
 تحقیقات اسنادی انقالب اسالمی نشریه علمی

 1041 پاییز و زمستان ،8، شماره چهارم )دوره جدید(سال 

 99-111صفحات: 

Scientific Journal of  

“Documentary Researches of  

the Islamic Revolution” 

Vol 4 (New Period), No 8, Autumn-Winter 2022-2023, p.p: 99-122 

 

: 20.1001.1.27172945.1401.4.8.4.4 

 محمدباقر صدر و انقالب اسالمی ایران اهللآیت

 1مریم زارعی

 چکیده

ی دیکتاتوری ایجاد کرد. هانظامضد  ی اسالمیهاحرکتانقالب اسالمی ایران تحول اساسی در 

سرعت تحت تأثیر انقالب اسالمی کشور عراق به سبب همسایگی و حضور فعال و قدرتمند شیعیان به

توجه ی برجستة شیعی همچون صدر و حکیم قابلهاخاندانآفرینی نقش قرار گرفت که در این میان

اهلل محمدباقر صدر با امام خمینی و است. بر این اساس در این پژوهش به دنبال واکاوی ارتباط آیت

االسالمیه الدعوهانقالب اسالمی ایران هستیم که در پی آن، این مناسبات چه تأثیری در فعالیت حزب

ی و با اکتابخانهی پژوهش که مبتنی بر مطالعات هاافتهی ـ اجتماعی عراق داشت. یو فضای سیاس

اهلل صدر از زمان تبعید امام خمینی به عراق که آیت دهدیمتحلیلی است، نشان -رویکرد توصیفی

ارتباط خود را با ایشان برقرار ساخت و مکاتبات سیاسی میان آنها حاکی از مناسبات مستحکم دارد. 

اهلل صدر از انقالب اسالمی ایران و تالش برای مبارزه با نظام بعث عراق گیری آیتادامه نیز الهامدر 

هرچند درنهایت به درگیری جدی با حاکمیت و شهادت ایشان منجر شد؛ لیکن عدم مشروعیت 

ی شیعی معارض با حکومت وقت را هاحرکتحکومت صدام را نمایان ساخت و موجبات رویش 

 ت.فراهم ساخ
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Ayatollah Mohammad Baqer Sadr and the Islamic Revolution of Iran 

Maryam Zareei1 

Abstract 

Iran's Islamic Revolution created a fundamental change in Islamic movements, 

against dictatorial regimes. The country of Iraq was quickly affected by the 

Islamic Revolution due to its neighborhood and the active and powerful 

presence of Shiites, among which the role of prominent Shiite families such as 

Sadr and Hakim is noteworthy. Based on this, in this research, we seek to 

analyze the relationship between Ayatollah Mohammad Baqer Sadr and Imam 

Khomeini and the Islamic Revolution of Iran, after which, what effect did these 

relationships have on the activities of Hizb al-Dawah al-Islamiya and the 

political-social atmosphere of Iraq. The findings of the research, which is based 

on library studies and with a descriptive-analytical approach, show that 

Ayatollah Sadr established his relationship with Imam Khomeini since his exile 

to Iraq, and the political correspondence between them indicates strong 

relations. In the following, Ayatollah Sadr's inspiration from the Islamic 

Revolution of Iran and his efforts to fight against the Baath regime in Iraq 

eventually led to a serious conflict with his sovereignty and martyrdom. But it 

exposed the illegitimacy of Saddam's government and caused the rise of Shiite 

movements against the government of that time. 
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 قدمهم

    بار دیگر نقش مذهب را در  ،های قرن بیستمب اسالمی در آخرین دههنقالپیروزی ا

به گوش  سرعتبهاین انقالب  بخشییرهاهای سیاسی برجسته کرد. پیام مهم و دگرگونی

های اسالمی گذاشت. این های اسالمی و جنبشجهانیان رسید و بیشترین تأثیر را بر کشور

ی که اگونهبه گرفتهانجامهای عمل اجتماعی هم در حوزهو  های نظریتأثیرپذیری هم در حوزه

 ها بدون توجه به این تأثیرپذیری غیرممکن گردیده است.ها و عملکرد این جنبشتبیین دیدگاه

های ها و نهضتگروه دهندهالهام ،اشبخشپیروزی انقالب اسالمی به دلیل پیام مهم و رهایی 

 کنندهنییتعهایی اق شد. سرزمین عراق دارای ویژگیعر خصوصبهآزادمنش در سراسر جهان 

خود را بیش از  رهبری امام خمینی تأثیرات پرشتابشد انقالب اسالمی ایران به  است که موجب

های مذهبی امید و توان ها و شخصیتسایر نقاط جهان اسالم بر این کشور نشان دهد و به گروه

ن شدند از امکانات جمهوری اسالمی برای مبارزه ر آبرای مبارزه بخشید تا جایی که آنها ب

بود که منجر به  توجهقابلچنان عمیق انقالب اسالمی در میان شیعیان عراق  ریتأثاستفاده کنند. 

ی شد که تهدیدی جدی برای ثبات رژیم بعثی عراق اعهیشهای مخالف و انقالبی ایجاد سازمان

را به جنبش  لبد ملت مسلمان عراق دمید و آناک شد. این فرآیند، روحی تازه درمحسوب می

 صدر بسیار مؤثر واقع شد. محمدباقراهلل سید های آیتها و رهبری. در این راستا رهنموددرآورد

ی وجود ندارد. ادیب و موسوی در کتاب امالحظهقابلمسئله پژوهش حاضر، پیشینه  در ارتباط با

الدعوه  تاریخی حزب نهیشیپاندیشه سیاسی( به و  تاریخی نهیشیپ) حزب الدعوه اسالمی عراق

اسالمی عراق و اندیشه سیاسی مرتبط با آن با اشاره به مبارزات و نقش این حزب در روند سیاسی 

کتاب در تالش است بخش اعظم مسائل حزب الدعوه را پوشش دهد  .پردازدیمحکومت عراق 

ی حزب در زمینه مبارزات سیاسی دارد. هاینیآفرنقشنگر در بررسی جانبههمهنگاهی  رونیازا

روابط »و « رویارویی با رژیم عراق»، «اهلل صدرحزب الدعوه و آیت»یی از این اثر به هابخش

پرداخته است که مرتبط با موضوع است. « حزب الدعوه اسالمی با جمهوری اسالمی ایران

یاسی و اجتماعی در سده س تنقش شیعیان و رهبران مذهبی عراق در تحوال» همچنین مقاله

م  1910ی عراق از قیام هایدگرگونغالمی قمی نیز به نقش روحانیون مذهبی شیعی در  اثر« اخیر

خاص  صورتبه. هر دو اثر پردازدیماجتماعی -ی سیاسیهاعرصهسیستانی در  اهللتیآتا فعالیت 
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پژوهش حاضر در پی رفع این که  اندنپرداختهصدر و امام خمینی  اهللتیآو متمرکز به مناسبات 

 خالء پژوهشی است.

 صدر و امام خمینی اهللتیآسیر روابط 

و حملـه  1001خـرداد  11حکیم از مردم مسلمان ایران پـ  از واقعـه  اهللتیآدریغ حمایت بی

 اسـناد تیـروا بـه عراق و رانیا روابطنظامیان شاه به مدرسه فیضیه قم هنوز فراموش نشده بود )

ش و اقامـت ایشـان  1000(. در پی آن نیز تبعید امام خمینی به عراق در 1/111: 1084 ساواک،

خواهان دو کشور بـود. وجـود شخصـی در نجف زمینة مناسبی برای ارتباط و آشنایی بین اسالم

قـوی، در  نسـبتاًای دهندهصدر که هم یک متفکر برجسـته بـود و هـم سـازمان محمدباقرچون 

: 1081)قـادری، ی در عراق مـؤثر بودخواهاسالمسالمی ایران و موج ت اآمیختگی سرنوشت نهض

141.) 

 اهللآیـت موردعالقههای شخصیت ازجملهدر دوران قبل از تبعید امام خمینی به نجف، امام خمینی 

اهلل صدر در مخالفـت بـا حادثـه مدرسـه توان یادآور شد آیتصدر بود. در تأیید این مطلب می

(. 001ق:  1019)ابوزید العاملی، صله جلسات درس خود را در نجف تعطیل کردفافیضیه در قم بال

ضـد  قیام امام خمینی و مردم ایـران ای که به یکی از علمای ایران نوشته ازوی همچنین در نامه

آمریکا و مخالفت با کاپیتوالسیون حمایت کرده و از تبعید امام خمینی به ترکیه اظهار نـاراحتی 

 ش است. در زیر بخشی از نامة مزبور آورده شده است: 1000ریخ این نامه سال تا کرده است.

و اما در مورد ایران، وضع همچنان است که بود و آقای خمینی از سوی مـزدوران آمریکـا در »

ایران به ترکیه تبعید شده است این بار آقای خمینی توانست دهـان شـاه را ببنـدد کـه همـواره 

کند. آیا هیچ انسانی در جهـان ماندگی متهم میایران به ارتجاع و عقبدر جنبش مخالف خود را 

مانـدگی هـا را ارتجـاع و عقـبتواند جنگ و مبارزه با اعطای امتیازات جدید به آمریکـاییمی

 (.01: 1010، زادهقلی«)بداند...

اهلل لت آیـترح آن بود که پ  از توجهقابلصدر با امام خمینی یکی از نکات اهلل در روابط آیت

عنوان مرجع اعلم معرفی نمود؛ خوئی را به اهللحکیم از مرجعیت امام خمینی حمایت نکرد و آیت

صدر در برابر رژیم تندتر شد و با تغییـر رویـه  اهللاما در اواخر حضور امام در نجف مواضع آیت

بـود امـام را از  دصـددرحزب بعـث  وقتیکه طوری(. به111: 1081به امام روی آورد )فالحی، 
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عراق بیرون کند و منزل امام در محاصرة شدید نیروهـای امنیتـی عـراق بـود و کسـی جـر ت 

صدر تنها مرجعی بود که بـا عنـوان حمایـت از امـام اهلل به منزل امام را نداشت، آیت وآمدرفت

که بعد یی هاکه یکی از جرمطوریخمینی و در لحظات حساس و خطرناک به دیدن امام رفت، به

)مصاحبه با کـاظم صدر مورد تأکید حزب بعث بود همین دیدارها بوده استاهلل از بازداشت آیت

 (.11حائری: 

اهلل صدر را از جهت موافقت یـا مخـالفتش بـا امـام یزدی دوران عمر سیاسی آیتخاتم اهلل آیت

 خمینی به سه مرحله تقسیم کرده است:

حکیم و حضور امام خمینی در نجف. در ایـن ن حیات مرحوم زماشود به مربوط می»مرحله اول: 

صدر با قرار گرفتن در کنار حکیم، که دیدگاه مثبتی نسبت به مواضع و مشی سیاسی امام  ،مرحله

خمینی نداشت، عمالً در طیف مخالفین امام قرار داشت. در مرحله دوم که با رحلت مرحوم حکیم 

مبارزه با حزب بعث عراق باز کرد، ولی اقدام دیگـر وی اب ای در بصدر جبهه اگرچهآغاز شد 

عنوان فقیه اعلم زمینه اقدام گسترده و یکپارچه خوئی و معرفی او بهآیت اهلل یعنی تأیید و تقویت 

رغم مرجعیـت عامـه و قـدرت نفـو ش علیه حکومت بغداد را از بین برد، چون مرحوم خوئی به

ران بعثی نداشت. البته شاید بتوان برای عدم موافقت حکیم مداتصمیمی بر معارضه و مقابله با سرد

با امام در زمان خودش و همچنین عدم رویارویی آنها با رژیم پهلوی توجیه صحیحی پیدا کرد و 

زمان بـه مقابلـه و خودشان را در دو جبهه درگیر کنند و هم زمانهمخواستند آن اینکه آنها نمی

ی عراق بپردازند. در مرحله سوم که با تغییر بینش و یا به تعبیری بعثمعارضه با رژیم شاه و رژیم 

صدر به امام خمینی روی آورد و خود را رودرروی رژیم شاه قرار داد استبصار ایشان همراه بود، 

 (.111: 1081؛ فالحی، 181-188: 1081)خاتم یزدی، « و انقالب و حرکت مردم ایران را ستود
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 پس از پیروزی انقالب اسالمی 1هالدعوموضع صدر در حزب

-نزدیک پیروی بود و مـیانقالب اسالمی با رهبری امام خمینی در ایران پیروزی در دورانی که 

عنوان مرجـع و رهبـر شـیعیان صدر به محمدباقر رژیم شاهنشاهی را سرنگون کند، سید رفت تا

)تاریخ سیاسـی ار گرفتقر های مخالف رژیم بعثدر محور فعالیت جیتدربهعراقی ظهور کرد و 

(. پ  از پیروزی انقالب اسـالمی در ایـران و حاکمیـت جـو انقالبـی و 184-181: تایبعراق، 

اسالمی در منطقه خاورمیانه و جهان اسالم و برانگیختن احساسات مـذهبی مسـلمین کشـورهای 

أییـد و ر تهای درسی خود و برپایی تظـاهراتی داسالمی باالخص عراق، صدر ضمن تعطیل حوزه

حمایت از انقالب اسالمی ایران سعی نمود بـا اعـزام روحـانیون بـه شـهرها و منـاطق مختلـف 

 یده و مقدمات یـک حرکـت وسـیع در راسـتایاحساسات برانگیخته مذهبی مردم را جهت بخش

 ریزی نماید.حاکمیت اسالم در عراق را پایه

الـدعوه کـه پـ  از حـزبوم های مکرر با اعضای درجـه دوم و سـمحمدباقر صدر طی تماس

آنها را جمع کرده و بـا تعیـین  عراق باقی مانده بودند موفق شدسرکوبی و اعدام رهبران آن در 

الـدعوه اقدام به تحرکات نظامی علیه رژیم بعثی آنان را به فعالیت تحت نام حزب ازجملهشرایطی 

انقالب ایـران بـر مـردم  ثیر(. حزب بعث که از خطر تأ1: 10019)مراسان، ش.پرونده اجازه داد

تواند عامل تشکیالتی مهمی برای انتقال ایـن تـأثیر الدعوه میحزب دانستعراق آگاه بود و می

و بسیاری از اعضای آن را دستگیر کرد )ناظمیان،  ای را علیه این حزب آغازباشد هجوم گسترده

1019 :08.) 

در عمـل و هـم در نظـر بـه حمایـت از هم صدر اهلل پ  از پیروزی انقالب اسالمی ایران، آیت

کرد از انقـالب اسـالمی و انقالب اسالمی برخاست و به دوستان و شاگردان خود نیز سفارش می

                                                           
در عراق، جمعی از روحانیون نجف اشرف به منظور تحکیم مبانی و ترویج تعالیم دیـن  1918تموز  10ودتای . بعد از ک1

مبین اسالم و از بین بردن اختالفات موجود بین مذاهب مختلف و در افق فراتر تشـکیل یـک حکومـت واحـد جهـانی 

االسالمی فعالیـت با شروع فعالیت حزب زمانهم االسالمی( نمودند. دعوه) یاسالممبادرت به تشکیل جمعیتی به نام حزب 

االسالمی تشـکیل شـد بـه المسلمین در عراق نیز گسترش و از طرف جمعیت مزبور جمعیتی به نام الحزبجمعیت اخوان

(. 44918410، ش.بازیـابی االسالمی تغییر دادند )مراسان همین لحاظ روحانیون یادشده نام جمعیت خود را به حزب دعوه

ها از فعالیـت مـؤثر علیـه رژیـم بعثـی زب دعوه االسالمی فعالیت خود را در سه مرحله  یل منظم گردانیده و تا مدتح

حکومـت و مبـارزه نظـامی )مراسـان،  استعالم .0سیاسی  تیفعال .1سازی و بسط فرهنگ اسالمی انسان .1اجتناب ورزد: 

 (.10014ش.پرونده: 
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سلسله مقاالتی است که با عنوان االسـالم یقـوده  ،امام خمینی حمایت کنند. گواه بر این رویکرد

که نظریه اسالمی در محـور سـاخت رد الحیاه )اسالم راهنمای زندگی( برای امام خمینی ارسال ک

مراجع( توزیع اختیارات اجرایی و قضـایی و طـرن نظریـه ) یمذهبامت، نقش پیشتازی مقامات 

تـوان گفـت صـدر (. در این رابطه می100: 1011گرفت )دکمجیان، اقتصاد اسالمی را دربر می

نی نداشت امـا اوالً در خمیتا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ارتباط محکمی با نهضت امام  اگرچه

زمان با طلیعه پیـروزی انقـالب ایـران بـاور تر آنکه همنوسازی فکری شیعه سهیم بود ثانیاً مهم

پشت پا زده و در برابـر صـدام  زیچهمهبه  کهچنانآنعمیقی نسبت به امام و انقالب پیدا کرد، 

 (.141: 1081 ان،ایستاد و جانش را برای دفاع از ایران و انقالب گذاشت )جعفری

صدر فتوا داد که عضویت در حزب بعث و وابستگی به  محمدباقرسید  اهللدر چنین شرایطی آیت

حزب بعث بود،  بود تصریح به اسم توجهجالبی زیهر چآن جایز نیست. آنچه در این فتوا بیش 

ضربه مهلک و  صدر اولین مرجعی بود که با صراحت حزب بعث را تحریم کرداهلل بنابراین آیت

 اهللکه یکی از مسئولین حزب بعث درباره فتوای آیـتطوریای بر حزب وارد آورد بهو شکننده

 جـز ک چیهـهای ما را نقش برآب کرد و صدر، همه نقشه محمدباقرفتوای سید »صدر گفت: 

ام نظ کردنای ترسو و بزدل از پذیرفتن عضویت حزب و همکاری با آن در زمینه طرن بعثیعده

: 1010، زادهقلـی« )کردن این طرن با شکست مواجه شداستقبال نکرد و پیاده  وپرورشآموزش

19.) 

بودن قیام امام خمینی صادر کرد و شیعیان را بـه ای را در مشروعیت و مردمیپ  از آن اعالمیه

توصـیه نش اطاعت و حمایت از امام خمینی و اسالم فراخواند وی در این زمینه همواره به پیـروا

 کرد:می

گونه کـه او در اسـالم در خمینی  وب شوید همان | وبوا فی الخمینی کما هو  اب فی االاسالم»

 (.109: 1018)محمدی، «  وب شده است

های خونریزی در ایران را مطرن کردند و امام را پ  از این فتوا کسانی برای ایجاد تفرقه زمزمه

صدر در پاسخ به ایـن افـراد اهلل ن مردم را بریزد. آیتخو متهم ساختند که وی سبب شده تا شاه

 فتوای دیگری صادر کرد:

باشـند شوند شهید میکه در ایران برای دفاع از اسالم و مسلمانان قیام کردند و کشته میکسانی »

 (.111: 1011؛ مزینانی، 11: 1011)ایزدپناه، « گرداندو خداوند آنان را با امام حسین محشور می
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عنوان پیشگیری از خطر خمینی عـراق رژیم بعث بالفاصله جلسه شورای امنیت را به ،دنبال آنبه 

: 1010زاده، صدر را بررسـی کرد)قلـیاهلل های رویارویی و از میان بردن آیتتشکیل داده و راه

 1919ژوئـن  14برابر بـا  1099رجب  10شدن مرزهای ترس و وحشت در دنبال شکسته(. به91

ع( با برگزاری مراسـم جشـن و راهپیمـایی، ملـت ) یعلبه مناسبت جشن میالد حضرت  نایعیش

مسلمان عراق را به قیام علیه نظام بعثی فراخواندنـد. در نجـف اشـرف در دومـین روز پیـروزی 

به نام خمینـی و صـدر، »ها ریختند و با دادن شعارهایی نظیر انقالب اسالمی ایران مردم به خیابان

(. بـه 1/111: 1080؛ یوسفی اشکوری، 10: 1080)ابوالحسن شیرازی و طارمی، «است روزاسالم پی

 حمایت از انقالب اسالمی ایران علیه رژیم بعثی به تظاهرات پرداختند. این تظاهرات بعدها به نـام

 (.09: 1019انتفاضه رجب خوانده شد )ناظمیان، 

بر انجام اصالحات اجتماعی و اسـتقرار نی تظاهرات شیعیان و آشکار شدن خواسته آنان مب در پی

یک حکومت اسالمی، دولت عراق با توجه به تشویق علنی مبارزه علیـه حـزب بعـث از سـوی 

الدعوه را همچون ستون پنجم معرفی و هدف اعضای آنان را ادغـام ایـران و صدر، حزب اهللآیت

ه تظـاهرات و مبـارزات خ بـ(. به دنبـال آن و در پاسـ101: 1011عراق اعالم کرد )دکمجیان، 

شیعیان، نیروهای امنیتی و اطالعاتی به ریاست وزیر کشور سعدون شاکر و رئی  امنیت عمومی، 

البراک، تعداد زیادی از مبارزین و روحانیون شـیعه مـورد ضـرب و شـتم قـرار گرفتنـد فاضل 

 (.111ق:  1019)الخرسان، 

هـای صدر گرفت، چرا که وی از حمایت هللادر این زمان دولت عراق تصمیم به دستگیری آیت

و  عنوان چراغ خانـه اسـالمخود نسبت به امام خمینی دست برنداشت و همواره از امام خمینی به

دریغ های بی(. به دنبال حمایت141: 1011کرد )کدیور، پرستی یاد میهادی مذهب یگانه عنوان

 اهللشـد لـذا آیـت شیازپشیبر وی ث بصدر از امام خمینی، تضییقات و فشار از سوی حزب بع

، 14119، ش 1018خـرداد  8 شـنبهسهصدر تصمیم گرفت کشور را ترک کند )روزنامه کیهان، 

(. به دنبال انتشار خبر تصمیم 1، ص 11811، ش 1018خرداد  1؛ روزنامه اطالعات، دوشنبه 1ص 

صدر مبنی بـر ادامـه اهلل آیت به صدر مبنی بر ترک عراق، بالفاصله امام خمینی تلگرامی اهللآیت

حضور در عراق و تالش برای بقا و حفاظت از حوزه علمیه نجف اشرف ارسـال کـرد. در ایـن 

 تلگرام آمده بود:

 نجف اشرف -دامت برکاته -آقای صدر نیوالمسلماالسالمحجتحضرت »
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دارید. اینجانب از را بعضی از پیشامدها خیال هجرت از عراق  واسطهبهی عالجناباز قرار مسموع 

دانـم، ی را از نجف اشرف مرکز علوم اسالمی به صالن نمـیعالجناباین نگران هستم و هجرت 

 (.1/010: 1018)خمینی، « ی شودعالجنابشاءاهلل رفع نگرانی امید است ان

 صدر نیز در پاسخ به تلگرام امام خمینی تلگرام زیر را به قم مخابره کرد:اهلل آیت

 :ظلهدامی امام خمینی العظماهللتیآشریف حضرت ضر مح -قم

پیام واالی آن سرور گرامی روحی تـازه در کالبـد ملـت مسـلمان عـراق دمیـده، ایـن پیـام »

عنایات پدرانه و توجهات عطوفانه آن رهبر عزیز به این ملت مسـلمان و بـه حـوزه  بازگوکننده

خدمتگزاری آن حضرت را داشـته و  خارای که به مدت مدیدی افتعلمیه نجف اشرف بود. حوزه

از توجهات حکیمانـه آن  دنبال نمود. اینجانب وجاندلگیری را با های درخشان و چشمپیروزی

کنم مسئولیت خطیر نگهبانی از ایـن دسـتگاه علمـی و اسـالمی و جناب نیرو گرفته احساس می

ها مسلمان عراقی کـه در یونمناسبت درود میلحمایت از رسالت سنگینش را بر دوش دارم. بدین

نمایم. ایـن اند تقدیم میای گرفتهپرتو این انقالب بار دیگر نور هدایت اسالم را یافته و جان تازه

اند دوشادوش برادران مسلمان ایرانی خود برای دفاع از جمهوری اسالمی و مبارزه بـا مردم آماده

هـای آزاد کـردن سـرزمین ژهیوبـه افکنی و تحریکات استعماری شرق و غـرب وهرگونه نفاق

فشانی نمایند. در پایان دوام عمر شریف آن رهبر بزرگ را از خداوند متعـال اشغالی فلسطین جان

 (.0، 11814، ش 1018خرداد  10)روزنامه اطالعات، یکشنبه « خواستارم

ام خمینـی ام حقیقی صدر و اهلل صدر مبنی بر عدم ترک عراق، پرده از ارتباطتلگرام امام به آیت

این تلگرام که از صدای بخش عربی رادیو تهران در عراق شنیده شد، باعـث شـد کـه  برداشت.

اهلل اگر آیـت -1که در تلگرام مزبور آمده بود توجه خاصی نشان دهند:  مسئلهمردم عراق به دو 

 اییفشار و تنگن -1صدر عراق را ترک کند خالء بزرگی در نجف و عراق به وجود خواهد آمد.

شود. این دو نکته موجب شد کـه از تمـام اهلل صدر اعمال میاز جانب حکومت عراق علیه آیت

های عراق نمایندگانی از جانب مردم به نجف بریزند و صدر را از ترک عراق منصرف شهرستان

باالسم الخمینی و الصدر االسالم دومـا منتصـر و عـاش، »ی نماینده این بود هائتیهکنند. شعار 

به اسم خمینی و صدر، اسالم پیوسـته پیـروز اسـت، صـدر » «:لصدر و الدین دوما منتصرش اعا

 (.091-091/ 1: 1080)یوسفی اشکوری، « ماندگار و اسالم نیز همیشگی است
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اهلل صدر در برابر درخواست مردم عراق و نمایندگان آنها عالوه بر تشکر و قدردانی وعـده آیت

ها بماند و در پیامی که خطاب به مردم عراق ارسال داشـت بـر آن داد تا آخرین لحظات در کنار

 این نکته تأکید کرد:

ای مردم عراق، من در کنار شما خواهم ماند و به خاطر شما از بـذل خـونم در راه خـدا دریـغ »

 (.091-1/091: 1080)یوسفی اشکوری، « نخواهم کرد

ر در قبال حزب بعث، رژیم حـاکم صداهلل ی آیتریگموضعبه دنبال این حوادث و روشن شدن  

صـدر در عـراق، بازتـاب  اهللصدر گرفت. خبـر دسـتگیری آیـتاهلل تصمیم به دستگیری آیت

در  1018خـرداد  11های گروهی ایران داشت، روزنامه کیهـان در ای در محافل و رسانهگسترده

 11 شـنبهسهکیهان،  امه)روزن« رهبر شیعیان عراق دستگیر شد»صفحه اول با تیتر درشت نوشت: 

بنـابر اخبـار »(. این روزنامه به نقل از خبرگزاری پارس افزود: 1، ص 14104، ش 1018خرداد 

صدر از جمهوری اسالمی ایران به رهبری امام خمینـی اهلل رسیده از منابع موثق، در پی تأیید آیت

خـرداد  11 شـنبهسهن، )روزنامه کیهـا« حکومت بعث تضییقات و فشارهایی بر ایشان وارد کرد

 (.1، ص 14104، ش 1018

هـایی بـه عـراق اهلل صدر بالفاصله از سوی روحانیون ایران سیل تلگرافپ  از دستگیری آیت

صدر را مطـرن کـرده بودنـد.  اهللی آیتآزادسازمخابره شد که در آنها خواسته خود را مبنی بر 

مهاجرت کرده بـود از مشـهد تلگرامـی بـرای ان شیرازی که از نجف به ایرعبداهلل سید  اهللآیت

 خوئی در نجف اشرف مخابره کرد که در آن آمده بود: اهللآیت

اخبار واصله در این روزها مبنی بر اقدام هیئت حاکمه عراق نسبت به تضییق و فشار مجدد بـر »

صدر،  اهللمسلمانان آنجا و حوزه علمیه نجف اشرف بالخصوص خبر امروز دایر بر دستگیری آیت

ای کـه بـه رفتار وحشیانه و اعمـال غاصـبانه گونهنیاموجب تأثر و تألم شدید گردید، اینجانب 

نمایم و بـه اولیـای امـور گیرد شدیداً محکوم میدست عمال خائن استعمار در عراق صورت می

را  ملـتاعمال خالف شرع و قانون برداشـته و  گونهنیادهیم که دست از عراق شدیداً اخطار می

در تشخیص مسیر و اتخا  تصمیمات خود آزاد بگذارد... در قسمت دیگری از این تلگراف آمده 

است: ماالً سرنوشت حکام عراق همانند سرنوشت طاغیان و نوکران بیگانگان در ایـران خواهـد 

ی المبود و ما اقدام ملت غیور عراق را در مقابله علیه ظلم و استبداد و دفاع آنها از جمهـوری اسـ

 «نمـودنماییم و از هرگونه حمایت از ملت مبارز عـراق خـودداری نخـواهیم ایران را تقدیر می
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خـرداد  10؛ کیهان، چهارشنبه 1، ص 11818، ش 1018خرداد  10)روزنامه اطالعات، چهارشنبه 

 (.0، ص 14101، ش 1018

نام بـرد « یعیان عراقی شمرجع تبعید»شیرازی نیز که روزنامه کیهان از وی با عنوان محمد سید 

صـدر  باقرمحمدسید اهلل کردن عمل دستگیری آیتای در شهر قم ضمن محکومبا صدور اعالمیه

در عراق از ملت عراق و دیگر مسلمانان کشورهای اسالمی دعوت کرد که با قیـام علیـه رژیـم 

از بـین »است:  مدهبعث عراق حکومت این کشور را ساقط کنند، در جای دیگر از این اعالمیه آ

بردن حرمت رهبران مذهبی در زمانی که ملت نیـاز شـدیدی بـه رهبریـت دارد اقـدامی اسـت 

اهمیت داده شود و  مسئلهخطرناک، و بر ملت مسلمان عراق و تمام امت اسالمی است که به این 

مـه اداصدر اقدام کنند و مبارزه را تـا برقـراری حکومـت اهلل  اهللهرچه زودتر جهت نجات آیت

 10؛ کیهان، چهارشـنبه 1، ص 11818، ش 1018خرداد  10)روزنامه اطالعات، چهارشنبه  «دهند

 (.0، ص 14101، ش 1018خرداد 

در این زمان گروهی از علما و طالب ایرانی و لبنانی و عراقی و سایر کشورهای اسـالمی مقـیم 

ین اجتماع سخنرانان بـه فجـایعی ار د .گلپایگانی اجتماع کردنداهلل حوزه علمیه قم در منزل آیت

محکـوم اهلل صدر سلب آزادی از آیت ژهیوبهو  بعثی عراق انجام شده اعتراضکه به دست عمال 

گلپایگانی ضمن تقدیر از مجاهدات و خدمات علمی و ارزندة  اهللآیت ،د. بر اساس این گزارشش

آفرین و قیـام بخشتحرکو آن را ده ی او شدیداً اظهار تأسف کرریدستگصدر از واقعه اهلل آیت

 10؛ کیهـان، چهارشـنبه 1، ص 11818، ش 1018خرداد  10)روزنامه اطالعات، چهارشنبه  شمرد

 (.0، ص 14101، ش 1018خرداد 

-حائری نیز به مناسبت تضییقات وارده بر آیتطبسی تقی علی سید  حاج نیوالمسلماالسالمحجت

خوئی به نجف اشرف مخابره کـرد کـه مـتن ایـن  اهللامی به آیتلگرصدر و شیعیان عراق تاهلل 

 تلگرام چنین بود:

دیگر دست بـه  بارکاین واقعیت است که دولت بعث عراق ی دهندهنشاناخبار واصله از عراق »

اقدامات شدید علیه شیعیان، خاصه جامعه روحانیت زده و تضییقاتی را برای ایران به وجود آورده 

انـد، یعنـی دیده عراق باید بداند که آنچه را که مردم ایران بدان رسـیدهسلمانِ ستمت ماست... مل

امانشـان مبارزات بی براثراش سرنگونی نظام منحط شاهنشاهی و رسیدن به جمهوری اسالمی همه
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 ودلجـانعلیه ظلم و ستم و زورگویی بوده و اینکه رهبری روحانیـت را در تمـام مبـارزات از 

 (8، ص 14101، ش 1018خرداد  10وزنامه کیهان، پنجشنبه )ر«پذیرفتند

بازارهای اکثر شهرهای عراق به حال تعطیل درآمـد و در  ،صدر اهللدر پی حادثه دستگیری آیت

آمیزی بـه وقـوع نجف اشرف، کربال، بصره، شطره، شامیه و دیگر نقاط عراق تظاهرات خشونت

 نها شرکت داشتند.ر آپیوست که صدها هزار نفر مسلمان عراقی د

کشـته و  ،ی مردم تیراندازی کـرد و تعـداد زیـادی از مـردمسوبهپلی  عراق در این تظاهرات 

زخمی شدند و پلی  با همکاری نیروهای انتظامی، ارتش و مأموران سازمان امنیت نقاط حسـاس 

ر درهای صحن حرم نجف اشرف و کربال را بست. از سـوی دیگـ رفتشهرها را تحت کنترل گ

صـدر کشـتار اهلل عنوان اعتراض به دستگیری آیـتالب و فضالی حوزه علمیه نجف اشرف بهط

 گناه عراق و حمله عراق به روستاهای مـرزی ایـران دسـت بـه تحصـن در مسـجدمسلمانان بی

الثوره بغداد نیز تظاهراتی برپا شد. این تظاهرات در پی  نیرنشیفقالحضرای نجف زدند و در محله 

ای کشـته و زخمـی خ عفیف نابلسی امام جماعت محله فوق انجام شد که در آن عدهشی بازداشت

 شدند.

در کوفه نیز زنان مسلمان این شهر پ  از تجمع در مسجد کوفه دست به تظاهرات زدند کـه بـا 

اجـرا  وآمدرفتدخالت پلی  متفرق شدند و پ  از این تظاهرات در کوفه و نجف مقررات منع 

عنوان اعتراض به دسـتگیری نجف اشرف، کوفه و بغداد نیز مردم مسلمان به هایگردید. در شهر

صدر به راهپیمایی پرداختند و شعارهایی به طرفداری از انقـالب اسـالمی ایـران و امـام اهلل آیت

صدر سردادند. عمال دولت بعث برای سـرکوبی تظـاهرات و تیرانـدازی  اهللخمینی و تأیید آیت

که درگیری شدیدی بین دو طرف بـه وجـود کردند  ظاهرکنندگان اقدامت نوجرضربهوایی و 

ای از طرف آمد به مجرون شدن گروهی از مردم منجر شد. در همین زمان روزنامه کیهان اعالمیه

ها است کـه حکومـت مدت» حرکت انقالب اسالمی عراق به چاپ رسانید که در آن آمده بود:

گیرد برادران مسلمان را تحت فشار م شرق و غرب دستور میلیسبعث عراق، که مستقیماً از امپریا

 (.0، ص 14101، شماره 1018خرداد  10)روزنامه کیهان، چهارشنبه  «و اختناق قرار داده است

صدر از بازداشتگاه بـه منـزل  اهللصبح آیت 14تحت فشار نیروهای مخالف صبح روز بعد ساعت 

اجتماع بزرگـی در  سرعتبهین خبر نزد مردم عراق ش اخود در نجف اشرف بازگردانده شد. پخ

صدر در یـک سـخنرانی  اهللکردند. آیتجلوی منزل صدر به وجود آورد که ابراز احساسات می
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)روزنامـه  که در آن دولت عراق را استیضان کرد از مردم خواست که به آرامی متفـرق شـوند

خـرداد  10؛ روزنامه کیهان، پنجشنبه 1ص  ،11818، شماره 1018خرداد  10اطالعات، چهارشنبه 

 (.8، ص 14101، شماره 1018

امام خمینی طی تلگرافی مراتـب  ،صدر از بازداشت مأمورین عراق آزاد شد اهللپ  از اینکه آیت

 تأسف خود را از حوادث اخیر عراق اعالم نمود:

 نجف اشرف -دامت برکاته –صدر  محمدباقر سیدحاج اهلل حضرت آیت

ی عـالجنابهای اخیر یکی پ  از دیگری موجب تأسف است انتظار آن نبـود کـه بـه شامدپی»

شخصیت علمی و اسالمی چنین رفتار شود چنانچه انتظار نبود و نیست که مأمورین دولت عـراق 

ی است. ملت ایران که با نهضت اسالمی خود جوارهمدر سرحدات رفتار نمایند که مخالف حُسن 

انب را از جمیع ممالک اسالمی کوتاه کند و اسـتقالل را بـه آنهـا برگردانـد، اج امید دارد دست

ها با نهضت عظیم ایران موافق و پشتیبان آن هستند همچنین انتظار دارد که به همان نحو که ملت

ها نیز پشتیبان آن باشند. حوزة علمیة نجف اشرف که در خدمت اسالم و مسلمین است در دولت

ستقالل عراق بلکه سایر کشورهای اسالمی بوده است، انتظار ندارد کـه مـورد ظ اطول تاریخ حاف

ترین بزرگان آن مورد تهاجم واقع شود. من به دولـت عـراق اهانت واقع شود و یکی از شاخص

کنم که این دژ محکم را که حافظ کیان و مصالح کشـور اسـت حفـظ کنـد. ایـن نصیحت می

و دولت ایران کردم از خداوند تعالی عظمت  ه شاه مخلوعه بنصیحتی بود که من در دوران گذشت

 (.1/114: 1018)خمینی،  «و استقالل کشورهای اسالمی را خواهانم

 صدر پ  از آزادی از زندان مجدداً تحت محاصره مأمورین امنیتـی عـراقاهلل آیت ،با وجود این

گرفتند و در ایـن عقیب قرار میقرار گرفت، حتی تمامی افرادی که با وی مراوده داشتند تحت ت

 شـنبهسهراستا طالب و روحانیون ایران نیز تحت فشار حزب بعث قرار داشتند )روزنامه کیهـان، 

 (.0، ص 11880، شماره 1018خرداد  19

الم کرد که طبـق اخبـار واصـله از در این زمان بود که جمعیت حرکت انقالب اسالمی عراق اع

مأموران دولت بعثـی عـراق  لهیوسبهدر نجف اشرف  نیرضوانی نمایندة امام خمی اهللعراق، آیت

اسـت. در  گردیـدهیزدی از نزدیکان امام خمینی متـواری  خاتم اهللدستگیر شده و همچنین آیت

چنان ادامـه داشـت و حتـی بـه صدر هماهلل ی برقرار شد. محاصره منزل آیتنظامحکومتنجف 

د که برای معالجه او بروند. طبـق اخبـار واصـله از عـراق در ایـن زمـان پزشکان اجازه داده نش
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تظاهراتی تقریباً سراسر عـراق را فراگرفـت و مـأمورین مسـلح عراقـی در نقـاط مختلـف بـا 

تگیر شدند تعدادی کشته و گروهی زخمی و دس جهیدرنتتظاهرکنندگان درگیری پیدا کردند که 

شعارهای ضـد دولتـی  کهیدرحاله هنگام خروج از مسجد این اخبار در سماوه دو نفر ب موجببه

دادند مورد اصابت گلوله مأمورین قرار گرفته و کشته شدند. به دنبـال آن سـه زن بـه اتهـام می

جـام کـه در منطقـه الثـوره ان« االمن العام»شرکت در قتل یکی از اعضای سازمان امنیت عراق 

هـا در ای ناآرامیاق در آن زمان حاکی از پارهگرفت دستگیر شدند. خبرهای دیگر رسیده از عر

، 1018خـرداد  01)روزنامـه کیهـان، پنجشـنبه  های بصره و معسکر الرشید در بغداد بودپادگان

 (.1، ص 14108شماره 

زنامه اطالعات عنوان کرد: صدر رهبر شیعیان عراق، در یک ارتباط تلفنی، با خبرنگار رو اهللآیت

شرایط فعلی هیچ چیز بعید نیست. انقالب اسالمی ایران دولـت بعثـی را  از دولت بعث عراق در»

برادران، خواهران و فرزنـدان »وی افزود: «. بیمار کرده است، یک بیمار رو به احتضار... شدتبه

)روزنامـه « ی خود درنگ کنندمسلمان من در ایران نباید در اجرای دستورات رهبر انقالب اسالم

 (.1، ص 11881شماره  ،1018 تیر 1اطالعات، شنبه 

حسـین در پیـامی  در قسمت دیگری از این خبر تلفنی، اطالعی کسب شد مبنی بر اینکه صـدام

-نمی»صدر ارسال داشت گفته است: اهلل که توسط مأموران امنیتی عراق به منزل آیت میرمستقیغ

)روزنامـه « م صـدر شـودصدر تبدیل به امـا اهللر عراق تکرار شود و آیتگذارم تجربه ایران د

 (.1، ص 11881شماره  ،1018تیر  1اطالعات، شنبه 

صدر وی به مدت نه ماه در منـزلش تحـت  اهللبه دنبال تضییقات و فشارهای حزب بعث بر آیت

حسین کوشید تا از  منظر و محاصره مأموران قرار داشت. در این مدت رژیم بعث به ریاست صدا

در را از پشتیبانی امام خمینی و انقالب ایران و نیـز از رهبـری مـردم صاهلل های مختلف آیتراه

ای نداشـت و از این اقدامات نتیجه کدامچیهعراق در مخالفت با حکومت وقت منصرف کند اما 

ورزید )کریمی زنجـانی، ر میاصرا اشطلبانهمبارزههای صدر همچنان بر مواضع و دیدگاهاهلل آیت

1080 :14/041.) 
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 صدر و خواهرش اهللتیآم اعدا

: 1018الدعوه دستگیر و اعدام شدند )محمدی، نود و شش نفر از اعضای حزب 1019در فروردین 

هـا، حکـم اعـدام کلیـه قانون محکومیت 111فروردین همان سال به موجب ماده  11(. در 114

دند و در تـرویج کرتعلق داشتند و کلیه افرادی که به حزب کمک میالدعوه افرادی که به حزب

 (.18: 1018افکار و ایدئولوژی آن نقش داشتند صادر شد)تراب زمزمی، 

بود. حزب بعث در آغاز قصد  1019صدر در فروردین  اهللگام بعدی حزب بعث، دستگیری آیت

ا در مقابل امام خمینی قرار بگیرد و از صدر یک مرجع اسالمی و عربی بسازد تاهلل داشت از آیت

 کـهیدرصـورتصدر گفت اهلل یرات انقالب ایران بر مردم عراق بکاهد از این رو به آیتموج تأث

(. این شروط بـه قـرار زیـر 09: 1019آنها را بپذیرد آزاد خواهد شد )ناظمیان،  شدهنییتعشروط 

 بود:

 از تأیید انقالب اسالمی ایران دست بردارد.» -1

مایت کرده و حزب بعث نیز در مقابـل از های حزب بعث حگیریای از موضعبا صدور بیانیه -1

 او حمایت خواهد کرد.

 الدعوه اسالمی را ضمن فتوایی تحریم کند.گرایش و عضویت در حزب -0

 فتوای تحریم ورود به حزب بعث را پ  بگیرد و بر جواز آن فتوا دهد. -0

هـی داخلی را به حضور بپذیرد و در مقابل سـؤاالت فق خبرنگاران جراید و نشریات خارجی و -1

 (.100: 1010زاده، )قلی« آنان پاسخ فقهی بدهد

گیری ی حزب بعث را نپذیرفت. پ  از این موضعشدهنییتعاز شروط  کدامچیهصدر اهلل اما آیت

را برعهـده  ابراهیم، برادر ناتنی صدام که در آن زمان ریاست سازمان امنیت کشوربود که برزان 

(. و پـ  از 101: 1014ها قرار دهنـد )میلـر، رین شکنجهداشت، دستور داد تا او را تحت شدیدت

( بـه قتـل 1984آوریل  8) 1019فروردین  19الهدی را در صدر و خواهرش بنت اهللچندی آیت

ق را ی هسته مرکزی نهضـت اسـالمی در عـرازودبهصدر  اهللدانستند آیترسانیدند. چرا که می

 (.1ص  ،1818، ش 14س  ،1018فروردین  19تشکیل خواهد داد)روزنامه جمهوری، شنبه 

آوریـل  11حسـین طـی نطقـی کـه در  صدر دو سال بعـد صـداماهلل در مورد علت اعدام آیت

 ( ایراد نمود اظهار داشت:1011فروردین  10)1981
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تلگرافـی کـه از طریـق وزارت  آشکارا تلگرافی بـرای صـدر فرسـتاد. طوربهخمینی  اهللآیت»

گفت که از فکر خود برای ترک کردن عراق دست بکشـد و در ه او میمخابرات واصل شد و ب

 (.191: 1019)پارسادوست، « آنجا بماند و انقالب را علیه رژیم حکومتی عراق رهبری نماید

ی علیه رژیم داللحنیشدپیام  1019اردیبهشت  1صدر، امام خمینی در اهلل به دنبال کشته شدن آیت

مـدت سـه روز عـزای  1019اردیبهشـت  0از روز چهارشـنبه  بعث و رهبران آن صادر کرد و

(. 11-11/ 11: 1018اردیبهشت را تعطیل عمومی اعالم کرد )خمینی،  10 شنبهپنجعمومی و روز 

ه بخشـی از کرد. بـعنوان مغز متفکر اسالمی یاد میصدر به محمدباقرامام خمینی همواره از سید 

-و خواهران معاود عراقی در آستانه سالگرد شهادت سید  بیانات امام در جمع گروهی از برادران

 صدر توجه کنید: محمدباقر

خواست حکومـت اسـالم صدر را به جرم اینکه از ظلم آنها شکایت داشت و می اهللمرحوم آیت»

هم شهید کردنـد... علمـای اسـالم را  برقرار باشد شهید کردند و خواهر مکرمه مظلومه ایشان را

صدر ـ که مغز متفکر اسالمی ـ بود و امید این بود کـه  محمدباقرآن هم مثل سید  کنندشهید می

 موردمطالعـههای این مرد بـزرگ های زیادتری کند و من امیدوارم کتاببرداریاسالم از او بهره

 (.110-111/ 10: 1018)خمینی، « مسلمین قرار گیرد

س تلگرافی را ارسال داشته و طی آن کشـته شـدن شیرازی نیز از مشهد مقد عبداهلل سیداهلل یتآ

 خواند در بخشی از این اعالمیه آمده است: ریناپذجبرانای صدر را فاجعهاهلل آیت

هـای باطـل و خود را در مقابل حق و رویهوقتیشیوه جباران و ستمگران همواره بر این بود که »

هـای اساسـی اسـالم بـرمال شـده، پایـه ود محکوم دیده و تمام اعترافات و مبارزاتشان بافاسد خ

آرزوهای نامشروع و دوام تسلط خود را جز با از بین بردن بزرگـان اسـالم ندیـده و دسـت بـه 

جنایات از آنـان تـازگی  گونهنیازند. آری، جنایات بزرگ در تاریخ بشریت زده و می گونهنیا

اصـه مکتـب تشـیع و روحانیـت ها و افتخارات هم در تاریخ اسـالم، خشهادت گونهنیاندارد و 

 (.41119411)مراسان، ش.بازیابی:  «های فراوانی داشته استنمونه

الهـدی و چهارصـد صدر و خواهرش بنتاهلل شیرازی نیز به مناسبت قتل آیتمحمد سید  اهللآیت

ه های عراق توسط رژیم بعث به قتـل رسـیدر در زندانزه لهیوسبهنفر دیگر از جوانان عراقی که 

 ای را صادر کرد که در بخشی از این اعالمیه آمده است:بودند، اعالمیه
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های اسالمی با زبان و قلم و نیروهای دیگـر این رژیم تصمیم گرفته است هرک  که در جنبش»

ی عضویت داند؟ آیا همـان های اسالمقصد مبارزه دارد را اعدام کند و چه کسانی در این جنبش

عفلـق و ) پوششکه از استعمار کشورشان و مسلط شدن صهیونیسم زیر  دالوران برومندی نیستند

خواهند کشورشـان را اند و برای سرنگونی این رژیم فعالیت کرده و میصدام( در عراق رنج برده

ه و شریف عراق را دیده از چنگال استعمار نجات بخشند؟ مردم آوارگی و فشار بر مسلمانان آزاد

به خود ندیده است و سرانجام  تاکنونهایی که تاریخ عراق از زمان نمرود اند فشار و ستمو شنیده

-ای از علمای اعالم و جوانان متدین را بـا وحشـیانهحزب بعث مرتکب این جنایات شد که عده

و حضـرت ا شهید کردند که یزید و پسر مرجانه امام حسین ر گونههمانترین شکل شهید نمود، 

 (.14191مراسان، ش.پرونده: « )زینب را به اسارت بردند

صدر، در شهرهای جنوبی عراق، که شهرهای مذهبی این کشور اسـت،  اهللآیت شهادتبه دنبال 

 ازجملـهی اعالم شد. این حادثه نه فقط در عراق بلکه در سایر کشـورهای مسـلمان نظامحکومت

، تبریز به مدت سه روز، تاب وسیعی داشت. تعطیلی بازار شهرهای قم، تهرانایران و لبنان نیز باز

ای از راهپیمایی عظیم مردم جنوب لبنان، انفجار چندین مؤسسه و سازمان عراقی در بیروت گوشه

اهلل صـدر در آیـت چراکهصدر بود،  اهللالعمل کشورهای اسالمی در برابر کشته شدن آیتعک 

یفـات وی راهگشـای ی از نفو  معنوی خاصی برخوردار بود و کتب و تألاکثر کشورهای اسالم

 1شد )روزنامه اطالعات، شـنبه مسلمانان راستین در تحقق بخشیدن به جامعه اسالمی محسوب می

اهلل صـدر و های علمیه محتاج آیـت(. حتی امروزه نیز حوزه1، ص 11111، ش 1019اردیبهشت 

دنبـال کنـد نگری او را شناسی و جهانکه راه علمی و انسان هر عنصر با همت و پرتوانی هستند

اهلل عظمی شهید صـدر، تهـران، ی آیتالمللنیب)آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، اسناد کنگره 

1/11/1019.) 

 صدر اهللتیآپیامدهای کشته شدن 

داد و بسیاری از الدعوه پشتوانه فکری ـ سیاسی بزرگی از دست صدر حزب اهللشدن آیتبا کشته

ان و دیگر کشورها مهاجرت کردند تا برای مبارزه مسلحانه بـا رهبران و کادر اصلی حزب به ایر

های زیادی را بر پیکر رژیـم بعثـی وارد های نامنظم ضربهرژیم آماده شوند. اینان در قالب جنگ

ش بالغ بر هشتصـد  1010سال  شدگانبازداشتتعداد پیش از این (. 14: 1019آوردند )ناظمیان، 
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(. ویلـی 1/181: 1019(، صدر یموس امام) ساواک اسناد تیروا به)یاران امام  نفر  کر شده است

آمار اعدامیان شـیعیان فعـال توسـط دولـت بعثـی در « نهضت اسالمی شیعیان عراق»در کتاب 

آمـار  کند. این آمـار،( را پانصد نفر  کر میش 1019) م 1984ش( و  1010) م 1910ی هاسال

 (.91: 1010)ویلی،  رسدی به دو برابر میمللالنیبرسمی حزب بعث است که در گزارش عفو 

مناسبت اقـدام بـه الدعوه توسط وی، بدینصدر نیروهای متشکله حزباهلل شدن آیتپ  از کشته

هایی که مرکب از حدود هشتاد تن از جوانان مسـلمان و مجاهـد عراقـی بـود سازماندهی جوخه

احساسات برانگیخته مـردم  لهیوسنیبدتا انتظامی علیه رژیم بعث نمودند  –عملیات نظامی  جهت

صدر را تهییج و در جهت سرنگونی رژیم بعثی هدفدار نمایند. امـا در  اهللشدن آیتناشی از کشته

پی آگاهی رهبران در ایران از این آمادگی فرمانی از سوی آنان صادر شد تـا عملیـات متوقـف 

ی را بـه مرحلـه اجـرا رسـانند و تربزرگت ها، عملیای زمینهسازآمادهبه بهانه آنکه ضمن  شود

نتیجه و طوالنی عملیات سرانجام موجب دستگیری یکی از رفت توقفِ بیکه انتظار می گونههمان

آنها و افشاء نام و موقعیت نیروهای تحت شکنجه شد. از ایـن رو کلیـه آنـان بـدون اقـدام بـه 

وتـاهی قبـل از شـروع جنـگ عملی دستگیر و به قتل رسیدند. همچنین مـدت ک نیرتکوچک

یکـی دیگـر از )هاشـمی  محمـودهای سـید اهلل صدر در پی کوششتحمیلی و کشته شدن آیت

رهبران حزب( پادگانی در اهواز از سوی جمهوری اسالمی در اختیار مبارزان عراقی قرار گرفت 

 .الدعوه و مکانی جهت جذب نیرو تبدیل شدبرای حزبکه تدریجاً به پایگاه و مقری 

استقرار نیروهای حزب در پادگان مزبور این مستمسک را نیز بـرای سـردمداران حـزب فـراهم 

در ا هان عمومی اعم از مـردم مسـلمان عـراق و مسـئولین جمهـوری  لهیوسنیبدساخته بود که 

رفی نموده و ضمن کسـب مقبولیـت الدعوه را یک تشکیالت مبارز و جهادگر معاسالمی، حزب

اگون مادی و معنوی را به سوی حزب سـرازیر کنـد از ایـن رو چنـدین های گونسیاسی کمک

، پیرانشهر و ارومیه نیز از سوی مسـئولین بـا آباداسالم ازجملهپایگاه در شهرهای مرکزی کشور 

 (.10014ش.پرونده: )مراسان،  تبلیغات فراوان و تدارکات کافی در اختیار ایشان قرار گرفت

که اکثر آنهـا  هرچندالدعوه عملیاتی نظامی نیز صورت گرفت، زبالبته ناگفته نماند از طرف ح

التحریری یکی از اعضای مجاهد  ( غازی1018)مرداد  1919عنوان مثال در اوت نافرجام بودند؛ به

در بیمارستان کرامه  حسین راحزب سعی کرد با پنهان نمودن مواد منفجره در زیر لباسش صدام 

 شـدگانکشتهیکی از )یعل نور ش( سمیر 1019)1984ژوئن  1. در بغداد ترور کند که خنثی شد
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الدعوه( سفارت عراق در روم را مورد حمله قرار داد. در همان روز هوانوردهای عراقی بـه حزب

رد با بمباران یـک طاهر، مهندس پرواز سعی کابراهیم  رهبری یکی از اعضای حزب به نام غالب

( ش 1019) م 1984 لیـاواحسین، وی را ترور کند. در  دید صدامپایگاه نیروی هوایی هنگام باز

ژوئیـه  10اند. گروه مظفر در نفر از اعضا و هوادارانش اعدام شده 11الدعوه اعالم کرد که حزب

مـاه در ش( به مقامات عراقی در یک نمایشـگاه عکـ  حملـه کـرد. در همـان  1019)1984

ای برای ایجاد مجتمع زراعتی که محل اجرای پروژه دجیل)واقع در چهل مایلی شمال شرق بغداد(

حسین و محافظان شخصی او انجام  الدعوه حمله مسلحانه بزرگی را علیه صدامبود، مجاهدان حزب

 شـدنددادند که نافرجام ماند و حدود صد و پنجاه نفر در جریان این درگیری و عملیات کشـته 

 (.1/111: 1080)یوسفی اشکوری، 

ش( گروه ابوعارف موفق شد رهبر عملیات گارد ملی استان ناصـریه  1019)1984 آوریل 11در 

 11الـنص  عراق را به قتل برساند. همچنین مجاهدین عراقی در حمله به مرکز گـارد ملـی خـان

آمریکـایی القرنـه  مسلسل کالشینکف به دست آوردند. طبق این گزارش، همچنین شرکت نفت

های گاز اسـتان گذاری لولهو در اول ماه همین سال در پی مینتوسط مجاهدین عراقی منفجر شد 

ها منفجر و منطقه به آتش کشیده شد و در پی آن گارد ملـی منطقـه بصره توسط مجاهدین، لوله

-برعهده سـید  گذارها، رهبری گروه مینباش کامل درآمد. بر اساس این گزارشبه حالت آماده

اش با عناصر گارد ملی به شهرستان القرنه کشته شد و خانوادهفالح بود، که بعداً در یک درگیری 

هاشم به خانـه مسـئول حـزب راضی دستگیر شدند. در یک عملیات دیگر و به دنبال حمله سید 

ش کشیده شـد منصور در استان بصره دوتن از محافظین وی کشته و خانه او به آتبعث منطقه بنی

آمریکایی در این منطقه از سـوی همـین گـروه ایـن گذاری جایگاه شرکت نفت و در پی مین

 19جایگاه منفجر و آسیب فراوانی به شرکت آمریکایی وارد آمد )روزنامه اطالعـات، دوشـنبه 

 (.1، ص 11101، ش 1019اردیبهشت 

شصت نفر زندانیِ عراقی ازجملـه المللی گزارش داد ( سازمان عفو بینش 1010) 1981در نوامبر 

-هـای حـزبحدود هزار نفر از اعدامی رفتههمیرواند. الدعوه اعدام شدهحزبتعدادی از اعضای 

حسین اعدام پانصد تن از آنان را تصـدیق الدعوه در منابع غربی گزارش شده است و خود صدام 

 (.1/111: 1080کرد )یوسفی اشکوری، 
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 اهلل صدراز آیتهای حزب الدعوه پس ویژگی

الدعوه به ایـران، حـزب و تبعید اجباری بسیاری از اعضای حزبصدر  اهللشدن آیتپ  از کشته

حزب نیازمنـد بـود کـه رهبـر و  نیا( ش 1014م ) 1981کرد. در خط فکری ایران را دنبال می

ود زیـرا مسئول اداره آن یک فقیه باشد... و اصالً شخص غیرفقیه در ایـن جایگـاه پذیرفتـه نبـ

( یک مجل  ش 1011) م 1981(. لذا در 111: 1081ن، دادند )شاناهااکثریت ملت به او ر ی می

صـدر بـه  اهللالدعوه در زمان حیات آیـت(. حزب110: 1081فقهی رسمی تأسی  شد )شاناهان، 

زید و در گعنوان فقیه حزب برمیالشرایط را بهفقیه معتقد بود و همیشه فقیهی اعلم و جامعوالیت

آمـد و پـ  از عنوان فقیه حزب به شـمار مـیصدر بهاهلل آغاز تأسی  حزب مزبور، خود آیت

(. امـا ایـن 11: 1019عنوان فقیه حزب مطرن شـد )ناظمیـان، حائری به کاظمشدن او سید کشته

توانـد دیگـر وضعیت ادامه نیافت زیرا زمانی رسید که حزب به این نتیجه دست یافت کـه نمـی

ده و شورای حزب یا دفتـر سیاسـی آن ترصد تصمیمات مرجع باشد بلکه باید آن را حذف کرم

نوشـت کـه « قرار الحذف»حائری کتابی با عنوان اهلل ة امور باشد. در این باره آیترندیگمیتصم

که تا پـیش  1اهللفضل نیمحمدحسحذف مرجعیت و طبعاً خود او از حزب بود. به دنبال آن  دنبال

بی بزرگ در لبنان شده بـود، مطـرن الدعوه بود و در این زمان یک رهبر مذهعضو حزب از آن

 (.141-141: 1081ای شد )جعفریان، تحوالت عمده سازنهیزمگردید که 

 گیرینتیجه

 دوجانبـهکه روابط طوریوقوع انقالب اسالمی در ایران سبب خیزش نهضت شیعیان عراق شد، به

گرفتن از ا الهـامهای معارض اسالمی عراق بچرا که در طی آن گروه را وارد مرحله جدیدی کرد

                                                           
اهلل اهلل حکیم، آیتدر نجف متولد و از محضر اساتیدی چون آیت ق هـ. 1010در سال اهلل سید محمد حسین فضل . عالمه1

گرای شیعه در عراق بهره اهلل خوئی و سید محمد باقر صدر بنیانگذار حزب الدعوه، نخستین جنبش اسالمشاهرودی، آیت

ت به لبنان اشاعه اندیشه این وه شرکت داشت پ  از بازگشاهلل که در تأسی  حزب الدعگرفت. سید محمد حسین فضل

ای و سپ  مدرسه« المعهد الشرعی االسالمی»ای به نام به لبنان بازگشت و حوزه علمیه م 1911حزب را ادامه داد. او در 

اهلل را تشکیل فضلهای عالمه بنیاد نهاد. مبارزات سیاسی در لبنان بخش دیگری از فعالیت« مدرسه القرآن الکریم»به نام 

را در هم آمیخته و تنها به تحقیق بسنده نکرده و برای تحقق « اجتهاد»و « جهاد». وی از معدود افرادی است که دهدمی

 (.18: 1014، خرداد و تیر 1، ش «اهللمصاحبه با سید محمد حسین فضل)»کند های اسالمی نیز تالش میآرمان
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رژیم دیکتاتوری عراق را با خطر مواجـه کردنـد. از ایـن رو، رژیـم « صدور انقالب»استراتژی 

ای نیز بر شیعیان عـراق ابـراز بالفاصله شروع به اخراج ایرانیان از عراق کرد و برخورد خصمانه

 داشت.

بیستم امری پوشیده و پنهـان انیم که تأثیرات انقالب اسالمی بر جهان در قرن دمیعالوه بر این، 

یکـی بیشتر از دیگر مناطق بوده است.  نینشعهیشنیست و به طور طبیعی این تأثیر در کشورهای 

ی از توجهقابـلبخـش  ،از این کشورها عراق بود که جدای از سابقه و پیشـینه فرهنـگ شـیعی

انقـالب اسـالمی از  عدرواقـهای اسالمی شیعه در آن فعال هستند. گروه ساکنان آن شیعه بوده و

ی را ایفـا کـرده امالحظـهقابلجهت تقویت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شیعیان آن منطقه نقش 

 است.

صدر رهبر حزب الدعوه از امام خمینی و اعالم راهپیمایی و قیـام  محمدباقراهلل سید حمایت آیت

و تکرار آن به درگیری و  های جنوبی عراقاظمین، بغداد، دیاله و سایر بخشدر مناطق الثوره، ک

تعداد زیادی از مسلمانان شیعه دستگیر و هزاران نفـر ، جهیدرنتی خونین منجر شد که زدوخوردها

شیعه از آنجا اخراج شدند. این حوادث موجی از ترس و وحشت را در  تباریرانیادیگر از عراقیان 

اهلل اسالمی ایران توسـط آیـتعراق نمایان ساخت. اعالم حمایت مطلق از انقالب رژیم حاکم بر 

ی بـرای تشـکیل زیرطرنصدر و خواهرش، رژیم عراق را واداشت تا او و خواهرش را به خاطر 

الهـدی کـه اهلل صدر و خواهرش بنتیک حکومت شیعه در عراق به خیانت متهم کنند. لذا آیت

)فـروردین  1984 ها به عهده داشت به بغـداد منتقـل و در آوریـلاییرهبری زنان را در راهپیم

 ( اعدام کردند.1019

ها هزار نفـر های بعد از این حوادث، عالوه بر دستگیری تعداد زیادی از مخالفین شیعه، دهطی ماه

ترتیب از شهروندان ایرانی و عراقی با وضعیت بسیار دشـواری بـه ایـران اخـراج شـدند. بـدین

رد آنان از زمان به قدرت رسـیدن بار حزب بعث در موشدید شیعیان و اقدامات خشونتسرکوب 

هـا و گیـری جریـانتا زمان سقوط در مقاطع مختلف ادامه یافت و این امر نقش مهمی در شکل

القـرای های معارض شیعی علیه حزب بعث داشت که نظام اسالمی را به مثابه قبله آمال و امگروه

 قی کردند.جهان اسالم تل
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 کتابنامه

 الف( اسناد

 ؛44918410؛ 41119411)مراسان(، ش.بازیابی:  الب اسالمیمرکز اسناد انق

 .111، 10014، 14191، 10019)مراسان(، ش.پرونده:  مرکز اسناد انقالب اسالمی

 اهللی آیتالمللنیبی واحد آرشیو(، )اسناد کنگره رساناطالع)معاونت  مرکز اسناد انقالب اسالمی

 .1/11/1019عظما شهید صدر(، تهران، 

، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت 1، ج ران و عراق به روایت اسناد ساواکروابط ای

 .1084اطالعات، 

، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی 1 ج، یاران امام به روایت اسناد ساواک )امام موسی صدر(

 .1019وزارت اطالعات، 

 ب( کتاب

، های معارض در روابط ایران و عراقنقش گروه اهلل و کامران طارمی،ن شیرازی، حبیبابوالحس

 .1080تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، 

: روتیب، السیره و المسیره فی حقائق و وثائق() الصدرمحمدباقر ابوزید العاملی، محمد عبداهلل، 

 ثه.، الطـ الثالم 1448ق/  1019مؤسسه العارف المطبوعات، 

پیشینیه تاریخی و اندیشه سیاسی(، ) عراقی حزب الدعوه اسالمادیب، عادل، موسوی، حسین، 

 .1080های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، تهران: مرکز پژوهش

 .1019، تهران: شرکت سهامی انتشار، نقش عراق در شروع جنگپارسادوست، منوچهر، 

 تا.جا: انتشارات نهضت جهان اسالم، بی، بی(شورای نویسندگان) عراقتاریخ سیاسی 

 .1018جا: نشر سفیر، مژگان نژند، بی ، ترجمهجنگ ایران و عراقب زمزمی، عبدالمجید، ترا

تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،  تشیع در عراق، مرجعیت و ایران،جعفریان، رسول، 

1081. 

 .1081تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، تم یزدی، اهلل عباس خاخاطرات آیتخاتم یزدی، عباس، 

حقائق و وثائق فصول من تجربه الحرکه االسالمیه ) هیاالسالم، حزب الدعوه الخرسان، صالن الدین

 ق 1019دمشق: المؤسسه العربیه الدراسات البحوث االستراتجیه، العراق(،  فی
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، قم: مؤسسه تنظیم و 10-11-1مجلدات ی(، مجموعه آثار امام خمین) امامصحیفه  اهلل،خمینی، رون

 .1018ر امام خمینی، نشر آثا

حمید احمدی، تهران: انتشارات  ، ترجمههای اسالمی معاصر در جهان عربجنبشدکمجیان، هرایر، 

 1011کیهان، 

ی سید ناصر میری، ترجمه، «توسعه سیاسی شیعه در عراق: حزب اسالمی الدعوه»شاناهان، راجر، 

نژاد، تهران: وزارت و احمد سلطانی یوسفیاسی در عراق جدید، به کوشش امیرمحمد حاجیسامان سی

 .1081امور خارجه، 

 .1081تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی،  های تبعید امام خمینی،سال فالحی، اکبر،

 ژوهشتهران، مرکز پ تعاطی اندیشه سیاسی و فعل سیاسی در خاورمیانه(،) سیپراکسقادری، حاتم، 

 .1081علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 

تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات شهید صدر بر بلندای اندیشه و جهاد، زاده، مصطفی، قلی

 .1010اسالمی، 

 .1011تهران: اطالعات، رویارویی انقالب اسالمی ایران و آمریکا، کدیور، جمیله، 

ن خرمشاهی، ، زیر نظر کامران فانی، بهاءالدیالمعارف تشیعهدایر، «صدر»کریمی زنجانی، محمد، 

 .1080، تهران: انتشارات شهید سعید محبی، 14سیدجوادی، ج احمد صدر حاج

 .1018تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، بازتاب جهانی انقالب اسالمی،  محمدی، منوچهر،

زاده میالنی، تهران: کویر، حسن تقی ترجمه ،از تکریت تا کویتمیلر، جودیت، میل روا، لوری، 

1014. 

 .1019، تهران: مؤسسه فرهنگی کتاب و عترت، تاریخ معاصر عراقناظمیان، رضا، 

 .1010مهوش غالمی، تهران: اطالعات،  ترجمه نهضت اسالمی شیعیان عراق، ،ان ویلی، جوی .

، زیر نظر کامران فانی، رف تشیعالمعادایره، «حزب الدعوه االسالمیه»یوسفی اشکوری، حسین، 

 .1080، تهران: انتشارات شهید سعید محبی، 1سیدجوادی، ج هی، احمد صدر حاجبهاءالدین خرمشا

 ج( مجالت

 .1011، 84-19، ش 10، س مجله حوزه، «تندی  مرزبانی»ایزدپناه، عبدالرضا، 
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 ،«اجتماعی سده اخیرنقش شیعیان و رهبران مذهبی در تحوالت سیاسی ـ »، غالمی قمی، مصطفی

 .1081، 11 ، ش1س  شناسی،فصلنامه شیعه

 .1011، 84-19، ش 10، س مجله حوزه، «شهید صدر، منادی وحدت»مزینانی، محمد صادق، 

رسانی و نشریه اطالعکننده: محمدجواد اعظمی، مصاحبه ،«اهللمصاحبه با سید محمدحسین فضل»

 .1011، 1، ش آئینه پژوهش() یکتابدار

 .1011 ،84-19، ش 10 س مجله حوزه، ،«حبه با کاظم حائریمصا»

 د( روزنامه

 .1، ص 11111، ش 1019اردیبهشت  1، شنبه اطالعاتروزنامه 

 .1، ص 11101، ش 1019اردیبهشت  19، دوشنبه اطالعاتروزنامه 

 .1، ص 11811، ش 1018خرداد  1، دوشنبه اطالعاتروزنامه 

 .0 ص، 11814، ش  1018 خرداد 10، یکشنبه اطالعاتروزنامه 

 .1، ص 11818، ش  1018خرداد  10به ، چهارشناطالعاتروزنامه 

 .1، ص 11881ش   ،1018تیر  1، شنبه اطالعاتروزنامه 

 .1ص  ،1818سال دهم، ش  ،1018فروردین  19، شنبه جمهوری اسالمیروزنامه 

 .1، ص 14119، ش  1018خرداد  8شنبه ، سهکیهان روزنامه

 .1، ص 14104، ش 1018خرداد  11شنبه ، سههانکیروزنامه 

 .0، ص 14101، ش  1018خرداد  10، چهارشنبه کیهاننامه روز

 .8، ص 14101، ش  1018خرداد  10شنبه ، پنجکیهانروزنامه 

 .0، ص 11880، ش 1018خرداد  19شنبه سه کیهان،روزنامه 

 .1، 14108، ش  1018خرداد  01شنبه ، پنجکیهانروزنامه 

 
 


