
  انوشه میرمرعشی
اندکی پس از پیروزی انقاب اسلامی، به یک باره 
تعداد زیادی حزب و گروه سیاسی، اعام موجودیت 
کردند. احلزاب و گروه هایی که بسلیاری از آنها، با 
حکومت اسامی و تفکر امام خمینی، زاویه داشتند 
و مدتی بعد از اعام موجودیت و شروع به فعالیت، به 
رویارویی با نظام جمهوری اسامی و مردم طرفداِر 
انقاب و امام پرداختند! یکی از این احزاب که نقش 
مهمی در تفرقه افکنی میان ملردم انقابی و ایجاد 
شلورش و فتنه در کشور داشلت، حزب موسوم به 
»جمهوری اسامی خلق مسلمان ایران « بود. حزبی 
که در این مقال، نگاه مختصری به عملکرد و مواضع 
رهبر معنلوی و اعضلای آن، از مرحله تأسلیس  تا 
انحال آن داشته ایم. امید آنکه تاریخ پژوهان انقاب 
اسامی و عموم عاقه مندان را مفید و مقبول آید.

   
  رهبر معنوی حزب خلق مسلمان که بود؟ 

آیت اهلل سیدکاظم شریعتمداری، رهبر معنوی »حزب 
خلق مس��لمان«، از علما و مراجع تقلید حوزه علمیه 
قم، در فاصله دهه ه��ای 30 تا 60 شمس��ی بود. وی 
تحصیالت مقدمات��ی خ��ود را، در زادگاه خود تبریز 
آغاز کرد و سپس در سال ۱30۴شمسی، به قم رفت 
و تحصیل را در این ش��هر، تا س��طوح ب��اال ادامه داد. 
آیت اهلل شریعتمداری به همراه امام خمینی، آیت اهلل 
سیدمحمدرضا گلپایگانی و آیت اهلل سیدشهاب الدین 
مرعش��ی نجفی، جزو معتمدین آی��ت اهلل بروجردی، 
مرجع اعالی ش��یعیان بود. البته برخی عقاید ش��اذ 
آیت اهلل شریعتمداری، ایشان را از سایر علما و مراجع 
حوزه علیمه قم متمایز کرده بود. به عنوان نمونه وی 
از ابتدای جوانی، طرفدار »س��لطنت مش��روطه« بود 
و به خاطر همی��ن اعتقاد هم در س��ال ۱3۲6، همراه 
چند روحانی دیگر، به رغم مخالف��ت علمای تراز اول 
آن دوره تبری��ز، همچون آیت اهلل ش��هیدی و آیت اهلل 
دوزدوزانی، به دیدار محمدرضا پهلوی رفت. این اعتقاد 
در سال های بعد، به ارتباط بیشتر آیت اهلل شریعتمداری 
با برخی درباریان منجر شد و همین ارتباط با درباریان 
و حکومت پهلوی هم، در نهایت باعث شد که شکاف 
بزرگی میان وی با سایر علما، ایجاد شود. در واقع گرچه 
او با ش��روع نهضت  اس��المی به رهبری امام خمینی، 
ابتدا به همراهی با نهضت پرداخت، اما در اردیبهشت 
۱3۴3، در اطالعیه ای خطاب به علمای طرفدارش در 
تبریز، اعالم کرد: »من کاری به فعالیت های ضددولتی 
ندارم و بی طرف می باشم!«، که این رویه او، بار ها مورد 

اعتراض امام خمینی و مردم انقالبی قرار گرفت.)۱(

  دربار، ساواک و آیت اهلل شریعتمداری
در طول س��ال های مب��ارزه و تبعید امام، متأس��فانه 
ارتباط آیت اهلل ش��ریعتمداری با رژیم پهل��وی، ابعاد 
گسترده تری به خود گرفت. رویه ای که مورد اعتراض 
طالب، انقالبیون و حتی مردم عادی هم قرار داش��ت. 
بخش مهمی از این اعتراض ها هم، به حمایت آیت اهلل 
شریعتمداری از مسئول دفتر خود یعنی »شیخ غالمرضا 
زنجانی«- که رسماً مأمور س��اواک بود- برمی گشت! 
گاهی این اعتراض ها آن قدر زیاد  می ش��د، که مقامات 
س��اواک را به فک��ر چاره جویی جهت تطهی��ر جایگاه 
آیت اهلل ش��ریعتمداری، در منظر عمومی می انداخت! 
مثاًل در س��ند زیر- که مرب��وط به تاری��خ ۲۲ خرداد 
۱3۴۴ش. اس��ت- به این مس��ئله اشاره ش��ده است: 
»محترماً به استحضار می رس��اند آیت اهلل سیدکاظم 
ش��ریعتمداری که یک��ی از روحانیون ت��راز اول ایران 
محسوب اس��ت، از آن جهت که مدت هاست با دولت 
مخالف��ت ننموده و تا ح��دی نیز با س��اواک همکاری 
دارد، مورد افترا و تهمت واقع شده و به تدریج وجهه و 
شخصیت مذهبی خود را از دست می دهد. اطالعیه های 
متعددی که در این زمینه واصل شده، مؤید این مطلب 
است که روحانیون کم و بیش به همکاری او با دستگاه 
دولت پی برده و علیه او تبلیغ می کنند و بدیهی است 
این تبلیغات بی نتیج��ه نبوده و دیر ی��ا زود جمعیت 
کثیری از اطراف مشارالیه، پراکنده خواهند شد...«)۲( 
البته اعتراض به ارتباط آیت اهلل شریعتمداری با ساواک 
و دربار، حت��ی در میان اعضای خان��واده وی، از جمله 
برادرش آیت اهلل سیدصادق ش��ریعتمداری هم بسیار 
پررنگ بود. چنانچه در اس��ناد س��اواک آم��ده: »روز 
۴7/7/۲3 س��یدصادق برادر آیت اهلل شریعتمداری، به 
قم وارد و پس از برگزاری نماز شب در مدرسه حجتیه، 
با حضور ع��ده ای از طالب اظهار داش��ت: من چندی 
قبل، به برادرم تذکر دادم که شیخ غالمرضا زنجانی را، 
از دستگاه خودت طرد کن. زیرا وی اوالً عضو سازمان 
امنیت می باش��د و ثانیاً به فس��اد اخالق مبتالس��ت. 
همچنین هنگام عزیم��ت به تهران، اغل��ب به منازل 
فواحش تردد می نماید و به همین جهت، طالب علوم 
دینی را از دور تو پراکنده می س��ازد. برادرم گفت این 
موضوع به کسی ارتباط ندارد و من زنجانی را قبول دارم. 
سیدصادق افزود: آقای شریعتمداری حاال پشیمان شده 
است، زیرا محصلین علوم دینی، دیگر در نماز جماعت 
وی حاضر نمی شوند، مگر با اخذ پول و با مهر چلوکباب 
از ش��ریعتمداری، پشت س��ر او نماز می گزارند. ضمناً 
چندی قبل که من به مش��هد رفته بودم، متوجه شدم 
که مردم در آنجا، نسبت به برادرم بدگویی می نمایند. 

من می دانم که مس��بب اصلی این کار، شیخ غالمرضا 
زنجانی است.«)3(

  شریعتمداری و اوج گیری انقاب 
با اوج گیری مبارزات مردم مسلمان ایران به رهبری 
امام خمینی علیه رژیم پهلوی، از یک طرف دربار سعی 
می کرد خود را به آیت اهلل شریعتمداری نزدیک تر کند 
و از طرف دیگر هم، متأس��فانه خود وی از این عمل 
خودداری نمی کرد. چنانچه هوش��نگ نهاوندی- از 
وزرای بهایی در دوره پهل��وی- درباره ارتباط آیت اهلل 
ش��ریعتمداری با رژیم پهلوی می گوید: »تعطیالت 
تابس��تانی ۱978 ]۱357ش.[ با آرامش��ی نس��بی 
برای ش��اه ]که گمان می کرد بحران را خنثی کرده[ 
و خانواده سلطنتی آغاز شد. زندگی همیشگی آنان، 
هیچ دگرگون نش��د... من نیز باید ارتباط��ات با قم، 
به ویژه آیت اهلل ش��ریعتمداری را، ادام��ه می دادم...  
در دیداره��ای بعدی با ش��ریعتمداری، ب��ه او گفتم 
که ش��اه از او تمجید کرده و اهمیت بس��یاری برای 
نظرات وی، در مورد مسائل روز قائل است. البته شاه 
اصاًل چیزی به من نگفته ب��ود! با این حال، همین که 
خواس��ته بود ارتباط و گفت وگو ب��ا مهم  ترین رهبر 
مذهبی کشور ادامه یابد، مهم بود. او نیز خواست که 
سپاسگزاری اش را تقدیم اعلیحضرت کنم.«)۴(   جالب 
است که امریکایی ها با اوج گیری روند انقالب اسالمی، 
برای مقابله با امام خمینی و جریان تفکری او، به سراغ 
آیت اهلل ش��ریعتمداری رفته و به دنب��ال این موضوع 
بودند که از وجود وی، برای رویارویی با جریان انقالب 
اسالمی اس��تفاده کنند. چنانچه در سند شماره ۱9 
مورخ ۱7 ژانوی��ه ۱979 م. ]۲7 دی ۱357ش.[، به 
دست آمده از سفارت امریکا در تهران، به این مسئله 

اشاره شده است: 
»از: سفارت امریکا-تهران

به: وزارت امورخارجه- واشنگتن 
هدایت اس��المی نیا صب��ح روز ۱5 ژانوی��ه به مالقات 
مأمورین سیاس��ی، اس��تمپل و پرت، آمد ت��ا درباره 
اوضاع فعل��ی ایران صحب��ت کرده و پیغام��ی که وی 
گفت مس��تقیماً از جانب آیت اهلل شریعتمداری است، 
را برساند. اسالمی نیا پیغام ش��ریعتمداری را این طور 
بیان کرد: دولت ایران بی لیاقتی خود را در اداره نمودن 
رهبران مذهبی ثابت کرده. دولت حتی نتوانست به طور 
موفقیت آمیز، رشوه بدهد...  روحانیون میانه رو داخل 
کشور، عمدتاً خمینی را دوست ندارند ولی می ترسند 
که علناً با او مخالفت نمایند. شریعتمداری گفته است 
که او علمای میانه رو را جمع ک��رده، تا با چیزی مانند 

جمهوری اسالمی خمینی، مخالفت کنند.

طرفلداران شلریعتمداری و اعضلای 
حزب خلق مسللمان، چند بلار بعد از 
نماز جمعه تبریز، به نمازگزاران حمله 
کردنلد! در آن دوره نماز جمعه تبریز، 
در محوطه راه آهن برگزار  می شلد. در 
یکی از این موارد، طرفداران حزب از 
حیاط بیمارسلتان طالقانلی، به طرف 
نمازگزاران سنگ پرتاب کردند و بعد 
از آن، جایگاه نماز را به آتش کشیدند!
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نگاهی به تاریخچه و عملکرد حزب موسوم به » خلق مسلمان « و مواضع رهبر معنوی آن

حزبی که علیه 
»خلق« و »اسالم «  فعالیت می کرد!
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در روایتِ »رؤیای طهران قدیم«

پایتخت این گونه بود... 

  حمید گروگان
راجع ب��ه »طهران 
قدی��م«، کتاب های 
بسیاری نوشته شده 
است و نویسندگان 
آن، برای پژوهش و 
جمع آوری مدارک 
و اس��ناد و هم شرح 
و توضی��ح مطالب، 
زحم��ات زی��ادی 
کشیده اند. لذا کسی 
که بخواهد با »طهران قدیم« آش��نا شود و درباره 
آن پژوهشی انجام دهد، با دستیابی به این منابع، 
راهی نس��بتاً هموار پیش رو دارد. اما ش��أن نزول 
این وجیزه، آنجاس��ت که عالقه مندان به شناخت 
طهران قدیم، دو گروه ان��د: گروه اول، عالقه مندان 
به پژوهش و تَتب��ع همه جانب��ه، پیرامون طهران 
قدیمند، که راهی جز مراجعه به همان منابع )که 
اکثراً جامع االطراف و حجیم اند( ندارند. اما گروهی 
هم هستند که نه قصد پژوهش  هایی آنچنانی دارند 
و نه حوصله اش را، که کتاب  ه��ا و منابعی پرحجم 
را مطالعه کنند، بلکه خواه��ان آنند که به اجمال، 
با سابقه شهر یا پایتختش��ان  »تهران « آشنا شوند 
و بدانن��د که »طه��ران « چه بوده؟ و ط��ول زمان 
با وی چه کرده اس��ت؟ می خواهن��د بدانند اینکه 
پدربزرگ هایش��ان می گویند  »تهران هم طهران 
قدیم« یا »چ��ه روز و روزگاری ب��ود آن روزها« به 
درس��تی یعنی چه؟ می خواهن��د بدانند  »طهران 
چه داشت که حاال ندارد؟ « و اما سؤال دیگری هم 
هست که شاید از آن غافلیم، و خوب است بدانیم: 
»طهران چه چیز هایی نداش��ت، که حاال دارد؟ « 
و این یعنی ک��ه »طهران « نه هم��ه اش خوب بود 
و نه همه اش بد. همان گونه ک��ه »تهران « هم، نه 
همه اش خوب اس��ت و نه همه اش بد. اثری که در 
معرفی آن س��خن می رود، درصدد آن است که به 
گونه ای مختصر و ساده و زبانی غیرپژوهشی- که 
عموم را به کار بیای��د- بی آنکه وارد پیچ و خم های 
نه توی پژوهشی و تخصصی آن گردد، عالقه مندان 
گروه دوم را، با حال و هوای طهران قدیم آشنا کند 

و به گونه ای حس برانگیز، به داشته  ها و نداشته های 
این شهر، اش��اراتی داشته باش��د و البته که القای 
این حس و حال و آشنایی کلی با طهران قدیم، بر 
اساس اطالعات و پژوهش  هایی است که نگارنده، 
در منابع مکت��وب یافته و ی��ا از زبان اف��رادی که 
عمرشان به برهه  هایی از آن زمان قد داده، شنیده و 
یا خود تا حدود 60 سال پیش، طهران را دیده است. 
مرحوم پدرم »غالمحسین خان زاویه«- مشهور به 
گروگان- متولد تبریز و س��اکن طهران، تا در قید 
حیات بود، چیزهای بس��یاری از طهران برایم نقل 
می کرد و در این گوش��ه و آن گوشه ش��هر، نشانم 
می داد که همه آنها را، در خاطرم ثبت و ضبط کرده 
و مقداری از آنها را در یادداش��ت هایم نوشته ام. اما 

درباره این اثر، نکات ذیل درخور توجه است: 
۱- س��عی کرده ام کتاب را روایت گونه، به اختصار 
و ب��ا زب��ان و بیان��ی حس برانگی��ز از گذش��ته  ها 
بنویس��م و توضیح حواش��ی و دیگر نکات الزم را 
به »پی نوش��ت«   ها ارجاع دهم تا لطمه ای به حس 

و حال متن نزند. 
۲- پی نوش��ت  ها را برای عالقه مندانی آورده ام که 
طالب این توضیحاتند، و هم س��رنخی باشد برای 

آنان که به دنبال پژوهش و تَتبع اند. 
3- سعی بسیار کردم کتاب را با عکس  هایی مستند 
و خاطره برانگی��ز بیارای��م و متن را ج��ان تازه ای 

ببخشم. 
۴- چه بسا متن، به لحاظ تاریخی، کم وکاستی  هایی 
داش��ته باش��د که امیدوارم با راهنمای��ی عزیزان 

خواننده، جبران شود. 
5- در نوشتن این کتاب، خود را مدیون بسیاری از 
دوستان و مؤسساتی می دانم که دستم را به یاری 
فشردند و ممنونشان هس��تم. همچنین اگر نبود 
همکاری های بی دریغ مدیریت »پژوهشکده تاریخ 
معاصر« جن��اب آقای دکتر موس��ی فقیه حقانی، 
این کتاب در بازار نش��ر، راه نمی یافت. لذا مراتب 
قدردانی خود را از ایشان و همکاران محترمشان، 
به خصوص جناب آقای حس��ین کالته و س��رکار 
خان��م مرتضوی و س��رکار خانم صندی��د « اعالم 
می دارم. از دخترم  »ش��کیبا« هم بسیار ممنونم، 
که چندین ماه ش��کیبایی کرد و س��رنخ مطالب 
ارزشمندی را، که فرصت پی جویی شان را نداشتم، 
در اختیارم قرار داد و از همه مهم تر، از خوانندگان 
کتاب تش��کر می کنم، که بر کاستی های کتاب به 

چشم کرامت می نگرند. 
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  دهه 40. نمایی از یکی از دروازه های طهران قدیم

)نظریه: روحانیون داخل کش��ور احتماالً ترجیح 
می دهند شاه به عنوان س��لطان باقی بماند، حتی 
اگر به مرخصی برود، آنها او را به عنوان سدی علیه 

بلشویسم می دانند.(«)5(
  وقتی حزب خلق مسلمان تأسیس  شد

با نقش برآب شدن ایده های آیت اهلل شریعتمداری 
در حفظ سلطنت و پیروزی انقالب اسالمی، وی در 
ابتدا با انقالب و امام خمینی، مخالفت علنی نکرد اما 
بعد از اعالم موجودیت حزب »جمهوری اسالمی« 
در تاریخ ۱9 بهم��ن ۱357، طرف��داران آیت اهلل 
ش��ریعتمداری ب��ا حمای��ت کامل ایش��ان حزب 
»جمهوری اس��المی خلق مس��لمان ای��ران « را، 
در روز ۲۴ اس��فند ۱357 تأس��یس  کردند. اعالم 
موجودیت این حزب، آن هم تنها ی��ک ماه بعد از 
اعالم موجودی��ت حزب جمهوری اس��المی- که 
توسط روحانیون شاخص انقالب اسالمی تأسیس  
ش��ده بود- نوعی مقابله و رودررویی ب��ا انقالب را 
تداعی می کرد. بیشتر اعضای حزب خلق مسلمان، 
در دو ش��هر قم و تبریز س��اکن بودند اما فعالیت 
اعضا و طرفداران این حزب، در ش��هر تبریز بیشتر 
بود. چون از همان روزه��ای اول پیروزی انقالب، 
طرفداران آیت اهلل ش��ریعتمداری با سوء استفاده 
از ِع��رق قومیتی مردم آذربایج��ان، در آن منطقه 
این گونه تبلیغ کرده بودند که چون در آذربایجان 
بیشتر افراد مقلد آیت اهلل ش��ریعتمداری هستند، 
دیگر نباید در س��طح مرجعیت در آذربایجان، نام 
امام خمینی بیاید!)6( البته قطع��اً بخش زیادی از 
مردم غی��ور آذربایجان و از جمله م��ردم تبریز، از 
طرفداران سفت و س��خت امام خمینی و انقالب 
اس��المی بودند. به همین دلیل، وقتی شخصیت 
پرنفوذی چون ش��هید آیت اهلل س��یدمحمدعلی 
قاضی طباطبایی که به خاطر سابقه مبارزاتش در 
این منطقه، قبل از پیروزی انقالب اسالمی، توسط 
ساواک به لقب »خمینی آذربایجان « معروف شده 
بود به عنوان نماینده امام انتخاب شد، بخش زیادی 
از مردم، کاماًل ایش��ان را پذیرفتند اما وقتی آقای 
قاضی طباطبایی طبق دس��تور امام، کمیته های 
انقالب اس��المی را در منطقه آذربایجان تأسیس  
کرد، تا از امنیت مردم و انقالب حفاظت کند، چند 
تن از اعضای اصلی حزب خلق مسلمان و طرفدار 
آقای شریعتمداری در تبریز، کمیته  هایی را تشکیل 
دادند به ن��ام »کمیته های امام ش��ریعتمداری!«. 
متأس��فانه در آن زمان تعدادی از اف��رادی که در 
حزب فعالیت داشتند، سخت به تخریب شخصیت 
آیت اهلل قاضی طباطبایی و جریان انقالبی در تبریز 
مشغول بودند، که نهایتاً به ترور شخِص آن بزرگوار 

نیز، منتهی گشت.)7(
  رویارویی مستقیم حزب با انقاب اسامی 
همان گون��ه که در بخش پیش��ین اش��ارت رفت، 
جریان  تخریبی حزب خلق مس��لمان علیه شهید 
آیت اهلل قاضی طباطبایی ادامه داش��ت، تا این که 
گروهک منحرف فرقان در تاریخ دهم آبان ۱358 
در مسیر بازگشت از نماز جماعت مغرب و عشا، آن 
بزرگوار را به شهادت رساند. این شهادت، حقانیت 
ایشان و جریان انقالبی را در تبریز، تا حدود زیادی 
توانست برای مردم آذربایجان آشکار کند. عالوه بر 
این، سه روز بعد و با اشغال النه جاسوسی امریکا در 
تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام، اتفاقاتی 
افتاد که تا حدود زیادی باطل بودن جریان حزب 
خلق مسلمان و دیدگاه های آقای شریعتمداری را، 
برای عموم مردم ایران علنی کرد. این اتفاقات، به 
ترجمه و سپس انتشار اسناد جاسوسی امریکا در 
ایران توس��ط دانش��جویان پیرو خط امام مربوط  
می شد. در آن مقطع، اسناد زیادی از ارتباط آیت اهلل 
شریعتمداری با سفارت امریکا، پیدا و منتشر شده 
بود و موجی از انتقاد را متوجه ایشان کرد. البته در 
مقابل، آقای ش��ریعتمداری با صدور اطالعیه ای، 
نظام جمهوری اسالمی را محکوم به ایجاد مشکل 

در فعالیت حزب خلق مسلمان کرد!
  حمله حامیان شریعتمداری به شهر قم

بعد از ای��ن اطالعیه ب��ود که طرف��داران آیت اهلل 
شریعتمداری، به بهانه حمایت از حزب و لبیک به 
او، با چوب و چماق به خیابان های قم ریختند و قصد 
حمله به بیت امام خمینی را کردند! )در آن زمان، 
امام خمینی هنوز در قم ساکن بودند(. در آن روز 
طرفداران حزب، با تخریب گسترده و از بین بردن 
اموال عمومی و خصوصی مردم، عماًل ماهیت خود 
را نشان دادند و در نهایت هم با مقاومت پاسداران و 

مردم، فرار کردند.)8(
متأسفانه این گونه درگیری ها و فتنه انگیزی ها، در 
شهر تبریز هم مرتباً از سوی طرفداران حزب خلق 
مس��لمان و آیت اهلل ش��ریعتمداری انجام  می شد. 
حتی طرف��دارن آیت اهلل ش��ریعتمداری و اعضای 
حزب خلق مس��لمان، چند بار بع��د از نماز جمعه 
این ش��هر، به نمازگزاران حمله کردند و آنان را با 

سنگ و چوب زدند! در آن دوره نماز جمعه تبریز، 
در محوطه راه آهن برگزار  می ش��د. در یکی از این 
درگیری ها، طرفداران حزب از حیاط بیمارستان 
آیت اهلل طالقانی، به طرف مردم نمازگزار س��نگ 
پرتاب کردند و بع��د از آن هم، جای��گاه نماز را به 
آتش کش��یدند!)9( البته همین رفتارهای خشن و 
ضدانقالبی، باعث آگاهی مردم قهرمان آذربایجان 
از مواضع ضدانقالبی و ضدملی طرفداران آیت اهلل 
شریعتمداری شد، تا جایی که مردم، خط خود را از 

حزب خلقی  ها و فتنه گران جدا کردند.
  شریعتمداری و کودتای نقاب

به دلیل ضربه ای که به منافع غرب و به ویژه امریکا 
در اثر پیروزی انقالب اسالمی وارد شده بود، ابتدا 
گزینه حمل��ه نظامی امریکا به ایران مطرح ش��د، 
که با شکس��ت کامل آن در جریان »طوفان شنِ« 
طبس، گزینه انج��ام کودتا با کم��ک ضدانقالب 
داخلی، برای امریکایی ها در دستور کار قرار گرفت. 
کودتایی که قرار شد با مسئولیت شاپور بختیار، با 
همراهی عده ای از ارتشیان سلطنت طلب و با هدف 
تصرف چند پادگان اصلی، از جمله پادگان هوایی 
ش��هید محمد نوژه و پس از آن بمب��اران جماران 
و مراکز حساس��ی چون کمیته مرک��زی انقالب  
اس��المی و مقر اصلی سپاه، انجام ش��ود. به دلیل 
نیاز کودتاگران به ی��ک رهبر مذهبی برای مرحله 
بعد از موفقیت کودتا، ارتباط نمایندگان بختیار با 
آیت اهلل شریعتمداری آغاز شد. بعد از اعالم موافقت 
ایش��ان، قرار شد حزب  خلق مس��لمان وارد عمل 
 شود اما به دلیل اینکه کودتای نقاب قبل از شروع 
عملیات خنثی شد و همه اعضای شرکت کننده آن 
در داخل دستگیر شدند، بعد از مراحل بازجویی و 
سپس در مرحله برپایی دادگاه ارتشیان دخیل در 
جریان کودتا، چهره هایی چون سرهنگ سالمت، 
نوری مقدم و ایزدی، به موافقت و همراهی آیت اهلل 
شریعتمداری با کودتاگران، اعتراف کردند. البته در 
آن دوره، برای حفظ ش��أن آیت اهلل شریعتمداری، 
اخبار مربوط دخالت وی در کودتا، چندان در رسانه 

انعکاس پیدا نکرد.)۱0(
  فرجام حزب خلق مسلمان

امام خمینی چند روز بعد از کشف و خنثی سازی 
کودتای ن��وژه و در تاریخ ۲۴ تی��ر ۱358ش. در 
پیامی خطاب به آیت اهلل سیدرضی شیرازی پس از 
ترور وی توسط گروه فرقان، درباره ماهیت حزب 
خلق مسلمان، چنین آوردند: »گروهی که به اسم 
اسالم، فرزندان اس��الم را ترور می کنند و به اسم 
خلق، زندگی خلق را به تباهی می کشند، می توان 
آنها را جزو هواداران اجانب و خیانتکاران به اسالم و 
خلق مسلمان دانست.«)۱۱( با این همه و متأسفانه، 
بخش��ش و عدم برخورد با آیت اهلل شریعتمداری 
و حزب خلق مسلمان، موجب عبرت گیری آنان 
از حرکت رحمانی نظام جمهوری اسالمی نشد. 
تا جایی که سه س��ال بعد و با دوباره مطرح شدن 
گزینه کودتا برای غربی ها، ارتب��اط گروه جدید 
کودتاگر ب��ه رهبری صادق قط��ب زاده با آیت اهلل 
ش��ریعتمداری و طرفداران زاوی��ه دارش با نظام، 
برقرار ش��د. البته ای��ن بار هم، با خنثی س��ازی و 
دستگیری عوامل کودتا قبل از انجام آن، مسئوالن 
متوجه ارتباط عوامل کودتا با آیت اهلل شریعتمداری 
شدند. با این همه این بار، فخرالدین حجازی که 
در آن دوره نماینده مجلس شورای اسالمی بود، 
ابتدا در جلسه علنی مجلس)۱۲( و سپس در سخنان 
پیش از خطب��ه نماز جمعه تهران، به افش��اگری 
علیه آیت اهلل شریعتمداری و بیت ایشان در قضیه 
کودتای قطب زاده پرداخت.)۱3( بع��د از انعکاس 
افش��اگری های آقای حجازی در مجلس شورای 
اس��المی، اعتراض ها در سرتاسر کشور نسبت به 
عملکرد آیت اهلل ش��ریعتمداری و اعضای افراطی 
حزب خلق مس��لمان، به قدری زیاد ش��د که در 
نهایت وی، به شکل رسمی در اطالعیه ای، برای 
اقدامات ضدانقالبی خود، عذرخواهی کرد و بعد از 

آن، رسماً حزب خلق مسلمان هم منحل شد.
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طرفداران آیت اهلل شریعتمداری، 
به بهانه حمایت از حزب موسوم به 
خلق مسلمان و لبیک به او، با چوب 
و چماق به خیابان های قم ریختند 
و قصد حمله به بیت امام خمینی را 
کردند! در آن روز طرفلداران این 
حزب، با تخریب گسترده و از بین 
بردن املوال عموملی و خصوصی 
مردم، عماً ماهیت خود را نشلان 
دادنلد و در نهایت هم بلا مقاومت 
پاسلداران و ملردم، فلرار کردند!


