
1. تبعيد امام خميني (قدس سره)
 13 آبان 1343

مقدمه اي در  تاريخچه  روابط ايران و آمريكا
ــي،  كه جورج واشينگتن به عنوان اولين  در سال 1166 شمس
ــال 1262؛ يعني نزديك  ــد،  تا س رييس جمهور آمريكا انتخاب ش
ــي ميان دو كشور وجود نداشت.  به يك قرن،  هيچ رابطه ي سياس
ــال 1262،  با ورود اولين سفير آمريكا به ايران،  روابط سياسي  از س
ميان دو كشور آغاز شد. پنج سال بعد،  دوران حكومت «ناصرالدين 
شاه»، حاج حسينقلي خان معتمدالوزرا كه بعدها به دليل سرسپردگي 
به سياست آمريكايي ها حاج واشنگتن لقب گرفت،  به عنوان اولين 

سفير ايران به آمريكا رفت.
ــال 1289،  جز درخواست اعزام  در روابط ايران و آمريكا تا س
يك هيئت مستشاري در امور اقتصادي و مالي به ايران واقعه مهمي 
ــم نمي خورد كه آن هم بيش از 8 ماه به طول نيانجاميد و  به چش
سرانجام با كارشكني و مخالفت روس ها و انگليس ها ايران را ترك 

كرد.
اولين قطع رابطه سياسي بين دو كشور در سال 1315،  در دوران 
روزولت و رضاشاه و درنتيجه بازداشت چند ساعته ي «عبدالغفارخان 
جالل عال» سفير ايران در آمريكا به علت تخلف رانندگي روي داد 
ــاه توقيف سفير ايران و نقص مصونيت ديپلماتيك او را  و رضاش
توهين به ايران تلقي كرده و دستور داد،  عبدالغفارخان سفارت ايران 
را تعطيل و بدون خداحافظي با مقامات وزارت خارجه ي آمريكا، 
ــور بعد از سه  ــي بين دو كش ــور را ترك كند. روابط سياس آن كش
سال، به دنبال اعزام نماينده ي مخصوص از طرف آمريكا براي اداي 

توضيحات و عذرخواهي، از سر گرفته شد.
فعال ترين دوره روابط ايران  آمريكا مربوط به بعد از جنگ جهاني 
دوم است كه با مسافرت روزولت به ايران در جريان جنگ و نقشي 
كه آمريكايي ها در بيرون راندن نيروهاي شوروي از ايران را داشتند، 
آغاز شد. آمريكا كه قبل از جنگ جهاني دوم، نقش درجه دومي را 
در سياست ايران ايفا مي كرد، در جريان جنگ، به عامل درجه اول در 

امور ايران مبدل گرديد و پس از جنگ،  با انعقاد قراردادهاي نظامي و 
اقتصادي، جاي پاي خود را در ايران محكم تر كرد.

اجراي كاپيتوالسيون
يكي از لكه هاي ننگ سياست آمريكا در ايران پيمان خفت بار 
كاپيتوالسيون بود. كاپيتوالسيون در سال 1306،  تحت فشار افكار 
عامه و فضاي حاكم بر روابط بين المللي بعد از جنگ جهاني اول 
لغو گرديد،  اما هنوز بيش از سه دهه و اندي از الغاي آن نمي گذشت 

كه محمدرضا پهلوي احياگر مجدد آن شد.
كابينه ي اسداهللا علم،  در سيزدهم مهر سال 1342،  به دستور شاه،  
پيشنهاد آمريكا مبني بر اعطاي مصونيت قضايي به اتباع آمريكايي 
را به صورت يك اليحه ي قانوني در هيئت دولت تصويب كرد و 
اين اليحه در سال 1343، به تصويب مجلسين شوراي ملي و سنا 
ــد. تصويب اين اليحه در مطبوعات افشا و اعالم نشد.  رسانده ش
چندي بعد نشريه ي داخلي مجلس كه حاوي متن كامل سخنراني ها 
و گفتگوهاي نمايندگان و رييس دولت در اين زمينه بود به دست 
امام (قدس سره) رسيد و ايشان را به اعتراض واداشت. امام (قدس 
ــا و روحانيون به  ــاختن علم ــره) ابتدا پيك هايي را براي آگاه س س
ــود نيز با علماي طراز  ــهرهاي دور و نزديك روانه كردند و خ ش
اول حوزه قم، مذاكره و پيامدهاي اين توطئه شوم را برمال كردند. 
رژيم كه در حقيقت آمريكا را پشتوانه اصلي بقاي خود مي دانست، 
ــره)  ــتقيم فردي را به قم اعزام كرد تا با امام (قدس س  به طور مس
مالقات كند، ولي ايشان نپذيرفت و شخص مذكور با واسطه، پيامي 
ــه متضمن عواقب حمله به آمريكا بود با چهره اي با اصطالح  را ك
خيرخواهانه چنين گوشزد نمود: «آيت اله خميني اگر اين روزها بنا 
دارند نطقي ايراد كنند،  بايد خيلي مواظب باشند كه با دولت آمريكا 
برخوردي نداشته باشند كه خيلي خطرناك است و با عكس العمل  
ــديد آنان مواجه خواهد شد. ديگر هر چه بگويند (حتي  تند و ش

حمله به شخص شاه) چندان مهم نيست.»
ــان،  با ايراد نطق  ــره) در 4 آبان 1343،  در منزلش امام (قدس س
تاريخي خويش كه با «انا هللا وانا اليه راجعون» آغاز گرديد،  رژيم را 

سه برگ ماندني و جاويدان 
در تاريخ انقالب اسالمي
حميدرضا كفاش*

تاريخ معاصرتاريخ معاصر
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رسوا كردند.
بخش هايي از اين نطق به شرح زير است:

ــه در آن قانون اوالً ما را ملحق  ــي در مجلس بردند ك ... قانون
كردند به پيمان وين؛ و ثانياً  الحاق كردند به پيمان وين كه [تا] تمام 
مستشاران نظامي آمريكا با خانواده هايشان، با كارمندان فني شان؛ با 
ــان با خدمه شان و با هر كس كه بستگي به آن ها  كارمندان اداري ش
ــتند! اگر  دارد، اين ها از هر جنايتي كه در ايران بكنند، مصون هس
ــما  ــپز آمريكايي، مرجع تقليد ش يك خادم آمريكايي،  اگر يك آش
ــط بازار ترور كند، زير پا منكوب كند،  پليس ايران حق  را در وس
ندارد جلوي او را بگيرد! دادگاه هاي ايران حق ندارند محاكمه كنند! 
بازپرسي كنند! بايد برود به آمريكا آنجا،  در آمريكا ارباب ها تكليف 
ــي  ــابق1 اين تصويب را كرده بود و به كس را معين كنند! دولت س
نگفت. دولت حاضر2 اين تصويب نامه را در چند روز پيش از اين 
ــنا بردند و با يك  برد به مجلس و در چند وقت پيش از اين به س
ــان در نيامد. در اين  قيام و قعود مطلب را تمام كردند،  و باز نفسش
ــورا و در  آن جا  چند روز، اين تصويب نامه را بردند به مجلس ش
صحبت هايي كردند، مخالفت هايي شد،  بعضي از وكالي آنجا هم 
مخالفت هايي كردند،  صحبت هايي كردند لكن مطلب را گذارندند؛ 

با كمال وقاحت گذراندند!
«... دولت با كمال وقاحت از اين امر ننگين طرفداري كرد،  ملت 

ايران را از سگ هاي آمريكا پست تر كردند. اگر چنانچه كسي  يك 
سگ آمريكايي  را زير بگيرد، بازخواست از او مي كنند لكن اگر شاه 
ــگ آمريكايي را زير بگيرد،  بازخواست مي كنند و اگر  ايران يك س
ــاه ايران را زير بگيرد، مرجع ايران  ــپز آمريكايي ش چنانچه يك آش
را زير بگيرد، بزرگترين مقام را زير بگيرد، هيچ كسي حق تعرض 

ندارد!»3

تبعيد، آخرين تيركش رژيم
ــالي كه امام (قدس سره) قيام كرده  رژيم در طول يكي،  دو س
ــان به كار برد، اما هيچ  ــيوه ها را براي آرام كردن ايش بود، همه ي ش
كدام كارساز نبود. فريبكاري و وارونه جلوه دادن حقايق، بازداشت 
ــازي هاي كاذب،  تهديد و  ــي، تهمت، دروغ پردازي، جوس و زندان
ــتار،  اختالف افكني و... در برابر روح  ــيگري و كش تطميع، وحش
بزرگ امام (قدس سره) بي اثر شده بود، حتي طرح اعدام نيز مشكل 
را صد برابر مي كرد و توفان آن بنيان رژيم را از بيخ برمي كند،  تنها 

ــره)  ــك راه باقي مانده بود و آن تبعيد امام (قدس س ي
ــب 13 آبان 1343، صدها كماندو و چترباز  بود. در ش
مسلح به همراه مزدوران ساواك به سرپرستي سرهنگ 
مولوي (رييس ساواك تهران) بيت امام (قدس سره) را 
ــده و  در قم محاصره كرده،  از بام و ديوار وارد منزل ش
پس از ضرب و شتم خادمين منزل، امام (قدس سره) 
را دستگير و به تهران انتقال دادند. هنوز آفتاب 13 آبان 
ــر از افق بيرون نياورده بود كه رهبر بزرگ نهضت  س
ــرودگاه مهرآباد تهران به  با يك هواپيماي نظامي از ف
تركيه تبعيد گرديدند و ساواك اطالعيه اي را از راديو و 

تلويزيون و مطبوعات به شرح زير منتشر كرد:
ــواهد و داليل كافي،  چون  «طبق اطالع موثق و ش

رويه ي آقاي خميني و  تحريكات مشاراليه عليه منافع ملت و امنيت  
ــتقالل و تماميت ارضي كشور تشخيص داده شد، لذا در تاريخ  اس

13 آبان ماه 1343،  از ايران تبعيد گرديد.»
دستگيري و تبعيد امام (قدس سره) با واكنش اقشار مردم مواجه 
شد. جو التهاب و خشم مردم از تبعيد حضرت امام، تعطيلي برخي 
از بازارهاي مهم شهرهاي بزرگ و موج محكوميت اقدام رژيم در 
قالب بيانيه و مخابره تلگراف به مقامات رژيم و سازمان هاي جهاني 
از سوي محافل مذهبي و فعاالن سياسي و اقشار مردم را به همراه 

داشت.
ــد.  ــاجد تعطيل ش حوزه هاي علميه و نمازهاي جماعات مس
ــم مردم، رژيم را وادار به دستگيري فرزند برومند امام  توفان خش
ــهيد حاج آقا مصطفي و تعداد زيادي از علما و  ــره) ش (قدس س
ــخنرانان در سراسر كشور كرد. حاج آقا مصطفي نيز به  وعاظ و س

رژيم در طول يكي، 
امام  كه  سالي   دو 
قيام  سره)  (قدس 
همه ي  بود،  كرده 
شيوه ها را براي آرام 
كردن ايشان به كار 
كدام  هيچ  اما  برد، 

كارساز نبود
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تركيه تبعيد شدند،  اما نهال خشم مردم مسلمان ايران سرانجام در 
ضمير فدايي واليت و سرباز دالور ملت، شهيد محمد بخارايي به 
ــت و در روز اول بهمن ماه سال 1343، در مقابل مجلس  بار نشس
ــين به زندگي حسنعلي منصور، نخست وزيري  ملي با گلوله آتش
كه اليحه ي كاپيتوالسيون را به مجلس برده و از تصويب گذرانده 
بود،  خاتمه داد و نهضت وارد دوران جديد مبارزه ي علني با رژيم 

گرديد. ويژگي هاي اين دوره از مبارزه به طور خالصه عبارتند از:
الف- شكسته شدن سد «تقيه» از سر راه مبارزان

امام (قدس سره) با اين حكم كه «واهللا گناهكار است كسي كه 
ــت كسي كه فرياد نكند4»، مشكل  داد نزند،  واهللا مرتكب كبيره اس
تقيه را كه در طول سال هاي مبارزه مانع حضور مبارزان در برخورد 

مسلحانه با رژيم هاي خودكامه بود ، از سر راه نهضت برداشتند.

ب- كشيده شدن مبارزه به كانون اصلي نهضت
ــاي علميه،  خصوصًا  ــراردادن حوزه ه ــره) با ق امام (قدس س
حوزه ي علميه ي قم به عنوان كانون اصلي مبارزه،  خط بطالن بر تز 
جدايي دين از سياست كشيده و نيروهاي مذهبي و طالب جوان را 

به ميدان مبارزه كشيدند.

ج- مشخص كردن كانون فساد و تباهي ملت
با قرار دادن نوك پيكان حمله به سمت عامل اصلي يعني شاه و 
سلطنت،  به دوره ي محافظه كارانه خاتمه داده و كانون ضد نهضت 

ــخص كردند و هرگونه محافظه كارانه را  و انقالب را بر مردم مش
كنار گذاشتند.

د- حمله ي مستقيم به قدرت هاي خارجي و در رأس آن آمريكا
ــره) با شناخت دقيق از تجربيات گذشته با بيان  امام (قدس س
ــه ي معروف «آمريكا از انگليس بدتر،  انگليس از آمريكا بدتر  جمل
و شوروي از هر دو بدتر. همه از هم بدتر،  همه از هم پليدتر5» راه 
نفوذ و اميد به وابستگي به سياست هاي خارجي و اعمال نفوذ در 

نهضت را بستند.

ح- در دســت گرفتن امر زعامت و رهبري نهضت و دفاع 
از كيان اسالم

پاسخ امام (قدس سره) به ياوه گويي هاي رژيم و شخص شاه،  
ــه ها و دفاع از كيان اسالم و  موجب خنثي كردن توطئه ها و دسيس
حوزه و مقابله با حركت مؤدبانه رژيم در خصوص انتقال مرجعيت 

(پس از رحلت آيت اله بروجردي) به خارج از كشور گرديد.

2- روز دانش آموز 13 آبان 1357
ــالمي برگي زرين و مقطعي  ــيزده آبان در تاريخ انقالب اس س
حساس و مناسبتي پرخاطره است. به خصوص آن كه چهارده سال 
ــن روز (13 آبان  ــره) در همي بعد از تبعيد حضرت امام (قدس س
1357) فرزندان امام (چندين هزار دانش آموز و دانشجو) در مقابل 

13
89

ان 
ست

زم
 . 2

ه ى
مار

 ش
م. 

ده
واز

ى د
ره 

دو
يخ

تار
ش 

وز
د  آم

رش

34



ــگاه تهران و خيابان هاي اطراف با شعار «درود بر خميني» و  دانش
«مرگ بر شاه» پايه هاي حكومت را به لرزه درآورده و با گلوله هاي 
مأموران شاه به خاك و خون غلطيدند. دانش آموزان همچون ساير 
اقشار ملت در اطاعت از فرامين حضرت امام (قدس سره) كه همه 
را دعوت به مبارزه ي بي امان با رژيم آمريكايي شاه مي نموندند،  سر 
از پا نمي شناختند و نجات اسالم را در پيروي كامل از امام (قدس 
سره) سازش ناپذير مي دانستند. اين قشر جوان و فعال جامعه به حق 

يكي از اركان و پايه هاي مهم انقالب پيروزمند اسالمي مي باشد.
ــوزان درحالي كه مدارس  ــح روز 13 آبان 1357، دانش آم صب
ــوي دانشگاه مي نهند تا بار ديگر  را تعطيل كرده بودند،  روي به س
ــان را با رهبر بت شكن خويش به جهان اعالم نمايند. اين  پيوندش
جوانان پرشور خداجو، گروه گروه داخل دانشگاه شدند و به همراه 
ــجويان و گروه هاي ديگري از مردم در زمين چمن دانشگاه  دانش
ــكافت و تا  ــاع كردند. فرياد مقدس «اهللا اكبر» آنان فضا را ش اجتم

فاصله هاي دور طنين انداخت.
ــاعت يازده صبح مأموران ابتدا چند گلوله گاز اشك آور در  س
ميان دانش آموزان و دانشجويان پرتاب كردند. اجتماع كنندگان در 
ــختي نفس مي كشيدند، صداي خود را رساتر كرده  حالي كه به س
ــكن «اهللا اكبر» لرزه بر اندام مأموران مسلح شاه  و با فرياد دشمن ش

افكندند.
ــت و الله هاي انقالب يكي،  در اين هنگام تيراندازي آغاز گش
ــا فرياد اهللا اكبر و با  ــس از ديگري در خون غلطيتدند. جوانان ب  پ
شعارهاي مرگ بر آمريكا و مرگ بر شاه به شهادت مي رسيدند. در 
اين واقعه 56 تن شهيد و صدها نفر مجروح شدند. يكي از شاهدان 

عيني مي گويد:
«شنبه 13 آبان سال 1357،  ساعت 11 صبح، بيش از هفت هزار 
ــار مردم در محوطه ي دانشگاه  ــجو و ديگر اقش دانش آموز و دانش
ــرگرم تماشاي نمايشگاه عكس  تهران گرد آمده بودند و عده اي س
بودند و گروهي به سخنراني گوش مي كردند. ناگهان يك كپسول 
گاز اشك آور كه در هوا مي چرخيد،  روي زمين دانشگاه فرود آمد. 
ــگاه دويدند، ولي در  ــيمه به سوي در ورودي دانش عده اي سراس
همين موقع صداي تيراندازي بلند شد. سربازان از پشت ميله هاي 
دانشگاه به سوي مردم شليك مي كردند. هنوز فريادهاي «نترسيد، 
تيراندازي هوايي است» بلند بود كه دانشجويي به زمين غلطيد، از 
اين لحظه به بعد دانشگاه و خيابان هاي اطراف آن مبدل به صحنه ي 

جنگ و گريز شد. 
ــوي  ــتند، آن روز به س ــجويان و دانش آموزان قصد داش دانش
ــت در موقعي  منزل مرحوم آيت اله طالقاني راهپيمايي كنند. درس
ــوند با تيراندازي نيروهاي  ــگاه خارج ش ــتند از دانش كه مي خواس
ــدند و به دنبال آن، دانشگاه صحنه ي اين برخورد  نظامي مواجه ش

خوني گشت. مجروهان توسط دانشجويان به چند بيمارستان منتقل 
شدند. در همان لحظه ها، نخست قواي مسلح وارد دانشگاه شدند. 
دانشجويان و دانش آموزن براي مقابل با اين حمله،  آتش افروختند 
ــروي در دانشگاه، آنجا  و به دنبال آن مأموران پس از چند متر پيش

را ترك كردند.
با شدت گرفت تظاهرات، مأموران حكومت نظامي خيابان هاي 
اطراف دانشگاه و قسمتي از خيابان انقالب را بستند و دانشجويان 
و دانش آموزان در خيابان هاي بلوار كشاورز، جمهوري اسالمي و 
فخررازي پراكنده شدند. تظاهركنندگان در چند نقطه ي خيابان هاي 
ــعب از آن آتش  ــالمي و وليعصر و خيابان هاي منش جمهوري اس
افروختند و با دادن شعار اهللا اكبر و ال اله االاهللا از اين سو،  به آن سو 

فرار مي كردند.
ساعت دو بعدازظهر مجددا سربازان حكومت نظامي بر روي 
ــجويان و دانش آموزان كه در داخل دانشگاه بودند ، تيراندازي  دانش
كردند كه در همان لحظات اول تعدادي به زمين افتادند و در خون 
غلطيدند. دانشجويان و دانش آموزان با پالكاردهايي كه در آن تعداد 
كشته شدگان دانشگاه را نوشته بودند،  با دادن شعار اهللا اكبر،  خميني 
ــز مأموران فرمانداري  ــر به راهپيمايي پرداختند. جنگ و گري رهب
نظامي با دانشجويان و دانش آموزان تا پاسي از شب ادامه داشت...»

امام (قدس سره) در پيامي كه به همين مناسبت از پاريس براي 
ــر و بردباري دعوت  ــتادند، امت را به صب امت قهرمان ايران فرس

كردند:
ــيد كه پيروزي نهايي نزديك و خدا با  «عزيزان من صبور باش
ــت. خود و فرزندان نسل آتيه را سرافراز كنيد كه ايران  صابران اس
امروز جايگاه آزادگان است؛ و سستي و هراس به خود راه ندهيد؛ 
كه نمي دهيد، و به وسوسه هاي شيطاني بستگان دستگاه ظلم گوش 
فرا ندهيد. شما ملت ايران،  و همت و شجاعت شما زبانزد جهانيان 

و سرمشقث آزادي خواهان است.
ــه ام و آن چه در  ــما دوخت ــم اميد به ش من از اين راه دور چش
ــت نثار مي كنم؛ و  ــما كه به حق اس ــدرت دارم در خدمت به ش ق
ــما را به گوش جهانيان  ــتقالل طلبي ش صداي آزادي خواهي و اس

رسانده و مي رسانم.»6

3- تسخير النه ي جاسوسي و روز مبارزه با استكبار 
جهاني

 13 آبان 1358
با پيروزي انقالب اسالمي، باران توطئه ها باريدن گرفت. شيطان 
ــعي در ايجاد جريان هاي  ــكار و پنهان س بزرگ با دخالت هاي آش
انحرافي در نهضت داشت، تا آن كه رهنمودهاي باغبان پير و هوشيار 
نهضت در ضمير پاك فرزندان دلير امت جوانه زد و در قلب خزان 
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13 آبان سال 1358،  به بار نشست. گروهي از پاك ترين و آگاه ترين 
ــهادت  ــماعيل وار با عزم ش فرزندان امام با رهنمود واليت امر، اس

ابراهيم گونه، تبر را نه بر شانه، كه بر فرق «بت اعظم» كوبيدند.
دانشجويان پيرو خط امام شيشه عمر «ديو كاخ سفيد»، «غول 
آمريكا» را با سنگ اراده ي الهي كوبيده و النه ي جاسوسي آمريكا را 
فتح كرده و حماسه ي عظيمي را مي آفرينند كه امام (قدس سره) آن 
را به حق «انقالب دوم» و انقالبي بزرگتر از انقالب اول مي نامند و 

فرياد بر مي آورند:
ــاد آمريكا را جوان ها رفته اند  ــما مي بييند كه االن مركز فس «ش
ــد، و آمريكايي هايي هم كه در آنجا بوده گرفتند، و آن النه  گرفته ان

فساد را به دست آوردند و آمريكا هم هيچ غلطي نمي تواند بكند.7
ــي سازمان  ــفارتخانه هاي آمريكا كانون هاي اصلي جاسوس س
ــنايي با شيوه ي جاسوسي  ــوهاي خارجي هستند. آش سيا در كش
اين سفارتخانه ها در كشورهاي جهان بسيار در خور توجه است. 
سازمان سيا از بدو به وجود آمدن خود در 1947، داراي سه واحد 

مستقل بوده است. اين سه واحد عبارتند از: 
1- سرويس جمع آوري اطالعات خارجي.

2- سرويس عمليات جاسوسي و ضداطالعاتي.
3. سرويس مداخالت مخفي در كشورهاي خارجي.

ــرويس اول رسماً در كنگره ي آمريكا به هنگام  تأسيس دو س
بررسي طرح تأسيس سازمان سيا مورد تأييد و تصويب قرار گرفت، 
 اما سرويس سوم همواره مخفي ماند و به طور نامريي و غيررسمي 
ــوب ها و  ــه كار خود ادامه داد. تمام آش ــورهاي خارجي ب در كش
ــورهاي خارجي كه با تالش مأمورين  كودتاهاي آمريكايي در كش
ــفارتخانه هاي آمريكا صورت مي گيرد، بدون استثنا توسط اداره  س
مزبور رهبري مي شود. مأموران سيا در كشورهاي خارجي معموالً 
در پوشش ديپلماتيك فعاليت دارند. اينان مسئوليت نفوذ در احزاب 
سياسي،  گروه هاي دانشجويي، اتحاديه هاي كارگري،  وسايل ارتباط 
جمعي،  مراكز اداري و نظامي را عهده دار هستند و آن قدر كه مأموران 
سيا سعي مي كنند در ارتش اين كشورها نفوذ كنند، وابستگان نظامي 

آمريكا درسفارتخانه ها از چنين وظيفه اي برخوردار نيستند!
يكي از كارشناسان آمريكايي اخيراً گفته است:

اطالعات و گزارش هايي كه همواره از طرف مأموران غيررسمي 
سفارتخانه هاي آمريكا در كشورهاي جهان پيرامون اوضاع سياسي 
ــيا و وزارت امور خارجه ي آمريكا  ــتاد مركزي س ــورها به س كش
مي رسد، نقشي به مراتب مؤثرتر از ذوق و عالقه ي شخصي مقامات 
ــور دارد. وي مي گويد:  آمريكا درتعيين سياست خارجي اين كش
ــت خارجي آمريكا در تمام ابعاد اقتصادي و سياسي  اصوالً  سياس
و نظامي را تئوريسين ها و مشاوران كاركشته اي تعيين مي كنند كه 
كمتر صاحب مشاغل عمده ي دولتي هستند و اين گونه افراد غالباً در 

خدمت سرويس هاي امنيتي اياالت متحده هستد و كارشناسان زبده 
را در تمام سفارتخانه هاي خود در جهان به كار گمارده ايم.»

«ويليان كيسي» رييس پيشين سيا،  در اسفند 1361، گفته بود:
سازمان سيا در تمامي كشورهايي كه براي آمريكا اهميت حياتي 
ــد،  فعاليت هاي جاسوسي شديدي را به منظور ارزيابي  داشته باش

ميزان ثبات سياسي و اقتصادي اين كشورها اعمال مي كند.
ــبق آمريكا را به خاطر  ــي كارتر» رييس جمهور اس وي «جيم
عدم آگاهي و اتخاذ تدابير الزم به منظور جلوگيري از سقوط شاه 
در ايران مورد نكوهش قرار داد و گفت: «چنين اتفاقي عليه منافع 

آمريكا در هيچ كجاي جهان اتفاق نخواهد افتاد.»

تصرف النه ي جاسوسي
در زمان دولت موقت در سرتاسر كشور، به ويژه در دانشگاه ها 
ــد تا جو  ــط ايادي آمريكا،  حركت هايي مي ش ــا،  توس و كارخانه ه
سياسي جامعه را هر چه بيشتر پيچيده كرده و به نفع آمريكا پيش 
ببرند. بعدها معلوم شد كه مركز تمامي اين جريانات ضد انقالبي 
در سفارت آمريكا در تهران بوده است. در حالي كه موضع منافقانه 
آمريكا نسبت به انقالب اسالمي مانع از روشن شدن چهره واقعي 

آمريكا در ميان مردم گرديده بود.
در چنين شرايطي امام خميني بيانات قاطعي عليه ابرقدرت ها 
و به ويژه آمريكا ابراز فرمودند و به ويژه ورود شاه را به آمريكا به 
ــرفصلي تازه براي يك تهاجم سنگين عليه آمريكا اعالم  عنوان س
كرده و فرمان مقابله را به تمامي دانش آموزان، دانشگاهيان و طالب 

علوم ديني صادر نمودند:
«بر دانش آموزان،  دانشگاهيان و محصلين علوم دينيه است كه 
با قدرت تمام حمالت خود را عليه آمريكا و اسرائيل گسترش داده  
ــترداد اين شاه مخلوع جنايتكار نمايند و اين  آمريكا را وادار به اس

توطئه بزرگ را بار ديگر شديداً محكوم كنند.»8
ــگاه ها با درك فرمايش امام (قدس  دانشجويان مسلمان دانش

سره) و توجه به اين نكته كه امام (قدس سره) فرموده بودند:
ــت آمريكا داريم9» به عنوان  «همه گرفتاري كه ما داريم از دس
لبيك به فرمايش ايشان و وادار كردن آمريكا به استرداد شاه و اموال 
ــغال سفارت آمريكا گرفتند. به دنبال آن  ملت ايران، تصميم به اش
ــگاه تهران،  پلي تكنيك،  صنعتي شريف، شهيد  ــجويان دانش دانش
ــتي و ... گرد هم آمده و طي يك راهپيمايي تا سفارت آمريكا  بهش
ــجاعت به سفارت حمله كردند  وعلي رغم مقاومت  در نهايت ش
آمريكايي ها و محافظين، سفارت را به تصرف كامل درآوردند. حتي 
بعضي از آمريكايي ها را كه در جريان اشغال گريخته بودند،  تعقيب 
كرده و دستگير كردند. پس از تسخير النه ي جاسوسي به سرعت 
ــناد توسط آمريكايي ها  و با درايت كامل، از نابود كردن بقيه ي اس
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جلوگيري شد و ضمن جلوگيري از نفوذ عناصر انحرافي به داخل 
براي نگهداري گروگان ها برنامه هاي روشني تنظيم گرديد.

به محض انتشار خبر، بسياري از مردم با شور و اشتياق،  مقابل 
ــان را تعقيب مي كردند. با  ــخانه تجمع كرده با دقت جري جاسوس
ــد كه  ــجويان براي مردم، يقين پيدا ش ــاي توجيهي دانش برنامه ه

دانشجوياني كه در النه اند، دانشجويان مسلمان دانشگاه ها هستند.
دانشجويان مسلمان با دقت تمام سعي كردند كه گروهك هاي 
ــتفاده نكنند. اين حركت  ــا از اين حركت سوءاس چپ و چپ نم
نهايتًا  در دست همان مسلماناني باشد كه واقعاً عليه آمريكا مبارزه 
ــعار ضدآمريكايي سر مي دادند،  مي كردند ، نه كساني كه ظاهراً ش
ــكا را هموار مي كردند. گروهك هاي چپ   اما عمًال راه نفوذ آمري
ــود را از قافله عقب مي ديدند، به انحاي مختلف  و چپ نما كه خ
ــد و يا به نحوي  ــاختگي جلوه دهن ــتند يا جريان النه را س خواس
ــهيم كنند كه البته اقدامات احتياطي دقيق مانع از  خود را در آن س

سوءاستفاده تمام جريانات انحرافي گرديد.
ــي موضع گيري ها و اظهار  ــرف النه ي جاسوس درباره ي تص
ــت  نظرهاي گوناگوني به وجود آمد،  به ويژه دولت موقت و نخس
ــره) بود، با  وزير وقت كه تا آن زمان مورد حمايت امام (قدس س

اين حركت مخالفت مي كردند. از آنجا كه سرنوشت گروگان ها با 
سرنوشت كشور بي ربط نبود، در ميان اظهارنظرهاي گوناگون،  همه 

منتظر امام (قدس سره) بودند.
ــيار  ــره) بس ــري امام (قدس س ــوه ي موضع گي نح
ــياري براي  تعيين كننده بود،  چرا كه رفت و آمدهاي بس
خارج كردن دانشجويان از النه ي جاسوسي انجام مي شد. 
فرداي همان روز امام (قدس سره) حركت دانشجويان را 
تأييد كردند. كالم بلند  واالي امام (قدس سره) چنين بود: 
ــت،  انقالبي بزرگتر از انقالب اول»  «در ايران انقالب اس
ــس از اين كه احتمال حمله ي نظامي آمريكا به ايران  و پ
مطرح گرديد، حضرت امام (قدس سره) با صالحيت و 

قاطعت فرمودند:
ــاد آمريكا را جوان ها رفته اند  ــما مي بينيد كه االن مركز فس ش
ــه در آنجا بودند گرفتند و آن  ــد و آمريكايي هايي را هم ك گرفته ان
النه ي فساد را به دست آوردند و آمريكا هم هيچ غلطي نمي تواند 
بكند و جوان ها مطمئن باشند كه آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند. 
بيخود صحبت اينكه اگر دخالت نظامي [كند] مگر آمريكا مي تواند 
دخالت نظامي در اين مملكت بكند؟ امكان برايش ندارد. تمام دنيا 

در ايران، 
انقالب است 

انقالبي  
بزرگ تر از 
انقالب اول.

 امام ره
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توجهشان االن به اينجاست مگر آمريكا مي تواند مقابل همه ى دنيا 
بايستد و دخالت نظامي بكند؟ غلط مي كند، دخالت نظامي بكند. 
نترسيد، نترسانيد. همين تعبيري كه جوان هاي ما از روي احساسات 
جواني كردند كه اگر چنانچه آمريكا بخواهد دخالت نظامي بكند 
ــرد، اصًال اين اگرش را هم نبايد بگويند،  آمريكا  ما چه خواهيم ك
ــت كه دخالت نظامي در اين جاها بكند، اينها يك  عاجز از اين اس
مسائلي در پيششان است كه روي آن مطالب گرفتاري هايي دارند،  
نمي توانند اين كارها را بكنند. اگر آن ها مي توانستند دخالت نظامي 

بكنند، شاه را نگه مي داشتتند.9
آمريكا هرگز در طول حياتش اين چنين تحقير نشده بود. ابهت 
ــالم در هم  ــخنان بزرگ مرد تاريخ اس و و هيبت آمريكا را اين س
ــره)  خود حامي و هدايتگر جريان النه ي  شكست. امام (قدس س
ــفارت در آن مقطع،  به عنوان مهمترين  جاسوسي شد و مسأله س
مسأله كشور مطرح گرديد و آمريكا نيز فعاليت هاي جدي خويش 

را عليه گروگانگيري در ايران آغاز كرد.
ــكار كه در  ــي، ماهيت چهره هاي سازش با فتح النه ي جاسوس
صحنه ي سياسي كشور ظاهر شده بودند،  افشا گرديد و روحيه ي 
ــتگي در امت دميده شد.  ــياري و وحدت و همبس بيداري و هوش
ــي آمريكا در منطقه برمال و پايگاه جاسوسي اش  عمليات جاسوس
برچيده شد و از همه مهمتر، ابهت پوشالي آمريكا در جهان شكسته 
ــوس  ــان و انقالبي ايران 444 روز كاركنان جاس ــد. مردم قهرم ش
ــفارت را در پنجه ي قدرتمند خود نگه داشته و در مقابل تمامي  س
فشارهاي ايستادگي كرده و هيأت حاكمه ي آمريكا «ابر قدرت قرن» 

را به خفت كشاندند.

اقدامات آمريكا عليه تسخير النه ي جاسوسي
ــالمي  ــن اقدام هاي آمريكا در مقابله با اين حركت اس مهمتري

عبارت بود از:
ــتعفاي نخست وزير  ــار آوردن به دولت موقت كه با اس - فش

منتفي گرديد.
ــكل از «رمزي كالرك» و «ويليام»  - اعزام هيأت ويژه اي متش
ــره) ضمن اعالم امتناع خود از مالقات  به ايران، كه امام (قدس س
ــوراي انقالب اسالمي و تمامي مسئوالن را با آن  با آنان مالقات ش
هيأت به شيرطي ممكن شمرد كه شاه را تحويل بدهد، كه در نتيجه 
هواپيماي حامل آمريكايي ها در آسمان مسير خود را به سمت تركيه 

تغيير داد.
- تماس هاي آمريكا با بعضي از غربزدگاني كه گمان مي كردند، 
 مي توانند در جهت آزادي گروگان ها اقدامي بكنند،  مانند بني صدر 

و قطب زاده.
-اعزام ميانجي از اشخاص و يا كشورهايي كه مي توانستند با 

مسئوالن كشور ما صحبت كنند،  مانند كشور پاكستان،  فلسطيني ها و 
يا «حسنين هيكل» روزنامه نگار مصري و در نهايت پاپ،

- فشار آوردن آمريكا به مجامع بين المللي تحت نفوذ خود در 
ــازمان  جهت محكوم كردن و يا اتخاذ تصميم عليه ايران،  مانند س
ــوراي امنيت  ملل متحد و دبير كل وقت آن «كورت والدهايم»،  ش
ــازمان كنفرانس كشورهاي اسالمي، بازار مشترك  سازمان ملل،  س

اروپا،  ديوان الهه و صليب سرخ جهاني،
- نامه ي كنگره ي آمريكا به مجلس شوراي اسالمي،

ــلمان مستقر در النه ي  ــجويان مس -تبليغات منفي عليه دانش
جاسوسي (مبني بر كمونيست بودن آن ها و يا اين كه با گروگان ها با 

خشونت رفتار مي گردد و اتهامات بي پايه اي از اين قبيل)
ــازي در ملت آمريكا براي انجام اقدامات و عمليات  - زمينه س
ــران براي موجه جلوه دادن  ــي و نيز تبليغات منفي عليه اي اجتماع

حركت هاي جاسوسي شيطان بزرگ.
ــات،  آمريكا به اقدامات  ــر ماندن اين قبيل اقدام پس از بي ثم

جدي تري پرداخت كه بعضي از آن ها عبارتند از:
- محاصره ي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران،

- بلوكه كردن دارايي هاي ايران،
- قطع كامل روابط با ايران،

- و باالخره تهديد نظامي و مانورها و نقل و انتقاالت ناوگان 
آمريكا جهت مرعوب ساختن ملت مسلمان ايران!

عدم تأثير تمامي اين شگردها كه اعتبار جهاني آمريكا را مخدوش 
كرده بود،  منجر به اعمال آخرين حربه يعني نقشه ي دخالت نظامي 
و ربودن گروگان ها گرديد كه جنود الهي در كوير دور افتاده ي طبس 
تمامي آن را نابود و نقشه ي شيطاني را بي اثر كردند و باعث سرور و 

شادي امت قهرمان ايران و خواري مستكبرين جهان گرديد. 
از طرف ديگر، رژيم آمريكا در قبال مسأله شاه، سخت به انفعال 
افتاد و با دست پاچگي به دنبال يافتن پناهگاهي براي او به جستجو 
ــغول شد كه باالخره او را به پاناما و چون با عكس العمل  مردم  مش

پاناما مواجه شد در نهايت با ذلت و خواري به مصر منتقل كرد.

دستاوردهاي تسخير النه ي جاسوسي آمريكا
الف- رشد،  كمال و استحكام انقالب

ــلمان و انقالبي با ماهيت  ــدن هرچه بيشتر مردم مس ــنا ش آش
بزرگترين دشمن خود يعني آمريكا،  كه تأثير مهمي بر استحكام و 

شكست ناپذيري انقالب گذاشت.
به هر ميزان كه ملت ما نسبت به دشمن اصلي خويش آشنايي 
داشته باشد،  به همان ميزان در برابر جريان هاي انحرافي و ترفندهاي 
ــيار  استوار خواهد بود. همچنين مواجه شدن  شيطان بزرگ هوش
ــالم با خطرهايي بزرگ و استقامت در برابر تمامي آن ها،   امت اس
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ــزاري از قدرت هاي  ــث افزوني روحيه ي ايثارگري و بي خود باع
دنيايي و تكيه بر خداوند تبارك و تعالي است. 

ب- تثبيت خط امام به عنوان خط سازش ناپذير با غرب و 
ضربه مهلك به ضد انقالب

در شرايط قبل از تسخير النه ي جاسيوسي،  جريان هاي چپ و 
چپ نما با ژست هاي با اصطالح ضد امپرياليسي، جوانان حزب الهي 
ــي مي كوبيدند و به ويژه  ــوان مرتجع و غيرانقالب ــن را به عن و مؤم
ــي  و موضع گيري هاي ناصحيح دولت  ــت و ليبرال عملكرد نادرس
موقت و آزادي هاي بي رويه،  باعث تجري آنان در خطوط انحرافي و 
حمله به دولت و نظام مي شد. با تصرف جاسوسخانه ي آمريكا،  آنان 
بهانه هاي تحريكات و حركت هاي ضدانقالبي را به نحو چشمگيري 
از دست داده و موج پرشور و همه گير انقالب چونان اوايل پيروزي،  
ضد انقالبيون و چپ ها و منافقين را به ذلت،  بيچارگي و يأس كشاند 
ــتند كه مردانه و در  و ثابت كرد كه تنها امام و پيروان صديق او هس

رويارويي با استكبار با سركردگي آمريكا مي ستيزند.
ج- سقوط دولت موقت

آشكار شدن ناهمساني تفكر و مشي ليبرال ها و دولت موقت با 
تفكر و مشي رهبري انقالب كه موجب سقوط فوري دولت موقت 

گرديد.
د- اسناد النه ي جاسوسي و افشاي آن ها

افشاي اسناد باعث شد كه ملت ايران نسبت به ماهيت بسياري 
از جريان ها و چهره هاي سياسي موجود در جامعه،  آگاهي و اطالع 

پيدا كنند.
ــي،  اقتصادي،  نظامي،  ــناد در زمينه هاي مختلف سياس اين اس
ــور، همچنين در مورد بعضي از كشورهاي ديگر   فرهنگي،  و .. كش
ــالمي بوده و از اهميت ويژه اي برخوردار  منطقه و نهضت هاي اس
ــر گرديده است كه  ــت و تا به حال مجلدات زيادي از آن منتش اس
ــاگري چهره ي آمريكا مؤثر بوده است و جاي  به نوبه خود در افش

تقدير دارد.
ح- برهم خوردن شبكه هاي اطالعاتي و جاسوسي آمريكا

تسخير سفارت آمريكا مركزيت شبكه ي اطالعاتي و جاسوسي 
آمريكا را در تهران متالشي كرد. 

با حذف مركزيت، قدرت بهره گيري آمريكا از منابع جاسوسي 
و اطالعاتي داخلي، ضربه اي جدي خورد،  به نحوي كه تا مدت ها 
حتي راديوهاي خارجي اخبار ايران را از صداي جمهوري اسالمي 

ايران نقل مي كردند.

شكستن بت ابرقدرت ها
ــرافت و هويت  ــلمان ما در دفاع از ش قيام و انقالب مردم مس
ــتكباري درخشيد و رهگشاي  ــالمي بر تارك مبارزات ضد اس اس

شكست هيبت دروغين آمريكا شد.
عدم توانايي استكبار در حل بحران،  طلسم بت ابرقدرت ها را 
ــايي براي مبارزان و  مجاهدان در سراسر عالم  ــت و رهگش شكس

شد.
به واسطه ي تسخير النه،  خط دفاعي آمريكا،  كه هميشه به وسيله ي 
آن رعب و وحشت ايجاد مي كرد،  فروريخت و شكست هاي پياپي 
آمريكا در بعد حركات نظامي و ديپلماسي براي نجات گروگان ها، 
ــطوره ي غيرقابل نفوذ بودن آمريكا را در هم ريخت و نشان داد   اس
كه آمريكا را مي توان با حركت گسترده و اتكا به مردم شكست داد. 
اين كالم گوهربار امام (قدس سره) كه «آمريكا هيچ غلطي نمي تواند 
بكند»11 عينيت يافت، چشم اميد تمامي رنج ديدگان تاريخ به انقالب 
ــد و ايران مأمن و كعبه آمال تمامي  ــكوهمند اسالمي دوخته ش ش

آزادگان و مبارزان جهان گرديد.
* معاون فناوري ارتباطات و اطالعات آموزش سازان پژوهش 

و برنامه ريزي آموزشي.

پي نوشت____________________________________
1. دولت اسداله علم.

2. دولت حسنعلي منصور.
3. صحيفه امام ج 1 ص 416.
4. صحيفه امام ج 1 ص 420.
5. صحيفه امام ج 4 ص 310.
6. صحيفه امام ج 4 ص 310.

7. صحيفه امام ج 10 ص 516.
8. صحيفه امام ج 10 ص 97.
9. صحيفه امام ج 3 ص 407.

10. صحيفه امام ج 1 ص 517.
11. صحيفه امام ج10 ص 516.
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