلسفه دانشگاه كه 
همراهم بود كشته ش��د؛ كه پس از اين كار مردم ديدند كه ضارب سوار 
فولكس واگن كنسولگری سفارت ايران در بصره شد و فرار كرد و مردم 

فردايش به كنسولگری حمله كردند و اعتراض كردند.1 
موسی اصفهانی در زمان حضور در عراق ماقات هايی با مخالفين شاه، از جمله تيمور 
بختيار2 انجام داد و همواره مورد اعتماد مقام��ات عراقی بود. اما حضرت امام)ره( هرگز 

حاضر نشد با بختيار و يا دست نشاده اش در مبارزات همكاری نمايد. 
تيمور بختيار يكی از مخالفان دول��ت پهلوی بود كه با همكاری دولت 
عراق به فعاليت می پرداخت. حزب بعث عراق از تيمور بختيار برای ايجاد 
و سازماندهی سازمان امنيت عراق اس��تفاده كرد و او توانست در مدت 
كوتاهی يك سازمان جهنمی در آن كش��ور ايجاد كند. با آمدن تيمور 
بختيار در عراق مشكات امام چند برابر شد زيرا او در ايجاد رابطه با آن 
حضرت بسيار پافشاری می كرد اما ايشان حتی برای يك لحظه هم اجازه 
ماقات به او نداد؛ اين در حالی بود كه او با مراجع ديگر چون آيات عظام 
حكيم، شاهرودی، خويی، صدر، بغدادی و ديگران ماقات و ارتباط برقرار 
نموده بود اما اينها كافی نبود و او برای س��رنگونی حكومت شاه نيازمند 
حمايت حضرت امام بود. در اين ميان سيد موسی اصفهانی، در تكاپوی 
جلب نظر امام و حاج آقا مصطفی برای ماقات با تيمور بختيار برآمد، كه 
نتيجه ای نداش��ت... وقتی كه تيمور بختيار در جلب نظر امام مستأصل 
شد، به ياران امام پيشنهاد داد كه ما به شما اسلحه می دهيم و شما مجاز 

به هر كاری هستيد...3 
موسی اصفهانی در همكاری با بختيار در عراق از طرف وی مأموريت داشت تا شرايط 

1. حبيب الجوردی، همان. 
2. پايه گذار ساواك در ايران. 

3. خاطرات سال های نجف، خاطرات حجت االسام سيد هادی موسوی، تهران، عروج، 1389، ج2، ص180. 
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ماقات بين امام و تيمور بختيار را فراهم س��ازد ولی هيچ گاه به اهداف خود نرسيد.1 از 
جمله مسائلی كه موجب گرديد تا مرحوم شهيد مصطفی خمينی ديگر حاضر به ماقات 

با موسی اصفهانی نشود ارتباط وی با تيمور بختيار بود. 
در كتاب زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی چنين آمده است: 

در مقطعی از اجرای برنامه گفته شد، تيمور بختيار كه درصدد تشكيل 
جبهه آزادی بخش از تمام نيروهای مخالف رژيم در عراق به رهبری خود 
بود، از طريق موسی آيت اهلل زاده اصفهانی كه واسطه اش بود، پيشنهاد 
همكاری و حمايت از وی در راديوی نهضت روحانيت به حاج آقا مصطفی 
داده شد كه به طور قطعی رد گرديد و حتی برنامه اجراشده توسط سيد 

محمود دعايی مدتی تعطيل گرديد.2 
در حقيقت به رغم تاش اشخاص منحرف و آلوده مانند بختيار برای جذب نيروهای 
مذهبی، هيچ گروه مذهبی اصيلی به بختيار نپيوس��ت. تنها ي��ك روحانی بدنام به نام 
موسی اصفهانی نوه مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهانی بود كه به دليل اختاف مالی با 
رژيم ايران به عراق آمده بود، نه به دليل اختاف عقيدتی و ايدئولوژيك. گفته می شد كه 
او اختاس هايی كرده و به همين دليل تحت تعقيب است، او به محض ورود به بغداد در 

اطراف بختيار قرار گرفت.3 

موسی اصفهانی در سراشيبی خفت و ذلت 
ابراهيم يزدی در كتاب خاطرات جريان تبعيد امام)ره( از عراق به پاريس می نويسد: 

ما چون زودتر از هواپيما پياده شده بوديم و باری هم نداشتيم موقعی به 
جلوی باجه ميز مأمور رسيدگی رسيديم كه تقريباً خلوت بود و توانستيم 
به سرعت خارج شويم. آن طرف باجه در محل راهروی خروجی، دوستان 
همه منتظر بودن��د. چند نفر ديگر ه��م بودند كه مرت��ب فيلمبرداری 
می كردند جمعاً شايد بيست نفر به استقبال آمده بودند. من جز چند نفر 
بقيه را نمی شناختم از ميان قيافه های آنها آقای موسی اصفهانی زاده نوه 
مرحوم آيت اهلل سيد ابوالحسن اصفهانی را شناختم. فوراً جلو آمد و خود 
را كنار آقای خمينی قرار داد، در حالی كه فردی مرتب عكس می گرفت 

1. علی اكبر ذاكری، طلوع خورشيد، قم، بوستان كتاب، 1391، ص362. 
2. سجاد راعی گلوجه، همان، ص102؛ علی اكبر ذاكری، همان، ص367.

3. سيد محمود دعايی، گوشه ای از خاطرات حجت االسام والمسلمين سيد محمود دعايی، تهران، عروج، ص82. 
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و فيلم برمی داشت. اين فرصت طلبی مرا سخت ناراحت كرد. می دانستم 
هدف آنها از اين عكس گرفتن ها چيست. به ياد آوردم كه چند سال قبل 
نشريه ای به نام نهضت روحانيت در عراق چاپ می شد كه راجع به تمام 

مراجع در آن مطالبی بود جز آقای خمينی.1
موسی اصفهانی در عراق به يك مهره كامًا مطيع و سرس��پرده به حزب بعث تبديل 
می شود. او دامنه خيانت خود به ملت ايران را از درون دربار پهلوی به درون كثيف ترين 
سازمان امنيتی منطقه يعنی استخبارات حزب بعث می كشاند. آنچه از اسناد به دست 
می آيد حكايت از آن دارد كه همكاری موسی اصفهانی با حزب بعث جنبه های امنيتی 
بسياری داشته اس��ت. از جمله موارد همكاری بين او با حزب بعث را می توان سركوب 

سران انقابی در عراق نام برد. 
در اين ارتباط در اسناد ساواك چنين آمده است:

در جريان بحران روابط ايران و عراق و اقدامات غير انسانی حزب بعث، 
موس��ی صدر عليه زمامداران عراق فعاليت هايی را در لبنان آغاز كرد و 
شورای عالی شيعيان جلساتی تشكيل و رفتار مقامات عراقی را نسبت به 
شيعيان مورد بحث قرار داد و متعاقباً موسی صدر ضمن مخابره تلگرافی 
به عنوان جمال عبدالناص��ر رئيس جمهوری مصر از وی خواس��ت كه 
اقداماتی نسبت به رفع فشار از شيعيان و حوزه علميه نجف به عمل آورد. 
مشاراليه در سال 48 ضمن نامه ای به عنوان ميرزا هادی عبادی طالقانی 
در تهران نوش��ته و اعام داش��ته حزب بعث عراق با همكاری موس��ی 
آيت اهلل زاده اصفهانی توطئه ای عليه جان او ترتيب داده بودند ليكن يكی 
از رهبران توطئه مطلب را فاش كرد و وی از مهلكه جان سالم به در برد.2 

اين خيانت تا آستانه انقاب اسامی ادامه پيدا می كند. 

موسی اصفهانی و فعاليت  های او عليه انقالب اسالمی
موس��ی اصفهانی پس از پيروزی انقاب اسامی به ايران آمد؛ س��ابقه و عملكرد سوء 
گذشته وی، موجب كناره گيری عناصر انقابی از او شد. وی پس از آنكه نتوانست منصب 
و مقامی از حضرت امام خمينی)ره( بگيرد، نسبت به انقاب كينه پيدا كرد و مجدداً به 

1. ابراهيم يزدی، شصت سال صبوری و شكوری؛ 118 روز در نوفل لوشاتو، ج3، نسخه ديجيتال، ص69. 
2. ياران امام به روايت اسناد ساواك؛ امام موسی صدر، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1380، ج1، ص184. 
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عراق رفت. وی در اواخر دهه شصت سفرهايی به برخی كشورهای اروپايی و امريكا نمود. 
او فعاليت عليه انقاب اسامی را با انتش��ار برخی جزوات و كتب شروع كرد. در دوران 
جنگ تحميلی بارها از راديو بغداد به تبليغات عليه ميهن اسامی و مردم مسلمان ايران 

پرداخت. 
اصفهانی پيوسته درصدد مطرح كردن خود به عنوان رهبر شيعيان شمال امريكا بوده 
است.1 لذا پس از پيروزی انقاب اسامی با تأسيس مركزی در امريكا به نام مجلس عالی 
اسامی كاليفرنيا به عنوان رئيس آنجا قرار گرفت و با انتشار چند كتاب مانند ايران در 
ربع قرن، انقاب محنت بار و جمهوری دوم نسبت به عقائد شيعه و پيرامون علمای شيعه 
و همچنين انقاب اسامی و امام خمينی به شبهه پراكنی مشغول شد. وی با زير سؤال 
بردن »انديش��ه واليت فقيه« آن را از تفكرات امام خمينی دانسته و بيان نمود كه هيچ 
يك از علمای قبل از حضرت امام قائل به انديشه حكومت اسامی و واليت فقيه نبوده اند.2 
موس��ی اصفهانی پس از سقوط صدام و نابودی حزب بعث س��ر از وهابيت و عربستان 
سعودی درآورد و به يكی از مبلغان افراطی مبارزه با مذهب شيعه تبديل شد. او كه تمام 
عمر نكبت بار خود را مزدور اصحاب زور و زر و تزوير بود امروز از پايگاه وهابيت عربستان 

سعودی و شبكه های وابسته به آن ندای بيداری شيعه سر می دهد. 

1. يادگار امام؛ حاج سيد احمد خمينی، همان، ص107.
2. حبيب الجوردی، همان، مصاحبه با موسی اصفهانی. 


