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غالمرضا خاركوهي1
چكيده 

ــاه ايران از تخت طاووس را بايد  ــمين و آخرين پادش ــقوط چهارصد و چهل و شش س
ــت؛ هم از آن جهت كه شاه  شگفت انگيزترين پديده سياسي تاريخ معاصر جهان دانس
تصور نمي كرد با داشتن يك ارتش هفتصد هزار نفري مسلح به انواع تسليحات، شكست 
بخورد و هم از اين نظر كه او تنها شاهي بود كه چند دولت استكباري مختلف العقيده و 
متضاد جهان يعني امريكا، چين، روسيه، فرانسه و... از او حمايت مي كردند. اما پيروزي 
انقالب اسالمي شگفت انگيزتر از سقوط محمدرضاشاه بود؛ چراكه پيروزي يك انقالب 
ــالمي، در هيچ يك از معادالت سياسي قرن بيستم نمي گنجيد.  متكي به ايدئولوژي اس
ولي آنچه اين شگفتي را كامل مي كند حجم توطئه هاي زيادي است كه با سوءاستفاده 
ــالمي به اجرا درآمد. اين  ــمار پس از پيروزي انقالب، عليه نظام اس از آزادي هاي بي ش
توطئه ها كه با حمايت دول بيگانه و توسط عوامل داخلي در ابعاد مختلف انجام مي شد، 
در سال هاي اول انقالب به اوج خود رسيد. لذا ما در اين مقاله با توجه به ضرورت آشنايي 

1. تاريخ نگار انقالب در استان گلستان 

بوران توطئه در نخستين سال پيروزى انقالب
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ــل جديد و به منظور افزايش بصيرت تاريخي جامعه، تنها به معرفي تعدادي از اين  نس
توطئه ها كه مربوط به نخستين سال پيروزي انقالب است، مي پردازيم.

ــاه، امريكا، توطئه،  ــام خميني، محمدرضاش ــالمي ايران، ام كليدواژه ها: انقالب اس
شريعتمداري، مطبوعات، گروه ها و احزاب، النه جاسوسي (سفارت امريكا)، اسالم زدايي، 
ــوروي، خبرگان، اميرانتظام، تروريست،  دولت موقت، خودمختاري (تجزيه طلبي)، ش

فرقان، سازمان مجاهدين خلق (منافقين)، بازرگان، ارتش، حزب خلق مسلمان.

سقوط شگفت انگيز
ــاه پهلوى را بايد يكى از بزرگترين حوادث سياسى تاريخ معاصر  سقوط محمدرضاش
جهان به حساب آورد؛ سقوطى كه به زعم حاميان شاه، «شگفت انگيز و باورنكردنى» بود.1 
ــخنگوى اصلى سازمان مهم اوپك، متحد سياسى و  زيرا او قدرتمندترين شاه جهان، س
نظامى و وفادار اياالت متحده امريكا و دول غرب محسوب مى شد. ويليام فوربيس، يكى 

از مورخان امريكايى در كتاب سقوط تخت طاووس مى گويد: 
ــمين و آخرين  ــرنگونى محمدرضا پهلوى، چهارصد و چهل و شش س
شاه ايران، به عمر رژيم هاى سلطنتى كه طى بيست و پنج قرن بر ايران 
ــلطنتى در ايران... صفحه   ــقوط رژيم س حكومت كردند، خاتمه داد. س

1. مهدى ماحوزى، عوامل سقوط محمدرضا پهلوى (يادداشت هاى على دشتى)، تهران، زوار، 1383، ص28. 
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ــه عمر اين رژيم  ــوده و انقالبى كه ب تازه اى در تاريخ ايران و جهان گش
خاتمه داد، خود يكى از پديده هاى شگفت انگيز تاريخ معاصر است.1 

ماروين زونيس، يكى از محققان امريكايى با اشاره به اوج گيرى مبارزات مردم ايران از 
سال 56 به بعد مى گويد:

ــته بود، مردم ايران در تقاضاى خود براى انجام  در يك  سالى كه گذش
ــه عليه او متحد شده بودند و  تغييرات سياسى اساسى، بيش از هميش
ــال1357]،  ــم مى آوردند و در پاييز 1978 [س موجبات آزار او را فراه
ــه بودند. در همان حال،  در تقاضا براى سرنگونى شاه راسخ تر از هميش
ــوى الخمينى،  ــت اهللا روح اهللا الموس ــت آي مصرانه نيز خواهان بازگش
رهبر مذهبى تبعيدى و سالخورده به ايران و تأسيس يك جمهورى به 
رهبرى معنوى اين روحانى بودند. تظاهرات عليه شاه در راهپيمايى هاى 
ــوراى 1357] كه  ــوعا و عاش ــامبر 1978 [تاس روزهاى 10 و 11 دس
مهم ترين ايام مذهبى در تقويم شيعيان است، به اوج خود رسيد. در هر 
يك از اين دو روز، بيش از يك ميليون ايرانى به خيابان ها ريختند تا اگر 

نه مرگ شاه، الاقل عزل او را خواستار شوند.2
استاد شهيد مرتضى مطهرى كه خود از نظريه پردازان برجسته  انقالب اسالمى است، 
ــف چنين توصيف  ــرهاي مختل ــرى حضرت امام خمينى(ره) را در قش عمق نفوذ رهب

مى كند: 
ــار  ــالمى پيدا كرده و در تمام اقش ــت، ماهيت صددرصد اس اين نهض
جامعه  ما نفوذ كرده است؛ آن هم چه نفوذى! وقتى كه مثًال يك دعوت 
به تعطيلى، دعوت به اعتصابى از ناحيه  رهبران و بالخصوص رهبر بزرگ 
ــن مملكت طنين  ــار اي ــود، در تمام اقش [ما امام خمينى] صادر مى ش
مى افكند؛ در شهر همان مقدار طنين دارد كه در روستا؛ در ميان باسواد 
همان مقدار طنين دارد كه در ميان بى سواد؛ در ميان كارگر همان مقدار 
ــاورز و در ميان معلم و در  طنين دارد كه در ميان كارمند و در ميان كش
ميان طلبه و دانشجو؛ چون سر و كارش با يك نوع آگاهى ديگرى است 

كه نامش خداآگاهى است.3 
1. محمدرضا پهلوي و ديگران، اعترافات شاه مخلوع، ترجمه منوچهر مهرجو، تهران، هفته، 1362، ص83-85. 

2. ماروين زونيس، شكست شاهانه، ترجمه اسماعيل زند و بتول سعيدي، تهران، نور، 1371، ص1. 
3. مرتضى مطهرى، پيرامون جمهورى اسالمى، تهران، صدرا، 1368، ص77. 
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اما با وجود اين نفوذ عميق و گسترش فزاينده  مبارزات مردم مسلمان به رهبرى امام، 
ــتند، بلكه حتى خود شاه هم با  نه تنها امريكا و متحدانش اين قيام را جدى نمى پنداش

اعتماد به نفس كامل به تخت طاووس تكيه زده بود و مى گفت: 
هيچ كس نمى تواند سلطنت مرا واژگون كند، زيرا ارتش هفتصدهزار 

نفرى و كارگران و اكثريت مردم از من حمايت مى كنند.1 
البته اين فقط شخص شاه نبود كه از چنين آسودگى خاطرى برخوردار بود، بلكه ساير 
ــتگاه هاى ادارى رژيم نيز با چنين توهمى، با خيال راحت به برنامه ريزى  مقامات و دس
بلندمدت و اعمال سياست هاى حاكميتى رژيم شاهنشاهى مشغول بودند. چون حتى 
ــى گردد. چنانكه  ــان هم خطور نمى كرد كه روزى حكومت پهلوى متالش در مخيله ش
ــقوط رژيم، گارد جاويدان شاهنشاهى آگهى استخدام در  در آخرين روزهاى فرار و س
مطبوعات صادر مى كند.2 شايد علت اصلى اينكه شاه و اطرافيانش در توهم قدرت پايدار 
ــر مى بردند و واقعيت قيام امام و مخالفت هاى مردم را درك نمى كردند دلخوشى  به س
آنها به حمايت هاى استكبار غرب و شرق بود. چنانكه در اواسط آذرماه سال 57 يكى از 

مطبوعات ايران به نقل از روزنامه اينترناشنال هرالدتريبون مى نويسد: 
ــيار مستحكم است،  وضع شاه در ايران از لحاظ سياست خارجى بس
چون (كارتر) رئيس جمهور امريكا و (برژنف) دبيركل حزب كمونيست 
ــتند و تا امروز  ــوروى و (هوانكوئوفنگ) زمامدار چين طرفدار او هس ش
ــيايى اين طور مورد  ــته كه يك زمامدار آس در تاريخ آسيا سابقه نداش
پشتيبانى سه دولت درجه اول جهان [آن هم با سه ايدئولوژي مختلف 

ليبراليستي، كمونيستي و مائوئيستي] باشد.3 
على دشتى، يكى از درباريان حكومت پهلوى در خاطراتش مى گويد: 

يك بار[خدمت شاه] شرف ياب شدم و راجع به رفتار دولت با روحانيون 
ــبت به اين طبقه  ــاه صحبت كردم و گفتم بى حرمتى دولتيان نس با ش

1. وحيدالزمان صديقى، انقالب اسالمى از نگاه ديگران، ترجمه و تصحيح سيد مجيد رويين تن، تهران، اطالعات، 
1378، ص105. 

ــت. در مقدمه اين آگهى استخدام  2. به عنوان مثال يكى از اين آگهى ها در 18آذر سال 57 به چاپ رسيده اس
ــاهى به منظور تكميل كادر درجه دارى خود تعدادى داوطلب تا پايان  چنين آمده است: «گارد جاويدان شاهنش
سال جارى [سال 57] استخدام مى نمايد. واجدين شرايط مى توانند همه روزه به جز روزهاى تعطيل با در دست 
داشتن شناسنامه عكس دار و مدرك تحصيلى به آجودانى گارد شاهنشاهى واقع در تهران، پادگان لويزان، شعبه 

استخدام مراجعه نمايند.»، خواندنيها، ش13، 1357/9/18، ص72. 
3. همان، ص63. 
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ــه خوبى  ــت و من ب ــد اس دائم التزاي
حس مى كنم كه اين بنا (بناى شامخ 
سلطنت) دير يا زود فرو خواهد ريخت 
ــتقرار  و هيچ علت مبقيه اى براى اس
اساس سلطنت نمى بينم كه «الملك 
يبقى مع الكفر، و ال يبقى مع الظلم» 
به ويژه كه آنها اكثريت مردم را پشت 
ــاه در جواب گفت:  سر خود دارند. ش
ــتى! خيالت از هر حيث آسوده  «دش
باشد، آب از آب تكان نخواهد خورد.»1 

اما هر روز كه مى گذشت، اين توهم شاهانه بيشتر رنگ مى باخت؛ چنانكه چند ماه بعد، 
وقتى شاه مجبور شد در 26دي ماه 57 از ترس جانش ايران را ترك كند و حضرت امام از 
تبعيد بازگشت، تازه پى برد كه مبارزه  مردم ايران جدى است و آنچه او در مورد استحكام 
سلطنت خود مى پنداشته، توهمى بيش نبوده است. لذا با ورود حضرت امام و فراگيرى 
ــاه، اعم از ارتش و نخست وزيرى و ساواك (به  رغم  مبارزه، آخرين ستون هاى قدرت ش
حمايت هاى خارجى) از هم پاشيد و روز 22بهمن سال 57، جهان شاهد سقوط كامل 

سلطنت شاهنشاهى پهلوى ها و پيروزى انقالب اسالمى در ايران بود.

روند ستيز مخالفان با انقالب
ــاه و حاميان غربى و حتى  ــبات ش ــالمى برخالف محاس ــت كه انقالب اس درست اس
ــان نبود، زيرا اين موج عظيم  ــيد، اما نيل به اين پيروزى آس ــرقى اش به پيروزى رس ش
مردمى با هدايت هاى پيامبرگونه حضرت امام خمينى از گذرگاه هاى سهمگينى عبور 
ــمارى را در طول 17 سال مبارزه پشت سر نهاد؛ به  كرد و توطئه ها و دشمنى هاى بى ش
طورى كه از سال 1341 تا سقوط كامل رژيم پهلوى در 22بهمن سال 57، با هزاران مانع 
ستيزجويانه و توطئه بزرگ و كوچك مواجه شد كه از سوى مخالفان داخلى و خارجى 
ــال مبارزه به طور  امام طراحى و اجرا  مي گرديد. مخالفان اصلي انقالب در دوران 17 س
كلى سه دسته بودند كه اضالع يك مثلث شوم را تشكيل مى دادند: 1. رژيم مستبد شاه 

2. حاميان غربى و شرقى شاه 3. متحجران مقدس مآب و عافيت طلب.

1. مهدى ماحوزى، همان، ص20. 

ريزه خواران فرهنگ و تمدن منحط 
غربى، الحادى و شاهنشاهى، پس 
از انقالب اسالمى بر آن شدند كه 
خط انحرافى و استكبارى خويش 
را در حوزه هاى شعر، قصه، تأليف، 
تحقيق، ترجمه، تئاتر، سينما، 
نقاشى، موسيقى، عكس و ديگر 
حوزه ها ادامه دهند و همچنان همان 
«ادبيات مريض» و «هنر فاسد» 
طاغوتي را به خورد جوانان و ساير 

قشرهاى جامعه بدهند
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ــالمى مردم، اگرچه خطر بزرگى  وحدت پيدا و پنهان اين سه گروه در مقابل قيام اس
محسوب مى شد و حتى موجب تأخير در نيل به پيروزى انقالب گرديد، ولى از آنجا كه 
الطاف الهى شامل حال حضرت امام و مردم مبارز بود، اين جنبش بزرگ اجتماعى قرن 
بيستم، هر توطئه و ترفندى را درنورديد و كشتى انقالب اسالمى به ساحل پيروزى نائل 
ــاه، حاميان خارجى اش و متحجران)  آمد. گروه هاى متشكله  اين مثلث شوم (رژيم ش
ــن لحظات پايانى عمر  ــر قيام مردم برخوردار بودند كه تا آخري از چنان اتحادي در براب
ــتند و هر روز توطئه هاى جديدي  ــت از مخالفت با انقالب برنداش حكومت پهلوى، دس
ــد كه از جمله  ــى و اجرا مى كردن ــاه- طراح را- حتي در آخرين روزهاي عمر رژيم ش
مهمترين آنها: اخالل در مسئله بازگشت حضرت امام خمينى از تبعيد فرانسه به ايران 
و بستن فرودگاه ها و نيز طرح «كودتاى نظامى ارتش شاهنشاهى» بود كه توسط ژنرال 
ــتيباني  ــد؛ اما به ياري خداوند و درايت امام خميني و پش هايزر امريكايى دنبال مي ش
ــد. بنابراين انقالب اسالمي در چنين شرايط بحراني  مردم مسلمان به سرعت خنثي ش
ــكل و  ــيد بلكه در ش ــيد. اما با اين پيروزي نه تنها توطئه ها به پايان نرس به پيروزي رس
ــالمي ادامه يافت. به طوري كه محاسبات اوليه  ــگردهاي جديد بر ضد جمهوري اس ش
نشان مي دهد فقط طي يك سال نخست پس از پيروزي، حدود يكصد توطئه خطرناك 
ــالمي نوپا به اجرا درآمد كه تشريح اين آمار  از سوي دشمنان ملت بر ضد اين نظام اس
انبوه مثنوي هفتاد من كاغذ مي شود. اينك در اينجا براي آشنايي نسل جوان و افزايش 
بصيرت سياسي آنها،1 صرفاً به شرح چند نمونه از اين توطئه هاي بي شمار در نخستين 

سال پيروزي انقالب مي پردازيم. 

دشمنى با اسالم انقالبى
يكى از ويژگى هاى مهم انقالب اسالمى ايران، دينى بودن آن است. اين انقالب هنگامى 
ــى حاكم بر جهان  اتفاق افتاد كه وقوع انقالب با ماهيت مذهبى به دليل فرهنگ سياس
ناممكن بود. انديشه هاى الئيك و سكوالر، انديشه هاى رايج جهان سياست بود. در جهان 
اين عصر- با وجود آن كه عصر «تقابل ايدئولوژى ها» ناميده شد- اين وفاق و وحدت نظرى 
ــت كه مذهب نمى تواند و نبايد در سياست دخالت نمايد. اين تفكر محصول  وجود داش
نوگرايى اروپا و حاكميت انديشه هاى سكوالرى در آن خطه2 و انديشه هاى ماركسيستى 
1. متأسفانه نسل دوم و سوم انقالب به علت عدم آشنايي كافي از تاريخ سال هاي اوليه انقالب و انبوه توطئه هاي 

دشمنان داخلي و خارجي، مورد هجوم فرهنگي و سياسي سكوالرها و ليبرال ها قرار گرفته اند. 
2. محمد نصراصفهاني و علي نصراصفهاني، بنيان هاى انقالب اسالمى، تهران، فرهنگ مردم، 1381، ص10. 



12
1

90
تان

مس
 ز

30 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

سوم
ره 

دو
الب

ى انق
روز

ل پي
ن سا

ستي
ر نخ

ه د
وطئ

ان ت
بور

در شوروى و مائوئيستي در چين بود كه بعدها به كشورهاى جهان سوم نيز سرايت كرد. 
در واقع، مطابق انديشه هاى دول استكباري غرب و شرق و حتى در ميان انديشمندان 
ــالمى غيرممكن بود. علت اين ناباورى در ميان  ــلمان، وقوع انقالبى اس كشورهاى مس
سياست مداران غرب و شرق اين است كه آنها نگاهى سكوالر به حكومت و جامعه دارند 
و مخالف كاربرد آموزه هاى الهى به ويژه اسالمى در عرصه  سياست و حكومت هستند؛ 
ــت دارند كه با وقوع قيام هاى دينى، منافع شان به خطر  از طرف ديگر، آنها از اين وحش
ــود. اما علت ناباورى روشنفكران مسلمان اين بود كه  افتد و راه چپاولگرى آنها بسته ش
ــتند و هم از نظر تاريخى تحقق يك  اينان، هم تحت تأثير انديشه هاى سكوالر قرار داش
ــان قابل درك نبود. از  ــتقل، بر پايه آموزه هاى قرآنى و نبوى برايش انقالب اسالمى مس
سوى ديگر، طيف سومى هم با اين دو گروه هم صدا شده بودند كه انديشمندان متحجر 
ناميده مى شوند. اينان سر در مباحث درسى و حوزوى خود داشتند و مخالف تجلى نقش 
مذهب در حيات سياسي- اجتماعى مردم بودند. به همين سبب، اسالم انقالبى معاصر 
كه با قيام حضرت امام خمينى(ره) احيا شد، در كمال مظلوميت از هر سو مورد تهاجم 
ــمنان ديدند اسالم انقالبى  بى رحمانه عناصر داخلى و خارجى قرار گرفت؛ چراكه دش
مخالف سلطه جويى كاخ هاي سرخ و سفيد است. اين نوع اسالم مدافع بحق مستضعفان 
ــت و با متجاوزانى مثل  ــطين و عراق و افغانستان اس جهان و مظلومانى چون ملت فلس

اسراييل از اساس مخالف است و با آنها مى ستيزد. 
ــالم انقالبى پس از پيروزي در دو بعد انجام مى شد: بعد  به طور كلى، توطئه بر ضد اس

سياسى و بعد فرهنگي. 
الف. بعد سياسى اسالم زدايى

ــيد با برقرارى ارتباطات  ــتكبار جهانى كوش ــالمى، اس ــكوهمند اس پس از انقالب ش
ــى امريكا و ستون پنجم  ارگانيك با مهره هاى قديم و جديد خود، از طريق النه  جاسوس
ــتا  ــيه (مانند حزب توده)، بعد مكتبى انقالب را مورد يورش قرار دهد. در اين راس روس
ــار روزنامه، مجله، كتاب و... در بعد سياسى آغاز  اسالم زدايى، با برپايى ميتينگ و انتش
ــازمان هايى مانند «جبهه دموكراتيك ملى»  شد؛ چهره هاى متمايل به غرب كه در س
گرد آمده بودند و طيف وسيعى از طرفداران «قانون اساسى شاه» و افراد غير مذهبى و 
برخى هنرمندان و نويسندگان و شبه روشنفكران وابسته به رژيم شاهنشاهى و عناصر 
ــى بختيار و چپ هاى امريكايى و... را به نام «آزادى» و به نام  طرفدار سوسيال دموكراس
«جمهورى» به دنبال خود مى كشيدند تا وارد صحنه  سياسى و اجتماعى انقالب كنند. 
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ــريات و  ــت كه بيش از 85درصد نش بى دليل نيس
ــار اين گونه گروه ها  جرايد، پس از انقالب در انحص
ــت. يعنى حدود يك درصد  و افراد گمراه قرار داش
ــانه ها را در قبضه قدرت  ــردم، 85 درصد از رس از م
ــاى انحصارطلبانه و  خود گرفته و با اعمال روش ه
ــينه 99درصد از مردم را  زورمدارانه و تخريبى، س
هدف تيرهاى دروغ و برچسب و شايعه قرار داده و 
به تضعيف روحيه مردم مي پرداختند. اما در مقابل، 
تنها حدود 15درصد از روزنامه ها و مجالت در اختيار 99درصد از مردمى كه با نام خدا 
ــالمى قيام كرده و خون داده بودند و انقالب را به پيروزى  ــتقرار حكومت اس و براى اس

رسانده بودند، قرار داشت. 
ــريه و روزنامه ضد انقالبي از سوى چه  آيا از خود سؤال كرده ايد كه اين 85درصد نش
ــيده ايد كه با چه بودجه اى و از كجا، اين  همه روزنامه و  كسانى منتشر مى شد؟ آيا پرس
هفته نامه و كتاب با تيراژ وسيع در سراسر كشور منتشر و توزيع مى شد؟ آيا اينها داراى 
ــد؟ خير؛ بلكه كمك هاي  ــه بگوييم مردم به آنها كمك مى كردن پايگاه توده اى بودند ك
ــتوانه اصلي اين نوع  ــت از درون، پش ــو و حمايت هاي بدخواهان مل بيگانگان از يك س
ــوع حكومت- 12فروردين  ــال هنگامى كه رفراندوم تعيين ن مطبوعات بود. به طور مث
58- در شرف برپايى و انجام بود، جريان سياسى اسالم زدايى، اين عناوين را كه بر اساس 
توطئه اى پيچيده در جهت محو اسالم و تهى كردن محتواى مكتبى انقالب طرح ريزى 
شده بود، بر سر زبان هاى غرب گرايان و شبه روشنفكران انداخت: جمهورى، جمهورى 

دموكراتيك و جمهورى دموكراتيك خلق.
ــد و چه مقاالت و  ــخنرانى ها و ميتينگ هايى كه برپا نش ــن عناوين، چه س در مورد اي
مصاحبه هايى كه در نشريات و روزنامه هاى كذايى انتشار نيافت. اما امام امت، با صراحت 
و قاطعيت، خواست بر حق مردم را چنين بيان كردند: «جمهورى اسالمى» نه يك كلمه 

زياد و نه يك كلمه كم. 
همه پرسى انجام شد و 98/2درصد از شركت كنندگان كه واجد شرايط قانونى بودند، 
به حكومت جمهورى اسالمى رأى «آرى» دادند و بقيه كه حدود 1/8درصد را تشكيل 
مى دادند، رأى «نه». اين همه پرسى كه در آزادى كامل و تحت نظارت دقيق مسئوالن 
ــتكبار جهانى بود. استكبار جهانى از  دولت موقت انجام گرفت، ضربه اى بزرگ براى اس

مخالفان مجلس خبرگان شامل 
ملى گراها، گروه هاى چپ گرا و 
ماركسيستى، جريان هاي التقاطى 
و روشنفكران غرب زده، متحجران 
مقدس مآب و دول استكبارى 
بودند كه وجه اشتراك همه آنها 
يك موضوع بود و آن اينكه همه، 
مخالف تحقق كليت حكومت 
دينى در ايران پس از انقالب بودند
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اسالم زدايى در بعد سياسى، دو هدف را در ابتداي انقالب دنبال مى كرد: 
1. هدف كوتاه مدت: «تحريف شعارهاي انقالب» 

ــيد تا با دخل و تصرف در  ــركردگى امريكا  كوش در كوتاه مدت، استكبار جهانى به س
شعارهاى مترقى انقالب اسالمى و با رواج فرهنگ سياسى ضد اسالم و ضد ارزش هاى 
برخاسته از انقالب، توده هاى مسلمان ايران و مستضعفان به پا خاسته جهان را نسبت به 
حقانيت و اصالت اين انقالب بدبين سازد. براى رسيدن به اين هدف، آنها انقالب اسالمى 
ــوه  قضاييه، كميته ها،  ــته از انقالب مانند دولت، مجلس، ق و رهبرى و نهادهاى برخاس
سپاه، دادگاه هاي انقالب و ساير ارگان هاى مردمى را مورد شديدترين حمالت خود قرار 
مى دادند. عوامل وابسته به شوروي سابق نيز با حمايت دروغين و مزورانه از «انقالب» (نه 
انقالب اسالمى) و خط امام و نهادهاى انقالبى، سعى در بى اعتبار ساختن انقالب اسالمى 

به عنوان يك انقالب الهى و جهان شمول داشتند. 
2. هدف درازمدت: «حاكميت ميانه روهاي غرب زده» 

در اين مرحله، امپرياليسم جهانى به سركردگى شيطان بزرگ كوشيد تا عناصر وابسته، 
سرمايه داران، فئودال ها، اشرار مسلح و گروهك هاى مسلمان نما و چپ هاى امريكايى و 
طرفداران شاه معدوم و بختيار و رگه هاى متمايل به غرب را در درون نظام، با هم در يك 
جبهه متحد نمايد و سرانجام به استقرار حكومت «ميانه  روهاي غرب زده» تحقق بخشد. 

بخشى از مقاله وال استريت ژورنال به قلم پروفسور پل در اين رابطه قابل تعمق است: 
ــازد كه  ــن س پرزيدنت ريگان [رئيس جمهور وقت امريكا] بايد روش
ــران ثبات خود  ــتيبانى كند تا اي ــت از گروه هاى ميانه رو پش مايل اس
ــد. گروه هاى ميانه رو ايرانى هم در  [البته ثبات مورد نظر غرب] را بازياب
داخل و هم خارج از كشور سود دارند، ولى تاكنون به علت وجود بحران 
ــده است. ما بايد از اين  گروگان گيرى، چندان توجهى به اين نيروها نش
گروه هاى ميانه رو و معتدل پشتيبانى كنيم... ما بدون دخالت مستقيم 

در امور داخلى ايران، بايد از گروه هاى ميانه رو حمايت نماييم. 
در افشاگرى دانشجويان مسلمان پيرو خط امام كه حاوى اسناد جاسوسان امريكايى 

است نيز چنين مى خوانيم: 
اگر هر گروه ميانه رو و متمايل به غرب به مبارزه عليه (مالها) برخيزد، 
در مورد او به عنوان يك گروه (مترقى) با عالقه  تمام تبليغ خواهيم كرد. 
ــاندن انقالب به خط سازش  ــتكبار جهانى، كش در يك كالم مي توان گفت هدف اس
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ــتقامت و  ــيارى و اس ــك، هوش ــر مكتبى انقالب بود. بدون ش و ربودن اصالت و جوه
سازش ناپذيرى امام و توده هاى شهيدپرور و قهرمان ايران بود كه تز «اسالم زدايى براي 

برپايى حكومت ميانه روها» را به كابوسى وحشتناك براى كفر جهانى مبدل كرد.1
ب. بعد فرهنگى اسالم زدايى 

اينكه اسالم زدايى را به دو بخش «سياسى» و «فرهنگى» تقسيم كرديم، مطلقاً به اين 
معنى نيست كه اسالم زدايى در بخش فرهنگى، هدف هاى سياسى را تعقيب نمى كند 
يا اسالم زدايى در بخش سياسى فاقد جنبه هاى فرهنگى است. انگيزه  جدا كردن اين دو 
ــن تر طرح شود. بدون ترديد اسالم زدايى  مقوله براى آن است كه مطلب دقيق تر و روش
ــت و خواهد بود و جز اينكه آن را  ــى بوده اس ــه داراى انگيزه ها و مقاصد سياس هميش
وسيله اى براى نيل استعمارگران به مطامع شوم شان بناميم، نمى توانيم نام ديگرى بر 

آن بگذاريم. 
ريزه خواران فرهنگ و تمدن منحط غربى، الحادى و شاهنشاهى، پس از انقالب اسالمى 
ــتكبارى خويش را در حوزه هاى شعر، قصه، تأليف،  ــدند كه خط انحرافى و اس بر آن ش
ــيقى، عكس و ديگر حوزه ها ادامه دهند و  تحقيق، ترجمه، تئاتر، سينما، نقاشى، موس
ــاير  ــد» طاغوتي را به خورد جوانان و س همچنان همان «ادبيات مريض» و «هنر فاس
قشرهاى جامعه بدهند. در اين مورد، سردمداران فرهنگ الحادى به دست و پا افتادند 
و هنوز يادمان نرفته است كه در جلسه اى كه از سوى وزارت فرهنگ و آموزش عالى در 
ــتگان، به اصطالح هنر «بالـه» را- كه  زمان دولت موقت برپا گرديد، يكى از اين سردس
تجسم فحشا و تن فروشى و شكستن شخصيت اصيل و كرامت زن مى باشد- مطرح كرد 
و از «احيا» اين هنر جاهلى سخن گفت. در اين جلسه، دانشگاهيان و هنرمندان راستين، 
اين موضوع را مورد انتقاد قرار دادند. از ميان آنان شهيد بزرگ روحانيت مترقى و مبارز 
ــتعمارى حمله كرد و پاسخ الزم را به  دكتر محمد مفتح به شدت به اين هنر فاسد و اس
ــالم زدايى، در پوشش  ــاهى و جريان اس طرح كنندگان داد و از اين كه جاهليت شاهنش

ظاهرفريب شبه روشنفكرى خود را نشان مى داد، برآشفت و هشدار داد. 
اسالم زدايى در اوايل پيروزي انقالب از سوي هنرمندان و روشنفكران گمراه و مطبوعات 
ــش هنر و ادبيات ادامه يافت؛ اما هر چه  و رسانه هاي صوتي و تصويري مبتذل، در پوش
ــتاوردهاى الحادگرايان  ــترش و تعميق يافت، ابتذال و پوچى دس انقالب اسالمى گس
ــينما، تئاتر،  ــادى، لنگان لنگان پيش رفت و در صحنه  س ــر گرديد. جريان الح نمايان ت

1. سروش، سال دوم، 1359/12/16، ش90، ص12-13. 
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شبه قصه ها و شبه شعرها، «تظاهراتى» انجام داد، اما مردم مسلمان و انقالبى، دانشجويان 
مبارز، فرهنگيان، هنردوستان متعهد، دانشگاهيان متدين و... روزبه  روز بر بى محتوايى 
كار و گم گشتگى راه الحادگرايان بيشتر واقف شدند1 و به افشا و خنثي سازي توطئه هاي 

آنان پرداختند. 

توطئه تجزبه طلبان
ــال 1357، زنجيره  به هم پيوسته  اى از تقاضاهاى قومى و  پس از پيروزي بهمن ماه س
ــونت هاى قومى- محلى آغاز شد. كردها در غرب و شمال غرب ايران،  به دنبال آن، خش
اولين و در عين حال مهم ترين مهره  آغازين اين بازى دومينو بودند. سپس در اسفندماه 
ــمالى كشور را در بر گرفت.  1357 و فروردين ماه 1358 آشوب و درگيرى صفحات ش
هم مرز با جمهورى خودمختار تركمنستان اتحاد جماهير شوروى و در حاشيه  جنوبى 
درياى خزر، از بندر تركمن و شهرستان گنبدكاووس، درگيرى هاى شديدى بين ستاد 
خلق تركمن  (وابسته به سازمان كمونيستي چريك هاي فدايي خلق) و نيروهاى دولتى 
ــتاد خلق عرب كه مورد حمايت رژيم صدام  گزارش شد. در ماه هاى بعد، اغتشاشات س

ــهر و آبادان،  ــهرهاى اهواز، خرمش بود در ش
ــذارى و خرابكارى در  ــپس موج بمب گ و س
ــوط لوله نفت و  صفحات جنوبى در بين خط
گاز، ايستگاه هاى راه آهن، دكل هاى مخابراتى 
و خطوط مواصالتى، استان خوزستان را دچار 

تنش كرد. 
ــز از نيمه دوم  ــژه تبري ــان و به وي آذربايج
فصل پاييز سال 1358، آبستن حوادث غير 

مترقبه اى گرديد كه به سرعت مهار شد.2 
حاشيه مرزهاى جنوب شرقى كشور، يعنى 
منطقه بلوچستان نيز از درگيرى هاى قومى 
ــتان در آن  ــون نماند. بلوچس منطقه اى مص
سال و سال هاى بعد به صورت مقطعى، محل 

1. همان، ص13. 
ــه دهه حاكميت نظام جمهورى اسالمى، طرح و برنامه هاى  2. البته بعد از آن هم آذربايجان در طول بيش از س

ديگرى را نيز از سوى پان تركيست ها و كماليست هاى تركيه و تجزيه طلبان آن سوى رود ارس تجربه كرد.
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بروز ستيزه ها و چالش هايى بود كه حاكميت 
دولت را در صفحات بلوچ نشين آماج حمالت 

خود مى ساخت. 
به عالوه، منازعات ديگرى در ابعاد كوچك تر 
در منطقه حساس و استراتژيك ايل قشقايى 
(از جنوب اصفهان تا خليج فارس) در «اردوى 
خان» و در ديگر شهرها نظير بوشهر و انزلى 
ــيارى رهبران  ــت1 كه با هوش به وقوع پيوس
جمهوري اسالمي به سرعت خاتمه يافت. در 
ــناد جاسوسى امريكا  يكى از گزارش هاى اس

چنين آمده است: 
ــن واقعيت،  ــاه] اي ــم [ش ــقوط رژي ــا س ب
ــرعت ظهور پيدا كرده است. اين  ــى به س يعنى تمايل به تجزيه سياس
ــت كه مثًال يك جدايى بين  ــطوح اجتماعى نيس جدايى ها صرفاً در س
ــد، بلكه در همه جهات  ــلمانان راست باش ماركسيست هاى چپ و مس
است... قوى ترين نشانه  اين امر [يعني اختالف هاى نژادى]، تقاضا براى 
كسب خودمختارى كردستان است. گروه هاى مختلفى وجود دارند كه 
يا بر اساس زبان مانند ترك زبانان آذربايجان و عرب زبانان خوزستان و يا 
براساس اختالف هايى نظير سنى هاى كرد و بلوچ كه خود را جزو فرهنگ 
ايرانى مى دانند، اما در مواقع بروز ضعف در پايتخت تقاضاى خودمختارى 

در درجات مختلف نموده اند.2  
ــفير امريكا در تهران با اشاره به  چند روز بعد، در تاريخ 57/12/12 ويليام سوليوان س
زمزمه هاى گروه هاى چپ براى انحالل ارتش در گزارشى به وزارت خارجه امريكا نويد 
ــت كه احتماالً وضع بى ثباتى امنيت در  داد: «نتيجه آن، حداقل در كوتاه مدت اين اس

ايران ادامه خواهد داشت.»
ــى امريكا به تشكيل گروه هايى نظر داشتند كه  در روزهاى بعد، مأموران النه جاسوس

1. مجتبى مقصودى، تحوالت قومى در ايران؛ علل و زمينه ها، تهران، مؤسسه مطالعات ملى، 1380، ص294.
2. اسناد النه جاسوسى، ج14، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، ص14و17. 

يك جريان سياسي كه دولت موقت را 
هم در دست داشت، تالش مي كرد تا 
پس از پيروزي انقالب گذشته خيانت بار 
امريكا را از ذهن مردم پاك و حتي 
توطئه هايش عليه انقالب را توجيه نمايد 
اما تسخير النه جاسوسي اين جريان را 
ناكام كرد و دشمن اصلي را به خوبي 
به مردم شناساند و جهت گيري هاي 
عمومي را بيش از پيش به سمت مقابله با 
توطئه هاي امريكا كشاند؛ جهت انقالب 
را به سمت اصلي اش سوق داد، جلوي 
انحراف را گرفت و نيروهاي انقالبي و 

متعهد را متحد كرد
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گرايش ويژه اى را به حمايت از تحركات تجزيه طلبانه نشان مى داد.1 نگاهى به نشريات 
گروه هاى تشكيل دهنده جبهه دموكراتيك ملى مثل شوراى همبستگى خلق هاى ايران 
ــان مى دهد كه مهم ترين موضوع در فعاليت هاى اين جبهه، پيگيرى مجدانه بحث  نش
ــتان، تركمن صحرا و آذربايجان بوده  ــتان، خوزس تجزيه طلبى در مناطقى مثل كردس

است.2 
ــدر در تحقق  ــخت اول انقالب، آن ق ــاى س ــب در آن روزه ــاى تجزيه طل گروهك ه
ــتند و اصرار مي ورزيدند كه هيچ گونه تعلل و تأخيرى  ــته  هاى خود تعجيل داش خواس
ــوق ادعايى مبادرت  ــب حق ــاً به كس ــد؛ لذا در صورت امكان، خود رأس را برنمى تافتن
ــتقرار كامل  مى كردند. در چنين اوضاع و احوالى، ضعف قدرت دولت مركزى، عدم اس
ــى، تعدد مراكز  ــوى زمامداران انقالب ــور از س نهادهاى جديد، فقدان تجربه اداره كش
ــوى عوامل داخلى و خارجى، فضاى روانى  تصميم گيرى، اقدامات تحريك كننده از س
ــى- هيجانى بر طرف هاى درگير، دادن شعارها و  موجود، حاكميت نگرش هاى احساس
وعده هاى غيرمعقول و دست نيافتنى و مطلق انگارى ها، تنش هايى را موجب گرديد كه تا 
سال هاى سال، تمام امكانات و توان نظام نوپاي ايران را بلعيد و در خود مستحيل ساخت. 
در حالى كه مسئوالن نظام، تقاضاهاى متنوع گروه هاى متخاصم را سنگين و زودهنگام 
ــت كننده، وضعيت موجود را بهترين موقع براي  ارزيابى مى نمودند، گروه هاى درخواس
ــتند.3 در اين مقطع زمانى، حجم، وسعت و شدت  ــت هاي خود مى دانس طرح درخواس
كشمكش هاى قومى به حدى بود كه برخى از پژوهشگران مسائل ايران، در تحليل هاى 
ــورهاى همسايه چون پاكستان،  ــابه آن بر كش خود از احتمال تجزيه ايران و اثرات مش

عراق، شوروى و تركيه سخن مى گفتند. 
اما در بررسى بحران هاى قومى بعد از انقالب، هشت عامل اهميت زيادى داشته است: 
ميزان شركت گروه هاى قومى، طرح درخواست هاى هويتى- منطقه اى، موقعيت حساس 
ــتقرار متمركز بحران در حاشيه مرزهاى كشور، رهبرى  جغرافيايى به ويژه به لحاظ اس
ــاس بودن مقطع زمانى بروز  ــط نخبگان قوميت ها، حس و هدايت تحركات قومى توس

1. يك عنصر ملى گرا به نام هدايت اهللا متين دفترى، گروهى به نام جبهه  دموكراتيك ملى متشكل از گروه هاى 
ــازمان اتحاد چپ، جمعيت كردهاى مقيم مركز، جنبش  كمونيست مثل شوراى همبستگى خلق هاى ايران، س
مستقل كارگرى و... را تأسيس كرد. بررسى و تحليل اهم مسائل سياسى روز، تهران، معاونت سياسي نمايندگي 

ولي فقيه در نيروى مقاومت بسيج سپاه، 1381، ج2، ص41-43. 
2. هادى نخعى و حسين يكتا، روزشمار جنگ ايران و عراق؛ بحران هاى داخلى (توليد نيروهاى مسلح)، تهران، 

مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، 1375، ج1، ص300. 
3. مجتبى مقصودى، همان، ص294. 
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بحران، نقش بازيگران فرامرزى، توانايى هاى سياسى- نظامى گروه هاى قومى و حجم و 
تعداد زياد نيروي درگير اعم از بازگيران قومى و دولتى. در اين راستا بحران كردستان، 
درگيرى هاى تركمن صحرا، ناآرامى هاى آذربايجان، منازعات بلوچستان و ستيزه  هاى 

خوزستان اليه هايى از عناصر هشت گانه فوق را در خود پديدار كردند.1 
البته روحيه غرب زدگى و مماشات اغلب اعضاى دولت موقت در برابر ضدانقالب، عامل 
مهمى در گسترش درخواست هاى تجزيه طلبانه و گسترش ناآرامى ها بود. به هر حال، 
استراتژى فروپاشى و براندازى نظام جمهورى اسالمى از طريق تحركات تجزبه طلبانه 
ــال در صدر برنامه هاى امريكا و رژيم صهيونيستى  از سال 1357 تا 1362 طى پنج س
قرار داشت و از سوى متحدان منطقه اى آنها و حتى مسكو حمايت مى شد. اما تحركات 
تجزيه طلبانه با هوشيارى مردم فهيم و شريف ايران و دالورى هاى سپاه، بسيج و ارتش 
ــى هنوز هم  ــترده مردم در صحنه عقيم ماند. البته اين خط مش و همچنين حضور گس
يكى از برنامه هاى سرويس هاى امنيتى بيگانه بر ضد تماميت ارضى ايران است و اكنون 
ــغولى هاى نهادهاي امنيتي و نظامى كشور به شمار مى آيد. با  نيز مقابله با آن، از دلمش
آشكار شدن طليعه هاى شكست استراتژى تجزيه طلبى در ايران، خط مشى ديگرى به 
مرحله اجرا درآمد كه هم تكميل كننده سياست تجزيه طلبانه بود و هم خود به تنهايى 
اهداف مشخصى را دنبال مى كرد، و آن خط مشى تهاجم نظامى خارجى و تحميل جنگ 
فرسايشى به انقالب نوپاى اسالمى در 31شهريور سال 1359 بود كه توسط اردوگاه هاى 

غرب و شرق برنامه ريزى شد و به مدت 8 سال توسط عراق به اجرا درآمد.2 

توطئه بر ضد مجلس خبرگان
انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى- به تعبير ديگر انتخابات اولين دوره مجلس 
خبرگان- در 12مرداد سال 1358، يعنى حدود شش ماه پس از پيروزى انقالب اسالمى 
برگزار شد. اساس كار اين مجلس، بررسى اولين قانون اساسى نظام جمهورى اسالمى 
ــامل ملى گراها،  ــت. مخالفان مجلس خبرگان ش بود، اما اين مجلس مخالفانى هم داش
گروه هاى چپ گرا و ماركسيستى، جريان هاي التقاطى و روشنفكران غرب زده، متحجران 
مقدس مآب و دول استكبارى بودند كه وجه اشتراك همه آنها يك موضوع بود و آن اينكه 
همه، مخالف تحقق كليت حكومت دينى در ايران پس از انقالب بودند. در همين راستا، 

1. همان، ص295. 
2. حسن واعظى، اصالحات و فروپاشى، تهران، سروش، 1379، ص53-54. 
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ــى قانون اساسى به ميان آمد،  وقتى موضوع انتخابات مجلس خبرگان اول و همه پرس
سياسيون و روشنفكران سكوالر به اضافه 85درصد از مطبوعات كه در آن موقع در دست 
مخالفان انقالب اسالمى بود، در يك حركت هماهنگ دست به كارشكنى در اجراى آن 

زدند كه مرور برخى از عناوين مطبوعات آن دوره، گواه اين موضوع مي باشد: 
ـ سنجابى: از رفراندوم قانون اساسى وحشت دارم. (اطالعات، 58/3/9)

ـ خلق تركمن در رفراندوم قانون اساسى شركت نمى كند. (پيغام امروز، 58/3/26)
ـ قانون اساسى را هرگز نمى خوانم. (كيهان، 58/4/4)

ــركت نمى كند. (آيندگان،  ـ جبهه دموكراتيك ملى در انتخابات مجلس خبرگان ش
(58/5/4

ــركت نمى كند. (آيندگان،  ـ سازمان سياسى خلق عرب ايران در مجلس خبرگان ش
(58/5/7

ـ شركت در مجلس خبرگان فريب توده هاست/ اشرف دهقانى و دوستانش. (آيندگان، 
(58/5/9

ـ اعتراض رئيس ايل سنجابى به نحوه  انتخابات. (انقالب اسالمى، 58/5/13)
حتى برخى از مجالت ضدانقالبى آن دوره، يك شماره كامل خود را به صورت ويژه نامه 
ــت بر ضد مجلس خبرگان و انتخابات آن اختصاص دادند كه از جمله آنها مجله  دربس
اميد ايران بود كه در شماره 28 مورخ دوشنبه 22مرداد 1358 سعى كرد اساس انقالب 
و جمهورى اسالمى و خبرگان را مخدوش جلوه دهد. مثًال در صفحه 6 اين شماره، زير 
عنوان «انتخابات و به آذين» از اين كه فرد كمونيستى مثل آقاى محمود اعتمادزاده «م. 
ــى ايران براى راه يافتن به مجلس خبرگان رأى  به آذين» دبيركل اتحاد دموكراتيك مل
ــى مردم با احزاب به  ــد: «خود انتخابات و نوع روياروي نياورده انتقاد مى كند و مى نويس

گونه اى بود كه از هفته هاى پيش از رأى گيرى، مى شد برگزيدگان را نام برد.»1
ــار نظريه هاي منفى حزب جمهورى خلق مسلمان به  در همين صفحه، عالوه بر انتش
ــازمان مجاهدين خلق به چاپ ديدگاه هاى  زعامت آقاي شريعتمدارى و حزب توده، س
منفى برخى از روشنفكران غرب زده و سكوالر مى پردازد. مثل دكتر على شايگان، دكتر 
صديقى، حسن نزيه، مهندس رحمت اهللا مقدم مراغه اى، على اصغر حاج سيدجوادى و 

دكتر محمود عنايت؛ چنانكه از قول محمود عنايت چنين آورده است:
ــى نبود، بلكه انتخابات مذهبى بود. ما  اين انتخابات[خبرگان] سياس

1. اميد ايران، 1358/5/22، ش28، ص6. 
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ــرايطى، داعيه برابرى با كانديداهاى  ــتيم در چنين ش چطور مى توانس
جناح حاكم داشته باشيم؟ در چنين جو و اتمسفرى، هر كس به جناح 
حاكم رأى نمى داد، در حقيقت مرتكب نوعى معصيت مى شد[!] مردم 
ــاه هم داشتند[!] روى  هم بى تفاوتى خاص خودشان را كه در زمان ش

عادت نشان دادند[!]1
آقاى عنايت در اين نوشته، دو نكته نادرست را به خواننده القا مى كند: اول اين كه رأى 
به نامزدهاي هوادار انقالب اجبارى بود، دوم اينكه مردم از اين انتخابات استقبال نكردند. 
حتى مسئوالن اين مجله سراغ برخى از افراد روشنفكر دانشگاهى مثل آقاى دكتر كاظم 
معتمدنژاد رفتند تا سخنى از زبانش عليه خبرگان منتشر نمايند. چنانكه در صفحه 20 
همين مجله زير عنوان «سانسور مطبوعات و راديو و تلويزيون و قانون اساسى» از قول 
آقاى دكتر معتمدنژاد نوشتند: «چيزى با عنوان خبرگان در كشور ما يك بدعت است!»2 
ــماعيل خويى و احمد شاملو هم رفتند و  عالوه بر اين، آنها سراغ روشنفكرانى مثل اس
ــاع از گروهك هاى ضدانقالب  ــالمى و در دف از زبان آنها هم چه ها كه در نقد انقالب اس
ننوشتند. باز در صفحه 9 اين مجله زير عنوان: «انتخابات مجلس خبرگان، تجربه  ناموفق 

دولت براى تمرين دموكراسى» آمده است: 
ــارى... به پاى  ــال 1358] ج ــاه [س ــه، 12مردادم ــردم روز جمع م
ــاى متعددى  ــه افراد و گروه ه ــاى رأى رفتند. همان طور ك صندوق ه
پيش بينى كرده بودند، حزب جمهورى اسالمى ايران در تمامى كشور 
ــد[!]... در هر حال، اعالم  ــع از صندوق هاى آرا بيرون آم با اكثريت قاط
نتيجه انتخابات و اعتراض سخت 17 سازمان سياسى، من جمله حزب 
جمهورى خلق مسلمان [به زعامت آيت اهللا شريعتمدارى] و جبهه ملى 
ــيراز و ارايه مدارك فراوانى  ايران و حتى اعتراض آيت اهللا محالتى در ش
از سوى گروه هاى مختلف به ويژه ائتالفى متشكل از سازمان مجاهدين 
خلق، جاما، ساش، جنبش و همچنين سازمان هاى چپ گرا، عرضه شد. 
ظاهراً وجود اعمال نظر و تقلب به طرق گوناگون را در جريان انتخابات 

قطعى جلوه مى دهد.3

1. همان، ص6. 
2. همان، ص20. البته خوشبختانه ايشان با فاصله گرفتن از جريان هاي ضدانقالبى، در خدمت جامعه اسالمى 

باقى ماند و اكنون يكى از شخصيت هاى برجسته  علمى در زمينه ارتباطات در ايران مى باشد. 
3. همان، ص9.
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ــرگان به همين جا  ــه بر ضد مجلس خب اما توطئ
ــكار  ــگردهاى آش ــد بلكه در كنار اين ش ختم نش
ــز در دولت موقت به  ــى و روانى، عده اى ني تبليغات
ــدس بازرگان  ــاى اميرانتظام، معاون مهن ويژه آق
ــور محرمانه و  ــه ط ــت موقت ب ــخنگوى دول و س
ــرگان بودند تا  ــى، دنبال انحالل مجلس خب پنهان
اينكه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام آن را در 
افشاگرى شماره 26 خود طى يك برنامه تلويزيونى 
برمال كردند و به اطالع مردم رساندند. سخنگوى 
دانشجويان اعالم كرد اسنادى در سفارت ايران در 
ــنگر مسائل جديدى  سوئد به دست آمده كه روش
ــناد فاش مى شود، اين جريان كه  است. در اين اس
ــته است با يك  مخالف خط امام بوده در نظر داش
برنامه حساب شده، مجلس خبرگان را منحل سازد 

و در اين برنامه،  آقاى اميرانتظام يا افراد ديگرى كه بودند، چنان طرحى داشتند.1 
جالب آن كه مدتى بعد، اين توطئه توسط خود اميرانتظام هم مورد تأييد قرار گرفت 

و او چنين گفت: 
ــتان نهضت مقاومت دور هم جمع  يكى از شب ها كه با عده اى از دوس
ــور مطرح بود و درباره  ــايعات رايج كش بوديم و مطابق معمول بحث ش
ــد، اينجانب به دليل تغيير مجلس مؤسسان  ــايى آن فكر مى ش راه گش
ــط  ــده توس ــى تهيه ش به مجلس خبرگان و ناديده گرفتن قانون اساس
ــدن زمان آن از يك ماه به سه ماه، كه در  دولت موقت، و نيز طوالنى ش
حقيقت سه تخلف از خواسته هاى ملت ايران در رفراندوم 12فروردين 
1358 محسوب مى شد، پيشنهاد انحالل مجلس خبرگان را دادم. قرار 
ــيد جوادى كه قاضى و حقوق دان  ــد آقايان: بنى صدر و صدر حاج س ش
بودند، مطالعه كنند و نتيجه را بگويند. ضمناً  قرار شد خود [اين] فكر را 
من به اطالع آقاى نخست وزير برسانم. فردا ظهر خدمت آقاى مهندس 
ــتم. ايشان گفتند ابتدا بايد  بازرگان رسيدم و ايشان را در جريان گذاش

1. آن سوى اتهام (خاطرات عباس اميرانتظام)، تهران، نى، 1381، ج1، ص220. 

يكى از نخستين توطئه هاى پس 
از پيروزى انقالب، طرح انحالل 
ارتش بود. مخالفان ارتش به بهانه  
اينكه ارتش ميراث حكومت پهلوى 
است و سيستم و سران آن انقالبى 
و مردمى نيستند و متناسب دوران 
استبداد است، خواستار انحالل آن 
و تشكيل يك «ارتش به اصطالح 
خلقى» بودند. در اينكه سيستم 
ادارى و فكرى حاكم بر ارتش و 
اصالح و پاك سازى آن بايد هر چه 
زودتر محقق مى شد، شكى نيست، 
ولى گروهك هاى مخالف جمهورى 
اسالمى، غالبًا در اين مورد اتفاق 
 نظر داشتند كه بايد ارتش به كلى 

منحل شود
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متن را ببيند. متن توسط آقاى بنى صدر به خط و انشاى ايشان در روى 
كاغذ كوچكى تهيه شده بود كه آن را براى اطالع آقاى نخست وزير بردم. 
ــل مطرح كردن در  ــان مدتى فكر كردند و گفتند وقتى طرحى قاب ايش
ــت كه وزرا آن را امضا كنند. بقيه آقايان وزرا كه جمعاً  هيئت دولت هس
ــه هيئت دولت اين طرح را امضا  17 نفر شدند، قبل از شركت در جلس
كردند و دادند خدمت آقاى مهندس بازرگان و ايشان در جلسه هيئت 
دولت مطرح كردند و قرار شد فردا خدمت امام برسند و آن را ارايه دهند 

كه البته امام طرح را رد كردند.1  
اندكى بعد آقاى عباس اميرانتظام دستگير، محاكمه و زندانى شد، اما جرم او فقط طرح 
ــان  انحالل مجلس خبرگان نبود، بلكه جرم ديگر او، ارتباط نزديك و مكرر او با جاسوس
سفارت امريكا و كمك به فرار جاسوسان امريكايى و عوامل ضد انقالب بود؛ چنانكه شهيد 
ــين خود در مجلس شوراى اسالمى به افشاى  محمد منتظرى در يكى از نطق هاى آتش

چهره اميرانتظام پرداخت و گفت: 
ــور مى گذرد، مسئله  محاكمه عباس  يكى از مسائلى كه اكنون در كش
اميرانتظام است كه جو درست مى كنند و شرايطى را به وجود مى آورند 
ــود. رفته اند صحبت كرده اند كه زن و بچه دارد. رحم  كه طرف آزاد بش
بكنيد طرف را زود آزاد بكنيد. كسى كه اسرار انقالب اسالمى و امام امت 
را در اختيار سفارت امريكا گذاشته است و مرتب در رابطه بوده است، چه 
قبل از پيروزى انقالب، چه پس از پيروزى انقالب، او را اين رقم برايش 
ــود. اين را بدانيد كه  كار بكنيم كه زود آزاد بشود و اعمال قاطعيت نش
دادگاه اميرانتظام، يكى از صحنه هاى جنگ اسالم و امريكاست (احسنت 
ــداء على الكفار» اگر ما از هم اكنون قاطعيت  نمايندگان) به حكم «اش
خودمان را به خرج ندهيم و در مقابل امريكا كوتاه بياييم، اين را احتمال 
بدهيد كه پس از يك  سال، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام را مى برند 
در آنجا محاكمه مى كنند كه اصًال چرا سفارت امريكا را اشغال كرديد؟ 
من نمى فهمم اين چه مسخره بازى در كشور است؟! من يك سندى دارم 
ــند، نامه اى كه  و االن براى برادران و خواهران مى خوانم تا متوجه باش

آقاى عباس اميرانتظام امضا كرده است: 

1. همان، ص243-244. 
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«تيمسار فيروزى، مديركل هواپيمايى كشورى. 
جناب آقاى نخست وزير [بازرگان] در مقابل تقاضاى سفارت انگلستان 
ــفارت امريكا در ايران موافقت فرموده اند كه براى خروج اتباع خود  و س
ــيله  هواپيماهاى نظامى و كشورى  ــورهاى خارجى به وس ــاير كش و س
ــراى انجام هر چه  ــت ب ــور هر چه زودتر اقدام نمايد. الزم اس دولت مزب
ــود كه در اين باره  ــئولين مربوطه دستور داده ش بيشتر اين كار به مس
كمك هاى الزم را با توجه به شرايط زير براى اين گونه پروازها در اختيار 
مأموران انگليسى و امريكايى بگذارند: 1. عبور از كليه راه هاى ورودى و 
درهاى فرودگاه مجاز باشد؛ 2. تأمين مأمور كافى براى انجام مسافرت 
ــافر در روز؛ 3. فراهم كردن تسهيالت الزم براى حمل  يك هزار نفر مس
ــى؛ 4. كمك به تنظيم  ــا از در پاويون دولت ــافران اين پروازه اثاثيه مس
برنامه  پروازها و اطمينان دادن به مأموران سفارت كه تمام هواپيماها بر 
طبق برنامه هاى سفارت انگلستان و سفارت امريكا اجازه پرواز خواهند 

داشت... معاون نخست وزير- عباس اميرانتظام- تاريخ 57/11/26»
ــته است، هر چه ضد انقالب  يعنى پس از چهار روز كه از انقالب گذش
بوده و هر چه مستشاران خارجى بوده و همه عوامل جنايت و كشتار در 
اين كشور به دست عباس اميرانتظام و سياست آقاى مهندس بازرگان... 

براى سياست امريكا در اين كشور، از اين كشور خارج شدند.1 

تخريب و انحالل ارتش
يكى از نخستين توطئه هاى پس از پيروزى انقالب، طرح انحالل ارتش بود. مخالفان 
ــت و سيستم و سران آن انقالبى  ارتش به بهانه  اينكه ارتش ميراث حكومت پهلوى اس
ــتار انحالل آن و تشكيل يك  و مردمى نيستند و متناسب دوران استبداد است، خواس
«ارتش به اصطالح خلقى» بودند. در اينكه سيستم ادارى و فكرى حاكم بر ارتش و اصالح 
و پاك سازى آن بايد هر چه زودتر محقق مى شد، شكى نيست، ولى گروهك هاى مخالف 
جمهورى اسالمى، غالباً در اين مورد اتفاق  نظر داشتند كه بايد ارتش به كلى منحل شود. 

طرفداران اين طرح دو دسته بودند: 

1. نطق پيش از دستور شهيد محمد منتظرى، در جلسه 138 مجلس شوراي اسالمي، 1360/2/8، دو ماه قبل 
از شهادتش. 



مقاالت
134

دوره سوم سال نهم شماره 30 زمستان90

الف. عده اى از بيرون ارتش اين تفكر را دنبال مى كردند كه از جمله سازمان مجاهدين 
خلق (به رهبرى مسعود رجوى) و سازمان چريك هاى فدايى خلق بودند؛ چنانكه سه روز 
پس از پيروزى انقالب در تاريخ 25بهمن سال 57، سازمان چريك هاى فدايى خلق يكى 
از رئوس برنامه هاى 5ماده اى خود را براى فشار بر دولت موقت، انحالل ارتش اعالم كرد:

سرمايه اصلى ادامه  انقالب تا پيروزى نهايى و مهم ترين حربه در دست 
ــركوب جنبش خلق، ارتش مغرور و  امپرياليسم امريكا و عامل عمده  س

ضد خلقى است.1  
ــروزى انقالب در  ــك هفته پس از پي ــازمان چريك هاى فدايي خلق ي باز نماينده  س

مصاحبه  مطبوعاتى خود گفت:
ــته باشد...  ما معتقديم هر ذره اى كه از آن ارتش ارتجاعى وجود داش
پيروزى هاى انقالب را تهديد مى كند؛ لذا با تمام نيروهاى خود، حركاتى 
را كه قصد احياى همان ارتش ارتجاعى را داشته باشند، افشا مى كنيم.2 
ب. عالوه بر عوامل و گروهك هاى بيرونى كه براى ضربه زدن به انقالب آشكارا خواستار 
انحالل ارتش بودند، عده اى هم از پرسنل ارتش تحت تأثير همين گروهك ها- از درون 
ــمنان را دنبال مى كردند كه از جمله آن گرد همايى 5اسفند  ــته دش ارتش- اين خواس
ــگاه تهران بود. از اين گونه اقدامات ضد انقالبى، خاطرات زيادى باقى  سال57 در دانش

مانده كه از جمله آن، خاطرات آقاى محمدى رى شهرى مى باشد. او مى گويد: 
فلسفه  اساسى تشكيل دادگاه انقالب اسالمى ارتش، برخورد با توطئه  
ــه در آغاز  ــود. يكى از حوادثى ك ــالب در ارتش ب گروهك هاى ضد انق
تشكيل اين دادگاه به وقوع پيوست، تحصن جمعى از نيروهاى نظامى 
ــائل معموالً با پوشش خواست هاى  در دانشگاه تهران بود. اين گونه مس
صنفى يا مردمى و با هدف متالشى كردن ارتش انجام مى شد. چند روز 
ــئوالن امر نتوانستند مشكل را با مذاكره حل  از اين ماجرا گذشت و مس
ــق دادگاه برخورد  ــخصاً تصميم گرفتم با اين موضوع از طري كنند... ش
ــه اگر نيروهاى نظامى تا  كنم. در اين ارتباط، اطالعيه اى تهيه كردم ك
24 [يا 48] ساعت به تحصن خود پايان ندهند، دادگاه انقالب ارتش با 
آنان برخورد خواهد كرد. اطالعيه دادگاه از صدا و سيما پخش شد. با اين 

1. كيهان، 1357/11/25، ص6. 
2. همان، 1357/11/28، ص2. 
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ــك و خالى، بدون دخالت هيچ  كس و پيش از ساعت مقرر،  تهديد خش
تحصن خاتمه يافت و مشكل حل شد.1 

ايشان در خاطره  ديگرى مى گويد: 
ــز، جمعى از نظاميان  ــلمان در تبري در جريان توطئه  حزب خلق مس
پايگاه هوايى تبريز به آنها پيوستند و در تصرف مركز صدا و سيما نقش 
اصلى را داشتند. در آن هنگام سرهنگ فكورى، فرمانده  پايگاه بود [كه 
بعداً شهيد شد]. تمرد نظاميان به گونه اى بود كه كنترل پايگاه از دست 
وى خارج شده بود و شورشيان مدت كوتاهى او را بازداشت كرده بودند. 
ستاد مشترك از دادگاه براى برخورد با نظاميان متمرد استمداد كرد... 
ــدند و غائله  ــز، متهمان در دادگاه علنى محاكمه ش در اين مأموريت ني
پايان يافت. يكى از كسانى كه در دادگاه عليه آنان شهادت داد، مرحوم 
ــران، او را به عنوان  ــرهنگ فكورى بود. مقاومت او در برابر توطئه گ س
چهره اى حزب اللهى در ارتش مطرح ساخت و همين امر، زمينه انتخاب 
ــار باقرى  وى را به عنوان فرمانده نيروى هوايى، پس از بركنارى تيمس

[ضد انقالب] در جريان واقعه  طبس، فراهم ساخت.2 
يكي از شخصيت هاي مخالف انحالل ارتش، شهيد سرلشكر قرنى بود كه از اولين روز 
پس از پيروزى انقالب به رياست ستاد كل ارتش منصوب شده بود. او قاطعانه در مقابل 
ــتاد و از حيثيت ارتش دفاع  ــروع گروهك ها براي انحالل ارتش ايس اين خواست نامش
ــازى آن در راستاى اهداف  نمود و همواره بر ضرورت وجودى آن توأم با اصالح و پاك س
انقالب اسالمى تأكيد نمود. او در مصاحبه اى در تاريخ اول اسفند سال 57، ضمن دفاع 

از ارتش گفت: 
اگر ارتش ملى را به هر وسيله تضعيف كنند، استقالل ملى و تماميت 
ارضى كشور به خطر مى افتد... ارتش ما بايد بر مبناى ايدئولوژى اسالمى 
ــت كه ما بتوانيم ظرف يكى،  و عدل و انصاف قرار گيرد و اين كارى نيس

دو روز انجام دهيم.3 
ــتن اين گونه مواضع قاطع  اين شهيد بزرگوار چهل روز بعد از انتصابش به خاطر داش
ــكارانه دولت موقت (در قضيه  ــالب و مقاومت در برابر ايده هاى سازش در مقابل ضد انق

1. محمد محمدي ري شهري، خاطره ها، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1383، ج1، ص89-91. 
2. همان، ص89-91. 

3. كيهان، 1357/12/1، ص2. 
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تجزيه طلبان كردستان)، از مقام خود استعفا داد و چند روز بعد هم ترور شد و به شهادت 
ــرورت وجود ارتش را براي  ــيد. اما حضرت امام خمينى بيش از هر كس ديگرى ض رس
ــه اى از نقاط ايران و مرزهاى ما  ــرايطى كه در هر گوش كشور الزم مي شمرد. لذا در ش
ــرورت وجود ارتش، روز  ــت، او ضمن تأكيد بر ض خطر تجاوز و تجزيه طلبى وجود داش
29فروردين سال 58 را «روز ارتش» اعالم كرد كه اين موضوع موجب شادماني ارتشيان 

و افزايش ارادتشان نسبت به حضرت امام شد: 
1. روز چهارشنبه 29فروردين روز ارتش اعالم مى شود. ارتش محترم 
ــه رژه بپردازند و  ــاز و برگ ب ــتان هاى بزرگ با س در اين روز در شهرس
پشتيبانى خود را از جمهورى اسالمى و ملت بزرگ ايران و حضور خود 

را براى فداكارى در راه استقالل و حفظ مرزهاى كشور اعالم نمايند. 
ــد و احترام  ــتقبال كنن ــالمى اس 2. ملت ايران موظف اند از ارتش اس
ــت و  ــالم اس برادرانه از آنان نمايند. اكنون ارتش در خدمت ملت و اس
ــريف الزم است آن را به اين سمت رسماً  ارتش اسالمى است، و ملت ش
بشناسند و پشتيبانى خود را از آن اعالم نمايند. اكنون مخالفت با ارتش 
اسالمى كه حافظ استقالل و نگهبان مرزهاى آن است جايز نيست. ما و 
شما و ارتش برادرانه بايد براى حفظ و امنيت كشورمان كوشش كنيم و 

به شرارت اشرار و اختالل مفسدين خاتمه دهيم.1 

عمليات تروريستى و بمب گذارى
ــورى را نمى توان يافت كه  به اندازه ايران از تروريسم آسيب  در تاريخ معاصر دنيا كش
ــهروند ايرانى به وسيله   ــته بيش از 16 هزار ش ــد؛ چراكه طي 33 سال گذش ديده باش
ــيده اند كه از اين ميان، حدود 12 هزار نفر توسط منافقين  تروريست ها به شهادت رس
ــده اند. از اين تعداد حدود 200 نفر، از اشخاص برجسته و مؤثر سياسى و مابقى  ترور ش
ــت ها در ايران،  ــخاص عادى و معمولى بودند. پرونده بزرگ جنايت تروريس افراد و اش
ــابقه ترين موارد تاريخ است؛ از به آتش  ــى است كه جزء بى س مملو از نمونه هاى توحش
ــكنجه و آتش زدن اشخاص  ــوزاندن مردم در اتوبوس، ش كشيدن طفلى سه ساله تا س
بى گناه، تكه تكه كردن كاسب و بنا و كارگرى به جرم دوست داشتن رهبر و نظامش. اين 

1. صحيفه امام، ج 7، ص20. 
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موارد چيزى نيست كه بشود آن را پنهان ساخت يا 
توجيه اش نمود.1 

ــازمان هاى تروريستى  ــى حمايت از س خط مش
ــلحانه عليه  ــام اقدامات مس ــك آنان به انج و تحري
ــالمى ايران به مدت هفت  نظام نوپاى جمهورى اس
ــن  ــا 1364- از اصلى تري ــال 1357 ت ــال- از س س
ــمنان خارجى و داخلى ايران  ــى هاى دش خط مش
ــد.2 اولين گروهى كه وارد عرصه  ــوب مى ش محس
ــد، گروه فرقان بود كه در اسفند  مبارزه مسلحانه ش
1357- حدود دو هفته بعد از پيروزى انقالب- اقدام 
ــپس گروه هايى  ــتى نمود؛ س ــات تروريس به عملي
ــدند  ــرات و كومله وارد صحنه ش نظير حزب دموك
ــتى  و در 30خرداد 1360 اكثر گروه هاى كمونيس
ــازمان مجاهدين  ــازمان هاى التقاطى نظير س و س
ــازمان پيكار براى  ــه منافقين) و س خلق (معروف ب
ــلحانه  ــر، وارد عرصه مبارزه مس آزادى طبقه كارگ
ــالمى ايران شدند.  و تروريستى عليه جمهورى اس
تمام اين گروه ها از حمايت مستقيم و غيرمستقيم 
ــازمان هاى اطالعاتى  سازمان هاي سيا، موساد و س

عراق برخوردار بودند.3
ــتى فرقان اولين گروهك مزدورى بود كه فعاليت  ــتا، گروهك تروريس در همين راس
تروريستى خود را آغاز كرد و در مدت كوتاهى، تعدادى از استوانه ها و چهره هاى برجسته 
انقالب و نظام را ترور كرد. سپهبد قرنى (1358/2/3)، استاد مطهرى (1358/2/12)، 
ــى طباطبايى  ــيد محمدعلى قاض ــدش (1358/6/4)، س ــى و فرزن ــدى عراق حاج مه
ــتاد مفتح (1358/9/27) تعدادى از چهره هايى بودند كه توسط  (1358/8/11) و اس
ــيدند. آقاى هاشمى رفسنجانى هم  اين گروهك تروريستى ترور شده و به شهادت رس

1. «حافظ هفت»، ويژه واقعه 6 تير و شهداي ترور، ضميمه همشهرى، تيرماه 1389، ص3. 
ــال هاي اخير نيز چند نفر از  ــت. چنانكه طي س ــيب تاكنون ادامه داشته اس 2. البته سياست ترور با فراز و نش

دانشمندان هسته اي ايران توسط تروريست هاي وابسته به غرب و اسراييل به شهادت رسيدند. 
3. حسن واعظى، همان، ص55. 

از  باقى مانده  اسناد  بررسى 
ساواك نشان مى دهد كه آقاى 
شريعتمدارى شخصى جاه طلب 
سازمان  و  بوده  خودخواه  و 
اطالعات و امنيت رژيم شاه روى 
اين نقطه ضعف او، سرمايه گذارى 
مى كند و با شيوه هاى اطالعاتى 
به تدريج او را به موضع گيرى 
عليه امام خمينى و نهضت اسالمى 
وادار مى سازد و به قدرى دقيق 
و حساب شده روى او و دفتر او 
كار مى كند كه در آستانه پيروزى 
انقالب اسالمى، بيت او به طور 
كامل در راستاى اهداف رژيم شاه، 
مورد سوءاستفاده قرار مى گيرد و 
خانه اى كه روزى نقطه اميد مردم 
مسلمان بود، نقطه اميد شاه و باالتر 
از شاه مى شود و براى اجراى 
موفقيت آميز حكومت نظامى به 

رژيم شاه رهنمود مى دهد
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ــوء قصد قرار گرفت كه خوشبختانه از اين ترور جان سالم  در تاريخ 1358/3/4 مورد س
به در برد. 

ــتى فرقان محسوب  ــهيد مفتح، آخرين ترور گروهك تروريس به شهادت رساندن ش
ــد؛ چراكه پس از آن اعضاى اين گروهك كه تحت تعقيب قرار داشتند در تاريخ  مى ش
ــن گروهك على اكبر  ــدند و پس از محاكمه، رئيس اي ــتگير ش 22دى ماه 1358، دس

گودرزى، و تعدادى از اعضاى آن به اعدام محكوم شدند.1
ــتى پس از انقالب، گروهك فرقان بود الزم  از آنجا كه آغازگر توطئه عمليات تروريس
است انديشه هاى انحرافى اين گروه بيشتر شناخته شود. رهبرى اين گروه تروريستى با 
طلبه اى به نام اكبر گودرزى متولد سال 1335 در استان لرستان بود. بر اساس نشريه اى 
ــده، اكبر گودرزى از سال  كه تحت عنوان فرقان چيست؟ توسط هوادارانش منتشر ش
ــون اصلى» آغاز كرده كه  1350 تالش هاى خود را براى «راه يابى آزادانه به قرآن و مت

حاصل اين مطالعات در سال 55 به صورت تفسير قرآن منتشر شد. 
به نوشته همين نشريه، از همان زمان آقاى مطهرى در جلسات هفتگى به نقد كتاب 
ايدئولوژى توحيد و ابعاد گوناگون آن و تفسير وى پرداخته است. با درگذشت شريعتى 
اولين اعالميه از سوى اين جريان نوپا و به نفع شريعتى پخش مى شود. آنچه فرقانى ها را 
برمى آشوباند، اطالعيه  مشترك مطهرى- بازرگان در انتقاد از آثار دكتر شريعتي است 

ــى نمايندگان ولى فقيه در نيروى  ــى بحران ها و راهبردهاى مقابله با آنها، تهران، معاونت سياس 1. گونه شناس
مقاومت بسيج، 1381، ص75. 
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ــت كه گودرزى  كه البته چند روز بعد بازرگان حرفش را پس مى گيرد. به دنبال آن اس
اطالعيه اى صادر مى كند و به تهديد مخالفان شريعتى مى پردازد.1 فرقانى ها در سال 56 
ــير قرآن خود را كه تحت عنوان پيام قرآن منتشر مى شد،  و 57 مجلدات زيادى از تفس
ــال ها روى تفسير كار مى كرد،  پخش كردند. در اين زمينه آقاى مطهرى كه در اين س
نسبت به اين مسئله احساس خطر فراوان كرده، مرتب هشدار مى داد. تفسيرهاى متعدد 
ــال 55 و 56 موجى از بيم و هراس را در ميان متدينين دامن  ــترده اينان، طى س و گس
زد. گروه فرقان براى پياده كردن استراتژى مسلحانه در برابر رژيم شاه، در بهمن 57 به 
ــود! اين زمان انقالب پيروز شده است ولي فرقان به جاي  تجهيزات نظامى مجهز مى ش
آنكه اين تجهيزات را در جهت پاسداري از انقالب اسالمي به كار برد، به مبارزه با رهبران 
و شخصيت هاي تأثيرگذار آن مي پردازد. در همين راستا فرقان كه «روحانيت را از بنيان 
و اساس باطل» مى دانست، تالش خود را معطوف به مبارزه با آنها كرد. نخستين عاملى 
كه فرقان را به رويارويى مسلحانه با جمهوري اسالمي كشاند، به زعم آنها قربانى شدن 
«ارزش هاى راستين تشيع سرخ علوى بود». همچنين تالش براى «آزاد ساختن اسالم 
ــيدند اكنون چه بايد كرد؟  على از اسارت آخونديسم» عامل ديگر! آنها از خود مي پرس
ــاس آيه «فقاتلو ائمه الكفر» تصميم گرفتند ابتدا مرحوم قرنى و  لذا به زعم خود بر اس
سپس مرحوم مطهرى را بكشند! انتخاب مطهرى براى آن بود كه «فكر به قدرت رسيدن 
ديكتاتورى آخونديسم و آماده سازى تشكيالتى آن مدت ها قبل، حتى قبل از خرداد 42 

از طرف او طرح شده بود»!2
گروه فرقان پس از انجام اين ترورها، با رخنه برخى از اعضاى سازمان مجاهدين انقالب 
ــالمى در آن، لو رفته و اغلب آنان از جمله گودرزى رهبر آنان، به دام افتادند و كشته  اس
شدند. بقاياى فرقانى ها تا اوايل سال60 همچنان به انتشار برخى از جزوات مى پرداختند 
و حتى از ترورهاى مجاهدين خلق نيز به نوعى سوءاستفاده كرده، آنها را با انديشه هاى 

خود پيوند مى دادند.3 
البته انهدام گروهك فرقان به منزله پايان عمليات تروريستى در ايران نبود، چراكه با 
ــازمان مجاهدين خلق ايران به رهبرى مسعود رجوى  اعالم جنگ مسلحانه از سوى س
ــى و تبليغاتى  ــمنان انقالب با حمايت مال ــال 1360، اين توطئه دش در 30 خرداد س

1. رسول جعفريان، جريان ها و جنبش هاى مذهبى- سياسى ايران سال هاى 1357-1320، تهران، پژوهشگران 
فرهنگ و انديشه اسالمى، 1380، ص322. 

2. همان، ص322-323. 
3. همان، ص326. 
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ــى آن، وارد مرحله  ــتكبار جهانى و عوامل داخل اس
ــد كه از ترور ناموفق مقام معظم رهبرى  جديدى ش
ــهادت  ــال 1360 و ش آيت اهللا خامنه اى در 6تير س
ــتى و يارانش در 7تير آن سال و شهادت  دكتر بهش
رئيس جمهور و نخست وزير محبوب ملت- شهيدان 
ــهريور همان سال، مي توان  رجايى و باهنر- در 8ش
ــمند هسته اى ايران  نام برد؛ به اضافه ترور دو دانش
ــال 1389 كه منجر به شهادت يكي از  در آذرماه س
ــد و نيز ترور معاون سايت هسته اي ايران در  آنان ش
ــال 90- كه در ادامه همان  ــال جاري- س دي ماه س

سياست هاي خصمانه ضد انقالب صورت گرفت. 
ــى  ترورهاى صورت گرفته توسط منافقين  با بررس
مى توان آنها را بر حسب انتخاب و شناسايى سوژه ها 

به دو دسته تقسيم نمود: 
1. ترور با شناسايى اوليه

در آن دسته از ترورها كه تيم عملياتى، سوژه خود 
را از قبل شناسايى مى كرد، مسير عبور و مرور، منزل 
و محل كار وى تحت نظر گرفته مى شد و در صورت 
مهيا شدن موقعيت مناسب، ترور صورت مى گرفت. اكثر ترورهاى سازمان در ابتداى فاز 

نظامى از اين دست بود. روش هاى شناسايى سوژه نيز دو نوع بودند: 
ــازمان در هر منطقه  ــنايى قبلى؛ در اين شيوه، اعضاى س الف. شناسايى از طريق آش
ــكونت خود، افراد حزب اللهى و فعال  با توجه به شناخت شخصى شان از محل كار يا س
انقالبى را شناسايى و به تيم ترور معرفى مى كردند. در اين خصوص حتي بسيارى از اعضا 
ــان را هم به تيم هاى عملياتى منافقين  و هواداران سازمان، خط ترور اقوام و بستگانش

مى دادند. 
ب. شناسايى از طريق تحت نظر گرفتن اماكن؛ در اين نوع شناسايى، اعضا و هواداران 
سازمان از طريق تحت نظر گرفتن اماكن حكومتى و انقالبى مثل ساختمان انجمن هاى 
اسالمى، سپاه، مراكز فرهنگى بسيج، سازمان ها و وزارتخانه هاى مهم و تردد افراد به اين 

سال اول پيروزي انقالب را 
و  «حزب بازي»  دوره  بايد 
«جنگ احزاب» عليه جمهوري 
اسالمي ناميد؛ دوره اي كه به 
طور لجام گسيخته و بدون ضابطه 
احزاب سياسي اعالم موجوديت 
مي كردند. اغلب اين گروه ها، 
هم از نظر اعتقادي و هم از نظر 
مواضع سياسي در مسيري مغاير 
با آرمان هاي نظام جمهوري 
مي كردند.  فعاليت  اسالمي 
از سوي ديگر بسياري از آنها 
نقش اقماري داشتند؛ يعني 
زيرمجموعه احزاب بزرگ تر و 
معروف تر بودند. مثًال حزب توده 
كه خود ده ها سازمان و گروه 
وابسته براي قشرهاي مختلف 
داشت؛ سازمان مجاهدين خلق 

نيز به همين شكل
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اماكن، اقدام به شناسايى افراد حزب اللهى و شاغل در ارگان هاى انقالبى مى نمودند.1 
2. ترور بدون شناسايى قبلى

ــازمان، ترورهاى بدون شناسايى قبلى و به اصطالح از نوع كور  بسيارى از ترورهاى س
و اتفاقى بوده است. در اين نوع ترورها، تيم هاى تروريستى سازمان چنين توجيه شده 
بودند كه هر كس، عكسى از امام يا ديگر رهبران سياسى و روحانى را در محل كار شخصى 
ــد يا لباس هاى وى شبيه نوع پوشش  ــته باش ــدارها ريش گذاش خود دارد يا مانند پاس
تيپ هاى خيلى مذهبى و هيئتى باشد، بايد ترور شود و علت آن را نيز اين چنين توجيه 
مى كردند كه اينان افراد حزب اللهى هستند و خانه هاى تيمى هم توسط همين افراد لو 

مى رود و اينان «سرانگشتان رژيم اسالمي» هستند.2
بعضى از تيم هاى تروريستى براى پيدا كردن سوژه ترور، با پوشش مأموران انتظامى 
جلوى افراد را مى گرفتند و از آنها مدارك شناسايى درخواست مى كردند. در صورتى كه 
مدارك فردى دال بر فعاليت وى در نهادهاى انقالبى، سازمان ها و وزارتخانه هاى دولتى 
بود، فرد مزبور را ترور مى كردند يا هرگاه به هنگام بازرسى از مدارك و كيف اشخاص، به 
عكسى از حضرت امام يا مسئوالن برمى خوردند، قصد شوم خود را پياده مى كردند. در 
همين رابطه، فرمانده يكى از واحدهاى تروريستى سازمان مى گويد: «تيم هاى عملياتى 
وقتى به شخصى برمى خوردند كه عكس امام را در كيفش داشت، وى را ترور مى كردند و 

همين يك موضوع، يعنى «حامى خط رهبرى بودن» براى ترور كافى بود.»3 
ــتى جنداهللا (به سركردگى ريگى در  عالوه بر اين، بايد عملكرد گروهك هاى تروريس
استان سيستان و بلوچستان) و پژاك در شمال شرق ايران و كومله و دموكرات در غرب 

ايران و... را به طور مجزا مورد بررسى قرار داد. 

جنگ احزاب و مطبوعات توطئه گر
ــالمى در نخستين سال پيروزى،  يكى از عوامل مهم تخريب و توطئه عليه انقالب اس

1. جمعى از پژوهشگران، سازمان مجاهدين خلق؛ پيدايى تا فرجام (1344 تا 1384)، تهران، مؤسسه مطالعات 
و پژوهش هاى سياسى، 1388، ص5.  

ــى به ابعاد اين  ــتر پ ــده، مى توان بيش ــاغل و نوع فعاليت هاى اجتماعى افراد ترورش 2. با نگاهى اجمالى به مش
ــال 60 و 61، افرادى كه در زمان ترور شاغل  موضوع برد: از مجموع 366 شهيد ترورشده استان تهران، طى دو س
در بخش هاى دولتى بوده اند، 193 نفر هستند؛ يعنى حدود 53درصد كل شهداى ترورشده را كارمندان تشكيل 
ــهربانى بوده اند كه 36درصد از كل افراد  ــپاه، ارتش، بسيج و ش ــاغل در س داده اند. از اين تعداد، 131 نفر افراد ش
ترورشده در استان تهران را تشكيل مى دهند؛ بنابراين بقيه 64درصد ترورشدگان، از مردم عادى بوده اند. همان، 

ص3. 
3. جمعي از پژوهشگران، سازمان مجاهدين خلق؛ پيدايى تا فرجام (1344 تا 1384)، همان، ج3، ص4. 
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احزابي بودند كه از اولين لحظات سقوط سلطنت شاه مثل قارچ در نقاط مختلف ايران 
سبز شدند و هر روز بيانيه اي صادر مي كردند و گروه جديدي را تشكيل مي دادند؛ خاصه 
آنكه در آن شرايط اخذ مجوز براي احزاب الزامي نبود و اگر هم قانوني وجود داشت، به 
ــال اول انقالب به حدي زياد بود  طور جدي اعمال نمي شد. تكثر اين احزاب در يك س
ــي هاي غير رسمي، بيش  كه نمي توان آمار دقيقي از تعداد آنها ارايه كرد. اما برابر بررس
ــتند كه به همين علت سال  ــه هزار گروه سياسي در آن دوره در ايران فعاليت داش از س
اول پيروزي انقالب را بايد دوره «حزب بازي» و «جنگ احزاب» عليه جمهوري اسالمي 
ناميد؛ دوره اي كه به طور لجام گسيخته و بدون ضابطه احزاب سياسي اعالم موجوديت 
مي كردند. اغلب اين گروه ها، هم از نظر اعتقادي و هم از نظر مواضع سياسي در مسيري 
مغاير با آرمان هاي نظام جمهوري اسالمي فعاليت مي كردند. از سوي ديگر بسياري از 
ــتند؛ يعني زيرمجموعه احزاب بزرگ تر و معروف تر بودند. مثًال  آنها نقش اقماري داش
حزب توده كه خود ده ها سازمان و گروه وابسته براي قشرهاي مختلف داشت؛ سازمان 
مجاهدين خلق نيز به همين شكل. و اين ناشي از آزادي بي شماري بود كه پس از انقالب 
و آن هم به طور بي سابقه و بيش از هر انقالبي در جهان به مخالفان داده شده بود. چنانكه 
يكي از اين مطبوعات ضد انقالب در آذرماه سال 58 با انتقاد از اين همه آزادي، نوشت: 

اگر به تاريخ انقالب هاي جهان نظري افكنيم، اصل ديكتاتوري پس از 
ــكل هاي حفظ قدرت در دست رژيم  هر انقالب يكي از ضروري ترين ش
ــد. چنين امري اگرچه از نظر مكتب  روي كارآمده بعد از انقالب مي باش
ــت غير قابل قبول است  ــالم و آزادگي كه در درون اين مكتب هس اس
ــي امري ضروري و  ــر و انقالب هاي بين الملل ولي از جهات مكاتب ديگ
اجتناب ناپذير مي باشد. عدم اتكا بدين اصل ضروري در پي انقالب مردم 
ايران هر چند پديده اي تازه و جالب براي انقالبيون مي باشد ولي از طرف 
ديگر پياده كنندگان طرح آزادي پس از انقالب هم بايد از توده هاي آگاه 
با بينش هاي وسيع سياسي برخوردار باشند تا بتوانند اين اصل را آنچنان 
ــت، پياده نمايند. انقالب اسالمي ايران  كه در اسالم عنوان گرديده اس
ــت نهاده و از نخستين  بنا به ويژگي هاي خاص خودش بر اين امر انگش
روزهاي پس از به ثمر رسيدن انقالب، تمامي احزاب، روزنامه ها و قلم ها 
و قدم ها را در جهت بارور ساختن افكار مردم آزاد گذارد. اين اصل اگرچه 
ــي را در جهان انقالب هاي  ــاني ترين و مترقي ترين شكل دموكراس انس
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ــت توده هاي درگير  ــه علت صداق ــش مي گذارد ولي ب مردمي به نماي
انقالب و همچنين عدم بينش ضروري و شناخت آنان نسبت به حزب ها 
ــر را تاكنون ملت در  ــت. اين خط و گروه ها تا اندازه اي هم خطرناك اس

چندين مورد و به تناوب حس كرده اند.1
اين در حالي بود كه بسياري از اين احزاب، مدارس و دانشگاه ها و مراكز كارگري و حتي 
اداري را پايگاه اصلي فعاليت خود كرده بودند. اما كار تخريبي اين احزاب را مطبوعات 
ــالب مكمل هم و  ــزاب و مطبوعات ابتداي انق ــد. در واقع اح توطئه گر كامل مي كردن
ــي و فرهنگي مخالف انقالب اسالمي در داخل كشور محسوب  مخرب ترين ابزار سياس
ــتند؛ به عبارت ديگر  ــرق و غرب گام برمي داش ــو با دول خارجي ش مي شدند كه هم س

مطبوعات آن دوره بلندگوي انديشه هاي انحرافي احزاب و جريان هاي معاند بودند. 
ــان با كمال آزادى،  ــوت به جا مانده بودند كه انتشارش اين مطبوعات يا از دوران طاغ
ــتفاده از فضاى آزاد منبعث از حكومت  همچنان ادامه داشت يا نشرياتى بودند كه با اس
ــدند. غالب اين مطبوعات (اعم از قديم  اسالمى، بدون كسب مجوز چاپ و توزيع مى ش
ــت و هر دروغى را عليه اسالم، امام، مسئوالن  و جديد) آشكارا هر چه دلشان مى خواس
ــر مى كردند كه به راستي اين  انقالب و ساير اركان و نهادهاى جمهورى اسالمى منتش
ــگفتى هاى ويژه انقالب ما بود. يكى از مطبوعات در همان روزها در اين باره چنين  از ش

نوشت: 
ــت كه براى انتشار  ــالمى ما يكى اين اس ــگفتى هاى انقالب اس از ش
ــان ما، اين  ــه وجود نياورد. در جه ــا، هيچ گونه محدوديتى ب روزنامه ه
ــت كه تمامى محدوديت هاى رژيم سابق را از بين برد و  تنها انقالبى اس
محدوديت جديدى براى انتشار روزنامه به وجود نياورد. در هيچ كجاى 
دنيا نيست كه انقالب شده باشد و به روزنامه هاى مخالف رژيم انقالبى 
ــد. آيا وقتى انقالب ما رفتارى مخالف رفتار  اجازه  انتشار داده شده باش
همه انقالب ها در پيش گرفته است، وظيفه  سنگين همگان به خصوص 
ــن آزمايش با  ــت را بكنند [تا] اي ــت كه منتهاى مراقب مطبوعات نيس
موفقيت روبه رو گردد؟... [در حالي كه] نه در چين، نه در الجزاير، نه در 
كوبا، نه در ويتنام، نه در [هيچ جا]... از لحظه  اول پيروزى، اجازه  انتشار به 

1. قسمتى از مقاله  «آزادي پس از انقالب و عواقب آن» به قلم ع.ا.افجه، كيهان، 1358/9/22، ش43، ص10. 
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هيچ روزنامه اى كه در كنترل رژيم انقالبى نباشد، نه دادند و نه مى دهند.1
صرف نظر از چند نشريه  مذهبى كه از خرداد سال 58 به بعد (مثل روزنامه جمهورى 
ــهيد دكتر بهشتى)  آن هم بدون  اسالمى ارگان حزب جمهورى اسالمى به دبيركلى ش
تجربه  مطبوعاتى منتشر شد، فضاى غالب مطبوعات كشور در دست جريان هاي مخالف 

انقالب بود. اين جريان هاي مخالف در چهار گروه دسته بندي مى شدند: 
1. مطبوعات و نشريه هاي وابسته به لژهاى ماسونى و نئوماسونى سلطنت طلب (اعم 
ــوى عناصر طاغوتي و مرتبط با  ــتثنا از س از روزنامه، هفته نامه  و ماهنامه) كه بدون اس
ــرياتى همچون تهران مصور، سپيد و سياه، اطالعات  سلطه استعمار اداره مى شدند. نش
ــياى جوان، رنگين كمان، خواندنى ها،  بانوان، اميد ايران، فردوسى، زن روز، جوانان، آس
ــريه ها. البته  ــت نش وارليق و فصلنامه آينده، اراده آذربايجان و تعدادى ديگر از اين دس
روزنامه هاى خبرى نظير كيهان، اطالعات، پيغام امروز، بامداد و آيندگان هم كه معجونى 

از جريان هاى مختلف بودند، در اين دسته قرار مى گرفتند. 
2. نشريه هاي ارگان احزاب و گروه هاى سياسى چپ؛ اين گروه از مطبوعات را مى توان 

به سه دسته تقسيم كرد: 
الف. نشريات ماركسيستى متمايل به حزب توده  ايران؛ نظير روزنامه  مردم، آذرخش 
ــرات)، ماهنامه دنيا  ــجويان دموك (ارگان دانش آموزان دموكرات)، آرمان (ارگان دانش
ــت اتحاد جماهير شوروى  ــريه  تئوريك) و... كه از آبشخور مسكو و حزب كمونيس (نش

سابق سيراب مى شدند. 
ب. چپ هاى مائوئيست؛ مانند نشريه  حقيقت (ارگان مركزى اتحاديه كمونيست هاى 
ايران)، رنجبر (ارگان سازمان انقالبى)، طوفان (ارگان حزب كمونيست كارگران ايران) 
و...؛ اين نشريات مائوئيستى ساخته و پرداخته  محافل غرب و زير نفوذ ساواكى ها بودند. 
ج. چپ نماهاى افراطى يا چپ هاى امريكايى؛ نظير نشريه كارگر (ارگان حزب كارگران 
ــازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر)، آزادى (ارگان  سوسياليست)، پيكار (ارگان س
ــه  آزاد (ارگان كانون  جبهه دموكراتيك ملى)، كتاب جمعه، هفته نامه هاى ايران، انديش
ــته از نشريات پس از استقرار نظام  نويسندگان ايران)، جمهورى و... كه عمدتاً اين دس

جمهورى اسالمى فعاليت خود را آغاز كردند. 
ــريه مجاهد و پيام خلق (ارگان  3. نشريه هاي ارگان گروهك هاى التقاطى؛ مانند نش
ــلمانان مبارز)، آرمان مستضعفين  ــازمان مجاهدين خلق)، امت (ارگان جنبش مس س

1. قسمتى از سرمقاله  روزنامه انقالب اسالمى (بنى صدر)،1358/5/20، ش43، ص1. 
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ــد؛ البته در  ــان دادن ــج ماهيت واقعى خود را نش ــان) كه به تدري (ارگان گروهك فرق
ــام از مبارزات امام  ــدادي از طيف هاى مذهبى كه با اله ــريات، تع بدنه  برخي از اين نش

خمينى(ره) جذب صحنه  سياسى انقالب شده بودند، فعاليت داشتند. 
4. جرايد و نشريه هاي گروه هاى ملى گرا با گرايش مذهبى؛ مانند پيام جبهه  ملى (ارگان 
جبهه ملى ايران)،1 هفته نامه جبهه آزادى (ارگان حزب ايران)، هفته نامه هاى جنبش، 
ــلمان ايران «جاما»)، ميزان،  آرمان ملت، مردم ايران (ارگان جنبش انقالبى مردم مس

روزنامه انقالب اسالمى و...2 
ــن 1357، مطبوعات به جاى  ــالمى در 22بهم ــروزى انقالب اس بالفاصله پس از پي
ــاي بيگانه با انقالب و حتى  پرداختن به خط اصيل انقالب، به تبليغ خطوط و جريان ه
ضديت با آن پرداختند. خطوطى كه هنوز چند صباحى از پيروزى انقالب نگذشته، عمًال 
در مقابل آن قد برافراشته و چون سدى در برابر خط اصيل انقالب و رهبرى عمل كردند. 
ــريه ها تا قبل از پيروزى 22بهمن- به ويژه از تابستان 57 به بعد- به تبليغ  اينگونه نش
ــرى مبارزات را به اين گونه گروه ها  خطوطى چون جبهه ملى مي پرداختند و حتى رهب
ــالمى به طور خفيف تر به گروه هاى ملى  نسبت مى دادند، اما بعد از پيروزى انقالب اس
پرداخته و بيشتر به بزرگ كردن گروه ها و اشخاص چپ و چپ نما، التقاطى، روشنفكران 
ماركسيسم زده امريكايى و... همچون سازمان چريك هاى فدايى خلق، مجاهدين خلق 
و... و متحجران مقدس مآب و روشنفكران غرب زده مى پرداختند.3 به طور كلي مطبوعات 
زنجيره اي ضد انقالب در آن دوره با خط فكري كه داشتند داراي چند موضع مشترك و 
وحدت رويه بودند: تجزيه و تضعيف رهبري، تشكيك و مخالفت با اسالميت نظام، ناتوان 
جلوه دادن مسئوالن انقالب، دامن زدن به مطالبات قومي و خودمختاري، نااميد كردن 

مردم، شايعه پراكني و برچسب زني، بزرگ نمايي ضعف ها و... 
ــواه صادقى بر اين  ــن آن دوره مطبوعات فوق، گ ــا و عناوي ــه برخى از تيتره نگاهى ب

مدعاست: 
- پيام سازمان نويد وابسته به حزب توده ايران/ پيام سازمان پيكار در راه آزادى طبقه  
ــنبه 15خرداد سال 1358  ــاس جلسه مورخ سه ش ــكيل دهنده جبهه ملى بر اس ــازمان هاى تش 1. احزاب و س
ــيدجوادى 2. حزب ملت ايران به رهبرى داريوش  عبارت اند از: 1. گروه جنبش به رهبرى دكتر على اصغر حاج س
فروهر 3. حزب ايران به رهبرى ابوالفضل قاسمى 4. گروه ايران امروز (باختر امروز) به رهبرى دكتر سعيد فاطمى 
5. گروه جاما به رهبرى دكتر كاظم سامى و دكتر على شريعتمدارى 6. نهضت آزادى به رهبرى مهندس بازرگان 

[اطالعات، ش15872، 1358/3/16، ص12]؛ البته رهبرى جبهه ملى را دكتر كريم سنجابى بر عهده داشت. 
2. نيمه پنهان، تهران، كيهان، 1383، ش17، ص9-11. 

3. نگرشى بر نقش مطبوعات وابسته در روند انقالب اسالمى ايران، تهران، اداره كل مطبوعات و نشريات وزارت 
ارشاد اسالمى، 1361، ج1، ص177. 
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كارگر. (اطالعات، 57/11/23) 
- پيام چريك هاى فدايى خلق درباره خلع سالح/ رهبر حزب توده به ايران بازمى گردد. 

(آيندگان، 57/11/24)
ــته هاى مجاهدين از جمهورى اسالمى.  ــد: خواس ــعود رجوى اعالم ش - در پيام مس

(كيهان، 57/12/15) 
عالوه بر اين، مطبوعات اوايل انقالب آكنده از تيترها و عناوين و اخبار پررنگ و لعابى 
ــايگان (براى رياست جمهورى)، دكتر  بودند كه به برجسته كردن افرادى مثل دكتر ش
سنجابى (رئيس جبهه ملي)، شيخ عزالدين حسينى (روحانى جدايى طلب كردستان)، 
مسعود رجوى، نورالدين كيانورى، قطب زاده، مصدق، اميرانتظام و... و زير سؤال بردن 
بعد اسالمى و دينى انقالب ايران و كم رنگ كردن نقش مذهب در پيروزى انقالب مشغول 
بودند. مثًال روزنامه آيندگان در تاريخ 58/2/11 چنين تيتر زد: « انقالب ايران مردمى 
است، نه مذهبى/ آيت اهللا روحانى رهبر شيعيان اروپا»؛ يا در روزنامه اطالعات 57/11/25 

آمده: «آنچه اكنون در ايران مي گذرد يك انقالب ملي است». 
تضعيف رهبرى حضرت امام خمينى(ره) و مشاركت دادن ديگران در رهبريت انقالب، 

توطئه  ديگر مطبوعات سرسپرده آن دوره بود: 
- نقش حساس تر براى طالقانى در انقالب. (اطالعات، 57/12/8) 

- دو رهبر يك ساعت در اتاق در بسته گفت وگو كردند. (كيهان، 57/12/8) 
-رهبرى امام خمينى و آيت اهللا طالقانى را گرامى مى داريم. (آيندگان، 57/12/28) 

همچنين در روزنامه آيندگان 57/12/24 به قلم براهنى چنين آمده است: «... ما اينك 
در برابر يك بحران رهبرى ايستاده ايم.» 

روزنامه پيغام امروز هم در تاريخ 58/1/11 چنين نوشت: «... حقيقت ديگر اين است 
ــلح به تئورى انقالبى نبود و برنامه اى روشن و اساسى  كه رهبريت دينى انقالب ما مس

نداشت.» 
به عالوه در روزنامه كيهان مورخ 58/1/8 در مقاله اى به قلم محمدعلى سپانلو اين طور 

مى خوانيم: 
... امام خمينى از زمره رهبرانى است كه تاريخ بدانان «كاريزماتيك» 
مى گويد، يعنى داراى نوعى جاذبه معنوى هستند... اين گونه رهبران در 
ــود اداره خواهند كرد... ما  ــه را در حوزه نفوذ خ زمان حيات خود جامع
مى دانيم كه عصر نبوت تمام شده، امام هم بيش از دوازده نفر نمى آيد. 
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پس عصر معصوميت هم به پايان رسيده و 
ما با بشر جايزالخطا طرفيم. 

ــائلى از قبيل  ــوق با طرح مس ــر اين مطبوعات ف عالوه ب
ــتان، تركمن صحرا، خلق عرب،  خودمختارى براى كردس
ــى را در بر  بلوچ و ترك، بعد از انقالب نقش مهم و حساس
افروختن آتش فتنه و آشوب در مناطق فوق ايفا كردند و 
ــن و مؤثرترين  ــى از بهترين، كم خرج تري از اين طريق يك
خدمات خود را در طول تاريخ مطبوعات به امريكا و روسيه 

ارايه نمودند.1 به طور مثال:
- كردها خودمختارى مى خواهند. (اطالعات، 57/12/1) 
ــد. (كيهان،  ــتان اعالم ش ــرح خودمختارى كردس - ط

 (57/12/13
ــات،  ــد. (اطالع ــالم ش ــا اع ــته هاى تركمن ه - خواس

 (57/12/21
- سنگربندى و نبرد در گنبدكاووس. (آيندگان، 58/1/18) 

ــازى، دروغ پردازي، فتنه گرى و اهانت به امام و جمهورى  اين مطبوعات در شايعه س
ــالمى چنان افراط كردند كه حتى صداى روزنامه انقالب اسالمى آقاى بنى صدر هم  اس
كه خود يكى از همين مطبوعات ضد انقالبى بود، درآمد. به همين سبب، او در سرمقاله 

مورخ 58/5/20 خطاب به مطبوعات چنين نوشت: 
ــايعه هايى كه  ــده ايد؟ و چرا ش ــازى تبديل ش چرا به مراكز شايعه س
ــد و آن بى اعتبار كردن  ــب مى كنن ــازيد، همه يك هدف را تعقي مى س
ــور، مسائلى كه  ــت؟ به جاى طرح مسائل اصلى كش رهبرى انقالب اس
اگر حل نگردند، موجوديت كشور به خطر مى افتد، مسئله مى سازيد و 
بزرگ مى كنيد تا كه با ايجاد ابهام در افكار عمومى حل مسائل اصلى را 
ــان انتقاد، زبان تحريك و تحريف به كار  غيرممكن گردانيد؟ به جاى زب
ــل كنترل به وجود بياوريد؟ به  مى بريد و مى خواهيد جو عصبى غير قاب
جاى مبارزه با توطئه ها و حادثه سازى ها، هر بار از راه حيل و تزوير با تمام 
ــيد حقايق را وارونه جلوه دهيد؟... به جاى كشف و بيان  تالش مى كوش

1. همان، ص211. 

يكى از عوامل مهم تخريب 
و توطئه عليه انقالب اسالمى 
در نخستين سال پيروزى، 
احزابي بودند كه از اولين 
لحظات سقوط سلطنت شاه 
مثل قارچ در نقاط مختلف 
ايران سبز شدند و هر روز 
بيانيه اي صادر مي كردند و 
گروه جديدي را تشكيل 
مي دادند؛ خاصه آنكه در 
آن شرايط اخذ مجوز براي 
احزاب الزامي نبود و اگر هم 
قانوني وجود داشت، به طور 

جدي اعمال نمي شد
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حقايق، جعل و بيان دروغ مى كنيد؟ آيا روزنامه اى كه صفحاتش انباشته 
از دروغ و تهمت و ناسزا و ديگر روش هاى تخريبى است، روزنامه در خور 
ــيدن به اساس  ــت؟... آزادى مطبوعات براى قوام بخش عصر انقالب اس
ــاس. به گمان ما، روزنامه نگارانى  انقالب است و نه ويران كردن اين اس
ــابق از راه تحريف حقيقت و ايجاد اسباب ترس و تخدير،  كه در رژيم س
ــمنان اصلى  از عوامل مهم پابرجايى آن رژيم بوده اند بايد در اعداد دش
انقالب قرار مى گرفتند و زودتر از ديگران محاكمه مى شدند. روزنامه نگار 
ــدى باشد كه ديروز نقش سگ  عصر انقالب نمى تواند همان عنصر فاس
پاسبان را براى رژيم شاه بازى مى كرد و امروز نقش گرگ را عليه انقالب 

اسالمى ما به عهده گرفته است.1 

غائله شريعتمدارى
يكى از شگفتى هاى نخستين سال پس از پيروزى انقالب اين بود كه فردى در كسوت 
ــمنان، در برابر امام و  مرجعيت، گرفتار هواى نفس خود شده و تحت تأثير القائات دش
ــد كه انقالب  ــريعتمداري در زماني واقع ش انقالب قد علم كرد؛2 به ويژه آنكه جريان ش
هنوز ماه هاى نخست پيروزى را مى گذراند و نظام اسالمى هنوز كامًال تثبيت نشده بود 
ــمنان داخلى و خارجى با رنگ و لعاب هاى مختلف و شعارهاى فريبنده، دايماً در  و دش
مسير انقالب سنگ اندازى مى كردند؛ لذا از آقاى شريعتمدارى كه سال ها نان مرجعيت 
ــب كرده بود و به سن كهولت و پختگى  ــانى بين مسلمانان كس را خورده بود و نام و نش
ــرعت رودرروى اين انقالب نوپا  ــيده بود، انتظار نبود كه چنين ناجوانمردانه و به س رس
بايستد و اجازه دهد كه طرفداران متعصب او با ضد انقالبيون هم صدا شوند و غائله آفرينى 
ــريعتمدارى را بايد در سال هاى قبل از  ــه  رفتارهاى سياسى آقاى ش نمايند. البته ريش
ــت وجو كرد؛ چراكه قبل از پيروزى انقالب، همه  ايشان را به عنوان مرجع  انقالب جس
مورد قبول دربار شاه مى شناختند. حمايتى كه نظام شاهنشاهي از مرجعيت وى مى كرد، 
ناشى از توافق هاى به عمل آمده بين آنان بود.3 نظام شاهنشاهى هيچ وقت از مخالفان 
ــرد و حمايت ها و  ــريعتمدارى اتخاذ مى ك خود حمايت نمى كرد. مواضعى كه آقاى ش

1. انقالب اسالمى، 1358/5/20، ش43، ص124. 
2. هر چند در سال هاى بعد مشابه چنين اقدام جاهالنه اى از سوى شيخ ساده لوحى به نام منتظرى سر زد؛ ولى 

اين دو، هم از نظر دوره تاريخى انقالب و هم از نظر شكل كار با هم تفاوت هاى اساسى دارند. 
3. زهره كالچيان، خاطرات حجت االسالم محسن دعاگو، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى، 1382، ص217. 
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سكوت هايى كه در مواقع حساس و بحرانى انجام مى داد، نشان از توافقى داشت كه بين 
آنان به عمل آمده بود. شايد به همين علت بود كه آقاى شريعتمدارى از قبل از انقالب 
ــه كار معروف بود و همواره با تأكيد بر لزوم  به عنوان يك رهبر مذهبى ميانه رو و محافظ
رعايت قانون اساسى مشروطه، مخالفت خود را با استفاده از ابزارهاى قهرآميز و توسل به 
راديكاليسم براي مبارزه با رژيم شاه ابراز مى داشت و همين ديدگاه موجب شده بود تا او 

تماس هاى خود را با رژيم شاه مخفيانه ادامه دهد.1
ــريعتمدارى شخصى  ــان مى دهد كه آقاى ش ــناد باقى مانده از ساواك نش بررسى اس
جاه طلب و خودخواه بوده و سازمان اطالعات و امنيت رژيم شاه روى اين نقطه ضعف او، 
سرمايه گذارى مى كند و با شيوه هاى اطالعاتى به تدريج او را به موضع گيرى عليه امام 
خمينى و نهضت اسالمى وادار مى سازد و به قدرى دقيق و حساب شده روى او و دفتر او 
كار مى كند كه در آستانه پيروزى انقالب اسالمى، بيت او به طور كامل در راستاى اهداف 
رژيم شاه، مورد سوءاستفاده قرار مى گيرد و خانه اى كه روزى نقطه اميد مردم مسلمان 
ــود و براى اجراى موفقيت آميز حكومت نظامى  بود، نقطه اميد شاه و باالتر از شاه مى ش
ــتانه پيروزى انقالب دست از  به رژيم شاه رهنمود مى دهد!2 شريعتمدارى حتى در آس
ــاه و عوامل  او برنمى دارد، بلكه به حمايت از بختيار، آخرين نخست وزير شاه  حمايت ش

1. براي آشنايي بيشتر با سوابق سياسي اين چهره گمراه رك: سيد حميد روحانى، شريعتمدارى در دادگاه تاريخ، 
قم، دفتر اسناد انقالب اسالمي، 1361. 

2. محمد محمدي ري شهري، همان، ص240. 
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مى پردازد. چنانكه در يكى از اسناد النه جاسوسى امريكا تصريح شده كه بختيار حمايت 
آيت اهللا شريعتمدارى، شخصيت برجسته مذهبى ايران را به دست آورده است. 

آقاى شريعتمدارى پس از پيروزى انقالب اسالمى، هيچ گاه با امام و انقالب همراه نشد. 
در واقع ايشان مواضع قبل از انقالب خود را به گونه اى كه شرايط پس از پيروزى ايجاب 
مى كرد، ادامه داد. يكى از خطرناك ترين كارهايى كه پس از پيروزى انقالب اسالمى زير 
چتر حمايت آقاى شريعتمدارى انجام گرفت، تأسيس «حزب جمهورى خلق مسلمان» 
ــالمى» به دبيركلي شهيد دكتر  بود. اين حزب به ظاهر در مقابل «حزب جمهورى اس
ــاس نظام اسالمى را هدف  ــد، اما در واقع ديدگاه هاى امام(ره) و اس بهشتي تأسيس ش
ــريعتمدارى نه تنها اين حزب را تأييد مى كرد، بلكه عضويت در آن  گرفته بود. آقاى ش
را يك وظيفه اسالمى و ملى مى دانست. ايشان حتى پس از غائله  تبريز و تصرف صدا و 
سيماى استان به وسيله  هواداران حزب، در پاسخ به سيل اعالميه ها و نامه هايى كه از او 
انحالل حزب خلق مسلمان را خواستار مى شدند، حاضر نشد اين حزب را محكوم كند و 

در پاسخ نامه  علماى ايران مبنى بر تقاضاى انحالل اين حزب نوشت: 
در خصوص حزب خلق مسلمان، اين حزب، حزبى است مستقل و من 
اكثر افراد مؤسس آن را مى شناسم. مردمانى مسلمان و معتقد هستند، 
انحالل يا ابقاى آن نيز به عهده  خود حزب است و اعضاى آن گويا 2 تا 3 

ميليون نفر هم باشند، خود بايد تصميم بگيرند.1 
ــود- از بهمن  ــول ده ماه فعاليت خ ــلمان در ط ــى بود كه حزب خلق مس اين در حال
ــخنرانى ها، اعالميه ها، جلسات بحث و  ــد- با انجام س 57 تا 15دى ماه 58 كه منحل ش
گفت وگوى هفتگى، انتشار هفته نامه خلق مسلمان و برگزارى راه پيمايى هاى قهرآميز، 
به مرور مخالفت خود را با سياست هاى امام و نظام جمهورى اسالمى آشكار كرد و از يك 
ــد؛ به طوري كه اين حزب  حزب سياسى به يك حزب قهرآميز و شبه نظامى تبديل ش
ــالمى، مخالفت با تشكيل مجلس  ــيوه  برگزارى رفراندوم جمهورى اس با مخالفت با ش
ــلحانه براى جدا كردن استان آذربايجان از ايران، خلع  خبرگان قانون اساسى، قيام مس
ــالح مراكز نظامى آذربايجان، ايجاد ناآرامى در مناطق ترك نشين، تحريم انتخابات  س
ــران اصلى آن با النه  ــى و مخالفت با اصل واليت فقيه و ارتباط برخى از س قانون اساس
ــخنگوى  ــى امريكا- مثل مهندس رحمت اهللا مقدم مراغه اى كه بزرگ ترين س جاسوس
حزب جمهورى خلق مسلمان و مورد عنايت آقاى شريعتمدارى بود- و شركت فعاالنه در 

1. اسناد النه جاسوسى، همان، ج26، ص241. 
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ميتينگ ها و مجامع مختلف و مطبوعات، به تخريب 
مواضع دولت جمهورى اسالمى و سياست هاى نظام 
اسالمى مى پرداخت.1 حجت االسالم محسن دعاگو 

در خاطراتش مي گويد:
ــاى حزب  ــده اى از اعض روزى ع
ــلمان از تبريز  ــورى خلق مس جمه
به قم آمدند و با چماق به خيابان ها 
ــين ها  ــه بعضى از ماش ريختند و ب
ــردم را كتك زدند  حمله كردند، م
ــريعتمدارى  ــزل آيت اهللا ش و به من
ــعارهايى به نفع  رفتند و در راه، ش
آيت اهللا شريعتمدارى دادند. آيت اهللا 
شريعتمدارى هم دست هايش را به 
ــكر براى آنان  عالمت تعظيم و تش
تكان داد. در آن زمان، عده اى تالش 

مى كردند تا آيت اهللا شريعتمدارى را به منزله  امام و رهبر مطرح بكنند 
ــازند. سر نخ اين  ــتند در مقابل حضرت امام يك قدرت بس و مى خواس
ــور، يعنى امريكا بود. از آنجا برنامه ريزى كلى  ــئله در خارج از كش مس
ــى به نفع امام انجام  صورت مى گرفت. فرداى آن روز، تظاهرات عظيم
ــد. به ياد دارم كه تمام كوچه و خيابان هاى قم، مملو از جمعيت بود.  ش
ــريعتمدارى و رفتار حزب  اين حركت به [خاطر] مخالفت با آيت اهللا ش
ــيل جمعيت بر  ــلمان صورت گرفت. در اين روز، س جمهورى خلق مس
ضد آيت اهللا شريعتمدارى شعار دادند. در كل كشور نيز تظاهرات بسيار 
گسترده اى در حمايت از حضرت امام و بر ضد آيت اهللا شريعتمدارى به 
ــهر تبريز هم تظاهراتى برپا شد و با  راه افتاد. جالب اين جاست كه در ش
اين ماجرا، تومار حزب جمهورى خلق مسلمان جمع و پرونده  سياسى 
ــد. امام در برابر اين تظاهرات  زندگى آيت اهللا شريعتمدارى بايگانى ش
سكوت كامل اختيار كرد. اين ماجرا سبب شد تا مردم بيش از پيش پى 

1. يحيى فوزى، تحوالت سياسى اجتماعى بعد از انقالب اسالمى در ايران، تهران، عروج، 1384، ص535. 

در كوتاه مدت، استكبار جهانى 
به سركردگى امريكا  كوشيد تا 
با دخل و تصرف در شعارهاى 
مترقى انقالب اسالمى و با رواج 
فرهنگ سياسى ضد اسالم و ضد 
ارزش هاى برخاسته از انقالب، 
و  ايران  مسلمان  توده هاى 
مستضعفان به پا خاسته جهان را 
نسبت به حقانيت و اصالت اين 
انقالب بدبين سازد. براى رسيدن 
به اين هدف، آنها انقالب اسالمى 
و رهبرى و نهادهاى برخاسته از 
انقالب مانند دولت، مجلس، قوه  
قضاييه، كميته ها، سپاه، دادگاه هاي 
انقالب و ساير ارگان هاى مردمى 
را مورد شديدترين حمالت خود 

قرار مى دادند
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به مظلوميت حضرت امام ببرند.1 
عالوه بر اين، راهپيمايى هاى باشكوهى در تهران و ساير شهرستان هاى كشور از جمله 
گرگان برگزار شد كه طى آن، مردم انقالبى به دفاع از حضرت امام و محكوم كردن آقاى 
شريعتمدارى و حزب خلق مسلمان پرداختند و خواستار انحالل اين حزب شدند و شعار 

مى دادند: 
تا خون در رگ ماست/ خمينى رهبر ماست

توطئه  امريكا خنثى بايد گردد/ حزب خلق مسلمان منحل بايد گردد 
حزب خلق مسلمان مرگ به نيرنگ تو/ خون شهيد تبريز مى چكد از چنگ تو 

يكى از اين راهپيمايى هاى باشكوه براي دفاع از امام و انقالب و عليه آقاى شريعتمدارى 
ــورد توجه  ــى از مهم ترين مناطق م ــل- كه يك ــهر اردبي ــلمان در ش و حزب خلق مس
ــركت  ــريعتمدارى و باند فتنه گرش بود- صورت گرفت كه صدها هزار نفر در آن ش ش

كردند. راهپيمايان در قطعنامه اى خواسته هاى خود را چنين اعالم كردند:
ــا آخرين قطره خون اعالم مى كنيم تا خون در  1. ما با ايمان كامل به وحدت رهبرى ت

رگ ماست، خمينى رهبر ماست. 
ــتار انحالل حزب جمهورى خلق  ــجويان و دانش آموزان تبريز كه خواس 2. ما از دانش

مسلمان هستند، حمايت و پشتيبانى مى كنيم. 
3. ما خواستار محاكمه و مجازات افرادى كه پرونده خيانت شان به ايران و رابطه شان با 

امريكا معلوم شده است، مى باشيم. 
4. ما اعمال كاخ نشينان سفيد را كه ما را تهديد به محاصره اقتصادى و نظامى مى كنند، 

محكوم مى كنيم. 
ــورهاى اروپايى كه توطئه براى انقالب  5. ما سفر ونس [وزير خارجه امريكا] را به كش

اسالمى ايران است، محكوم مى كنيم.2 
هر تحليل گر منصفى، اگر مواضع آقاى شريعتمدارى را پيش از پيروزى انقالب اسالمى 
ــانى به اين نتيجه مى رسد كه ايشان اگر فرصت  و پس از آن مورد تأمل قرار دهد، به آس
پيدا مى كرد، مخالفت خود را با امام و انقالب علنى مى كرد. ايشان حتى به جنگيدن با 

امام(ره) هم فكر كرده بود! چنانكه آقاي علي محمد بشارتي مي گويد:
ــئول اطالعات سپاه بودم،  ــال 1358 هنگامى كه مس در تابستان س

1. زهره كالچيان، همان، ص220. 
2. ره آورد حزب خلق مسلمان (س. ح. ش. د)، بى نا، بى تا (احتماالً سال 1358)، ص72. 
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ــهد گفته است: من  ــريعتمدارى در مش ــتيم كه آقاى ش گزارشى داش
ــيدم و ضمن  ــگ مى كنم. خدمت امام رس باالخره عليه امام اعالم جن
ارايه گزارشى، خبر مذكور را هم گفتم. ايشان سرش پايين بود و گوش 
مى داد، اين جمله را كه گفتم، سر بلند كرد و فرمود: اينها چه مى گويند، 
ــويم، در اينجا  ــت، ما موفق مى ش ــدا تضمين كرده اس پيروزى ما را خ

حكومت اسالمى تشكيل مى دهيم...1
البته آقاى شريعتمدارى تا زمان مرگش در انزوا، هيچ گاه فرصت نيافت كه فرمان جنگ 
عليه حضرت امام و نظام جمهورى اسالمى صادر نمايد، اما تا مرز جنگ پيش رفت چراكه 
ــلمان» با مشاركت در كودتاى قطب زاده- يكى  چند ماه بعد از انحالل «حزب خلق مس
از رابطان و نوكران خوب امريكا- دستور جنگ را عليه انقالب اسالمى صادر كرد كه به 
لطف الهى خنثى شد و او هم بازداشت گرديد و طى سخنانى در صدا و سيما به اشك و آه و 
ندامت پرداخت. البته تاريخ انقالب ما چهره هاى مختلفى از اين گونه روحانيون جاه طلب 
را به خود ديده كه عالوه بر شريعتمدارى، مى توان از شيخ على تهرانى، آقا حسن قمى، 
ــينعلى منتظرى و... را نام برد.  صادق روحانى، سيدرضا زنجانى، اميد نجف آبادى، حس
در اين ميان نقش نفوذى هاى خوش خط و خال و فرصت طلب را نيز نبايد فراموش كرد 
ــتكبار با تشويق و ترغيب عوامل  كه اين موضوع نياز به يك بررسى جامع دارد؛ زيرا اس
سرسپرده خود در بيت بزرگان و مراكز حساس، همواره نشان داده كه از اين راه ضربات 

بسيار سختى به نظام اسالمى ما وارد نموده است. 

مقابله با توطئه گران
ــالمى پديده اى است شگفت انگيز، كه در مقايسه با  بوران توطئه در ابتداى انقالب اس
ــاير انقالب هاي جهان، باالترين ركورد را به خود اختصاص داده است. بى شك هيچ  س
ــتين ماه هاى پيروزى خود، مواجه با انبوه  انقالبى در دنيا به اندازه انقالب ايران در نخس
توطئه هاي كوچك و بزرگ از سوى دشمنان داخلى و خارجى نبوده است. اما به شهادت 
تاريخ، مردم مسلمان ايران مقاوم ترين و با بصيرت ترين مردم جهان محسوب مى شوند؛ به 
همين سبب با هدايت رهبر كبير انقالب خمينى عزيز، با تمام توان در مقابل توطئه گران 

و فتنه گران داخلى و خارجى ايستادند و افتخار و الگوى نسل هاى آينده شدند. 
ــا رهبرى هاى  ــتان ها ب ــدار ايران در تهران و شهرس ــر، مردم بي در آن مقطع پر خط

1. محمد محمدي ري شهري، همان، ص242. 
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خردمندانه حضرت امام(ره) به هر طريق ممكن به مقابله با بوران توطئه ها مى پرداختند. 
تقويت ايمان و اعتقاد مذهبى و ارتقاي بينش و بصيرت سياسى و اجتماعى مردم به ويژه 
در زمينه دشمن شناسى و ترفندهاى مكاران كه در سطح كالن با رهنمودهاى حضرت 
ــاير نخبگان و خبرگان دلسوز نظام و نهادهاى  ــطوح پايين تر توسط س امام(ره) و در س
ــازندگى، تشكل هاى اسالمى،  ــپاه پاسداران، جهاد س انقالبى- كميته هاى انقالب، س
مطبوعات، نويسندگان متعهد و روحانيان آگاه و...- اطالع رساني مى شد، نقش اصلى و 

اساسى را در مقابله با توطئه ها داشت. 
ــال آن خطبه هاى ائمه  ــخنرانى ها و رهنمودهاى امام بزرگوار و به دنب در اين ميان س
ــخصيت هاى انديشمند انقالب از جمله  جمعه، سخنرانى ها و جلسات سياسى ساير ش
آيت اهللا خامنه اى، شهيد آيت اهللا دكتر بهشتى، آقاى هاشمى رفسنجانى، مرحوم فلسفى، 
ــهيد آيت، شهيد ديالمه، مرحوم فخرالدين  مرحوم طالقانى، شهيد محمد منتظرى، ش
حجازى و... تأثير بسزايى در افشاى ترفندهاى دشمنان و افزايش بصيرت سياسى مردم 
داشت؛ به طورى كه نوارهاى حضرت امام و برخى از شخصيت ها در سطح گسترده تكثير 

و در ميان مردم دست به دست مى شد. 
ــات و كالس هاى سياسى كه به  ــخنرانى و تشكيل جلس عالوه بر استفاده از شيوه س
ــط نهادهاى انقالب، احزاب و تشكل هاى مذهبى  ــور توس طور گسترده در سراسر كش
برپا مى شد، شيوه رايج ديگرى كه دوستان انقالب براى خنثى كردن توطئه ها و مقابله 
با دشمنى هاى مخالفان نظام جمهورى اسالمى به كار مى بستند، انتشار مطالب مفيد 
سياسى براى افشاى توطئه هاى بدخواهان، در مطبوعات يا به صورت جزوه و اطالعيه 
ــال 58 در صفحه اول خود با تيتر بزرگى  بود. به طور مثال يكي از مطبوعات در بهار س

تحت عنوان «كشف توطئه خرابكارى در رفراندوم» نوشت: 
ــرار بود روز  ــالب كه ظاهراً ق ــزرگ و خطرناك عليه انق يك توطئه ب
برگزارى رفراندوم (10فروردين) به مرحله اجرا درآيد، عقيم ماند و دو 
ــدند. اين دو تن، پرده از روى ماجراى  تن از عامالن توطئه بازداشت ش
ــراف كردند كه عضو  ــتند و در بازجويى هاى ابتدايى اعت عجيبى برداش
ــت همزمان با  ــتند كه وظيفه داش ــتى بين المللى هس شبكه تروريس
برگزارى رفراندوم در تهران و شهرستان ها، دست به تخريب وسيع بزند 
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و چند تن از رهبران سياسى و انقالبى ايران را ترور كند.1
ــرهاي مختلف عالقه مند به  ــاگرى ها هم به صورت اطالعيه از سوى قش برخى از افش
انقالب اسالمى چاپ و در سطح جامعه توزيع مى شد. به عنوان مثال اعالميه اي از سوى 
ــاي مواضع انحرافى سازمان  ــتان ابوسعيد در مورد افش گروهى از دانش آموزان دبيرس
مجاهدين خلق (منافقين) در سال 58 صادر شد. عالوه بر اين، دوستان و عالقه مندان 
به امام و انقالب نه تنها در داخل كشور بلكه در خارج از كشور هم با تالش هاى بى وقفه 
ــمنان و توطئه گران مى پرداختند؛ از جمله بايد از «اتحاديه  ــاى چهره دش خود به افش
انجمن هاى اسالمى دانشجويان در اروپا» نام ببريم كه در تاريخ 16آذرماه سال 1358 
ــاي توطئه ضد  ــوان «بازهم خيانت» به افش ــدور اطالعيه اى 4صفحه اى تحت عن با ص

ــتند. مسئوالن  ــئوالن كميته منطقه 3 انقالب (خيابان وزرا) در اختيار خبرنگار ما گذاش 1. اين مطالب را مس
ــدگان كه در اوراق بازجويى ثبت شده است، شبكه تروريسم  اين كميته مى گويند: بر اساس اظهارات بازداشت ش
ــده و دو هزار عضو فعال فقط در ايران دارد. بر  ــازماندهى فوق محرمانه تشكيل ش بين المللى، از شعب متعدد و س
اساس همين اظهارات معلوم شد كه اعضاى شبكه تعليم الزم را ديده اند و در فنون جنگى و ترور مهارت دارند. شبكه 
ــورهاى بيگانه در ايران، فعاليت مى كند. دستگيرشدگان،  تروريسم بين المللى با دريافت مبالغ كالن، به نفع كش
دكتر بهمن رحيميان باج گيران پزشك متخصص سرطان و آسيب شناسى و سيد نظام الدين تهرانى نام دارند. دكتر 
رحيميان رهبر عملياتى شبكه تروريستى در ايران است. بر اساس مدارك و اسنادى كه از اين دو تن كشف شده 
و اظهاراتى كه در بازجويى هاى مقدماتى داشته اند، بسيارى از اعضاى شبكه و از جمله رهبر عملياتى آنها- دكتر 
ــركوبى جنبش هاى آزادى خواهانه، از  رحيميان- به عنوان مزدور در خدمت ارتش امريكا بوده اند و در عمليات س
جمله جنگ ويتنام شركت داشته اند. سي درصد از افراد شبكه را بانوان تشكيل داده اند... دكتر رحيميان در تشريح 
سازماندهى شبكه بين المللى تروريسم در ايران گفت: «هر يك از شبكه هاى فرعى، يعنى شبكه هاى كوچكى كه 
از مجموع آنها شبكه اصلى تروريسم تشكيل مى شود، از 3 تا 5 عضو دارد و اعضاى هر شبكه، اعضاى شبكه ديگر را 
نمى شناسند. وى همچنين گفت: اعضاى شبكه تروريسم از بين طبقات مختلف مردم برگزيده شده اند و در ايران 
حدود دو هزار نفر هستند... يكى از برنامه هاى روز دهم فروردين حمله به بعضى از مراكز اخذ رأى بود تا رفراندوم 
ــتيم بعضى از رهبران مذهبى، روحانيونى كه در پيروزى  به طور كامل انجام نشود. در همين برنامه نيز قصد داش

انقالب سهيم بوده اند و برخى از رهبران سياسى انقالب را ترور كنيم...» 
باز همين روزنامه در مورخ هشتم فروردين سال 58 بزرگترين تيتر صفحه نخست خود را به اين عبارت اختصاص 
داد: «چگونگى توطئه ضد انقالب در لندن» و نوشت: «گزارش هاى مختلفى كه ظرف دو روز اخير از لندن و پاريس 
رسيده حاكى از آن است كه گروهى از عوامل شناخته شده رژيم سابق و سران و كارگزاران دولت هاى رژيم شاهى 
كه طى ماه هاى اخير به خارج گريخته اند عليه انقالب تاريخى ملت ايران دست به فعاليت هايى زده اند. گزارش ها 
ــئوالن طراز اول رژيم  ــلطنتى شامل بانكداران، وزيران و مس ــردمداران رژيم س اضافه مى كند كه برخى از اين س
گذشته براى هماهنگى توطئه هاى ضد ملى خود به مغرب رفته، با شاه سابق مالقات كرده اند. افراد شناخته شده 
ــابق»، اسداهللا رشيديان «بانكدار»، محمود منصف  اين گروه ضد ملى عبارت اند از: غالمرضا پهلوى «برادر شاه س
ــور «بانكدار»، رضا فالح  ــرمايه دار معروف»، منوچهر نيكپ ــركت عمران كيش»، على رضايى «س «مديرعامل ش
«قائم مقام سابق مديرعامل شركت ملى نفت»، آقاخان بختيار «عضو سابق هيئت مديره شركت ملى نفت»، باقر 
مستوفى «مديرعامل سابق پتروشيمى»، فرخ نجم آبادى «وزير سابق صنايع»، سپهبد روحانى «معاون هويدا»، 
ــيد آموزگار نخست وزير پيشين»، جالل  سپهبد اسكندر آزموده «استاندار سابق آذربايجان شرقى و دايى جمش
آهنچيان «بازرگان»، على عبده «مدير سابق باشگاه پرسپوليس»، شيخ بهايى «رئيس سابق اتاق اصناف»، يداهللا 
شهبازى «معاون سابق هويدا»، فوالدى «بازرگان»، مصطفى الموتى «وكيل مجلس منحله رستاخيزى»، دكتر 

صدر، غالمرضا نيكپور، جهان بين، ميراسكندرى، صاحبديوانى....» اطالعات، 1358/3/11، ص1. 
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ــور از جمله مواضع «كنفدراسيون دانشجويان» كه گرايش هاي  انقالبيون خارج از كش
ماركسيستى داشتند، پرداخت.1

ــالمي در عرصه داخلي و خارجي در  البته دامنه افشاگري هاي دوستداران انقالب اس
آن مقطع بسيار گسترده تر از آن بود كه تصور كنيم؛ از جمله نقد عملكرد دولت موقت 
و خيانت هايي كه دانسته يا ندانسته توسط عناصر ليبرال تحت مديريت آقاي مهندس 
بازرگان- نخست وزير وقت- اجرا مي شد كه موجب آزردگي شديد امام و مردم انقالبي 
ــن نزيه، مقدم مراغه اي، امير انتظام، مدني و... در پست هاي  بود. از جمله گماردن حس
ــكني در كار شهيد سپهبد قرني، كم  حساس، نرسيدن به وضع نابسامان ارتش و كارش
كردن دوره خدمت سربازي از دو سال به يك سال و فرستادن هر كس به منطقه خودش 
بدون مشورت با ارتش كه موجب خالي شدن پادگان ها به ويژه در مناطق مرزي شد و در 
نتيجه بعضي از آنها به دست ضد انقالب تخليه گرديد و سقوط كرد، به هم زدن قرارداد 
آواكس هاي خريداري شده و طرح فروش فانتوم هاي جمهوري اسالمي به دشمن، بستن 
قرارداد هشت ساله با امريكا براي خريد گندم، ادامه روابط دوستانه با امريكا، فراري دادن 
افراد و سران وابسته به رژيم سابق و نيز جاسوسان امريكا و انگليس توسط اميرانتظام و 
ديگران، كارشكني در امر تأسيس سفارت فلسطين به جاي سفارت سابق رژيم اشغالگر 
ــاواكي ها و افراد فراري رژيم شاه، گماردن يونسي توده اي  قدس، قطع نكردن حقوق س
ــلمين را در اختيار دموكرات ها و فداييان و  ــتان كه بيت المال مس به استانداري كردس
گروهك هاي چپ و راست قرار داد، مماشات با گروهك هاي خائن و نيز ايجاد درگيري 
با برادران مسلمان خرمشهري، دزديده شدن برخي از اسناد مهم از مراكز اسناد كشور 

1. در بخشى از اين اطالعيه چنين آمده است: «درد اصلى شما چيست؟ اگر به راستى عمال ارتجاع و امپرياليسم 
هستيد كه با شما حرفى نداريم و قهر و خشم انقالبى ملت نثارتان باد و اگر نيستيد، پس به چه افتخار مي كنيد؟ 
ــور برادر افغانستان؟ به كشتار  به كشتارهاي چندين ميليوني استالين؟ به مسلمان كشي شوروي غاصب در كش
وحشيانه چين در ويتنام؟ به قتل عام كامبوجي ها به دست ويتنام؟ به تجاوزگري هاي كوبا در آفريقا و خاورميانه 
و يا به مسلمان كشي هاي انورخوجه در آلباني؟ به كدام يك از اين ننگ هاي تاريخ مي باليد؟ حقيقت امر اين است 
كه شما براي كسب منافع شخصي و آمال و آرزوهاي فردي تان از ماسك دفاع از كارگر و دهقان، كرد و ترك، بلوچ 
ــتفاده مي كنيد و اصوالً ناچاريد كه براي اظهار موجوديت خود چنين بكنيد. چرا هر  و تركمن و... به ناحق سوءاس
چه جريان بيشتر در حقيقت آرمان ها و اهداف اسالمي انقالب پيش مي رود، لجاجت و دشمني و خيانت شما باال 
مي گيرد و دامنه توطئه و فحاشيتان گسترده تر مي شود؟... [شما] آرزوي حاكميت بر ملت را در سر پرورانده ايد و 
حتي در محافل خود پست هاي وزارتي را هم بين خود تقسيم كرده ايد. ولي انتخاب نهايي راه و رهبر توسط ملت، 
ــالمي را پذيرا شد كه پاسخگوي منافع و  همه اين پرورده هاي ذهني شما را درهم نورديد و نظام عدالت گستر اس
ــت و... ولي بدانيد كه طبلتان تو خالي است. شما مزدوران، همان  خواسته هاي محرومان و مستضعفين ايران اس
اباطيلي را نشخوار مي كنيد كه دنياي سرمايه داري غرب و بازوي تبلغاتي اش صهيونيسم غاصب بيان مي كند. دروغ 
و تحريف و وارونه جلوه دادن حقايق و توطئه و كارشكني و جعل اسناد، روش مرتجعان و مستكبرين عالم است و 

شما با اين روش هاي مرتجعانه تان پيروز نخواهيد شد.» آرشيو اسناد شخصى مؤلف. 
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ــط بعضي از افراد دولت موقت، دخالت دولت موقت در كار دادگاه ها، تضعيف آنها  توس
ــابق، تضعيف كميته هاي انقالب و تصفيه نكردن اداره ها و  و حمايت از جانيان رژيم س

وزارتخانه ها.
اينها و صدها اشتباه عمدي و غيرعمدي كه از جانب دولت بازرگان صورت گرفت، مردم 
ــالمي تالش كرده بودند و  متعهد و دلسوز را كه عمري در جهت استقرار جمهوري اس

اكنون شاهد بي اعتنايي به آرزوها و اهدافشان بودند آزرده خاطر مي كرد.1 

تسخير كانون توطئه
ــياري از توطئه ها، در سفارت  ــدند كانون بس اما از آنجا كه نيروهاي انقالب متوجه ش
امريكاست و اين مركز به ظاهر ديپلماتيك به جاي آنكه به وظايف اداري متعارف دولت 
ــور خود بپردازد، با خيال راحت و در كمال امنيت به كار جاسوسي و  ــهروندان كش و ش
دسيسه چيني عليه انقالب اسالمي مشغول است، لذا دانشجويان مسلمان پيرو خط امام 
ــاي چهره شيطان  براي مقابله بهتر با توطئه هاي امريكا و عوامل آن در ايران و نيز افش
بزرگ در سطح جهان، دست به تسخير النه جاسوسي زدند و سپس با افشاي اسناد آنجا 

موجب شدند كه جلوي بسياري از توطئه هاي براندازان انقالب گرفته شود. 
مردم ايران چه قبل و چه پس از پيروزي انقالب همواره به امريكا به چشم يك دشمن 

1. فرزند اسالم و قرآن، تهران، واحد فرهنگي بنياد شهيد، ص222-223. 
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ــال 32 را به خاطر  ــد؛ چراكه امريكا كودتاي 28مرداد س مكار نگاه مي كردند و مي كنن
بازگشت شاه به اريكه قدرت توسط سيا انجام داد و پس از آن نسبت به حكومت پهلوي 
حمايت هاي مطلق و آشكاري نمود كه تا آخرين لحظات پيروزي انقالب اسالمي ادامه 
ــمار امريكا با حكومت جمهوري اسالمي و تالش براي  يافت. به ويژه مخالفت هاي بي ش
بي ثبات كردن نظام نوپاي ايران و بي اعتنايي به شعارها و خواسته هاي انقالبي ميليون ها 
ايراني كه خواهان بازگشت شاه جنايتكار و محاكمه آن در ايران بودند، از جمله مهمترين 

عواملي بود كه دانشجويان مسلمان تهران را وادار به تسخير سفارت امريكا نمود. 
ــال 58 از طالب جوان و دانشجويان انقالبي مي خواهد كه  حضرت امام در 11آبان س
جهت حمالت خود را متوجه امريكا- كه ام الفساد قرن است- بكنند. اين تلنگر محكي 
ــاند كه بايد كاري بكنند و در يك حركت  بود كه دانشجويان را به اين نتيجه قطعي رس
نمادين، اوج خشم و انزجار مردم ايران از رفتار دولتمردان امريكا عليه انقالب را به نمايش 
ــكي با بازرگان هم كه پيش آمد، دانشجويان مسلمان را براي  بگذارند.1 مالقات برژينس
اجراي چنين اقدامي بيشتر مصمم كرد تا اينكه نقشه اي را براي اشغال النه جاسوسي 

امريكا طراحي نمودند.2 
تسخير النه جاسوسي، بركات زيادي در داخل و خارج كشور داشت. اما مهمترين پيامد 
اين اقدام، ايجاد يك جريان شفاف و صريح عليه سياست هاي استكباري امريكا بود. يك 
جريان سياسي كه دولت موقت را هم در دست داشت، تالش مي كرد تا پس از پيروزي 
انقالب گذشته خيانت بار امريكا را از ذهن مردم پاك و حتي توطئه هايش عليه انقالب را 
توجيه نمايد اما تسخير النه جاسوسي اين جريان را ناكام كرد و دشمن اصلي را به خوبي 
به مردم شناساند و جهت گيري هاي عمومي را بيش از پيش به سمت مقابله با توطئه هاي 
ــوق داد، جلوي انحراف را گرفت و  امريكا كشاند؛ جهت انقالب را به سمت اصلي اش س

نيروهاي انقالبي و متعهد را متحد كرد. 
از طرف ديگر با افشاي اين اسناد، سيستم جاسوسي و ارتباطات امريكا در داخل كشور 
به طور كامل مختل شد و سرپل هايش در ايران لو رفتند و از همه مهمتر خود سفارت به 
عنوان يك جاسوسخانه رسمي و مطمئن از دست رفت. در سطح بين المللي هم حادثه 
ــتكباري عليه امريكا ايجاد كرد و اميد تازه اي در  ــخير النه، يك موج عظيم ضد اس تس
جان مردم تحت سلطه دميده شد و جسارت و جرئتي براي همه دنيا به وجود آورد كه 

1. مصاحبه مهندس عزت اهللا ضرغامي با كيهان، 1381/8/13، ش17516، ص12. 
ــه بيان، مهر و آبان 1370،  ــيد ابراهيمي (يكي از اعضاي قديم دفتر تحكيم وحدت) با مجل 2. مصاحبه آقاي س

ش13، ص12. 
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مي توانند به آساني در برابر امريكا بايستند و نه بگويند.1
امام اشغال سفارت امريكا كه به «النه جاسوسي» معروف شد را «انقالب دوم» ناميد و 
كارتر رئيس جمهور وقت امريكا از آن به عنوان «كابوس وحشتناك» ياد كرد. همچنين 
اين واقعه در داخل كشور با برخوردها و ديدگاه هاي متفاوتي روبه رو شد. در ايران برخالف 
نظر دولت موقت و مخصوصاً ملي گراهايي مثل مهندس بازرگان و دكتر ابراهيم يزدي 
ــجويان پيرو خط امام بودند،  كه هم صدا با امريكا و دولت هاي غربي مخالف اقدام دانش
ــلمان به پيروي از امام راحل با تمام وجود به حمايت از اشغال النه  انبوه عظيم ملت مس

جاسوسي پرداختند. 

1. مصاحبه مهندس عزت اهللا ضرغامي، همان. 


