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چکیده
انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا بهعنوان تنها تشکل موافق نظام جمهوری اسالمی ایران در
آمریکا بعد از پیروزی انقالب اسالمی به رویارویی با جریانهای ضد انقالبی در آمریکا پرداخت .با توجه به
اهمیت موضوع و خأل مطالعاتی موجود ،این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که عملکرد انجمن
اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا در تقابل با جریانهای التقاطی و سلطنت طلب چیست؟ برای پاسخ به
این سؤال از روش کیفی تحلیل اسنادی استفاده شده است .برای گردآوری دادهها ضمن مطالعه و بررسی
اسناد ،با برخی از دانشجویان بعد از انقالب اسالمی عضو انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا نیز
مصاحبه شده است .بررسی یافتهها نشان میدهد که عمده فعالیتهای سیاسی انجمن اسالمی در تقابل با
گروههای التقاطی اصالح طلب (نهضت آزادی) و رادیکال (مجاهدین خلق) و گروه ضد انقالبی سلطنت
طلب بوده و انجمن در این راستا از شیوههای مختلف اقدام جمعی و اعتراض بهره گرفته است .از
فعالیتهای عمده دانشجویان در این باره ،فعالیتهای تبلیغاتی و ایدئولوژیکی بوده که به منظور افشاگری
توطئههای دشمن و همچنین آگاه سازی افکار عمومی ملت آمریکا صورت گرفته است .از جمله فعالیتهای
دیگر انجمن در تقابل با جریانهای مذکور تظاهرات و راهپیمایی ،تحصن و اعتصاب غذا بوده که برای
جلب توجه رسانههای گروهی آمریکایی و رساندن پیام خود به جهانیان از آن استفاده شده است.
کلید واژهها :انقالب اسالمی ،انجمن اسالمی دانشجویان ،آمریکا و کانادا ،جریان التقاطی ،جریان سلطنت
طلب
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مقدمه
قبل از پیروزی انقالب اسالمی دانشجویان خارج از کشور از جمله گروههای انقالبی فعال در مبارزه علیه
رژیم پهلوی بودند .از جمله گروههای دانشجویی مستقر در آمریکا انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و
کانادا بود .این تشکل از جمله گروههای فعال مذهبی ایرانی بود که مبارزات دانشجویان مسلمان ایرانی را
هدایت میکرد.
اعضای انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا که با پسوند فارسی زبان از بقیه دانشجویان مسلمان
جدا میشدند ،عالوه بر خودسازی و آموزش دروس اسالمی در محل دانشگاه مورد تحصیل خود ،با
برگزاری برنامههای سخنرانی و همچنین جلسات تشکیالتی در سطوح شهرها در ایالتهای آمریکا ،همه
ساله نشست ساالنه نیز در نقطهای از آمریکا برگزار میکردند که پیام امام خمینی(ره) از نجف روحیه
بخش این نشستها بود .با افزایش فعالیتهای ضد رژیم شاهنشاهی در ایران ،فعالیتهای انجمن در
آمریکا نیز شدت گرفت و هم زمان در شهرهای آمریکا و در بعضی از شهرهای کانادا نیز این فعالیتها به
صورت سخنرانی در دانشگاهها ،کلیساها و مجامع عمومی ،برنامههای رادیو و تلویزیونی ،برگزاری
تظاهرات و تجمعات ،ارسال اطالعیهها و اخبار انقالب به خصوص پیامهای امام خمینی(ره) از پاریس به
زبانهای فارسی و انگلیسی به ایرانیان و رسانههای آمریکایی ،تهیه طومار و ارسال آن برای مقامات دولت
آمریکا و نظائر آن انجام میگرفت (مصاحبه با روغنی زاد.)5930 ،
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا تنها نهاد دانشجویی
طرفدار ایران در آمریکا به فعالیت خود ادامه داد و عالوه بر تبلیغ برای نظام جمهوری اسالمی ایران و
برگزاری جلسات مذهبی در شهرهای مختلف آمریکا ،با عناصر جریانهای التقاطی و سلطنت طلب نیز به
مقابله برخاست و با توجه به درگیریهایی که پیش میآمد تعداد زیادی از اعضاء و هواداران انجمن روانه
زندانهای آمریکا شدند (مصاحبه با نصرآبادی .)5930 ،بر این اساس این مقاله در پی پاسخ به این سؤال
اصلی است که :انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا در تقابل با جریانهای التقاطی و سلطنت طلب
چه فعالیتهایی داشته است؟
از جمله اهمیت و ضرورتهای این تحقیق میتوان به مواردی نظیر :بسط دانش نظری درباره
فعالیتهای سیاسی دانشجویان مسلمان ایرانی خارج از کشور ،بسیج و هماهنگ سازی منابع و امکانات
دانشجویی در جهت پیشبرد اهداف کشور و تالش برای جهت دهی مناسب به امکانات و تواناییهای
دانشجویی جهت توسعه کشور اشاره کرد .این مقاله از جمله پژوهشهای کیفی ،توصیفی تحلیلی مبتنی بر
تحلیل اسنادی است که با بررسی کتابها ،آثار و متون تاریخی و همچنین بررسی اسناد مختلف مربوط به
انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا انجام شده است .بخش دیگری از اطالعات مورد نیاز با توجه
به محدودیتهایی که در این زمینه وجود داشت از طریق انجام مصاحبه با اعضای مطلع و فعال انجمن
اسالمی جمعآوری شده و به این شکل سازمان دهی شده است که ابتدا بعد از بیان مقدمه به تعریف
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق پرداخته میشود .سپس برای پاسخگویی به سؤال اصلی در سه بخش به
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بررسی تقابل انجمن اسالمی با جریان التقاطی اصالح طلب ،التقاطی رادیکال و سلطنت طلب پرداخته
شده و در آخر نیز نتیجهگیری ذکر شده است.
مفاهیم و مباني نظری
بررسي مفاهیم
جریان التقاطي

این جریان با ادغام اسالم در کمونیسم و لیبرالیسم پدید آمد .در این جریان بهجای اینکه دین از
متخصصین ،یعنی مراجع تقلید عظام و روحانیت ،اخذ شود و یا اعضای این جریان بخواهند خود در
حوزههای علمیه به تحصیل جدی بپردازند ،به مطالعات فردی بسنده کرده و در برداشتهای دینی خود به
منابع غیراسالمی هم متکی بودند .این جریان دارای تفکر اسالم منهای روحانیت و در برگیرنده گروههایی
نظیر نهضت آزادی ،سازمان مجاهدین خلق و گروه فرقان است (مقصودی.)02 :5932 ،
جریان التقاطي اصالح طلب

این جریان تداوم جریان ملی گرایی قبل از کودتای  03مرداد است .منتهی با یک جمعبندی و تجدید نظر
اساسی در اصول و شیوهها ی مبارزه .این جریان عالوه بر اصالح طلبی دینی به لحاظ سیاسی هم اصالح
طلباند و شعار تجدید حدود قدرت حکومت (شاه سلطنت کند نه حکومت) را سر داده و به مبارزه سیاسی
در قالب قانون اساسی مشروطه پایبند بودند .سمبل این جریان فکری گروه نهضت آزادی است که از
سوی جناح مذهبی جبهه ملی تشکیل شد .نقد سنت ،پیوند دین و دنیا ،برابری ،آزادی ،دموکراسی و
نگرش به دین در پرتو علم تجربی نمونههایی از نگرش اصالح طلبی دینی بر اساس روش بازگشت به
قرآن و نادیده گرفتن حدیث است (شفیعی.)561 :5930 ،
جریان التقاطي رادیکال

این جریان فکری التقاطی برآمده از درون جریان التقاطی اصالح طلب است و سعی میکند بین اسالم و
مارکسیسم آشتی برقرار کند .بدین لحاظ این جریان نیز در نهایت به مارکسیسم گرایش پیدا کرد .تفاوت
آن با جریان التقاطی اصالح طلب در این است که اساس سلطنت را نفی میکند .این جریان التقاطی
خاستگاهش جوانان سیاسی شده و رادیکالی بود که شکست نهضت ملی را ناشی از ضعف لیبرالیسم
میدانستند .گروه موسوم به مجاهدین خلق ایران تجسم چنین تفکری بودند (شفیعی.)563 :5930 ،
جریان سلطنت طلب

این جریان فکری ضمن تبلیغ و ترویج اندیشه سلطنت طلبی در پی ریشهیابی مبانی مشروعیت تاریخی و
فرهنگی برای حاکمیت سلطنت پهلوی بود .این جریان که به نام مشروطه خواه نیز شهرت دارد درصدد
احیای سلطنت در ایران با توجه به پیشینه دوران هخامنشی بود .اعضای این جریان اغلب از بازماندگان
رژیم سابق ایران هستند .گرچه آنها به ظاهر خود را ملیگرا و طرفدار دموکراسی معرفی میکنند (مظفری،
.)50 :5931
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مباني نظری

معموالً جنبشهای اجتماعی یکی از انواع رفتارهای اجتماعی هستند که از روابط متقابل میان افراد در
درون یک جامعه ناشی شده و بهعنوان رفتار جمعی پاسخ عدهای از مردم نسبت به یک وضعیت یا مسئله
خاصی تلقی میشوند (جالیی پور )55 :5933 ،که در اینجا برای بیان رفتار انجمن اسالمی دانشجویان
آمریکا و کانادا در قبال جریانهای غیر هم سو بهعنوان یک جنبش دانشجویی سعی شده است که برای
مبانی نظری ،تلفیقی از نظریه جنبشهای اجتماعی آلن تورن و دالپورتا و دیانی استفاده شود.
«آلن تورن» جامعهشناس فرانسوی اصول سهگانهیی را برای موجودیت جنبش اجتماعی پیریزی کرده
است که عبارتند از:
 -5اصل هویت :یک جنبش اجتماعی باید از هویتی مشخص برخوردار باشد یعنی اینکه مشخص شود
از چه افرادی تشکیل شده ،سخنگوی چه افراد و گروههایی است و مدافع و محافظ چه منافعی است.
 -0اصل مخالفت :جنبش اجتماعی همیشه در برابر نوعی مانع یا نیروی مقاوم قرار دارد و پیوسته سعی
در درهم شکستن دشمنانی دارد .بدون اصل مخالفت (ضدیت) جنبش اجتماعی نمیتواند وجود داشته
باشد .اکثر جنبشهای اجتماعی همیشه با وضع موجود مخالفند و اهداف خود را با وضع موجود در تعارض
میبینند.
 -9اصل عمومیت :یک جنبش اجتماعی به نام ارزشهایی برتر با ایدههایی بزرگ ،فلسفه یا ایدههای
مذهبی آغاز میگردد و کنش آن هم ملهم از تفکر و عقیدهای است که تا حد امکان سعی در گسترش و
پیشرفت دارد .دالیلی که باعث کنش یک جنبش اجتماعی میشود ممکن است به صورت منافع ملی،
آزادی بشریت ،رفاه و خوشبختی جمعی ،حقوق انسانی ،سالمت همگانی ،خواست الهی و ...باشد و اینها
همان خصوصیاتیاند که «آلن تورن» آن را اصل عمومیت مینامد .این اصل هم مانند اصل هویت و اصل
مخالفت برای شناخت ذات و جهتگیری یک جنبش اجتماعی معموالً با تغییر در اصل عمومیت آن همراه
است (گی روشه.)563 :5966،
حال آنچه باعث میشود سازمانها به اقدامات اعتراض آمیز روی بیاورند هنجاری مخالف با ارزشها و
هنجارهای گروه است که در نتیجهی این امر و وجود عوامل دیگری همچون منابع سازمانی کافی،
توانایی رهبران جنبش برای تولید ایدئولوژیکهای مناسب ،وجود یک بستر سیاسی مطلوب ،باالبودن
آگاهی و تغییر توجهات از ارزشهای مادی به معنوی سازمانها به این گونه اقدامات دست میزنند
(دالپورتا و دیانی.)031 :5930 ،
اعتراض به سه شیوه ابراز میشود نخست ،تعدد که نشان از تعداد معترضین است .دوم ،تخریب مادی
که مبتنی بر توانایی اختالل در جریان روزمره امور است .سوم ،منطق شهادت دادن که درصدد نشان دادن
تعهد احساسی اعتراضکنندگان است .مطمئناً هر جنبشی پیامدهایی دارد که تغییر در عرصههای گوناگونی
را به دنبال داشته است (همان.)913 ،

انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا 25 .........................................................................................................................................................................

مدل مفهومي
دسترسی به منابع
سازمانی کافی

توانایی رهبران جنبش
برای تولید
ایدئولوژیکهای مناسب

اصل مخالفت
تعدد

وجود یک بستر سیاسی
مطلوب

باال رفتن آگاهی فکری
مردم

عمل جمعي

تخریب

شهادت
دادن
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استراتژیها میان
کشورها

نمودار :1مدل مفهومي تحقیق بر اساس نظریات دالپورتا و دیاني و آلن تورن
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نمودار :2مدل مفهومي فعالیتهای انجمن اسالمي دانشجویان آمریکا و کانادا در تقابل با
جریانهای التقاطي و سلطنت طلب بر اساس مدل نظری تحقیق
تقابل انجمن اسالمي دانشجویان آمریکا و کانادا با جریان التقاطي اصالح طلب

در این بخش به پاسخگویی نحوه تقابل انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا با جریان التقاطی
اصالح طلب (نهضت آزادی) پرداخته میشود .در ابتدا نهضت آزادی خارج از کشور معرفی میشود و
سپس فعالیتهای این جریان مورد بررسی قرار میگیرد.
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نهضت آزادی خارج از کشور در سال  5905توسط دکتر علی شریعتی ،پرویز امین ،مصطفی چمران،
ابراهیم یزدی و صادق قطب زاده پایهگذاری شد .این نهضت در ابتدای تشکیل بهطور عمده به حفظ
ارتباط خود با تشکلهای دانشجویی اروپا و آمریکا و همچنین فعالیتهای دفاعی به منظور کمک به
مبارزات داخل کشور از طریق سازمانهای دانشجویی و جبهه ملی پرداخت .همچنین اعضای این گروه از
جمله شهید چمران و ابراهیم یزدی نقش زیادی در راه اندازی انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا
شاخهی فارسی زبان داشتند (کریمیان.)035 :5935 ،
دربارهی همکاری این نهضت با انجمن اسالمی نیز اختالفاتی وجود داشت از جمله اینکه نهضت
آزادی و در رأس آن دکتر یزدی بر این باور بودند که مبارزه سه بعد ایدئولوژیک ،سیاسی و نظامی دارد و
انجمن اسالمی در بعد ایدئولوژیک ،نهضت آزادی در بعد سیاسی و مجاهدین خلق در بعد نظامی فعال
هستند و انجمن نباید به کارهای سیاسی بپردازد و او گروهی را به نام سازمان جوانان تشکیل داده و معتقد
بود کسی که میخواهد فعالیت سیاسی انجام دهد باید در زیر مجموعه این سازمان انجام دهد نه انجمن
اسالمی .اما این توجیه مورد قبول انجمن نبود و آن را موجب تضعیف خود میدانست .انجمن با نهضت
آزادی در مورد مرجعیت امام نیز اختالف داشت و نهضت برخالف انجمن بر مرجعیت آیت اهلل
شریعتمداری و آیت اهلل زنجانی تأکید داشت .از جمله اختالف دیگر انجمن و نهضت این بود که نهضت
آزادی گرایش ملیگرایانه با تأسی به مواضع دکتر مصدق داشت ولی انجمن اسالمی با گرایش مذهبی،
بیشتر به نقش روحانیت بهعنوان رهبری تحوالت سیاسی و انقالبی اعتقاد داشت (یابنده.)533 :5930 ،
دانشجویان در منطقهی جنوب آمریکا به نهضت آزادی گرایش داشتند ،ولی در منطقهی غرب آمریکا
دانشجویان پیرو خط امام بودند و در منطقهی شرق آمریکا نیز مجموعهای از گرایشهای مختلف وجود
داشت .بیشترین درگیری هم بین منطقه جنوب و غرب بود .درباره نمونهای از این درگیریها دکتر ظریف
بیان میکند که:
بعد از انقالب منطقه غرب اختیار کنسولگری سانفرانسیسکو را در دست گرفت و در آن زمان آقای دکتر
یزدی وزیر امور خارجه شده بودند و ایشان از منطقهی جنوب و طرفدار نهضت آزادی بودند و اعضای
منطقهی غرب را نیز قبول نداشتند .بنابراین یکی از اعضای شرق آمریکا را بهعنوان سرکنسول به این
منطقه فرستادند تا بر کار آنها نظارت داشته باشد .البته با رفتن دکتر یزدی از منطقهی جنوب این منطقه
گرایش فکری اش تغییر کرد و قسمت انقالبی انجمن شد و منطقهی غرب که قبالً گرایش انقالبی
داشت ،لیبرالی شد (مصاحبه با ظریف.)5935 ،

اختالفات بین انجمن با نهضت آزادی که قبل از پیروزی انقالب اسالمی تشدید شده بود تا اوایل
انقالب همچنان ادامه داشت .مراکز مهم این اختالفات شهرهای تگزاس و اکالهاما بود .پس از مدتی با
کمک اعضای انجمن افراد طرفدار نهضت آزادی از انجمن اخراج شدند و زمینه فعالیت برای گروه
دانشجویی پیرو خط امام هموار شد (مصاحبه با رنجبر.)5932 ،
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تقابل انجمن اسالمي دانشجویان آمریکا و کانادا با جریان التقاطي رادیکال

در این قسمت به تقابل انجمن اسالمی با جریان التقاطی رادیکال (منافقین) پرداخته میشود .در واقع
انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا بیشترین درگیری را با این جریان داشتند و عمده فعالیتهای
سیاسی انجمن با این جریان در سه حوزه فعالیتهای ایدئولوژیکی ،تظاهرات ،راهپیمایی ،تحصن و
اعتصاب غذا بود.
گروه منافقین بعد از پیروزی انقالب تمام توان خویش را برای نابودی انقالب اسالمی بهکار گرفتند.
آنها معتقد بودند که قبل از اینکه پایههای هیئت حاکمه در جامعه محکم شده و طرحهای عمرانی به نفع
تودهها اجرا شود باید رژیم را به تعبیر خودشان با مشکالتی از قبیل اختالفات درونی ،عدم انسجام
تشکیالتی ،از کار انداختن حرکت چرخهای صنعتی و ناتوانی در ارائهی یک برنامه مشخص در زمینههای
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی مواجه کرد .لذا آنها در این باره وظایفی را ایفا کردند؛ از جمله تشدید
اختالفات درونی ،حمایت از یک مقام دولتی و مخالفت با مقام دیگر برای شکستن پل ارتباط تشکیالتی
نظام ،حاضر شدن در جمعهای کارگری در جو بیکاری و جلب رضایت کارگران و تشدید تضادهای صنفی
آنان و باالخره تخطئه نظام به لحاظ عدم ارائه برنامههای مشخص در زمینههای مختلف و ناکارآمد نشان
دادن آن .نحوهی اجرای این برنامهها نیز به این صورت بود که آنها با ارائه آموزشهای عقیدتی -سیاسی
به کلیه هواداران این فکر را در آنها القا میکردندکه رژیم فعلی یک جریان ایستا و رو به زوال است و
چنین جریانی هرگز نمیتواند در مسیر تکاملی تاریخ نقش عمدهای داشته باشد و ما میبایست چنین
نیروی روبه زوال را از بستر تاریخ خارج کرده و به زبالهدان تاریخ سپرده شود .بنابراین تودههای سازمانی
میبایست از طریق اشاعهی این نوع طرز تفکر در جامعه اختالف ایجاد کرده و آن را در سطح عالیترین
مقامات هیئت حاکمه گسترش دهند (کیهان.)0 :5913 ،
با توجه به چنین مواضع ضدانقالبی ،انجمن اسالمی بیشترین درگیری را با منافقین در آمریکا داشت.
در دو سال اول پیروزی انقالب اسالمی اختالفها در حد مناظره و بحث بود .اما پس از واقعهی کردستان
لحن آنها درباره امام و انقالب توهینآمیز و منجر به درگیری شد .بیشترین درگیری بین منافقین و اعضای
انجمن در شهر اکالهاما اتفاق افتاد .درگیریهای ناشی از این اختالفات به حدی بود که به درگیری
فیزیکی هم میانجامید و همین امر باعث شده بود که انجمن کالسهای رزمی -دفاعی برای اعضا
برگزار کند تا اعضای انجمن در این زمینه بتوانند در برابر حمالت منافقین از خود دفاع کنند (مصاحبه با
نصرآبادی.)5930 ،
فعالیتهای ایدئولوژیکي

از جمله فعالیتهای انجمن علیه منافقین فعالیتهای ایدئولوژیک بود .بهعنوان نمونه در اخطاریهی تندی
که علیه فعالیتهای منافقین توسط انجمن منتشر شده آمده است:
از آنجا که تا به حال با تکیه بر بحث منطقی و شیوههای مسالمت آمیز در جهت پیام رسانی عمل
کرده ایم و از آنجا که ایادی استکبار جهانی اخطارهای مکرر این انجمن را در مورد توقف پخش اکاذیب و
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اراجیف را نادیده گرفتهاند و خود مسئول نتایج اعمال ننگینشان نیز میباشند .لذا انجمن اسالمی
دانشجویان در آمریکا و کانادا از این پس با تمامی قدرت تشکیالتی خویش در مقابله با کافران و منافقان
خواهد ایستاد .بدیهی است که چونان گذشته همواره پیام آسمانی شهیدان انقالب اسالمی را با سلم و صفا
و برادری به میان صفوف دانشجویی خواهیم برد .در همین جا اضافه میکنیم که هرگونه اهانتی را به
ساحت مقدس انقالب اسالمی و رهبر کبیرش امام خمینی و یاران آن حضرت را نخواهیم پذیرفت (هشدار
انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا به منافقین و کافران.)5962 ،
از جمله فعالیتهای منافقین در زمان جنگ تحمیلی به راه انداختن جنگ داخلی بود و هدف از این کار
این بود که عملکرد سپاه پاسداران را به داخل کشور معطوف کنند و این امر باعث شکست ایران در جنگ
شود .در یکی از اقداماتی که انجمن اسالمی در جهت افشای فعالیتهای منافقین انجام داد انتشار اخبار
مخرب داخل ایران این گروه در کشورهای آمریکا و کانادا بود (کیهان.)53 :5913 ،
از جمله اقداماتی مهمی که منافقین در آمریکا انجام میدادند انتشار اخبار غلط علیه نظام جمهوری
اسالمی ایران بود .در این باره جلسات سخنرانی تشکیل داده و مراسم برگزار میکردند .در اینگونه مراسم
ضمن سخنرانی سعی میکردند با نمایش فیلم و مطالب جعلی علیه نظام تبلیغ و سیاه نمایی کنند.
بهعنوان نمونه در یکی از این مراسمهایی که به مناسبت دومین سالگرد قیام مردم و انقالب از جانب
منافقین ترتیب داده شده بود ،اطالعیهای به شرح زیر صادر شده است:
دومین سالگرد قیام خلق قهرمان ایران که یکپارچه و یکصدا بپا خاست و طومار ننگین رژیم پهلوی
را درنوردید ،بپا خاست تا دیگر از اسارت و زنجیر ،شکنجه و تبعید ،ظلم و حق کشی اثری نبیند .بپاخاست
تا در طلیعهی صبح انقالب نسیم آزادی و رهایی را تنفس کند و آنگاه با شعار «بعد از شاه نوبت
آمریکاست» خروشانتر و پرتوانتر با جهانخواران به ستیزه برخیزد و همنوای پیشتازان واقعی انقالب و در
پرتو ثمرهی خون دهها هزار شهید به این ضرورت تاریخ و تکامل لبیک گوید .اما امروز ... ،پس از گذشت
دو سال و بهدست مرتجعین انحصارطلب ،دوباره آزادیها در اسارت ،قصر و اوین میزبان انقالبیون صدیق
و بازار شکنجه گاهها پررونق گشته است ،دهنها بسته ،قلمها شکسته و راه رفتن سد گردیده است و
خفقان و سرکوب سایهی شوم خود را بر مردم افکنده است و  . ...ولی فردا ... ،فردا که صبح آگاهی بدمد،
وقتی که غنچههای حقیقی انقالب بشکفد وقتی که حیله و مردم فریبی بی اثر شود . ...دیگر اسارت و
شکنجه و تهمت و تکفیر ،کاری نخواهد بود و راه سیل خروشان خلق را سدی نتواند که ببندد و صبح
صادق آزادی خواهد دمید .آخر مگر میشود خورشید را به بند کشید (اطالعیه ارتجاعی خواندن عناصر
انقالبی از سوی سازمان دانشجویان مسلمان در آمریکا (منافقین) ،بی تا).
از جمله جنایات منافقین ترور شخصیتهای برجسته کشور به ویژه شهید بهشتی و یارانش در دفتر
حزب جمهوری اسالمی و شهید رجایی و شهید باهنر بود که در این باره امام خمینی(ره) پیامهایی را
خطاب به ملت ایران صادر کردند و انجمن اسالمی این پیامها را به شکل وسیعی در آمریکا پخش و
منتشر کرد (امام خمینی5 :5962 ،و  .)590عالوه بر انتشار این پیامها ،انجمن اسالمی در سطح حوزههای
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خود اقدام به برگزاری مراسم بزرگداشت برای این شهیدان کرد (اطالعیه برگزاری مراسم ختم به مناسبت
شهادت آقایان رجایی و باهنر )5962 ،و با صدور پیامی این گونه اقدامات مذبوحانه را محکوم کرده و بر
استمرار راه شهدا تأکید کرد (پیام انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا به مناسبت شهادت آقایان
رجایی و باهنر.)5962 ،
از دیگر اقدامات انجمن آشکار کردن چهره واقعی گروهکهای ارتجاعی و ضد انقالبی در آمریکا بود.
از جمله این گروهها «انجمن دانشجویان مسلمان آمریکا» 5بهعنوان شاخهای از تشکیالت منافقین بود.
طرفداران این گروه با برگزاری ضیافت شامی به مناسبت عید نوروز که مقارن با ایام عزاداری حضرت
فاطمه(س) بود سفرای دیگر کشورها را دعوت کردند .که در این مراسم سفیر سابق آمریکا در ویتنام و
ایران اظهار میکند که «هر گروه میانه رو و متمایل به غربی که به مبارزه علیه مالها برخیزد آن گروه را
بهعنوان یک گروه مترقی تبلیغ خواهیم کرد» .در پاسخ به چنین عملی انجمن اسالمی دانشجویان با
صدور بیانیهای دست به افشاگری علیه این گروه میزند و به دفاع از آرمانها ،ارزشها و نهادهای انقالبی
میپردازد:
شما را چه میشود که برای به خنده درآوردن حضار کمونیست به روحانیت میتازید و آن کمدی و
نمایشنامه تهوع آور و تئاتر الله زاری کذایی همراه با کف زدنهای رفقای منافق و پیکاری و فدایی را
ترتیب میدهید .چه هدفی را دنبال میکنید؟ آیا این اعمال مسخره چیزی جز آب ریختن به آسیاب
امپریالیسم جهانی است؟ چه هدفی را از کوبیدن پاسداران جان بر کف و کمیتهها (که آمریکا نیز از دست
آنها بنابر اسناد بهدست آمده از جاسوسخانه مینالید) دنبال میکنید؟ چه هدفی را از کوبیدن نماز جمعه این
سنگر جاودان اسالم دارید؟ سنگری که اولین بار بعد از انقالب مرحوم آیت اهلل طالقانی پشت آن قرار
گرفت .در یک کلمه هنگامیکه به نماز جماعت در جلسه خویش دعوت کردید آیا حتی یکنفر به دعوت
شما پاسخ گفت؟ (اطالعیه انجمن اسالمی در خصوص افشاگری ماهیت اصلی منافقین.)5962 ،
در ادامه بیانیه ،انجمن اسالمی واقعیتهای انقالب و حرکت امام خمینی(ره) را برشمرده و به اشتباهات
این گروه اشاره میکند:
در حالیکه امام امت مکرراً به انقالب فرهنگی و تغییر بنیادین نظام دانشگاهی تأکید کردهاند حضرات
نام آن را عوام فریبی میگذارند و افاضل فضل میفرمایند که مرتجعین دانشگاهها را بستهاند و یا در
زمانیکه حمله نظامی آمریکا به طبس مصادف با قائلهی امجدیه است آن را به بسته بودن دانشگاهها ربط
میدهند و از آنجا که مبانی توحیدی را از قبل در قالبهای تنگ مارکسیستی عبور میدهند ،تحلیل
میکنند که انقالب اسالمی ایران «انقالبی برای شکم بود نه برای چیزهای مهم» آیا این جمله ماهیت

 . 5انجمن دانشجویان مسلمان قبل از انقالب از انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا جدا شد و رهبری این گروه را فردی به نام علی جمالی
برعهده داشت که گاهی به این سازمان خط علی جمالی نیز میگفتند .فعالیت این گروه در راستای فعالیت مجاهدین بود و جناحی تندرو بودند
اختالفات انجمن اسالمی با این گروه بعد از انقالب به اوج خود رسید .مرکز درگیریها نیز در قسمتهای مرکز و جنوب آمریکا بود و درگیریها به
حدی باال بود که به برخوردهای فیزیکی شدیدی میانجامید (مصاحبه با ظریف.)5935 ،
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منافقانه شما را آشکار نمیکند؟ آیا این بدان معنا نیست که این جریان ،اسالم و آزدایخواهی و فطرت
الهی انسان را چیزی موهوم میداند و اقتصاد را زیربنا و مذهب را روبنا؟ اینگونه تحلیلها چگونه
رشادتها و شهامتهای جوانهای  50ساله و انفاقهای پیرزنان کهنسال را که تنها دارایی خود را که بالغ
بر  501ریال است را توجیه گرند؟ آیا دفاعی که از روزنامه آمریکایی آیندگان در این گونه جلسات بهعمل
میآید نشان نمیدهد که ریگی در کفشتان است؟ (همان).
پس از برشمردن اشتباهات این گروه منافق ،انجمن اسالمی برای اطالع کسانی که از عمق مسائل
جاری در کشور اطالعی ندارند و متمایل به این گروه شدهاند ،اضافه میکند:
در پایان خواهران و برادرانی که از عمق مسائل اطالع ندارند و متمایل به این جریان شدهاند را به
قضاوت میطلبیم .جلسه و ضیافتی که در شب شهادت دختر پیامبر اکرم(ص) با نمایشنامه و شام و
خندههای مستانه برگزار میشود چگونه میتواند ادعای اسالمیت کند .اینک که ملت مبارز ما توسط ارتش
کافر صدام خائن در زیر ضربات امپریالیسم جهانی است و هر روز بهترین فرزندانش را تقدیم کاروان شهدا
میکند ،چگونه توهین به امام امت و خلق شهیدپرور ایران و نهادهای برخاسته از میان مردم قابل تحمل
است؟ کران ،کوردالن ،الالن بدانند که نه ملت ایران و نه فرزندان در غربت نشستهاش هرگز در قبال این
بی شرمیها سکوت نکرده و تا آنجا که در توان دارند از انقالب اسالمی ایران و رهبری پیامبر گونهاش و
سایر نهادهای انقالبی دفاع خواهند کرد و در همینجا به کلیه نیروهای ضد انقالب و وابستگان به
امپریالیسم جهانی هشدار میدهیم که خود مسئول عواقب احتمالی این توطئهها خواهند بود (اطالعیه
انجمن اسالمی در خصوص افشاگری ماهیت اصلی منافقین.)5962 ،
انجمن اسالمی در ادامه افشاگری ماهیت سازمان مجاهدین خلق و شاخه دانشجویی آن در آمریکا،
اقدام به انتشار بیانیهای در جهت افشاگری این سازمان نموده و از فعالیتهای آن پرده برداشت و ماهیت
اصلی آن سازمان را که مبارزه علیه انقالب اسالمی در راستای منافع استکبار جهانی بود ،روشن ساخت .تا
آنها که بیاطالع هستند فریب دسیسههای آنها را نخورند بلکه بدانند که آنها به همراهی سایر جریانها
درپی توطئه فراگیر علیه انقالب اسالمی ایران هستند (اطالعیه انجمن اسالمی در جهت افشاگری ماهیت
سازمان مجاهدین و شاخه دانشجویی آن در آمریکا ،بی تا).
از جمله فعالیتهای بیشرمانهی ضد انقالبی منافقین هتک حرمت رهبر کبیر انقالب اسالمی ،حضرت
امام خمینی(ره) بود .در تاریخ یازده تیر سال  5962سازمان مجاهدین اعالمیهای تحت عنوان «سازمان
مجاهدین خلق اتهامات مجعول آقای خمینی را تکذیب میکند» منتشر کرد .در این اعالمیه سعی شده
بود علیرغم واقعیتهای تاریخی و عینی که همچون آفتاب بر ملت ایران و مردم دنیا روشن بود ،سوابق
مبارزاتی امام خمینی(ره) را انکار نموده و بهمنظور ترور شخصیت ،به شکل تلویحی و آشکار ایشان را
وابسته ،درباری ،آمریکایی معرفی کرده و القاب ناپسند و زشتی را که بیشتر برازنده خودشان بود ،به امام
نسبت دهد .انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا در پاسخ به این اعالمیه اهانت آمیز ،بیانیهای صادر
کرده و در آن به تحریفات و اتهامات وارده به امام پاسخ داد .از دیدگاه انجمن انتشار چنین اعالمیههایی
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آثار مثبتی هم برای انقالب اسالمی داشت .زیرا از یک سو پرده از چهره واقعی و ضد انقالبی رهبران
سازمان مجاهدین بر میداشت و از سوی دیگر با توجه عدم انطباق محتوای چنین اعالمیههایی با واقعیت
و مواضع اولیه سازمان ،هواداران و فریب خوردگان آن را وادار میکرد تا به ارزیابی مجدد از سازمان و
صداقت آن بپردازند.
عالوه بر این تشابه لحن و محتوای چنیین اعالمیههای ضد انقالبی با اعالمیهها و تبلیغات گروهای
سلطنت طلب ،مارکسیست و مائوئیست و جریان تبلیغات امپریالیستی و صهیونیستی ،جای تردید برای
کسی باقی نمیگذاشت که این سازمان به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم در خدمت منافع و مصالح جریان
ضدانقالبی و آمریکایی و صهیونیستی است (انتشار اطالعیه منافقین در خصوص توهین به امام.)5962 ،
در این باره در یکی از اخطاریههای انجمن اسالمی به ایادی آمریکا هشدار داده شده که دست از اعمال
خرابکارانهی خود در مورد انقالب اسالمی بردارند:
در شرایطی که ملت بپاخاسته و شهید پرورمان در مصاف نابرابر با صدام کافر و رژیم پوشالیاش است.
در شرایطی که امپریالیسم جهانی انقالب اسالمی ایران را در محاصره نظامی خویش دارد و  ...ملت ما
شاهد تالش مذبوحانه ایادی استکبار جهانی جهت تضعیف چهره تابناک یگانه انقالب توحیدی عصر
حاضر است .آنها که خود را همگام با خلق ایران میدانند و در شرایطی که ملت ما با امپریالیسم آمریکا و
رژیم صدام در مصاف است ،بهنفع صدام و آمریکا تمامی ساواکیها و ضدانقالبیون فراری و سلطنت
طلبان و بختیاریون و گروهکهای ارتجاعی و آمریکایی را تحت عنوان گروهکهای مترقی به تظاهرات
بر علیه انقالب اسالمی ایران فرا میخوانند و گوی سبقت را در حمله به انقالب اسالمی از رادیوهای
ارتجاعی تل آویو ،صدای آمریکا ،رادیو لندن ،رادیو عراق و ...ربودهاند ،بدانند که خلق مسلمان ایران چهره
کریه آنها را بهخوبی شناخته و مرگ تاریخیشان نزدیک است .انجمن اسالمی دانشجویان در آمریکا و
کانادا بهعنوان تنها سازمان مدافع مواضع انقالب اسالمی ایران و رهبری پیامبرگونهاش در آمریکا ،این
تشبثات مذبوحانه را شدیداً محکوم کرده و جداً به ضدانقالبیون در قبال عواقب اعمالشان اخطار میکند
(اخطاریه انجمن اسالمی حوزه بتن روژ به ایادی امپریالیسم.)5962 ،
یکی دیگر از اقدامات منافقین در آمریکا در تقابل با انجمن اسالمی ،انتشار بیانهای علیه این انجمن
بود که در آن دیدگاه انجمن اسالمی نسبت به خود در باره مراسم بزرگداشت مرحوم طالقانی را محکوم
کرده و در آن به دفاع از خود پرداخته و انجمن اسالمی را سازمانی ارتجاعی خوانده بودند .از فعالیتهای
دیگر منافقین در آمریکا ،انتشار اطالعیههایی بود که به مناسبت عزل بنیصدر بهعنوان رئیس جمهور
وقت صادر کرده و در آن اطالعیه به عواقب چنین عزلی به زعم خود هشدار دادند (اطالعیه انجمن
اسالمی در خصوص برکناری بنیصدر .)5962 ،همچنین تشکیالت منافقین در آمریکا در همراهی با
تشکیالت داخل ایران به دستگیری محمدرضا سعادتی واکنش نشان داده و با انتشار بیانیههایی خواستار
آزادی او شدند (اطالعیه منافقین درآمریکا در حمایت از سعادتی.)5913 ،

انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا 33 .........................................................................................................................................................................

در اعالمیهای که از طرف یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بهدست انجمن اسالمی افتاد،
براساس محتوای آن از فعالیتهای ضدانقالبی این گروه پرده برداشته شد .در این اعالمیه اطالعاتی راجع
به اهداف و فعالیتهای پشت پرده منافقین در جلوگیری از آگاهی هوادارانشان ،همکاری آنها با بنی صدر
و آمریکا ،اعتراف به ترور شهید دکتر بهشتی و یارانش و برنامهی آینده آنها با قصد ترور رجایی از موارد
مهمی بود که بهدست آمد و انجمن اسالمی هم با توجه به مطالب مهم این اعالمیه ،آن را به منظور
افشای ماهیت آنان و آگاهی بخشی به طرفداران بیاطالع منتشر کرد (انتشار متن اعالمیه یکی از اعضای
سازمان مجاهدین در مورد ماهیت واقعی این سازمان ،بی تا).
برگزاری تظاهرات و راهپیمایي
انجمن اسالمی از روشهای مختلفی برای مبارزه استفاده میکرد که سادهترین شکل آن صدور اطالعیه و
بیانیه بود و در مرحله بعدی از برگزاری تظاهرات خیابانی بهعنوان یکی از ابزارهای مهم اعتراضی در
مواقع ضروری استفاده می کرد .البته برگزاری تظاهرات اعتراضی منوط به اجازه از مقامات دولتی بود و
دولتها به فراخور سیاستهای خود ممکن بود با آن مخالفت کنند ،ضمن اینکه در این گونه تظاهراتها
آسیبهایی به انجمن اسالمی وارد میشد و تعداد زیادی از اعضای انجمن دستگیر و بازداشت میشدند.
بعضی از این تظاهراتها بهصورت منطقهای بود ،مانند تظاهرات به مناسبت روز قدس که در شهرهای
مهم برگزار میشد و اعضای دیگر شهرهای انجمن برای شرکت در این مراسم خود را به نزدیکترین شهر
برگزارکننده تظاهرات میرساندند .در این میان برخی از تظاهراتها عمومی بود و در یک مکان خاص
صورت میگرفت که در این گونه موارد ،اعضای انجمن باید مسافت طوالنی را طی میکردند تا خود را از
ایالتهای مختلف به محل مورد نظر برسانند (غفاری هشجین و قوامی .)503 :5939 ،از جمله این گونه
تظاهرات مهم میتوان به تظاهرات علیه فعالیتهای منافقین در کشور آمریکا اشاره کرد که با هدف
حمایت از انقالب اسالمی و رزمندگان دفاع مقدس صورت گرفت.
انجمن اسالمی همچنین به مناسبت پیروزیهای رزمندگان اسالم در جبهههای دفاع مقدس پیامهایی
را خطاب به آنها صادر کرده و از زحمات و فداکاریهای آنها تشکر میکرد .انجمن اسالمی در این باره به
منظور حمایت از رزمندگان اسالم در تاریخ ششم مهرماه سال  5962تظاهراتی در مقابل سازمان ملل
متحد برگزار کرد .پلیس آمریکا به این تظاهرات حمله کرده و افراد زن و مرد و حتی بچههای شرکت
کننده در تظاهرات را مورد ضرب و شتم قرار داد .در این ماجرا بیش از پنجاه نفر زخمی شده و دوازده نفر
آنها به بیمارستان منتقل شدند و این در حالی بود که تعداد اندک منافقین حاضر در صحنه آزادانه و با
حمایت پلیس در خیابانها علیه جمهوری اسالمی ایران شعار داده و فحاشی میکردند (اطالعیه شماره 5
انجمن اسالمی در مورد حمله پلیس به صف تظاهرات کنندگان در نیویورک.)5962 ،
یکی دیگر از تظاهراتهای مهمی که در جهت حمایت از انقالب اسالمی و رهبر عظیم شأن آن و
همچنین در مخالفت با فعالیتهای منافقین صورت گرفت ،تظاهراتی بود که در پارک الفائد در واشنگتن
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برگزار شد .در این تظاهرات صد و شصت و شش نفر از اعضای زن و مرد انجمن بدون هیچ گونه توجیهی
دستگیر شدند .در این حمله پلیس آمریکا خشم و کینهی امپریالیستی آمریکا را یک جا بر سر این پیروان
راه امام خمینی(ره) فرود میآورد بهطوریکه شصت نفر از آنها به شدت مجروح میشوند و حال پنج نفر
آنها نیز وخیم گزارش بوده است (اطالعیه شماره  0انجمن اسالمی در رابطه با تظاهرات در واشنگتن،
.)5962
برگزاری راهپیمایی وحدت برای جلوگیری از هر گونه توطئه و اغتشاش از دیگر فعالیتهای سیاسی
انجمن اسالمی با هدف حمایت از انقالب اسالمی و تقویت اتحاد و همبستگی بهعنوان عامل مهم
پیروزی انقالب اسالمی بود (شاهد 52 ،آبان.)3 :5913 ،
تحصن و اعتصاب غذا
تحصن مهم اعضای انجمن اغلب در زندانهای آمریکا صورت میگرفت .یکی از اعتصابهای مهم
انجمن ،اعتصاب پس از دستگیری اعضای انجمن بعد از تظاهرات پارک الفائد در واشنگتن بود که
وضعیت اعضای زندانی شده در یکی از اطالعیههای انجمن به این صورت گزارش شده است:
 -5برای هر هشت نفر یک سلول به وسعت  0در  5/1و با ارتفاع  0متر در نظر گرفتهاند.
 -0اکثر سلولها فاقد نورکافی بوده و مرطوب و کثیف میباشند و حتی بعضی سلولها فاقد توالت و
وسائل ساده و ضروریاند.
 -9بازجوهای زندان را یک ساواکی فراری که خود را ثقفی معرفی کرده و دو نفر آمریکایی که آرم
سازمان «بنیاد ایران آزاد» (سازمانی متشکل از دزدان و فراریان طرفدار بختیار) بر سینه داشتند تشکیل
میدادند .این بازجویان در نهایت بیشرمی و وقاحت با فحاشیهای رکیک سعی در گرفتن اقرار از
خواهران و برادران ما داشتهاند.
 -0معالجهی مجروحان در بیمارستان در نهایت کندی و اهمال و بیتفاوتی پیش میرود .بهطوریکه
زخمهای افراد بسیاری در اثر عدم مراقبت دچار عفونت شدهاند.
 -1از  62نفر مجروحین حادثه که تاکنون شناسایی شدهاند  01نفر با وجود جراحات بسیار هنوز در
زندان بهسر میبرند.
اما با تمام این مشکالت با وجودی که خواهران و برادران ما در اعتصاب غذا بهسر میبرند با توکل به
خدا و با عشق به امام و انقالب از روحیه بسیار خوبی برخوردار بوده و فضای دهشتناک زندان را با
فریادهای اهلل اکبر ،خمینی رهبر خود پر کردهاند (اطالعیه شماره  0انجمن اسالمی در رابطه با تظاهرات
در واشنگتن.)5962 ،
تقابل انجمن اسالمي دانشجویان آمریکا و کانادا با جریان سلطنت طلب

تقابل انجمن اسالمی با جریان سلطنت طلب در آمریکا در سه بعد ایدئولوژیکی ،تظاهرات و راهپیمایی و
تحصن و اعتصاب غذا بود.
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فعالیتهای ایدئولوژیکي

بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،سلطنت طلبهای مقیم خارج از کشور در صدد اجرای برنامههای
تبلیغاتی خود علیه انقالب بودند .در این راستا سردمداران فراری رژیم شاه با خرج میلیونها دالر دسترنج
چپاول شدهی ملت مظلوم ایران برنامههای تبلیغاتی وسیعی علیه انقالب اسالمی ایران تدارک دیدند .در
این زمینه انجمن اسالمی با انتشار بیانیههایی در صدد افشای برنامههای توطئه آمیز آنها برآمد و بدین
وسیله از کسانی که موافق نظام جمهوری اسالمی ایران بودند خواست که نهایت هوشیاری را به خرج
دهند و با برخوردی انقالبی و منطقی با این عناصر ضدانقالب ،در جهت افشای چهرهی واقعی و
دسیسههای آنها نهایت تالش را بکنند و نگذارند که تودههای ناآگاه از جمله دانشجویان در دام توطئههای
شوم آنها گرفتار شوند .از جمله اقدامات این گروه ضدانقالبی سلطنت طلب که در یکی از نشریات
دانشجویی آمده است اینکه:
شاهپور بختیار ،این خائن به خلق مسلمان ایران ،در این روزها در تماس با دیگر سرسپردگان ضد
انقالب چون شعبان جعفری (معروف به بی مخ) ،نوکر دو آتشهی شاه جالد و با دستیاری پلیس فاشیستی
کشورهای سرمایهداری غربی و همچنین با همکاری احتمالی گروههای ورشکسته و رانده شده از خلق،
برنامه تبلیغاتی از جمله مصاحبهی مطبوعاتی و تظاهرات خیابانی علیه انقالب اسالمی ایران تدارک
میبیند .آنها تصمیم دارند با به راه انداختن قافلهی رسوا شدهشان از صداقت و پاکی دانشجویان ایرانی که
به سبب دور بودنشان از جامعهی ایران و عدم دسترسیشان به اخبار درست نارضایتیهایی در آنها بروز
کرده است ،سوء استفاده نموده تا از این طریق مهر تأییدی بر توطئهها و دروغ پردازیهای رسانههای
گروهی وابسته به دنیای سرمایه داری و صهیونیسم کوبیده باشند (قدس.)5 :5913 ،
تظاهرات و راهپیمایي

از فعالیتهای دیگری که سلطنت طلبها در آمریکا انجام دادند ،تظاهراتی بود که توسط برادر طباطبایی
معدوم و تشکیالت پوسیده و ارتجاعیاش «بنیاد آزادی ایران» تحت حمایت مستقیم پلیس آمریکا برگزار
شد .در این تظاهرات سلطنت طلبها که در پی مقابله با انقالب اسالمی و آرمانهای آن بودند ،این تجمع
آنها به همت اعضای انجمن اسالمی که از سراسر آمریکا به واشنگتن رفته با شعارهای اهلل اکبر ،ال اله اال
اهلل و درود بر خمینی نقش بر آب شد .پلیس آمریکا هم برای حمایت از سلطنت طلبها ،وحشیانه به
اعضای انجمن اسالمی حملهور شده و دویست و ده تن از آنها را دستگیر کردند و صد و هفتاد تن از آنها
زندانی شدند .در این درگیری چهل نفر مجروح و در بیمارستان بستری شدند .دیگر اعضای انجمن
اسالمی باقیمانده انجمن هم برای اعتراض به دستگیری دوستان خود دست به اعتصاب غذا زدند
(اطالعیه خبری انجمن اسالمی دانشجویان حوزه بتن روژ در رابطه با دستگیری و اعتصاب غذای 052
نفر از اعضای انجمن ،بی تا).
از دیگر اقدامات گروه سلطنت طلب سخنرانی فریدون هویدا (سفیر شاه در سازمان ملل) در قبال
دریافت مبلغی در دانشگاه تگزاس ،شهر آستین و در دانشگاه ام .ال .یو .نورث الیست لوئیزیانا ،شهر مونرو
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بود .برای سخنرانی هویدا در دانشگاه تگزاس کمیتهی آمریکایی برگزارکننده جلسه ،تبلیغات فراوانی
پیرامون آن به عمل آورده بود .در این جلسه دانشجویان زیادی از ایران و آمریکا و کشورهای خاورمیانه
حضور داشتند .هنگامی که در شروع جلسه فریدون هویدا بهعنوان نمایندهی مردم ایران معرفی شد،
عدهی زیادی از دانشجویان ایرانی عضو انجمن به همراه سایر دانشجویان عرب زبان حاضر در جلسه به
اعتراض و افشاگری پرداختند و در نتیجه با به هم خوردن جلسه سخنرانی ،برنامه تبلیغاتی این گروه علیه
انقالب اسالمی نقش بر آب شد (شاهد 09 ،اسفند  .)9 :5913در جلسه سخنرانی دیگری که فریدون
هویدا در شهر مونرو داشت ،او در این جلسه برای عوام فریبی ،ظاهراً رژیم شاه را محکوم ولی از بختیار
طرفداری و علیه انقالب اسالمی سمپاشی میکند .از این رو جلسهی مذکور با واکنش شدید دانشجویان
انجمن اسالمی مواجه شده و نهایتاً این جلسه سخنرانی هم ناتمام میماند (همان.)1 ،
از جمله تظاهراتهای انجمن اسالمی میتوان به تظاهرات علیه خاندان پهلوی در اطراف منزل اشرف
پهلوی ،تظاهرات علیه سمپاشیهای برادر و دستگیری عدهای از اعضای انجمن در این رابطه و همچنین
به تظاهرات انجمن اسالمی در تقابل با طرفداران بختیار در کالیفرنیا که به منجر به درگیری و زد و خورد
شد ،اشاره کرد (پیام درود و حمایت سازمان مجاهدین انقالب اسالمی از انجمن اسالمی.)5913 ،
تحصن و اعتصاب غذا

از مهم ترین اعتصابهایی که اعضای انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا انجام دادند ،اعتصاب
غذایی بود که بیست و هفت تن از دانشجویان دستگیر شده توسط پلیس آمریکا به مناسبت بر هم زدن
سخنرانی فریدون هویدا ،انجام دادند .این دانشجویان امکان خروج از زندان در قبال ضمانت سیصد دالری
و حتی سپردن تعهد کتبی حضور در دادگاه را رد کردند .در این باره انجمن اسالمی برای آزادی
دانشجویان زندانی و همچنین انعکاس عمل وحشیانه و غیرانسانی پلیس آمریکا اقدام به انجام یک سلسله
فعالیتهای حقوقی و افشاگرایانه از جمله تظاهرات نمودند .از سوی دیگر تالشهای گستردهای نیز از
طرف سفارت جمهوری اسالمی ایران در واشنگتن از طریق سرکنسولگری هوستون صورت گرفت که در
اولین قدم باعث بهبود شرایط زندانیان شد .بر این اساس ،دانشجویان زندانی پس از شش روز اجازه
استحمام ،استفاده از تلفن برای تماس با خارج از زندان را پیدا کردند و سه نفری که به دلیل اعتصاب غذا
مریض شده بودند ،به بیمارستان انتقال یافتند .در نهایت این گروه از اعضای انجمن اسالمی با پیگیری
مسئولین سفارت ایران در آمریکا پس از چند روز آزاد شدند (شاهد 09 ،اسفند .)9 :5913
اعتصاب دیگر دانشجویان عضو انجمن اسالمی در پی سخنرانی دوباره فریدون هویدا در شهر مونرو و
به هم خوردن این جلسه بود .در این باره یکی از دانشجویان توسط پلیس آمریکا دستگیر میشود و پلیس
شرط آزادی او را شصت دالر ذکر میکند .دیگر دانشجویان با دادن شصت دالر در صحن دانشگاه در
انتظار برادر دستگیر شدهی خود بست مینشینند که پلیس قصد متفرق کردن آنها را مینماید که به
سادگی موفق به اینکار نمیشود و در نهایت بیست نفر دیگر را هم دستگیر میکند .به دنبال این ماجرا
پلیس در تمام نقاط شهر ،مراکزی که احتمال تجمع دانشجویان ایرانی میرفت مانند خوابگاه و دانشگاه،
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اقدام به دستگیری آنها میکند که مجموعاً چهل و هشت نفر از اعضا و هواداران انجمن اسالمی
دانشجویان آمریکا و کانادا زندانی میشوند .دانشجویان مذکور در زندان بهعنوان اعتراض به دستگیری
خود اعتصاب غذا کردند و این امر منجر به بیماری چند نفر از آنها و انتقالشان به بیمارستان میشود.
جلسات دادگاهی که در این رابطه تشکیل شد با فریادهای اهلل اکبر دانشجویان زندانی روبرو شد و آنان به
این ترتیب و با پاسخ ندادن به سئواالت رئیس دادگاه ضمن اعتراض به بازداشت خود صالحیت دادگاه را
رد کردند .در این میان پلیس برای شکستن اعتصاب غذای زندانیان دمای زندان را پایین آورده و
کفشهای دانشجویان زندانی را نیز از آنها گرفته بودند (شاهد 09 ،اسفند  .)03 :5913مقاومت و اعتراضات
حساب شده دانشجویان در مراحل مختلف بازداشت تا حضور در دادگاه برای محاکمه ،موجب شد که دولت
آمریکا بدون محاکمه آنان را آزاد کند .البته در این میان برای آزادی بازداشتشدگان و رفع مشکل آنان
تالشهای مستمری از جانب افراد بازداشت نشده انجمن اسالمی و همچنین سفارت ایران انجام گرفت
(شاهد 3 ،فروردین .)03 :5913
نتیجه گیری
انقالب ایران در ابتدای پیروزی با ناآرامیها و فعالیتهای گروههای ضد انقالب اسالمی دست و پنجه نرم
کرد و در پی چندین بمب گذاری و ترور ،بسیاری از شخصیتهای مهم و برجستهی انقالب به شهادت
رسیدند .در واقع ماهیت انقالب و نظام اسالمی مناسبترین بستر پیدایش جریانات سیاسی است و همین
ویژگی آن را از سایر انقالبهای جهان متمایز ساخته است .نشیب و فراز فرآیند انقالب و نظام اسالمی
جریاناتی را در متن و یا خارج از خود پدید آورد که هر کدام با ایده و رویکردهای گوناگون با انقالب و
تدابیر رهبری آن در تقابل یا تعامل بودند و با کمکهای مالی و تبلیغاتی دشمنان انقالب توطئههای
بیگانگان را اجرا میکردند .الزمه پاسداری از انقالب اسالمی شناخت دشمن و حربههای او بود .از جمله
این دشمنان کسانی هستند که با انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ضدیت داشته و تحت عناوین
گوناگونی در خارج از کشور فعالیت داشتند .از جمله این جریان میتوان به جریانهای سلطنت طلب،
التقاطی اصالح طلب و التقاطی رادیکال اشاره کرد .در این شرایط دانشجویان مسلمان خارج از کشور به
ویژه دانشجویان عضو انجمن اسالمی آمریکا و کانادا که بهعنوان تنها تشکل موافق نظام جمهوری
اسالمی در آمریکا فعالیت میکردند بر اساس احساس وظیفه شرعی و انقالبی خود به طرفداری از انقالب
و مقابله با جریانهای مخالف نظام جمهوری اسالمی پرداختند و برای پاسداری از آرمانهای انقالبی با
استفاده از شیوههای مختلف اعتراض و مقابله مسالمت آمیز و خشونت آمیز در قالب تظاهرات ،راهپیمایی،
اعتصاب و تحصن و سایر روشها به مبارزه علیه جریانهای مخالف انقالب و نظام پرداختند.
بر این اساس برای پاسخ به سؤال اصلی مقاله که «انجمن اسالمی دانشجویان امریکا و کانادا در تقابل
با جریانهای التقاطی و سلطنت طلب چه فعالیتهایی داشته است؟» سعی شد به این سؤال در سه بخش
پاسخ داده شود .بر اساس مبانی نظری تحقیق انجمن اسالمی در قالب سازمانی منسجم و پایبند به مبانی
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اسالم و انقالب و با داشتن منابع مالی و رهبر ایدئولوژیک و سایر منابع و بر اساس سه اصل اساسی
جنبشهای اجتماعی آلن تورن دست به اقدام جمعی علیه جریانهای مخالف انقالب و نظام زد که از
جمله آنها نهضت آزادی بهعنوان جریان التقاطی اصالح طلب بود .درگیریها با این گروه در اوایل انقالب
اسالمی بیشتر و مبتنی بر شیوه اعتراضی تبلیغاتی از جانب انجمن برای مقابله با این جریان بود .اما جریان
دیگری که انجمن بیشترین درگیری را با آنها داشت جریان التقاطی رادیکال به نمایندگی سازمان منافقین
بهویژه شاخه دانشجویی آن در آمریکا بود .بیشترین درگیری انجمن که گاه به برخوردهای فیزیکی
میانجامید با این جریان بود .عمده شیوهی اعتراضی که انجمن برای برخورد با نقشههای این جریان
استفاده کرد تبلیغاتی و در مراحل بعد برگزاری تظاهرات و تحصن بود .گروه دیگر که انجمن در تقابل با
آنها بود سلطنت طلبها بودند .از جمله شیوههای اعتراضی انجمن در تقابل با این جریان تظاهرات،
تبلیغات و اعتصاب بود که سعی شد برای هر کدام از موارد مذکور شواهد تاریخی ذکر شود .در پایان
پیامدهای فعالیتهای انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا را در قالب یک عمل جمعی در طرفداری
از انقالب اسالمی و در مقابله با جریانهای غیر هم سو را میشود در قالب نمودار زیر ترسیم کرد:
انتشار افکار امام خمینی ،رهبر
انقالب اسالمی

آشنایی مردم جهان با آرمانهای
انقالب اسالمی
پیامدهای عمل جمعی انجمن
افشاگری توطئههای امپریالیسم
آمریکا و دیگر گروههای ضد
انقالبی

انتشار استراتژی مبارزه با
امپریالیسم غرب و شرق در
میان دیگر کشورهای جهان
سوم
نمودار  :3پیامدهای عمل جمعي انجمن اسالمي دانشجویان آمریکا و کانادا
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شهادت آقایان رجایی و باهنر.
 انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا (بیتا) ،اطالعیه ارتجاعی خواندن عناصر انقالبی از سوی
سازمان دانشجویان مسلمان در آمریکا (منافقین).
 انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا (بیتا) ،اطالعیه انجمن در جهت افشاگری ماهیت سازمان
مجاهدین و شاخه دانشجویی آن در آمریکا.
 انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا (بیتا) ،اطالعیه خبری انجمن اسالمی حوزه بتن روژ در
رابطه با دستگیری و اعتصاب غذای  052نفر از اعضای انجمن.
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 انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا (بیتا) ،اعالمیه یکی از اعضای سازمان مجاهدین در مورد
ماهعیت واقعی این سازمان.
 جالیی پور ،حمیدرضا ( ،)5935جامعه شناسی جنبشهای اجتماعی ،تهران :طرح نو.
 دالپورتا ،دوناتال و ماریو دیانی ( ،)5930مقدمهای بر جنبشهای اجتماعی .ترجمه محمد تقی دلفروز،
تهران :کویر.
 رنجبر ،اکبر ( ،)5932تهران ،مصاحبه مؤلف 05( ،آذر).
 روزنامه کیهان ( ،)5913کاندیدای امپریالیسم آمریکا کدامیک از جریانهای سیاسی است؟! ،شمارههای
 55536الی  59 ،55535دی .13
 روشه ،گی ( ،)5966تغییرات اجتماعی ،ترجمه منصور وثوقی ،تهران :نشر نی.
 روغنی زاد ،محمد اسماعیل ( ،)5930تهران ،مصاحبه مؤلف 0( ،شهریور).
 سفارت جمهوری اسالمی ایران در واشنگتن ( 5913و  ،)5913نشریه شاهد.
 شفیعی ،محمد (« ،)5930تحوالت فکری ایران و اندیشه انقالب اسالمی» مندرج در مجموعه مقاالت
انقالب اسالمی و ریشههای آن ،جلد دوم ،قم :معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمی.
 ظریف ،محمد جواد ( ،)5935تهران :مرکز تحقیقات استراتژیک ،مصاحبه مؤلف 5( ،خرداد).
 غفاری هشجین ،زاهد و زینب قوامی ( ،)5939بررسی نقش و عملکرد انجمن اسالمی دانشجویان
آمریکا و کانادا در زمان تسخیر النه جاسوسی ،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی ،سال
یازدهم ،شماره .93
 کریمیان ،علیرضا ( ،)5935جنبش دانشجویی در ایران ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 مظفری ،آیت ( ،)5931جریان شناسی سیاسی ایران معاصر ،قم :زمزم هدایت.
 مقصودی ،مجتبی ( ،)5932تحوالت سیاسی -اجتماعی ایران  ،5902 -13تهران :روزنه.
 موسوی خمینی ،سید روح اهلل ( ،)5935صحیفه امام ،جلد ،51تهران :عروج.
 نصرآبادی ،علی اکبر ( ،)5930تهران ،مصاحبه مؤلف 9( ،شهریور).
 یابنده ،فاطمه ( ،)5930خاطرات محمدهاشمی ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

