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برگی از تاریخ

درس بیست ودوم

دولت موقت مهندس مهدی بازرگان

در این درس با مهم ترین رویدادهای مربوط به استقرار نظام جمهوری اسالمی 
ایران مانند برگزاری همه پرسی تعیین نظام سیاسی، تأسیس نهادهای انقالبی، تدوین و 
تصویب قانون اساسی و همچنین توطئه های آمریکا و ضدانقالب داخلی آشنا می شوید.

از طرف  انقالب،  پیشنهاد شورای  به  ماه 1357  بهمن  پانزدهم  بازرگان که در  مهندس مهدی 
امام خمینی به نخست وزیری منصوب شده بود، با استقرار در ساختمان نخست وزیری، کار خود را 
آغاز کرد. امام خمینی در حکم خود، عالوه بر شرط »درنظر نگرفتن روابط حزبی و گروهی«، چهار 

وظیفه برای دولت موّقت تعیین کرد:
1. ادارٔه امور مملکت 

2. اجرای رفراندوم دربارهٔ تعیین نظام سیاسی کشور

مهندس مهدی بازرگان 
ـ   ١٣٧٣ ش( )١٢٨٧ ـ

ل  سا در  بازرگان  مهندس 
1287ش در تبریز متولد شد و پس از طی 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه در تهران، 
برای ادامٔه تحصیل به فرانسه رفت و پس 
رشتٔه  در  تحصیالت خود  گذراندن  از 
به  بازگشت  و  ترمودینامیک  مهندسی 
تهران  دانشگاه  در  تدریس  به  ایران، 
مشغول شد. وی فّعالیت سیاسی خود را 
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در جبهٔه ملّی آغاز کرد. پس از کودتای 28 مرداد 1٣٣٢ از جمله مؤسسان نهضت مقاومت ملّی بود و به 
همین علّت در سال 1334 دستگیر و زندانی شد. در سال 1340 به همراه دکتر یداللّه سحابی و آیت اللّه 
طالقانی نهضت آزادی ایران را تأسیس کردند و در دی ماه 1341 نیز همراه با دیگر سران نهضت آزادی 
دستگیر و تا سال 1346 در زندان به   سر برد. وی اندیشه های خود را در کتاب های متعدد به رشتٔه تحریر 
درآورده است. مهندس بازرگان از پایه گذاران روشنفکری دینی در ایران است. وی در روشن نگه داشتن 
مشعل مبارزه علیه رژیم پهلوی تالش ارزنده ای کرد. مهندس بازرگان در زمان اوج انقالب اسالمی از 

سوی امام خمینی به عنوان نخست    وزیر دولت موّقت تعیین شد و در سال 1373 به دیار باقی شتافت.

3. تشکیل مجلس منتخبان مردم برای تدوین و تصویب قانون اساسی
4. برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان ملّت، طبق قانون اساسی جدید 

امام خمینی ضمن اعالم حمایت جّدی از مهندس بازرگان، دولت وی را دولتی »شرعی« معرفی 
کرد و از مردم خواست که از آن حمایت کنند.1  هم زمان به فرمان امام خمینی، تمامی اعتصاب ها شکسته 

شد و همه به سر کار خود بازگشتند و عصری جدید از کار و تالش و سازندگی آغاز شد.
مهندس بازرگان در بیست و پنجم بهمن 1357 کابینٔه خود را که تقریباً همگی از اعضا یا طرفداران 

نهضت آزادی و جبهٔه ملّی بودند، معرفی کرد.
 

برگزاری همه پرسی تعیین نظام سیاسی ایران 
با آنکه مردم ایران در »تظاهرات« چندمیلیونی خود، با شعارهای »استقالل، آزادی، جمهوری 
اسالمی« مدل نظام سیاسی آیندٔه کشور را تعیین کرده بودند، امام خمینی مصّمم بود که با انجام یک 
همه پرسِی ملّی، در همان روزهای اول انقالب، نوع حکومت جدید ایران را مشّخص و تثبیت کند.

با برگزاری همه پرسی اکثریت 98/2% کلیٔه کسانی که حق رأی داشتند، به »جمهوری اسالمی« 
رأی دادند.2

تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
پس از تعیین جمهوری اسالمی به عنوان نظام سیاسی کشور در 12 فروردین 1٣٥٨، امام خمینی، 
طّی فرمانی، از دولت موّقت خواستار برگزاری انتخابات برای تشکیل »مجلس خبرگان«، و تدوین و 

1. کوثر: مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی، ج3، ص 213. 
٢. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اصل اّول.
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تصویب قانون اساسی شد. این مجلس با انتخاب هفتاد و دو نماینده، توّسط مردم، در مرداد ماه 1358 
تشکیل شد. 

مجلس خبرگان، قانون های اساسی کشورهای مختلف غربی و اسالمی را بررسی کرد و با توجه 
به قانون اساسی سابق کشور و مبناهای فقهی و اسالمی، همچنین نظریات نمایندگان گروه های مختلف 

سیاسی و فکری، تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را آغاز کرد.1
با جّدی شدن تصویب اصول مربوط به »والیت فقیه«، مخالفت ها با مجلس خبرگان از سوی 
مخالفان، بیشتر شد. اّما امام خمینی، مردم و نیروهای انقالبی، به دفاع از اصل مذکور پرداختند و آن 

را »ضّد دیکتاتوری« و »مخالف استبداد« دانستند.2
بر اساس قانون اساسی جدید، در اسفند 1٣٥٨ شورای نگهبان3 تشکیل شد تا عالوه بر تشخیص 
عدم مغایرت و تعارض مصّوبات مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم و قانون اساسی، بر انتخابات مجلس 

خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی نظارت و از آرای مردم پاسداری کند4.

تأسیس نهادهای انقالبی
بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی، امام خمینی با درایت و تیزبینی کامل فرمان تشکیل 
نهادهای انقالبی را یکی پس از دیگری صادر کردند. به همین منظور کمیتٔه انقالب اسالمی با هدف 
برقراری نظم و امنیت شکل گرفت. سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بسیج مستضعفان برای دفاع از 
کشور و ارزش های انقالب اسالمی به وجود آمدند. به منظور سازندگی و رفع محرومیت از روستاها 
جهادسازندگی تأسیس شد. همچنین کمیتٔه امداد امام خمینی به قصد دستگیری از محرومان و نهضت 

سوادآموزی برای کاهش نرخ باالی بی سوادی در ایران، فّعالیت خود را آغاز کردند.

اوضاع داخلی کشور، در زمان دولت موّقت 
هرچند دولت موّقت برآمده از شرایط انقالب کشور ایران بود اّما اعضای آن قادر به بهره برداری 

1. در بیست و چهارم آبان ماه 1358 مجلس خبرگان، قانون اساسی را از تصویب نهایی گذراند. این قانون، در یازدهم و دوازدهم 
آذرماه به همه پرسی گذاشته شد، و با 99/٥ درصد آرای موافق شرکت کنندگان، به تصویب رسید. 

٢. کوثر: مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی، ج1، ص 767.
٣. شورای نگهبان متشّکل از دوازده عضو است. شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان که توّسط رهبر انقالب منصوب 

می شوند و شش نفر حقوقدان که با معرفی رئیس قؤه قضائیه و انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عضویت آن شورا در می آیند.
4. قانون اساسی وظایف و مسئولیت های مهّم دیگری از جمله تفسیر قانون اساسی را بر عهدٔه شورای نگهبان نهاده است.
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از این شرایط نبودند. بی ارادگی و ناتوانی در تبعیت از روش انقالبی امام خمینی، موجب شد به تدریج 
بین دولت موقت و امام و یاران امام فاصله ایجاد شود.1  یکی از اعضای برجستٔه دولت موّقت، اجرای 

احکام اسالم را غیرمفید اعالم کرد.

توطئه های آمریکا و گروهک های تروریستی ضّد انقالب 
پایگاه های امن خود را در خاورمیانه که ده ها  از  آمریکا یکی  ایران،  انقالب اسالمی  پیروزی  با 
هزار نفر از مستشارانش در آن مستقر بودند و از آن به نام »جزیرٔه ثبات« نام برده می شد، از دست داد. 
آمریکا پیروزی انقالب ایران را بزرگ ترین خطر برای خود تلقی می کرد و به توطئه چینی برای نابودی 
آن کمر بست. تضعیف، حذف و ترور اندیشمندان و متفکّران دینی، یاران امام که از ارکان 
اصلی انقالب اسالمی، تلّقی می شدند، ایجاد گروه های سیاسی مخالف، حمایت از ساواکی ها، 
ایجاد آشوب در استان ها، حملۀ نظامی به طبس، تحریم و محاصرۀ اقتصادی، جنگ تبلیغاتی 
و شایعه پراکنی علیه انقالب اسالمی، طراحی کودتا و جنگ تحمیلی هشت ساله، رئوس اصلی 

توطئه های آمریکا علیه ملِّت به پاخاستٔه ایران بود. 
رهبری  و  مردم  قیام  سایٔه  در  که  بودند  مختلفی  سیاسی  گروه های  آمریکا،  برای  ابزار  بهترین 
امام   خمینی فرصت خودنمایی یافته بودند. آنان در حرکت هایشان چنان راه افراط در پیش گرفتند که 
خود را وارثان اصلی انقالب قلمداد کردند. این گروه ها، دولت موّقت و شورای انقالب را که به دستور 
امام خمینی تشکیل شده بود، به رسمیت نمی شناختند. در مقابل، با رواج شایعات دروغین، جامعه را 

به ورطٔه تردیدهای بزرگ و فتنه های ویرانگر می کشاندند. 

بیشتر بدانید
با انتشار نشریه ها،  با در پیش گرفتن خط مشی های مختلف، از جمله،  گروه های ضّدانقالب 
بیانیه ها، پوسترها و شب نامه های گوناگون به نفی و رِدّ   دستاوردهای انقالب اسالمی و سران آن پرداختند. 
همچنین، با تشکیل دادن ستادها و کانون های عملیاتی و خانه های تیمی در دانشگاه ها، مدارس و حّتی 
میدان ها و خیابان ها، به جذب جوانانی که با پیروزی انقالب اسالمی شور سیاسی و طبع احساسی آنان 

به اوج خود رسیده بود، پرداختند و کشور را با یک بحران جّدی مواجه ساختند.2 

ـ   299. 1. برزین، زندگی نامٔه سیاسی بازرگان، صص 294ـ
٢. ن. ک: رضوی، هاشمی و انقالب )تاریخ سیاسی ایران از انقالب تا جنگ(، صص 159ــ161.
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این گروه ها، خواهان انجام سه تغییر عمده در جریان انقالب بودند: تغییر در ترکیب شورای 
انقالب، مسّلح کردن گروهک ها و انحالل ارتش.1 برآورده شدن این سه خواسته، زمینه را برای 
تسلّط این گروهک ها بر کشور، فراهم می ساخت؛ زیرا از طریق نفوذ در شورای انقالب که تصمیم های 
اساسی را در آن شرایط حساس و بحران زده می گرفت، آنها می توانستند به عالی ترین نهاد انقالب دست 
پیدا کنند و با دریافت سالح و انحالل ارتش نیز، به هدف های خطرناک سیاسی خود دست می یافتند. 
اصلی ترین این گروهک ها حزب خلق مسلمان، در آذربایجان شرقی، »حزب دمکرات کردستان«، 

»حزب خلق عرب« در خوزستان و تشّکل های مشابه در بلوچستان و ترکمن صحرا بودند.2

توطئۀ حزب خلق مسلمان در آذربایجان
حزب خلق مسلمان در تابستان 1358، هم زمان با انتخابات مجلس خبرگان حمله به مراکز نظامی 
رسمی کشور را آغاز کرد.3 سردمداران حزب خلق مسلمان ابتدا تهدید کردند که انتخابات را تحریم 

خواهند کرد. پس از انجام انتخابات نیز به نتیجٔه آن اعتراض کردند.
چون این گروهک تالش های علمای بزرگ تبریز از جمله شهید آیت اللّه مدنی را برای حفظ 
آرامش نادیده گرفت و به آشوب و اغتشاش ادامه داد4، امام خمینی طّی یک سخنرانی فّعالیت این حزب 
را قیام بر ضّد اسالم و حکومت اسالمی برشمردند5. به دنبال سخنرانی امام و افشا شدن اسنادی در 
خصوص رابطٔه سخنگوی حزب خلق مسلمان با آمریکا  6، مردم مسلمان آذربایجان با حضور حماسی 
در صحنه، کار این گروهک را یکسره کردند و به فّعالیت های تفرقه افکنانه و فتنه جویانٔه آن پایان دادند.

توطئۀ دشمن در کردستان
بارزترین نمونٔه آشوب های منطقه ای که توّسط عوامل استکبار، به منظور تجزیٔه بخشی از میهن 
آغازگر  مهم ترین جریان سیاسی  بود. حزب دمکرات کردستان،  غائلٔه کردستان  اسالمی طراحی شد، 

1. در این زمان شیرازٔه ارتش ازهم پاشیده بود و گروهک ها بر انحالل کامل آن اصرار می کردند تا به راحتی بر اوضاع مسلط شوند    و 
با تشکیل دادن گروه های شبه نظامی سرنوشت جامعه را به دست بگیرند ولی امام خمینی بر بقای ارتش اصرار می کردند. ن. ک: رضوی، 

همان، ص 163.
٢. همان، صص 169ــ176، استمپل، درون انقالب ایران، صص ٢٨9 و  ٢90.

٣. ن. ک: کیهان، 1358/5/3.
4. همان، 1358/9/15.
٥. همان، 1358/9/19.

6. رضوی، همان، ص 306.
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این بحران بود که ریشٔه آن، به جریان های مارکسیستی دهٔه 1320 کشور می رسید. با پیروزی انقالب 
اسالمی، این حزب نیز مجّددًا فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد و کمونیست های داخل    و خارج، از 
آن پشتیبانی کردند. به فاصله ای اندک، حزب کومله نیز اعالم موجودیت کرد. به موازات این حزب، 
ابتدا خواهان »خودمختاری« و سپس  که  نیز در کردستان شکل گرفت  دیگری  و گروه های  حزب ها 

»استقالل« )تجزیٔه( کردستان شدند. 

بیشتر بدانید
اقوام ایرانی

ایران کشوری با قومیت های متعّدد است. در میان اقوام ایرانی اختالف و تفاوت وجود دارد 
ولی به طور طبیعی کشمکش و نزاع قومی مشاهده نمی شود. دو عامل مهم در منازعات قومی ایران 
نقش دارند یکی سیاست های غلط دولت ها است که به اختالفات قومی و نزاع های داخلی دامن زده 
است و مهم تر از آن، مداخالت بیگانگان است. سیاست کشورهای استعماری در طول تاریخ معاصر 
همواره ایجاب کرده است که هرگاه منافع آنها در راستای تضعیف قدرت حکومت مرکزی ایران بوده 
است، قدرت های محلی و اقوام ایرانی را بر علیه حکومت مرکزی تقویت کرده و هرگاه منافع آن ها در 
راستای تقویت حکومت مرکزی بوده به تضعیف اقوام ایرانی روی آورده است. بیگانگان بیشتر از 
ابزار قومیت گرایی برای ایجاد فشار بر روی دولت مرکزی و یا تحّرکات جدایی طلبانه برای از میان بردن 
وحدت و یکپارچگی ایران و سلطه گری بهره برده اند.حوادثی چون مسئله جدایی هرات از ایران در 
زمان ناصر الدین شاه، قوم ستیزی و تضعیف ایالت و عشایر در دوران رضا شاه، حوادث آذربایجان 
و کردستان در سال 1٣٢4 و غائلٔه کردستان، ترکمن صحرا، بلوچستان، خوزستان و آذربایجان پس 
از پیروزی انقالب اسالمی نمونه هایی از مداخالت مستقیم و غیر مستقیم کشورهای سلطه گر به شمار 
می روند. با وجود این ها، اقوام ایرانی در حوادث مهّم ملّی مانند انقالب مشروطیت، نهضت ملّی شدن 
نفت، انقالب اسالمی و دفـاع مقدس مشارکت گسترده ای داشته اند و همواره در دفـاع کیان ملّی در 
برابر بیگانگان اتحاد و همبستگی داشته اند. عامل به هم پیوستگی و هم گرایی هویت های قومی و ملّی 
در ایران که همچون ریسمانی قطعات متعّدد این سرزمین را در طول تاریخ به هم پیونـد داده است، 
دیـن اسالم، زبان پارسی1، سرزمین و تـاریخ مشترک و دیرین است. از این رو اقوام ایـرانی هویت 
خود را در پرتو هویت ایرانی ــ اسالمی می یابند و آن را تقویت کنندٔه هویت ملّی می دانند. تجربه 
تاریخی همچنین بیانگر این واقعیت است که رمز بقا و یکپارچگی ملّی در کشورهای چند قومی در 
رعایت عدالت و حقوق مساوی و احترام به همه اقوام است. اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی 

1. زبان پارسی زبان یک قوم نیست. بلکه زبانی فراگیر و ملّی است که سیری تکوینی یافته. تاریخ و فرهنگی که با این زبان شکل گرفته 
است به همه ایرانیان تعلق دارد. بیشتر اقوام ایرانی عالوه بر حفظ زبان مادری خود، برای ارتباط با سایر هموطنان خود با لهجه و یا گویش های 

متنّوع به زبان پارسی سخن می گویند.
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جمهوری اسالمی تأکید دارد که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند 
و رنگ    و نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد شد. همٔه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت 
قانون قرار دارند و از همٔه حقوق  انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین 

اسالم برخوردارند.1

آنها  )در رأس  بلوک شرق  و  آمریکا(  همه  )در رأس  غربی  دیگر، عوامل کشورهای  از سوی 
شوروی سابق( و عامل های آنان در منطقه مانند رژیم بعث عراق، با ارسال پول و اسلحه، به این غائله ها 
دامن می زدند.2 بنابراین، مسئله، تنها به چند گروه داخلی مربوط نمی شد. بلکه هدف، توطئه ای بود که 
از آذربایجان در شمال غربی تا خوزستان و حتی مناطق مرکزی و مرزهای شرقی را در بر می گرفت. 
همزمان، دولت عراق نیز بر تحرک های خود درمنطقه می افزود و به این موضوع دامن می زد.3 هم جواری 
کردستان با عراق، برای غائله آفرینان این امکان را فراهم می ساخت که به هنگام احساس خطر، به داخل 

خاک آن کشور عقب نشینی کنند و تحت حمایت رژیم بعثی عراق قرار گیرند.4 
در کنار این عوامل، از هم پاشیدگی ارتش، هم زمان با سقوط سلسلٔه پهلوی، و نوپایی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، سبب شده بود که انقالب اسالمی، نیروهای دفاعی منظّمی نداشته باشد. در نتیجه در 
امکانات    و  نظامی،  واحدهای  و  لشکرها  مقّر  پادگان ها،  نظامی،  مراکز  اشغال  با  کردستان، گروهک ها، 
اسلحٔه الزم برای غائله آفرینی را به دست آوردند.5 حّتی اکثریت مردم وطن خواه کردستان نیز که زیر 
بار توطئه های آنها نمی رفتند، از خشونت آنها در امان نبودند و به جرم مخالفت با تجزیه طلبی و حفظ 
تمامیت ارضی ایران به شهادت رسیدند. مردم کردستان ایران نه تنها همواره مدافع دستاوردهای انقالب 
به ایران، دفاع  اسالمی بوده و با عوامل ضّد انقالب به سختی مبارزه کرده اند، بلکه در تهاجم بعثی ها 
جانانه ای از وطن خود کردند. در این زمینه، حّتی می توان به تعلق خاطر کردهای سایر کشورهای منطقه 
به فرهنگ ایران و اسالم، و ایستادگی کردهای عراقی در برابر صدام حسین متجاوز به ایران اشاره کرد. 
کردها در این راه، از سوی رژیم بعثی، هم در عراق و هم در ایران، مورد وحشیانه ترین جنایات جنگی 
قرار گرفتند. بمباران شیمیایی حلبچه در عراق و سردشت در ایران، ازجملٔه جنایات رژیم بعث در مورد 

1. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، صص 65  و 66.
ٔ ملّت ها، صص ٢٢0 و ٢٢1. ٢. ن.ک: مهاجری، انقالب اسالمی، راه آینده

٣. مهاجری، ص ٢٢0.
4. ن. ک: جالئی پور، کردستان، علل تداوم بحران آن پس از انقالب اسالمی.

٥. رضوی، همان،  ص ٢٨9.
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کردهای ایرانی و عراقی است. 
از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق مردم و علمای کردستان، اعم از شیعه و سّنی، حامی انقالب 
از کشور  در خارج  ریشه  که  تجزیه طلبانه ای  فتنه های  بودند،  ایران  ارضی  تمامّیت  و حافظ  اسالمی 

داشت، نتوانست راه به جایی ببرد. 
توطئۀ دشمن در ترکمن صحرا

بلوای ترکمن صحرا، از فروردین 1358 آغاز شد و تا اواخر زمستان همان سال ادامه یافت. این 
آشوب، با سوء استفادٔه آشوبگران از اختالف ها و تفاوت های مذهبی و قومی آغاز شد. اختالف ناشی 
از عملکرد حکومت پهلوی و سیاست های سوء آن در منطقه بر سر مالکیت زمین های کشاورزی نیز، 

از دیگر عوامل مورد بهره برداری این گروه ها بود.1 
این غائله، شرایط و وضعیتی عجیب در منطقه به وجود آورد. چریک های فدایی خلق که یک سازمان 
کمونیستی طرفدار شوروی بود، با تشکیل »ستاد خلق ترکمن«، دست به مصادرهٔ خودسرانٔه زمین ها و اموال 

در این منطقه زدند. این توطئه نیز با هوشمندی مردم منطقه و حضور نیروهای انقالبی خنثی شد.
توطئۀ گروهک ها در خوزستان و سیستان و بلوچستان

هم زمان، گروهکی دیگر به نام »خلق عرب«، در خوزستان، با حمایت برخی کشورهای عربی؛ 
نیز  به جنگ برخاسته بود. در سیستان و بلوچستان  نیروهای انقالبی درگیر، و  با  به خصوص عراق، 

گروهکی به نام »خلق بلوچ« حرکت های تجزیه طلبانه ای را آغاز کرده بود. 
وجوه مشترک عمدٔه این گروه ها در چند عامل خالصه می شد:

1. اغلب ماهیت چپ و مارکسیستی داشتند و یا به ظاهر چنان می نمودند.
2. هرکدام به یک یا چند قدرت خارجی منطقه ای یا بین المللی وابسته بودند.

3. از تفاوت های مذهبی و قومی در جهت تفرقه افکنی و فتنه انگیزی سوء استفاده می کردند.2
استعفای دولت موقت انقالب

مهندس بازرگان به علّت مالقات محرمانه با برژینسکی مشاور امنیت ملّی کارتر که از آمرین مستقیم 
کشتار مردم ایران در زمان شاه بود، مورد اعتراض شدید گروه های سیاسی و انقالبیون واقع شده بود.3 از 
سوی دیگر ورود شاه به آمریکا و نگرانی های فزاینده از مداخالت سفارت آمریکا در تهران موجب تسخیر 

1. ن.ک: محّمدی، انقالب اسالمی، زمینه ها و پیامدها، صص 157ــ 167؛ بازرگان،  مسائل و مشکالت اولین سال انقالب، ص 4.
٢. ن.ک: کدی، ریشه های انقالب اسالمی،صص ٣79ــ٣٨٢؛ بازرگان، انقالب ایران در دو حرکت، صص ٢14ــ ٢٢4.

٣. کدی، همان، ص 442؛ سمیعی، طلوع و غروب دولت موقت، صص232، ٢٣٨ــ٢40.
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سفارت آمریکا، توّسط گروهی از دانشجویان و به گروگان گرفتن اعضای سفارت در روز سیزدهم آبان ماه 
1358 شد. مجموع این عوامل باعث شد بازرگان در چهاردهم آبان 1358 استعفا دهد. امام خمینی، 

نیز پس از قبول استعفای وی ادارٔه کشور را به »شورای انقالب« سپرد.1

1. امام خمینی چه وظایفی را به دولت موّقت محّول کرد؟ 
2. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چگونه تدوین و تصویب شد؟ 

3 . مهم ترین دسیسه ها و توطئه های آمریکا را بر ضّد انقالب اسالمی برشمارید. 
4 . گروه های ضّدانقالب خواستار چه تغییراتی در انقالب اسالمی بودند؟ 

ــ در مورد همکاری های داوطلبانٔه مردم با حکومت نوپای جمهوری اسالمی مطلبی تهّیه کنید 
)گفت و گو با بزرگ ترها، یکی از راه های انجام این تحقیق است(.

1. ن.ک: سمیعی، طلوع و غروب دولت موقت، ص ٢40.

اندیشه و جست  و جو

پرسش های نمونه
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درس بیست   و سوم

اّولین دورۀ ریاست جمهوری
و  به ویژه آرایش جناح های سیاسی  با حوادث سیاسی داخلی،  این درس  در 

توطئه های استکبار جهانی در جریان انتخاب اّولین رئیس جمهور، آشنا می شوید.

پس از استعفاى مهندس بازرگان، به دستور امام خمینى، شوراى انقالب جریان امور مملکت 
را به دست گرفت و زمینه براى انتخابات ریاست جمهورى فراهم آمد. 

در اّولین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری )بهمن 1358( ابوالحسن بنى صدر با بیش از ده  میلیون و 
پانصد هزار رأى، به عنوان اّولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. او در نیمٔه بهمن ماه، در بیمارستان قلب 
)که امام  خمینى در آنجا بسترى بودند(، در حضور ایشان و اعضای شوراى انقالب و مقام هاى مملکتى، 
سوگند وفادارى به قانون اساسى یاد کرد و حکم ریاست جمهورى وى، از سوى امام تنفیذ شد. در اواخر 
بهمن ماه همان سال نیز، به سبب شرایط خاص کشور و وجود آشوب در استان هاى گوناگون، امام خمینى 
با اعالم اینکه در این شرایط ویژه بیش از هر مرحله به تمرکز قوا نیاز است، مقام نیابت فرماندهى کّل قوا 

را به بنى صدر واگذار کرد.

ریاست جمهوری بنى صدر و آرایش جدید گروه های سیاسى 
و  بزرگان  از  برخى  اسالمى،  انقالب  پیروزى  از  پس 
دکتر  آیت اللّه  شهید  مدیریت  و  پیشنهاد  با  انقالب  پیش کسوتان 
بهشتى، براى سازماندهى تشکیالتى و همبستگى بیشتر ملّى، »حزب 
جمهورى اسالمى« را تأسیس کردند. این اقدام، تأثیر اساسى بر 
آیندٔه انقالب و نظام جمهورى اسالمى ایران داشت. از آن پس،  
اعضاى این حزب، سرپرستى بعضى از حیاتى ترین نهادهاى کشور 
ابوالحسن بنی صدررا به دست گرفتند. به همین سبب حزب جمهورى اسالمى، از 
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همان ابتدا، مورد عناد و مخالفت نیروهاى معارض نظام و انقالب اسالمى قرار گرفت. بنى صدر که 
روزنامٔه »انقالب اسالمى« را منتشر مى کرد و جمعى را در اطراف خود گرد آورده بود، از همان آغاز، 

به ضدیّت آشکار با این حزب پرداخت.1

ـ 1360ش( آیت الّله شهید دکتر سّید محّمد حسینى بهشتى )1307 ـ

متولد  اصفهان  در  ماه 1307  آبان  در  بهشتى  شهید 
شد. در دورهٔ متوسطه به تحصیل در حوزه نیز مشغول شد و 
از استادانى نظیر آیت اللّه بروجردى، آیت اللّه محقق داماد، امام 
خمینى و عاّلمه طباطبایى بهره گرفت. در سال 1330 موفق به 
دریافت لیسانس الهیات شد. وى در مبارزات ملى شدن صنعت 
دانشگاهى  آن تحصیالت  از  و پس  داشت  فعال  نفت شرکت 
را تا دریافت دکتراى فلسفه ادامه داد. از جمله فّعالیت هاى 
نام  به  در جلسه هاى سخنرانى  بهشتى شرکت  فرهنگى شهید 

»گفتار ماه« در تهران بود. 
وى در سال 1343 با هدف ارشاد جوانان و مقابله با 

گرایش هاى ماّدى گرایانه به هامبورگ رفت و پس از بازگشت به ایران در سال 1349، با کمک عّده اى 
دیگر از علماى بزرگ و پیشتاز در مبارزه، »جامعٔه روحانیت مبارز تهران« را تشکیل دادند. شهید بهشتى 
از اعضاى شوراى انقالب و یکى از بنیان گذاران حزب »جمهورى اسالمى« بود و در مجلس خبرگان 
قانون اساسى به عنوان نایب رئیس، مؤثّرترین نقش را در تدوین قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران 
داشت. آخرین سمِت حکومتى ایشان ریاست قوه قضاییه بود که در این سمت نقش اساسى در تطبیق 
قوانین قضایى کشور با قوانین اسالمى و شکل گیرى قضاى اسالمى داشت. وى در هفتم تیرماه 1360 

در انفجار دفتر مرکزى حزب جمهورى اسالمى به شهادت رسید.

پس از انتخاب شدن بنى صدر به ریاست جمهورى، این مخالفت وارد مرحلٔه جدیدى شد؛ زیرا در 
اسفند  ماه همان سال انتخابات مجلس شوراى اسالمى برگزار شد و حزب جمهورى اسالمى و نیروهاى 
طرفدار امام و انقالب اسالمى، توانستند اکثریت قاطع کرسى هاى مجلس را به دست آورند. در نتیجه، 
مواضع اصلى قدرت، میان این دو گروه تقسیم شد و رقابت آشکار آنها، در جریان انتخاب نخست وزیر 

1. ن.ک: رضوی، همان، صص 199ــ200.
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و اعضاى کابینه، به مرحله اى دشوار و همراه با کشمکش رسید.1
ریشٔه اصلى اختالف ها، همان مسائلى بود که نیروهاى اصولگرا و انقالبى با لیبرال ها داشتند. 
بنابراین، رفته رفته جریان هاى سیاسى به دو جناح کلى تقسیم شدند: نیروهاى انقالبى و مدافع اسالم 
و نیروهاى مخالف این جریان شامل لیبرال ها و نیروهاى چپ. گروه دوم به تدریج با حمایت بنى صدر 
شروع به فّعالیت و جوسازى و اخالل کردند. در این میان، رسانه هاى تبلیغى غربى نیز، با ایجاد جّو 

تبلیغاتى مسموم، به حمایت از بنى صدر و طرفدارانش پرداختند.2

ـ 1360 ش(  شهید محّمدعلى رجایى )1312 ـ

محّمدعلى رجایى در سال 1312 در قزوین متولد شد. پس 
از اخذ مدرک ششم ابتدایى، به کار در بازار پرداخت و در چهارده  
سالگى به تهران مهاجرت کرد. پس از مّدتى به استخدام نیروى هوایى 
درآمد. در دوران نهضت ملى نفت، جذب شعارهاى فداییان اسالم 
شد و سپس به »جامعٔه تعلیمات اسالمى« پیوست. پس از کودتاى 
28 مرداد از نیروى هوایى اخراج شد.  سپس به دانش سراى عالى 
راه یافت و موفّق به دریافت مدرک لیسانس شد و به کسوت معلّمى 
درآمد. در اردیبهشت 1345 بازداشت و بعد از پنجاه روز از زندان 
آزاد شد. در آذر ماه 1353 مجّددًا دستگیر شد و تا آبان 1357 در 

زندان به سر برد. پس از پیروزى انقالب اسالمى، وزیر آموزش و پرورش، نخست وزیر و رئیس جمهور 
شد. سرانجام در هشتم شهریور 1360 در بمب گذارى ساختمان نخست وزیرى که توّسط یکى از افراد 

سازمان مجاهدین خلق )منافقین( انجام شده بود، به شهادت رسید.

انتخاب نخست وزیر و اوج گیری اختالف ها 
گرفت.  شّدت  نخست وزیر  انتخاب  در  اشاره،  مورد  جریان  دو  بین  اختالف  مرحلٔه  نخستین 
تصّدی سمت  را جهت  فردی  بایستى  رئیس جمهور  بازنگرى(،  از  قبل  و  )اّولیه  اساسى  قانون  طبق 
نخست وزیری به مجلس شورای اسالمی معرفی کند و پس از رأی اعتماد نمایندگان مجلس، منصب او 
رسمیت و اعتبار می یافت. بنی صدر و گروهک های پشتیبان او برای تحمیل کردن فرد موردنظر خود 

1. ن.ک: محّمدى، تحلیلی بر انقالب اسالمی، ص 167.
2. ن. ک: مهاجرى، همان، صص ٢٣٥ــ ٢40؛ محّمدى، تحلیلی بر انقالب اسالمی، صص 171 و 17٢. 
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به مجلس، اقدام به  هیاهو و جوسازی گسترده کردند، اّما به دلیل ایستادگی نمایندگان مجلس، سرانجام 
رئیس جمهور مجبور شد، محّمدعلی رجایی را که مورد اعتماد مجلس بود معرفی کند و با رأی قاطع 

نمایندگان، رجایی نخست وزیر شد.
 

انقالب فرهنگى 
در این دورهٔ بحران زده، دانشگاه ها محّل مجادالت و درگیرى هاى سیاسى شده بود زیرا گروه هاى 
سیاسى، کالس هاى درس دانشگاه ها و حّتى برخى از دبیرستان هاى بزرگ را به دفترهاى گروهى خود 
تبدیل کرده بودند. ضمن نگهدارى اسلحه و وسایل و تجهیزات نظامى در آنها، تشنج آفرینى هاى خیابانى 
و آشوب را در اقصا نقاط کشور هدایت مى کردند.1 به همین دلیل در اردیبهشت سال 1359، شوراى 
انقالب، به پیشنهاد دانشجویان مسلمان، دانشگاه ها را موّقتاً تعطیل کرد تا به مدیریت آنها نظم و سازماندهی 
بدهد. در تاریخ انقالب، پاک سازى گروه هاى ُمعاند که در مراکز دانشگاهى نفوذ کرده بودند و همچنین 

ایجاد تحّول در درس هاى آموزش عالى، با عنوان »انقالب فرهنگى« شناخته مى شود.2

برکناری بنى صدر 
در  31 شهریور 1359، توطئه اى سنگین تر از اختالف هاى داخلى، یعنى جنگ تحمیلى، با حملٔه 
عراق به ایران آغاز شد. این کشمکش ها، بر روحیٔه رزمندگان اسالم در جبهه ها تأثیرى مخّرب نهاده 
بود. بنى صدر که فرماندهى کّل قوا را نیز بر عهده داشت، سبب بسیارى از ناهماهنگى ها در جنگ بود، 

که در درس آینده، با آنها بیشتر آشنا خواهید شد. 
وقتى اختالف ها به مرحله اى رسید که امکانى براى اصالح باقى نماند، و اساس اسالم و انقالب در 
خطر قرار گرفت، امام در بیستم خرداد 1360، طى حکمى، بنى صدر را از فرماندهى کّل قوا عزل کرد. 
به دلیل کج َروى و احساس مسئولیت نکردن بنى صدر در شرایط حّساس و خطیر کشور، مجلس 
شوراى اسالمى، مطابق قانون اساسى3، با اکثریت آرا به عدم صالحیت بنى صدر براى ادامٔه مسئولیت 
با پشتیبانى قاطبٔه مردم ایران روبه رو  به تأیید امام نیز رسید و  ریاست جمهورى رأى داد.4 این رأى 

1. مهاجرى، همان، ص 194. 
2. ن. ک: انقالب اسالمى و زمینه ها و پیامدها، ص 183.

3. به موجب بند 5 اصل 110 قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران، رهبر پس از رأى مجلس به عدم کفایت سیاسى رئیس جمهور 
و یا پس از حکم دیوان عالى کشور به تخّلف رئیس جمهور از وظایف قانونى، او را از سمت ریاست جمهورى عزل مى کند.

4. مهاجری، همان، ص 239.
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شد. پس از اىن روىداد تارىخى، مردم همان گونه که هنگام فرارشاه از اىران شادمان بودند، به خىابان ها 
رىختند و ابراز شادى کردند.1

ترور شخصىت های طراز اّول کشور 
سابقه اى  جهان  معاصر  تارىخ  در  استقالل طلبانه،  و  ضّداستعمارى  نهضت هاى  رهبران  ترور 
طوالنى دارد و ىکى از شناخته  شده ترىن شىوه هاى خشونت  آمىز براى مهار انقالب ها به شمار مى رود. 
اىن شىوه زمانى به کار مى رود که راه هاى دىگر براى به سازش کشىدن رهبران انقالب اثربخش نباشند. 

در انقالب اسالمى اىران، »ترور شخصىت«، از همان روزهاى اّول شکل گرفت. 
ترور فىزىکى در فاصلٔه کوتاهى از عمر انقالب آغاز شد و دو مرحله داشت. 

مرحلۀ اّول آن از ابتداى سال 1358 آغاز شد: در سوم اردىبهشت ماه 1358، تىمسار قرنى، 
اّولىن رئىس ستاد مشترک ارتش جمهورى اسالمى اىران را به شهادت رساندند. در شامگاه ىازدهم 
اردىبهشت ماه همان سال، رئىس شوراى انقالب، عاّلمٔه شهىد، آىت اللّه مرتضى مطّهرى، که پس از 
امام، داراى باالترىن موقعىت دىنى، سىاسى و فرهنگى کشور بود و از نظر علمى نىز موقعىت بسىار 
ممتازى در مىان علماى زمان خوىش داشت و از نظرىه پردازان بسىار ارزشمند انقالب اسالمى به شمار 

مى رفت، به شهادت رسىد. استاد مطّهرى از معماران و استوانه هاى 
فکرى و فرهنگى انقالب اسالمى بود که منشأ خدمات ارزشمندى 
حاج  سال،  همىن  شهرىور  چهارم  در  شد.  اىران  و  اسالم  براى 
مهدى عراقى، ىکى از چهره هاى شاخص انقالبى، و فرزندش به 
تبرىز،  در  طباطباىى  قاضى  آىت اللّه  بعد،  مدتى  رسىدند.  شهادت 
تهران و  الهىات  آذرماه، دکتر محّمد مفتح، استاد دانشگاه  و در 
ىکى از علماى برجستٔه انقالبى، به شهادت رسىدند. اىن ترورها 
عمدتاً توسط گروهک چپ التقاطى »فُرقان« انجام مى گرفت2. با 
دستگىرى اعضاى اصلى فرقان در دى ماه 1358، اىن مرحله از 

ترورها خاتمه ىافت.

1. ن.ک: محمدى، همان، صص 189ــ192.
2. مهاجری، همان، ص 224. 

شهید دکتر محّمد مفتح
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ـ    1358ش( استاد شهید آیت الّله مرتضى مطّهرى )1298 ـ

مرتضى مطّهرى در سال 1298 در فریمان خراسان 
چشم به جهان گشود. مقدمات علوم اسالمى را در شهر 
به  تحصیل  ادامٔه  براى   1316 سال  در  گذراند.  مشهد 
استادانى  نزد  را  حوزوى  علوم  عالى  مراتب  و  رفت  قم 
عاّلمه  و  امام خمینى  بروجردى،  العظمى  آیت اللّه  چون: 

محّمد  حسین طباطبایى، طى کرد. 
استاد مطّهرى با آغاز به تدریس در دانشگاه، نقشى 
عمده در نزدیک کردن اندیشه هاى حوزوى و دانشگاهى 
الهیات  دانشکدٔه  استاد  سال  دو  و  بیست  وى  کرد.  ایفا 

دانشگاه تهران بود. 
آیت اللّه مطّهرى یکى از نظریه پردازان اصلى انقالب اسالمى به  شمار مى رفت. وى در 15  خرداد 

1342، به همراه گروه زیادى از روحانیون، دستگیر و زندانى شد. 
آیت اللّه  انقالب اسالمى،  پیروزى  با  المنبر کرد.  ممنوع  را  او  پهلوى  در سال 1356، رژیم 
مطّهرى یکى از اعضاى اصلى شوراى انقالب شد. آثار استاد جزو منابع پرطرفدار در شناخت اسالم 

و مبانى آن در ایران و سایر کشورهاى اسالمى است. 
آیت اللّه مطّهرى در اردیبهشت ماه سال 1358، به وسیلٔه گروهک »فُرقان« ترور شد و به شهادت 

رسید.

مجاهدین  سازمان  توّسط  ترورها،  از  بسیارى  داشت.  وسیع تر  ابعادى  ترور،  دوم  مرحلۀ 
خلق انجام گرفت و در فاصله اى کوتاه، عّده اى قابل توّجه از برجسته ترین مسئوالن و شخصیت هاى 
مملکتى به شهادت رسیدند. این حرکت که به نوعى به کودتا شباهت داشت، پس از عزل بنى صدر از 
ریاست جمهورى آغاز شد. واضح بود که دشمنان داخلى و خارجى انقالب اسالمى، در اثر از دست 
دادن تکیه گاه اصلى خود )بنى صدر(، این شیؤه خشونت  آمیز را در پیش گرفته بودند.1 اّولین ترور، در 
ششم تیرماه 1360، یعنى شش روز پس از عزل بنى صدر، متوّجه آیت اللّه سّید على خامنه اى شد و او 
را به شّدت مجروح ساخت. روز بعد از این حادثه یعنى در هفتم تیرماه بر اثر انفجار بمب در محل دفتر 
حزب جمهورى اسالمى، بیش از هفتاد نفر از نمایندگان مجلس، وزیران و دولتمردان انقالبى که نقشى 

1. مهاجری، همان، صص ٢40ــ ٢4٢.
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برجسته در تدوین قانون اساسى و هدایت انقالب در مسیر اصلى خویش ایفا کرده بودند، به شهادت 
رسیدند. دکتر بهشتى، رئیس دیوان  عالى کشور، در رأس این گروه قرار داشت. 

به تنهایى مى توانست نظام اسالمى را به سقوط بکشاند. در تاریخ ترورهاى جهان    این اقدام 
معاصر، چنین واقعه اى کم نظیر است، اّما قدرت رهبرى امام و نقش برجستٔه مردم، دو عامل اصلى حفظ 
نظام در گرداب این حادثٔه سهمناک بودند. بى تردید براى مردم ایران، تحمل چنین حادثٔه سهمگینى 
جز در سایٔه برخوردارى از فرهنگ اسالمى و تأسى به سرور شهیدان، امام حسین )ع( که روز عاشورا 
72 تن از یارانش شربت شهادت نوشیدند، امکان پذیر نبود. از آن پس، در پى هر ترور، ترورى دیگر 
انجام مى شد و یاران انقالب، یکى پس از دیگرى به شهادت مى رسیدند. با وجود این، مردم و مسئوالن 
حکومت با صبر و استوارى و شجاعت، حضور خود را در صحنه ادامه دادند. به دنبال بمب گذارى 
سازمان مجاهدین خلق در محّل تشکیل هیئت دولت در هشتم شهریور 1360، آقایان رجایى و دکتر 

باهنر، رئیس جمهور و نخست وزیر، به شهادت رسیدند. 

ـ 1360 ش( شهید دکتر محّمد جواد باهنر  )1312 ـ

محّمدجواد باهنر، در سال 1312، در کرمان متولد شد. 
تحصیالت مقدماتى را نزد مرحوم مجاهدى و سلطانى و درس هاى 
خارج  فقه و اصول را در محضر آیت اللّه بروجردى و امام خمینى 
گذرانید. مدت شش سال نیز فلسفه را در محضر آیت اللّه طباطبایى 
فراگرفت. سپس فوق  لیسانس علوم تربیتى و دکتراى الهیات را از 
دانشگاه تهران گرفت. در اواخر سال 42 دستگیر و مّدت چهار 
ماه در زندان به سر برد. در سال 1343 به دفتر تألیف کتب درسى 
وزارت آموزش و پرورش راه یافت و به تألیف کتب درسى دینى 

پرداخت، اّما پس از مّدتى برکنار شد. پس از پیروزى انقالب، از جملٔه بنیان گذاران حزب جمهورى 
اسالمى بود. مّدتى وزیر آموزش و پرورش و سپس نخست وزیر شد و سرانجام درهشتم شهریور 1360 

در بمب گذارى ساختمان نخست وزیرى به شهادت رسید.

پس از این حادثه، سران ضّد انقالب در خارج از کشور اظهار امیدوارى کردند که به زودى 
بتوانند به ایران برگردند و حکومت دلخواه خود را برسر کار آورند. بنى صدر طّى پیامى از ارتشیان 
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این  اّما  بپیوندند.  کشور  از  خارج  فرارى  افسران  به  تا  خواست 
قتل هاى ناجوانمردانه، مردم را در عزم خویش استوارتر مى ساخت. 
بلندپایٔه کشور را  تنها شخصیت هاى  منافقین،  پى درپى  ترورهاى 
دربرنمى گرفت، آنها فقط در عرض یک ماه، 370 نفر زن، مرد و 
حتى کودک را آماج حمالت خود قرار دادند. براى ایجاد رعب و 
وحشت، بسیارى از ترورها مقابل چشمان سایر اعضاى خانواده 
انجام مى شد. تروریست ها حّتى در مساجد و کانون هاى دینى و 
مصالهاى نماز جمعه، به انفجار بمب و ترور ائمٔه جمعه و جماعات 
اقدام مى کردند. شهداى محراب، آیت اللّه سیدعبدالحسین دستغیب 

در شیراز، آیت اللّه مدنى در تبریز، آیت اللّه صدوقى در یزد، آیت اللّه اشرفى اصفهانى در کرمانشاه و 
حجت االسالم هاشمى نژاد، دانشمند و روحانى مؤثر مشهد، از این جمله بودند. ترور این دانشمندان 
و حتى عالمانى از روحانیان اهل سنت، نشانگر این بود که دشمنان انقالب بیش از هر چیز، از اندیشٔه 

متفکّران اسالمى بیمناک اند.

بیشتر بدانید
دربارۀ برداشت دوگانۀ زمامداران کاخ سفید از تروریسم 

خانم فلورالوئیز، نویسندٔه آمریکایى، دربارهٔ مفهوم تروریسم از نظر زمامداران کاخ سفید در سال 
1986 م. چنین مى نویسد: »برداشت ما از مفهوم تروریسم این است که اگر کسى در برابر اّدعاهاى ما قد 
بلند کند، تروریست بالفطره است و چنین آدمى وقتى مورد حملٔه ما قرار گیرد، باید به حّقانیت این حمله، 
بسان یک کیفر آسمانى اذعان کند. حملٔه ما به چنین فردى، شامل قوانین مربوط به جنگ نمى شود. 
زیرا این کار ما جنگ نیست، بلکه نوعى »جهاد مقّدس صلیبى« است. بنابراین به عقیدٔه  ]زمامداران  [ 

آمریکا، تروریست کسى است که در مقابل حملٔه ما از خود دفاع کند.«1

در یک جمع بندى کلّى، دشمنان انقالب با حمایت آمریکا براى به سقوط کشاندن انقالب اسالمى، 
به اقدام هاى زیر دست زدند: 

1. تقویت و تشویق گروهک هاى ضّد انقالب که جّو سیاسى ــ اجتماعى کشور را کامالً آشفته  و 
بحرانى ساخته بودند. 

2. به وجود آوردن آشوب هاى استانى در قالب حرکت هاى قومى؛ سران آشوب ها با گروهک ها 
1. روزنامٔه »نیویورک تایمز«، 32 فوریٔه 1986. 
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به یکدیگر مرتبط بودند و آشوب سراسرى را همچون زنجیره اى به هم وصل مى کردند. 
3. ایجاد اختالف در ارکان اصلى نظام.

4. ترور شخصیت هاى برجستٔه انقالب؛ گسترهٔ این توطئه بسیار وسیع بود و مردم پیوسته نظاره گر 
شهادت افراد صاحب نام انقالب بودند. 

5 . جوسازى و ایجاد جنگ روانى، و ایجاد رعب و وحشت بین مردم همراه با تبلیغ هاى وسیع 
از شبکه هاى سراسرى خبرى و مطبوعاتى. 

6. حملٔه نظامى آمریکا به ایران؛ زمامداران آمریکا پس از تسخیر سفارت این کشور در تهران، 
به عملیات  بهانٔه نجات گروگان ها  به  اقتدار خود، تصمیم گرفتند  نمایش  و  این بحران  از  براى رهایى 
تالفى جویانه اى دست بزنند. این عملیات که با 90 کماندو از میان نیروهاى مختلف آمریکایى، با هشت 
چرخ بال نیروى دریایى و شش هواپیما انجام شد، از ماه ها پیش طراحى شده بود و پس از آزمایش هاى 

طوالنى به اجرا درآمد. 

بیشتر بدانید
برژینسکى که از طراحان اصلى تجاوز به طبس بود، در کتاب خود مى نویسد: »از همان آغاز 
پیروزى انقالب اسالمى، به عملیات نظامى علیه ایران مى اندیشیدم … در جریان روزهاى قبل از آغاز 
عملیات، ما سعى کردیم با اقداماتى درجهت آغاز مذاکرات تازه با ایرانى ها، آنها را اغفال کنیم … طبق 

پیشنهاد من، عملیات با تدارک عملیات تالفى جویانه اى هم همراه بود…«1

طبق محاسبات نظامى آمریکا، عملیات با دّقت فراوان محاسبه شده بود. حّتى براساس پیش بینى هاى 
علمى ادارهٔ هواشناسى آمریکا، در شب عملیات، هواى کویر ایران مهتابى بود.2 مهاجمان وارد حریم هوایى 
ایران شدند و در کویر »طبس« درتاریکى شب فرود آمدند و طبق برنامٔه از پیش تعیین شده، چرخ بال ها 
و هواپیماها براى اجراى مرحلٔه بعدى عملیات اقدام به سوخت گیرى کردند. یکى از چرخ بال ها دچار 
نقص فّنى شد. فرمانده عملیات تصمیم گرفت وضعیت را به کاخ سفید گزارش دهد. اّما براى هرگونه 
تصمیم دیگر، زمان کافى نداشت، زیرا توفان شن آغاز شده و آنها را دچار حیرت کرده بود. در اثر 
برخورد یک هواپیما با یک چرخ بال، هردو منهدم شدند و هشت تن از متجاوزان در آتش سوختند و 
سایرین فورًا منطقه را ترک کردند. تنها لطف الهى و امداد غیبى بود که توانست ایران را از تهاجم و 

1. برژینسکی، توطئه در ایران، ص 196. 
2. روزها و رویدادها، ج 1، ص 254. 
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توطئه اى حتمى نجات دهد.1
به ایران، دشمنان انقالب تصمیم به اجراى  7. طراحی کودتا؛ پس از ناکامی در حملٔه نظامی 
کودتا گرفتند تا از طریق اشغال و یا بمباران مراکز مهّم کشور، از جمله قم، تهران و اقامتگاه امام، تکلیف 
انقالب را یکسره کنند. عامالن این کودتا که به »کودتاى ُنوژه« معروف است، بنا بود در بیستم تیرماه 
1359 از پایگاه هوایى شهید نوژٔه همدان، عملیات خود را آغاز کنند و با ساقط کردن نظام، حکومتى به 
اصطالح سوسیال ــ دمکرات را در ایران برقرار سازند. کودتاچیان برنامه هاى خود را با سازمان »سیا« 
نیز هماهنگ ساخته بودند و به آنان در مورد حفظ بنى صدر نیز توصیه شده بود. ولى این کودتا نیز با 
نفوذ نیروهاى مؤمن و وطن خواه انقالب در درون کودتاچیان، هوشیارى نظام نوپاى انقالبى و از همه 

باالتر لطف الهى، شکست خورد و کودتاچیان دستگیر شدند و به سزاى خود رسیدند.
٨. مخالفت با دستیابی ایران به فّناوری هسته ای صلح آمیز؛ یکی از دسیسه های آمریکا و برخی 
دانش  به  ایران  یافتن  از دست  برای جلوگیری  تالش  اسالمی،  انقالب  بر ضّد  استعماری  کشورهای 
هسته ای صلح آمیز در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی بوده است.2 این کشورها می خواهند 
دانِش ارزشمند هسته ای در انحصار کامل خودشان باشد و دیگر کشورها به آن دسترسی نداشته باشند. 
به همین دلیل، با وجود عضویت ایران در معاهدٔه منع گسترش سالح های هسته ای )ان.پی.تی( و نظارت 

1. براى اطالع بیشتر ن.ک: جردن، بحران، صص ٣17ــ٣٥٢؛ استمپل، همان، صص 339 و ٣40. 
2. انصراف کشورهای آلمان و ژاپن از اجرای قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در همین جهت بوده است. 
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آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فّعالیت های هسته ای ایران، آمریکا و هم پیمانانش برای توّقف و تعطیلی 
برنامه های هسته ای صلح آمیز ایران کوشش کرده اند. این در حالی است که آمریکا چند هزار بمب اتمی 
با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، هزاران انسان  در اختیار دارد و در اواخر جنگ جهانی دوم 

بی گناه را به کام مرگ کشاند.

)انقالبى و حزب اللّه( و جریان  بین جریان اصولگرا  بنى صدر،  1. در دورٔه ریاست جمهورى 
لیبرال و چپ، چه اختالف هایى بروز کرد؟ 

٢. سه مورد از مهم ترین اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین خلق را در سال 1٣60 بنویسید.
3. انقالب فرهنگى در چه شرایطى و با چه هدفى انجام شد؟ 

4 . بنى صدر چرا و چگونه از ریاست جمهورى عزل شد؟ 
5 . علّت مخالفت دولت آمریکا و برخی کشورهای استعماری با برنامٔه هسته ای صلح آمیز ایران 

چیست؟

ــ در مورد آزادى گروگان هاى آمریکایى مطلبى تهّیه کنید. 

اندیشه و جست  و جو

پرسش های نمونه


