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محمد کفاش1 
حسين ارجينی2 

چکيده 
سازمان جاسوســی اياالت متحده امريكا در جهت محقق شــدن اهداف اين كشور در 
منطقه غرب آسيا به ويژه ايران از ابتدای انقالب اسالمی ايران با اجرای طرح های بسيار با 
توجه به تجربه فعاليت های گسترده اش در كشورهای مختلف در پی براندازی يا دست كم 
تضعيف نظام جمهوری اســالمی گام برمی دارد. از جمله تكنيك های اين سازمان نفوذ در 
افراد و جريان های مؤثر از جمله روحانيت بوده اســت. اين تحقيق با پاسخ به اين سؤال كه 
راهبرد سازمان سيا در اســتفاده از برخی روحانيون عليه رهبر جمهوری اسالمی ايران در 
دهه شصت چه بوده است، با روش توصيفی- تحليلی يافته هايی به دست می آورد كه نشان 
می دهد سازمان سيا با نفوذ در برخی روحانيون شهير كه ايجاد زمينه همكاری با سازمان سيا 

1. دانشجوی دكتری دانشگاه معارف اسالمی قم
2. مدير گروه انقالب اسالمی دانشگاه معارف اسالمی قم

راهبرد سازمان سيا در بهره وری از برخی روحانيون عليه 
رهبر جمهوری اسالمی ایران در دهه شصت
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در مكانيسم شخصيتی آنها امر ممكنی بود، عليه رهبر جمهوری اسالمی يعنی امام خمينی با 
دو روش سخت افزاری يعنی براندازی نظامی و نرم افزاری يعنی تغيير گفتمان و منش فكری 

آنها، به مقابله می پردازد. 
کليدواژه ها: سازمان سيا، روحانيت، منتظری، شريعتمداری 

مقدمه 
در گوشه ای از جهان و در كشوری كه ساليان دراز فرمان های پادشاهان بر آن حكومت 
می كرد انقالبی نوين با بينش اسالمی در قرن بيستم ميالدی پا به عرصه بين المللی گذاشت. 
اين انقالب در پی گام نهادن به تمدن اسالمی و مبارزه با استكبار جهانی و قدرت های ظالم بود 
و رهبر فقيه و حكيم آن در جهانی كه نسبيت گرايی فلسفی مبنای معرفت شناسی، سكوالريسم 
و ليبراليسم؛ و سرمايه داری اساس تعامالت اجتماعی و اقتصادی؛ و خودپرستی )اومانيسم( 
محل اتكا انسان شناسی بود، توانســت با تكيه به ايمان مردم و معرفت الهی انقالب دينی با 
مبانی اسالمی ناب در كشــور ايران و در تاريخ 22بهمن1357 شمسی بنيان نهد و مسير 
انبيا و اوليای الهی را كه تمدن مغرب زمين بر آن سايه افكنده بود، حياتی دوباره بخشد. به 
طور معمول قدرت های بزرگ سلطه گر به جهت حفظ سيطره خود بر جهان نسبت به اين 
نوع انقالب های آزادی خواه و استقالل طلبانه حساس بودند. اياالت متحده امريكا به عنوان 
كشوری سلطه گر و مســتكبر پس از جنگ جهانی دوم كه دارای منافع و نفوذ در جهان و 
منطقه خليج فارس بود متعاقب انقالب اسالمی و به خطر افتادن منافع خود در اين منطقه 
تمامی تالش های خود را به كار گرفت تا مانع تثبيت انقالب اسالمی در ايران شود. يكی از 
روش های سازمان سيا برای براندازی تفكر اسالم انقالبی يا تضعيف آن مقابله با امام خمينی 
پيشــوای دينی و رهبری بالمنازع اين انقالب، از طريق بعضی بزرگان حوزه بود. بنابراين 
آژانس اطالعات مركزی امريكا )سيا( با تشخيص علما و مراجعی كه با امام خمينی دارای 
اختالف سليقه و عقيده بودند و همچنين زمينه تأثيرپذيری غيرمستقيم از مأموران و فضای 
حاكمی كه سيا خلق می كرد را داشتند آنها را خواسته يا ناخواسته به صورت مانعی پيش روی 
شخص رهبری و آرمان های انقالب اسالمی قرار می داد. اين تحقيق به دنبال آن است كه با 
توجه به اين چهارچوب، موضع گيری دو تن از علمای معروف در دهه شصت را در برابر رهبر 
انقالب و اهداف جمهوری اسالمی تبيين كند و ارتباط های سازمان سيا با آنها را با توجه به 

اسناد و مدارك، مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. 
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محمدرضا پهلوی در تبريز و ديدار با شريعتمداری

سازمان سيا، شریعتمداری و مقابله سخت افزاری با انقالب اسالمی 
در سياست های سخت افزاری امريكا عليه انقالب اسالمی كه از همان روزهای نخستين 
پيروزی انقالب شروع شد عالوه بر گروه های مزدور و وابسته چپ و راست نام سيد كاظم 
شــريعتمداری يكی از مراجع تقليد شــيعه خودنمايی می كند. وی اگرچه از علمای حوزه 
علميه و دارای تراز علمی محسوب می شد اما در دوران مبارزه عليه رژيم پادشاهی در ايران 
شريعتمداری نســبت به نهضت بزرگ امام خمينی از همان ابتدا موضع مثبتی نداشت و 
جزء علمای انقالبی و تحول خواه به شمار نمی رفت و در مواقعی نيز مانعی برای پيشبرد اين 
جريان بزرگ تمدن ساز محسوب می شد. در خرداد 1342 كه رويه امام بر دعوت مردم به 
قيام عليه رژيم ديكتاتوری پهلوی بود و مردم نيز در شــهرهای مختلف به دعوت او لبيك 
می گفتند بنابر يكی از گزارش های محرمانه ساواك، سيد كاظم شريعتمداری از تظاهرات 
مردم تبريز در 17خرداد1342 عليه رژيم دست نشانده پهلوی جلوگيری كرد و ضمن اينكه 
منتظر بود برای تظاهرات از ساواك كســب تكليف كند، مردم را به عدم تظاهرات و عدم 
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توهين به شاهنشاه توصيه می كرد.1 سازمان سيا برای 
ممانعت از نفوذ امام خمينی از سال 1341 تا 1342 
سعی می كرد از شــريعتمداری به عنوان يك مرجع 
تقليد واحد و مطلق در ايران چهره ای بزرگ بسازد2 كه 
با اين حربه امام خمينی كه شخصيتی ضد ظلم و ضد 
امپرياليسم بود فضای جوالن نداشته باشد اما سيا پس 
از ناكامی در انجام اين مقصود از طريق سازمان امنيت و اطالعات كشور )ساواك( كه از دهه 
پنجاه تا هفتاد ميالدی )دهه 1330 تا 1350 شمسی( عمده آموزش های اطالعاتی خود را از 
آژانس اطالعات مركزی امريكا و سازمان اطالعاتی اسرائيل دريافت می كرد،3 وارد عمل 
شد. ساواك در تيرماه 1349 با اعالم آمادگی خود در جهت پخش رساله های عمليه آيت اهلل 
شريعتمداری در كشورهای همسايه و مجاور خليج فارس رسماً تبليغ برای مرجعيت ايشان 
را بر عهده گرفت4 كه با ابزار قرار دادن مرجعيت، مانع رشد نهضت انقالبی امام خمينی شود 
كه البته اين اقدام نمی توانست سنگ بزرگی در مقابل حركت عميق و ريشه دار امام خمينی 
باشد. همچنين در يكی از اسناد سفارت امريكا در تهران به تاريخ 27دی1357 بيان شده 
كه رئيس اتاق اصناف تهران هدايت اهلل اسالمی نيا در ديدار با مأموران سفارت، از آيت اهلل 
شريعتمداری پيغامی نقل كرده بدين مضمون كه روحانيون ميانه رو كشور، خمينی را دوست 
ندارند ولی از مخالفت علنی با او ترس دارند و در ادامه می گويد: شريعتمداری علمای ميانه رو 
را جمع كرده تا با جمهوری اســالمی خمينی مخالفت كنند.5 اين گونه صحبت ها و عملكرد 
شريعتمداری دقيقًا همان چيزی بود كه سازمان سيا بدان احتياج داشت كه البته بخشی از 
دليل اين رويكرد به خاطر فضاسازی سازمان سيا، ساواك و دربار و تشويق مادی و معنوی وی 
بود و بخشی ديگر به دليل آن كه آيت اهلل شريعتمداری با توجه به روحيات شخصی و تعارضی 
كه نسبت به امام خمينی داشت به سنگ اندازی و مانع تراشی در قبال نهضت اسالمی امام 
خمينی شــروع به فعاليت كرد و با اين زمينه تاريخی می توانست مورد بسيار خوبی برای 

سازمان سيا در جهت اعمال اهداف خود در ايران بعد از استقرار جمهوری اسالمی باشد. 

1. حميد روحانی، شريعتمداری در دادگاه تاريخ، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1361، ص59. 
2. بهرام نوازنی، گاه شمار سياست خارجی ايران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1381، گزارش 61/2/9، ص36. 
3. مارك. ج. گازيوروســكی، »روابط امنيتی ايران و اياالت متحده«، ترجمه دكتر احمد شهسا، مجله اطالعات 

سياسی- اقتصادی، بهمن و اسفند1371، ش65 و 66، ص42.     
4. اصغر حيدری، حزب خلق مسلمان، تهران، كيهان، 1387، ج1، ص51. 

5. اسناد النه جاسوسی امريكا، تهران، مركز نشر اسناد النه جاسوسی، بی تا، ج27، ص62. 

ممانعت  برای  سیا  سازمان 
از نفوذ امام خمینی از سال 
1341 تا 1342 سعی می کرد 
از شریعتمداری به عنوان یک 
مرجع تقلید واحد و مطلق در 

ایران چهره ای بزرگ بسازد
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سيد كاظم شريعتمداری با توجه به سابقه مخالفت با تفكرات انقالبی و نشست و برخاست 
با درباريان و مأموران رژيم پهلوی، مهره مناسبی برای تضعيف امام خمينی و تخريب انقالب 
اسالمی به حساب می آمد و از همان ابتدای انقالب مورد توجه سازمان سيا قرار گرفت و به 
تدريج تبديل به عاملی برای تحقق اهداف امريكا برای براندازی نظام نوپای جمهوری اسالمی 
شد. از اسناد سفارت امريكا به دست می آيد كه شــريعتمداری در تاريخ 17ژانويه1979 
)27دی1357( به واسطه سياسی سفارت، تمايل خود را از حمايت بی سر و صدای امريكا 
برای رقابت مذهبيون ميانه رو با امام خمينی اعالم می كند1 و در سال 58 طی گزارش ايستگاه 
سيا وی طی ديدار با فرانك باروز )رئيس اتاق بازرگانی ايران و امريكا( به صورت ضمنی از 
امريكايی ها درخواست می كند كه اخبار، اطالعات و رويدادها را به او بگويند تا بهتر بتواند با 
توجه به آن اخبار با مردم تعامل كند و سيا نيز با توجه به حمايت مردم تبريز از سيد كاظم 
شريعتمداری در پی تظاهرات و محكوم كردن مطلبی كه يكی از طرفداران امام خمينی عليه 
شريعتمداری در روزنامه اطالعات درج كرده بود گرفتار اين توهم می شود كه محبوبيت 
وی رو به افزايش است و به همين جهت به صورت كاماًل دقيق و حساب شده به ارتباط با وی 
می پردازد و برای تبادل اطالعات، سيا از فرانك باروز می خواهد كه به شريعتمداری بگويد كه 
يك پيك مطمئن ترجيحاً مسلط به زبان انگليسی برای تعامل به آنها معرفی كند؛ چراكه سيا 
می دانست ارتباط مستقيم شريعتمداری با سفارت وجهه او را خدشه دار خواهد كرد.2 و بدين 

1. اسناد النه جاسوسی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1390، ج3، ص364. 
2. هادی نخعی، روزشمار جنگ، تهران، مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، 1387، ج1، ص772-852. 
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طرق ارتباط های سازمان سيا با سيد كاظم شريعتمداری آغاز می شود و وی از اين پس طبق 
سناريوی سازمان سيا در جمهوری اسالمی ايران نقش ايفا می كند و مدتی بعد اين جاسوس 
به توصيه های سيا برای ارتباط بيشــتر وارد حزب جمهوری خلق مسلمان كه طرفداران 
شريعتمداری در ايران برپا كرده بودند، می شود. سيا از آنجايی كه بنا ندارد هيچ ردپايی از 
خود باقی بگذارد برای ارتباطات گسترده تر مجدداً از شريعتمداری می خواهد تا فردی مورد 
اعتماد را به عنوان رابط به سيا معرفی كند و او حسن شريعتمداری يعنی فرزندش را واسطه 
خود و سيا قرار می دهد و زمينه های ارتباط گسترده حسن شــريعتمداری با سيا از طريق 
ديدارهای وی با گلگروف از مأموران ايستگاه سيا در تهران از تاريخ 20خرداد1358 آغاز 
می شود.1 ايستگاه سازمان سيا در منطقه، در گزارش محرمانه خود در 12ارديبهشت1358 

با عنوان »ارتباط با شريعتمداری« می نويسد: 
نسبت به خواست شريعتمداری به اخذ اطالعات از دولت امريكا بسيار 
عالقه منديم. تصور می كنيم كه اين تمايل فرصتی عالی برای عمليات مخفی 
را فراهم می كند و اگر مجرای مناسبی برای رساندن اطالعات به وی فراهم 

شود، حاضر خواهيم بود كه آنها را فراهم كنيم.2
اين رويكرد شريعتمداری برای سيا بسيار ارزشمند بود و كار را برای آنها بسيار آسان تر 
می كرد كه بتواند محوريت و رهبری اسالمی را دچار دودستگی و تشتت كند و جنگ عليه 
روحانيون در جهت بی اعتمادی مردم به آنها درست كند. جالب آن است كه امام خمينی 
دارای آنچنان درايتی بود كه به كارگيری شريعتمداری به وسيله سيا عليه خود و جمهوری 
اسالمی را تشخيص داده بود. چراكه سندی محرمانه در 20ارديبهشت1358 كه در ايستگاه 

سيا كشف شده قضيه را اين گونه بيان می كند: 
باب حمايت از شــريعتمداری و حزبش گشوده است. با در نظر داشتن 
اتهامات علنی خمينی مبنی بر اينكه امريكايی ها درصدد شكاف انداختن 
در وحدت نهضت انقالبی هســتند، هر گونه حركــت در جهت تماس با 
شــريعتمداری بايد توأم با دقت و حداكثر توجه به امنيت صورت پذيرد. 
فكر می كنيم كه بايد تصوير روشن تری از موضع خود شريعتمداری در قبال 
تماس با امريكا، به عالوه توقعاتش از اين تماس داشته باشيم. سعی خواهيم 
كرد اين اطالعات را به دســت آوريم. در اين كار، هدف ما همانطور كه 

1. فرازهايی از تاريخ انقالب به روايت اسناد ساواك و امريكا، تهران، وزارت اطالعات، 1368، ص75. 
2. اسناد النه جاسوسی، همان، ج6، ص271. 
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خمينی نسبت می دهد، ايجاد شكاف در نهضت اسالمی و تضعيف آن خواهد 
بود تا صاحبان افكار معقوالنه تری بتوانند عرض وجود كنند.1 

اين گزارش به طور دقيق اين ادعا را كه ســازمان ســيا از روحانيت برای ايجاد تفرقه و 
تشتت بين نهضت اســالمی و تقابل با رهبری ايران اســتفاده می كند و آن را يك راهبرد 
ارزشمند برای خود می بيند به اثبات می رســاند و متعاقب اين گزارش يك روز بعد يعنی 
21ارديبهشت1358 سازمان سيا در سند سری ديگر، هدف خود را از برنامه های ارتباطی 
وســيع، روی كار آمدن دولتی در ايران كه منافع امريكا را تأمين كند بيان می دارد و برای 
شــروع برنامه ريزی جهت اجرای اين طرح به دنبال اطالعات بيشــتر در اوضاع آشفته 
ايران می افتد2 و در 31ارديبهشت1358 سيا عملياتی شــدن ارتباط و ايجاد كانال مخفی 
با شريعتمداری را به صورت سنجيده در دســتور كار خود قرار می دهد كه در اين گزارش 

محرمانه آمده است:
پيشنهاد می شود اقدامات عملياتی ذيل اتخاذ شود تا مطلوبيت و امكان 

برقراری يك كانال مخفی با شريعتمداری سنجيده شود: 
الف. از طريــق s.d.janson/13 ]كد رمز فرازيــان[ گرفتن خبرهای 
اساسی الزم درباره حزب جمهوری خلق مســلمان شريعتمداری را ادامه 
دهيم. اصرار كنيم كه j/13 بفهمد آيا شريعتمداری ايجاد اين كانال را تجويز 
كرده و تأييد می كند يا نه. به دنبال رخنه در جنبش شريعتمداری باشيم. 
احتماالً از لحاظ امنيتی، مالقات مستقيم با او غيرعاقالنه خواهد بود، مگر 

هنگامی كه شريعتمداری كشور را ترك كند. 

1. همان، ص274.
2. همان، ص275. 
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ب. S.D.VLID/1 را به قم بفرستيم تا مالقات ديگری با شريعتمداری 
داشته باشد. عماًل اين كار می تواند يك عمل »طعمه گيری« باشد. 

ج. اقدامات سياسی s.d.rater/4 ]كد رمز خسرو قشقائی از جاسوسان 
سيا[ را هدايت كنيم تا تأثيری را كه می تواند بر جناح مخالف داشته باشد، 
به حداكثر برســانيم و ارزش هايی را كه برای مــا از لحاظ دادن خبرهای 
خارجی و عمليات مخفی دارد، به حداكثر خود برسانيم... هدف ما اين است 
كه ميانه روهای طرفدار امريكا را از حوزه های دينی، غيردينی، سياســی و 
نظامی گرد هم آوريم و در اين كار احتماالً از ر/4 به عنوان وسيله اقدام و 
كاتاليزور اصلی استفاده شود. بايد درباره كانال مخفی با شريعتمداری بيشتر 
تحقيق شود اما ر/4 حاضر به رفتن است و اگر او بتواند خودش نوعی پيمان 
با شريعتمداری برقرار كند، ممكن است نياز به ايجاد چنين كانالی را منتفی 
سازد. ما می توانيم در صورتی كه بخواهيم از طريق ر/4 به شريعتمداری 

پول برسانيم.1 
پول يكی از عوامل قوی برای جذب شريعتمداری به افكار پليد سيا در آن دوره زمانی بود 
چراكه شريعتمداری با ابزار مالی قصد گسترش رويكرد فكری خود را داشت و با توجه به اين 
استراتژی، ارتباط وی و سازمان سيا روز به روز گسترده تر و عميق تر می شد و اين به اصطالح 
مرجع تقليد تحت سيطره فكری كامل اين سازمان فوق سری قرار می گرفت تا جايی كه سند 
ديگری در تاريخ 17خرداد1358 اشاره می  كند كه شريعتمداری به امريكايی ها قول می دهد 
كه برای بازپرداخت پول هايی كه از امريكايی ها ستانده است در آينده به هر كاری دست 
بزند!2 اين گفته وی در دو كودتای پيش رو در سال 59 و 60 محقق می شود و شريعتمداری 
تا كشــتن امام خمينی با عوامل كودتا همكاری می كند و به گفته موســوی از سران حزب 
جمهوری خلق مسلمان، شريعتمداری از پول های دريافتی جهت خريد سالح برای مقابله 
با جمهوری اسالمی استفاده می كند3 و با اين سالح ها در بزنگاه ها گروه های ضد انقالب را 
تأمين می كرد. در نهايت رئيس ايستگاه سيا در سفارت امريكا در تهران )توماس آهرن( در 
تاريخ 7آبان1358 گزارشی به رئيس سازمان مركزی سيا )استانسفيلد ترنر( ارسال می كند 
و سياســت و روش خود را برای ايجاد جريان غرب گرا در حكومت ايران و اسقاط جريان 

انقالبی اين گونه بيان می كند: 

1. همان، ص280. 
2. همان، ص290. 

3. اصغر حيدری، همان، ص147، گزارش به تاريخ 28تير1358. 
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شما از من خواستيد كه در يك فرصت راجع به امكانات اعمال نفوذ در 
جريان امور اظهار نظر كنم. من نظر خود را فقط به طور حاشيه ای و جزئی 
و تا زمانی كه ارتش دوران نقاهت خود را طی كند، اعالم می كنم و اين هم 
مرحله ای است كه برای طی آن از دســت ما تقريبًا كاری ساخته نيست. 
كاری كه از دست ما برمی آيد و من هم اكنون درگير آن هستم، اين است 
كه سران بالقوه يك ائتالف متشكل از ليبرال های سياسی، چهره های دينی 
ميانه رو و سران نظامی متمايل به غرب- هنگامی كه ظهورشان شروع شد- 
را شناســايی كرده و آماده حمايت از آنها شويم. كسی كه بيش از ديگران 
احتمال داده می شــود اين ائتالف را سرعت بخشد آيت اهلل شريعتمداری 

است. من به طور جداگانه با چند تن از حاميان وی تماس هايی داشته ام.1
توماس آهرن آيت اهلل شريعتمداری را كه يك شــخص روحانی و مورد قبول بخشی از 
مردم مذهبی است، بهترين عامل برای ايجاد ائتالف ضد جمهوری اسالمی و عليه رهبر اين 
حكومت تشخيص می دهد و با سامان دهی اين ارتباط ها در كودتای نوژه و كودتای قطب زاده 
به بهترين وجه از وی استفاده می كند كه برای روشن شدن ماهيت استراتژی سيا كه با تطميع 
مالی شريعتمداری و استفاده از شخصيت رياست طلب وی صورت می گيرد به توصيف دو 

توطئه می پردازيم.

نقش شریعتمداری در طراحی دو کودتای سازمان سيا عليه جمهوری اسالمی
سازمان سيا كه خالق طرح های اخالل گرانه در كشورهای مختلف جهان است در ويتنام 
جهت پيروزی در جنگی كه عليه ويتنام شمالی كمونيستی راه انداخته بود از طرحی به نام 
فونيكس استفاده كرد. اين طرح كه در كتاب پنهان كاری و دموكراسی اثر استانسفيلد ترنر 
رئيس اسبق سيا نيز ذكر شده است2 به كشــتار گسترده افراد خصوصاً افرادی كه صاحب 
اثر در ميان مردم هستند اطالق می شد كه طبق سناريوی آن افراد اصلی كه يك ايدئولوژی 
ضدامريكايی دارند از ميان بردارند و خود در كشور مورد نظر حكومت را به دست بگيرند. در 
جريان اين طرح در ويتنام بيش از بيست هزار نفر به دست سازمان سيا كشته و برخی ديگر 
نيز مورد شكنجه واقع شدند.3 اين متد قرار بود در ايران انجام شود و عالوه بر قتل رهبران 
اصلی نهضت اسالمی از جمله امام خمينی و مسئولين وزارت دفاع، مردم بی گناه نيز كه در اين 

1. اسناد النه جاسوسی، همان، ص269. 
2. استانسفيلد ترنر، پنهان كاری و دموكراسی، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، اطالعات، 1367، ص54. 

3. مورتون هالپرين، دولت بی قانون، ترجمه رضا سنگدل، تهران، طبع و نشر، 1369، ص6. 
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واقعه به حمايت از انقالب می پرداختند كشته شوند. همانگونه كه در ادامه می آيد كودتاچيان 
ايرانی مرتبط با سيا اجازه داشتند تا پنج ميليون انسان را از بين ببرند!! كه براندازی به صورت 
قطعی تحقق يابد. بنابراين در طرح توطئه كه بيان خواهد شد شريعتمداری به عنوان حامی 

توطئه گران از ناحيه سيا نقش ايفا می كرد كه جزييات آن تبيين خواهد شد.
1. کودتای نوژه

كودتای نقاب كه مخفف »نجات قيام ايران بزرگ« است بعدها به نام كودتای نوژه معروف 
شد كه يك حركت نظامی بود و چندی پس از به قدرت رسيدن نظام جمهوری اسالمی در 
ايران، توسط تنی چند از افسران ارتش شاهنشــاهی ايران و با تمركز افسران نيروی هوايی 
شاهنشــاهی برای بازگرداندن شــاپور بختيار و حذف امام روح اهلل خمينی و نابودی نظام 
نوپای جمهوری اسالمی، طرح ريزی شــده بود كه اين طرح از طريق احمد بنی عامری- از 
ساواكی های رژيم پهلوی- تحت اشراف كامل سازمان سيا قرار گرفته بود. در كودتای نوژه 
طرحی بررســی شــده بود كه طی آن بختيار پس از توطئه خود و كنار زدن افراد محوری 
جمهوری اسالمی به يكی از استان هايی برود كه طرفداران و ضد انقالب ها در آنجا به كمك 
او بپردازند. دو گزينه مدنظر بود اول استان خوزستان كه در آن بختيار طرح ايران آزاد را 
مطرح كند و دوم آذربايجان بود كه يك وزنه سنگين به نام آيت اهلل شريعتمداری در آن 
وجود داشت كه دارای حزب خلق مسلمان بود و احزاب ضد انقالب ديگر در غرب و شمال 
غرب ايران را نيز تحت پوشش خود قرار داده بود و شريعتمداری می توانست بختيار را برای 
تشكيل يك دولت ملی- مذهبی حمايت كند.1 الزم به ذكر است كه شاخه سياسی شورای 
كودتا نيز به جز شريعتمداری، حمايت آيت اهلل قمی و زنجانی را نيز جلب كرده بود.2 همچنين 
شريعتمداری مبلغ پانصد هزار تومان به مهدی مهدوی كه از مرتبطين با سيا بود برای انجام 
اين كودتا می دهد و در اعترافات خود بيان می كند كه اين به عنوان قرض بوده!3 اما حقيقت 
امر اجرای كودتا با اين كمك های مالی بود. طبق اعترافات محققی- از ســران كودتا- دو 
خانه در تهران و كرج برای آقای شريعتمداری تهيه شــده بود و قرار بود شريعتمداری از 
قم به تهران منتقل شود و در خانه ای نزديكی يوســف آباد سكونت گزيند تا بالفاصله بعد 
از كودتا وی در پخش زنده تلويزيون يا راديو حاضر شــود و فضای كشور را در حمايت از 
كودتاچيان به دست بگيرد و در تلويزيون با اعالم نظر خود گفته ها و فتواهای امام خمينی 
را غلط بشمارد و با فتواهای جديد خود تفكر انقالبی را حذف و اسالم ليبرالی و امريكايی را 

1. عبداهلل شهبازی، كودتای نوژه، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387، ص109. 
2. يحيی فوزی، تحوالت سياسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی، تهران، عروج، 1392، ص629. 

3. محمد ری شهری، خاطرها، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1388، ج1، ص268.
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جايگزين كند و عوامل كودتا در اين رابطه با پسر 
شريعتمداری يعنی حسن كه قباًل از ناحيه وی به 
عنوان رابط سيا تعيين شــده بود، كاماًل هماهنگ 
بودند.1 همچنين ناصر ركنی و مهندس مرزبان از 
كودتاگران به نقش شريعتمداری در كودتای نوژه 
اعتراف می كنند و مرزبان قبل از كودتا به سراغ 

آيت اهلل شــريعتمداری می رود و به وی بحث كودتا با رياست شاهپور بختيار كه به وسيله 
سازمان سيا حمايت می شد را ارايه می دهد و از او درخواست كمك می كند و شريعتمداری 
با بيانی شرم آور به او می گويد ما به هر كس و هر گروه كه عليه اين حكومت اقدام كند كمك 
می كنيم!!2 كه اين اوج خصومت و حســادت شــريعتمداری را با رهبر انقالب و جمهوری 
اسالمی می رساند و وی با اين بيان خود را آماده اجرای طرح های گروه  ها و سازمان های ضد 
انقالب باألخص سازمان جاسوسی امريكا معرفی می كند. كاركرد عمده شريعتمداری در 
كودتای نوژه، مشروعيت زايی برای كودتا بود. به گونه ای كه اين مسئله برای جذب افراد 
جديد و كسانی  كه در همكاری با كودتاچيان مردد بودند، بسيار مفيد واقع شد. سروان نعمتی 
از عوامل اصلی كودتا برای اقناع يكی از خلبانان كه نسبت به مأموريت محوله دچار بيم و 
ترديد شده بود، به او می گويد: »خيلی ها از جمله شريعتمداری اين كودتا را تأييد كرده اند.«3 
ايرج رخشنده از ساواكی های فعال در كودتا نيز پس از دستگيری در اين رابطه بيان می كند: 
»بنی عامری می گفت با علما و روحانيونی كه طرفدار آيت اهلل شريعتمداری می باشند، دست 
 به  دست هم داده ايم تا يك اسالم نوين در سطح مملكت پياده كنيم.«4 سازمان سيا به گونه ای 
دقيق روحيات و عقايد ايرانی ها را سنجيده بود و با قرار دادن يك روحانی برجسته در طرح 
اين توطئه، تمام پازل ها را برای پيروزی فراهم كرده بود. تأييد كودتا به  وســيله يك مرجع 
تقليد كه توسط سران كودتا به اعضا تفهيم می شد، تا اندازه ای برای اين افراد اهميت داشت 
كه بسياری از آنان شخصاً به بيت آقای شريعتمداری مراجعه كرده و درصدد دريافت پاسخ 
بودند. استوار عبدالعلی سالمت از عوامل كودتا در پايگاه همدان نيز در اعترافات خود اذعان 
می كند كه به  هنگام مراجعه به بيت آيت اهلل شريعتمداری، تعدادی نظامی و خلبان را در آنجا 

1. عبداهلل شهبازی، همان، ص171. 
2. محمد ری شهری، همان، ج1، ص302-303. 

 www.irdc.ir :3. »شواهد ششگانه از نقش شريعتمداری در كودتای نوژه«، كد خبر1062، بازيابی از
4. همان. 

شریعتمداری در تاریخ 17ژانویه 
27دی1357( به واسطه  ( 1979
سیاسی سفارت، تمایل خود را 
از حمایت بی سر و صدای امریکا 
برای رقابت مذهبیون میانه رو با امام 

خمینی اعالم می کند



150
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 63  و 64   بهار  و تابستان 1399

ت
مقاال

ديده است كه آنها نيز برای كسب اجازه در مورد يك برنامه به آنجا آمده بودند؛1 و اينگونه از 
اين مرجع تقليد كسب مشروعيت می كنند! بدين ترتيب با زمينه سازی سازمان جاسوسی سيا 
يك مرجع تقليد و عالم اسالم تبديل به ابزار شيطان می گردد. شريعتمداری پس از كودتای 

نوژه در اعترافات خود می گويد: 
من از نيت اينها مطلع شــدم ولی چون كارشــان در يك مدت كوتاه 
غيرعملی به نظرم می ر ســيد و قهراً خيال می كردم كه دولت آگاهی دارد 
تصور نمی كردم كه اينها بتوانند كاری را انجام دهند و اين كه كاری نشدنی 
اســت، من خبر كنم و باعث گرفتاری يك عده  غيردخيل شود. به عالوه 

احتمال دادم كه ممكن است اگر بگويم خود ما را ترور كنند...2
اين اعترافات جهت تبری جستن وی از كودتا از ناحيه او مطرح شد كه با توجه به شواهد 
و اعترافات فوق الذكر به نادرست بودن آن می توان رســيد. اما جمهوری اسالمی در قبال 
اين خيانت شريعتمداری با رأفت اسالمی به مجازات او نپرداخت كه در جای خود به نظر 
می رسد دستگاه های تصميم گيرنده و امنيتی در اين مسئله دچار اشتباه شده اند؛ چراكه اگر 
پس از همين كودتا شــريعتمداری مورد حصر خانگی يا مجازات واقع می شد توطئه بعدی 

نمی توانست با حمايت وی تحقق پيدا كند و مشكالت جديدی را برای نظام خلق كند. 
2. توطئه قطب زاده

صادق قطب زاده وزير امورخارجه دولت موقت و مدير صدا و سيمای جمهوری اسالمی 
ايران كه قبل از انقالب در كشورهای مختلف از جمله امريكا به تحصيل پرداخته بود و در 
اوايل انقالب و در ماجرای تسخير النه جاسوسی شــخص مورد اطمينان برای امريكايی ها 
جهت ارتباط و حل و فصل ماجرا محسوب می شد، با سازمان سيا ارتباط مستقيم داشت كه 

افراد و اسناد گوناگون از شواهد و مدارك ارتباط او با سيا مطالبی گفته اند. 
جواد منصوری معاون وزير امور خارجه در زمان وزارت علی اكبر واليتی می گويد: 

هنگامی كه در آبان ســال 1357 در زندان بودم، به دوستانم گفتم كه 
بنی صدر و قطب زاده و يزدی عامل سيا هستند و سازمان سيا تصميم دارد 
كه اينها را اطراف امام بچيند كه انقالب را بدزدند. من اين حرف را در زندان 
بر اساس شناخت تاريخی خودم از اينها زدم نه از روی سند و مدرك. قضايا 
گذشت و انقالب شد و با انتخاب بنی صدر و قطب زاده و يزدی در بهمن 57 

1. همان. 
2.  افشای چهره دوم شريعتمداری، تهران، سازمان تبليغات اسالمی، بی تا، ص13. 
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به عنوان اعضای شورای انقالب، عده زيادی حيرت زده شده بودند. ما در 
آن ايام هر چه گفتيم، كسی باور نكرد تا اينكه در خرداد 58 سند جاسوسی 
اينها در اداره دوم ارتش درآمد و باز هم كسی توجه نكرد. آقای سرهنگ 
حاتمی كه رئيس اداره دوم ارتش بود به من گفت اسناد جاسوسی اينها در 
اداره ما هست، بياييد تحويل بگيريد و به آقای خامنه ای بدهيد؛ اما اين نكته 
را مدنظر داشــتند كه اگر می آمدند و می گفتند كه اينها جاسوس هستند، 

شورای انقالب تماماً زير سؤال می رفت.1 
روزنامه الشعب چاپ بيروت نيز در مقاله ای با عنوان »جاسوس سيا در تهران« در سال 
1361می نويسد 25 سال پيش قطب زاده تصميم گرفت به امريكا برای تحصيل برود و زمانی 
كه وارد دانشگاه تاون امريكا شد سازمان سيا او را استخدام كرد2 و سيا اين عامل نفوذی را 
برای پست های كليدی در جمهوری اسالمی ايران آماده كرد و قطب زاده نيز اين مسئوليت 
سيا را به درستی انجام می دهد. قطب زاده در سال های اقامت در امريكا در يك مهمانی در 
سفارت ايران طی گفت وگوی لفظی به اردشير زاهدی سفير ايران در امريكا سيلی می زند3 
و از امريكا ظاهراً اخراج می شود. پس از آن به الجزاير، مصر، سوريه و نهايتاً به عراق می رود 
و تالش می كند با انقالبيون ايران در عراق رابطه برقرار كند. محتمل است اين ماجرا طبق 

سناريوی سازمان سيا باشد. 
قطب زاده از آغاز انقالب بســتر فعاليت های شــركت های غربی به ويژه شركت های 
كشــورهای عضو ناتو و همچنين ژاپن را در ايران ايجاد می كند و دائمًا اطالعاتی پيرامون 
نيروهای ايران و مسائل اقتصادی اين كشــور در اختيار واشنگتن قرار می دهد. خبرگزاری 
يونايتدپرس قطب زاده را به جهت آن كه فردی دوآتشه ضدكمونيست بود برای امريكايی ها 
عزيز می دانست.4 با توجه به شواهد و رخدادهای سال های اوليه انقالب و افشا شدن اسناد 
ســفارت اين تحليل و رويكرد تاريخی به واقعيت تبديل می شود و مشخص می شود روند 
فعاليت قطب زاده از اول انقالب در جهت خواسته های سيا گام به گام جلو آمده. مادر فرح 

1. محمد رحمانی، »نفوذی های منافق هنوز هم هســتند، رمز عبور 2«، ويژه نامه سياسی روزنامه ايران، خرداد 
1389، ص40. 

2. سعيد پورداراب، تقويم تاريخ دفاع مقدس، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1395، ج37، ص787. 
3. علت مخالفت امام با قطب زاده در سال 58 چه بود؟، 1392/2/11 كد خبر: 43248، بازيابی از:

 www.imam-khomeini.ir
در همين منبع بيان شده كه قطب زاده در تالش بود خود را به امام نزديك كند و سخنان امام را ترجمه می كرد و 
در آخر خود را سخنگوی امام معرفی كرد. اين مسئله آنقدر افزايش يافت كه امام اعالم كرد من سخنگويی ندارم. 

4. سعيد پورداراب، همان، ص788. 
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پهلوی نيز در كتابش ضمن اينكه قطب زاده را عامل سيا می شمارد، بيان می كند كه او با سيا 
و ساواك و سازمان فلسطيني الفتح و معمر قذافی رهبر ليبی ارتباطات گسترده ای داشته و از 
همه پول تلكه می كرده است! وی در بخش ديگری از كتابش می گويد: نام صادق قطب زاده 
برای اين در خاطرم مانده كه رابرت آرمائو مأمور سيا كه در خارج از كشور در خدمت شاه 
بود تأييد كرد وزير خارجه ايران با امريكا روابط ديرينه و دوستانه دارد. ما از اين اشاره آرمائو 

فهميديم كه قطب زاده عامل سيا است.1
قطب زاده با اين نوع شخصيت می توانست عامل فعاليت های مثبتی برای سازمان سيا در 
ايران باشد. آقای ری شهری رئيس دادگاه انقالب ارتش در بررسی ارتباطات قطب زاده با 
سيا از سرهنگ دهقانی آذر نام می برد كه توسط امير ابراهيمی با قطب زاده آشنا شده بود، و او 
از اعضای گروهی موسوم به »نيما« بود كه در اسفند 1360 همگی دستگير شدند. طبق گفته 
آقای ری شهری اين گروه توسط دكتر منوچهر شايگان- از اعضای جبهه ملی- با سازمان 

سيا ارتباط داشتند...2
پيوند گسترده قطب زاده با سيا و بستر فراهم شده همه چيز را برای يك توطئه بزرگ عليه 
جمهوری اسالمی ايران با عاملين مرتبط فراهم می كرد. سرويس  اطالعاتی امريكا، در سال 61 
يك شركت تگزاسی به نام شركت بين المللی پرگرين3 را به استخدام درآورده بود تا خارج 
از امريكا به طور پنهانی دست به فعاليت های غيرقانونی بزند. يكی از نقشه های پرگرين در 
1982 )1361( اجرای كودتا عليه حكومت ايران كه شامل كشتن آيت اهلل خمينی نيز می شد، 
بود.4 كودتاچيان برای اجرای برنامه های خود مبلغ دو ميليون دالر از سازمان سيا دريافت 
كرده بودند5 و مجری سازمان سيا در اين براندازی قطب زاده بود. سازمان سيا كه در طول 
تاريخ موجوديت خود به دنبال عناصری بود كه در قبال گرفتن پول و دستمزد به آدم كشی و 
ترور و كشتار دست بزنند.6 در اين ماجرا نيز دالرهای امريكايی را ابزار اين ماجرا و بازی های 
كثيف خود قرار داد. اما با توجه به تجربه واحدهای امنيتی و اطالعاتی و كمك دســت های 
غيب الهی اين توطئه قطــب زاده لو می رود و در پی تعقيــب و مراقبت های ويژه از صادق 

1. فريده ديبا، دخترم فرح، ترجمه الهه رئيس فيروز، تهران، به آفرين، 1380، ص474-477. 
2. محمد ری شهری همان، ج1، ص423. 

3. Peregrine

4. جيمز بيل، شير و عقاب، ترجمه فروزنده برليان، تهران، فاخته، 1371، ص422؛ 
PHILADE PHIA INQUIRER.APE.26.1987 P.A01

5. محمدصادق صادقی گيوی، خاطرات آيت اهلل خلخالی از ايام طلبگی تا دوران حاكم شرع دادگاه های انقالب، 
تهران، سايه، 1385، ص408. 

6. يعقوب توكلی، دو نظريه تروريسم و فداكاری در ايران، تهران، سوره مهر، 1388، ص33. 
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قطب زاده و فعاليت هــای اطالعاتی كه حدود يك 
سال و نيم توســط واحد اطالعات سپاه طول كشيد 
مشخص شــد كه وی درصدد فراهم نمودن يك 
جريان برانداز عليه عالی ترين مقام جمهوری اسالمی 
يعنی امام خمينی است و برای اين منظور ارتباطاتی 
را در داخل و خارج از كشور شــروع كرده است.1 
برنامه ای كه قطب زاده طراحــی كرده بود، اينگونه 
بود كه با همكاری تعدادی از نظاميان سلطنت طلب 

و عاملين سيا، امام خمينی و افراد اصلی نظام را در يك سوءقصد از بين ببرند و بعد از تصرف 
مراكزی مانند سپاه پاسداران و كميته های انقالب، صدا و سيما را به تصرف خود درآورده و 
حكومت جديدی با رياست خود اعالم كند. نقطه عطف اين قضيه زمانی است كه تمام اين 
طرح با حمايت يك روحانی كه از قضا مرجع تقليد نيز است انجام شود! يعنی سيا در برابر 
رهبر مدير و بصير ايران كه كام را برای ظالمين جهان تلخ كرده با فردی از جنس خودش 
مقابله كند. در اين راستا قطب زاده از چندی قبل با شــريعتمداری ارتباط گرفته و او را در 
جريان طرح براندازی خود قرار داده بود و شريعتمداری كه از قبل با سيا مرتبط بود قرار شد 
كه پس از تصرف صدا و سيما مانند كودتای قبل )كودتای نوژه( برای مردم پيام بفرستد و از 
كودتاچيان اعالم حمايت كند.2 يعنی قصد داشتند با ورود شريعتمداری لباس رسمی اسالم 
را به اين كودتا بپوشانند و بدين وسيله كودتا ظاهری اسالمی- خلقی به خود بگيرد. توطئه گران 
در اجرای نقشه بازی های كثيف سازمان سيا در اقدامی هولناك در نظر داشتند با حمايت 
اين مرجع تقليد ابتدا سر انقالب را از بدن جدا كنند كه اين نشان می داد كه آنها به تجربه 
توطئه های پيشين دريافته اند كه نفوذ معنوی- سياسی امام خمينی آن چنان زياد است كه با 
وجود آن انقالب اسالمی را نمی توان شكست. تركيب عوامل و عناصر داخلی كودتا با نگاهی 
جامع، جالب به نظر می رسد. دســته ای از آنها روحانی با رتبه های مختلف تا مرجع تقليد، 
برخی ارتشيان غرب زده و سلطنت طلب، تعدادی از ملی گرايان، ماركسيست ها از نوع گروه 
رنجبران، فئودال ها و خوانين، و نيز به اعتراف قطب زاده لومپن ها يعنی چاقوكشان و اراذل و 
اوباش جزء اين تركيب بودند3 كه با وجود هم سنخ نبودنشان يك مسئله آنان را به گرد هم 

1. محمد ری شهری، همان، ص201. 
2. كامران غضنفری، مداخالت، تهران، كيهان، ج3، ص65-66. 

3. محمدتقی برومند، درس هايی كه از توطئه امريكايی شريعتمداری قطب زاده می توان و بايد گرفت، تهران، 
آينده، 1361، ص6. 

پول یکی از عوامل قوی برای 
جذب شریعتمداری به افکار پلید 
سیا در آن دوره زمانی بود چراکه 
شریعتمداری با ابزار مالی قصد 
گسترش رویکرد فکری خود را 
داشت و با توجه به این استراتژی، 
ارتباط وی و سازمان سیا روز به 

روز گسترده تر و عمیق تر می شد
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جمع كرده بود و آن وابستگی به امپرياليسم امريكا بود كه به وسيله سازمان جاسوسی اش 
ساليق و افكار مختلف را با وعده های اجتماعی، سياسی و اقتصادی گرد هم آورده بود. جالب 
آن كه هر كدام از گروه های فوق رابط مخصوصی با سيا داشــتند و يكی از آنها كه رابطی 
مشترك بين قطب زاده و شريعتمداری با سيا بود يك روحانی بود كه مهدی مهدوی ناميده 
می شد و خود را امام جماعت مسجد قلهك تهران معرفی می كرده و قبل از كودتا به شهرهای 
مختلف آلمان غربی می رود و با جاسوسان آلمان غربی و سازمان سيا تماس برقرار می كند و 
از آنجا با رفتن به ژنو )النه جاسوسان تمام كشورهای امپرياليستی( سفر خود را ادامه می دهد 
و سپس به رياض پايتخت عربستان می رود تا با امير عبداهلل )برادر پادشاه عربستان( درباره 
نقشه سازمان سيا كه مجری آن شريعتمداری و توطئه گرانی ديگر است مذاكره كند1 كه 
اين نكته عمق ارتباط جريان شريعتمداری با سازمان سيا و امريكای سفاك را می رساند. اين 
توطئه عظيم و سهمناك به مدد الهی و هوشياری نيروهای اطالعاتی به سرانجام شوم خود 
نمی رسد و اعضای آن دستگير می شوند. قطب زاده زمانی در اين ماجرا دستش رو می شود 
كه يك چك يك ميليون دالری از سيا دريافت می كند و مچ دستش تقريباً در حين ارتكاب 
جرم باز می شود.2 اگرچه رئيس جمهور وقت يعنی بنی صدر قصد ماستمالی كردن قضيه را 
داشت اما با چاپ اسناد مربوط به قطب زاده در روزنامه های ايران قضيه لو رفت و قطب زاده 

دستگير شد. 

1. همان، ص7. 
2. سعيد پورداراب، همان. 
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در بخشــی از رأی دادگاه انقالب ارتش در مورد 
كودتای قطب زاده، با ذكر ارتباط مســتقيم آنان با 
امريكا، اشاره به اطالعاتی می شود كه حاكی از آن بود 
كه جريان آقای قطب زاده يك مســئله ساده نيست 
زيرا از نظر خارجی به بعضــی از رژيم های مرتجع 

منطقه و بعضی از كشورهای غربی و در رأس همه آنها امريكا، متصل می شود. و در داخل نيز 
به تعدادی روحانی نما و در رأس آنها آيت اهلل شريعتمداری ربط پيدا می كند.1 

دسيسه های روشمند و حرفه ای سازمان ســيا اياالت متحده امريكا در اين ماجرا باعث 
می شود يك مقام دينی با وجهه علمی دست به شراكت در غيرانسانی ترين كار ممكن يعنی 
مقابله با حكومتی الهی، دموكراتيك و مردمی و باالتر از آن كشتن رهبری كه علم مخالفت با 
ظلم را در جهان برداشته است، بزند كه البته بايد گفت شخصيت دنياطلب و رياست طلب 
شــريعتمداری زمينه را برای اعمال نفوذ و به كارگيری وی توسط اين سازمان جاسوسی 

فراهم كرد. 

مقابله نرم با جمهوری اسالمی 
در اين نوع مقابله، سازمان سيا از قائم مقام رهبری در جهت تقابل با جمهوری اسالمی و 
نظريات رهبر انقالب استفاده می كند كه به تبيين نفوذ سيا در بيت و شخصيت او و مواضع 

اتخاذشده توسط وی می پردازيم. 
پس از آنكه دست شــريعتمداری برای انقالبيون رو شــد وی مورد حصر خانگی قرار 
گرفت و در پی آن گروهك های ضد انقالب مرتبط با سيا كه شريعتمداری را پدر معنوی 
خود می دانستند مانند حزب خلق مسلمان، دموكرات كردستان، خلق تركمن، كومله و... رو 
به افول رفتند و سازمان سيا متوجه شد كه ديگر با آنها نمی تواند مقاصد خود را تأمين كند 
چراكه مهره سوخته ای به شمار می رفتند. بنابراين سيا با روشی جديد متوجه افراد كليدی 
در اطراف امام و حتی بيت خود حضرت امام شد و در روش جديد قصد داشت از افرادی 
اســتفاده كند كه انقالبی اند و جمهوری اســالمی را نيز قبول دارند و از اعضای اصلی نظام 
محسوب می شوند و به گونه ای در آنها نفوذ كند كه به صورت موقت در رخدادهای قابل 
اتفاق يا به صورت دايم برای ايجاد جريان غرب گرا در ايران و تضعيف باورهای انقالبی و ضد 
استكباری خواسته يا ناخواسته اهداف سازمان سيا را پيش ببرند. يعنی سازمان سيا در ابتدا 

1. محمد ری شهری، همان، ص430. 

شریعتمداری به امریکایی ها قول 
می دهد که برای بازپرداخت 
پول هـایی که از امـریکایی ها 
ستـانده اسـت در آینـده به هر 

کاری دست بزند!
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و به وسيله شريعتمداری در اولويت اول قصد 
براندازی را اراده كرده بود كه شريعتمداری 
نيز اگرچه ناكام اما به خوبی اين مسئوليت را 
برای سيا انجام داد اما در طرح و اولويت دوم 
كه از سال های اوليه دهه شصت شروع می شد 
به فكر نفوذ و تغيير رويكرد در افراد كليدی 
نظام افتاد و ابتدا به سراغ بيت امام رفت و باور امريكايی ها اين بود كه با تسلط بر فضای فكری 
بيت امام به عنوان نقطه ثقل تصميمات مهم كشور می توانند بستری بزرگ برای خود ايجاد 
كنند اما درايت و هوشمندی امام خمينی و كياست فرزند ايشان سيد احمد خمينی اجازه چنين 
نفوذ و رخنه ای را به آنها نداد.1 انتصاب آيت اهلل منتظری به سمت قائم مقامی رهبر جمهوری 
اسالمی توسط مجلس خبرگان موجب اين مسئله شد كه سازمان سيا شخص مورد نظر خود 
را طبق روش جديد بيابد چراكه منتظری دارای شرايط و ويژگی هايی بود كه موجبات نفوذ و 
به كارگيری وی را در مقابل رهبر انقالب اسالمی فراهم می كرد كه حال با توجه به ارزيابی 

سيا از وی به آن می پردازيم. 
1. ارزيابی منتظری توسط سيا 

سازمان سيا بعد از پيروزی انقالب اسالمی تا آنجا كه می توانست افراد مختلف از مسئولين 
و بزرگان جمهوری اسالمی را مورد ارزيابی قرار می داد كه در بزنگاه ها و در مواقع ضروری از 
آنها به عنوان وسيله يا نيروی خود استفاده كند كه آيت اهلل منتظری نيز از اين قضيه مستثنی 
نبود. به تاريخ 6آبان1358 يعنی هفت روز قبل از تســخير النه جاسوسی امريكا در تهران 
سندی با عنوان مالقات با آقای منتظری وجود دارد كه حاكی از آن است كه كارمند سياسی 
سفارت امريكا كه از مأمورين سيا بود به مدت 45 دقيقه با حسينعلی منتظری در دفتر وی 
در مجلس خبرگان ديدار كرده و ترتيب اين ديدار را نيز وزارت خارجه دولت موقت داده 
بود و پس از مكتوب سازی يافته های اين ديدار توسط سفارت امريكا در تهران، اين ديدار در 
قالب سند محرمانه به سفارت امريكا در جده و رونوشتی از آن به سفارت امريكا در تل آويو 

ارسال می شود. اما ارزيابی و يافته های سيا از شخصيت منتظری چه بود؟ 
در اين سند پس از شرح دقيق مالقات و نقل جزء به جزء حرف ها و رفتارهای منتظری در 

بند آخر، اين جمالت به چشم می خورد: 
به رغم اينكه آيت اهلل منتظری در برابر گردهمايی های بزرگ و همچنين 

1. سيد حميد روحانی، »تأمالتی نظری و تاريخی در علل و انگيزه های پيدايش جريان آقای منتظری«، فصلنامه 
15خرداد، س5، بهار 1387، ش15، ص225. 

توماس آهرن آیت اهلل شریعتمداری 
را که یک شخص روحانی و مورد 
قبول بخشی از مردم مذهبی است، 
بهترین عامل برای ایجاد ائتالف ضد 
جمهوری اسالمی و علیه رهبر این 

حکومت تشخیص می دهد
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در تلويزيون دارای ظاهری اســت كه چندان تأثيرگذار نمی باشد و بسيار 
كوتاه قد بوده و صدای نازكی دارد و در مجامع كوچك بســيار برخوردی 
صميمانه و دوســتانه دارد. به آرامی صحبت كرده و كلمات را می كشند 
و تقريبًا هميشه لبخند می زند. با توجه به اين مالقات كوتاه مدت ما چنين 
احساس می كنيم كه وی يك متفكر سياسی متبحر نبوده و اكثر مطالبی كه 
به وی استناد می شود يا برايش نوشته شــده يا توسط ديگران در دهانش 
گذاشته اند. مترجم وی در طول اين مالقات يك روحانی جوان با انگليسی 
خوب بود و در موارد متعددی توصيه هايی به وی می كرد تا به آنها تأكيد 

نمايد. منتظری در مورد صهيونيسم و اسرائيل شديداً نگران است.1 

با توجه به سند و ارزيابی سازمان سيا از شخصيت آيت اهلل منتظری، پس از انتصاب وی 
به قائم مقامی، امريكايی ها از اين انتصاب توسط مجلس خبرگان بسيار خرسند می شوند. به 
دليل آن كه از گزارش و رفتار منتظری تشــخيص داده بودند كه فردی است كه می توان 
ارتباط های بسياری با او برقرار كرد چراكه وی در صحبت هايش كه در اوايل سند ذكر شده2 
تمايل خود را به امريكا نشان داده بود و رئيس جمهور امريكا )كارتر( را مورد تحسين قرار 
می داد. جالب آن است كه اين تحسين ها از جانب منتظری درست وقتی بود كه چند روز قبل 
از آن يعنی در 29مهر1358 كارتر مجوز ورود محمدرضا شاه فراری و مخلوع را كه باعث 
كشتار هزاران ايرانی شده بود به امريكا داده بود و همين دوگانگی و عدم تحليل صحيح موجب 

1. اسناد النه جاسوسی، همان، 1386، ج10، ص706. 
2. مراجعه شود به همان سند.
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شده بود كه سيا متوجه شود آيت اهلل منتظری يك فرد انقالبی و هوشمند نيست! و می توان 
از او و جايگاهش در وقت حساس استفاده كرد. نكته قابل توجه ديگر آن است كه با توجه به 
تأكيدات امام خمينی به آقای منتظری در جهت احتياط نكات امنيتی و مواظبت از هر گونه 
ارتباط خود با افراد و گروه های ضد انقالب اما وی با قشرهای مختلف سياسی به گفت وگو و 
تعامل می پرداخت و اين همان نكته ای بود كه سازمان سيا از آن به طرق مختلف استفاده كرد 
و زمينه های نفوذ را در وی ايجاد كرد. عالوه بر اينها سازمان سيا از روحيه تند و پرخاشگری 
آيت اهلل منتظری نسبت به مواضعی كه در مواجهه با آنها بسيار دگم رفتار می كرد، اطالع 
كسب كرده بود و می توانســت او را به يك قدرت مذهبی در مقابل رهبر انقالب اسالمی 
مطرح كند كه با توجه به اين تشخيص و شناخت های ســيا، اين سازمان فوق سری به فكر 

مرتبط ساختن عوامل نفوذی با وی و بيت او می افتد. 
2. منوچهر قربانی فر

منوچهر قربانی فر كه در رخدادها و جريان های ضدانقالبی بعد از انقالب نظير ماجرای 
طبس، كودتای نوژه، مك فارلين و... نقش داشــته يك مأمور سيا است كه در رژيم پهلوی 
مترجم دستگاه ساواك بود كه با كســوت تجارت در طول سال های بعد از انقالب اسالمی 
خصوصاً در دهه شــصت همكاری های الزم را با سيا جهت براندازی و سرنگونی جمهوری 
اسالمی انجام داده است. وی مستقيماً با مقامات اسرائيل و سازمان سيا از جمله اليور نورث 
ارتباط داشته است. يكی از طرح هايی كه سيا در جهت استفاده از آقای منتظری در مقابل 
امام پيگيری كرد مرتبط ساختن قربانی فر با آيت اهلل منتظری برای ايجاد رخنه و تغيير تفكر 
او بود. بر اساس گزارش تاور،1 سازمان سيا در آذرماه سال 1363 در نامه ای به جان پويند 
كستر )معاون مشــاور امنيت ملی امريكا( اعتراف كرده بود كه برای نفوذ در روند حوادث 
ايران در كوتاه مدت، دارای توانمندی محدودی اســت.2 در واقع آن تالش ها برای مرتبط 
ساختن قربانی فر با منتظری در راستای رفع اين كاســتی مورد اذعان سازمان سيا صورت 
می پذيرفت و اين ارتبــاط را جايگزين مهمی برای پر كردن آن خأل تشــخيص دادند. اما 
اين ارتباط با چه زمينه ای ايجاد شــده بود؟ قربانی فر در نامه ای كه بعدها روزنامه الوطن 
العربی چاپ كرد سه هدف سازمان ســيا را كه برای ايران تعيين شده بود تبيين می كند: 
اول، اجرای يك سری عمليات بطئی با جمهوری اسالمی برای جلوگيری از نفوذ شوروی در 

1. كميسيون تاور هيئت حقيقت ياب سه نفره ای مشتمل بر مقامات حكومتی امريكا بوده است كه وظيفه رسيدگی 
به: چگونگی وقوع ماجرای مك فارلين، نقش شــورای امنيت ملی امريكا در اين بحران، رسوايی دخالت امريكا در 
حمايت از شورشيان كنترا و شناسايی افراد مرتبط و برخورد جزايی با تخلفات آنها را داشته است. اين كميسيون در 

تاريخ 26نوامبر1986 مصادف با 18آذر1365 فعاليت خود را به دستور رونالد ريگان آغاز كرد.  
2. رضا گل پور، شنود اشباح، بی جا، كليدر، پاييز 1381، ص840. 
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ايران؛ دوم، تقويت جريان های سياسی كه خواهان 
ارتباط با غرب بودند؛ سوم، دعوت جناح منتخب 
به خودداری از اعمال سياســت صدور انقالب در 
كشورهای ديگر. آنها با بررسی اوضاع ايران به اين 
نتيجه رســيده بودند كه سه جريان سياسی در آن 
زمان در جمهوری اســالمی وجود دارد كه می شد 
با نفوذ در آنها باعث نزديكی روابط امريكا و ايران 

شود و در پی آن به هدف و سوكوالريزه كردن ايران دست يابند. كه اين جريانات به تعبير 
امريكايی ها بدين گونه بود: 

1. جناحی كه به رغم دشمنی خود با كشورهای غربی به خاطر نيازهای تسليحاتی در زمان 
جنگ ايران و عراق خواهان داشتن تماس ها و ارتباط هايی با غرب بود كه محوريت اين جناح 

به دست ميرحسين موسوی نخست وزير ايران بود. 
2. جناح دوم را به جناح معتدلين نام گذاری كرده بودند؛ با اين اعتقاد كه ايران می تواند با 
دنيا روابط آزاد داشته باشد و نياز به ايجاد تماس و ارتباط با غرب دارد كه رهبری اين جناح 

با علی اكبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس بود. 
3. جناح محافظه كار كه شديداً خواهان ارتباط با اياالت متحده امريكا است كه به دست 

آيت اهلل منتظری رهبری می شود.1 
دستگاه اطالعاتی غرب شرايط ايجاد ارتباط را بهتر از همه در جناح آقای منتظری می بيند 
چراكه دو جريان ديگر برای سازمان سيا نمی توانســت تضمين انجام اهداف خاصی را در 
بر داشته باشد و آنها بيشترين ســرمايه خود را برای جريان آقای منتظری و باند او هزينه 
می كنند. اين تحليل وقتی تقويت و اثبات می شود كه وليام كيسی رئيس سازمان سيا در تاريخ 
1365/8/21 طی مقاله ای در روزنامه هرالد تريبيون می نويسد: »به قدرت رسيدن هاشمی 
رفسنجانی اميد بازگشت ايران به مدرنيسم وروابط متمدن بين المللی را به همراه نخواهد 
داشت...« اين به معنای آن است كه اگرچه يكی از آن جرياناتی كه سازمان سيا بر روی آن 
حساب باز كرده جريان هاشمی رفســنجانی بوده اما با به قدرت رسيدن يعنی رهبر شدن 
هاشمی رفسنجانی )بعد از فوت امام( امريكا و ســازمان سيا به تمام اهدافی كه می خواهند 
نمی توانند برسند و كيسی منتظر ماندن برای به قدرت رسيدن اين جريان به اصطالح ميانه رو 
را ساده انديشی بيان می كند و در ادامه پيشنهاد ديگری می دهد: »ارتباط امريكا با رهبران 

1. الوطن العربی )1987/17( به نقل از رضا گل پور، همان، ص840. 

روزنامه الشعب چاپ بیروت در 
مقاله ای با عنوان »جاسوس سیا در 
تهران« در سال 1361می نویسد 25 
سال پیش قطب زاده تصمیم گرفت 
به امریکا برای تحصیل برود و 
زمانی که وارد دانشگاه تاون امریکا 
شد سازمان سیا او را استخدام کرد
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ايران مجاز است اما فروش سالح از طريق واسطه های جانبی ممنوع است و... امريكا )برای 
حل مسئله ايران( برخاستن رضاشاه جديدی را ترجيحاً از ميان رده های ارتش يا از ميان علما 
تشويق كند!!«1 وليام كيسی در اين مقاله كه به عنوان پيشنهاد به مقامات امريكا ارايه می دهد 
توصيه به روی كار آمدن رضاخانی از ارتشــی ها يا روحانيون و علما می كند! حاكميت يك 
ارتشی به سبك رضاخان مسئله معمولی است اما يك عالم و روحانی رضاخانی موجب ايجاد 
سؤاالتی در ذهن می شود! اول آن كه در آن زمان سازمان سيا به رياست وليام كيسی، با كدام 
يك از روحانيون و علما ارتباط داشتند كه بتوانند يك حكومت ديكتاتوری رضاخانی با وی 
حاكم كنند؟ و دوم آن كه كدام يك از علما در ايران و از ديد سازمان سيا می توانست همانند 
رضاخان سرسپرده غرب باشد و در مورد مســائل مختلف از جمله كشتار مردم بی تفاوت 
باشد؟ پاسخ سؤال اول با توجه به شواهد مشخص است كه در آن دوره تنها روحانی مشهور 
كه سيا با وی ارتباط فراوان )به واسطه قربانی فر( داشته آيت اهلل منتظری بود و اما در پاسخ به 
سؤال دوم در روند موضع گيری های آقای منتظری بعد از سال 63 كه تغيير ديدگاه ناگهانی 
در وی ايجاد شد سيا احتماالً دريافته بود كه با فضاسازی و دادن اطالعات غلط به منتظری 
می شود فسادهای گوناگون را نيز به وسيله وی تأييد و توجيه كرد. از عمده مواضع منتظری 
می توان حمايت از گروه ها و حتی اطرافيان خود كه بدون دليل موجبات ناامنی و قتل افراد را 
ايجاد می كردند نام برد. آقای منتظری در جريان كشتار باند سيد مهدی هاشمی و همچنين 
كشتارهای ســازمان مجاهدين خلق در پی حذف مجازات و اعدام آنها برآمد و حتی اين 
حمايت ها در پی حكم هيأت عفو منسوب به وی كه منافقين و عامالن كشتار را آزاد كرده بود 
موجب اعتراض امام قرار می گيرد و امام در واكنشی در مورد دوری از جريان سيد مهدی 

هاشمی و منافقين در 12مهر1365 بيان می كند: 
آزادی بی رويه چند صد نفر منافق، به دســتور     هيأتی كه با رقت قلب و 
حسن ظنشان واقع شد، آمار انفجارها و ترورها و دزدی ها را باال     برده است. 
ترحم بر پلنگ تيز دندان- ستمكاری بود بر گوسفندان. من تأكيد می كنم كه 
شما دامن خود را از ارتباط با سيد مهدی پاك كنيد كه اين راه بهتر     است؛ و 
اال هيچ عكس العملی در رسيدگی به امر او از خود نشان ندهيد كه رسيدگی 

به امر     جنايات مورد اتهام حتمی است.2
به رغم توصيه های امام به ايشان اين حمايت ها ادامه پيدا می كند؛ به گونه ای كه مسعود 

1. مهدی انصاری، روزشمار جنگ، تهران، تحقيقات دفاع مقدس، 1389، ج44، ص727. 
2. صحيفه امام، ج20، ص136. 
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رجوی ســركرده منافقيــن در ديدار حبوش 
رئيس ســرويس اطالعات عراق در پاســخ 
به سؤال وی كه می پرســد كدام جريان ها در 
داخل كشور به ســازمان مجاهدين نزديكتر 
بودند پاسخ می دهد: منتظری!1 به نظر می رسد 

رويكرد و تغيير موضع صريح آيت اهلل منتظری و حمايت از كشتار مردم و ايجاد ناامنی توسط 
منافقين و باند سيد مهدی هاشمی و پذيرفتن آسان اين مسائل توسط وی، رئيس سازمان 
سيا را به اين نتيجه می رساند كه می شود با چنين شخصيتی، حكومتی ديكتاتوری و مايل به 
غرب را در ايران ايجاد كرد. با اين تحليل، كيسی كه به اذعان خود به دنبال ارتباط با رهبران 
ايران بود و نه فروش سالح به آنها، به مرتبط ساختن افراد نفوذی با منتظری اميدوار بود و 
اقداماتی را در اين باره آغاز كرد. منوچهر قربانی فر اين وظيفه را از همان ابتدای سال 63 به 
عهده گرفته بود. در پی نفوذ قربانی فر در بيت منتظری، وی حساب ويژه ای بر قربانی فر و 
اطالعاتش باز می كند و به نوعی او را امين خود می شمارد. آيت اهلل منتظری در حالی كه در 
كتاب خاطراتش قربانی فر را دخيل در كودتای نوژه و براندازی نظام می داند اما به صورت 
ناشيانه در چند جای كتاب به ارتباط وی با خود اعتراف می كند. اول آنجا كه اعالم می كند 
خبر بركناری خود را از او گرفته و دوم آنكه رابطه اميــد نجف آبادی را كه مورد حمايت 
شديد خودش است با قربانی فر فاش می سازد.2 اما قربانی فر چه اطالعاتی به آقای منتظری 
می داد؟ قربانی فر تمام اطالعاتی كه به او می دهد جهت به هم خوردن رابطه و زمينه مخالفت 
و پرخاش او با امام خمينی را فراهم می كند و اين می توانست با توجه به شخصيت بی ذكاوت 
آيت اهلل منتظری در روند نتيجه گيری سازمان سيا در ايران بسيار مؤثر باشد. از جمله آن كه 
مدت ها قبل از بركناری منتظری از قائم مقامی، قربانی فر به وی می رساند كه حكومت قصد 
بركناری وی را دارد.3 و اين خبر كه مدت ها قبل از بركناری منتظری معلوم نيست وی از 
كجا آورده است)!( يكی از كينه هايی بود كه منتظری از امام به دل می گيرد و تصور می كند 
كه امام قصد دارد حاج احمد آقا را بعد از خود رهبر انقالب اسالمی كند.4 اطالعات غلط پی 
در پی و شيطنت قربانی فر در جهت تحقق هدف و طرح سيا ادامه پيدا می كند و در ماجرای 

1. فراز و فرودهای ديدگاه های آيت اهلل منتظری درباره سازمان منافقين، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 
www.irdc.ir :كد خبر: 4823؛ بازيابی از

2. اسداهلل بادامچيان، خاطرات منتظری و نقد آن، تهران، انديشه ناب، 1386، ص672. 
3. سيد حميد روحانی، »تأمالتی نظری و تاريخی در علل و انگيزه های پيدايش جريان آقای منتظری«، فصلنامه 

15خرداد، ش10، زمستان 1385، ص175. 
4. همان، ص176. 

دوگانگی و عدم تحلیل صحیح موجب 
شده بود که سیا متوجه شود آیت اهلل 
منتظری یک فرد انقالبی و هوشمند 
نیست! و می توان از او و جایگاهش در 

وقت حساس استفاده کرد
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سفر محرمانه مك فارلين1 نيز اخبار ديدار واسطه های امريكايی با ايرانی ها را به منتظری 
می رساند و او در ديداری با آقای هاشمی رفسنجانی گاليه می كند كه چرا اين مسئله را به من 
نگفتيد؟ و هاشمی پاسخ می دهد شما از كجا می دانيد؟ ما می خواستيم بعداً اين مسئله را برای 
شما بگوييم.2 و اين برداشت نيز روند ناراحتی وی از امام خمينی و مسئولين نظام را شديدتر 
می كند. و قربانی فر با دادن اطالعات درست يا غلط به منتظری می فهماند كه او برای نظام 
و انقالب يك فرد نامحرم محسوب می شود كه به او اعتمادی نيست و اين سوءبرداشت ها 
زمينه های مخالفت علنی آيت اهلل منتظری در برابــر امام خمينی را فراهم می كند كه البته 
بايد به اين نكته توجه داشت كه اين كج فهمی ها از علت های ديگری از جمله ساده لوحی و 
غرور منتظری كه برآمده از جايگاهش بود نيز ناشــی می شد و ساده لوحی ايشان در حالی 
بود كه منتظری از حضور قربانی فر در كودتای نوژه و ماجرای طبس اطالع داشت3 و عناد 
و دشمنی وی را با روحانيت، نظام اسالمی و ماهيت استقالل طلبی ديده بود؛ اما با همه اينها 
منبع اصلی خبری خود را اين جاسوس قرار می داد و راه و مسير سياسی خود را طبق برنامه ها 
و كددهی های وی پيش می برد. اين ابعاد زمينه ســاز شخصيت منتظری، به عالوه استفاده 

بموقع سيا و قربانی فر موجب تغيير جهت فكری قائم مقام رهبری شد. 
اما شاخص ترين فردی كه در بيت منتظری رفت و آمد داشت كه بود و چگونه عمل می كرد؟

3. سيد مهدی هاشمی و سازمان سيا 
مهدی هاشــمی برادر داماد منتظری يعنی هادی هاشمی اســت. اين دو برادر در كنار 
حسينعلی منتظری می توانستند برای سازمان سيا بسيار مفيد واقع شوند چراكه سازمان های 
جاسوسی از دوران حكومت شاه اين دو فرد را تحت نظر داشتند و با توجه به لو دادن روحانيون 
و افراد مبارز و انقالبی در زندان ساواك و سرسپردگی و تسليم اين دو نفر در مقابل دستگاه 
امنيتی شاه در ســال 4،1346 مأموران امنيتی تشخيص داده بودند آنها اهل معامله و بند و 
بست هستند و سيا اين فرصت را برای خود مغتنم می شمرد كه از طريق آنان منتظری را به 

1. ماجرای ايران- ُكنترا كه به ماجرای مك فارلين و ماجرای ايران گيت نيز معروف است، يك رسوايی سياسی 
است كه در اياالت متحده امريكا از 20اوت1985 تا 4مارس1987 )29مرداد1364- 13اسفند1365( به مدت 
يك سال و نيم، در دوره دوم رياست جمهوری رونالد ريگان رخ داد. مقامات دولت ريگان به  طور مخفيانه، با ايران، 
كه در محاصره تسليحاتی بود، سالح هايی معامله كردند. آنان اميدوار بودند كه بدين وسيله آزادی گروگان های 
امريكايی را تضمين كرده و شورشــيان كنتراهای نيكاراگوئه را تأمين بودجه كنند. تأمين بودجه كنتراها از سوی 

دولت امريكا بر اساس اليحه بولند، از سوی كنگره ممنوع اعالم شده بود. 
2. سيد حميد روحانی، همان، ص179. 

3. سيد حميد روحانی، »سازمان سيا و بيت آقای منتظری«، فصلنامه 15خرداد، س3، ش10، زمستان 1385، 
ص193. 

4. سيد حميد روحانی، »آقای منتظری و سازمان سيا«، فصلنامه 15خرداد، ش15، بهار 1387، ص225. 
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دست بگيرد و سياست های نظام را تغيير داده و در مقابل رهبر انقالب، فردی را به مخالفت 
وادارد كه قداست و هيبت او از بين برود. مهدی هاشمی افراد و گروه های بسياری را با آقای 
منتظری مرتبط كرد و واضح است هنگامی كه افرادی با تفكرات ضد انقالبی در كنار شخصی 
بدون بينش عميق قرار گيرند به راحتی تحت تأثير گفتــار و منش آنها قرار می گيرد و در 
مواضعش دچار تغيير می شود. سيد مهدی هاشمی راه افرادی همچون دكتر پيمان و وابستگان 
به نهضت آزادی و همچنين طلبه های منافقی همچون ارمی را به بيت باز كرده بود؛1 كه به 
طور يقين اينها از نفوذ سازمان های جاسوسی خصوصاً سيا مصون نبودند. يكی ديگر از كارهايی 
كه بنابر اعتراف مهدی هاشمی صورت پذيرفته بود ممانعت از رساندن صحيح اخبار به گوش 
آقای منتظری بود؛ به طوری كه مهدی هاشمی و اطرافيانش تمام نقاط حساس بيت منتظری 
را تسخير كرده بودند2 و اخبار و اطالعات را همان گونه كه می خواستند، در اختيار قائم مقام 
رهبری قرار می دادند! سيد مهدی هاشمی از جمله افرادی بود كه با رابط ها و عوامل سازمان 
سيا ارتباط داشت كه يكی از آنها همان منوچهر قربانی فر كه طراحی نفوذ در بيت منتظری را 
در دستور كار داشت، به شمار می رفت. قربانی فر با توجه به برنامه ای كه برای بيت منتظری 
از قبل اجرا كرده بود و خود را فردی امين و مطلع برای اين جريان معرفی كرده بود، قرار بود 
بعد از همكاری های سيد مهدی هاشــمی و باند او در جريان فروش اسلحه امريكا به ايران، 
عايدات و سود اين معامله را به مهدی هاشمی و تيمش بدهد3 تا با تقويت مالی، آنها بر اوضاع 
كشور مسلط شوند و بعد از فوت امام خمينی از قدرت الزم برای مديريت كشور با متدهای 
غربی آمادگی الزم را داشته باشــند. بنا به گفته قربانی فر، ديدار و گفت وگوهای مقامات 
امريكايی با سيد مهدی هاشــمی و باند او در طول مدت هجده ماه برقرار بود كه تمام اين 
ارتباطات با اطالع كامل آيت اهلل منتظری پيش می رفت! امريكايی ها در ارزيابی خود به اين 
نتيجه رسيده بودند )با فرض فوت امام( اين رفت و آمدهايشان به ايران و ارتباط و جهت دهی 
سيا به منتظری و باند اجرايی مهدی هاشمی، آرام آرام می تواند جريان مخالف رابطه با غرب 
يعنی آيت اهلل خامنه ای )كه آن زمان رئيس جمهور بود( را حذف كند.4 كه اجرای اين ارزيابی 
در دستور كار سيا قرار می گيرد و باند مهدی هاشمی با راهنمايی های سازمان سيا در همان 
زمان فعاليت های گسترده ای را عليه آيت اهلل خامنه ای شروع می كنند و به هر بهانه ای طرح 

1. رنجنامه سيد احمد خمينی، نسخه ديجيتال پايگاه اطالع رسانی تريبون مستضعفين و شركت هنری عابدين، 
1389، ص31. 

2. همان، ص41. 
3. رضا گل پور، همان، ص840. 

4. همان. 
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ت
مقاال

تخريب و ناكارآمد جلوه دادن ايشان و وزير خارجه اش يعنی دكتر علی اكبر واليتی را كليد 
می زنند. آنان با حمالت شبنامه ای عليه رئيس جمهور در مسائل مختلفی از جمله مماشات 
در سياســت خارجی و كوتاهی در حمايت از نهضت های آزادی بخش و اسالمی موجبات 
تخريب و توهين به رئيس دولت را فراهم كردند1 كه جريان سياسی ايران را آن گونه كه از 
سيا دستور گرفته اند به پيش ببرند و در نهايت آيت اهلل منتظری را با اين سبك و سياق به 

حكومت بنشانند. 

هادی هاشمی برادر مهدی هاشمی در کنار صادق قطب زاده، در يكی از نمازجمعه ها
 به امامت آقای منتظری

در نتيجه شخص آقای منتظری و جريان اطراف وی تحت تحريكات و تأثيرات سازمان 
سيا از اوايل سال 63 شروع به ايجاد زاويه با جمهوری اسالمی و رهبر آن كردند و سازمان 
جاسوسی امريكا با ماهيتی كه از ســال 64-63 از منتظری ساخت توانست در بزنگاه های 
مختلف او را در مقابل رهبر انقالب اسالمی قرار دهد و در وقايعی مانند اعدام سيد مهدی 
هاشــمی و اعدام منافقين، به مخالفت علنی با ايشــان بپردازد و موضعش در قبال جنگ 
تحميلی عراق عليه ايران كه نشانه قدرت جمهوری اســالمی بود ابراز پشيمانی و ندامت 
باشد. سيا كه بخش بزرگی از سناريوی تغيير شــخصيت منتظری را در دست داشت، اين 
شاگرد و يار ديرينه امام خمينی را به صورت بطئی و در عرض چند سال تبديل به بزرگترين 

1. مرتضی صفارهرندی، »نگاه امريكا به آينده جناح بندی در ايران«، روزنامه كيهان، 10ارديبهشــت1391، 
ش20195. 
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مخالف وی و جمهوری اسالمی كرد و سرانجام امام خمينی به دليل بی كفايتی و ساده لوحی 
و دادن مملكت به دســت ليبرال ها در صورت حاكميت او، آيت اهلل منتظری را در تاريخ 
1368/1/6 از قائم مقامی عزل می كند و هوشمندانه نقشه های سازمان سيا و دستگاه های 
 معاند غربی را نقش بر آب می كند و از ايجاد جريانی غرب گرا با ظاهری دينی در اين قضيه 

جلوگيری می كند. 

نتيجه
آژانس مركزی اطالعات امريكا راهبرد خود را در دو روش متفاوت در طول دهه شصت 
برای مقابله با جمهوری اسالمی ايران كه مانع از تسلط هژمونی آن در كشور ايران و منطقه 
است اجرا می كند. روش اول آنكه از دوران رژيم پهلوی در جهت تحقق مقاصد خود از ميان 
روحانيون افرادی را در مقابل رهبر نهضت اسالمی كه فردی ضد استكبار بود جهت دهی 
می كند و اين سير تا زمان استقرار جمهوری اســالمی با اتصال و همراهی بيشتر ادامه پيدا 
می كند و در ســال های اوليه انقالب از آيت اهلل شريعتمداری در كسوت مرجع تقليد برای 
براندازی با متد سخت استفاده می برد و در دو كودتا وی را جهت تأييد و حمايت از كشتار 
امام خمينی و مردم بی گناه به كار می گيرد كه آقای شريعتمداری اين برنامه را در جهت منافع 
سازمان سيا و ضد انقالب با روش های آنان انجام می دهد اما سيا پس از عدم نتيجه گيری 
و شكست طرح های سخت و نظامی در روش دوم سراغ ارتباط با گزينه بعدی می رود كه 
او آيت اهلل منتظری اســت كه با توجه به زمينه های تغيير در شخصيت او كه سال ها پيش 
صورت گرفته بود با ايجاد تغيير انديشه در منتظری طرح متد نرم كه همان ايجاد جريان 
غرب گرا می باشد را كليد می زند و او را وســيله تحقق و اجرای اهداف خود در ايران قرار 
می دهد و منتظری به صورت مانعی بر سر راه رهبر انقالب و جمهوری اسالمی قرار می گيرد 
كه در جهت خالف آرمان های انقالب اسالمی و نظريات رهبر آن در مقاطع مختلف گام 
برمی دارد. اين تكنيك سازمان سيا كه می توان آن را نفوذ از درون ايدئولوژی ناميد اگرچه در 
دهه شصت و دوران تثبيت نظام اسالمی توسط اين سازمان اجرا شد اما در دوران اخير كه 
جمهوری اسالمی ايران در حال قدرت نظامی، علمی فراگير و منطقه ای شده است به مراتب 

بيشتر صورت خواهد گرفت كه مستلزم آگاهی علما و روحانيون می باشد. 


