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 مقدمه
در تبعيد امام دورهدر و دولـت 1975نجف، پس از انعقاد قراداد خميني الجزاير بين رژيم شـاه

هر طور عراق، دو كشور متعهد شدند كه به در كلي از و گونه فعاليت مخالفان جلـوگيري كننـد
با. افزايش يافت+خميني هاي دولت عراق براي امام واقع از اين تاريخ بود كه محدوديت اما

ا همه، اعالميه اين و نوارهاي ميها و بـدين مام به ايران فرستاده سـان ايشـان همـواره بـا شد
و انتشـار مقالـه آقـا اما پس از ارتحال حـاج. يارانش در ايران در ارتباط بود مصـطفي خمينـي

كه منجر شد امام در كانون توجهات قرار گيرد)56دي ماه17(آميز روزنامه اطالعات توهين
و هاي مخال عنوان رهبر تمامي گروهو به ف رژيم شناخته شود، رژيم عـراق تحـت فشـار شـاه

و توزيـع56هاي آخـر سـال در ماه. ها افزود ساواك بر شدت محدوديت كـه سـرعت ارسـال
و امنيتي عراق بـا مراجعـه بـه اعالميه هاي امام افزايش چشمگيري يافته بود، مقامات دولتي

خو امام در چند نوبت، از ايشان خواستند فعاليت د را متوقف كند، ولي امام بـدون هاي سياسي
مي توجه به اين تذكرات به فعاليت روزنامه لوموند57در چهارم ارديبهشت. داد هاي خود ادامه

در فرانسه مصاحبه اي با امام انجام داد كه با توجه به اعتبار اين روزنامه در اروپا، تأثير فراواني
و ديدگاهبه شناخت جامعه جهاني نسبت برها مواضع (جا نهادي امام ج صحيفه. از) 3:366امام،

در سوي ديگر، شكست سياست آشتي ملي دولت شريف و و ناكامي در جلب نظـر امـام امامي
و اعتصابات گسترده17ادامه نيز وقوع فاجعه  از آنجاكـه. تـري شـد شهريور، منشأ اعتراضات
و رهنمودهـاي آميز، اعالميـه هاي اعتراض عامل اصلي حركت و برنامـه هـا هـاي ريـزي امـام

و ياران ايشان بود، رژيم بر . تر داشته باشد گيرانه آن شد تا دربرابر امام موضعي سخت شاگردان
وبه57بدين ترتيب منزل امام در نجف از اول مهر محاصره نيروهاي امنيتـي عـراق درآمـد

و رفت افراد به و بدين مأموران از آمد ان ارتباط امـام بـا خـارجس بيت ايشان جلوگيري كردند
ايشان نيز در اعتراض به اين رفتار ناشايست از رفتن به مسجد براي اداي نماز. بيت قطع شد

(جماعت خودداري ورزيدند تا منش، امام بصيرت. : خميني از هجرت به پاريس ...58(
و سرنوشت شدآنبرساز امام براي ادامه رهبري مبارزات بر ضد رژيم، در تصميمي تاريخي
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و به ـ كه در آن امكان ادامه مبارزه بـا رژيـم شـاه وجـود تا از عراق خارج شود كشور ديگري
ـ عزيمت كند امام پس از ورود به پاريس در ديدار با دانشجويان ايراني مقيم اروپا. داشته باشد

و انتخا57مهر ماه19و ايرانيان مقيم پاريس در  ب فرانسه، در مورد چگونگي خروج از عراق
: گويد مي

بعدش رئيس اطالعاتشان آمد پيش من راجع به اينكه شما خوب است ايـران را
. دولت ايـرانبه مسلح نكنيد؛ خوب است فعاليت نكنيد؛ ما تعهداتي داريم نسبت 

آن دولت ايران داريد، اما من نسبتبه من گفتم كه خوب شما تعهداتي نسبت به
و ما هم تعهد و نسـبت ات خودمان را داريم نسبتتعهداتي ندارم بـه بـه اسـالم

مي. ملت خودمان خواهيـد دهيم، شما هم هر كاري مـي ما به كار خودمان ادامه
مي. بكنيد مي گفت آخر شما هر روز اعالميه و دهيد؛ هر روز يك نواري فرسـتيد

نه. كنيد؛ اين را كمش كنيد چه مي دهـم؛ نـوار هـم پـر من اعالميـه مـي! گفتم
مي مي و مي كنم اينها چيزي اسـت كـه. كنم فرستم؛ منبر هم اگر رفتم، صحبت

به. توانم خالفش را بكنم من نمي و بعد تشديد كردند؛ طوري كه مـن او هم رفت
و پيش تر چون اين را گفته بـود كـه ديدم كه اينها ديگر تحمل مطلب را ندارند

ما[=فالني را حاال هيچ، اما شماها  اهيم كـرد، مـن ديـدم كـه را چه خـو] رفقاي
و مـا هـم مكـاني  ممكن است يك وقتي اينها به رفقاي ما يـك تعرضـي بكننـد

بنـا گذاشـتيم كـه. خواهيم كارمان را انجام دهـيم پيشمان مطرح نيست؛ ما مي
و از آنجا بعد به يكي از ممالك اسالمي بروم با اينكـه ويـزا هـم. برويم به كويت

حتـي. كويت مانع شـدند از اينكـه مـا بـرويم داشتم، در سرحد كويت باز دولت 
مـا. قدر هم اجازه ندادنـد اجازه اينكه ما برويم به فرودگاه از آنجا پرواز كنيم، آن

! معلوم شد كه خود آنها هم تفاهمي داشتند؛ منتظر ما بودند. بازگشتيم به عراق
و ما برگشت! همان جمعيتي كه ما را آورده بودند، باز آنجا ايستاده بودند يم عراق

و از بغـداد هـم ديـديم كـه  و بعد از چندين ساعت بردند بغداد ما را بردند بصره
. حاال بياييم اينجا تا بعد بتوانيم يك فالن محلي بـراي خودمـان انتخـاب كنـيم 

ج(».موقتاً آمديم به فرانسه ) 3:502صحيفه امام،

و ترتيب پس از آنك به هر مبارزات در نجف وجود نداشـت،ه براي امام امكان ادامه فعاليت
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و به ـ كه تعهداتي در قبال شاه ايشان ماندن در عراق را صالح نديد همين دليل ابتدا سوريه را
و انقالبي و عراق روابط تيره نداشت ـ ولي چون سوريه ـ انتخاب كردند و بـا تر بود اي داشتند

سو اعالم انتخاب سوريه، عراق مانع خروج امام مي و از يي ارتباط امام از سوريه بـا ايـران شد
و نيز مشكل بود، قرار شد امام ابتدا به كويت برود، اما عراقي ها همان شب به مقامات كويـت

و بدين ترتيب قرار شد كويت امام را نپذيرد ها مانع گونه بود كه كويتي اين. ايران اطالع دادند
و ايشان را از سر مرز بازگ )259: باقي، بررسي انقالب ايران(. رداندندورود امام به كويت شدند

(راه بازگشت شخصاً تصـميم گرفـت بـه فرانسـه عزيمـت كنـددرامام خمينـي، دليـل.
مي)79:آفتاب دانست ساير كشورهاي اسالمي نيز با او همين رفتار را خواهند در واقع ايشان

و ارتباطي نيز براي روي ناگزير يك كشور غيراسالمي را برگزيد تا از لحا كرد، از اين ظ خبري
شدن تصميم امام براي هجرت به فرانسه، بعد از ظهر روز پس از قطعي. نهضت سودمند باشد

مي57مهر 14 و همراهانشان با يك هواپيماي عراقي به بغداد و در هتل دارالسالم ايشان روند
ن حـرم نيـز امـام را زائـرا. رود همان شب امام براي زيارت به كاظمين مـي. يابند استقرار مي

مي مي و جمعيت انبوهي دور ايشان جمع مأموران عراقي با ديدن ايـن وضـع بـا. شود شناسند
و پيش از ظهر روز شتاب امام را به بغداد باز مي همـراه فرزندشـان مهر ايشان بـه15گردانند

و آقايان فردوسي و اماليي، با هواپيما سيداحمد خميني، دكتر ابراهيم يزدي ي عراقي عازم پور
(شوند فرانسه مي ج. و پنج ساله، از) 2:103نجاتي، تاريخ سياسي بيست دولـت فرانسـه پـس

بهمش دارد توافق دولت فرانسه احتمال. خاك فرانسه موافقت كرد ورت با رژيم شاه با ورود امام
و مشكل دليل دورترو شاه با اقامت امام در فرانسه به ن دسترسـي شـد تـر شدن ايشان از ايران

و ياران امام به وبه. محل اقامت وي صورت گرفته باشد روحانيون واقع اين محاسبه اشتباه بود
به رغم مسافت چهار به و فرانسه، امام طور منظم با ياران نزديك خود هزار كيلومتري بين ايران

و استقرار موق. در ايران در ارتباط بود تي امـام در محلـه اما با اين حال پس از ورود به پاريس
، پيام دولت فرانسه از سوي اداره مهاجرت اين كشور مبني بـر ممانعـت از هرگونـه»كشان«

: ايشان نيز با صراحت فرمود. فعاليت سياسي، به امام ابالغ شد
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مي. كرديم اينجا مثل عراق نيست ما فكر مي از. زنم من هرجا بروم، حرفم را مـن
و از كـنم تـا بـه دنيـا شهري به شهر ديگر سفر مـي فرودگاهي به فرودگاه ديگر

اند تا مردم اعالم كنم كه تمام ظالمان دنيا دستشان را در دست يكديگر گذاشته
دنيـا جهان صداي ما مظلومان را نشنوند، ولي من صداي مردم دلير ايـران را بـه 

(خواهم رساند )5: جمعي از نويسندگان، همراه امام در پاريس.

و ايشان در پاريس ماندگار گشت از محدوديت تدريجبههمه اينبا با. هاي امام كاسته شد
و همراهانشان» نوفل نوشاتو«تالش ياران امام نيز منزلي در در حومه پاريس تهيه شد تا امام

. در آنجا استقرار يابند
و رسـاني، تبليغـاتي اينجا براي ما اهميت موضوعي دارد، تفاوت شبكه اطـالعدراما آنچه

و نقش اين شـرايط+خميني اي نهضت امام رسانه و پس از هجرت تاريخي به پاريس پيش
هجرت امام به پاريس. كردن مسير پيرزوي انقالب اسالمي است اي در هموارو امكانات رسانه

و كاهش ارتبـاط ايشـان بـا ايـران، نـه بر تنهـا موجـب خالف تصورات رژيم درباره دوري راه
و بين تر انقالب چهره شد، بلكه از آن مهمگسترش اين ارتباط  به اي جهاني خود گرفت المللي

آن ترين رسانه اي گسترده از بزرگو خواسته يا ناخواسته شبكه هاي جمعـي جهـان در اختيـار
و دقيق از اين. قرار گرفتند ـ تطبيقـي رو براي فهم بيشتر تر موضوع، از روش پژوهش تحليلي

و رسانهبهره گرفتيم تا با تحلي اي رهبر انقالب در دوره قبل از هجرت بـهل وضعيت ارتباطي
و تطبيق آن با همين وضعيت در دوران اقامت در نوفل درلو پاريس شاتو، اهميـت ايـن تغييـر

ـ روشن شود امكانات رسانه ـ در جهت پيروزي انقالب اسالمي .اي
د بهالبته در زمينه چرايي وقوع اين تغيير دو فرضيه متفاوت چشـمر گزارش هاي تاريخي

اي بـر رونـد هاي غربي با آگاهي كامل از تأثير ارتباطـات رسـانه نخست آنكه دولت. خورد مي
ديگر آنكه رهبـر انقـالب بـا. پيروزي انقالب، چنين امكاني را براي امام خميني فراهم كردند

تد تمايل دولت آگاهي از عدم و تالش براي اوم حكومت پهلوي، هاي غربي به پيروزي انقالب
. اي كه اقامت در پاريس براي او پديد آورده بود، بهره گرفت هوشمندانه از فرصت بزرگ رسانه

. در تحقيق پيشِ رو فرض دوم، به منزله فرضيه اصلي تحقيق پذيرفته شده است
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در نجف شبكه پيام و ارتباطي در دوره اقامت  رهبر انقالب در حصر: رساني
و رسانههنگام وقوع هر ان در قالبي معموالً در فضايي كه تمامي امكانات ارتباطي هاي جمعي

و  دست قدرت حاكم است، مبارزان انقالبي براي رساندن پيام خود به طبقات مختلـف مـردم
و شـبكه هاي انقالبي خويش، به راهكارهاي نوين ديگري براي اطـالع گسترش ايده رسـاني

عنوان رهبر نهضـت اسـالمي نيـز چنـين به+خمينيامارتباطي خويش نيازمندند؛ درمورد ام
ترديد يكي از داليل اصلي تبعيد امـام از ايـران، قطـع شـبكه ارتبـاطيبي. امري صادق است

و دور و مقلدانشان و اطالع ايشان با انبوه هوادارن رسـاني ايـران كردن وي از فضاي ارتباطي
مر. بود جعيـت بسـياري از مـردم ايـران را نيـز اما امام كه افزون بر رهبري سياسي نهضـت،

ب برعهده داشت، توانست راه ود، براي ارتباط هاي ارتباطي ديگري را كه خارج از كنترل دولت
و ديني نهضت، خود فرصت ديگري. پيش گيرد با هوادارانش در از سوي ديگر ماهيت مذهبي
و پيام هاي پيام بود تا از روش مـام ضـمن طـرح مباحـثا. گيري جديدي استفاده شـود رساني

: به اين امر نيز اشاره دارد 1348حكومت اسالمي در سال 
اولين فعاليت را در ايـن. ما موظفيم براي تشكيل حكومت اسالمي جديت كنيم

شما اآلن نـه كشـوري داريـد نـه لشـگري، ولـي ... دهد راه، تبليغات تشكيل مي
و دشـمن نتوانسـته همـه وسـ  ايل تبليغـاتي را از تبليغات براي شما امكان دارد

ريزي يك دولت حقـه وظيفه ما اين است كه از حاال براي پايه. دست شما بگيرد
و]و[تعليمات بدهيم؛ همفكر بسازيم ... اسالم كوشش كنيم يك مـوج تبليغـاتي

كم فكري به و هاي آگـاه، كم توده وجود بياوريم تا يك جريان اجتماعي پديد آيد
و ديندار در نه و حكومـت وظيفه شناس ضت اسالمي متشكل شده، قيـام كننـد

) 120ـ 115: خميني، واليت فقيه امام(».اسالمي تشكيل دهند

بركهگونه همان سـوي آيد، گام اول از نگاه امـام بـراي حركـت بـهمي از جمالت مذكور
و تبليغات است اهداف نهضت اسالمي، اطالع بر اين اساس بود كه در فضـاي كـامالً. رساني

ـ رسانه بست را اي حكومت پهلوي، هوادارن امام يك شبكه غيررسمي اطالعه سياسي رسـاني
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به. كيل دادندتش باره ايندر. مدد آنان آمد، ماهيت اساساً مذهبي نهضت بود آنچه در اين زمينه
اي مجالس مذهبي ازقبيل ترحيم، هفتم، چهلم، سـالگرد شـهداي ويژه از كاركرد رسانه بايد به

و مجالس روضه نـام بـرد سركوب رژ از گونـه مجـالس معمـوالً ايـن. يم، اعياد مذهبي پـس
به گرد مي آمدن جمعيت بسيار، و شعاردهي عليه رژيم بدل اسـتفاده از مجـالس. شـد تظاهرات

از: همراه داشت مذهبي چند امتياز براي انقالبيون به اول اينكه حرمت اين مجالس اغلب مانع
يابرخورد مؤثر رژيم با آنه ميا و از اين جلوگيري از تشكيل آن مي شد آمد تـا رو فرصتي پيش

ـ رسانه  دوم آنكه ماهيت مذهبي اين. گونه مراسم پديد آيد اي در قالب اين يك تجمع مذهبي
بهمجالس هرچه بيشتر مي، رنگ مذهبي آن جنبش و ميرا داد و حسيني(كرد تقويت ، رهبري

و از همه) 304: انقالب هـا بـود، هايي كه بخش اصلي اين برنامـه تر، سخنراني مهمو در آخر
و بخشي از شبكه اطالع مي نقش يك رسانه عمومي مهيج و. كرد رساني جنبش را ايفا خطبـا

گرفت، ضمن طـرح مباحـث در منابري كه در اختيارشان قرار مي+خميني وعاظ هوادار امام
به مذهبي، به مي صراحت يا به كنايه از رژيم انتقاد و و اهداف رهبر انقـالب كردند ترويج افكار

. پرداختند مي
به ترتيب منبرهاي مجالس مذهبي، رسانه بدين مي اي بود كه رژيم توانست همانند دشواري

كـردن خطبـاي مشـهور، المنبر البته رژيم با ممنوع. هاي جمعي ديگر آنها را كنترل كند رسانه
رساني فراگير امام آسيب جدي زند، اما بديهي بود پيام كرد تا از اين طريق به شبكه تالش مي

از سـوي. كـرد اثـر مـي كه گستردگي آن در سراسر كشور، تالش رژيم را تا اندازه زيادي بـي 
و ديگر، حريم نسبتاً امن اين مجالس، فرصت مبادله شعارها، اطالعـات، عقايـد، اعالميـه  هـا

و اطالعي رسانهگذار اوج اثر. كرد نوارهاي امام را فراهم مي رساني اين مجـالس در زمـان اي
و نوارهاي امام در آن مجالس آقا مصطفي خود را نشان داد؛ چراكه اعالميه بزرگداشت حاج ها

ميبه با تيراژ بسيار بااليي دست و تشريح اهداف رهبـر دست گشت كه اين خود در شناساندن
د. نقالب تأثير بسزايي داشتا مييكي از شاگردان امام :گويدر اين زمينه

را ما نوارهاي درس حضرت امام را تهيه مي و روحـانيون نوارهـا و طـالب كرديم
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رسـيدن نوارهـاي درس واليـت فقيـه بـه قـم مـوجي در بـين. دادنـد گوش مي
و تحول اساسي در آنان ايجاد كـرد انقالبيون به وقتـي نوارهـا دسـت. وجود آورد

مي به كم دست و اذهـا گشت، (بردنـد عمـق قضـيه پـين بـه كم فكرها احمـدي،.
)64: طاهري خرم آباديخاطرات 

و انديشه امام» نوار كاست«بعد از اين دوره به داخـل كشـور بـه+خميني در انتقال پيام
و بعدها با عزيمت ايشان به پاريس، در پيش برد نهضت اسالمي كـاربرد نقش مهمي ايفا كرد

سا. تري يافت وسيع به1348ل در واقع از پايان . يكباره كاربردي انقالبي پيدا كرد، نوار كاست
و مركزي بود كه روزنامه با توجه به را نگاران اروپايي نهضت امـام همين نقش حياتي خمينـي

(ناميدند» انقالب كاست« بـاره الگـار در ايـن)99:، تـاريخ شـفاهي انقـالب اسـالمي فراتي.
مش در واقع همان«: گويد مي روطيت انقـالب تلگـرام بـود، سـمبل تكنولـوژي طور كه انقالب

نوارهـاي كاسـت) 135: الگار، انقـالب اسـالمي در ايـران(.»انقالب اسالمي نوار كاست بود
و آسـان بـه به و قابليت تكثير سريع و سبب ارزاني و بـازار راحتـي در دسـترس مـردم كوچـه

مي طلبه و دانشجويان قرار ي از ياران امـام در عـراق بـا بر اين، برخ افزون. گرفت هاي حوزه
اندازي استفاده از فرصت تيرگي روابط شاه با دولت عراق، راديو صداي انقالب را در عراق راه

و اعالميه كردند تا با استفاده از آن، اخبار، پيام در هاي رهبر انقالب را بـه ها گـوش انقالبيـون
بي. داخل ايران برسـانند  و شـتري در انتقـال پيـام امـا گذشـته از نـوار كاسـت كـه سـهم هـا

و چاپ آنها بـه زبـان كردن كاست امام داشت، پياده هاي سخنراني و تنظيم هـاي مختلـف، ها
شـك جزئـي از شـبكه گرفـت؛ اقـدامي كـه بـي اقدام ديگري بود كه در اين زمينه انجام مي

به پيام مي رساني نهضت اسالمي . رفت شمار
اع هاي مكانيكي از و نوارهاي امام، شهر الميهبسيار مناسب پخش و مدينه ها هاي مكه
هر. حج هر سال بوددر مراسم  و نوارهـاي امـام را از عربسـتان بـه زائران ايراني ساله جزوات
مي ايران مي ترتيـب بـدين. شـد آوردند كه پس از آن در سطح وسيعي در سراسر كشور منتشر
و يارانشـان فـراهم خميني، اين امكا فرد نهضت امامبه هاي منحصر ويژگي ن را بـراي ايشـان
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و هاي گزاف، شبكه اطالع كرده بود كه بدون صرف هزينه ـ و تبليغاتي نسبتاً گسـترده رساني
به در ـ ايجاد كنند كه عمدتاً و تقريباً مخفي و دانشـجويان عين حال غيررسمي دسـت طـالب

ها، اين شبكه عمدتاً همه تالشمهم اين است كه با وجود اما نكته.شد هوادار ايشان اداره مي
و به و روزنامه بودن از رسانه دليل محروم كاركردي داخلي داشت هاي بـزرگ جهـان هرگـز ها

ي بود كه در تمامرو هميناز. توانست در خارج از مرزهاي ايران نقش مؤثري داشته باشد نمي
ـ با وجود تالش سال ـ هاي دانشجويان ايراني هاي تبعيد امام در عراق و آمريكـا مقيم اروپـا

.اي جهاني نشان دهد نهضت اسالمي نتوانست از خود چهره
هاي بزرگ دنيا را براي ديدار تر خواهد شد كه هجوم رسانه درك اين موضوع زماني آسان

عزيمت امام به پاريس، ايشان را در كانون تجمـعِ.و مصاحبه با امام در پاريس در نظر آوريم
و فراگير بزرگ و رسانه ترين روزنامهترين و از اين هنگام بـود ها هاي تصويري جهان قرار داد

و انقالب اسالمي قرار گرفتند كه اين رسانه ـ در خدمت امام ـ خواسته يا ناخواسته هر روز. ها
در ها خبرنگار خبرگزاري ده و مترصد كوچك لوشاتو نوفلهاي بزرگ و يا مصـاحبه ترين اقدام

آنسخنراني امام بودن بهراد تا گونه بود كـه همـه واقع، اينبه. دنيا مخابره كنند در اسرع وقت
و رسانه ها، روزنامه اين خبرگزاري هاي تصويري بزرگ دنيا در مدت چند ماه، نقـش شـبكه ها

و تأثير در ادامه، اين تغيير راهبرد رسانه. بزرگ اطالع رساني انقالب اسالمي را ايفا كردند اي
بهانكارناپذير ميش در روند پيروزي انقالب، . شود تفصيل تشريح

در پاريس در دوره اقامت و ارتباطي 1شدن سوي جهانيبه: شبكه پيام رساني

بينـي هجـرت تـاريخي امـام بـه پـاريس، پـيش تـرين پيامـدهاي قابـل ترديد يكي از مهم بي
ـ جهاني عكـس كشـورهايبه شدن انقالب اسالمي بود؛ چراكه جريان آزاد اطالعات در اروپا

ـ به  و شرقي به اسالمي و پيام امام را اروپـا مركـز. كـرد سراسر جهان مخابره مـي آساني صدا
و رسانه ترين خبرگزاري مهم و مطبوعات جهان بود كه در رقابتي نزديـك در جسـتجوي ها ها

به است در اينجا جهاني بديهي.1 و فراگير بلكه به معناي بين» «معنايِ شدن نه .استشدن المللي
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به ترين اخبار جهان بودند؛ نكته تازه در واقـع. بـود رو بدان توجه نكرده هيچ اي كه دولت ايران
انگاشتند كه با رفتن رهبر انقالب به پاريس، ارتباط او با هوادارانش دولتمردان ايران چنين مي

در. قطع خواهد شد مي اين سوليوان : نويسد باره
امــامي مرتكــب اشــتباهي شــد كــه بيشــتر از اقــدامات ديگــر، تــوأم بــا شــريف

و اشتباه محاسبه بود واقع عدم اهللاد كـه چـون وجـود آيـت كـر او فكـر مـي. بيني
ـ خاري در چشم شاه است، اگر بتواند او ـ در خاك عراق خميني در شهر نجف
... را از اين شهر دور كند، ضربه مـؤثري بـه مخالفـان داخلـي وارد خواهـد كـرد 

مي شريف اهللا خمينـي از طريـق زائـران كرد كه چون آيت امامي چنين استدالل
ـ كه به نجف مي  ـ ايراني و از طريـق روند با مخالفان داخلي تماس برقرار كـرده

مي همين زائران نوار سخنراني از هاي خود را به ايران فرستد، در صـورت اخـراج
(عراق ديگر قادر به ادامه تماس با مخالفان نخواهد بود در. سـوليوان، مأموريـت

) 118و 117: ايران

راندن امام از نجف تـدبير كـرده بـود،نسان، تقريباً هرچه دولت ايران در زمينه بيرو بدين
بـاره تصـريح خارجه وقت آمريكا نيز در همـين وزير امور» سايروس ونس«. نتيجه عكس داد

: كرده است
اهللا خمينـي از نجـف ساختن دولت عراق به اخـراج آيـت اقداماتي كه براي وادار

كليـه اهللا بـه پـاريس عمل آمد، نتيجه عكس بخشـيد؛ زيـرا بـا عزيمـت آيـت به
و با دسترسي وي به وسايل ارتباط نيروهاي مخالف به و دور او گرد آمدند جمعي

و تظاهرات مخالفان در ايران تحت كنترل مسـتقيم او  امكانات پيشرفته، فعاليت
(قرار گرفت )26: ونس، نقش آمريكا در ايران.

در بدين و تصورات، خـارجي در اطـراف ها خبرنگارده لوشاتو نوفلگونه برخالف انتظارات
و فرانسه به و آزادي نمي خانه امام مستقر شدند توانست در مقابل آنها عنوان مدعي دموكراسي

اي داد كه با رهبر انقالب مصـاحبه مقاومت چنداني نشان دهد، از اين رو گاه به آنها اجازه مي
ش» گوادلوپ«ويژه پس از كنفرانس ترتيب دهند؛ به اه براي آمريكا كه ديگر امكان حمايت از
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و آنها مي و منطقـه بـه امـامو غرب وجود نداشت خواستند براي حفظ آينده خويش در ايران
و خبـري اروپـا موجـب شـد. نزديك شوند حضور امام در فرانسه با توجه به موقعيت ارتباطي

و بين ـ نخست در شرايطي كه شريف. المللي بيابد انقالب چهره جهاني ـ وزير رژيم شاه امامي
و از پشـت تريبـونو نمايندگان مجلس از ترس مردم ايران نام امام را با احترام ياد مي كردند

و از راديوي سراسري را،مجلس خواندنـد، مـي» العظمـي خمينـياهللا حضـرت آيـت«ايشـان
و غيرايراني جرئت بـدرفتاري بـا دليل واكنش ميليون حكومت فرانسه نيز به ها مسلمان ايراني

و بازتاب گسترده فعاليت اين. نداشتامام را  هـاي گونه بود كه صورت اقدامات امام در فرانسه
و رسانه و نابودي هاي گروهي ازيك ايشان در مطبوعات سو در گسترش روند پيروزي انقالب

و از سويي ديگر در جهاني و چـه رژيم پهلوي بسـا كردن انقالب اسالمي تأثيري عميق داشت
و كرد، تحوالت سياسي در ايران به اين سـرعت روي نمـيه سفر نمياگر ايشان به فرانس داد

.كرد شايد مسير تحوالت نيز تغيير مي
دو افزون ـ رسانه بر اين و حضور در فضاي سياسي اي آنجا، نتيجه تأثير، اقامت در پاريس

و آن تغيير نگرش امام نسبت و جامعه مدني بود ديگري نيز درپي داشت درا. به سياست قامت
گيري مرحله جديدي از انديشه سياسي رهبر انقالب بود كه سرانجام بـه پاريس سرآغار شكل

چهبه. انجاميد» جمهوري اسالمي« قم بياني دگر، بسا اگر امام براي نمونه از نجف به تهران يا
مي آمدند، عناصر سنتي انديشه ايشان برجسته مي . گرديد تر

بهسان بدين مي، م نظر و اطالعرسد رساني پاريس حتي قبل از تـرك وقعيت مساعد خبري
و يا دست كم در تصميم به اقامت دائم در پاريس تـا عراق، در انتخاب اين شهر براي هجرت

در. تأثير نبوده است پيروزي انقالب اسالمي بي در لوشـاتو نوفلخود امام مدتي پس از اقامت
اي نامه دسـت آوردن جانـب تـا بـه ايـن«:ن مسئله اشاره دارداي به يكي از يارانشان در قم به

گرچه از جهاتي. هستم] پاريس[=مزاحمت، اينجا محلي در كشورهاي اسالمي در صورت عدم
ج(».ناگوار است، لكن براي رساندن صداي ملت به عالم مناسب است )4:229صحيفه امام،

صـورت بـه57در اسـفند همچنين مدتي پس از بازگشت به ايران در سخنراني خود امام
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و رسانه مي اي پاريس در جهت جهاني مستقيم به كاركرد خبري : كند كردن انقالب اشاره
حال كه مايل نبودم از دول اسالمي خارج شوم، لكن خداوند تقدير كـرده عين در

وبه] پاريس[=بود كه مسائل در آنجا  طور وسيع در همه جاي دنيا پخش بشـود
ميخبرنگارها از اطر شـد اف عالم هجوم كردند كه گاهي روزي چندين مصاحبه

بهو خصوصاً از آمريكا كه مصاحبه و آنها از همانجا پخش كردند هايي با آنها شد
و ما هم مسـائل ايـران را در آنجـا روشـن  و به بعضي از بالد ديگر سراسر آمريكا

به طوري كرديم؛ به س كه بسياري از ابهاماتي كه وئي كـه از طـرف واسطه تبليغات
(اجانب شده بود، در آنجا رفع شد ج. ) 6:227همان،

به از همين مي رو و اضطرار سختي توان انتخاب پاريس براي اقامت دائم را از روي تصادف
و در واقع اين قرينه . بودن انتخاب اين شهر است دهنده آگاهانه ها نشان دانست
و روند انقالب اسالمي مهـم بـود حدي در زندگي سيا اقامت امام در پاريس به سي ايشان

در كه حتي برخي از ياران امام، بازگشت ايشان بـه ايـران در آن مقطـع را بـه  انـدازه اقامـت
مي مهندس بازرگان دراين. دانستند مؤثر نمي لوشاتو نوفل : نويسد باره

و به مردم ايران ندا حركت رو به تزايد تمركزي اول انقالب، انحصار به . شتهداخل
و رفـتن فشار دولت شاه به دولت عراق بـراي اخـراج آيـت اهللا خمينـي از نجـف

تصـادف مبـاركي بـود13/7/57ايشان به پاريس در معيت آقاي دكتر يزدي در 
، راهگشـاي مـؤثري»عدو شود سبب خير اگر خدا خواهـد«كه با تجديد خاطره 

و اقدامات گرديد، چه با ايران براي مالقات و مذاكرات و مسـافرينيها هاي مقـيم
و چه با دنياي خـارج  و راحـت. از ايران آن حتـي بهتـر كـه اگـر بـه ايـران تـر از

و به سـود پديـده مي و افكار از هرجا به روي ايشان اي كـه بعـداً آمدند، توجهات
جمهور ژيسكاردسن رئيس... نامش انقالب اسالمي ايران گزارده شد، جلب گرديد

و دولت و شـاه را هاي اروپ فرانسه ايي بر مبناي اطالعـاتي كـه از ايـران داشـتند
و منقرض مي مرده دانستند، اولين مقامات رسمي خارجي بودند كـه از شـاه شده

و به رهبر آن رو آوردند به با. طرف ملت ايران روزنامه فيگارو پاريس كه مدير آن
و با رئيس قطب به را در جمهور نزديكي سياسي داشت، اولين مصاح زاده آشنايي
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راه را براي مطبوعات ديگر فرانسـه]و[و با لحن مساعد انجام داد 1357ماه آبان
و آمريكا باز كردو خبرگزاري )49:بازرگان، انقالب ايران در دو حركت.(هاي اروپا

فرانسوي نيز بر اين باور اسـت كـه اقامـت امـام در فرانسـه نگار روزنامه،»پير سالينجر«
بـاره اخبـار يخ انقالب اسالمي ايران است؛ چراكه با تحقق اين سـفر، يـك عطفي در تار نقطه

شد ايران عنوان بسياري از رسانه : هاي جهاني
هـا رسـانه اهللا ناگـاه آزادانـه بـه لوشاتو در حومه پاريس، آيـت با رفتن وي به نوفل

آن دست و به چنان نمونه حيرت يافت صورت يـك انگيزي شد كه تقريباً يك شبه
و. المللي درآمد متشخص بين فرد او توانست بـا نظـم بيشـتر، نـوار تهيـه نمايـد

را هايي كه هـر روز از شـهرهاي مختلـف حركـت مـي توسط پيك كردنـد، آنهـا
و فرانسـه. قاچاقي به ايران بفرستد او توانست از خط مستقيم تلفن ميان ايـران

و دستيارانش بدون نگراني از ضبط و خودش به نيز استفاده كند شدن مكالمات،
و دستور برپايي تظـاهرات را صـادر هوادارن آيت اهللا در سراسر كشور تلفن بزنند

(نمايند ) 101: پير سالينجر، آمريكا در بند.

و تحليلگران انقالب اسالمي براين باورند كه به روي نبايـد نقـش هيچ بسياري از محققان
و شخص ها را در جهاني رسانه خـود ايشـان نيـز. يت امام ناديده انگاشتشدن انقالب اسالمي

و خيلي زود، متوجه فضاي مسـاعد پـاريس بـراي طـرح ديـدگاه  و اعتراضـات خـود شـد هـا
مي همين به و مصاحبه با خبرنگاران استفاده محمد حسنين«. كرد رو از هر فرصتي براي گفتگو

در، روزنامه»هيكل مي اين نگار مصري : گويد باره
خم ورود آيت او اكنون. هاي انقالب بود عطف لوشاتو، يكي از نقطه يني به نوفلاهللا

و راديـو  ـ كـه بـه در معرض توجه كامل مطبوعات و هـاي جهـان تمـام سـخنان
ـ قرارگرفته بـود اقدامات او توجه زيادي مي و او نشـان. كردند داد كـه از منـافع

مي امتيازاتي كه از ظاهر و بيانيه شدن عايد و مصـاحبههـ شود، مطلع است هـايا
و هر جايي را كـه بـراي كرد تا عنوان خود را زمانبندي مي هاي خبري در آمريكا
در جريـان سـه مـاه اقامـت در فرانسـه،. خود اختصاص دهد نفوذ مساعد بود، به
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مصاحبه انجام داد، يعني تقريباً هر روز سه تا5001تا 400اهللا خميني بين آيت
از. چهار مصاحبه هاي تلويزيـوني ظـاهر اوقات او در جلوي دوربينبخش بزرگي

اهللا خمينـي در پـاريس ايـن بـود كـه سـردبيران يك نتيجه حضور آيت.شد مي
و سرگرداني كرد روزنامه براي تهران مشكل بـود كـه. هاي ايراني را دچار حيرت

خـود هـاي اول خبـري را بـه اي را كه در همه جـاي جهـان عنـوان بتواند حادثه
(ده بود، ناديده بگيرداختصاصي دا ) 283: هيكل، ايران روايتي كه ناگفته ماند.

به هاي شبكهجز مطبوعات، به و تلويزيوني نيز از سراسر جهان انتشـار پيـام امـام راديويي
و تيتر روزنامه مي و تقريباً هر روز اخبار انقالب ايران عنوان و رسانه پرداختند هاي مختلـف ها
از تعبيري جالب به2.بود و، سفير وقـت انگلسـتان در ايـران، بـزرگ»پارسونز«و دقيق تـرين

: ترين منبر جهان در اختيار امام قرار گرفته بود پرشنونده
. اهللا خميني در پاريس از تمام امكانات ارتباطي مدرن جهان برخـوردار بـود آيت

آن خبرنگاران رسانه ]و[. حضـور داشـتند]جا[هاي خبري از چهار گوشه دنيا در
ترين منبر خطابه جهان را در اختيار گرفت؛ منبري كه هرگـز در يـك پرشنونده

و الجزاير در اختيار او قرار نمي (گرفت كشور اسالمي مانند سوريه پارسونز، غرور.
) 136:و سقوط

و نهضت امام توجهترتيب با عطف بدين خميني، براي افكار عمومي جهان به مسايل ايران
ده يق بيناز شروع نهضت، اعضاي يك كميته تحق نخستين بار پس روزه المللي در پايان ديدار

ـ كه به  ـ نتيجه تحقيقات خـود را دربـاره خود از ايران دعوت حقوقدانان ايران انجام شده بود
و نقض حقوق بشر اين ناآرامي از گونه اعالم داشـتند كـه بـه هاي اخير عقيـده آنـان حمايـت

ميبه.1 ام ها، سخنراني ها، گفتگو همه مصاحبه،هيكل رسد نظر و ديدارهاي ام را تحت عنون مصـاحبه، بـا آمـار ها
.فقره بوده است 117هاي رهبر انقالب در پاريس فقره ذكر كرده؛ چراكه مجموع مصاحبه 500تا 400

و پيام.2 و اعالميه ها، مصاحبه ها، سخنراني درمورد سرعت انتشار اخبار انقالب المللي هاي امام در مطبوعات بين ها
بهو اقدامات دولت ايران در جلو جالل فرهمند، در آسـتانه انقـالب اسـالمي: گيري از گسترش اين روند بنگريد

. بعدبه 229:، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران)هاي حكومت پهلوي اسنادي از واپسين سال(
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به. بس بزرگ است حكومت ايران، اشتباهي اي نوشتند دولت ايران نيز نامه اعضاي اين كميته
از.و در آن ادعاهاي آزادي زندانيان سياسي را رد كردند در گزارش اين كميتـه، از يـك سـو

را دولت و ارسال اسلحه به ايـن كشـور هاي غربي خواسته شده بود كه پشتيباني از رژيم شاه
خ و از ديگر سو نيز و انگلستان با حمايـت از رژيـم اطرمتوقف كنند نشان شده بود كه آمريكا

برشاه، مسئوليت سن در اين گزارش تأكيد شده بود. عهده دارندگيني درمورد اوضاع فعلي ايران
و وسيع كه ايران در حال حاضر صحنه آگاهانه دسـت ها در جهان بـراي بـه ترينِ جنبش ترين

و استقالل ملي است و رژيـم شـاه ايران. آوردن آزادي اكنون در خروش انقالبي قرار گرفتـه
: در پايان اين گزارش نيز آمده بود. كامالً قدرت عمل را از دست داده است

هـا را كـاهش المللي شكنجه هاي ايران در فشارهاي بين كه نتيجه زندان حالي در
و مراكز بازداشت تغيير مكـا ها به خيابان اند، در عوض اين شكنجه داده ن داده ها
بهو نه شـود كـه كار بـرده مـي تنها عليه فعاالن سياسي، بلكه عليه افراد نوجواني

مي اولين فعاليت جمعي از نويسندگان، همـراه.(كنند هاي سياسي خود را تجربه
)23: امام در پاريس

و موقعيت شاه در جهان پـس از هجـرت امـام بـه پـاريس بيانگراين نكته تزلزل جايگاه
و مـذاكرات سياسـي سـران انقال. است ب ايران در اين زمـان موضـوع بسـياري از گفتگوهـا

و سرسختي امام براي سـقوط حاليدر. كشورهاي بزرگ غربي بود كه هر روز بر آتش انقالب
به شد، دولت رژيم شاه افزوده مي و آمريكا نيز و رژيم هاي اروپايي تدريج سرنوشت محتوم شاه

و دي و تختش اميدي نداشـتند سلطنتي را باور كردند در. گر براي نجات تاج اوج ايـن مسـئله
و فعاليت با توجه به سرعت. اتفاق افتاد1كنفرانس گوآدلوپ هاي مستمر گرفتن انقالب اسالمي

و يارانشان در پاريس، هم و پـيش از خـروج شـاه از ايـران امام زمان با تشكيل دولت بختيـار
و»تنژيسكاردس«كنفرانس گوآدلوپ به دعوت  و با حضور سران كشـورهاي آمريكـا، آلمـان

ـ تشكيل شـد ـ در جزاير كارائيب موضـوع مـذاكرات كنفـرانس، جنـگ كـامبوج،. انگلستان

1. .
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از خشونت در آفريقاي جنوبي، نفوذ روزافزون شوروي در خليج و فـارس، كودتـاي افغانسـتان
ي سران كشـورهاي غربـي ضرورت برگزاري اين كنفرانس برا. تر انقالب ايران بود همه مهم

به هنگامي روشن برداري از اوضـاع بحرانـي منظور بهره تر شد كه خطر مداخله دولت شوروي
(ايران، براي آنان جدي شد ترين دستاورد اين كنفـرانس مهم) 389: طلوعي، داستان انقالب.

و شـاه براي كشورهاي غربي اين بود كه آنان سرانجام مطمئن شدند نهضت امام پيروز است
از. بايد از كشور خارج شود همچنين آنان به اين نتيجه قطعي رسيده بودنـد كـه خـروج شـاه

(معناي پايان سلطنتش خواهد بود كشور به ) 222: هماننجاتي،.
و اعزام او به ايران در راستاي همين تغيير» هايزر ژنرال« مأموريت از طرف دولت آمريكا

ميبه. كا ارزيابي شده استويژه آمري موضع كشورهاي غربي به در نظر رسد مأموريت اصلي او
و جلوگيري از واكنش منفي نظاميان در برابـر كنـار  گـذاردن ايران ترتيب خروج شاه از صحنه

(شاه بوده باشد ) هايزر، مأموريت مخفي در تهران؛ 400طلوعي، همان،.
درگونه بدين تص، انقالب اسالمي ـ پي و مهـمه پـاريس بـه ميم امام براي عزيمـت ب تـرين
روي بود كـه هنگـام تصـميم رهبـر واقع از همينبه. ترين مسئله روز دنيا بدل گرديد حساس

انقالب براي بازگشت به ايران صدها خبرنگار خارجي آمادگي خود را بـراي همراهـي ايشـان 
مي» ابراهيم يزدي«. اعالم كردند : نويسد در اين خصوص

نيز» پرواز انقالب«ي سفر به ايران همراه با امام در هجوم خبرنگاران خارجي برا
به. سابقه بود بي در از آنجاكه ما هنوز طور كامل به ايمني پرواز مطمئن نبـوديم،

ـ كـه  تنظيم برنامه پـرواز حـدود يكصـد صـندلي را بـراي خبرنگـاران خـارجي
و عمده وسيع و روزنامه ترين شبكه ترين و مجـالت خبـري دنيـ هاي خبري ا را ها

و ايـن امـر خـود كمـك كـرد تـا حـداكثر تشكيل مي ـ اختصاص داديـم دادند
(برداري تبليغاتي را بنماييم بهره ) 186: ها در آخرين روزها يزدي، آخرين تالش.

در البته در اين زمينه نكته و اي و آن اينكه اقامت رهبر انقالب در پـاريس خور تأمل است
از خدمت گرفتن شبكه بـزرگ رسـانه به اي غـرب در جهـت انتشـار پيـام انقـالب، معـدودي

و همچنين نويسندگان تاريخ انقالب را به اين نتيجه رسـانده بـود كـه كشـورهاي  سياسيون
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و مؤثري را در اختيار امـام قـرار دادنـد غربي در راستاي پيشبرد اهدافشان چنين امكان وسيع
كه). نظريه توطئه بودن انقالب( و اما كامالً بديهي است و منطقـي چنين تحليلي نه مسـتدل

هاي غربي حتي پس از اقامت امام در پاريس نه منطبق بر واقعيت تاريخي است؛ چراكه دولت
و تا آخرين روزهاي قبل از پيروزي انقالب، همواره از نظام سلطنتيِ حـامي غـرب پشـتيباني 

و سرانجام نيز به جابه در افزون. دادند جايي شخص شاه رضايت كردند بر اين، رهبـر انقـالب
و تــرين تغييــري در مواضــع ضــد طــول اقامــت در پــاريس كوچــك و اســتعماري اســتكباري

ـ اسرائيلي خود ندادند ضد از. آمريكايي دشمني بيشتر كشورهاي غربـي بـا نظـامي كـه پـس
. انقالب در ايران مستقر شد نيز دليل ديگري بر بطالن اين تحليل است

در پاريساي هاي رسانه فعاليت و پيام: رهبر انقالب  مصاحبه، سخنراني، بيانيه
و سخنراني ها، بيانيه اي امام در نجف، پيام رسانه ابزاركه تنها درحالي كه ها هاي محدودي بود

و در نبـود چنـين تحت كنترل شديد دولت عراق انجام مي گرفت، رهبـر انقـالب در پـاريس
و«هايي توانست با ابزار محدوديت اين. رهبري فراگيرتري را در انقالب اعمال كند» بيانقلم

هاي هاي افشاگرانه، بيش از آنكه در ايجاد شبكه دو ابزار از ابتداي مبارزات ايشان در قالب پيام
و مبارزات زير و تشكل مخفيانه و بسـيج هاي حرفه زميني اي متمركز باشد، بر مبـارزه آشـكار

ب. مردمي استوار بود و ارسال پيامدر كنار صدور به يانيه هاي مختلف، امام مناسبت هاي انقالبي
نـام مصـاحبه در رسـاندن اي پاريس، از پديده نوظهور ديگـري بـه با استفاده از فضاي رسانه

هاي امام در نجف امكان مصاحبه با رسانه واقعبه. صداي انقالب ايران به دنيا بهره فراوان برد
ف  و تقريبـاً بـا و همكـاري دولـت عـراق، وي در بزرگ را نداشت حصـر«شـار دولـت ايـران

دور رهبر انقالب در دوره اقامت در نجف تنها يك بار فرصت يافت بـه. قرار داشت»اي رسانه
و معتبـر غربـي انجـام  از چشم مأموران عراقي نخستين مصاحبه خود را با يك رسانه بـزرگ

، خبرنگار روزنامه فرانسوي»ن ژرژلوسي«توسط 1357اين مصاحبه در چهارم ارديبهشت. دهد
اعتبار اين روزنامـه در اروپـا اهميـت بسـزايي لوموند صورت گرفت كه در نوع خود با توجه به
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(داشت ج. اي نجف موجب شد كه امام نتواند به ايـن حصار بسته رسانه) 3:366صحيفه امام،
در. اي ادامـه دهـد فعاليت ثمربخش رسـانه  احبه بـا خبرنگـاران مصـ 117، لوشـاتو نوفـل امـا

د رسانه و تلويزيون سراسر و راديو و مطبوعات (نيا صورت گرفتهاي گروهي مـنش، بصيرت.
) 112:همان

در بدو ورود امام به فرانسه، دولت اين كشور هرگونه فعاليت سياسي امام را ممنوع اعـالم
ـ  و مصـاحبه ب ا خبرنگـاران كرد؛ ممنوعيتي كه بيشتر شامل فعاليت سياسي در خـاك فرانسـه

ميبه. خارجي بود شد تدريج كه از فشار دولت فرانسه كاسته اما. شد، انجام مصاحبه نيز عادي
در» فيگـارو«شدن سد ممنوعيت مصاحبه شد، گفتگوي امام با روزنامـه آنچه موجب شكسته

در. بود 1357مهر 22 مي اين مرحوم حاج سيداحمد آقا : گويد باره
ـ كه از عناصر مؤثر در حكومـت زاد از طريق آقاي قطب ه به مدير روزنامه فيگارو

ـ پيغـام داديـم اگـر ممنوعيـت و از نزديكان دولـت ژيسكاردسـتن بـود فرانسه
تواند اولين مصاحبه بـا امـام در پـاريس را بـه مصاحبه لغو شود، اين روزنامه مي

ت مدير فيگارو به من پيغـام داد كـه جريـان ديـدار را تحـ. خود اختصاص دهد
مي» مذاكره«عنوان چه: امام فرمودند. كنيم در روزنامه چاپ مذاكره يا مصاحبه

مي فرقي مي دنبال چاپ ايـن مصـاحبه، مـديرانبه... گوييم كند؟ ما مطلبمان را
مطبوعات ديگر فرانسه صداي اعتراضشان بلنـد شـد كـه چـرا دولـت، مصـاحبه 

مي روزنامه س هاي مرتبط با خود را اجازه . انـد ايرين ممنـوع از مصـاحبه دهد، اما
و بـه ايـن ترتيـب همين امر موجب شد كه عمالً ممنوعيت مصاحبه لغـو شـود

هاي متعدد امام آغاز گرديد كه نقـش بسـيار زيـادي در تبيـين اهـداف مصاحبه
و مقابله با تبليغات سوء رسانه (هاي غربي داشت نهضت امام خميني،كـوثر، امـام.

) 540و 1:539ج

مي چگونگي انجام مصاحبه خصوصدربايي نيز صادق طباط : گويد ها
و مصاحبه و دقيقاً در جهت پيشبرد مقاصد انقـالب هاي امام خيلي حساس شده

و عمدتاً ايدئولوژيك بود در آنجا شورايي تشكيل شـده. روشنگري اهداف انقالب
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زياد بود چون فشار كار خيلي. اي امام بودند هاي مصاحبه دار برنامه بود كه عهده
ميو سؤال گرديد، بنـابراين امـام چنـين شـورايي را تشـكيل ها هم خيلي تكرار

و روزنامه دادند كه پاسخ سؤال و اگر احياناً سـؤال هاي خبرنگاران نگاران را بدهد
مي شد، پرسش جديد مطرح مي بردند تا ايشـان بـه آنهـا هاي تازه را خدمت امام

و اگر احياناً خبرنگار ميپاسخ دهند كهي عكس خواست تهيه كند يا سؤالي بود
آن مي مي خواستند حتماً گذاشـتند، آن وقـت بـود كـه موقتـاً را با امام در ميان

. ها حضوراً با خـود امـام در ميـان گـذارده شـود شد كه اين سؤال اجازه داده مي
ــود ــاي مطهــري ب (پيشــنهاد ايــن شــورا از جانــب آق ــروز،. روزنامــه آفتــاب ام

17/11/1378 :7(

و ترين خبرگزاري ناپذير هر روز به مصاحبه با بزرگ خستگياي گونهبهسان، امام بدين هـا
مي روزنامه و مواضع هاي جهان به اعالم پرداخت تمـام نقـاط دنيـا شده ايشان طي چند ساعت

از سوي ديگر، فضاي آزاد سياسي پاريس برخالف فضاي بسته سياسي نجـف.شد مخابره مي
بهاين امكان  و رجال سياسي دور از هرگونه محدوديت، با شخصيت را به رهبر انقالب داد تا ها

از. مؤثر در روند انقالب اسالمي ديدار كند البته پس از استقرار امام در فرانسـه افـراد زيـادي
براي مثال، برخي مراجع نمايندگان خود را به پاريس اعزام كردند.ايران به مالقات امام رفتند

و شاگردان امام نيز رهسپار آنجا شدندو تع اولين ديدارهاي امـام، بـا يـاران. دادي از دوستان
و سپس دكتر بهشتي بود كه مهم ترين مسئله مورد گفتگوي آنـان وفادار خود آقايان مطهري

و تعيين افرادي براي تشكيل شوراي انقالب بود امام خطاب به دكتر بهشـتي در نامه. معرفي
در 1357آبان14در تاريخ  و تسريع لوشاتو نوفلپيگيري موضوع مورد گفتگو با آقاي مطهري

ج.(در معرفي افراد، مورد تأكيد قرار گرفت )4:307صحيفه امام،
و كـريم هاي ديداراز امام با رجال سياسي مخالف رژيـم، مالقـات بـا مهنـدس بازرگـان

ـ كه منجـر  و مـاده بـه صـدور اعالميـه سـه سنجابي رهبر جبهه ملي اي وي در غيرقـانوني
ـ داراي اهميت بسياري اسـت  بازرگـان، شصـت(. غيرشرعي دانستن نظام سلطنتي ايران شد

و مقاومت و)258و 253: سال خدمت مالقات با روحانياني همانند آقايان صدوقي، منتظـري
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و برخي رجال سياسي همچون داريوش فروهـر، عـزت و حسـن موسوي اردبيلي اهللا سـحابي
مي نزيه، از ديگر ديدارهاي با (شود اهميت تلقي )115: منش، همان بصيرت.

هاي هاي امام نيز ازجمله فعاليتو ديدارهاي حضوري، سخنرانيها مصاحبهدر كنار انجام
در برخالف سـخنراني. بود لوشاتو نوفلاي اي ايشان در فضاي مساعد رسانه رسانه هـاي امـام

و اخالقي داشت، ايشان در پاريس نجف كه در فضاي بسته سياسي عراق بيشتر جنبه مذهبي
+خمينـي امـام. ترين اعترضات را متوجه رژيم پهلوي كرد بدون هيچ محدوديتي، آشكارا تند

به65در مدت اقامت در فرانسه ي، بـيش از دو برابـر تعـداد نسبت كم سخنراني ايراد كرد كه
از 1341هاي ايشان از سال سخنراني در. ورود به فرانسه بودتا قبل داشتن مدت اقامت نظر با

يك) روز 118قيقاًد(چهار ماهه امام در فرانسه  در ايشان تقريباً . كـرد ميان سـخنراني مـي روز
بهمـن8و آخرين سخنراني ايشـان نيـز 1357مهر17اولين سخنراني امام در اين مدت، در

م تعداد سخنراني. بود 1357 سـخنراني،13: مهـر: اه از اين قرار اسـت هاي ايشان به تفكيك
دي11: سخنراني، آذر33: آبان و بهمن نيز5: سخنراني، (سخنراني3سخنراني  111: همان.
و اعالميـه هاي رهبر انقـالب ضـبط مـي در بسياري از موارد نيز سخنراني)112و و شـد هـا

به بيانيه ميپخ»B.B.C« ويژه هاي ايشان نيز از راديوهاي بيگانه و نوار متن كاملش گرديد
و دست آن به ميبه سرعت در سراسر ايران بارها ضبط (گشـت دست محسـنيان راد، انقـالب،.

و ارزش )195:ها مطبوعات
و اعالميه پيام به رهبرهاي ها سـاز هاي سرنوشـت مناسبت انقالب نيز همانند گذشته اغلب

و ايام مذهبي، محرم، رمضان، بركنا و رويمانند اعياد و كار آمـدن كابينـه ري هـاي مختلـف
و كشتار تظاهرات مردمي صادر مي هـا خـود منشـأ انتشار هر يـك از ايـن پيـام.شد سركوب

در) اعالميـه(هاي مكتوب امام شمار پيام. تحوالت مثبت ديگري در روند نهضت اسالمي بود
(فقره است40مدت حضور در فرانسه، نزديك به )109ـ 106: منش، همان بصيرت.

در هاي رسانه هاي بررسي حجم فعاليت يكي از راه ، لوشـاتو نوفـل اي امام در مدت اقامـت
و مصاحبه شمارش تعداد پيام در. هاي خارجي است هاي ايشان با رسانه ها، بيانات جدول زيـر
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به مقايسه را اي عددي صورت تقريبي، فشردگي فعاليت سياسي امام در اين برهه چهار ماهـه
مينشا )80: برهه انقالبي در ايرانشجاعي زند،(.دهدن

 جمع نامه مصاحبه پيام سخنراني مكان

 111*628275)57مهر14تا56مرداد(نجف

 28261 38117**78)57بهمن11تا57مهر14(پاريس

و احكام نامه، وصيتنامه، اجازه شامل*  نامه
و گفتگوسخنرانيشامل ** ، بيانات
درحقيقت در گرفتن نظر، تصور چنين حجمي از فعاليت از سوي رهبر سالخورده انقالب بدون

و دفعـات. آمده براي ايشان، ممكن نيست دست فضاي مساعد به و پـاريس مقايسه ميان نجـف
استفاده از هر يك از اين ابزارهاي تبليغي، مؤيد درك درسـت امـام از شـرايط متفـاوت ايـن دو 

و اقتضائا (ت اين دو برهه تاريخي استموقعيت )81: همان.
واي رسانههر يك از ابزارهاي و برقـرار ارتبـاط، كاركردهـاي خـاص امـام در ابـالغ پيـام

و با هدف خاصي به در سخنراني.شدمي كار گرفته مخاطبان ويژه خود را داشت واقـع هـاي امـام،
كـ پاسخي بود به و دانشجويان طالب حقيقـت ه بـراي درك محضـر امـام از درخواست ايرانيان

مي راه هاي خاصي هاي مكتوب امام نيز كه در مناسبت از سويي بيانيه. آمدند هاي دور به پاريس
و دستور انتشار مي . العمل مبارزه براي انقالبيون داخل كشور را داشت يافت، حكم اعالم مواضع

و خبرگـزاري ها كه عمدتاً با رسانه اما مصاحبه غ هـا گرفـت، ربـي صـورت مـي هـاي بـزرگ
و افشاگرانه داشت كه در جهت كاركرد از حركت انقالبـي مـردم» زدايي شبهه«هاي روشنگرانه

مي ايران، آگاه و جهاني كردن انقالب صورت طبيعتاً مخاطبان اصلي. گرفت سازي افكار عمومي
و ملت ها نيز دولت مصاحبه و سرنوشت انقالب در ايرابه هايي بودند كه نسبت ها ن حساس بـوده

مي حوادث پيرامون آن هـاي روشـني بـراي هـا حـاوي پيـام از سويي مصاحبه. كردند را پيگيري
و دسـتگاه طرف و جايگاه خويش را در منازعه ميان مـردم هاي خارجي حامي شاه بود تا موضع

(حاكمه مشخص كند )81: شجاعي زند، همان.
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 المللي ارتباطات بين
و قـرار از ديگر پيامدهاي هجرت ـ تاريخي امـام بـه پـاريس گيـري در فضـاي آزاد سياسـي

ا رسانه ميزان كه انقالب در داخـل ايـرانهربه. المللي بود رتباطات مؤثر بيناي آنجا، برقراري
هـاي رسـانه. شـد تـري در دنيـا مطـرح مـي گرفت، رهبري امام نيز در سطح گسترده اوج مي

بهزمينه كمك شاياالمللي نيز در اين بين بهترين شكل از آن براي رساندن پيام ني بود كه امام
و اثـر با اين وضعيت، يكـي از فعاليـت. انقالب بهره جويد گـذار امـام، برقـراري هـاي اصـلي

و شخصيت المللي با گروه هاي بين ارتباط ـ اجتماعي كشورهاي مختلـف بـود ها . هاي سياسي
و داد اين امر به رهبـر انقـالب ايـن امكـان را مـي مسـتقيماً موضـوعات مـرتبط بـا انقـالب

هاي سياسي المللي امام با شخصيت بيشتر ديدارهاي بين. هاي خود را با آنها مطرح كند ديدگاه
مانند(بر اين، ايشان با نمايندگان رهبران بسياري از كشورهاي غربي مسلمانان بود، اما افزون

و فرانسه مي نيز در جهت پيشبرد اهداف انقالب) آمريكا و تعدادي از اين گفتگو. كرد ديدار هـا
: ها بدين قرار است ديدار
با.1 جمهور پاكستان درباره الحق، رئيس از وزراي كابينه ضياء يكي»آقاشاهي«گفتگو

 ها در حل بحران ايران؛ نفي وساطت دولت
با.2 كر«گفتگو از»راسل و يكـي و عضـو حـزب كـارگر ، نماينده پارلمـان انگلـيس

س و تأكيد بر اينكه ايـن ياستمنتقدان هاي شاه براي پاسخ به تبليغات عليه حكومت اسالمي
و حقوق زنان نيز در آن رعايت خواهد شد؛ نوع حكومت،  و ترقي نيست  مخالف تمدن

المحرومين لبنان براي تأكيد بـر مبـارزه بـا صهيونيسـم حركةگفتگو با نمايندگان.3
ازدو ابراز ناراحتي از ناپدي) 1357آذر6( و تذكر به مأيوس نشدن، پرهيز شدن امام موسي صدر

و اتكال به خدا؛ و تحمل و داشتن صبر  تشتت
و فعاليــت در فرانســه.4 ــان ــاره آزادي بي ــدگان دولــت فرانســه درب ــا نماين گفتگــو ب

؛)1357 آذر20(
با.5 در»ريچارد كاتم«گفتگو و پژوهشگر آمريكايي و كارشناس مـورد، استاد دانشگاه
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اوها ويژگي و پشتيباني آمريكا از و جنايات رژيم شاه ؛)1357دي2(ي انقالب اسالمي
در.6 توانند قيـام ملـت ها نمي خصوص اينكه ابرقدرت گفتگو با يك نويسنده فرانسوي

و براي اين منظور نيروهـاي  و روحانيان قصد حكومت ندارند و از سويي امام ايران را بشكنند
و كارآمد در  و متفكر ؛)1357دي(ايران وجود دارد دانشمند

با.7 و ژاك ژوبر، مدير كل سياسـي»كلود شايه«گفتگو ، نماينده مخصوص كاخ اليزه
و ايران ؛)1357دي10(و مسئول امور خاورميانه

در) 1357دي16(هاي مقيم فرانسـه اي از ارمني گفتگو با عده.8 درخصـوص اينكـه
و با آنها با كمال عدالت بهرهها حكومت جمهوري اسالمي ارامنه از همه آزادي مند خواهند بود

 رفتار خواهد شد؛ 
؛)1357دي18(جمهور فرانسه در مخالفت با دولت بختيار گفتگو با دو نماينده رئيس.9

با.10 ، عضـو شـوراي مركـزي جماعـت اسـالمي پاكسـتان»خورشـيد احمـد«گفتگو
م). 1357دي23( و لت پاكستان از انقالب ايران تشكر امام در اين ديدار از ابراز حمايت ايشان

و خواستار كمك و تظاهراتي شدند كرد . هاي تبليغاتي
گفتگو با هيئت نمايندگي دولت هند دربـاره سياسـت آينـده نظـام اسـالمي ايـران.11

به). 1357دي28( از سـوي) پس از پيـروزي انقـالب(شناختن دولت جديد رسميت امام براي
و بر بي هند، ابراز اميدواري كرد . طرفي تأكيد كرد سياست

دادسـتان اسـبق،»رمـزي كـالرك«هاي آمريكـايي، گفتگو با سه تن از شخصيت.12
؛)1357بهمن6(هاي مذهبي نماينده سازمان»دان لويي«و استاد دانشگاه»ريچارد فالك«

؛)1378دسامبر20(جمهور يمن جنوبي ديدار با نماينده مخصوص رئيس.13
و»حسـين ملك«هاي تالش.14 پادشـاه مـراكش بـراي»حسـن ملـك«پادشـاه اردن

به. 1978دسامبر مالقات با امام در اوايل  سه ملك حسين گفتـه. روز به فرانسه سفر كرد مدت
و امـام مي و احتماالً براي رفـع اخـتالف ميـان شـاه شد كه وي اصرار دارد با امام ديدار كند

) 118ـ 115: منش، همان بصيرت(.وساطت كند
و مقايسه المللي در مدت كوتاه اقامت رهبر انقالب در پاريس گسترده بين ارتباطاتهمين
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سـازي اسـت كـه ساله ايشان در نجف، بيانگر ميزان تأثير سرنوشـت آن با مدت اقامت سيزده
ـ رسانه .شدن انقالب داشته است اي در روند جهاني حضور ايشان در محيط مساعد سياسي

 نتيجه
و قراين نشانهرچند تمامي شواه بودن انتخاب پاريس براي اقامـت در تبعيـد دهنده آگاهانهد

و اضطرار نيز بدانيم، هرگز نمي توان تأثير مستقيم است، ولي اگر اين انتخاب را از سر ناچاري
ـ رسـانه  اي آن در روند پيروزي انقالب اسالمي را ناديده گرفت؛ چراكه محـيط آزاد سياسـي

د و آزادي عمـل پاريس برخالف خواست ولتمردان غربي، بستر بسيار مساعدي براي فعاليـت
تـرين ايـام در طي دوره كوتاه اقامت امام در پاريس كـه از پرنشـاط. رهبر انقالب فراهم كرد

و فشرده رخ حيات سياسي ايشان است داده، سرنوشـت انقـالب ترين تحركات سياسـي در آن
و مبارزات طوالني ملت اير بهاسالمي رقم خورد پـر واضـح اسـت كـه ايـن. نتيجه رسـيد ان

و فضاي آزادي عملي تا حد زيادي منبعث از تغيير راهبرد رسانه»نتيجه رسيدنبه« اي انقالب
هاي فعاليت. اي با تمام ظرفيت از آن بهره جست ويژه در عرصه رسانه بود كه رهبر انقالب به

در رسانه و متراكم امام و لوشاتو نوفلاي مستمر جود كهولت سن ايشان، بيانگر نيـاز حيـاتي با
و گسترده اطالع و تبليغاتي است كـه در ايـام اقامـت در نجـف جنبش به شبكه بزرگ رساني

ـ يابي بـه ايـن شـبكه بـزرگ رسـانه از نظر رهبر انقالب، دست. دست نيامده بود هرگز به اي
از آنجاكه اين محـيط.تتبليغاتي تنها در صورت قرارگيري در محيط آزاد سياسي امكان داش

و آزاد سياسي هرگز در كشورهاي اسالمي وجـود نداشـت، پـاريس بـه  عنـوان مـدعي آزادي
و. توانست مكاني مناسب براي اين مهم باشد دموكراسي مي اقامت رهبر انقالب در اين شـهر

و درك ايشان از موقعيت نتايج پربار حاصل از آن، بي هـاي گونـاگون ترديد درستي تشخيص
ـ رسانه مي سياسي . دهد اي را نشان
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