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آیتاهلل خویی از مراجع تقلیدی است که دوران حیات او از جنبههای مختلف قابل بررسی

کنار جنگ بین دو کشور ایران و عراق ،شرایط ویژهای را برای آیتاهلل خدویی بده وجدود
آورد .این شرایط از آیتاهلل خویی کارگزاری میسازد کده کدنس سیاسدی او بدا سداختار
(حزب بعث) مهم و برای فهم و تحلیل نهاد مرجعیت راهگشاست .ازاینرو دغدغه اصدلی
مقاله ،تحلیل کنس سیاسی آیتاهلل خویی در دو دوره حسن البکر و صدام حسین برای فهم
بهتر از مناسبات نهاد مرجعیت و سیاست در عراق است .دست آورد مهم مقاله را می تدوان
در این نکته دانست که با توجه به شرایط نابسامان اجتماعی و اسدتبداد سیاسدی ،اولویدت
ایشان ،حفظ حوزه علمیه و کیان تشیع در عراق و منطقه و نیز برقدراری نسدبتی بدا نظدام
انقالبی شیعی در ایران بود.
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است؛ از سویی ،عمده حیات مرجعیت او در دوران حزب بعث سپری گردیدد کده ترریده
رویارویی یکی از مراجع جوان نرف (آیت اهلل سید محمدباقر صدر) بدا حدزب بعدث بده
شهادت ایشان انرامید و از سوی دیگر ،نظدامی دیندی بده دسدت ید مرجدع تقلیدد در
همسایگی عراق تأسیس شد که دوران حیات و تثبیت خود را طی میکرد .این شدرایط در

کلیدواژهها :آیتاهلل خویی ،حزب بعث ،مرجعیت ،سیاست ،فقه شیعه.
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سید ابوالقاسم خویی در سال 7971ق در شهرستان خوی در خانوادهای روحانی متولد شد.
پدرش سید علی اکبر خویی که از روحانیان شهر بووده ،بعود از تووو م مشوروبه بورای
سکونت دائم و نیز ادامه توصیل به نجف مهاجرم میکنود .تقریبواس سوه سوال بعود سوید
ابوالقاسم نیز برای ادامه توصیل به پدر ملوق میشود (اسالمی .)77 :7919 ،آیتاهلل خوویی
سال 7397م در حالی که هنوز برخی از اساتید نامدار او در قید حیام بودنود ،بوه تودری
خارج فقه و اصول (الموسوی خویی7331 ،م )78 :11 ،مبادرم ورزید و سال 7311م بوه شوکل
رسمی عهده دار نهاد مرجعیت شیعه در نجف گردید .جایگاه علمی و عمق مباحث فقهی و
اصولی که از سوی آیتاهلل خویی مطرح شد و از سوی دیگر ،تعداد بسویار زیواد شواگردان
تربیتشده و مجتهدانی که از پای درس او برخاسته و هرکدام در جهان تشوی منشوأ ا ور
شدند ،از خویی در منطومه اندیشه شیعی ،شخصیتی حایز اهمیت ساخت .بر اسواس یو
سنت حوزوی ،جایگاه علمی فرد ،عمده ترین شاخص برای تصدی مقوام مرجعیوت اسوت.
همچنین یکی از معیارها برای روشن شدن جایگاه علمی ،کمیت و کیفیت شاگرانی اسوت
که در مکتب آن استاد توصیل کردهاند .برخی مطالعام انجامشده در خصوو شواگردان
آیتاهلل خویی ،از حدود چهارصد مجتهد تربیتشده بوه دسوت ایشوان سوخن مویگوینود
(انصاریان .)34 :7936 ،هرچند فضای کلی نجف بعد از فوم آیتاهلل حکیم به بور کامول در
اختیار خویی قرار نگرفت ،اما به مرور زمان و با توجه به دایر بودن دروس حوزوی آیتاهلل
خویی و آوازه علمیت و شهرم اعلمیت ایشان ،فضای نجف به بور کامل مرجعیت علموی
وی را پذیرفته بود .بهرغم شهرم علمی و استقرار مرجعیت در آیتاهلل خویی ،در مواجهوه
با حزب بعث و نهاد حاکمیت ،اوضاع کامالس متفاوم بود( .جعفریان.)718 :7986 ،
در این مقاله با استفاده از روش ساختار و کارگزار ،هم نقش نهاد مرجعیوت بوه عنووان
بازیگری فعال ،مستقل و بااراده در نظر گرفته میشود و هم موودودیتهوای کوارگزار در
مواجهه با ساختار دیده خواهد شد .الگوی تولیلی حاکم بر فهم رابطه نهاد مرجعیت و نهاد
قدرم ،تلفیقی از اندیشه و اولویت های کارگزار از یو سوو و موودویتهوا و مالحظوام
ساختار رسمی از دیگر سوست.
 .2مبنای فقهی آیتاهلل خویی در سیاست
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آیتاهلل خویی در خصو بسیاری از حوزهها مانند اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست و اجتماع فاقد
دیدگاههای منسجم است .او قطعاس فقیهی زبردست و اصولیای دقیق است که توانسوت در

دوران معاصر ،انبوهی از نظریام و ادبیام فقهی را تولید و عرضه کنود .در خصوو فقوه
سیاسی نیز گرچه او همچون آیتاهلل خمینی نبود که دربواره حکوموت اسوالمی و نظریوه
و یت مطلقه فقیه نظریهپردازی کند ،اما دارای برخی موصو م فقهی است که میتوان
آنها را در حوزه فقه سیاسی دستهبندی کرد و از کنار هم قرار دادن آنها ،به نظریوه و نووع
نگاه او به قدرم و سیاست دست یافت .وی قطعاس نماینده خط سنتی نجف در نوع نگاه بوه
سیاست (هاشمی و عطوانی1174 ،م )01 :و در بعد کالن ،سیاستگریزی است که بورای عودم
تصدی امر سیاسی ،دلیلهای درون و برونفقهی داشت و به آنها عمل میکرد.
 .3خویی و والیت مطلقه فقیه
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یکی از مبانی آیتاهلل خویی که تأ یر بسیاری بور اندیشوه و کونش سیاسوی او گذاشوته و
میتوان گفت وی را از دیگر فقها متمایز ساخته ،نوع نگاه به مسئله و یت در تصدیگری
امور سیاسی است .او بورای توضویم میوزان مسوئولیت فقیوه در عرصوه عموومی ،از واژه
«و یت» استفاده نمیکند؛ زیرا این واژه به نووعی بورای فقیوه ایجواد حوق و مسوئولیت
مینماید .او و یتِ هیچ شخص غیرمعصوم را بر شخص دیگر نمیپذیرد و اصل را بر عدم
و یت میداند تا زمانی که دلیل خا شرعی این اصل را تخصویص بزنود .وی تصودی
فقیه را از باب «جواز تصرف» میداند؛ به این معنا که در بخشی از امور مسلمین که معطل
مانده و احتمال بر هم ریختن کلیت جامعه اسالمی وجود دارد ،فقیه میتواند از باب جوواز
تصرف در امور حوزه عمومی دخالت کند و برای سازماندهی و ایجاد نظم تالش نماید .در
واق در این نگاه تالش برای ایجاد شرایطی که در آن فقیه امکوان تصودیگوری داشوته
باشد ،زم نیست؛ اما اگر در ا ر برخی عوامل ،مانند سقوط حکومتها یا هر عامل ببیعی
و غیرببیعی ،خأل قدرم شکل گرفت ،آنگاه فقیه میتوانود متصودی اموور شوود (عوارفی،
.)773 :7986
به بور ببیعی در ادبیام فقهی شیعه برای فقیه سه جایگاه در نظر گرفته شده اسوت.
سنت تاریخی و نوع حرکوت روحانیوت و نیوز نهواد مرجعیوت ،چوه قبول از شوکلگیوری
مرجعیت های نهادی و چه با حضور مرجعیت های کوچ مولی ،حاکی از پذیرش منصب
افتا و قضاوم است .جامعه شیعی همواره امور خود ،از قبیل موقوفام ،قضاوم در هنگاموه
اختالفام و نیز مسائل فقهی جدید (افتا) را به مجتهدان ارجاع داده است .با توجه به برخی
توو م در حوزه دانش فقه ،بهویژه بعد از نراقی ،مسئله زعامت سیاسی یا مسئله و یوت
نیز به این دو منصب و جایگاه اضافه شده و مورد بوث و بررسی قرار گرفته است .آیتاهلل
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خویی بهروشنی اظهار میدارد که منصب افتا و نیز قضاوم از شئون فقیوه جوام الشورایط
است (الموسوی خوویی7478 ،ق .)177-760 :آیتاهلل خویی با اصرار بر روش استنباطِ مبتنی بر
اصول ،به شکل دقیق و ساختارمند موفق شد فقه فردی را بیش از بیش گسترش دهود و
آن را مدوّن سازد .این روش سبب شد نوعی از ادبیام فقهی در میوان شواگردان و کلیوت
حوزه فراگیر شود که از آن به «فقه فردی» یا «فقه سنتی» یاد میشوود (قاسومزاده:7988 ،
 .)80با توجه به هیمنه علمی ایشان ،این روش بعد از وی نیز استوار باقی مانده است.
ایشان در مواجهه با روایاتی که از آنها برای استد ل بر مشروعیت و یت فقیه استفاده
شده است ،مجدداس از همان مبنای دقیق اصولی و اجتهادی خویش بهره مویبورد .آیوتاهلل
خویی تمام روایام وارده را ی به ی بررسی میکند و آنها را در ا بام و یت برای فقیه
قاصر میداند .بی دو تقریر اصلی که از دروس ایشان ذکر شده ،با دو عبارم کامالس مشابه،
بهروشنی میگوید :و یت برای فقیه در عصر غیبت بر اسواس ادلوه ابوت نشوده اسوت و
و یت مختص پیامبر و ائمه بوده ،بلکه بر اساس روایام ،نفووذ قضواوم فقیوه و حجیوت
فتوای او ابت میشود و فقیه نمیتواند در مال قاصر یا غیر او تصرف نماید (غروی ،بیتا:7 ،
 .)411ایشان معتقد است اصل در مسئله و یت ،عدم وجود و یت هر شخص بر فرد دیگر
است و تا زمانی که این اصل به واسطه دلیل معتبر تخصیص زده نشود ،به قوّم خود باقی
خواهد ماند و با توجه به اینکه کلیه روایام این باب را در استد ل بر ا بام و یت نواتوان
و ناتمام میداند ،و یت فقیه مبتنی بر ادله را نمیپذیرد .ایشان صرفاس از باب قدر متیقن از
امور حسبه و از باب جواز تصرف ،برای فقیه ،مشروعیت تصورف در برخوی اموور را قایول
است (توحیدی7471 ،ق .)01 :0 ،این نوع نگرش بوه مسوئله و یوت و جوواز تصورف فقیوه،
خودبهخود دایره اختیارام و حرکت فقیه را در عرصه عمومی بهشدم کاهش میدهد.
 .4خویی و امور حسبه
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یکی از مفاهیم اساسی در منظومه فکر آیتاهلل خویی ،مفهوم «حسبه» است .امور حسبه از
نظر ایشان ،شامل مسائلی است که شارع ممکون نیسوت آنهوا را رهوا کورده و بالتکلیوف
گذاشته باشد (غروی ،بیتا .)419 :7 ،ایشان امور حسبه را در کنار اختیارام موودودی کوه از
باب جواز تصرف برای فقیه در نظر میگیرد ،به شکل بسیار مودود معرفی میکند؛ اموری
مانند سرپرستی اموال یتیم ،صغیر و دیگر اموری که حتی عرف نیوز بور عودم اهموال آن
صوه می گذارد .این مفهوم در کنار اصل حفظ نظام به معنای نظم عمومی جامعه ،رویکرد
خویی در خصو حوزه عمومی را روشن میکند .ایشان حفظ نظم عموومی جامعوه را از

اولویتهای زیست اجتماعی میداند و از بریق پی ریزی این اصل ،بسیاری از التزامام به
قواعد امروزی ،مانند قوانین راهنمایی و رانندگی و دیگر مسائل اجتماعی را حل مویکنود
(الموسوی خویی7471 ،ق .)418 :7 ،به عبارم دیگر ،وی کلیه نظامهای عرفوی را کوه نظموی
اجمالی را حاکم و بی آن قوانینی وض کردهاند ،برای نظم و اداره جامعوه زم مویدانود؛
البته قوانینی که مخالفت عینی با شرع نداشته باشند .این نوع نگاه به بور ببیعوی بیشوتر
حامی حفظ وض موجود خواهد بود تا پیشتاز تغییرام کالن مبتنی بر آمووزههوای دینوی.
بیان کلیاتی درباره حفظ نظام و نیز مسئله امور حسبه ،سبب شده برخی در گزارش نظریوه
ایشان ،با ملوق کردن مسئله حکومت به امور حسبه ،خوانشی دیگر از نظریه فقه سیاسوی
وی ارائه کنند (معرفت )718-61 :7918 ،که با توجه به دیگر شواهد و مبوانی ،تموام و قابول
دفاع نخواهد بود .بی فرازهای بعد ،با توجه به سیره ایشان و نیز نووع نگواه بوه مالکیوت
دولت و دیگر شواهد ،غیرقابلدفاع بودن این نظریه روشن خواهد شد.

برای تولیل دقیق ی کارگزار و درک اندیشه او ،باید رویکرد تئوریو وی را حتوی اگور
فقیه باشد ،در خصو حوزه عمومی و مسائل آن تولیل کورد .برخوی مسوائل در حووزه
عمومی میتواند نوع نگاه فقیه را به مسائل مشابه نیز توضیم دهد .بورای نمونوه ،آیوتاهلل
خویی در خصو مالکیت دولت ،به عدم مالکیت معتقد است .ایشان مبنایی برای خم ،
زکام ،انفال و دیگر مناب ببیعی دارد و همه آنها را در عصر حضوور معصووم در مالکیوت
امام میداند .پ با توجه به عدم حضور امام ،این اموال عمومی مجهوولالمالو اسوت و
دولت مستقر مشروعیت تصرف در این اموال و داراییها را ندارد (فیاض .)711-34 :7930 ،به
عبارم دیگر ،اموالی که در اختیار حکوموت قورار دارد ،از قبیول مجهوولالمالو شومرده
میشود .این نوع نگاه نمیتواند پایههای حکوومتی فقهوی را سوامان بخشود .در منظوموه
فقهی آیتاهلل خویی ،انتظارام از فقه بهشدم مودود است و بههیچوجه بار اضوافی بورای
پاسخ گویی به همه نیازهای حوزه عمومی بر فقه تومیول نمویشوود .در ایون مودل ،بوار
نظامسازی و نیز پاسخگویی و برح و برنامه داشتن برای دنیای امروز ،دیگر بر دوش فقه و
فقیه نیست.
یکی از وجوه استد ل کسانی که به حضور فقه و فقیوه در عرصوه عموومی معتقدنود،
مسئله اجرای شریعت و حدود اسالمی است .این گروه چنین استد ل میکنند که خداونود
قوانین اسالمی را تشری کرده است و برای اجرایی کردن این فرامین ،نیازمند تصدی فقیه
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 .5خویی و مسائل حوزه عمومی
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و به دست گرفتن قدرم از سوی فقیه یا نایبان او هستیم .آیتاهلل خویی در این خصوو
بهروشنی اظهار میدارد که بر فقیه واجب نیست برای فراهم شدن مقودمام اقاموه حودود
اسالمی تالش کند (توحیدی7471 ،ق .)46 :0 ،وی همچنین پرداخت خم  ،زکوام و دیگور
وجوه شرعی را به عهده مکلف میداند و بر فقیه واجوب نمویدانود موردم را بوه ادای آن
مجبور سازد یا حتی بدون اذن مال  ،شخصاس به کسر وجووه و برداشوت آنهوا اقودام کنود
(الموسوی خویی7491 ،ق .)716-706 :91 ،برای روشنتر شدن نگاه آیتاهلل خویی ،باید به نوع
مواجه شدن ایشان با مسائل بانکی و مالی نیز اشاره کورد .ایشوان در پاسوخ بوه پرسشوی
درباره پرداخت بهره بانکی و نیز استقراض از بان های دولتی ،اظهار میدارد کوه هنگوام
اخذ وجوه نقد ،قصد کند که به عنوان مجهولالمال در حال تصرف در ایون پوول اسوت؛
زیرا دولت و بان دولتی را مال نمیداند و هنگام بازپ دادن پول یا بهره بانکی نیز به
علت اجبار حاکم بر قوانین ،اقدام به پرداخت نماید (هموو7476 ،ق .)11-07 :ایون نووع نگواه
نشان میدهد رویکرد ایشان ،حل مسئله در داخل مبانی فقهی است و بههیچوجه رویکورد
تأسیسی به مسائل اقتصاد اسالمی ندارد و میکوشد مسئله عدم مخالفت با شرع و مبوانی
را با صناعت فقهی و اصولی خویش سامان بخشد.
حال اگر قطعام پازل منظومه فقهی ایشان در خصو سیاسوت و حووزه عموومی را
کنار هم قرار دهیم ،میتوان تصویری اجمالی از دیدگاه ایشان به دست داد .ایشان دولتها
را مال نمیداند و همچنین برای فقیه نیز و یت مطلقه قایل نیسوت و دایوره اختیوارام
تقنینی و تصرفی او را بهشدم تضییق میکند .همچنین از نظر ایشان بر فقیه فراهم کردن
مقدمام اجرای حدود و نیز اجبار مکلفان به پرداخت خم و زکام نیز واجب نیست .ایون
در حالی است که کسب قدرم ،نظامسازی ،تصدی گری و اداره جامعوه اسوالمی الزمواتی
دارد که بههیچوجه با رویکرد آیتاهلل خویی تطابق ندارد .به بور ببیعی به دسوت گورفتن
قدرم و تالش برای ایجاد حکومت اسالمی و تالش برای اعمال مقررام اسالمی در این
منظومه فکری بیمعناست .در این نگاه فقیه زم نیست مرتب اقدام به بسیج عمومی کند
و ظرفیت های معنوی نهواد مرجعیوت را بوه خودمت بگیورد توا بتوانود در حووزه عموومی
نقشآفرین باشد .نتیجه ببیعی این رویکرد ،کنارهگیری از کنش سیاسی است؛ بوه هموین
دلیل ،ادبیام ایشان نمیتواند ی نظام سیاسی را پوشش دهد و حمایت تئوری نمایود و
باید در ی جمله گفت که با مکتب فقهی آیتاهلل خویی نمیتوان حکوموت تشوکیل داد
(علیدوست .)111 :7931 ،با توجه به این مبنا ،برای فهم بهتور از مناسوبام نهواد مرجعیوت و

سیاست (حزب بعث) در عراق ،در ادامه به تولیل کنش سیاسی آیتاهلل خویی در دو دوره
حسنالبکر و صدام حسین میپردازیم.
الف) آیتاهللخویی و حزب بعث (دوره حسن البکر)

یک  -آیتهللاخویی و ملی کردن نفت عراق

یکی از مهمترین اقدامام آیتاهلل خویی در دوران ریاست جمهوری احمد حسن البکر کوه
هرگز در هیچ مقطعی تکرار نشد ،صدور بیانیه درباره ملی کوردن صونعت نفوت در عوراق
است .عراق ناظر به تجربه ملی کردن نفت در ایران ،در سال 7367م فرایند ملوی کوردن
نفت را با استفاده از رویکرد قانونگذاری و تفاهم (التشری و ا تفاق) بوی دورهای یوازده
ساله پیش برد (خیتواوی1171 ،م .)981 :ملی کردن نفت که در زمان قاسم و با قانونگوذاری
برای مودود کردن برخی شرکت های غربی آغاز شده بود ،آرام آرام با توو م جهوانی و
به ویژه جنگ اعراب و اسرائیل پیش رفت و چهار سال بعد از صدور اولوین قوانون ،دسوت
شرکت ملی نفت عراق برای عملیام اکتشاف و نیز توزی و فوروش مسوتقل بوازتر شود و
سپ در سوال 7319م ضومن تووافقی کلوی بوا کنسرسویوم ،عوراق بودون درگیوری بوا
شرکتهای مهم اروپایی ،اقدام به ملی کردن نفت نمود .بعثیها با توجه بوه انجوام کودتوا
علیه عبدالکریم قاسم که موبوبیت نسبی داشت ،نیازمند پروژهای تبلیغاتی بودند؛ لذا حسن
البکر در  7311/6/7با صدور قانونی شانزده مادهای ،نفت عراق را ملی اعالم کورد (هاشوم،
)814 :7319؛ در حالی که این فرایند پیشتر آغاز شده بود .از سوی دیگر ،فرایند ملی کردن
دارایی های شرکتهای بزرگ بینالمللی معمو س با تنش درباره مناف این قدرمها هموراه

کنش سیاسی آیتاهلل خویی با حزب بعث در عراق

حزب بعث در دوران تصدی حسن البکر به عنوان اولین رئی جمهور بعد از کودتای بعث،
در حال تثبیت موقعیت خود به عنوان حزبی قومیتگرا و نوگراست .به بور ببیعوی کودتوا
نیازمند پشتوانه تئوریو اسوت و از سووی دیگور ،رقبوایی همچوون حوزب کمونیسوت و
اسالم گرایان نیز حضور دارند .تئوری سازی و راضی کردن مردم به عهده حزب و دسوتگاه
تبلیغاتی آن قرار گرفت و سرکوب مخالفان نیز بر عهده دستگاه امنیتی قرار داشوت کوه از
سوی شخص صدام کنترل میشد .با توجه به وجود رقابتهای خوونین در درون حوزب و
بیرون از آن و عدم هژمونی کامل حزب و هرمی شدن قدرم ،سواختار سیاسوی بوا زبوان
مناسب تری با کارگزاری همچون نهاد مرجعیت سخن میگفت؛ لذا خروجی چنین تعادلی،
کنش همراه با حزم و احتیاط آیتاهلل خویی از ی بورف و فشوارهای جسوته و گریختوه
حزب از سوی دیگر است که دو مورد آن عبارماند از:
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است؛ اما با توجه به رویکرد خا اتخاذشوده در عوراق ،ایون فراینود بوا اعموال رویکورد
تدریجی تشری و اتفاق ،بدون تنش بود و به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای حزب
بعث از سوی دستگاه تبلیغاتی به مردم معرفی میشد.
ی هفته بعد از صدور فرمان ملی کردن نفت از سوی رئی جمهور ،آیوتاهلل خوویی
نامهای خطاب به وی ارسال میکند .میتوان رویکرد موافظهکارانه خویی را از بین سطور
این نامه نیز درک کرد 7.این نامه در شرایطی صادر می شود که فشارها برای همراه کردن
مرجعیت با حزب بعث و کودتا ادامه دارد و از سوی دیگر ،به علت فعالیتهای آیتاهلل سید
مومدباقر صدر ،فشارها روی حوزه شدم گرفته است .نیروهوای جووان حووزه کوه دارای
رویکرد انقالبی بودند و معمو س پیرامون آیتاهلل سیدمومدباقر صدر حضوور داشوتند ،ایون
مکاتبه را نوعی سازشکاری و تأیید حاکمیت میدانستند؛ در حالی که خویی این عمول را
در قالب حمایت از ادامه حیام حوزه در عراق و کم کردن فشار موجود میدانست .در حالی
که حزب بعث به نوعی خواهان حمایت و تأیید اقدامام خود و کسب مشروعیت از سووی
نهاد مرجعیت بود ،اما مفاد این نامه هیچ اشارهای به پذیرش اقدامام و مبانی حوزب بعوث
ندارد ،بلکه با الفاظی کلی ،حفاظت از نفت و رومهای عراق را عملی مشوروع دانسوته و
این اقدام را تأیید کرده است.
دو  -اعدام اسالمگرایان و واکنش آیتهللا خویی

در اواخر سال 7314م که فعالیت احزاب اسالمگرا علنی شد ،در مقابل این فعالیتهوا کوه
عمدتاس رویکردی برانداز داشتند ،حزب بعث و بهویژه بخش امنیتی آن که از سووی صودام،
نایب رئی جمهور کنترل میشد ،به سورکوب سوازمانیافتوه اقودام نموود .بوی یکوی از
دستگیری ها ،شخصی نمی تواند زیر فشار شکنجه دوام بیاورد و بخشوی از سوازمان ویوژه
حزب الدعوه را که در بین روحانیون و عمدتاس شاگردان آیوتاهلل صودر فعوال بوود ،معرفوی
« .7تمیسار جناب رئی احمد حسن البکر! دفاع از سرزمینهای اسالمی و ورومهوای آنهوا و در پیشواپیش ایون
رومها ،حفاظت از نفت مسلمین از مهمترین و خطرناکترین واجبام شورعیه اسوت و پوایمردی و ایموان بورای
استیفای این حق با وجود دشمنان ،جزء بهترین حمایتها از مناف و امانام مسلمین است .از خداوند تبارک و تعالی
میخواهم به تالشهای شما در حمایت از نفت این سرزمینهای اسالمی در مقابل بم کاران ،برکت عنایت کند.
همچنین از خداوند می خواهم مناف و رفاه و کرامت بالد اسالمی را موقق سازد و کلمه مسلمین را وحدم بخشود
و پیروزی را نصیب مسلمانان سازد و همه مسلمانان را مدد رساند و آنچه را خیر و صالح آنان است ،برایشان فراهم
سازد که خداوند هدایتکننده به سوی کمال است» (فیاض الوسینی1111 ،م.)31 :

کنش سیاسی آیتاهلل خویی با حزب بعث در عراق

میکند .بعد از این اعترافام ،تعداد زیادی بازداشت میشوند و پونج نفور ،متشوکل از سوه
روحانی و دو نفر دیگر به اعدام موکوم میگردند (شاکری .)767 :7910 ،این افوراد از سووی
دادگاه انقالب حزب ،با اتهام فعالیت علیه امنیت و انقالب به اعودام موکووم شودند .ایون
مجموعه متشکل از  .7شیخ عارف بصری؛  .1سید عمادالدین بباببایی؛  .9سید عزالودین
قبانچی؛  .4نوری مومد حسین بعمه؛  .0حسین کاظم جلوخان در ادبیام حزب الدعوه به
«قبضه الهدی» به معنای «مشت گرهکرده هدایتگر» معروف شدند .با توجوه بوه حضوور
سه روحانی و نیز وجود افرادی از خانواده های متدین و سرشناس نجف در این مجموعوه،
تعداد زیادی از علما در داخل (بینام7416 ،ق )11 :و خارج نجف برای لغو حکم اعودام آنوان
تالش نمودند .آیت اهلل خویی با توجه به اینکه هنوز فضای سیاسی نجف به بور کامل بوا
عصر وحشت حزب بعث مسدود نشده است ،هیئتی را برای شرکت در مراسم ختم همسور
احمد حسن البکر گسیل می دارد و در روز بعد نیز هیئتی از سوی ایشان بورای لغوو حکوم
اعدام با حسن البکر مالقام میکنند و رئی جمهور قول مساعد میدهود (موؤمن1114 ،م:
)701؛ اما بهرغم تالشهای گسترده ،این پنج نفر در تاریخ  7314/71/6اعدام میشوند.
واکنش آیتاهلل خویی بعد از اعدام نیز قابل توجه است .از وی خواسته میشود مدتی را
عزای عمومی اعالم کند و بر سر در مساجد و حسینیهها که به بور سنتی در اختیار نهواد
مرجعیت است ،پارچه مشکی نصب و درس و بوث را نیز به نشانه اعتوراض بورای مودم
ی هفته تعطیل کند و همچنین با برپایی مجال فاتوه و بزرگداشت برای اعدامشدگان،
اعتراض خود را به حزب بعث اعالم نماید (اسودی7338 ،م)110 :؛ اما ایشان به هویچ عنووان
وارد چنین فرایندی نمیشود و روز بعد از انتشار خبر اعدام به علت بیماری در درس حاضر
نمیگردد ،اما فردای آن دروس خود را از سر میگیرد و برنامه روزانه علمی خوود را اداموه
میدهد .ایشان در پاسخ به درخواستهای اعالم عزای عمومی و تعطیلی درس نیوز عودم
توانایی حوزه را در مواجهه با نظام مطرح میکند .تفاوم نوع برخورد کسانی مانند آیوتاهلل
خمینی ،که خواهان برپایی مراسم و افزایش سطم مواجهه با حاکمیت بودند و نیز آیتاهلل
سید مومدباقر صدر که رویکرد انقالبی داشتند ،در اینگونه موارد با آیتاهلل خویی کوامالس
مشهود است (ابوزید العاملی1116 ،م .)89 :9 ،هرچه خویی خواهان پرهیز از هر نوع رویوارویی
با حاکمیت و نوعی مماشت و ندادن بهانه به دست حزب بعث بود ،در سوی دیگر میودان،
کسانی مانند صدر ،خمینی و بالب جوان ،خواهان رویکرد انقالبی و معارضه تا پای جوان
با حکومت بودند .بعد از اعدام این گروه ،سید خویی در خصو مسائل اجتماعی و سیاسی
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کامالس خود را به نهایت انزوا سوق داد و دیگر حتی از برخی نامهنگاریها و برخی واسطهها
نیز خبری نیست؛ بهویژه اینکه چندی بعد صدام ،البکر را کنار میزند و خود زمام امور را به
دست میگیرد .آیتاهلل خویی بعد از اعدام سید مومدباقر صدر و خوواهرش و بازداشوت و
اعدام تعدادی از اساتید حوزه ،که شاگردان خا او نیز شمرده میشدند ،هیچ اقدامی جوز
دوری گزیدن از سیاست و حفظ حداقل اندوخته حوزه نجف انجام نوداد .وی حتوی بورای
آیتاهلل صدر بعد از اعدام و به خاکسپاری نیز ،نه اعالم تسلیت نمود و نه حتوی فاتووهای
برگزار کرد و همگان پذیرفتند که عصر وحشت آغاز شوده (الواسوطی7338 ،م )711 :و دیگور
توانی برای هیچ نیروی معارضی ،چه اسالمگرا و چه سکو ر ،بواقی نمانوده اسوت .صودام
چندی بعد از به قدرم رسیدن و تسویه حساب با نیروهای داخلی ،بورای موکوم سواختن
قبضه قدرم خود ،به ایران حمله کرد .وجود ی دشومن خوارجی و مسوئله جنوگ بوه او
کم کرد تا قدرم را در داخل نیز یکپارچه کند و برای همیشه از نیروهای مزاحم کورد و
شیعه خال شود .در ادامه به بررسی وضیعت دوران صدام خواهیم پرداخت.
ب) آیتاهلل خویی و حزب بعث (دوران صدام حسین)

کنش سیاسی آیتاهلل خویی به عنوان کوارگزار و نظوام بعوث در دوران صودام بوه مثابوه
ساختار ،دارای فراز و فرودهای بسیاری است .در این دوره حوادث مختلفی روی داده است
که ساختار را دچار قبض و بسط نموده و متعاقب آن ،کارگزار نیوز کونش سیاسوی خوود را
تغییر داده است .در دوران صدام دو جنگ بزرگ در منطقوه روی داد کوه ایوران و کویوت
قربانیان آن بودند .وجود این جنگها ساختار را توت تأ یر قرار مویداد و از سووی دیگور،
انتفاضه موسوم به پانزده شعبان نیز که بی آن اغلب استانهای جنوبی عراق سقوط کرد،
بر ساختار ا رگذار بود .موج توریم های ایوا م متووده بعود از جنوگ کویوت و تغییور در
رویکرد ساختار قدرم به حوزه دین و جامعه ،عامل دیگوری شومرده مویشود کوه کونش
سیاسی ساختار کارگزار را توت تأ یر قرار داد .در این بخش با مووریت حوادث مهوم ،بوه
تولیل کنش ساختار و کارگزار در این دوره میپردازیم.
یک -آیتهللا خویی و جنگ عراق و ایران
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اعدام و حذف آیتاهلل سید مومدباقر صدر و نیز تشدید در پروژه تسفیر (اخراج ایرانیوان) و
همچنین زمزمههای جنگ ایران و عراق ،فشارهای غیرقابلتوصیفی بور حووزه و شوخص
آیتاهلل خویی وارد می ساخت .ساختار سیاسی هر روز بر میزان خشونت میافزود و کارگزار
نیز با اتخاذ رویکرد موافظهکارانه ،مدارا و بهانه ندادن به دست دشمن ،میکوشوید انودک

کنش سیاسی آیتاهلل خویی با حزب بعث در عراق

رمق باقیمانده برای حوزه و نهاد مرجعیت در نجف را حفظ کند .تهدید و حوذف فیزیکوی
شخص آیتاهلل خویی برای حزب بعث هزینه زیادی داشت و این در حالی بود کوه خوویی
بههیچ وجه بروز و ظهور سیاسی نداشت و نظام مجبوور بوود وی را تومول کنود .در ایون
وضعیت ،ساختار مجموعه ای از اقدامام را انجام داد تا در دوران جنگ بتوانود از خوویی و
حوزه امتیاز بگیرد یا بتواند حوزه را در همین وضعیت تضعیفشده باقی نگاه دارد .مجموعه
اقدامام ی برفهای از ساختار سیاسی درباره حوزه و مرجعیت صورم گرفت و در مقابول،
حوزه با استراتژی صبر و انتظار کوشید هزنیه بیشتری بر شویعیان تومیول نکنود (احمودی،
.)791 :7984
از سال 7313م که هنوز قبضه آهنین حوزب بعوث بوه لووا تشوکیالتی و سوازمانی
متسوکم نشده بود ،گروهی از بعثی های نجف ،در قالب گوروه فشوار عمول ،و بوا اعموال
غیرقانونی در ایجاد رعب و وحشت تالش میکردند .گروهی از این افراد به منوزل فرزنود
ارشد آیتاهلل خویی حمله کردند .در این حمله ،سید جمالالدین خوویی کوه مودیر بخوش
عمدهای از کارهای بیت بود ،بهشدم مورد ضرب و جرح قرار گرفوت (بوینوام7334 ،م.)03 :
بهبور ببیعی این حمله ،پیام روشنی برای اغلب تشکیالم موجود در حوزه و بقیه علموا و
مدرسان داشت .وقتی فرزند ارشد مرج تقلید شیعه از اعمال فراقانونی در امان نیست ،بوه
بور ببیعی هیچک در حوزه نمیتواند احساس امنیت کند.
برخی مورخان بیش از  91مدرس و مجتهد از نزدیکان آیتاهلل خویی را برمیشومارند
که در این دوران اعدام شدند .تاریخ دستگیریها و اعدامها و در برخی موارد ترورها ،نشان
میدهد در عصر وحشت ،موازنهای بین شرایط جنگ ایران و عراق و فشار بر حوزه برقورار
بود .در سال های نخست بعد از فتم خرمشهر که شورایط جنگوی بوه ضورر عوراق بوود و
منابقی مانند فاو و جزیره مجنون را از دست داد ،میزان فشارها و دسوتگیریهوا افوزایش
یافت و در دورههایی که اوضاع در جبههها به نف صدام تغییر میکورد ،کموی از فشوارها
کاسته میشد .در این دوره مجموعهای از نزدیکان آیتاهلل خویی دستگیر و اعودام شودند
که در برخی موارد این دستگیریها مشخصاس برای فشوار بور ایشوان ،بوه منظوور گورفتن
بیانیه ای علیه ایران و مسئله جنگ بود (ابوراهیم الیسواری1174 ،م .)771 :برخوی از نزدیکوان
نامدار آیتاهلل که دستگیر و اعدام شدند به این شرح هستند :آیتاهلل مومدتقی جواهری از
اعضای شورای استفتا ،آیتاهلل شیخ حیدر هاشمیان از اعضای هیئت تألیفام ،آیتاهلل شیخ
احمد انصاری قمی ،شیخ مومود دماوندی عضو هیئت توریریوه و شویخ نثوار کشومیری
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مترجم که همگی به لوا تشکیالتی با بیت آیتاهلل در ارتباط بودند و این دستگیریهوا،
فشار مضاعفی بود که بر بیت وارد میشد.
در سال 7381م عالمه سید مومدتقی جاللی ،منشی ویژه آیوتاهلل بوا اتهوام خیانوت،
اعدام گردید تا پیام روشنی به بیت مخابره شود .همچنوین در سوال 7386م دو بورادر بوه
نام های سید موسن و سید حسین میالنی از بستگان نزدی آیتاهلل را دستگیر کردند توا
از بریق این دو به ایشان فشار آورند و علیه نظام ایران مطلبی منتشر سازند (بینام7334 ،م:
 )61که بعد از ناامید شدن از نرمش ایشان ،هر دو به جوخههای اعدام سپرده شودند .سوال
7389م خودرو حامل آیتاهلل خویی در حالی که برای ادای نماز ظهر و عصر از کوفه عازم
منطقه مرکزی نجف بود ،با نارنج هدف قرار گرفت (الخباز القطیفوی1171 ،م )911 :کوه در
این حاد ه به کسی آسیب جدی وارد نشد .آیتاهلل سید نصوراهلل مسوتنبط ،دامواد آیوتاهلل
خویی ،از علمای نامدار و صواحب تألیفوام در فقوه و حودیث ،در سوال 7380م در منوزل
مسکونی خود مورد سوءقصد قرار گرفت (همان )913 :و به شهادم رسید.
در این دوران نسبت مرجعیت و قدرم سیاسی بههویچوجوه بوا دوران حسون البکور و
آیتاهلل حکیم یا مرجعیت آیتاهلل حکیم و رؤسای جمهوری همچون عبودالکریم قاسوم و
عبدالسالم عارف ،قابل قیاس نیست .در دوران پیشاصدام ،مرجعیوت از سورمایه اجتمواعی
برخوردار بود؛ به بوری که دیدارها در حد رؤسای جمهور و نخستوزیران برقرار میشد و
حتی در برخی موارد آیتاهلل حکیم وسابت استاندار کربال را برای مالقام با نخستوزیر و
حتی شخص شاه قبول نمیکرد و درخواستهای دربار برای مالقام با مرج اعالی شیعه
وقت با پاسخ منفی روبهرو میشد .این روند در دوران صدام کامالس افول کرد و حزب بعوث
و دستگاه حاکم برای توقیر و سرکوب این نهاد ،معمو س از بریق رؤسای اداره ابالعام و
امنیت منطقه به مراج پیام میداد و دیگر از درخواست مالقام در سطم رؤسوای جمهوور
خبری نبود .نف عدم مالقام در با ترین سطم ،از تعمود دسوتگاه حواکم در سورکوب و
نادیده گرفتن جامعه شیعه در ساختار سیاسی عراق خبر میداد .این بوه حاشویه رانودن در
بول بیش از چهار دهه ،از حاکم شدن اعراب سنی ساکن در منطقه مرکز و غورب عوراق
بر کل بوایف و مذاهب حکایت میکرد.
در دوران جنگ ایران و عراق ،نظام بعث بی فرایندی مشخص ،اعمال فشار به حووزه
را مرتب افزایش داد .در این شرایط سخت ،اولویت آیوتاهلل خوویی صورفاس حفوظ حووزه و
به ویژه حفظ استقالل نظام مرجعیت از قدرم بود و بوا فاصوله گورفتن از هرگونوه کونش

سیاسی ،در کنترل اوضاع و موافظت از تشی و جلوگیری از خونریزی بیشتر مویکوشوید.
این وضعیت متصلب در ساختار عراق در خصوو کوارگزار توا مودتی اداموه داشوت ،اموا
توو تی در درون نظام منطقه و نظام امنیتی حواکم روی داد کوه بوه تووول در شورایط
ساختار انجامید .جنگ اول خلیج فارس و اشغال کویوت از سووی عوراق ،سوبب تضوعیف
ساختار شد و توو تی را در پی داشت که به کنش سیاسی متفاوم آیوتاهلل خوویی خوتم
گردید .در این بخش به بررسی وضعیت ساختار در جنگ کویت و شرایط جدید میپردازیم.
دو  -آیتهللا خویی و اشغال کویت
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کمتر از دو سال بعود از پایوان جنوگ و پوذیرش قطعناموه  038از سووی ایوران و اعوالم
آتش ب  ،نظام صدام جنگ دیگری را آغاز نمود که بهشدم به تضعیف او به عنوان یو
ساختار انجامید .عراق و کویت همواره از بدو استقالل کویت بر سر مسائل مرزی و امنیتی
اختالف شدید داشتند .دعوا بر سر مالکیت عراق بر کویت مربوط به سالهای 7398م بود
که از سوی مل غازی مطرح شد و نخست وزیور وقوت ،نووری السوعید چنودی قبول از
کودتای کمونیستی این ادعا را تکرار کرد (غوری7337 ،م .)67-46 :زمینههای اختالف مرزی
و نیز نزاع بر سر مالکیت برخی جزایر و از همه مهمتر ،بدهیهای میلیارد د ری که بر ا ر
حمایت همه کشورهای عربی از صدام در جنگ علیه ایوران شوکل گرفتوه بوود و اکنوون
هنگامه بازپرداخت آنها رسیده بود ،بهانهای برای تکورار جنوگافوروزی صودام بوه شومار
میآمد .هر روز میزان اختالفام با میگرفت و میانجیگریهوای اردن و سوعودی بوین
عراق و کویت نیز نتیجهای نداشت .صدام معتقد بود به نیابت از کل کشورهای عربوی بوا
ایران انقالبی جنگیده است و آنان باید ضومن پرداخوت کول هزینوههوا ،رضوایت او را بوا
مشوقام مالی به دست آورند (میلر و میلوروا .)70-71 :7911 ،در آخرین گفتوگوها که ولیعهد
کویت با عزم الدوری انجام داد ،کویت قبول کرد بابت برداشت از برخی چواههوای موورد
ادعای این کشور ،مبلغ ی میلیارد د ر غرامت به عراق پرداخت کند ،اما این نیز عطوش
صدام را خاموش نکرد و با فرمان او ،هیئت عراقی کوه در گفوتوگوهوا ،مرزهوای عورف
دیپلماتی را نیز درنوردیده بودند و زیرا کار بوه مشواجره لفظوی رسویده بوود و بوه بغوداد
بازگشتند (الزیوادی1177 ،م .)909 :اندکی بعد از بازگشت هیئت عراقی و شکسوت موذاکرام،
عراق در دوم اوم  7331به کویت حمله کرد و این کشور را بی سه ساعت اشغال نمود.
صدام در اشغال کویت ،مانند حمله به شهرهای ایران از هیچ جنوایتی کوتواهی نکورد.
سربازان و افسران عراقی در دو سطم برنامهریزی شدند و به بور فردی اقودام بوه غوارم
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منازل ،بازار ،انبارهای دولتی و اموال شهروندان کویتی نمودند .برناموه غوارم بوازار بوال
وجواهرام کویت و انتقال آن به عراق از سوی شخص عدی ،پسر صدام هدایت میشد و
بعد از مدتی ،کاخهای صدام آکنده از خودروهای لوک و سنگهای قیمتی کویتی گردید
(یویی .)101-199 :7984 ،در سطم فردی نیز فرمانودهان و سوربازان هور مقودار توانسوتند،
منازل مسکونی و سوپرمارکتهای کویت را غارم کردند و آن را به بازار عراق انتقال دادند
که بخشی از این اجناس ،برای فروش به بازار سرازیر میشد .آیتاهللخویی ضمن فتوایی،
هرگونه خرید و فروش این اجناس را حرام اعالم کرد .به بور ببیعی این فتووا از بریوق
افراد مورد اعتماد به دیگران منتقل میشد و امکان انتشار علنی آن وجود نداشوت .بعود از
شروع جنگ ایران و عراق ،شاهدان عینی از سرازیر شدن انواع لوازم خانگی به بازارهوای
عراق خبر می دهند که موصول غارم نیروهای عراقی از منوازل شوهروندان ایرانوی بوود
(الشهرستانی1111 ،م .)61 :ایشان دقیقاس در جنگ ایران و عراق و ورود اجناس منازل ایرانیها
نیز فتوایی مشابه را از بریق خوا به گوش افراد رساند .شاید بتوان ایون نووع مواجهوه
موتابانه با نظام را ،نوعی مبارزه منفی نام نهاد ،اما این مبارزه برای حفظ حدود و حرموت
شرع و حقوق شهروندان است و نمیتوان آن را پوروژهای بورای بوه دسوت آوردن قودرم
سیا سی دانست .این مشی و روال سید خویی در همه شورایط بووده و همیشوه در هموین
چارچوب عمل کرده است.
سه  -انتفاضه شعبانیه

بصره یکی از مراکز اصلی در پشتیبانی جنگ و شاهراه مواصالتی به سمت جبهوه کویوت
بود که ارتش شکستخورده و توقیرشده ،بوه هموراه ادوام زرهوی بواقیمانوده در مسویر
بازگشت ،باید از آن می گذشتند .انباشت نفرم و توقیر از نظامی که وبن را به ویرانوهای
تبدیل کرده بود ،در کنار کشتار و جنگ مستمر زیر آتش نیروهای ائتالف و بدون حضوور
نیروهای بعثی و گارد ریاست جمهوری کافی بود که انبار باروم منفجر شوود .در هنگاموه
ورود ستون نیروهای شکستخورده به مرکز شهر بصره که غالباس شویعه و مخوالف صودام
بودند ،ی نظامی در حالت عصبانیت با خطاب قرار دادن تصویر بوزرگ صودام در میودان
اصلی شهر ،با سالح سب به تصویر شلی کورد و بعود از دقوایقی گوویی دیووار تورس
فروریخت و مردم تماشاچی به خیل سربازان پیوستند و به دفاتر حوزب و مراکوز دولتوی و
امنیتی بصره حمله کردند (تبرائیان )111 :7937 ،و بعد از ساعاتی بصره عمالس سقوط کرد .بوا
توجه به اینکه این حرکت در روز چهواردهم شوعبان  7477روی داد و روز بعود گسوترش

« .7بعد از این روز ،هیچ شیعهای وجود نخواهد داشت».
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یافت و به اغلب شهرهای جنوب عراق سرایت کرد ،انتفاضه پانزده شعبان نام گرفت .بی
چند روز انتفاضه مردمی ،بدون آنکه هیچکدام از احزاب معارضه بتوانند این حرکت را به خود
نسبت دهند ،چهارده استان از مجموع هیجده استان عراق سقوط کورد و فقوط اسوتانهوای
سنینشین بغداد ،صالحالدین ،ا نبار و نینوی در اختیار نیروهای صدام باقی ماند.
روز شانزده شعبان دسته های کوچ از جوانان و نوجوانان نجفوی از کوچوههوا راهوی
خیابان های اصلی شدند .اغلب آنان مسلم به سالح سورد بودنود و برخوی سوالح کموری
داشتند .خیلی زود حلقه امنیتی که از حرم علوی حفاظت میکرد ،با تظاهرکنندگان درگیور
شد و از برفین تلفاتی بر جای گذاشت (الولی7331،م .)60 :سپ پاسگاههای پلی و دفاتر
حزب بعث و مراکز امنیتی ی به ی سقوط کرد .با توجه به اینکه شورشها فاقد رهبری
و هماهنگی یکپارچه بود ،خیلی زود مقاومت آنها در هم شکسته شد .از سوی دیگر ،عودم
پشتیبانی لجستیکی از قیام از سوی نیروهای خارج از عراق نیز مزید بر علت بوود .اموا در
بعد داخلی شاهبیت علت شکست انتفاضه را باید در میزان خشونت و ارعابی جستوجو کرد
که نظام در مواجهه با شیعیان در پیش گرفت .کربال ،نجوف و دیگور شوهرهای بوزرگ از
سوی بالگردها و موش های اسکاد هدف قرار گرفت .نیروهای گارد ریاست جمهوری که
از وفادارترین نظامیان به صدام بودند ،در این سرکوب حرف اول را میزدند (مکیوه1113 ،م:
 )70-71و سپ از نیروهایی مانند ارتش آزادیبخش مجاهدین خلق نیوز بورای سورکوب
منابق دیگر استفاده شد .سازمان مجاهدین خلق با توجه به نزدیکی به صدام و از سووی
دیگر ،فروپاشی بخش نظامی ارتش عراق ،به عنوان نیروی سرکوب در منابق کردنشوین
مورد استفاده قرار گرفت (البیاتی1111 ،م .)01 :در هر صورم ،بعود از کشوتار بویرحمانوه در
چهارده استان عراق و در هم کوبیدن شهرها و روستاها با موش های اسوکاد و توپخانوه،
انتفاضه سرکوب و روستاهای بسیاری با خاک یکسان شد و کشته ها در گورهوای جمعوی
آرمیدند .تان هایی که وارد منابق شیعه نشین میشدند ،حامل پرچمهایی بودند که روی
آن نوشته شده بود «ال شیعةَ بعدَ الیوم»( 7مکیه1110 ،م .)86 :این نشان میدهد که ماشین
سرکوب ،خود را آماده کرده بود با هر هزینهای مجدداس بر اوضاع مسلط شود و از نسلکشی
نیز واهمهای ندارد.
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فروپاشی قدرم مطلقه حزب بعث بی کمتر از ی ماه ،خویی را وادار کرد از سوکوم
سیاسی خارج شود و بعد از مدم ها ،شاهد رفتار خاصی از وی در عرصه عموومی هسوتیم.
بعد از آنکه سایه اقتدار بعث از سر نجف کنار رفت و مراکز اقتدار بعوث ،اعوم از نظوامی و
امنیتی به تصرف مجاهدان درآمد ،هرج و مرج نجف را فراگرفت .در این هنگوام آیوتاهلل
خویی به مثابه ی کوشنده سیاسی در فقدان اقتدار ساختار ،سعی در سامان دادن به اموور
اجتماعی نمود .از ایشان در این دوره دو بیانیه صادر شده که موور تولیل کونش سیاسوی
ایشان ،متن بیانیه و حوادث بعد از آن است.
چهار  -کنش سیاسی خویی در مواجهه با انتفاضه
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روز هیجدهم شعبان ،یعنی دو روز بعد از آغاز شوورش عموومی و سوقوط نجوف ،آیوتاهلل
خویی بیانیهای 7صادر کرد که تولیل آن میتواند نوع نگاه وی را به حوزه عمومی روشون
کند .بیانیه اول (الخباز القطیفی1171 ،م )136 :در فضایی هیجانی صادر گردید که شهر سقوط
نموده بود و شایعهها از تغییر اوضاع به نف مجاهدان خبر میداد .در نامه آیوتاهلل ،ضومن
دعوم به آرامش و سامان یافتن امور به دست خود موردم ،دعووم بوه افوزایش تونش بوا
حکومت وجود ندارد .نامه حاوی عبارمهایی کلی است کوه مویتووان آن را نوه بیانیوهای
سیاسی ،که اندرزنامهای سیاسی دانست .مجودداس در بوین سوطور ناموه مویتووان رویکورد
موتابانه آیتاهلل را مشاهده کرد که حاضر نیسوت بویمواسوبه وارد پوروژهای شوود کوه
سرانجام آن روشن نیست .از همه مهمتر اینکه ،اگر این نامه را نخسوتین کونش سیاسوی
« .7فرزندان عزیز و مؤمن! السالم علکیم و رحمهاهلل و برکاته .خداوند را بوه خوابر نعموتهوا و الطوافش سوپاس
میگوییم و بر برترین پیامبران ،مومد مصطفی و خاندان پاکش درود میفرستیم .و بعود ،بودون شو حفاظوت از
کیان اسالم و پاسداشت مقدسام آن ،امری واجب است و بر هر فرد مسولمان زم اسوت .ایون جانوب از خداونود
تبارک و تعالی می خواهم شما را برای آنچه خیر و صالح امت اسالمی است ،یاری فرماید و شما را توصیه میکنم
که با رعایت دقیق احکام شرع ،نمونه بارزی از ارزشهای وا ی اسالمی باشید .از شما میخواهم در کلیه اقدامام
خود ،خداوند را در مقابل خود در نظر آورید .بر شما زم است در حفاظت از اموال مردم و نوامی آنان و نیز اموال
عمومی و سازمان های عمومی کوشا باشید؛ زیرا این اموال متعلق به همه مردم است و موروم شدن از این امووال،
به معنای موروم شدن همگان از خدمام این سازمانها و داراییهاست .همچنین شما را سفارش میکنم به دفون
همه جنازههای پراکنده در خیابانها بر اساس موازین شرع و عدم مثله کردن؛ زیرا این روش از اخالق اسالمی موا
بهدور است .همچنین از هرگونه شتابزگی در تصمیمگیریهای فردی و غیرکارشناسانه که با احکام شرع و مصالم
عمومی در تعارض است ،پرهیز نمایید .خداوند شما را حفظ کند و موفق بدارد بورای آنچوه رضوای اوسوت؛ کوه او
شنوای دعاهای ماست».

« .7الومد هلل رب العالمین و به نستعین و صلی اهلل علی مومد و آله الطاهرین .و بعد ،کشور در این روزها ،مرحلوه
سختی را پشت سر میگذارد که نیازمند حفظ نظم و بازگشت امنیت و آرامش و سرپرستی اموور عموومی و شوئون
دینی و اجتماعی است تا مناف عمومی از مدیریت و کنترل خارج نشود .به این جهوت ،مصولوت عموومی جامعوه
مقتضی است که ی هیئت عالیرتبه اقدام به نظارم بر امور داشته باشد؛ به گونهای که ایون افوراد نظورام موا را
نمایندگی نمایند و هر آنچه از سوی آنان اعالم شد ،همان نظر ماست .تعدادی از فضال و علمای بزرگوار که اسامی
آنان ذیل نامه است و به توانایی آنان باور دارم ،تعیین میشوند .از همه فرزندان مؤمن میخواهم با آنان همکاری و
دستورام و توصیههای آنان را عملی نمایند تا این مأموریت به سامان آید .از خداوند عزوجول مویخوواهم آنوان را
برای خدمتی که رضایت خدا و رسول در آن است ،یاری نماید .حسبنا و نعم الوکیل».

کنش سیاسی آیتاهلل خویی با حزب بعث در عراق

علنی وی بعد از سالها بدانیم ،از هر نظر فاقد رویکرد انقالبوی و براندازانوه دربواره نظوام
مستقر است.
بعد از صدور بیانیه و انتشار خبر حضور و سفارش آیتاهلل خویی ،با توجوه بوه جایگواه
ایشان و موقعیت و قداست عنوان مرجعیت شیعه ،همه مردم وارد صونه شدند و برخی که
به دلیل پیچیدگی وضعیت در حالت انفعال بودند نیز به حرکت درآمدند .بسیاری از جنوازه
بعثیها که بی عملیام انتقامجویی یوا در زدوخوردهوا بوه قتول رسویده و در کوچوههوا و
خیابانها رها شده بودند ،به وسیله کمیته های مردمی خودجوش به خواک سوپرده شودند.
بیمارستان ها و مراکز درمانی تجهیز شد و به چرخه فعالیت بازگشت و برخوی کا هوای و
تجهیزام غارمشده مراکز دولتی به موول خوود بازگشوت و افورادی کوه بازداشوت و در
اتاق های صون علوی نگهداری میشدند ،به مکان دیگری منتقل گردیدند و مواد غذایی
موجود ،به شکل عاد نهای بین نیازمندان توزی شد (رئوف1110 ،م .)400 :این اقودامام بوه
صورم ببیعی بیت مرجعیت را به مرکز هماهنگی کارهای خدماتی شهر نجف تبدیل کرد.
هم چنین توزی این بیانیه که حاوی رویکرد مرجعیت بود ،با توجه به انتشار گسترده سالح
بین مردم و وجود اختالفام و کینههای دیرین بین برخوی گوروههوا ،سوبب جلووگیری از
هرگونه عملیام و اقدامام کینهورزانه و انتقامجویی شد .بسیاری که از نظوام بعوث ضوربه
خورده بودند ،اکنون می خواستند با انتقام از برخی منسووبان بوه حکوموت ،خوابر خوود را
آسوده کنند که آیتاهلل خویی با اعالم موض  ،از هرگونه اقدام کور و خروج از حدود شورع
در برخورد با افراد جلوگیری نمود.
تنها دو روز بعد از صدور بیانیه نخست ،آیتاهلل خویی به شکلی جودیتور وارد عرصوه
شد .ایشان در دومین بیانیه 7،شورایی نه نفره از بزرگان و علموای نجوف را بورای سوامان
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دادن امور تعیین کرد .در این بیانیوه ،آیوت اهلل خوویی نوه نفور از جامعوه عراقوی را بورای
ساماندهی امور معرفی و تعیین نمود و از مردم خواست با آنان همکاری کنند .این افوراد از
روحانیان و مدرسان حوزه علمیه بودند و اصطالحاس از ببقه دوم اساتید موسوب میشودند
که با مردم ارتباط مستقیم داشتند .ترکیب این هیئت جالب توجوه اسوت .دو نفور از آنوان
ایرانیتبار بودند و هفت نفور بواقیمانوده ،همگوی عراقوی و از خوانوادههوای سرشوناس و
خوش نام نجف بودند .از مجموع نه نفر بعد از سرکوب انتفاضه ،سه نفور پو از بازداشوت
اعدام شدند و سه نفر نیز به خارج از عراق مهاجرم کردند و فقط فرزند آیتاهلل خویی بعد
از بازداشت به همراه فرزندش از زندان آزاد شد .در واق ایشوان بوا درک موویط نجوف و
حساسیتهای جامعه ،میکوشید موجّهان شهر را درگیر مسئله نماید و افراد را به گونوهای
انتخاب کند که هیچ حساسیتی برانگیخته نشود .بیانیوه آیوتاهلل خوویی هویچگونوه نگواه
تأسی نظامی جدید در مقابل نظام بعث ندارد و صرفاس برای برقراری نظم و سامان یافتن
امور ،عدهای تعیین شدهاند .به عبارم دیگر ،بههیچعنوان این بیانیوه در پوی بیوان موالک
مشروعیت یا مقبولیت افراد تعیینشده نیست.
با توجه به اینکه نگاه آیتاهلل خویی به قدرم و حوزه عمومی از منظر فقه فردی است،
هنگامی که خأل قدرم شکل می گیرد ،از نظر ایشان فقیه ناظر به حفوظ مصوالم عموومی
میتواند ورود کند (عارفی .)96-3 :7986 ،در این هنگامه نیز آیتاهلل به مثابه ی کارگزار در
امتداد اندیشه سیاسی خود عمل و در مودوده شرع اقدام به انجام وظیفوه مویکنود .ورود
ایشان از باب امور حسبه بوده ،بههمینجهت ،هنگامی که نیروهای سرکوبگر به نجف وارد
میشوند ،آیتاهلل از همه میخواهد نجف را ترک کنند ،اما خود ،باقی میماند.
ادبیام حاکم بر دو بیانیه در خصو نظام بعث ،تقریباس سواکت اسوت .گوویی آیوتاهلل
میدانست این وضعیت موقتی است و بهزودی شرایط تغییر میکند یا شاید موتن را بوا در
نظر گرفتن احتمال بازگشت تنظیم کرده و روح موتاط و موافظهکار وی حتی در شرایطی
همچون انتفاضه نیز بر گفتار ،نوشتار و عمل وی حاکم بوده است .بعد از سورکوب هنگوام
بازداشت آیت اهلل و انتقال به بغداد و نیز بازجویی از فرزند ایشوان ،موأموران عوالیرتبوهای
همچون وفیق السامرائی و صابر الدوری ،مودیر اسوتخبارام (تبرائیوان )731 :7937 ،و دیگور
بازجویان ،همگی نسخهای از بیانیههای سید را در دست داشوتند توا شواید نکتوهای از آن
بیابند یا بخشی از عملیام شورش را بتوانند به ایشان منسوب کنند؛ اما متن ،فاقد هرگونه
رویکرد مخالفت صریم و براندازانه درباره نظام حاکم بود.

 .6نتیجه

کنش سیاسی آیتاهلل خویی با حزب بعث در عراق

نهاد مرجعیت ،بعد از ی دوره افول ،از سوی آیتاهلل حکیم و اقودامام ایشوان بوه مثابوه
بازیگری قدرتمند درحوزه عمومی مطرح گردید .اقدامام آیتاهلل حکیم برای بازسازی نهاد
مرجعیت دارای ابعاد گوناگونی است .بعد از وفام آیتاهلل حکیم ،نهاد مرجعیت در دو خوط
جداگانه ادامه حیام داد .یهها و رویکردهوای مودرنتور آیوتاهلل حکویم ،از سووی سوید
مومدباقر صدر دنبال شد و رویکرد سنتیتر به وسیله آیتاهلل خویی اداموه حیوام یافوت.
رویکرد آیتاهلل سید مومدباقر صدر انقالبی بود و به حکوموت ،بور اسواس متوون دینوی،
نگاهی تأسیسی داشت که در مواجهه با حزب بعث به شهادم رسید .این در حالی است که
نگاه آیتاهلل خویی مبتنی بر فقه فردی بود و اولویت ذهنی ایشان در دوره حاکمیت بعوث،
حفظ کیان تشی و موافظت از حوزه علیمه در مقابل حزب بعث بود.
در این مقاله بر اساس روش ساختار و کارگزار نشان داده شد که کنش آیتاهلل خوویی
در حوزه عمومی ،مبتنی بر اندیشه وی به عنوان کارگزار و حاصل برایند اقودامام سواختار
(حاکمیت حزب بعث) و کارگزار بود .همچنین نشان داده شد که اولویت وی بوههویچوجوه
مبارزه و تأسی حکومت اسالمی نبود ،بلکه هموواره حفوظ هویوت تشوی و حووزه را در
مواجهه با وضعیت جدید دنبال میکرد .در نگاه ایشان ،حفظ کیان تشی در شورایطی کوه
نظامی مانند بعث وجود داشت ،از بریق مبارزه امکانپذیر نبود؛ زیورا بوه کشوتار شویعیان
میانجامید ،بلکه با استراتژی صبر و انتظوار و کونش در حووزه دینوی و عودم بورانگیختن
حساسیت های نظام ،میبایست این دوره تاریخی را پشت سر گذاشوت .وی زموانی پوا در
عرصه عمومی گذاشت که نظام بعث در ا ر انتفاضه سقوط کرده بود و خأل قودرم شوکل
گرفت و در این خأل قدرم اقدام به تشکیل گروهی مردمی بورای تمشویت اموور روزموره
مردم نمود و دو بیانیه صادرشده از سوی وی ،گواهی بر نداشتن نگاه تأسیسی به حکومت
و قدرم است.
مهمترین نقدی که در عرصه رویکرد فقهی به اندیشه آیتاهلل خوویی بوه مثابوه یو
کارگزار میتواند ایراد کورد ،مسوئله عودم نووآوری اسوت .مبوانی آیوتاهلل خوویی بعود از
شکل گیری مسئله و پیدایش آن در حوزه عمومی در پی عوالج و یوافتن راه حول شورعی
است؛ در حالی که در نگاه مبتنی بر تولید اندیشه اسالمی ،باید قبل از شکلگیری بووران
برای آن مبتنی بر کتاب و سنت نظریهپردازی کرد .تفاوم دو رویکرد انقالبی و تأسیسی با
رویکرد آیتاهلل خویی ،در نوع نگاه به وظیفه فقیه و فقه است .در رویکرد خوویی ،اجتهواد
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ابزاری است که صرفاس برای حل مسائل پیشآمده به خدمت گرفته میشود؛ در حالی که در
نگاه تأسیسی ،اجتهاد ابزاری است تا با اتکا بر آن ،بتوان از منظومه معوارف دینوی ،بورای
ی منظومه متکامل اسالمی در حووزه هوای اقتصوادی ،اجتمواعی ،فرهنگوی و سیاسوی،
برنامهای مدوّن فراهم آورد .نظامسازی و توان پیشدستی کردن در مقابله با توو م ،بور
عهده اجتهاد نوین است؛ در حالی که در اجتهاد سونتی و مدرسوه آیوتاهلل خوویی ،چنوین
وظیفهای از اساس برای فقیه و منظومه دین تعریف نشده است .این تفواوم اساسوی نیوز
سبب شد اولویتهای این دو نوله با هم تفاوم داشته باشد و سوبب شوکلگیوری کونش
سیاسی متفاوتی در دو سوی بیف شود.
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 -البیاتف ،جاسم (4113م) ،جرائم منظمه مجاهدی خلق االرهابیة فی العراق ،بغداد :مطبعة المشرق

 بفنا ( ،)0830کوثر :مجموعه سونرانفهای حضرت امام خمینف همرا با شرح وقایع انقوالباسالمف ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینف.
 بف نا (بف تا) ،نگرشف به زندگف حضرت آیت اهلل العظموف شویرازی ،بیوروت :سوتاد برگوزاریمراسم سالگرد شهادت آیتاهلل سید حسن شیرازی.
 بفنام (0242ق) ،شهدا العلم و الفضیلة فی العراق ،قم :المجمع العالمف االهل البیت. بف نام (0992م) ،نبذه عن حیاۀ العالمة الحجة الشهید السید محمادتقی الخاویی ،لنودن :مؤسسوهاالمام الوویف الویریه.

کنش سیاسی آیتاهلل خویی با حزب بعث در عراق

العربی.

 تبرا یان ،صفاءالدین ( ،)0890انتفاضه شعبانیه حماسه مقاومت اسوالمف ملوت عوراق ،تهوران:مرکز رهنگف هنری و انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمف.
 توحیدی ،محمدعلف (0203ق) ،مصباح الفقاهه ،قم :انتشارات انصاریان. جعفریان ،رسول ( ،)0832تشیع در عراق مرجعیت و ایوران ،تهوران :مؤسسوه تواریم معاصورایران.
 الوباز القطیفف ،ضیا السید عدنان (4101م) ،دوحه من جنة الغری ،بیروت :دار االولیاء. خیتاوی ،محمود ( )4101الشرکات النفطیة المتعددۀ الجنسیات و تأثیرها فای العالقاات الدولیاه،دمشق :دار مؤسسة رسالن للطباعة و النشر و التوزیع.
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 ر وف ،عادل ( )4112العمل االسالمی فی العراق بین المرجعیة و الحزبیة ،بیوروت :دار المحجوهالبیضاء للطباعه و النشر و التوزیع.
 الزیادی ،حامد ( )4100ما بعد االستعباد العراق  ،0923-4118بغداد :دارالجوهری. شاکری ،حسین ( ،)0832ذکریاتف ،قم :چاپ و نشر بوشایشف. الشهرستانف ،حسین ( )4111الهروب الی الحریة اوراق من ایام المحنة فی سجون صدام ،تهوران:دار محبف الحسین.
 عار ف ،محمداکرم ( ،)0832اندیشه سیاسف آیتاهلل خویف ،قم :مؤسسه بوستان کتاب. علیدوست ،ابوالقاسم (خرداد « ،)0891پروند ویژ آیتاهلل خویف» ،مهرنامه ،شمار .04 غروی ،میرزا علف (بفتا) ،التنقیح االجتهاد و التقلید ،نجف :مطبعه اآلداب. غوری ،جرالد دی (0990م) ،ثالثة ملوک ف بغداد  ،0940-0923ترجمه سلیم روه تکریتوف،بغداد :مکتبة النهضة العربیه.
سال بیست و یکم /شماره هشتادودوم  /تابستان 7931

 یاض ،محمدصادق (« ،)0892چالش های نادید انگاشتن مالکیت دولت در اندیشوه مرحوومآیتاهلل خویف» ،مجله مطالعات قه امامیه ،شمار .2
 یاض الحسینف ،سید هاشم (4111م) ،لمحات من حیاۀ االمام المجدد السید الخاویی ،بیوروت:مرکز البحوث و الدراسات االسالمیه.
 قاسمزاد  ،محمدتقف ( ،)0833نقش مرجعیت شیعه در تحوالت سیاسف عوراق ،0923-4112تهران :انتشارات ردابه.

 کدیور ،محسن ( ،)0832سیاستنامه خراسانف :قطعات سیاسف در آثار آخوند مال محمدکاظمخراسانف صاحب کفایه ،تهران :انتشارات کویر.
 گراهام ،گراهام و رند رحیم رانکه ( ،)0832شیعیان عرب؛ مسلمانان راموو شود  ،ترجموهخدیجه تبریزی ،قم :انتشارات مؤسسه شیعهشناسف.
 مار ،یبف (4119م) ،نظام صدام حسین  ،0939-4118ترجمه مصطفف نعموان احمود ،بغوداد:مکتبه مصر دار المرتضف.
 معر ت ،هادی ( ،)0833جامعه مدنف ،قم :مؤسسه رهنگف انتشاراتف الشهید. مکیه ،کنعان (4119م) ،جمهوریة الخوف ،کلن :منشورات الجمل. -ووووو (4112م) ،القسوه و الصمت الحرب و الطغیان و االنتفاضة فی العالم العربی ،کلن :منشورات
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الجمل.

 الموسوی الوویف ،ابوالقاسم (0203ق) ،التنقیح فی شرح العروۀ الوثقی ،قم :مؤسسه احیاء آثواراالمام الوویف.
 ووووو (0284ق) ،التنقیح ف شرح المکاسب المحرموه تقریور االبحواث ،قوم :موسسوه االموامالوویف.
 الموسوی الوویف ،ابوالقاسم (0204ق) ،مبانی تکملة المنهاج ،قم :مؤسسوه احیواء آثوار االموامالوویف.
 ووووو (0202ق) ،المسا ل الشرعیه :استفتا ات ،قم :مؤسسه االمام الوویف. ووووو (0994م) ،معجم رجال الحدیث ،نجف :مکتبة االمام الوویف. میلر ،جودیت و لوری میلروا ( ،)0831از تکریت تا کویت ،ترجموه حسون تقوفزاد میالنوف،تهران :نشر کویر.
 الواسطف ،احمد (0993م) ،سیرۀ و حیاۀ االمام الخویی ،بیروت :دارالهادی.االبحاث و النشر.

 الهاشمف ،محمدصادق و جمعه العطوانف (4102م) ،شایعه العاراق مصاادر القاوۀ و التحادیاتدراسه البرز التحوالت السیاسیة لشیعة العراق بعد  ،4118بغداد :مرکز العراق للدراسات.
 یحیف ،لطیف ( ،)0832من پسر صدام بودم ،ترجمه عباس رضووانخووا و ا شوین رضواپور،تهران :انتشارات چنار.

کنش سیاسی آیتاهلل خویی با حزب بعث در عراق

 -هاشم ،جواد (0938م) ،سوجل العوالم العربوف وثوا ق ،احداا ،،آراء سیاسدی  ،بیوروت :دار
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