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آرزو زينالــى: تحوالت سياســى در دهه 50  و 
افزايــش نارضايتى هاى عمومى در پى معضالت 
سياسى و اقتصادى و افزايش فشارهاى اجتماعى 
از طرف رژيم پهلــوى، در نهايت منجر به تحول 
عظيمى در عرصه سياسى كشور و وقوع انقالبى 
با حمايت هاى مردمى و مشــروعيت دينى شد 
كه واكنش شديد و عميقى به تضادهاى رفتارى 
حكومت پهلوى با نظــام فكرى و فرهنگى مردم 
ايران بود. ايدئولوژى انقالب اســالمى به رهبرى 
روحانيت و در صدر همه آن ها، امام خمينى(ره) 
اگرچــه براى اكثريت 98 درصدى مقبول افتاد و 
مورد اســتقبال و حمايت قــرار گرفت اما برخى 
از گروه ها به تدريج خواســتار ســهم خواهى از 
انقالب و كســب جايگاه قــدرت و منفعت براى 
احزاب و دســته هاى خود شدند و از آنجا كه با 
اقبال عمومى و خواســت مردمى مواجه نشدند 
رو در روى مــردم و نظام قــرار گرفتند. برخى از 
ايــن گروه ها از جمله ســازمان مجاهدين خلق 
تحمل رانده شــدن از ســوى مردم را نداشتند و 
سياســت هاى تالفى جويانه و تخريبى در پيش 
گرفتند تا شايد با همدســتى دشمنان خارجِى 
نظام تازه تأسيس و انقالبى، بتوانند مطامع خود 
را دنبال كنند. دهه آغازين انقالب اســالمى در 
عين اينكه در تالش بود تا بتواند پايه هاى استوار 
و درستى براى اداره مملكت و رسيدگى به اوضاع 
مردم بگذارد، همزمان بايــد با عواملى كه مخل 
امنيــت و رفاه مردم بودند نيــز مبارزه مى كرد. 
هنوز انقالب در شيرينى طعم پيروزى به سر مى 
برد كه سايه سنگين جنگ بر كشور تحميل شد 
و ارگان ها و ســازمان هاى مختلف كه در حال 
تغيير بودند تا متناسب با محتواى اسالمى انقالب 
حيات جديدى را آغاز كنند به دليل تجاوز نظامى 
عراق از وظايف اصلى خــود صرف نظر كردند و 
با تمام تــوان در خدمت رزمندگان و حفاظت از 
مرزها برآمدند. نظام جديــد در چند جبهه بايد 
توان خــود را به خدمت مى گرفت هم در جبهه 
داخلــى و براى مقابله بــا منافقين و عوامل ضد 
انقــالب و منافق و در عرصــه خارجى نيز تجاوز 
رژيم بعث عراق كه بــا حمايت هاى جهانى و با 
توهم اشــغال ايران و ســرنگونى نظام جمهورى 

اسالمى با تمام توان وارد ميدان شده بود. 
درگيرى و اختالفات داخلى در عرصه سياســى 
به دليــل اختالف ديدگاه هايــى كه بين برخى 
احزاب وجود داشــت از جمله اختالف نظرهاى 
دولت موقت با سياســت خارجِى نشأت گرفته از 
ايدئولوژى انقالب و همچنين همدســتى رئيس 

جمهور بنى صدر با گروه منافقين كه با هدف بر 
هم زدن نظم عمومى و تجزيه از درون همكارى 
مــى كردند؛ بخشــى از توان كشــور را به خود 

مصروف كرده بود. 
سازمان مجاهدين خلق، چريك هاى فدايى خلق و 
پيكارى ها كه گروه جدا شده از سازمان مجاهدين 

خلق با گرايش ماركسيســتى 
بودند و تا سال 61 كه منحل 
شــدند به دشــمنى خود با 
جمهورى اسالمى ادامه دادند، 
به انحاى مختلف به تخريب 

داخلى مى پرداختند. 
در ميــان ايــن گــروه ها 
ســازمان مجاهدين خلق و 
نيــز گروه فرقــان كه فراتر 
از درگيرى هــاى سياســى 
مسلحانه  اقدامات  به  دست 
قربانــى كردن  بــا  و  زدند 
از مردم  تعداد بسيار زيادى 

بى گنــاه و عادى و نيز جمعــى از ياران اصلى 
انقالب كه در اجراى اهداف نظام مى توانســتند 
نقش مؤثرى ايفــا كنند؛ بزرگترين خيانت ها و 
جنايت ها را مرتكب شــدند. آبشــخور فكرى و 
تجهيزاتــى اين گروه ها نيــز اغلب در خارج از 
كشور و با حمايت هاى بيگانگانى بود كه تحقق 
انقالب اسالمى نه تنها در ايران بلكه در منطقه 
و نقاط مختلفى از جهان منافع آنان را به خطر 
انداخته بود. روند جنايت هاى غربيان در ايران 
بــا اعمال تحريم هاى گوناگــون در حوزه هاى 
مختلف كامل شــد. تحريم ها در شــرايطى بر 

كشــور تحميل شــدند كه تجاوز نظامى عراق 
منابع كشــور را به شــدت مصــرف مى كرد و 
امكان تأمين نيازمندى ها از خارج از كشور نيز 
به ســختى ممكن مى شد. شرايط مشقت بارى 
كه مدت 8 سال، جنگ براى مردم ايران بوجود 
آورد و آنان را متحمل رنج هاى بســيارى نمود، 
تحريم هاى  از  ناشى  همگى 
آمريكا و كشــورهاى غربى 
اقتصادى  هاى  تحريم  بود. 
از ســوى آمريكا و بسيارى 
كه  اروپايى  از كشــورهاى 
شــامل مــوارد خــارج از 
تحريم همچون دارو و مواد 
غذايى نيز مى شــد نقض 
آشكار حقوق بشر بود و اين 
در شرايطى است كه كشور 
به دليــل جنگ بــا عراق 
در زمينه پزشــكى نياز به 
كمك هاى بسيارى داشت 
ولــى تحريم ها مانــع از ورود و تأمين نيازهاى 

پزشكى و درمانى مى شدند. 
نكته مهم در سياست خارجى آمريكا تأمين منافع 
اين كشور در سرزمين هايى چون ايران بود و اين 
كشــور كه يد طواليى در غارت ثروت هاى ايران 
داشت حاضر نبود به بهانه دست اتحاد و دوستى 
با رژيم پهلوى از اين منافع به راحتى عبور كند. 
عدم پذيرش محمدرضا پهلوى در آمريكا پس از 
فــرار از ايران نيز اميد آمريكا به برقرارى رابطه با 
ايران بود و دولت موقت كه در سياســت خارجى 
خود رويكرد انقالبى نداشــت چشم اميدى براى 

آمريكاييان به حساب مى آمد. اشغال سفارت اين 
كشور در 13 آبان ســال 58 توسط دانشجويان 
پيــرو خط امام خط بطالنى بر هرگونه ارتباط دو 
كشــور ايران و آمريكا به شكل غيرمساوى بود به 
اين معنى كه ايران در حكومت جمهورى اسالمى 
همچنان آبشخور نفتى و منفعت اقتصادى براى 
اين كشور باشد. اين شكست نهايى براى آمريكا 
موجــب نماياندن چهره واقعى اين كشــور براى 
ايرانيــان و مقدمه اى بر تحريــم هاى طوالنى و 
متمــادى براى ايران و حمايــت از متجاوزان به 

قلمرو ارضى كشورمان شد.
تمام اين دشمنى ها در وهله اول براى براندازى 
نظام جمهورى اســالمى بود و براى تحقق اين 
هدف از انواع ابزارهــاى تبليغاتى و نظامى بهره 
برده شــد و زمانى كه نتوانســتند دســتاوردى 
داشــته باشــند در تالش براى تجزيه كشــور 
برآمدند و با حمايت گروهــك ها و اقليت ها و 
تأمين اعتبارات و پشتوانه هاى مالى و ابزارهاى 
نظامى براى آنان، سياست تجزيه طلبى را دنبال 
كردند. با وجود اينكه در اين دهه، كشور از سوى 
مختلف مورد هجوم واقع شــد و بخش زيادى از 
امكانــات و توانايى هايى كه مى توانســت براى 
خدمــت و ســازندگى به كارگرفته شــود براى 
مقابله و مواجهه با اين زياده خواهى ها و دست 
درازى هــا از بيــن رفت، با اين حــال درايت و 
كاردانى رهبر انقالب و برخورد انقالبى و اسالمى 
با تحوالت گوناگون، كشــور را از تجزيه شــدن 
و انقــالب را از نابودى حفظ كــرد. رهبر كبير 
انقالب اســالمى در هيچ يــك از مراحل مبارزه 
در دوره پهلوى و پس از تحقق انقالب اســالمى 
توكل و اعتماد به خدا و انجام مســئوليت براى 
رضاى خدا را از دست نداد. همين روحيه موجب 
تمايل و اقبال عمومى به ايشان بود و تا آخرين 
لحظات از حمايت و پشــتوانه مردمى برخوردار 
بودند. امام خمينى(ره) در مقام رهبرى، هرآنچه 
را كه از هوش و درايت و كاردانى الزم بود به كار 
گرفتند تا كشــور را از انحراف عقيدتى و فكرى 
و نيــز زياده خواهى هــاى بيگانگان و بازگردان 

كشور به دوره وابستگى نجات دهند. 
سياســت ورزى انقالبــى امام(ره) مانــع از نفوذ 
بسيارى از كژفكرى ها به ايدئولوژى اسالم انقالبى 
و انقالب اســالمى شــد و اين همان چيزى بود 
كه نهضت اســالمى به خاطر آن به جريان افتاد. 
تجريه واليت امام خمينى(ره) و نيز رحلت ايشان 
در سال 1368 يكى ديگر از تحوالت مهمى است 

كه در اين دهه روى داد. 

 نگاهى به مظلوم ترين دهه تاريخ انقالب

چالش هاى سياسى پيش روى انقالب در دهه 60 

خلق با گرايش ماركسيســتى 

برخى از گروه ها به تدريج 
خواستار سهم خواهى از انقالب 
و كسب جايگاه قدرت و منفعت 

شدند و از آنجا كه با اقبال 
عمومى و خواست مردمى مواجه 

نشدند رو در روى مردم 
و نظام قرار گرفتند 

سازمان مجاهدين خلق از جمله 
اين گروه ها بودند

اى نسل هايى كه هنوز نيامديد
نقش خطبه هاى  آيت اهللا خامنه اى در برمال كردن خدعه هاى دشمنان نظام اسالمى 

در دهه نخستين انقالب
بهاره داداشى:نماز در نظام اسالمى تنها يك عمل فردى و عبادى نيست و تأكيد بر اقامه آن به صورت 
جمعى و در مساجد و بخصوص حضور در نماز جمعه و تشكيل صفوف به هم فشرده نتايج گسترده و 
مهمى دارد. در طول انقالب نيز نماز جمعه نقش مهمى در افزايش بينش و بصيرت سياسى و اجتماعى 
مردم و نمايشــى از قدرت و همبســتگى ملت ايران بوده اســت. با تصميم امام خمينى(ره) آيت اهللا 
سيدعلى خامنه اى پس از آيت اهللا طالقانى و آقاى منتظرى در 24 دى ماه سال 1358 به عنوان سومين 
امام جمعه تهران منصوب شدند و با توجه به ويژگى هاى ظاهرى از جمله خوش بيان و خطيب بودن 
و درك عميق و صحيح ايشان از مسائل سياسى و روحيه انقالبى، از همان ابتدا خطبه هاى نماز جمعه 
به كالس درس و محفلى اسالمى- انقالبى تبديل شد. ايشان به طور همزمان سرپرستى مركز اسناد و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى  و معاونت امور انقالب وزارت دفاع را نيز در سال 58 عهده دار بودند و از 
نزديك در جريان مسائل و تحوالت كشور قرار داشتند. اتفاقات سياسى كشور در آغاز انقالب به تدريج 
شكل بحرانى پيدا مى كرد. رياست جمهورى بنى صدر و نفاق وى در جهت تخريب چهره هاى انقالبى 
و بى اعتماد نمودن مردم نسبت به مسئوالن و ايجاد اختالفات داخلى، عللى بود تا آيت اهللا خامنه اى 
نماز جمعه را به جبهه مقاومت و مبارزه با دشمنان انقالب تبديل كنند. در يكى از اين خطبه ها با اشاره 
به شــايعات بنى صدر در مورد اخالل و كارشكنى روحانيون در كارهاى دولت و با اتخاذ موضعگيرى 
صريح، به نقد رئيس جمهور پرداختند: « شايعاتى وجود داشت مبنى بر اينكه روحانيون در كارهاى 
جنگ دخالت مى كنند. من صريحا مى گويم اين مطلب دروغ است..... بيش از يك ماه و نيم است كه در 
جبهه هستم، با برادران نظامى، با فرماندهان، با طبقات پايين تر، با پاسداران، با داوطلبان دائما در تماس 
هستم، هرگز فرمان نظامى به احدى نداده ام، با اينكه مشاور امام و عضو شوراى عالى دفاع نيز به نصب 
امام هســتم. آن هايى كه اين شايعات را مى پراكنند مى خواهند بين قشرهاى مردم اختالف بيندازند، 

مى خواهند وانمود كنند كه روحانيت در امور فرماندهان، نظاميان، مسئوالن دخالت مى كند....» 1
آيت اهللا ســيدعلى خامنه اى با درك صحيح از موقعيت و منافع كشــور بر لزوم بصيرت و هوشيارى 
نسبت به توطئه هايى كه توسط برخى عناصر در داخل و خارج در جريان بود هشدار مى دادند. بيش از 
همه دو جريان نفاق در كشور، آشوب و ناامنى به راه انداخته بود كه نيروى كمكى براى رژيم صدام به 
حساب مى آمد. محتواى خطبه ها را نيز در بسيارى موارد و با توجه به تحوالت روز در كشور، پرداختن 
به عملكرد ابوالحسن بنى صدر و سازمان مجاهدين خلق  تشكيل مى داد. ايشان به درستى بنى صدر 
را يك مهره در بازى سياست مداران و وابسته به يك جريان سياسى مخالف با انقالب ايران دانسته و 
آن را به مردم معرفى كردند: «برادران! همان  طور كه گفتم، آقاى بنى صدر شــخصاً طرف نيست، يك 
جريان طرف اســت. امروز اين جريان در اين چهره ظاهر شده است، قبالً در چهره هاى ديگرى ظاهر 
شده بود، روز ديگر ممكن است در چهره هاى ديگرى ظاهر شود. هوشيار باشيد. جريان نفاق، يعنى كفر 
پنهانى و زير پرده را بشناسيد؛ اين حرف مال امروز نيست، اين حرف مال زمانى كه گويندگان و رهبر 
عظيم الّشــأن ما در ميان ما است نيست؛ اين جريان مال تاريخ انقالب ماست. اى نسل هاى جوان، اى 
نوجوان هاى امروز و مسئوالن فردا، اى نسل هايى كه هنوز نيامديد يا كودك هستيد! بدانيد اين انقالب 

از ناحيه  منافقان از همه بيشتر ضربت مى بيند، حواستان را جمع كنيد.2 
آيت اهللا خامنه اى در خطبه هاى 5 تير ماه سال 60 نيز با تذكرى جدى منافقان را مورد خطاب قرار 
دادند. «من خطاب اولم به سران اين گروهك هاست، مخصوصاً سران منافقين كه نام مجاهدين را بر 
روى خود نهاده اند. من اين سران را مى شناسم، سوابق آنها را مى دانم، ضعف ها و خصلت هاى روانى آنها 
را از نزديك لمس كردم... شما مى گفتيد ما يك گروه مترقى و انقالبى هستيم و با اين شعار با چيزى 
كه اسمش را ارتجاع مى گذاريد مى جنگيديد. من از شما سؤال مى كنم، آيا گروه هاى انقالبى مسلمان و 
غير مسلمان ادعاى انقالبيگرى را از شما باور مى كنند در حالى كه شما با جناح و جريان گرايش دار به 
غرب و وابسته به غرب اين همه الف دوستى و محبت مى زنيد؟ با توده هاى انقالبى مردم در مى افتيد، 
با جوان هاى انقالبى اى كه در مرزها جانشان را دارند در راه خدا مى دهند در مى افتيد، به حساب و به 
نفع جريان متمايل به غرب اسم خودتان را مى گذاريد انقالبى؟ از شما كسى باور نخواهد كرد». معرفى 
دسيسه هاى پنهانى ضد انقالب و منافقان، آنان را به مواجهه با تريبون نماز جمعه و نمازگزاران كشاند 
و پس از خطبه هاى قاطع آيت اهللا خامنه اى در اولين جمعه پس از راهپيمايى و اعالم جنگ مسلحانه 
عليه انقالب و مردم جماعت نمازگزار و امامان جماعت و روحانيون آگاه به يكى از اهداف اصلى حمالت 

آنان تبديل شدند.
60/3/29 -2  59/8/23 -1

گفت وگو با دكتر محمدصادق كوشكى

پشت سر گذاشتن  دهه60 معجزه نظام اسالمى بود
 ليبرال ها عليه انقالب

 ريشه يابى عناد گروه هاى مخالف با انقالب اسالمى در سال هاى نخستين انقالب

  مى خواستند ايران ايرانستان شود!

دهه مظلوم
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پرونده اى د

ن عليه ملت و نظام جمهورى اسالمى 
منافقي

ايران در سى ام خرداد
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مهديه احمدى: «دهه 60 مظلوم و در عين حال بســيار 
مهم و سرنوشت ســاز در تاريخ انقالب اسالمى است كه 
متاسفانه ناشــناخته مانده و اخيرا نيز به وسيله برخى 
بلندگوها و صاحبان آن ها مورد تهاجم قرار گرفته است. 
دهــه 60 دهــه آزمون هاى بزرگ بود كه خشــن ترين 
اقدامات تروريستى در كشور عليه انقالب و مردم ايران 
انجام شد و تروريســت هاى مورد حمايت قدرت ها، در 
اين دهه، هــزاران نفر از آحاد مردم و مســئوالن را به 
شهادت رســاندند كه در ميان آن ها از كاسب معمولى 
تا جوان و فعال سياســى و شــخصيت هاى بزرگ ديده 
مى شــوند» اين سخنان بخشى از ســخنان رهبرى در 
سخنرانى 14 خرداد امسال به مناسبت سالگرد ارتحال 
امام خمينى (ره) بود. ازاين رو به ســراغ مسعود رضايى، 
عضو دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران و نيز پژوهشگر 
تاريخ رفتيم تا شــرح وقايع اين دوره از تاريخ را از زبان 

او بشنويم.

 مقــام معظم رهبرى در ســخنرانى 14 خرداد 
امسال تاكيد بر مظلوميت انقالب اسالمى در دهه 
60 داشتند. نخست بفرماييد انقالب چه چالش ها و 
زحمت هايى از سوى افرادى كه به اصطالح مى توان 
از آن ها به عنوان قاســطين، مارقين و ناكثين نام 
برد، در اين دهه داشت كه به عنوان مظلوميت از 

آن ياد مى شود؟
پــس از پيروزى انقالب اســالمى، كشــور با موجى 
از حــوادث و رويدادهايى روبه روســت كه به شــدت 
انقالب و مردم را زير فشــار قرار داده است. نخستين 
زبانه هــاى ايــن مســئله از تحركات و شــورش هاى 
مســلحانه گروه هاى چپ و وابســته به خــارج مانند 
حزب دموكرات كردســتان، چريك هاى فدايى خلق 
در نقاط مرزى اســت كه آغازگر مشــكالت هستند. 
اين گروهك ها مــردم را در نقــاط مختلف مرزى از 
كردســتان، تركمن صحرا، خوزســتان و ساير مناطق 
مرزنشــين تحريك و عليــه انقالب مى شــوراندند و 
همين عملكردها باعث مى شــد تا اتفاق هاى ناگوارى 
در كشــور رخ دهد و تعداد زيادى از بهترين فرزندان 
اين ملت به شــهادت رســيدند تا بتوانند از انقالب و 
ســرزمين خود دفاع كنند. مراقب بودند انقالب بر اثر 
اين گونه حوادث آســيب نبينــد و از پاى در نيايد به 

اين دليل كه به هر حال انقالب اسالمى نوپا بود.
مــوج ديگرى از ايــن ناماليمات با رفتارهــا و عملكرد 
ســازمان منافقين شكل گرفت كه در نهايت به شورش 
مســلحانه آن ها در كشــور انجاميد و ضربــات زيادى 
بــه مردم و انقالب وارد كرد. ايــن گروهك در عمليات 
تروريستى خود حداقل حدود 17 هزار نفر از مردم عادى 

را در كوچه و خيابان به شهادت رساندند.
همچنين در عمليات تروريســتى خــود با بمب گذارى 
در حزب جمهورى اســالمى و نخست وزيرى بسيارى از 
مسئوالن دلسوز انقالب و كشور را به شهادت رساندند. 
ايــن نيز موج ديگرى بود كه كشــور و انقالب را تهديد 

مى كرد.
موج موازى ديگــرى در كنار اين اقدامــات و عمليات 
تروريستى، عملكرد بنى صدر بود كه موجب شد تا مردم 
و انقالب تحت فشار قرار بگيرد. و نيز در مجموع شاهد 
بوديم كه اين عوامل به يك پيوند و ائتالف در دشــمنى 

براى ضربه زدن به انقالب اسالمى 
رسيد. بســيارى از آن ها به خارج 
از كشــور رفتند و برخى (سازمان 
منافقين) با رژيــم بعث عراق وارد 
همكارى شــدند و اين رژيم را در 
جنگ تحميلــى همراهى و كمك 

كردند.
بنابراين اين تحريكات، اقداماتى بود 
كه به شدت منجر به اتالف منابع 
كشــور و نيــز وارد آمدن صدمات 
جانى و مالى به ايران شد. شهادت 
بســيارى از مردم اين ســرزمين 
در شــهرها و مرزهاى كشــور از 
بود.  خيانت ها  اين  دســتاوردهاى 

جوانان بســيارى براى دفاع از انقالب 
و مرزهاى سرزمين خود به شهادت رسيدند. اين موارد 
از جمله مظلوميت هاى انقالب اســالمى اســت كه در 
دهه 60 براى كشــور رقم خورد اما در مقابل تمام اين 
حركت ها كه واقعا شــرح هر يك از آن ها زمان بر است و 
نيازمند نوشــتن كتاب هاى متعدد در اين زمينه است، 
مردم ما مقاومت كردند و از شهادت در راه اسالم، انقالب 

و كشور دريغ نكردند.
همچنين در همين دهه اســت كه كشور مورد تهاجم 
ســنگين نظامى رژيم بعث عراق قرار مى گيرد كه البته 
اين كشــور به نمايندگى از امپرياليسم جهانى به ايران 
حمله مى كند و در اين بخش نيز رزمندگان بســيارى 
به شهادت مى رســند. بمباران گسترده شهرها و مراكز 
اقتصادى كشور، موشــك باران شهرهاى ايران از جمله 
دزفــول از جمله ضرباتى بود كه بــه پيكره انقالب وارد 
شــد. تمام اين اتفاق ها حكايت از مظلوميت انقالب ما 

در دهه 60 دارد.

 تدبير امــام خمينى (ره) به 
عنوان رهبــر انقالب در تقابل 
اين برخوردهــا و چالش ها  با 
چيست و چگونه اين كشتى را 
به سالمت به سر منزل مقصود 

هدايت مى كنند؟
در مقابــل تمام اين فشــارها اين 
رهبرى حضرت امام (ره) و مقاومت 
مردم ايــران بود كــه توطئه ها را 
خنثى  كرد و موجب شــد كه اين 
گونه تهاجمات و وحشــى گرى ها 
از ســوى گروه هــاى ضدانقــالب 
داخلــى و كشــورهاى مهاجم به 
نتيجه نرسد. به طور نمونه دخالت 
كشورهاى خارجى به جايى مى رسد 
كه آمريكا مستقيما خود وارد جنگ عليه ايران مى شود؛ 
ســكوهاى نفتى ما را مورد حمله قرار مى دهد و در يك 
جنايت كامال آشكار و ددمنشانه كه شايد بى سابقه است 

هواپيماى مسافربرى ايران را مى زند.
متاســفانه اين اقدامات و رفتارهاى دور از انســانيت، با 
محكوميت رســمى از سوى ســازمان هاى بين المللى 
نيز همراه نمى شــود زيرا آمريكا خود در اين سازمان ها 
صاحب قدرت و نفوذ اســت و ايــن در واقع مظلوميتى 
مضاعف براى نظام جمهورى اسالمى و مردم ايران است. 
به هر حال دهه 60 سال هاى وارد آمدن انواع فشارها و 

جنايت ها در حق اين كشور و مردمش بود.
از جملــه مظلوميت هــاى مــا در اين دهــه محاصره 
اقتصادى و تسليحاتى بود كه كشور در آن قرار داشت 
در حالى كه به رژيم بعث عراق انواع و اقســام سالح ها 
داده مى شد؛ تعداد انبوهى از موشك هايى كه ايران را 
مــورد تهاجم و هدف وحشــى گرى هاى خود قرار داد 

ايران تحريم مى شــود. محاصره و تحريم تســليحاتى 
كشــور، امكان پاســخ گويى متقابل را از رزمندگان ما 
گرفته بود و اين نيز از ديگر ظلم هايى است كه انقالب 
و مــردم ايران را در دهه 60 مورد آســيب قرار داد و 
انقالب اسالمى با آن مواجه شد.اما در مقابل تمام اين 
فشارها و آسيب ها اين روحيه مقاومت، استقالل طلبى 
و نيز انقالبى گرى مــردم ايران به رهبرى حضرت امام 
(ره) بود كه سبب شــد اين تهاجم ها و ددمنشى ها به 
جايى نرســد و با رهبرى مقتدرانه امام خمينى انقالب 
اســالمى با همراهى مــردم پيش رفــت و روز به روز 

قدرتمندتر شد.
همچنيــن از ويژگى هاى بــارز امام روحيــه مقاومت، 
شــجاعت و استقامت در مقابل استكبار بود و مهم ترين 
تدبيرشــان اميدوار كردن مردم نسبت به آينده بود، در 
مقابله با فشــارها، مردم را دعوت به مقاومت و پايمردى 
و نيــز پايبندى به اصول و ارزش هاى انقالب اســالمى 
مى كرد. و البته مردم نيز با عمل خودشــان نشان دادند 
كه پيرو واقعى رهبرشان هستند. ايران روحيه اى مملو از 
ايمان، اعتقاد و مقاومت داشت و كسى كه موجب مى شد 
تا اين روحيه در مردم زنده نگه داشته شود و همچنان با 

طراوت و نشاط باشد حضرت امام (ره) بودند.
 با اين جانفشانى ها در نهايت انقالب اسالمى توانست در 
اين مدت تمام اين مشكالت را پشت سر بگذارد و امروز 
نيازمند اين اســت كه درباره چالش ها و مظلوميت هاى 
انقالب و مردم در اين دهه كتاب ها تاليف شــود و وقايع 
براى نســل امروز كه اين موقعيت را درك نكردند و نيز 
نسل آينده شرح داده شود. الزم است در تاريخ ثبت شود 
كه چه روزها و ســال هاى سختى بر مردم ايران گذشت 
و ايــن مردم چقدر براى حمايــت و حفاظت از انقالب 
و كشورشــان مقاومت كردند و در برابر تمامى فشارها 

به اصطالح خم به ابرو نياوردند.

گفت وگو با مسعود رضايى، عضو دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران 

موج حمالت از داخل و خارج انقالب اسالمى را قدرتمندتر كرد 
جانفشانى در مسير  انقالب اسالمى ادامه خواهد داشت

اين گروهك در عمليات 
تروريستى خود حداقل 

در حدود 17 هزار نفر از مردم 
عادى را در كوچه و خيابان به 

شهادت رساندند
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ريشه يابى عناد گروه هاى مخالف با انقالب اسالمى در سال هاى نخستين انقالب

دشـمن مـردم

نگاه

محمد بيگدلى: ايران كشورى سرشار از منابع و ثروت هاى
طبيعــى و مركز ارتبــاط و اتصالى بين كشــورهاى 
منطقه اســت كه برخوردار از ذخاير عظيمى هستند. 
به دليل بى تدبيرى سياســتمداران ايران همواره راه 
نفوذ براى كشــورهاى بهره بردار و ســودجو باز بوده 
اســت و در هــر دوره تاريخى يكــى از آنان قدرت 
بيشترى يافته و با سياست فريب و نيرنگ و تهديد و 
تجاوز، ايرانيان را از ماترك خود محروم نموده است. 
نهضت اسالمى امام خمينى(ره) و همراهى و حمايت 
مردم از ايشان انقالب عظيمى به راه انداخت كه چون 
تبرى بر دســت متجاوزان فرود آمد. انقالب ايران با 
شعار نه شرقى و نه غربى به همه قدرت هايى كه در 
طمع غارت ثروت هاى اين سرزمين بودند نشان داد 
كــه بايد حقوق ملت ايران و حد خود را در ارتباط با 
آن بشناســند. به دليل سود سرشارى كه ايران براى 
كشورهاى غربى و بخصوص آمريكا كه در سال هاى 
نزديك به انقالب گوى ســبقت را از همه رقبا ربوده 
بود؛ به دنبال داشــت پذيرش حقانيــت و احترام به 
خواســت مردم در تعيين نوع حكومت براى غربيان 
قابل قبول نبود از اين رو سياست نرم و نفوذ را پياده 
كردند. اگرچه رو بازى كردن آنان چندان دوام نداشت 

و تدابيرشان در نهان با همان نيات گذشته بود. 
در اوايل انقــالب به دليل تعدد نظرات سياســى و 
فعاليــت گروه هاى گوناگون كــه هريك دنباله رو و 
مبلغ جريان فكرى خاصى بودند؛ بخشــى از ساختار 
سياسى كشور همسو با خواســته هاى آمريكا عمل 
مى نمود و اعتقادى به ارزش هاى انقالبى نداشــت. 
نهضت آزادى و اعضاى دولت موقت كه داراى تفكرات 
ليبرالى بودند، اين سياست را دنبال مى كردند. گروه 
هــاى ليبرال بر اين باور بودنــد كه مخالفت مردم با 
آمريكا ناشى از جو انقالبى است و براى آينده كشور 

به برقرارى رابطه با دولت هاى غربى نياز وجود دارد. 
و اين جوســازى دولت ليبرال در حالى بود كه مردم 
انقالبى و امام خمينى(ره) در مقابل سياســت هاى 
نفــوذ به نظــام و چپاول ثروت هاى ايران  توســط 

آمريكا و غربيان قيام كرده بودند. 
سخن اصلى و خواست انقالب، ارتباط ديپلماتيك دو 
كشــور مبنى بر احترام متقابل بود و اين تفكرى بود 
كه با منافع آمريــكا در ايران و منطقه در تضاد بود. 
مخالفت دولت موقت و بازرگان با اقدامات انقالبى از 
جمله تسخير النه جاسوســى آمريكا و يا رد وزراى 
ليبرال كه بر گسترش ارتباط با آمريكا تأكيد داشتند 
و يا مخالفت با عملكرد شــوراى انقالب؛ به اين دليل 
بــود كه اين همــه را مخل روابط با غــرب و آمريكا 
مى دانستند. آمريكا نيز اين جريان را مروج تفكرات 

و نماينــده خود در انقالب مى ديد و از آنان حمايت 
مى نمود.

 امام خمينى(ره) نيز اعتقادى به تفكر اين گروه نداشت 
و آن را دشمنى با انقالب مى دانستند: «من امروز بعد 
از ده سال از پيروزى انقالب اسالمى همچون گذشته 
اعتراف مى كنم كه بعضى از تصميمات اول انقالب در 
سپردن پســت  ها و امور مهمه كشور به گروهى كه 
عقيده خالص و واقعى به اسالم ناب محمدى نداشته 
اند، اشــتباهى بوده است كه تلخى آثار آن به راحتى 
از ميان نمى رود. گرچه در آن موقع هم من شــخصاً 
مايل به روى كار آمدن آنان نبودم ولى با صالحديد و 
تأييد دوستان قبول نمودم و االن هم سخت معتقدم 
كه آنــان به چيزى كمتر از انحــراف انقالب از تمام 
اصولش و حركت به سوى آمريكاى جهانخوار قناعت 

نمى كنند، در حالى كه در كارهاى ديگر نيز جز حرف 
و اّدعا هنرى ندارند. امروز هيچ تأسفى نمى خوريم كه 
آنان در كنار ما نيســتند چرا كه از اول هم نبوده اند. 
انقالب به هيچ گروهى بدهكارى ندارد و ما هنوز هم 
چوب اعتمادهاى فراوان خود را به گروه ها و ليبرال ها 

مى خوريم.»1  
مقام معظم رهبرى نيز كه درآن ســال ها در شوراى 
انقالب فعاليت مى كردند و از نزديك با عملكرد دولت 
موقت و تفكرات آنان آشنايى داشتند از عدم همكارى 
و همراهــى بازرگان به عنــوان نماينده تفكر ليبرالى 
با نهادهاى انقالبى و اغتشــاش در ساختار سياسى و 
تهديد به كناره گيرى وى از قدرت ســخن ها گفته 
اند. «....ما مى گفتيــم مثًال فالن وزير را قبول نداريم 
و مواجه مى شــديم با يك پاسخ كه پيوسته با آن رو 
به رو بوديــم و آن اين بود كه رئيس دولت موقت به 
ما مى گفت اگر اين ها را شما قبول نكنيد من ناچارم 
استعفا بدهم ... ما بر سر معاونين آقاى بازرگان چند 
بار در شــوراى انقالب كارمان با ايشــان به مشاجره 
كشــيد. همين اميرانتظــام يكــى از معاونين آقاى 
بــازرگان بود. خود من و همچنيــن برادران ديگر در 
شــوراى انقالب، چندين بار به آقاى بازرگان اعتراض 
كرديــم....».2  بي اعتقادي دولت موقت به همراهي با 
اسالم خواهي امام و مردم نيز به نوبه خود مهيا كننده 
عرصه براي جوالن دادن عناصر الئيك بود. به همين 
ســبب امام خميني در بدو ورود به قم در كنار تأكيد 
بر حمايت از دولت بازرگان، همين دولت را «ضعيف 

النفس» خطاب كردند. 3 
پى نوشت ها: 

1- صحيفه امام، ج  21، صص 273تا 294
2-  مرتضي ميردار، خاطرات حجت االســالم والمســلمين ناطق 
نوري، ج1، تهران، سازمان اسناد انقالب اسالمي، 1384، ص 191

3- صحيفه امام، ج 6،ص 329

جاى خالى ياران انقالب
مرورى بر ترور شخصيت هاى كليدى نظام اسالمى 

در دهه 60 به دست  منافقين 

ابوالفضل قديم آبادى: پيروزى انقالب اسالمى آغاز راه تالش براى 
آبادانى و ساختن كشور بر اساس اصول اسالمى و مورد وفاق ملت بود. 
همه كســانى كه در طول سال هاى مبارزه با رژيم پهلوى همراهى 
كرده بودند؛ اكنون فرصت را براى اجرايى كردن تفكرات خود فراهم 
مى ديدند و خواهان همسويى ساير جريان ها با خود بودند. نكته قابل 
توجــه و تأمل در اين زمان مطالبه اكثريت جامعه ايران از روحانيت 
براى تحقق وعده هاى اســالمى كردن نظام و بازگرداندن كشور به 
مســير هماهنگ با فرهنگ اسالمى و در واقع اعطاى مشروعيت به 
امام خمينى(ره) به عنوان رهبر انقالب براى مديريت كشور بود. وجود 
چنين حمايتى عرصه رقابت را براى ساير جريان ها و گروه هاى فعال 
تنگ كرد و باعث شد كه آن ها از دستيابى به قدرت بازبمانند و اين 
براى همه كســانى كه هدفى جز قدرت طلبى نداشتند قابل تحمل 
نبود. ســازمان مجاهدين خلق كه در مبارزه خود فرازو نشيب هاى 
بسيارى گذرانده و در بينش و ايدئولوژى و ساختار سازمانى خود دچار 
تغييرات بنيادى شده بود چند ماه پس از پيروزى انقالب اسالمى على 
رغم عدم شركت در همه پرسى جمهورى اسالمى به عنوان ايدئولوژى 
نظام اسالمى؛ تالش گسترده اى را براى ورود به نهادهاى قدرت آغاز 
كردند اما ماهيت غيرانسانى و ضد اسالمى سازمان مجاهدين خلق 
عيان شــده بود و همين دليلى بود تا از سوى ملت و امام (ره) پس 
زده شوند تا آنان نيز به تالفى به مبارزه مسلحانه روى آورند. همسويى 
برخى افراد از جمله ابوالحسن بنى صدر به عنوان رئيس جمهور زمينه 
را براى اجراى عمليات نظامى اين سازمان فراهم نمود و اين تصميم 
در راهپيمايى و درگيرى هاى روز 30 خرداد ســال 1360 جلوه گر 
شد. سازمان مجاهدين خلق كه با تبليغات گسترده بخصوص از افراد 
كم سن وسال و ناآگاه عضوگيرى مى كردند، دراين روز با هر اسلحه 
اى كه مى توانســت مردم را به اتهام حمايت و همكارى با حكومت 
اسالمى - به قول ســران منافقين كه از حكومت با عنوان رژيم ياد 
مى كردند- مورد حمله قرار دهد از جمله اســلحه گرم و سرد مانند 
تيغ موكت برى، قمه و ديلم درگيرى مســلحانه گســترده اى را در 
تهران به راه انداخت. اين جريان آغاز كشتارهاى خونينى بود كه در 
هفته ها و ماه هاى بعد قربانيان بسيارى داشت. بنى صدر و سازمان 
مجاهدين خلق حزب جمهورى اسالمى را يكى از بزرگترين مخالفين 
خود مى دانست از اينرو در اولين اقدام و در روز 7 تير در حالى كه در 
دفتر حزب جمهورى اسالمى اجالسى از سران آن در حال برگزارى 
بود بــا انفجار بمب پرقدرتى بيش از 70 تن كــه در ميان آن ها 4 
نفر از وزراى دولت و 23 نفر از نمايندگان مجلس وجود داشــتند به 
شهادت رساند. سازمان منافقين در روز 8 تير نيز اقدام به ترور محمد 
كچوئى، يكى از مبارزين باسابقه انقالب و مسئول زندان اوين نمود. 
هدف از اين ترورها تالش سازمان مجاهدين خلق براى حذف فيزيكى 
مســئوالن نظام و تصاحب قدرت و تسلط بر كشور بود اما به طبل 
رسوايى ســازمان و حاكم شدن فضاى امنيتى در كشور منجر شد. 
در فواصل انجام ترورهاى اينچنينى، مردم عادى نيز مورد هدف قرار 
گرفتند و جان و مال آن ها از بين رفت. در 14 مرداد نيز حسن آيت 
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان و از مدافعان اصل واليت فقيه - 
كه همين ديدگاه يكى از علل دشمنى منافقين با وى بود- مورد هدف 

گلوله هاى بسيار قرار گرفت و شهيد شد.
در شهريور ماه سال 1360 گسترده ترين جنايات سازمان مجاهدين 
عليه ملت ايران انجام شــد و بسيارى از همراهان انقالب به شهادت 
رسيدند. در 8 شــهريور نيز انفجار در دفتر رياست جمهورى كه به 
شــهادت محمدعلى رجايى كه كمتر از يك ماه بود به عنوان رئيس 
جمهور انتخاب شــده بود و محمدجواد باهنر، نخست وزير و چند 
تن ديگر انجاميد، به وقوع پيوســت. اعتقاد راسخ و ايمان قلبى اين 
دو به نظام اســالمى و خدمت صادقانه به مردم كه در طول همين 
مدت كوتاه، مردم طعم آن را چشــيدند، سرمايه عظيمى براى نظام 
اسالمى بود كه با عقده پراكنى هاى سازمان مجاهدين از دست رفت. 
براى سازمان مجاهدين خلق كه در آغاز ادعاى اسالمى بودن داشتند، 
ذاللت و رذيلت به حدى رسيده بود كه حتى حرمت مؤمن نمازگزار 
را نيز زيرپا گذاشتند و اسداهللا مدنى، امام جمعه تبريز را در حين نماز 
در 20 شهريور مورد هدف قرار دادند. وقتى ماديگرايى و قدرت طلبى 
در وجود انســان ريشه كند انســانيت نيز رنگ مى بازد؛ منافقين با 
افتخار، نقشه عمليات و جنايت هاى خود را در نشريه هفتگى مجاهد 
منتشــر مى كردند و هيچ ابايى از كشتن مردم عادى نداشتند. باور 
سران سازمان كه آن را به اعضاى خود القا مى كردند اين بود كه «هر 
فردى كه با سازمان نباشد دشمن آنان بوده و به عنوان دست نامرئى 
در خدمت رژيم خواهد بود از اينرو بهتر است كه قطع شود». ترورهاى 
كورى كه به صورت بى هدف انجام مى گرفت و انفجار ماشين ها و يا 
قتل و كشتار از مردم عادى همگى با همين باور انجام گرفت. دشمنى 
منافقين از سطح عدم اتفاق نظر با سران حكومت جمهورى اسالمى 
به سطح جامعه كشيده شد و با پرورش توهم توطئه در ذهن خود، 
انتقام ناجوانمردانه و روان پريشــى از مــردم گرفتند و در بين خود 
از اين كشــتارها با عنوان «عمليات مهندسى» ياد مى كردند.جنگ 
نظامى ســازمان مجاهدين خلق با ملت ايران در ماه ها و سال هاى 
آينده نيز ادامه يافت و شهداى بسيارى داشت. عبدالكريم هاشمى نژاد، 
دبيرحزب جمهورى اسالمى در مشهد به تاريخ 7 مهر 1360 و سيد 
عبدالحسين دستغيب از اعضاى مجلس خبرگان در 20 آذر 1360 
به شهادت رسيدند. سازمان مجاهدين به همين كشتارها اكتفا نكرد 
و با پيوســتن به رژيم عراق و تشكيالت نظامى به بازويى در خدمت 
دشمنان خارجى تبديل شــد. از جمله مهمترين نيروهاى انقالبى 
كه در ســال هاى آينده قربانى جاه طلبى هاى سازمان مجاهدين و 
سران و حاميان آن شدند؛ محمد صدوقى در 11تير1361و عطااهللا 
اشرفى اصفهانى در 23 مهر سال 61 به عنوان نمايندگان ولى فقيه در 
يزد و كرمانشاه و نيز ترور هاى ناموفق عباس واعظ طبسى و صادق 
احسان بخش، امام جمعه رشت و سيد احمد خمينى كه همگى در 

سال 61 انجام شد.

يــادداشــت

دهه مظلوم
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فاطمه اميراحمدى: به گفتــه مقام معظم رهبرى دهه 60، 
دهه افتخارات بزرگ و دهه مبارزه با تجزيه طلبى اســت كه 
ملت ايران به ويژه جوانان با ايستادگى خود توانستند بر تمام 
توطئه ها و دشمنى ها پيروز شوند و تاكيد كردند مراقب باشيم 
تا جاى شهيد و جالد عوض نشــود. دراين باره گفت وگويى 
با محمدصادق كوشــكى، عضو هيئت علمى دانشگاه تهران 

داشتيم كه در ادامه مى آيد.

 به لحاظ سياســى و فرهنگى، انقالب اسالمى چه 
چالش هايى را در دهه 60 پشت سر گذاشت تا به امروز 

يعنى دهه 90 رسيده است؟
براى شــرح اين دهه نخست بايد با مثالى به تشريح حوادث 
و اتفاق هايى كه براى انقالب اســالمى در اين دهه رخ داد، 
بپردازيــم. انقــالب در دهه 60 همچــون نوجوانى بود كه 
مســئوليت خانواده را به عهده گرفت، به قولى سركار مى رود 
و درآمد خانواده را تامين مى كند اين در حالى است كه افراد 
زيادى از خانواده و آشنايان مشغول آزار و اذيت او هستند و 
اهانت مى كنند. و مى توان تشــبيه كرد افراد زورگو محله به 
بهانه هاى مختلفى او را مورد ضرب وشــتم قرار مى دهند. با 
تمام اين شرايط و آزارها اين نوجوان، كار خود را به بهترين 
نحو انجام مى دهد و امروز يك فرد ميانسال موفق شده است.

اين تشبيهى ســاده براى روشن شــدن مشكالت انقالب 
اســالمى در دهه 60 بود. انقالب در ابتداى پيروزى خود با 
صدها مشكالت عجيب وغريب روبه رو شد؛ مشكالتى كه هر 
يك براى سرنگونى يك كشور معمولى كه در شرايط عادى 

به سر مى برد كافى است.
اما ازآنجايى كه مردم براى دين و سرنوشت خود انقالب كرده 
بودند هرجا كه انقالب و نظام جمهورى اسالمى نياز داشت، 
وارد صحنه مى شدند و به اين ترتيب انقالب اسالمى توانست با 
موفقيت و سربلندى مشكالت و سختى هاى كار را طى كند.

اگر بخواهيم به اين مشــكالت به طورمشخص اشاره كنيم 
يكى از آن ها تجزيه طلبى در داخل بود. گروه هاى چپ گرا 
و ماركسيسم و نيز گروه هاى قوم گرا به بهانه خودمختارى 
شــروع به دادن شــعارهاى جدايى طلبى كرده بودند. در 
گوشه گوشه كشــور اعتراض و نداى تجزيه طلبى شنيده 
مى شــد. اين گروه ها با نيروهاى بيرون از مرز نيز ارتباط 
داشتند؛ نيروهايى از سمت آمريكا، شوروى وقت، فرانسه، 
عربستان ســعودى، رژيم بعث عراق و سلطنت طلب هايى 
كه از كشــور فرارى شــده بودند و از سوى آن ها حمايت 
مى شدند. و پول، تســليحات نظامى، امكانات راديويى و 

تبليغاتى و... دريافت مى كردند.
اين گروهك ها زمانى تحركات تجزيه طلبى را در كشور آغاز 
كرده بودند كه تنها يك روز از پيروزى انقالب اسالمى گذشته 
بود. به اين ترتيب مشكالت و چالش هاى جمهورى اسالمى 
ايــران از 23 بهمن 1357 آغاز شــد. اين تجزيه طلبى ها در 
خوزستان، كردستان، آذربايجان غربى و شرقى، تركمن صحرا 
(گنبدكاووس) و سيســتان و بلوچستان بود و در هر گوشه 
مرزى اين كشور ادعاى جدايى طلبى وجود داشت. اين تنها 
يكى از مشكالت پيش روى انقالب بود. و اين موضوع زمانى 
مطرح شد كه هنوز نيروهاى انتظامى، نهادهاى انقالبى مانند 
كميته و ســپاه و نيز بسيج فعال نشــده بود. از اين فرصت 

دشمنان استفاده كردند و شهرهاى مرزى شلوغ شد.
همچنين كشــور تازه انقالب كرده و بســيارى مسئوالن و 
مديران حكومت قبل رفته بودند و ادارات كشور سروسامان 

نگرفته بود، در شرايط جديد مردم نيز 
توقع ها و انتظارهاى جديدى از حكومت 
اسالمى داشتند و منتظر بودند با محقق 
شــدن انقالب از همان ابتدا وضعيت 

بهبود يابد.
از سوى ديگر فشارهاى زيادى به كشور 
از خارج مى شد زيرا به لحاظ اقتصادى 
و سياسى امريكايى ها و اروپايى ها ايران 
را تحريم كرده بودند. بسيارى از اموال 
كشــور كه در بانك هاى بين المللى و 
خارج از كشور ذخيره شده بود توقيف 
شــد. دولت جمهورى اسالمى زمانى 
به قدرت رســيد كه تجربه كشوردارى 
نداشت و كشورى بهم ريخته و ويرانه 
تحويل گرفته بود. كشورى كه بيش از 
65درصد آن را مردم بى سواد تشكيل 
مى داد و خارجيان آن را اداره مى كردند 
و حاال با وقوع انقالب، كشور را رها كرده 

و رفته بودند.
حال در چنين شــرايطى جنگ نيز به 
اين كشور از سوى رژيم صدام تحميل 
شــد درحالى كه هنوز ارتش كشــور 
ساماندهى نشــده و سپاه و بسيج تازه 

تشكيل شده اســت. حال در اين زمان مسئوالن كه تجربه 
كشوردارى نيز ندارند بايد انقالب را هدايت و از تماميت ارضى 
كشور دفاع كنند.در چنين شرايطى ما با مشكل جديدى نيز 
روبه رو شــديم، گروهك هاى منافقين و ساير حزب هايى كه 
فضاى را براى فعاليت خود مناســب مى ديدند- البته پيش 
از انقالب نيز فعاليت داشتند- از فضا به نفع ايدئولوژى هاى 
خود سوءاستفاده مى كردند؛ گروه هايى چپ گرا مانند فداييان 
خلق، اتحاديه كمونيست ها، گروه هاى ملى-مذهبى. هر گروه 

مى توانست  كه  داشت  حركت هايى 
يك دولت قدرتمند را به زانو درآورد. 
شما هرلحظه شاهد بوديد كه برترين 
چهره هــاى انقــالب مانند اســتاد 
مطهرى، سپهبد قرنى، شهيد مفتح، 
شهيد عراقى و ديگران ترور مى شوند. 
اســتاد مطهرى و شــهيد مفتح از 
ارزشمند  و  دانشــگاهى  چهره هاى 
بودند، سپهبد قرنى نخستين فرمانده 
ارتش پس از انقالب و فردى انقالبى 
و متفكر بــود كــه 40 روز پس از 
وقوع انقالب از سوى منافقين ترور 
و كشــور از يك فرمانــده توانمند 
محروم شد. شهيد عراقى يك مبارز 
قديمى بود كه مى توانست به انقالب 
كمك كنــد. و در ادامــه ترورها به 
بقيه سران انقالب مانند رئيس قوه 
قضاييه، رئيس جمهور، نخست وزير، 
نمايندگان مجلس و وزرا نيز منتقل 
شــد و بيــش از يك صد تــن ترور 
شدند. در اين شرايط فردى نفوذى 
مانند بنى صدر رئيس جمهور كشور 

مى شود.
بنابراين شــرايط پس از انقالب به ويژه در دهه 60 ســخت 
و دشــوار اســت و به واقع نظام جمهورى اسالمى همين كه 
توانست اين دهه را پشت سر بگذارد يك معجزه بود. با عنايت 
خداوند و حمايت مردم، نظام تازه كار و بى تجربه توانست از 
اين مشــكالت عبور كند و در كنار آن قدرتمند و كشور را 
بســازد. كشورى كه از بين 50هزار روستاى آن، تنها 2هزار 
روســتا آب لوله كشى و آشــاميدنى داشت. خوشبختانه در 
چنين شــرايطى نهادى مانند جهاد سازندگى موفق شد در 

مــدت 20 ماه اين آمار را 5 برابر كند و 10هزار روســتا در 
اين مدت لوله كشى و از آب آشاميدنى سالم بهره مند شدند. 
چنين فعاليت هايى كارى ســاده نيست. در ظرف اين مدت 
برق كشى انجام شد، مدرسه ساخته شد، جاده هاى روستايى 

كشيده شدند و.... تمام اين امور چيزى شبيه معجزه بود.

 امروز وظيفه نســل پس از انقالب، نسلى كه شايد 
انقالب را تجربه نكرده اند، چيست؟

متاسفانه اين تاريخ به نسل آينده منتقل نشده و امروز جوانان 
و نوجوانان نمى دانند داستان اين همه اتفاق در دهه 60 چه 
بوده است. و برعكس برخى با نشستن پاى ماهواره و در دنياى 
مجازى، به اين نتيجه مى رسند كه ايران در زمان پهلوى در 
بهترين شــرايط و امكانات قرار داشته و امروز كشور ويرانه 
و در بدترين شرايط قرارگرفته است و به اين ترتيب احساس 
بدبختى مى كنند اين ظلم بزرگى به انقالب و كشور است. اگر 
گفتنى هاى دهه 60 گفته نشود نتيجه اين مى شود كه چنين 
تصورات غلطى در ذهن نســل بعد شكل گيرد و رسانه هاى 
معاند از اين فضاى خالى نهايت استفاده را ببرند و متاسفانه 

نيز برخى اين غرض ورزى هاى مغرضانه را نيز باور مى كنند.

 امروز چه تهديدهايى به لحاظ انديشه اى وجود دارد 
كه رهبر انقالب تاكيد دارند اجازه ندهيم جاى جالد و 

شهيد تغيير كند؟
مسئله جالد و شهيد در آن بحبوحه دهه 60 يعنى زمانى كه 
هنوز صدام بخش هاى زيادى از ايالم، خوزستان، كرمانشاه را 
در دست داشت و يا در سيستان و بلوچستان كه از گذشته 
اشرار و سلطنت طلب ها هرروز در حال ترور نيروهاى انقالبى 
كه براى كمك به مردم در ســوادآموزى و ســازندگى رفته 
بودند، مطرح اســت، زمانى كه جوانان انقالب در كردستان 
سربريده مى شدند.در چنين فضايى جنگ نيز اضافه شده و 
عده اى در پايتخت و شــهرهاى مهم شروع به كشتن مردم 
مى كنند. حاال مردم جز اينكه نگران بمباران صدام هستند 
بايد هرلحظه منتظر اين نيز باشــند كه بمبى در كنارشان 
منفجر نشــود. يا رزمندگان پس از مجروحيت بعداز ماه ها 
دورى از خانواده در كوچه و خيابان و جلوى منزل شــان از 
سوى منافقين ترور مى شدند. در تاريخ دنيا چنين پديده اى 
سابقه ندارد. فضاى سختى در اين دهه بر كشور حاكم بود. 
با تمام اين مشكالتى نظام پابرجا مى ماند قدرت مى گيرد و 
مى تواند مشكالتش را رفع كند.اما به قدرى تبليغات منفى از 
سوى دشمن به وسيله خودى ها انجام كه آسيب هاى زيادى 
به كشور وارد مى شود. كسانى كه يا جاهل و غافل بوده اند يا 
حتى ظالم و از مسئوالن نظام هستند. به دليل قدرت طلبى 
حوادث و تصوير دهه 60 را وارونه مى كنند. كســانى كه به 
بركت انقالب داراى موقعيتى شدند به دليل افكار فاسدشان 
جاى شهيد و جالد را عوض مى كنند جدا از اينكه دشمنان 
خارجى نيز به اين كار مشغول هستند، غير از منافقينى كه 
12هزار تن از مردم ايران را به شهادت رساندند و به صدام در 
جنگ تحميلى كمك مى كنند. ســال ها همراه با رژيم بعث 
عراق با ايران جنگيدند و به كشور خود خيانت كردند آن ها 
جاى شهيد و جالد را عوض كردند. شايد مظلوميت انقالب 
اسالمى اين باشــد كه عده اى از مسئوالن نظام با دشمنان 
خارجى همراهى و تالش كردند جاى شــهيد و جالد عوض 
شود. اين ظلمى بزرگ بر اين كشور بود و تعبير رهبر از اينكه 

انقالب در دهه 60 مظلوم واقع شده به اين معناست.

گفت وگو با دكتر محمدصادق كوشكى

پشت سر گذاشتن  دهه60 معجزه نظام اسالمى بود
كسانى كه به بركت انقالب داراى موقعيتى شدند به دليل افكار فاسدشان جاى شهيد و جالد را عوض مى كنند

متاسفانه اين تاريخ به نسل 
آينده منتقل نشده و امروز 
جوانان و نوجوانان نمى دانند 

داستان اين همه اتفاق در دهه 
60 چه بوده است. و برعكس 
برخى با نشستن پاى ماهواره 

و در دنياى مجازى، به اين 
نتيجه مى رسند كه ايران در 

زمان پهلوى در بهترين شرايط 
و امكانات قرار داشته و امروز 

كشور ويرانه و در بدترين شرايط 
قرارگرفته است و به اين ترتيب 
احساس بدبختى مى كنند اين 
ظلم بزرگى به انقالب و كشور 

است
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مى خواستند ايران ايرانستان شود!

تورق

الهيار امينى : رهبر معظم انقالب 14 خرداد ســال جارى در  مراســم بيســت و 
هشــتمين سالگرد ارتحال امام خمينى (ره) به بخشى از تاريخ دهه شصت اشاره 
كــرده و فرمودنــد  « عمده  خطاب من در بحث هاى امــروز و صحبت امروز، به 
شما جوانهاى عزيز است؛ علّت هم اين است [اّوالً] كه جوانها، دوران حماسه  هاى 
بزرگ را مشاهده نكردند، نديدند؛ دوران پيروزى انقالب را، دوران دفاع مقّدس را، 
دوران حركات عظيم و مجاهدتهاى بزرگ در مقابل تجزيه  طلبان را جوانها [فقط] 
شــنيده اند و اينها براى جوانهاى ما تاريخ اســت؛ لذا الزم است براى آنها بيشتر 
توضيح داده بشود و بيان بشود» دفاع مقدس ، ترور و تجزيه طلبى سه كليد واژه 
اى هستند كه در مرور تاريخ دهه شصت با آن ها زياد روبرو مى شويم ، با پيروزى 
انقالب اسالمى و به خطر افتادن منافع ابرقدرت هاى شرق و غرب انتظار مى رفت 
كه كشور درگير جنگى تمام عيار شود ، آمريكا به دنبال آن بود كه  هزينه ها را با 
يك كودتا پائين آورده و ديگر نيازى به جنگ نباشد  ولى با شكست كودتاى نوژه 
در تيرماه ســال 59 مهره اى به نام صدام كليد نهايى جنگ را فشار داد و دفاعى 
مقدس به طول هشت سال رقم خورد ، از سوى ديگر و از اولين روزهاى پيروزى 
ترور شخصيت هاى نظام اسالمى از شهيد قرنى گرفته تا مطهرى و مفتح آغاز و 
پس از رويدادهاى خرداد شــصت و بركنارى ابوالحسن بنى صدر نخستين رئيس 
جمهور توسط مجلس شوراى اسالمى و حكم امام و قيام مسلحانه منافقين حالت 

علنى پيدا كرده و نه تنها مسئولين كه مردم كوچه و خيابان را نيز هدف گرفت.
كليد واژه سوم تجزيه طلبى است كه كشور از روز نخست پس از پيروزى انقالب 
اسالمى گرفتار آن بوده است ، گروهك ها كه گمان مى كردند بهترين زمان نصيب 
آنان شــده است تا بخشــى از كشور را جدا كرده و تهديد شاه كه گفته بود « اگر 

سقوط كنم ايران  به ايرانستان بدل خواهد شد » محقق گردد.
گروهك هاى دموكرات و كومله در كردســتان ، خلق عرب در خوزستان ، خلق 
مسلمان در آذربايجان ، خلق تركمن در تركمن صحرا و برخى گروهك هاى ريز 
و درشــت در سيستان و بلوچستان اين روزها هر كدام ساز خود را مى زدند و به 
دنبال تجزيه بخشى از كشور بودند و در برخى نقاط نيز اين كليدواژه به خاطر آن 

كه حساسيت برانگيز نباشد به مطالبه خودمختارى بدل شده بود!
گروهك ها به دنبال آن بودند كه كليه هزينه هاى زندگى و حيات آنان توســط 
دولت مركزى تامين شود ولى خودمختار بوده و در اولين فرصتى كه بتوانند سرپا 
بايستند از ايران به صورت رسمى جدا شده و كشورى جديد با پرچمى جديد شكل 
دهند.از اولين روزهاى پيروزى انقالب نداى شوم تجزيه طلبى با حمله به پادگان ها 
و مراكز دولتى شروع شد ، در برخى نقاط چون پاوه گروهك هاى تجزيه طلب با 

حمله به پاسدارها سر اين مدافعان وطن را بريدند و به زن و بچه مردم رحم نكردند 
و اگر فرمان تاريخى امام خمينى (ره) نبود بى شــك بخش عظيمى از كشور در 

تابستان 1358 از ميهن جدا شده بود.
در روزهاى پايانى مرداد 1358 و در جريان پاكسازى منطقه كردستان از لوث وجود 
ضد انقالب و به دنبال محاصره شهر پاوه شهيد چمران به همراه نيروهاى پاسدار 
معروف به « دستمال سرخها » به فرماندهى«شهيد على اصغر وصالى» توانستند 
پــس از چند روز درگيرى در حالى كه روزه دار بودند منطقه را از لوث وجود ضد 
انقــالب پاك ســازى كنند كه در اين درگيرى ها خــون مطهر عده اى از جمله 
25 پاســدار مجروح بيمارستان پاوه كه بى رحمانه بدست ضد انقالب به شهادت 

رسيدند، تقديم آرمانهاى انقالب گرديد.
در اين رابطه كافى اســت به بخشى از يك گزارش نگاهى از سر دقت بيندازيم ، 
روزنامه جمهورى اســالمى در شــماره روز 27 مرداد 1358 نوشت : « پاسداران 
انقالب را در پاوه سر بريدند ... چند تن از پاسداران مجروح وقايع خونين پاوه كه 
به بيمارستان 200 تختخوابى كرمانشاه انتقال يافته اند درباره اوضاع پاوه اطالعاتى 
در اختيار خبرگزارى پارس كرمانشاه گذاشتند. آنان گفتند تا بامداد ديروز از شهر 
پاوه كه اينك از سه جهت تحت محاصره و حمله مهاجمان قرار دارد با 280 پاسدار 
محافظت و دفاع كرديم در حالى كه بيش از 2 هزار نفر مهاجم با ما مى جنگيدند 
اما متاسفانه با كمال رشادت هايى كه پاسداران بخرج دادند مهمات موقعى بدست 
ما رسيد كه ديگر امكان مقاومت باقى نمانده بود. به اظهار اين پاسداران تلفات زياد 
اســت و مهاجمان كه بيمارستان پاوه را نيز در نزديكى شهر به مسلسل بسته اند 
حتى به جنازه ها هم رحم نكرده و سر بسيارى از آن ها را از تن جدا كرده اند در 
حمله به اين بيمارستان فقط 6 نفر از 25 پاسدار محافظ بيمارستان موفق به فرار 

شدند و ديگران [شهيد شدند] » (1)
آن چه در حماسه پاوه كمتر بدان پرداخته شده است ورود حماسى و انقالبى امام 
خمينى به ميانه ميدان بود ؛ امام با به دست گرفتن فرماندهى جنگ كردستان 
تاكيد كردند «من به عنوان رياست كل قوا به رئيس ستاد ارتش دستور مى دهم 
كه فوراً با تجهيز كامل عازم منطقه شوند؛ و به تمام پادگانهاى ارتش و ژاندارمرى 
دستور مى دهم كه بى انتظارِ دستور ديگر و بدون فوت وقت - با تمام تجهيزات 
به سوى پاوه حركت كنند؛ و به دولت دستور مى دهم وسايل حركت پاسداران 
را فوراً فراهم كنند...تا دســتور ثانوى، من مسئول اين كشتار وحشيانه را قواى 
انتظامــى مى دانم. و در صورتى كه تخلف از اين دســتور نمايند، با آنان عمل 
انقالبــى مى كنم. مكرر از منطقه اطالع مى دهند كه دولت و ارتش كارى انجام 

نداده اند. من اگر تا 24 ســاعت ديگر عمل مثبت انجام نگيرد، ســران ارتش و 
ژاندارمرى را مسئول مى دانم. والسالم.» ( 2) اين فرمان حماسى و انقالبى روح 
ديگرى به پاســداران انقالب و ارتشيان وفادار به اسالم داده و منطقه در كوتاه 
ترين زمان ممكن از لوث وجود كفار و منافقين پاكســازى شد.امام خمينى در 
يكى از سخنرانى هاى خود در همين ايام « 27 مرداد 1358» به عمق فاجعه 
مى پردازند و مى گويند : حاال هم در روزنامه ديدم كه آنجا عّزالدين حســينى 
فاسد و همين طور قاسملوى فاسد ... اينها مى گويند خود شما، خود پاسدارها كه 
آمدند، اينها مردم را چه كردند. در صورتى كه سر پاسدارها را بريدند! سر مردم را 
بريدند؛ بچه ها را چه كردند. يك همچو مردمى اند اينها، با اينها نمى شود با آشتى 
و با مصالحه و با اين چيزها رفتار كرد، با اينها بايد با شدت رفتار كرد، و با شدت 

رفتار مى كنيم ان شاء اهللا. (3)
آن چه ذكر شــد بخشى از تاريخ دهه مظلوم و در عين حالى نورانى شصت است 
كه بايستى به دقت و روز به روز آن را مطالعه كرد ، روزهايى كه اگر نبود مقاومت 
دليرانه مردم از پاسداران غيور تا ارتشى هاى دلير امروز تهديد پهلوى جامه عمل 

پوشيده و ايران به ايرانستان بدل شده بود!
پى نوشت ها: جمهورى اسالمى ، 27 مرداد 1358 ، صفحه 12

صحيفه امام ، جلد 9 ، صفحه 285
صحيفه امام ، جلد 9 ، صفحه 296

دولت مستعجل 
بنى صدر و تالش براى واگذارى كشور به منافقين

ســعيد روح نواز:ورق به ورق روزهاى آغازيــن انقالب انبوده 
از رويدادهاى مهمى اســت كه تاريخ معاصــر ايران را با فراز و 
نشيب هاى بسيار عجين نمود و آينده كشور را رقم زد. تأكيد 
انقالب بر اســالميت نظام و رد گرايش هــاى ملى گرايى در 
مفهوم غربى آن براى گروه ها و اشخاص زيادى خوشايند نبود 
ولى خواســت عمومى و نظر رهبرى انقالب بر تحقق نظامى 
اســالمى در ضمن حفظ عزت و اســتقالل ملى از دولت ها و 
قدرت هاى شــرق و غرب بود. در اين روزها مدعيان بسيارى 
براى قدرت وجود داشت و با توجه به جو انقالبى حاكم و عدم 
سامان سياسى، تشخيص و تمييز باورهاى سياسى و اعتقادى 
به ســختى ممكن مى شد و نظام در معركه عمل و با آزمون و 
خطا توانســت اهداف و نيات بســيارى از اين گروه ها را عيان 
كند. ديدگاه هاى سياسى ليبرال ها و اعضاى دولت موقت و نيز 
سازمان مجاهدين خلق كه به شدت در پى مصادره انقالب به 
نفع خود بودند با پرداخت بهايى گزاف ميسر شد. دوران رياست 
جمهورى ابوالحســن بنى صدر نيز در همين زمره قرار دارد و 
مدتى طول كشيد تا سياست تزوير و نفاقى كه در عمل سياسى 
رئيس جمهور وجود داشت و اهداف سياسى وى در همسويى 
با كشورهاى غربى براى همگان روشن شود. در راستاى همين 
سياســت بنى صدر به شــدت از عملكرد دولت موقت و عدم 
همراهى آن با تصميمات خود انتقاد مى نمود. در بخشى از اين 
انتقادات اظهار مى دارد: « باور من اين است كه بنياد ساختمانى 
رژيم سابق را دولت مهندس بازرگان مى خواهد نگه دارد، مى 
خواهد آن را اصالح بكند و مشــكل او هم اينجاست و مشكل 
شــوراى انقالب هم است كه ناچار است با اين دولت كار بكند 
نتيجتاً كند شده و كارايى اش را از دست داده ... ايشان (بازرگان) 
كار كرده اما پراكنده ... وقتى نظام در كارش نبود، مشغول مى 
شــود و بعداً مى آيد مى گويد از صبح كه بيرون مى روى غرق 
در اين خورده كارى ها مى شــويم تا شب، بابا تو نظام ندارى! 

اگر نظام داشتى غرق نمى شدى در اين خورده كارى ها...» 1
بنى صدر دامنه اين آشوب طلبى ها را به مجلس نيز كشانده 
بود و رد صالحيت هاى وزراى پيشنهادى در مجلس را اخالل 
در كار دولت خود مى دانســت. اين درگيرى و عدم اتفاق نظر 
بنى صدر با اعضاى مجلس و حزب جمهورى اسالمى در حالى 
بود كه امام خمينى(ره) در مقام رهبرى جامعه اســالمى نيز 
از تصميــم مجلس حمايت نمود و به بنــى صدر تذكر داد: « 
وزارتخانه اى كه ضرر داشــته باشد براى اسالم، براى حكومت 
اسالمى، به چه درد ما مى خورد. بودجه را تصويب مى كند شورا، 
آقاى - مثالً - وزير بودجه نمى دهد، اوضاع به هم مى خورد. آن 
وضع به هم مى خورد. آنجا وضع اينطورى است كه اشخاصى 
هستند افكارشان افكار انقالبى نيست. افكارى است كه مى گويند 
نه، ما بايد حاال با مسامحه، با چه با چه رفتار كنيم. اين اشخاصى 
كه انقالبى نيســتند بايد در رأس وزارتخانه ها نباشند. و آقاى 
بنى صدر بايد امثال اينها را معرفى به مجلس نكند و اگر كرد، 
مجلس رد بكند و هيچ اعتنا نكند، اّال اينكه وزيرى باشــد كه 
كارآمد باشد. اسالمى باشد. مسامحه كار نباشد. انقالبى باشد». 2
بى توجهى و اتخاذ موضع خصمانه بنى صدر در مقابل نهادهاى 
انقالبى و تصميمات فرهنگى نظام از جمله انقالب فرهنگى در 
شرايطى كه رژيم عراق در صدد حمله به ايران بود نيز كشور را 
دچار شوك ناگهانى و بحران نمود. تعلل و عدم توفيق بنى صدر 
در درك شــرايط و تحوالت مرزى و عدم توجه به هشدارهاى 
سپاهيان مبنى بر آمادگى و تجهيز عراق براى حمله به ايران 
كه در خاطرات بســيارى از شــاهدان عينى به آن اشاره شده 
اســت و با توجه به ادعاهاى خود بنى صدر در درگيرى هاى 
14 اسفند در دانشــگاه كه اعضاى مجلس و حزب جمهورى 
را به بى سياستى متهم مى نمود؛ عدم آمادگى به موقع ارتش 
ايران و خسارت هاى ناشى از حمله اوليه عراق به ايران و عاقبت 
كار بنى صدر در همراهى با مجاهدين خلق چيزى اســت كه 
خيانتكار بودن بنى صدر را اثبات مى كند. بنى صدر در تجمع 
روز 14 اســفند ســال 59 به نقل از مصدق بيان كرد كه «از 
مســلماني و آداب آن براي بر حق بودن اسالم و نه براي ميل 
ايــن و آن، پيروي كنيد و به احــكام آن از ترس خدا و معاد و 
مقتضيات دنيوي و سياســي عمل نمائيد. باد شمال يا جنوب 
ما را نلرزاند و در درجه ايمان ما تأثيري ننمايد ».3  عمق نفاق 
و مردم فريبى بنى صدر چند ماه بيشتر طول نكشيد و زمانى 
كه دستش براى مسئولين و مردم رو شد، نيت واقعى خود را 
نمايان نمود و دســت اتحاد و دوستى به منافقان ديگر يعنى 
مجاهدين خلق داد. معركه بنى صدر در اين روز مردم را رو در 
روى يكديگر قرار داد و با ايجاد التهاب و شعارهاى دوگانه نظم و 
امنيت داخلى را فداى مطامع سياسى خود و كسب قدرت نمود. 
استفاده ابزارى از مردم و ايجاد تفرقه بين آنان و تخريب چهره 
سپاهيان و اشخاصى كه داراى رويكردهاى انقالبى در تصميم 
گيرى هاى نظامى و سياسى كشور بودند از جمله اعضاى حزب 
جمهورى، با هدف تضعيف انقالب و انداختن كشور به دست 
ليبرال ها صورت گرفت ولى بركنارى از سمت رياست جمهورى 

و فرار، او را از دستيابى به اهدافش بازگذاشت.
پى نوشت ها: 1- شادلو، عباس، انقالب اسالمى از پيروزى تا تحكيم: ناگفته 
هاى تاريخى از دول موقت و شوراى انقالب تا سقوط بنى صدر 1357-60. 

تهران: وزراء، 1385. ص82
2-  صحيفه امام خمينى، جلد 13، ص 51

3-  روزنامه كيهان، 59/12/16

ديـــدبــان

دهه مظلوم
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 در ابتدا بفرماييد چرا رهبر معظــم انقالب از واژه 
«مظلوميت انقالب اسالمى» در دهه 60 يادكردند؟

براى ورود به اين بحث نياز است ابتدا اشاره اى كوتاه به وضعيت 
سياسى و فرهنگى ايران از سال 1340 تا 1357 داشته باشيم. 
در اين دوره با حاكميت اســتعمار امريكا در ايران و استبداد 
شــديد پهلوى، جامعه ما در شــرايطى بحرانى قرار گرفت. 
اگرچــه در اين دوره 5 جريان سياســى و فكرى غرب گرايى 
(غرب پذيــرى و غرب زدگــى)، ماركسيســم و كمونيســم، 
ناسيوناليسم يا ملى گرايى، حاكميت شاهنشاهى يا شاه محورى 

و اسالمى در جامعه فعاليت داشت.
در حقيقت حاكميت استعمار و استبداد در اين دوره با توجه 
به برنامه هاى امريكا عليه اســالم، حذف دين بود. در تصويب 
اليحه ضداســالمى انجمن هاى ايالتى و واليتى مهر 1341 
مراجع به ويژه حضرت امام (ره) اقدام جدى كردند كه منجر به 
حمله استبداد به مدرسه فيضيه در دوم فروردين 1342 شد. 
با اين يورش تعدادى از طالب شهيد، عده اى زندانى و برخى 
ديگر به سربازى فرستاده شدند. در ادامه اين حمله، در محرم 
همين سال كه منجر به قيام 15 خرداد و قتل عام مردم تهران، 
ورامين، قم، اصفهان، تبريز و ساير شهرها شد ملت به دفاع از 

اسالم، مرجعيت و رهبرى پرداختند.
بين ســال هاى 42 تا 57 جريان اســالمى بــه رهبرى امام 
خمينى به مبارزه براى تحقق آرمان هاى اســالمى، رسيدن 
بــه حاكميت اســالمى و مبارزه با اســتعمار پرداخت. و نيز 
مبارزات ايدئولوژيكى با جريانات ضداسالمى مانند ماركسيسم، 
ناسيوناليسم، اومانيسم و ساير مكاتب در جريان بود. درنهايت 
هدف مبارزه با عوامل استعمار مانند صهيونيست، فراماسونرى 

و بهاييت بود كه در حاكميت بودند.
جريان اســالمى باتحمل شــكنجه ها و زندان ها كه منجر به 
شهادت و تبعيد بسيارى شد، درنهايت 22 بهمن 57 به نتيجه 
رسيد. در اين دوره شاهد شكست غرب عموما، امريكا، انگليس 
و اسراييل خصوصا، در سطح جهان هستيم. و از سويى ديگر 
در داخل نيز ايدئولوژى هاى ناسيوناليسم، اومانيسم، ليبراليسم، 
ماركسيسم، سوسياليسم و ســاير مكاتب با پيروزى انقالب 

اسالمى شكست خوردند.
در اين مرحله اســالم در 3 بعــد در راس و متن جامعه قرار 
مى گيرد؛ اســالم به عنوان يك ايدئولوژى كه تاثير خود را در 
جهان اسالم گذاشت، اسالم به عنوان يك فرهنگ و تمدن و 
احياى آن پس از 14 قرن به ويژه اينكه پهلوى با باستان گرايى 
به دنبال حذف و كم رنگ كردن اين تمدن بود و ســوم اسالم 

به عنوان يك سيستم حكومتى، حاكم بر جامعه ايران شد.
پــس از پيروزى انقــالب شــاهد توطئه هــا، مخالفت ها و 
درگيرى هايى در ســطح كشور هستيم كه از سوى جريانات 
مختلف گذشــته ادامه پيدا مى كنــد. در اين بخش از تاريخ 
انقالب، با توطئه هاى امريكا، انگليس، اســراييل و كشورهاى 
غربى در سطح جهان روبه روست، از سويى ديگر با توطئه هاى 
كشورهاى منطقه مانند عربستان، ليبى، كويت، عراق و... كه 
وابسته به سياست غرب بودند، مواجهيم. بخش ديگر مربوط به 
درگيرى هاى داخلى با 4 جريان به لحاظ سياسى، ايدئولوژيكى 
و اطالعاتى است. يكى از اين 4 جريان ماركسيسم بوده كه در 
شكل حزب توده و چريك هاى فدايى خلق فعاليت داشتند، 
ديگرى جريان منافقين است، سومى جريان ناسيوناليسم يا 
ملى گرايى بود و آخرين جريان نيز غرب گرايى يا عوامل دربار 
بودند. در اين دوره پرتحرك بيش از 500 نشريه بدون مجوز 
منتشــر مى شد و بيش از 200 گروه و حزب با ايدئولوژى ها و 

نگرش هاى مختلف فعاليت داشت.
گروهى حركت هاى تروريســتى را شــروع كردند و بزرگان 
سياســى و فرهنگى نيروهاى انقالب را به شهادت رساندند و 
آســيب هاى بسيارى به كشور وارد كردند؛ مانند گروه فرقان، 
چريك هاى خلق، ســازمان يا حزب كومله، حزب دموكرات 
كردســتان، سازمان پيكار درراه آزادى طبقه كارگر، منافقين 

و ساير فعاالن حزبى ديگر.
دســته ديگر جريان هاى ماركسيســتى معاند (حزب توده، 
سازمان اكثريت خلق، سازمان فداييان خلق، حزب رنجبران، 
حــزب توفان، اتحاد چپ و...) بودنــد كه مدعى بودند مبارزه 
مسلحانه نمى كنند اما توطئه هايى داشتند كه در سال هاى 60 
و 61 مشخص شد. آن ها به دنبال ايجاد اختالف و شقاق بودند 

و زمينه سازى كودتا يا استبداد نظام را فراهم مى كردند.
جريانات ناسيوناليستى نيز معارض با اسالم و حاكميت آن و 
قائل به جدايى دين از سياست بودند؛ مانند جبهه ملى، حزب 
ملت ايران، نهضت راديكال، كانون نويسندگان و.... اين طيف 
نيز تا اواخر خرداد 60 در نشريات خود ايجاد شبهه و اختالف 
مى كردند و صراحتا عليه اســالم، انقالب و نظام قلم فرسايى 

مى كردند.
اين دوره، دوره شكيبايى حاكميت جمهورى اسالمى در مقابل 
اين جريانات بود. در اواسط سال 59 اين جريانات ضدانقالب 
به يك وحدت سياسى در حول رئيس جمهور منتخب كشور 
(بنى صدر) رسيدند اگرچه ازنظر ايدئولوژيكى و مبانى فكرى با 
يكديگر تعارض داشــتند اما در مبارزه عليه انقالب و نظام به 

اتحاد و وحدت رسيدند.
در اين دوران امام در سخنرانى هاى خود جامعه را به وحدت 
و اتحاد و نيز هوشــيارى در برابر توطئه هاى استعمار دعوت 
مى كــرد اما اين گروه ها چون با اصل و اســاس نظام مخالف 
بودند به عــداوت و كينه ورزى با انقــالب، به ايجاد اختالف 
مى پرداختند. امام در اين حركت دست جاسوسان غرب خاصه 

امريكا را مى ديد و خطر توطئه آن را يادآورى مى كرد.
سخنرانى 14 اسفند 59 بنى صدر در دانشگاه منجر به آشكار 

شدن دشمنى ها شد و جريان مبارز با انقالب و امام در نشريات 
سرعت بيشترى گرفت. جريان معارض مى پنداشت كه وقتى 
پيوند با رئيس جمهورى پيدا كنند حتما به پيروزى مى رسند 
و نظام را مى توانند ســاقط كنند. در اين زمان و در سال 60 
دادســتانى بيانيه اى صادر كرد كه گروه ها تنها در چارچوب 
قانون اجازه مبارزه سياســى دارند اما ايــن گروه ها به دنبال 
اغتشاش گسترده و حركت مسلحانه در سراسر كشور بودند. 
خصوصا مى پنداشتند منافقين، حزب رنجبران، چريك هاى 

خلق قدرتمند هستند و توان مقابله دارند.
يادآورى اين نكته ضرورى است كه سازمان منافقين از همان 
ابتداى پيروزى انقالب دنبال جمع آورى اســلحه و تاسيس 

خانه هاى تيمى (بر اســاس آمار 58 اين 
گروهك تنها 54 خانه تيمى در تهران 
داشــت) بود و تا سال 60 آن را توسعه 
داد.با مطرح شــدن اليحه قصاص در 
ابتداى دهه 60 براى جريانات سياسى 
كه در چارچوب قانون فعاليت نداشتند 
مخالفت با حكم قرآنى آغاز شد، جبهه 
ملى با عنوان غيرانسانى بودن حكم و 
قانون الهى مردم را دعوت به تظاهرات 
و مبارزه با نظــام كردند. امام نيز طى 
سخنرانى عنوان كردند چون مخالفت با 
حكم خداوند كرده اند مرتدند و منافقين 
نيز براى دفاع از آن ها وارد ميدان شدند 
و به اين ترتيــب تمام جريانات معارض 
با اســالم و انقالب وارد ميدان شدند و 
شروع به مبارزه مسلحانه كردند از چپ 
ماركسيسم تا ملى گراى ناسيوناليسم، از 

منافقين تا كومله و دمكرات و....
در اين سال ها آمادگى الزم براى برخورد 

با آن ها را نداشتيم. سازمان منافقين برنامه تروريستى خود را 
از خرداد 60 تا 67 آغاز كرد. بر اســاس آمارى كه از شــهدا 
موجود است ترورها از ائمه جمعه استان ها مانند حضرات آيات 
شهيدان مدنى، صدوقى، اشرفى اصفهانى تا مسئوالن كشورى 
مانند شهيد بهشتى، شهيد رجايى و ديگران و حتى به مردم 
عادى مانند كارگر، كفاش و... نيز تسرى پيدا كرد و نزديك به 

17هزار شهيد به ثبت رسيد.
اين حركت زمانى آغاز مى شــود كه با دســتور امريكايى ها و 

اروپايى ها، عراق نيز به ايران حمله مى كند و كشــور متحمل 
جنگ تحميلى و تجاوز خارجى نيز مى شود.

در اين دوره ملت ايــران على رغم تحريم اقتصادى، جنگ 
تحميلى (كه بيش از 3ميليون و 500هزار نفر درون جبهه 
و پشــت جبهه مبارزه و فعاليت مى كردند) يك جو ترور را 
در كشــور تجربه مى كنند. گروهى كه به اعتراف خودشان 
شكست انقالب اسالمى و حذف جمهورى اسالمى هدف شان 
بود. زمانى كــه در عرصه ايدئولوژى نتوانســتند با جريان 
اســالمى و فرهنگ اسالمى مقابله كنند حاال دست به ترور 
افراد مى زنند كه شايد با شهادت متفكران اسالمى  جامعه را 

به شكست بكشانند.
تمام اين اتفاق ها در كنار جريان هايى بود 
كه در داخل و خارج از كشــور در حال 
فعاليــت بودند به طورمثال على امينى 
در خارج از كشــور جبهه نجات را در 
دست داشت، منوچهر گنجى تشكيالت 
شــاهين را در اختيار داشــت، شاپور 
بختيار نهضت مقاومت ملى را در دست 
داشت و فرح پهلوى در فرانسه و آمريكا  
واشــرف پهلوى در آمريكا تشكيالتى 
زده بودند و برخى چهره هاى ســاواك 
جاسوســى  ســازمان هاى  اختيار  در 
سيا، موســاد و ساير سرويس ها بودند.

جمهورى اســالمى از يك ســو بايد از 
تماميت ارضى خــود در مقابل توطئه 
منافقين كه دست آموز و دستيار رژيم 
بعث عــراق بود محافظــت مى كرد و 
از مرزها در مقابل حمالت وحشــيانه 
عــراق دفاع مى كرد و از ســويى ديگر 
كشور نياز به سازندگى داشت و جهاد 
سازندگى بايد به مسائل كشاورزى و آبادى كشور مى پرداخت، 
بخش هاى صنعتى بايد فعاليت خود را ادامه مى دادند، دولت 
نيز بايد به وظايف خود مى پرداخت و جامعه بايد روند جهادى 

خود را ادامه مى داد.
ازاين رو دهه 60 سال هاى پرتنشى است كه حتى با پذيرش 
قطعنامه 598 از ســوى ايران، عراق بــا در اختيار قرار دادن 
تسليحات نظامى به منافقين، عمليات مرصاد را آغاز مى كند 
و با اعالم اينكه ما مى توانيم تهران را فتح كنيم جوسازى عليه 

امنيت كشور به راه مى اندازد. حتى اين مسئله باعث شد تا در 
زندان ها برخى از عناصر باقى مانده اين گروهك ها به تظاهرات 
و اغتشــاش بپردازند كه منجر به اعدام هاى 1367 شد. و اين 
جنگ روانى را امروز برخى عناصر بى مســئوليت، بى تعهد و 
مغرض تحريف كرده و وارونه جلوه مى دهند. از نويســندگان 
غربى و عناصر در خدمت اســتعمار توقعى نيســت اما آنان 
كه خــود را ملى، دينى و مدافع ايران مى دانند گويى وجدان 
انســانى و شرافت آدمى خود را از ياد برده اند و حتى به شكل 
عملى و ضمنى از جريان هاى ضدانقالب و تروريست هاى آن 
دوران دفاع مى كنند.منافقين تا كرمانشاه آمدند اما با مقاومت 
رزمندگان و مردم ايران مواجه شدند و اين توطئه نيز درنهايت 

خنثى شد.

 پس مى توان گفت با اين شكست تقريبا جمهورى 
اسالمى به آرامش نسبى دست يافت؟

خير زيرا پس ازاين زمان فاجعه ديگرى در كشــور رخ داد. با 
توطئه منافقين، ليبرال ها و نفوذى ها اتفاقى رخ داد و آيت اهللا 
منتظرى از نظام جمهورى اســالمى جدا شد اما باتدبير امام 
اين مسئله نيز مرتفع شد. اگرچه سخت بود ولى امام به موقع 
آن را جراحى كردند. با رحلت امام (ره) در ســال 68 باتدبير 
مجلس خبرگان رهبرى، مقام معظم رهبرى، آيت اهللا سيدعلى 
خامنه اى به رهبرى منصوب شــدند و به اين ترتيب حاكميت 
اســالمى دچار خدشه نشــد و ايدئولوژى، فرهنگ و تمدن 
اسالمى در پوشش انقالب اسالمى ادامه پيدا كرد و به احيا و 
توليد علم پرداخت. همچنين حكومت و سيستم حكومتى نيز 
به اجراى قوانين الهى در سطح كشور مبادرت كرد در اين دوره 
كه زمانه سازندگى بود بايد در حاكميت قانون و قانون گرايى 
سعى و تالش بيشترى انجام مى شد. بنابراين پس از سال 68 
نيز توطئه هايى مانند تحريم و اقدامات اســتكبار عليه كشور 
ايران اسالمى مانند برخوردهايى كه در خاورميانه شد و امريكا 
به منطقه لشكركشــى كرد و به دنبال آن شاهد جنايات يك 
دهه غرب عليه جوامع اســالمى، در بين كشورهاى مسلمان 
منطقه هستيم. القاعده، طالبان و داعش توسط غرب خاصه 

امريكا و انگليس و ساير جريان ها به وجود آمدند.

 با اين وضعيت وظيفه نســل انقالب در برابر نسل 
جوانى كه مربوط به پساانقالب است، چيست؟

بر اساس فرمايشــات مقام معظم رهبرى بايد به تاريخ نگارى 
تاريــخ معاصــر در 3 فصل پرداخت؛ كليــت آن دوران بايد 
براى نســل حاضر و نســل هاى آينده تبيين و تشريح شود، 
پيرامون جريانات هدايت شــده غرب و نقش استعمار كتاب 
تاليف و نشــان داده شود كه دخالت تجاوزكارانه غربى ها چه 
جنايت هايى در ابعاد مختلف دربر داشــته اســت. و موضوع 
آخر، مقاومت، ايســتادگى و رشادت مردم مسلمان ايران در 
مقابــل تمام چالش ها بايد ثبت و ضبط شــود. حضور مردم 
درصحنه و دفاع از اســالم، انقالب و نظام حماسه مهمى در 
تاريخ اين مرزوبوم است.ضمن تاريخ نگارى بايد تجربيات به 
نســل هاى آينده منتقل  شود و الگويى براى آيندگان خواهد 
بود اينكه على رغم تمام مشكالت مردم ايستادگى كردند. اين 
نيز مى تواند بخشى در تاريخ، اسناد و تحليل باشد و بخشى 
ديگر در قالب رمان و داســتان اتفــاق افتد. حتى دراين باره 
بايد داســتان كودكان نوشته شــود الزم است كودكان نيز 
پيش از دبســتان با مسائل كشور خود اعم از اقتدار، وحدت 
و منافع ملى آشــنا شوند. و درنهايت در قالب فيلم و تصوير 
نيز در اختيار نسل جديد قرار گيرد كه تاريخ معلم انسان ها 
و بيداركننده نسل هاى متوالى و نيز چراغ راه آيندگان است. 

از مغازه نفت فروشى و سوپرماركت 
تا دفتر حزب و نخست وزيرى 

به اين ليست نگاه كنيد!

روح اهللا مومن : گذر زمان باعث به فراموشــى ســپرده شدن 
بسيارى از واقعيت ها مى شود ولى زمانه زمانه اى نيست كه بتوان 
بر آن چه روى داده است قلم كتمان كشيد هر چند فراموش كرد 
، هزاران رســانه از روزنامه ها گرفته تا خبرگزارى ها و همچنين 
راديو و تلويزيون رويدادها را روايت كرده و مســتند سازى مى 
كنند ، هر چند امروز اين مســتند سازى شكل پيچيده به خود 
گرفته و براى خودش نوعى صنعت شده است ولى در دهه هاى 
گذشته نيز خبرنگاران روزنامه ها در صحنه بودند و حوادث را جزء 

به جزء روايت مى كردند.
حوادث اخير تهران هر چند بسيار تلخ ولى براى مردم ايران مردمى 
كه دهه شصت را ديده بودند تنها يك خاطره بود، خاطره اى كه 
تنها بخش كوچكى از آن حــوادث را آن هم كاريكاتور وار و به 

فرموده رهبر معظم انقالب چونان ترقه بازى بازسازى كرده بود!
عطف به آن چه در ابتداى اين نوشتار ذكر آن رفت تنها نگاهى 
به آن چه رســانه ها از دهه شصت روايت كرده اند واقعيت اين 
گزاره كه آن چه چهارشــنبه روى داد تنها شكل يك ترقه بازى 
داشــت را اثبات مى كند ، دهه شصت دهه اى نورانى و در عين 
حال مظلوم اســت ، دهه اى كه يادآور رشــادت هاى بيشمار و 
تاريخى رزمندگان اســالم در حفاظت و حراست از آرمان هاى 
اسالم و انقالب بود ، هشت سال دفاع مقدس و مقابله پاسداران 
انقالب به معناى عام اين كلمه از نيروها و بسيج مردمى گرفته تا 
سپاهيان و ارتشيان غيور همه و همه صحنه هاى زيباى ايثار و از 
خودگذشتگى را به نمايش گذاشته بود و از سوى ديگر در حالى 
كه وطن با دشــمن خارجى درگير بود گروهك هاى آمريكايى 

مردم را در كوچه و خيابان به خاك و خون مى كشيدند.
تروريســم يكى از كليد واژه هايى است كه مى توان با آن دهه 
شــصت را تعريف كرد دهه اى كه ايــن روزها عده اى در تالش 
هستند جاى شاكى و متهم و به فرموده رهبر انقالب جاى شهيد 

و جالد را در آن عوض كنند.
پرداختن به يك يك رويدادهاى اين دهه مثنوى هفتاد من كاغذ 
مى طلبد ولى به اين ليســت توجه كنيد : ولى اهللا قرنى اولين 
رئيس ســتاد ارتش ايران پس از انقالب ( 3 ارديبهشت 1358)  
، آيــت اهللا مطهرى عضو شــوراى انقالب و يكــى از بزرگترين 
انديشــمندان و تئورى پردازهاى نهضت اسالمى ( شبانگاه 11 
ارديبهشت 1358 )  ، آيت اهللا مفتح دانشمند بزرگ انقالب ( 27 
آذر 1358 ) ، آيت اهللا قاضى طباطبايى اولين امام جمعه تبريز 
پــس از انقالب ( 11 آبان 1358 ) ، ترور ناكام آيت اهللا العظمى 
خامنه اى امام جمعه وقت تهران ( 6 تير 1360) ، انفجار عظيم در 
دفتر مركزى حزب جمهورى اسالمى و شهادت آيت اهللا بهشتى 
و دهها نماينده و وزير ( 7 تير 1360) ، انفجار در دفتر نخســت 
وزيرى و شهادت رجايى رئيس جمهور و باهنر نخست وزير (  8 
شهريور 1360 ) ، ترور و به شهادت رساندن آيت اهللا مدنى امام 
جمعه تبريز ( 20 شــهريور 1360) ،  آيت اهللا صدوقى ( 11 تير 
1361) ، آيت اهللا دســتغيب ( 20 آذر 1360) و آيت اهللا اشرفى 

اصفهانى (23 مهر 1361).
اين ها همه تنها بخشــى از ترورهاى هدفمند جريان هاى ضد 
انقالب از گروهك فرقان تا منافقين در دهه شصت بوده و به اين 
ليســت بايستى هزاران ترور كور ديگر را كه در كوچه و خيابان، 
از مدرســه تا بيمارســتان روى مى داد و مــردم عادى را هدف 
مى گرفت اضافه كرد ، ترورهايى كه به شهادت بيش از 17 هزار 

نفر از مردم غيرنظامى و عادى ايران در دهه شصت منجر شد.
در اين زمينه به اين چند مورد كه از روزنامه هاى دهه شــصت 
استخراج شده است نيز دقت كنيد :  حمله مسلحانه منافقين به 
يك سوپرماركت و به شهادت رساندن يك مشترى ( كيهان ، 16 
مهر 1360 ) ، حمله به يك مغازه نجارى ، آتش زدن الســتيك 
فرسوده و تيراندازى هاى ممتد به قصد ايجاد رعب و وحشت ( 
اطالعــات 17 مهر 1360) ،  ترور مغــازه دار متدين  در مقابل 
مغازه نفت فروشى از ســوى دو منافق موتور سوار ( اطالعات ، 
15 مهر 1360) ،  ترور ابراهيم فقيهى پزشك مسلمان و متعهد 
بيمارستان هاى مقدسى و نمازى شيراز و به شهادت رساندن وى 
( اطالعات ، 20 مهر 1360) ،  حمله به يك كتابخانه عمومى و 
تيراندازى به كتابخوان ها و زخمى كردن يكى از اعضاى انجمن 
اسالمى كتابخانه در جاده الكان رشت ( كيهان ، 13 مهر 1360) 
، بمب گذارى در يك خودرو و شهادت يك زن 22 و دختر بچه 6 
ساله ( كيهان ، 21 مهر 1360) ، حمله به منزل يك فرد متدين 
در آبكنار بندر انزلى و ترور نوجوان 13 ساله هنگام نماز ( كيهان 

، 13 مهر 1360)
اگر دقت كرده باشيد اين ها همه تنها در طول چند روز از مهر ماه 
1360 اتفاق افتاده و در روزنامه ها بازتاب يافته بود ، از 13 تا 21 
مهر 1360 منافقين به مغازه هاى عادى مردم از نفت فروشى تا 
سوپرماركت حمله مى كنند و مشترى ها و صاحبان اين مغازه ها 
را تنها به دليل متدين بودن به شهادت مى رسانند ، به بيمارستان 
ها هجوم مى برند و پزشكان مسلمان و متعهد را ترور مى كنند ، 
به كتابخانه ها حمله و كتابخوان هاى نوجوان را شهيد و يا زخمى 
مى كنند و ...حال با اســتناد به آنچه از دهه مظلوم شصت باقى 

است چه كسى جالد بوده و چه كسانى شهيد شده اند؟! 
آيا شايســته اســت با وجود اين همه مصاديق روشن و عيان از 
تروريســم بدون نقاب منافقين و گروهك ها در دهه شصت از 
اعدام اين جانيــان در مناظره هاى انتخاباتى گاليه و جمهورى 
اسالمى از سوى برخى افراد در جايگاهى بنشيند كه به فرموده 

رهبر معظم انقالب جاى شهيد و جالد عوض شود؟! 

گفت وگو با قاسم تبريزى

نبايد مظلوميت انقالب 
در دهه 60 فراموش شود
تجربيات انقالب در دهه 60 بايد به نسل هاى آينده منتقل شود 

 اين 

سازمان منافقين از همان ابتدا 
پيروزى انقالب دنبال جمع آورى 
اسلحه و تاسيس خانه هاى تيمى 
(بر اساس آمار 58 اين گروهك 
تنها 54 خانه تيمى در تهران 
داشت) بود و تا سال 60 آن را 

توسعه داد

 سه شنبه  30  خرد     اد      1396 
25  رمضان 1438 20  ژوئن 2017  

سال سى ام  شماره 8428  

بريده جرايد ترور دهه 60

يـــادآورى

سوم شــهريور 1363 روزنامه ها از يك 
نوشــتند  و  داده  خبــر  بــزرگ  انفجــار 
« مزدوران آمريكا با انفجار بمب در ميدان راه 
آهــن تهــران 17 تن را شــهيد و 300 تن را 
مجــروح كردند » بــر اثر اين انفجــار 20 باب 
مغــازه از 20 تا 80 درصد آســيب ديده و به 
دهها اتومبيل كه در حال حركت در ميدان و يا 
پارك بوده اند خسارات كلى و جزئى وارد شد. 

در ميان شهدا دو كودك و 8 زن بودند.

ســوم اسفند 1360 بر اثر انفجار يك بمب 
بسيار قوى كه در زير يك كاميون حمل زباله 
شهردارى جاســازى شده بود 11 نفر به شهادت 
رسيده و 25 نفر ديگر نيز مجروح شدند. قدرت 
انفجار به حــدى بود كه تا شــعاع يك كيلومترى 
تخريب بــه وجود آورد و به بيش از 8 دســتگاه 
اتومبيــل در حــال عبــور و ده خانــه مســكونى 
خســارات زيادى رســاند. يك  دختر بچه محصل 
حدود ده ســاله كــه در اثر اين انفجار دســت و 

پايش قطع شده بود جزو اين  شهدا بود.

هفتم تير 1360 منافقين در يك جنايت عظيم 
دهها تن از مقامات دولتى و نمايندگان مردم را 
شهيد و زخمى كردند. مكيهان در اين زمينه نوشت 
: ايــادى آمريكا با انفجار بمب دههــا همرزم امام ، 
وزير و نماينده مجلس را شــهيد كردند. بر اساس 
گزارش كيهان « آيت اهللا دكتر بهشتى پس از سال 
هــا مبارزه خســتگى ناپذير و تحمل فحاشــى هاى 
آمريــكا و ايــادى داخلــى اش بــه خدا پيوســت » 
« جمهورى اسالمى » نيز از اين رويداد تلخ به عنوان 

بزرگترين جنايت تاريخ انقالب ياد كرد.

كيهان در شــماره 3 اسفند 1360 خبر يكى 
از بمب گذارى هاى منافقين را پوشش داد 
و نوشت : در سالروز كودتاى انگليسى رضاخان ، 
در تهــران عوامل آمريكا با انفجــار بمب عده اى 
كارگــر و دانــش آموز را قطعه قطعــه كردند. بر 
اســاس اين گــزارش « هــزاران نفــر از مردم 
مســلمان و انقالبى تهــران پــس از حادثه بمب 
گذارى به خيابان ريخته و با شعار مرگ بر آمريكا 
، مرگ بر منافق نفرت خود را از ضد انقالب اعالم 

داشتند»

11 تير 1361 اســتان يزد ســومين شهيد 
محــراب را تقديم انقالب كــرد. در اين روز 
آيت اهللا صدوقى نماينده امام و امام جمعه يزد 
پس از اقامه نماز جمعه در حال خروج از محراب 
نماز مورد تهاجم يك منافــق كه با خود مقاديرى 
مواد منفجره به همراه داشــت قرار گرفت و به 
شــدت مجروح شــده و بدن ايشــان به شــدت 

متالشى شد . 

20 شهريور 1360  آيت اهللا سيد اسداهللا 
مدنى امام جمعه و نماينده امام در تبريز بعد 
از اقامــه نمــاز جمعه بــر اثر انفجــار نارنجك به 
شــهادت رســيد. در ايــن واقعــه عــده اى از 

نمازگزاران نيز شهيد و زخمى شدند.

فاطمه اميراحمدى: قاسم تبريزى، تاريخ پژوه و از مديران موسسه مطالعات و پژوهش هاى سياسى و فصلنامه 
مطالعات تاريخى، موزه عبرت گفت: ضمن تاريخ نگارى دهه 60 بايد تجربيات آن به نسل هاى آينده منتقل 
شود و حتى كودكان نيز با داستان هاى كودكانه پيش از دبستان با مسائل كشور خود اعم از اقتدار، وحدت و 

منافع ملى آشنا شوند. 

دهه مظلوم


