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15خرداد، برافتادن مشروطه و برآمدن انقالب اسالمي
»مقدمه اي بر يك جنبش بزرگ اجتماعي با اسناد جديدي از اين نهضت«

مقدمه: دکتر مظفر نامدار1
خاطرات و اسناد: حجت االسالم والمسلمين محمدعلی انصاری اراکی

مقدمه 
بارها شنيده ايم كه 15خرداد سال 1342 در تاريخ تحوالت سياسي- اجتماعي ايران 
نقطه  عطف است. اگر چه عده اي تاش مي كنند با عادي سازي دگرگوني هاي اين مقطع 
تاريخي، از تبيين نتايج آن پرهيز كرده و نقطه  عطف بودن آن را برنتابند، اما مگر مي توان 

اثرات يك جنبش اجتماعي فراگير، مثل 15خرداد را از تاريخ ايران حذف كرد؟! 
15خرداد در ظاهر يكي از حوادث معمولي در ميان ده ها حوادثي بود كه كشور ما در 
آن مقاطع بحراني با آن دست به گريبان بود. هزاران نفر در اين دوران دستگير، زنداني، 
تبعيد، شكنجه يا كشته ش��دند كه دس��تگيري امام خميني و زنداني، تبعيد، شكنجه 
و ش��هادت ياران او هم يكي از آن هزاران بود. با اين توصيف اگر به 15خرداد به ش��كل 
يك رخداد اجتماعي نگاه كنيم، تف��اوت چنداني با رخدادهاي ديگر نخواهد داش��ت. 

1. اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال دوم، شماره 3، بهار 84 به چاپ رسيده است.
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اما چرا 15خرداد نقطه  عطف تاري��خ تحوالت دوران معاصر ايران ش��د؟! آنهايي كه به 
دگرگوني هاي اجتماعي و نقش جنبش ها در اين دگرگوني ها، به شكل يك رخداد نگاه 
مي كنند و آن را برش��ي از برش هاي متفاوت تاريخ يك انديشه يا يك ملت مي دانند، نه 
تنها توجيهي براي نقطه  عطف بودن پاره اي از جنبش ها در دست ندارند بلكه مهم ترين 
و قوي ترين دليلي كه مي توانند ارايه دهند، عادي سازي چنين جنبش هايي در فرآيند 
توسعه  يك جامعه  عقب مانده اس��ت. از ديدگاه چنين تفكري )كه يكي از رسمي  ترين 
تفكرها در حوزه  انديشه هاي سياسي غرب براي تحليل جنبش هاي اجتماعي مي باشد(، 
هر رخداد اجتماعي در شرايطي ظهور كرده و با از بين رفتن آن شرايط، تاريخ آن جنبش 
نيز به پايان خواهد رس��يد. بنابراي��ن، جنبش هاي اجتماعي جريان��ات عادي در حوزه 
دگرگوني هاي جوامعي اس��ت كه تمايل دارند از يك جامعه  سنتي و عقب مانده به يك 
جامعه   پيشرفته و توسعه يافته )جامعه  مدرن( عبور نمايند. جنبش هاي اجتماعي عموماً 
برآمده از مقاومت نيروهاي كهنه، تحول ناپذير و طرفدار وضع موجود در مقابل نيروهاي 
جديد، اصاح طلب و خواستار دگرگوني وضع موجود است. با اين توصيف خاستگاه اصلي 

و اساسي چنين جنبش هايي در جوامع توسعه نيافته است. 
اي��ن تحليل كه تحليل جناح ليبرال فلس��فه سياس��ي غرب اس��ت، خاس��تگاه همه  
جنبش هاي اجتماع��ي را به نوعي ب��ه دگرگوني هاي اقتصادي و سياس��ي و اجتماعي 
برمي گردانن��د و در اين دگرگوني ها به ن��درت جايي براي باور ه��ا، اعتقادات، ارزش ها 
و گرايش هاي فكري و ايماني م��ردم باز مي كنند. بخش اعظم��ي از متوني كه جنبش 
15خرداد ايران را تحليل كردند، تح��ت تأثير چنين تفكراتي قرار داش��ته و در نتيجه 
تاش هاي آنها معرفت جدي��دي به ارمغان نم��ي آورد. در تحليل گران چپ و راس��ت 
اين متون با موضوعات مش��ابهي رو به رو هس��تيم، مدرنيزاس��يون ايران، مقاومت هاي 
فئوداليس��تي و ارتجاعي، طرح »اتحاد براي پيش��رفت« كندي جه��ت مقابله با نفوذ 
كمونيسم در خاورميانه، نفوذ امريكا و اسراييل در ايران، طبقه، سياست، ايدئولوژي، بازار، 
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توسعه  ناهمگون، توسعه نيافتگي سياسي و غيره.1 نيروهاي سياسي اين تحليل رسمي 
نيز عموماً به دو نيروي اجتماعي طبقه بندي مي شوند: 

1. طبقات و نيروهاي اجتماعي سنتي شامل اش��رافيت زمين دار، روحانيت، طبقات 
بازاري و دهقانان. 

2. طبقات و نيروهاي اجتماعي مدرن ش��امل طبقه  متوس��ط جدي��د، طبقه  كارگر و 
روشنفكران و سازمان ها و احزاب وابسته به آنها.2 در غلبه  گفتمان  اين ديدگاه، جنبش 
15خرداد يك حركت كور اجتماع��ي از ناحيه  جريانات مذهبي تلقي مي ش��ود كه در 
تحليل هاي مدرن از جنبش هاي اجتماعي، جايي براي اين جريان در انديشه، ساماندهي 

و رهبري تحوالت اجتماعي وجود ندارد. 
لطف اهلل ميثمي در خاطرات خودش به نوعي، نگرش حاكم بر اين جريانات را در برخورد 

با جنبش 15خرداد نشان مي دهد و مي نويسد: 
ابتدا، نهضت آزادي در قبال حركت روحانيت، موضعي غير فعال گرفت. 
اعاميه اي داد كه معلوم نبود موضعش چيست. تأييد است يا مخالفت؟ 
و يا اينكه مي خواهد برخورد فعال كند. اما انجمن اسامي دانشجويان، 
اعاميه اي داد كه مي خواست انگيزه  علما و مراجع را توضيح دهد و روي 
انگيزه هاي ضد استبداد]ي[، آنها بيشتر تأكيد كند. اين اعاميه، تأثير 

1. متون متفاوتي قبل و بعد از انقاب اسامي تحت تأثير اين تحليل رسمي به چاپ رسيده است كه به نمونه هايي 
از آنها اشاره مي شود. 

� يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب، ترجمه احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي، تهران، ني، 1377، 
چاپ دوم. 

� نيكي آر.كدي، ريشه هاي انقاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي تهران، حكم، 1369. 
� منصور معدل، طبقه، سياست و ايدئولوژي در انقاب، ترجمه محمدس��االر كسرائي، تهران، مركز بازشناسي 

اسام و ايران، 1382. 
� مسعود كمالي، دو انقاب ايران، مدرنيته، جامعه مدني، مبارزه طبقاتي، تهران، ديگر، 1381. 

� جان،  دي، استمپل، درون انقاب ايران، ترجمه منوچهر شجاعي، تهران، رسا، 1377.
� محسن مياني، شكل گيري انقاب اسامي از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسامي، ترجمه مجتبي عطارزاده، 

تهران، گام نو، 1381.
� هوشنگ اميراحمدي و منوچهر پروين، ايران پس از انقاب، ترجمه علي مرشدي زاده، تهران، مركز بازشناسي 

اسام و ايران، 1381.
� جهانگير آموزگار، فراز و فرود دودمان پهلوي،  ترجمه اردشير لطفعليان، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1375.

پاره اي از محققان مسلمان نيز تحت تأثير اين قرائت رسمي به تحليل 15خرداد پرداخته اند كه براي آشنايي با 
انديشه هاي آنها مي توان به كتاب: داوود مهدوي زادگان، عادي سازي جنبش  هاي مردمي در ايران معاصر، انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامي، تهران، 1380 مراجعه كرد.
2. متعصب ترين ش��يوه اين طبقه بندي رس��مي را مي توان در آثار دكتر حسين بش��يريه علي الخصوص كتاب 
ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي ايران مشاهده كرد. ر.ك. حسين بشيريه، ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي 

ايران، دوره جمهوري اسامي، تهران، مؤسسه پژوهشي نگاه معاصر، 1381. 
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زيادي در اعضاي نهضت آزادي گذاشت. چون اعضاي انجمن و نهضت، 
مش��ترك بودند و اكثر بچه هاي انجمن، عضو نهضت آزادي هم بودند. 
اين موج به شوراي مركزي هم كشيده ش��د. تا آنجا كه من اطاع دارم 

در شوراي مركزي، در واكنش به اين اعاميه، سه جريان به وجود آمد:
... يك جريان كه به جبهه  ملي بيش��تر گرايش داشت، مي گفت: بايد 
بي تفاوت بود. اين حركت ها قشري اس��ت و با اصاحات و آزادي زن ها 
مخالف است. سرلوحه  كارهاي مصدق، اصاحات اجتماعي بود. حاال كه 
عملي شده بايد از آن اس��تقبال كرد... اين جناح نهضت آزادي، حركت 
روحانيت را قشري مي دانست و با آن مخالف بود گرچه جرئت مخالفت 
علني نداشتند. جناح  ديگري مي گفت بايد حركت علما را تأييد كنيم... 
جناحي هم معتقد بودند كه بايد با روحانيت برخورد تعالي بخش كرد و 

حركت آنها را عمق داد.1 
آنچه نقل ش��د رس��مي ترين تحليل جريانات سياسي و فكري اي اس��ت كه در تاريخ 
تحوالت دوران معاصر ايران، به طور كلي دگرگوني هاي اجتماعي را خارج از واسطه گري 
و هدايت نيروهاي روش��نفكري كه آبش��خور انديش��ه هاي سياس��ي و اقتصادي آنها 
دگرگوني هاي غرب اس��ت، برنمي تابند و در همان دوران نيز علي رغم عظمت جنبش 
اجتماعي 15خرداد، باور نمي كردن��د كه مذهب و رهبري مذهب��ي توانايي پايه ريزي 
و هدايت ي��ك جنبش اجتماعي عليه نظام مش��روطه  س��لطنتي كه ي��ك نظام مدرن 
اروپايي بود را داشته باشد. نقطه  عطف بودن 15خرداد را دقيقاً بايد در تبلور همين باور 

جست وجو كرد.
15خرداد مباني مبارزات ملت ايران، شيوه  مبارزات، رهبري، نيروهاي اجتماعي و به 
طور كلي هدف و آرمان هاي مبارزات را دچار دگرگوني كرد و از اين طريق با همه  وجوه 

تاريخ اين سرزمين، باورها، اعتقادات و ارزش هاي ملت ايران پيوند خورد. 
دستاورد نهضت 15خرداد 42، پيروزي 22بهمن 57 بود.2 

15خرداد به تعبير حضرت امام مبدأ نهضت اس��امي ايران است و از اين جهت نقطه  
عزيمت و عطف تحوالت تاريخ معاصر ايران محسوب مي ش��ود. زيرا انقاب اسامي به 
تمام معنا يك انقاب بزرگ اجتماعي و متفاوت از تمامي دگرگوني هاي اجتماعي بود. 

1. از نهضت آزادي تا مجاهدين، خاطرات لطف اهلل ميثمي، جلد اول، تهران،  نشريه صمديه، بي تا، ص120.
2. صحيفه امام، ج14، ص403.
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انقاب اسامي اگر چه از جنبه  پيش��ينه هاي تاريخي، به نوعي دستاورد هاي فكري، 
سياسي و اجتماعي جنبش هاي سياس��ي قبل از خود را در بردارد، اما به تمام معنا يك 
انقاب متفاوت از حركت هاي پيشين است و اين تفاوت را بايد در مبدأ انقاب اسامي 

يعني جنبش 15خرداد جست وجو كرد.
نهضت مل��ت بزرگ ايران ك��ه در 12 محرم، 15خرداد به ش��كوفايي 
گراييد، پرده هاي تزوير و عوام فريبي شاه را پاره كرد و قتل عام شاهانه و 
فداكاري ملت، مبدأ عظيمي در تاريخ ايران گرديد و مفتاح نجات اسام 
و عدالت به دست آمد و نطفه مقاومت ملي منعقد و با تربيت و روشنگري 

روشنگران، رو به رشد و تكامل نهاد.1 
امام خميني پايه گذار جنبش 15خرداد بارها در فرمايشات خود فرمودند كه 15خرداد 
از جنبه مباني، هدف، پايه گذاران جنبش، ادامه دهندگان، نظريه پردازان و خاصه همه 
اركان دگرگوني هاي اجتماعي يك جنبش، متفاوت از جنبش هاي گذشته ايران تلقي 
مي شود. جامعه شناسي سياس��ي امام از جنبش 15خرداد، يك جامعه شناسي دقيق و 
راهگشا است. سوال هاي اساسي اي را كه يك متفكر اجتماعي بايد در تحليل جنبش هاي 
اجتماعي و در رأس آن جنبش 15خرداد روشن كند، امام در سخنان 58/3/15 به دقت 

ترسيم مي كند: 
15خرداد چرا به وجود آمد و مبدأ وجود آن چه بود؟ در دنباله آن در 
سابق چه بود و االن چيس��ت و بعد ها چه خواهد بود؟ 15خرداد را كي 
به وجود آورد و دنباله آن را كي تعقيب ك��رد و االن كي همان دنباله را 
تعقيب مي كند و پس از اين اميد به كيست؟ 15خرداد براي چه مقصدي 
بود و تا كنون براي چه مقصدي است و بعد ها براي چه مقصدي خواهد 
بود. 15خرداد را بشناس��يد و مقصد 15خرداد را بشناسيد و كساني كه 
15خرداد را به وجود آوردند بشناس��يد و كساني كه 15خرداد را دنبال 
مي كردند بشناسيد و كس��اني كه از اين به بعد اميد تعقيب آنها هست 
را بشناس��يد و مخالفين 15خ��رداد و مقصد 15خرداد را بشناس��يد... 
15خرداد براي اس��ام بود و به رس��م اس��ام بود و به مبدئيت اسام و 
راهنمايي روحانيت و همين جمعيت ها بودند كه 15خرداد را به وجود 
آوردند و همين صف جمعيت بودند كه كشته شدند. همين طبقه از افراد 

1. همان،  ج5، ص283.
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اس��امي كه براي اس��ام قيام كردند و هيچ نظري جز اسام نداشتند، 
15خرداد را به وجود آوردند.1 

بر مبناي روش شناختي پيشنهادي امام خميني كه بي ترديد دقيق ترين روش شناخت 
جنبش 15خرداد است، به تحليل وجوه متفاوت و نقاط عطف آن با جنبش هاي ديگر به 
ش��كل اجمالي مي پردازيم و اميدواريم كه عاقه مندان به تاريخ تحوالت اين مرز و بوم، 
فارغ از سيطره گفتمان هاي رس��مي در حوزه سياست و تحليل جنبش هاي اجتماعي، 

روش مذكور را مورد نقادي علمي قرار دهند. 

15خرداد و پايان مرجعيت سياسي غرب گرايان در دگرگوني هاي اجتماعي 
15خرداد مرجعيت مبارزات سياسي قطب بندي ش��ده حزبي و سازماني را كه از بعد 
مشروطه تبديل به يك سنت سياسي گرديده بود و در شعار هاي خود اين مطلب را القا 
مي كرد كه ايجاد دگرگوني در ايران، نوس��ازي و توسعه سياسي و هرگونه تحولي جز از 
طريق اين جريانات و روشنفكران وابسته به آنها ممكن نيس��ت، مورد ترديد قرار داد و 
با وارد كردن روحانيت در همه اركان سياست، مرجعيت تفسير تحوالت سياسي را در 
باور هاي اجتماعي در ميان نخبگان سياسي، دانشگاهيان، طاب علوم ديني و ساير اقشار 

اجتماعي متحول كرد و اين مرجعيت تفسير را به نهادهاي ديني برگرداند. 

15خرداد و آزادي نيروهاي اجتماعي از تفسير هاي كليشه اي غرب 
آزادي گسترده نيروهاي اجتماعي از تفسير هاي كليش��ه اي غرب، يكي ديگر از نقاط 
عطف 15خرداد درتاريخ تحوالت ايران بود. جنبش هاي سياسي و فكري گذشته عموما با 
پايگاه هاي اجتماعي آن در اقشار خاصي تعريف مي شد. توان اين پايگاه ها براي آزادسازي 
نيروهاي اجتماعي و ايجاد يك جنبش فراگير، ناچيز و محدود بود. نيروهاي ملي تحت 
عنوان جبهه ملي، نهضت آزادي و ساير سازمان هاي سياسي و حزبي ديگر را اگر شأني 
براي آنها در بسيج سياسي و اجتماعي ايران قائل باشيم، اين شأن توانايي پوشش وسيع 
نيروهاي اجتماعي در همه اقش��ار جامعه را ندارد. آزادسازي انديشه هاي اجتماعي اين 
جريانات فقط در گرايش هاي خاصي مؤثر واقع مي ش��د. اما جنب��ش 15خرداد و امام 
خميني، گستره اين آزاد س��ازي را به همه توده هاي مردمي كش��يد. امام با آزاد سازي 
نيروهاي مردمي، زمين��ه را براي يك جنبش اجتماعي عموم��ي و فراگير نه محدود به 

1. همان، ج8، ص53.
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نخبگان سياسي و اجتماعي، فراهم كرد. كاري كه امام در آن مقطع تاريخي و در انقاب 
اسامي كرد، در توان هيچ حزب و گروه سياسي در ايران نبود. 

يكي از داليل عمده وحشت رژيم مشروطه سلطنتي از جنبش 15خرداد و امام خميني، 
در همين توانايي نهفته بود. ش��اه اغلب گروه هاي سياسي را كم و بيش تحمل مي كرد، 
چون يقين داش��ت در بافت فرهنگي و دين��ي جامعه ايران، هيچ ك��دام از اين گروه ها 
و جريانات توانايي آزادس��ازي نيروهاي اجتماعي براي يك جنب��ش عمومي و فراگير 
را ندارند. اما وقتي داس��تان جنبش 15خرداد به وجود آمد و آن بس��يج عظيم مردمي 
توسط امام و روحانيت به راه انداخته شد، رژيم مشروطه سلطنتي متوجه شد كه با گونه 

ناشناخته اي از جنبش اجتماعي سر و كار پيدا كرده است.

15خرداد و آزادي مذهب از سيطره تفسير هاي سلطنتي 
جنبش 15خرداد با تهاجم به اركان نظام س��لطنتي و ش��اه پرس��تي ، شكاف عميق 
رژيم هاي سلطنتي و باورهاي مذهبي را آش��كار كرد. اين دگرگوني در تاريخ تحوالت 
دوران اخير ايران، سابقه نداشت. رژيم پادش��اهي كه تا قبل از نهضت مشروطيت ايران 
هيچ جاي��گاه قانوني و ديني در ايران نداش��ت و عم��دا هم تاش مي كرد، ب��راي بقا و 
مش��روعيت خود به نوعي حوزه مذهب را نه تنها مورد تهاجم ق��رار ندهد، بلكه نظرات 
علماي ديني را نيز جذب نمايد با قانوني شدن رژيم س��لطنتي در انقاب مشروطه، نه 
تنها احساس مي كرد كه ديگر به چنين پشتوانه اي نياز ندارد، بلكه با تقليد از نمونه هاي 
اروپايي خود )يعني نظام مشروطه سلطنتي انگليس و بلژيك و غيره( حتي خود را مرجع 
تفسيرهاي ديني قرار داد. رژيم مشروطه سلطنتي كه بر دستاورد هاي خونبار مبارزات 
انقاب عدالت خواهي و قانون طلبي ملت اي��ران به رهبري نهادهاي ديني تكيه زده بود 
و نظام سياسي مبتني بر نهضت مشروطيت را بر اساس الگوي نظام مشروطه سلطنتي 
انگليس، به نام يك نظام انقابي بر مردم ايران تحميل كرد، نه تنها نهاد س��لطنت را در 
ايران قانوني و ديني كرد، بلكه حتي » سلسله « را نيز قانوني جلوه داد. در حالي كه چنين 
سابقه اي در تاريخ ايران وجود نداشت كه سلسله ها شكلي قانوني و ديني به خود بگيرند. 
روشنفكران مشروطه خواه در تدوين اصل سي و شش��م1 متمم قانون اساسي، سلطنت 
مشروطه ايران را از طرف ملت به وسيله مجلس مؤسسان به شخص شاه و اعقاب ذكور 
او نسا بعد نسل تفويض كردند و بدين سان نهاد سلطنت را كه در تاريخ ايران يك نهاد 

1. قانون اساسي و متمم آن، انتشارات صفي عليشاه، بي تا.
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قديمي بود و به ندرت به خاندان خاصي متصل مي ش��د به خاندان قاجار و پس از آن به 
خاندان پهلوي نسل اندر نسل و مادام العمر منتقل كردند و بدينسان نه تنها نهاد سلطنت 

بلكه سلسله را نيز در ايران قانوني كردند.
اين اقدام غير عقلي و غير ديني كه دقيقا يك الگوي برداشته شده از نظام خاندان هاي 
پادشاهي اروپا بود و در ايران به چنين ش��كلي وجه قانوني نداشت، كشور را در شرايط 
تغييرات خطرناكي قرار داد كه كوچكترين اين دگرگوني ريش��ه يابي خاندان سلطنتي 
در ايران از طريق ايجاد نظام اش��رافي بود. نظام اش��رافي كه فرآيند تاريخي كشور هاي 
اروپايي و در رأس آن نظام سلطنتي انگليس بود، هيچ گاه در سابقه تاريخي ايران ريشه 
نداشت. نظام اشرافي در اروپا وابسته به زمين و اماك بود و اين دارائي ها نسل اندر نسل 
در خاندان اشرافي كه شاه هم برگزيده اين خاندان ها بود منتقل مي شد. اما چون چنين 
فرآيندي در ايران وجود نداشت، با قانوني شدن سلس��ه در دوره قاجار، علي الخصوص 
در دوره پهلوي خاندان سلطنتي تاش كرد با تس��لط بر زمين ها، اماك و دارايي هاي 
خالصه جات، موقوفات و اماك متعلق به مردم، ريش��ه چنين خاندان هايي را در ايران 

پايه ريزي كند و اين آغاز مصيبت هاي سياسي و اقتصادي ايران بود.1 
15خرداد با تمام وجوهش، بنياد هاي شرعي و قانوني نظام سلطنتي و سلسله پهلوي را 
مورد تهاجم قرار داد و بدين طريق دين و نهاد روحانيت را از سيطره تفسير هاي سلطنتي 
كه عموما روشنفكران و اليگارشي وابسته به نظام سلطنتي تاش مي كردند از آن استفاده 
كنند، رها كرد. امام نه تنها نظام سلطنتي و سلسله پهلوي را مورد تهاجم قرار داد، بلكه 
پشتوانه قدرت اين نظام در تاريخ ايران را كه غربيان بودند، نيز مورد تهاجم قرار داد و از 
اين طريق راهي براي تفسير هاي رسمي شبه روش��نفكر غرب گرا در ثبت بين ديانت و 

سلطنت باقي نگذاشت. 

15خرداد و پايان عصر مشروطه خواهي و دگرگوني هاي ليبرالي در ايران 
15خرداد با تهاجم به ادبيات مشروطه خواهي سلطنت طلب و گرايشات غرب گرايانه 
دگرگوني هاي اجتماعي در حقيقت پايان عصر مشروطه خواهي و دگرگوني هاي ليبرالي 
در ايران را كه وابسته به نظام مشروطه سلطنتي بود، اعام مي كند. بعد از 15خرداد، نه 
تنها بنياد هاي تمايات سياسي جريان هاي مذهبي به كلي دگرگون مي شود، بلكه حتي 

1. اين بحث، فصلي از يك تحقيق گسترده است كه اميدواريم محققان تاريخ معاصر ايران از آن غفلت نكنند و 
اثراتي را كه نظام مشروطه سلطنتي در قانوني و شرعي كردن نهاد سلطنت و سلسله در ايران كردند، مورد بررسي 

قرار دهند.
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تمايات نيروهاي سياس��ي غير مذهبي نيز تمايات جديدي مي شود. ظهور جريانات 
چپ ماركسيستي و مائوئيسيتي به شكل احزاب و گروه هاي سياسي چريكي و پيدايش 
تمايات كمونيس��تي و سوسياليس��تي در فعاليت هاي فكري و سياسي، نشان از افول 

گرايش هاي ليبراليستي كه پشتوانه نظام مشروطه سلطنتي در ايران بود، مي باشد. 
به تعبير جديد نه تنها گفتم��ان جريان هاي مذهبي ديگر گفتمان نظام مش��روطه و 
تمايات ديني يا غير ديني آن نيست ، بلكه گفتمان نيروهاي سياسي و فكري غيرمذهبي 
نيز گرايشي به ليبراليسم و وجوه متفاوت نظام هاي سياسي آن ندارد. امام خميني با طرح 
ضد عقلي و ضد ديني بودن نظام مشروطه سلطنتي گفتمان هاي چپ و راست تحت تأثير 
اين گرايش را نيز تعطيل مي كند و بدين طريق سيطره نيم قرن ادبيات مشروطه خواهي 
در ايران به پايان مي رسد. هيچ جرياني بعد از 15خرداد تمايل به دفاع از گفتمان ليبرالي 

مشروطه را ندارد. 

15خرداد و ظهور گفتمان ديني در حوزه دگرگوني هاي اجتماعي 
مهم ترين نقطه عطف 15خرداد را بايد در ظهور گفتمان ديني در حوزه دگرگوني هاي 
اجتماعي جس��ت وجو كرد. اين حرف به منزله آن نيست كه دين در تحوالت اجتماعي 
قبل از آن حضور نداشته است، بلكه ش��يوه حضور دين و نهاد هاي ديني در 15خرداد، 
يك ش��يوه ديگر بود. امام، روحانيت را با همه اركانش وارد صحنه سياسي كرد. كساني 
كه تاريخ تحوالت دوران معاصر ايران را مطالعه كرده باشند، مي دانند كه قبل از امام نيز 
روحانيت ايران به طرز متفاوتي در صحنه تحوالت اجتماعي حضور داشته و با قاطعيت 
نيز مي توان ادعا كرد كه رهبري اغلب جنبش هاي سياسي ايران نيز تحت تأثير روحانيت 

شيعه مي باشد. 
تفاوت عمده حضور روحانيت در جنبش 15خرداد با جنبش هاي ديگر در اين اس��ت 
كه جنبش 15خرداد با تمام وجوهش يك حركت اجتماعي ديني اس��ت. هيچ جريان 
سياس��ي و فكري خارج از دين در مراتب متفاوت اين جنبش نه تنها حضور ندارد، بلكه 
تفس��يرهاي متناقض تاش مي كند كه جنبش 15خرداد را يك جنبش كور، قشري و 
ضد ترقي خواهي و فاقد اهداف و انگيزه هاي مشخص سياسي- اجتماعي القا كند. اغلب 
جريان هاي چپ و راس��تي كه درباره جنبش 15خرداد نظر دارن��د ، در اينجا به وحدت 
مي رسند. طرفداران جبهه ملي، جنبش 15خرداد را قشري، نهضت آزادي اين جنبش 
را جنبش كور اجتماعي، ماركسيس��ت ها جنبش 15خرداد را جنبش نيروهاي وابسته 
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به خرده بوروژوازي و سلطنت طلبان اين جنبش را يك جنبش ارتجاعي مي دانند. تنها 
مدافع جنبش 15خرداد، نيروهاي مذهبي و توده هاي مردمي مي باشند كه در حقيقت 
پشتوانه هاي اصلي و اساسي جنبش نيز هس��تند. امام خميني با جنبش 15خرداد در 
حقيقت فصل مجزاي دگرگوني هاي اجتماعي اي��ران را خارج از همه نحله هاي غربي و 

گرايش هاي فكري و سياسي آن اعام مي كند. 
جنبش 15خرداد با س��اماندهي نيروهاي مذهبي و م��ردم و پيوند زدن دگرگوني ها، 
تقويم مذهبي ايران و در رأس آن تقريب مذهبي نهضت عاشورا، شور و شوقي در جامعه 
 ايران ايجاد مي كند كه تا آن تاريخ هيچ حزب و گروهي توانايي ايجاد اين شور و شوق را 

نداشتند. 15خرداد، دين، نهاد هاي ديني و روحانيت شيعه را در ايران احيا كرد. 
اگر در مبارزات قبلي مردم ايران به داليل متفاوتي نيروهاي مذهبي نتوانستند با تمام 
توان در داخل مراكز درون ديني حامي بي چون و چرا پيدا كنن��د، اما با امام خميني و 
جنبش 15خرداد تمام توان روحانيت پش��توانه نهضت و رهبري آن قرار گرفت. بعد از 
امام خميني و جنبش 15خرداد، سازمان روحانيت و نهادهاي ديني و مرجعيت رابطه 
خود را با رژيم شاه كاما قطع كردند و شاه كمترين پشتوانه ديني خود را نيز از دست داد. 
جنبش 15خرداد نيروهاي بالقوه ولي پراكنده روحانيت را در سراس��ر ايران در جهت 
هدف جنبش  ساماندهي كرد و اين بزرگترين نقطه عطف جنبش 15خرداد بود. اهميت 
اين ساماندهي از آن جهت بود كه امام خميني و نهضت او از اين طريق به دورترين نقاط 
ايران متصل مي شد. چنين س��ازمان عظيمي هيچ گاه در تاريخ جنبش هاي سياسي و 
اجتماعي ايران س��ابقه نداش��ت. امام خميني و آرمان هاي او از طريق اين سازماندهي 
به روستاها، مساجد، شهر ها و قلب اقش��ار اجتماعي ايران وارد شد و آنچنان تحولي در 

باور هاي سياسي مذهبي جامعه ايجاد كرد كه تا آن تاريخ بي نظير بود. 
نمونه هاي جالب اين وحدت فراگي��ر اجتماعي را مي توان در اس��ناد و مدارك به جا 
مانده از آن دوران به خوبي مشاهده كرد. در 15خرداد پس از دستگيري امام خميني، 
رژيم مشروطه سلطنتي براي جلوگيري از گس��ترش دامنه مخالفت در كشور، اقدام به 
دستگيري گسترده روحانيت در سطح سراسر ايران كرد. بر اساس پاره اي از نقل قول ها 
و اسناد ساواك، رژيم ش��اه از 15خرداد س��ال 42، به مدت چند ماه حدود 338 نفر از 
روحانيت را در شهرستان ها و تهران دستگير و به تناوب در زندان موقت شهرباني تهران 
نگه داري كرد تا امكان ساماندهي مردم در دفاع از نهضت امام خميني در شهرستان ها 
از بين برود. اما عظمت نفوذ امام بر قلب روحانيت ش��يعه و مردم، به گونه اي بود كه اين 
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دستگيري هاي گسترده نه تنها موجب فروكش كردن نهضت 15خرداد نشد، بلكه زندان 
به مكتب و كاسي تبديل شد كه در اين كاس آموزه هايي از آرمان هاي امام خميني و 
تمايات سياسي و اجتماعي وي كه به دليل امكانات محدود به روحانيت شهرستان ها و 
مردم منتقل نشده بود، امكان انتقال پيدا كرد. رژيم شاه با اين دستگيري هاي گسترده، 

امكان چنين انتقالي را كه هيچ گاه در حالت عادي فراهم نمي شد، فراهم كرد.
از نوش��ته هاي به جا مانده از دوران زندان موقت ش��هرباني به خوب��ي مي توان به اين 
حقيقت دست يافت. شاه در يك اش��تباه بزرگ تاريخي، سياسي ترين و جنجالي ترين 
بدنه روحانيت را از سراسر ايران در يك جا گرد هم آورد. بديهي بود كه هيچ گاه روحانيت 
بيدار و آگاه در اين دوران از چنين فرصت طايي كه جهالت دشمن در اختيار او قرار داده 

بود، غفلت نمي كرد. 
تشكيل جلس��ات س��خنراني صبح و عصر در محل زندان، انتقال آرمان ها و نيات امام 
خميني به شكل درست و منطقي، جلسه درس و بحث و فحص، مباحثه و مذاكره كردن 
بر شيوه هاي مبارزه با رژيم فاس��د پهلوي، رد و بدل كردن اطاعات و امكانات و از همه 
مهم تر شناسايي مهم ترين پايگاه هايي كه از يك طرف پايگاه هاي مخالفت با رژيم شاه در 
شهرستان ها بودند و از طرف ديگر گرايش به مبارزات سياسي و آرمان هاي امام خميني 
داشتند. اين فرصت، طايي ترين فرصتي بود كه رژيم شاه در اختيار نهضت امام خميني 
قرار داد. پيروان مكتب ام��ام خميني از اين فرصت نهايت اس��تفاده را بردند و به تعبير 

خودشان، زندان را تبديل به مكتب مبارزه كردند.
فصلنامه 15خرداد براي آگاهي خوانندگان محترم از آن شرايط، بخشي از خاطرات، 
مباحث و نوش��ته هاي به جا مانده از دستگيري هاي وس��يع روحانيت در زندان موقت 
شهرباني در بهار و تابستان س��ال 1342 را براي اولين بار منتش��ر مي كند. اين اسناد، 
نوشته هايي اس��ت كه چند تن از روحانيون مبارز آن دوران از جمله آقايان شيخ محمد 
علي انصاري اراكي از تهران، س��يد مرتضي مرتضوي از ش��هر ري و شيخ محمد حسن 
بكايي از تبريز و سيد جواد الياس��ي از آبادان و تني چند از روحانيون در دفاتر يادبودي 
كه در زندان ترتيب داده بودند، ثبت كردند. اين نوش��ته در ن��وع خود جالب و متنوع و 
نشان دهنده شرايط، افكار، آرمان ها و ديدگاه هايي است كه در آن دوران جامعه مذهبي 

ايران با آن روبه رو بود. 
همه آنهايي كه بعد ها از اركان رهبري هاي نهضت امام خميني و انقاب اس��امي در 
ايران شدند، به نوعي در زندان موقت شهرباني تهران در سال 42 در كنار هم قرار گرفتند 
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و بيش از همه ب��ه انتقال تجربيات و باور هاي خود از نهضت پرداختند. ش��خصيت هاي 
گران قدري چون ش��هيد مرتضي مطهري، شهيد هاشمي نژاد، ش��هيد غفاري، شهيد 
سعيدي، شيخ حسين لنكراني، آيت اهلل مكارم ش��يرازي، حجت االسام فلسفي، شيخ 
مهدي كروبي، شيخ عباسعلي اسامي، سيد هادي خسروشاهي، شيخ يوسف ايرواني، 
ش��يخ صادق خلخالي و ده ها ش��خصيت مبارز و فقيه ديگر كه انقاب اسامي به نوعي 

مرهون فداكاري ها و زحمات آنهاست.
اين اسناد كه در سال 1383 در دوبي از طريق آقاي شيخ محمد علي انصاري اراكي در 
اختيار حجت االسام والمسلمين آقاي دكتر سيد حميد روحاني قرار گرفت، بخشي از 

ضمائم خاطرات ايشان از نهضت امام خميني مي باشد.1 
در پايان اين مقدمه، براي آگاهي از فضاي عمومي نگارش اين نوشته ها در نهضت امام 
خميني، بخشي از خاطرات آقاي ش��يخ محمد علي انصاري اراكي كه مربوط به همين 
دوران اس��ت را با اندكي تصرف به ضميمه اسناد مربوطه منتش��ر مي كنيم و از خداوند 
سعادت و سربلندي ملت ايران، تداوم انقاب اسامي و آرمان هاي امام خميني را مسئلت 

داريم.

1 . بنابر دعوت حجت االس��ام والمس��لمين حاج س��يد علي ش��اهچراغي، نماينده ولي فقي��ه در دوبي، آقاي 
روحاني براي ايراد سخنراني در مراسم بزرگداش��ت ارتحال امام و 15خرداد به آن كشور سفر كردند و در ماقات 
با حجت االسام انصاري اراكي خاطرات و اسناد ارزش��مندي از دوران زندان در 15خرداد 42 به دست آوردند كه 
به ياري خداوند درآتيه نزديك خاطرات مزبور به صورت مس��تقل از سوي بنياد تاريخ پژوهي ايران معاصر چاپ و 

منشر خواهد شد.


