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قيام 15خرداد و نهضت های سده پيشين
مشابهت ها و تفاوت ها 

دکتر سيد حميد روحانی1

هجوم همه جانبه استعمارگران در سده های شانزدهم و هفدهم ميادی به سرزمين 
پهناور اس��امی و توطئه گس��ترده آنان برای س��لطه بر منابع و دارايی های سرش��ار 
خاورميانه، با واكش تند و توفنده پيشوايان اسامی و عالمان دينی روبه رو شد و درگيری 
ش��ديد و عميقی ميان فرهنگ عدالت پرور اس��ام و فرهنگ زور و تج��اوز و قلدری و 
كشورگشايی پديد آمد كه دامنه آن طی قرون و اعصار ادامه يافته و تا به امروز كشيده 

شده است. 
جهان خواران به رغم به كارگيری ترفندها، توطئه ها، نقش��ه ها و نيرنگ های گوناگون 
و رنگارنگ هيچ گاه نتوانستند بر فرهنگ عدالت و شهادت چيره شوند و اين سد استوار 
را از سر راه آز و نياز استعماری خود كنار زنند و كشورهای اسامی و منابع زرخيز آن را 

بی دغدغه و به آسانی ببلعند.
اس��تعمارگران از روزی كه آهنگ خاوران كردند، در گام نخس��ت، خود را با مقاومت 

1. اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال سوم، شماره 7، بهار 85 به چاپ رسيده است. 
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و مخالفت پيروان اس��ام رو به رو ديدند كه چند قرن جنگ های صليبی نمونه بارز اين 
پايداری و مقاومت دليرانه بود كه تجاوزگران درنده خوی فرنگ را زمين گير كرد و ناكام 

و سرخورده همراه با تلفات و خسارات سنگين به عقب نشينی واداشت. 
استعمار صليبی كه از راه هجوم و تجاوز نتوانسته بود بر جهان اسام چيره شود، كوشيد 
از راه هجوم فرهنگی و ترويج انديشه های ضد اسامی و تكيه بر اين دروغ كه دين باوری و 
اسام خواهی مايه عقب ماندگی و واپس گرايی است و غرب گرايی و فرنگی مآبی زمينه ساز 
پيشرفت، ترقی و س��عادت جامعه است، زمينه را برای س��لطه بر كشورهای مسلمان و 

دستيابی بر منابع اين كشورها هموار سازد. 
اينجا بود كه فراماسون ها بازيگر صحنه ش��دند و در نخستين گام تنی چند از جوانان 
ساده، نادان و چشم و گوش بسته را به ديار غرب كشاندند، آنان را شست وشوی مغزی 
دادند، اصالت ها را از آنان گرفتند، ريشه غيرت، حميت، وطن خواهی و خوی انسانی را 
در آنان خشكانيدند و به آنان باوراندند كه »بايد از مغز س��ر تا نوك پا فرنگی شد« تا به 
پيشرفت و ترقی رس��يد و بدين گونه آنان را به سازمان فراماس��ونری وابسته كردند و با 

عنوان »روشنفكر« به ايران بازگرداندند. 
از نخس��تين »روش��نفكران« وابسته به س��ازمان فراماسونری س��رهنگ آخوندف و 
ميرزا آقاخان كرمانی بودند كه ب��ه ترتيب در س��ال های 1262-1295ه.ق و 1313-

1300ه.ق در راه پيشبرد توطئه های اسام زدايی و كشاندن ملت ايران به فرنگی مآبی  و 
بيگانه پرستی تاش های فراوانی كردند و به نگارش كتاب ها و نشرياتی دست زدند و با 
ناسزاگويی به اسام و عالمان دينی و نكوهش تقليد از مجتهد جامع الشرايط و پيشنهاد 
پرتستانتيزم اس��امی و ترويج تز استعماری »اس��ام منهای روحانيت« كوشيدند راه 

سلطه و استيای استعمارگران بر كشورهای اسامی را هموار سازند.
هم زمان با تاش و توطئه گسترده س��رهنگ آخوندف و ميرزا آقاخان كرمانی در راه 
ترويج فرهنگ غربی، ماس��ونی ديگری به نام مي��رزا ملكم خان ك��ه از پادوها، دالل ها 
و وطن فروش های بی مانند دوران خود به ش��مار می رفت به تش��كيل »فراموشخانه و 
فراماسونری« در ايران دست زد تا هجوم فرهنگی را به شكل سازمان يافته و تشكياتی 
پی گيرد و انديشه های غربی و ليبراليستی و فرهنگ برهنگی و بی بندوباری را در جامعه 

ايران گسترش دهد.
سازمان »فراموشخانه و فراماسونری« با اينكه به دروغ شعار آزادی، برادری و برابری 
سر داده بود، اما از نخس��تين چهره هايی كه به اين سازمان سر سپردند و عضويت آن را 
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پذيرفتند، شاهزاده ها، درباری ها و رجال سياسی ايران بودند كه اصوالً از برابری و برادری 
بويی نبرده بودند. از ديگر كس��انی كه در آن روز به اين س��ازمان پيوستند، عناصری از 
پيروان مسيحيت- كه در خدمت استكبار جهانی قرار داشتند- و شماری از باند دراويش 

بودند كه تأثير مرموزانه ای در ترويج فرهنگ غرب داشتند. 
در پی هجوم فرهنگی فرنگی ها به ايران و بنياد »فراموشخانه و فراماسونری« در تهران، 
علمای اسامی و پيشوايان روحانی هوشيارانه به رويارويی با آن برخاستند و به افشاگری 
بر ضد آن توطئه ها دست زدند. مرجع بزرگ آن روز، آيت اهلل ماعلی كنی، حكم تكفير 
ماسون ها را در سال 1338ه.ش صادر كرد. اهالی تهران دالورانه به پا خاستند و به مركز 
فراماس��ون ها يورش بردند و آن كانون فس��اد و توطئه را به آتش كشيدند و بدين گونه 
رويارويی ميان فرهنگ پويا و پايدار اسام و فرهنگ غرب، وارد مرحله نوينی شد و مقابله 
با هجوم های فرهنگی، سياسی و اقتصادی اس��تعمارگران به صورت نهضت سياسی و 
حركت حماسی پديد آمد و ضربه های سنگينی بر آز و نياز استعماری فرنگی ها وارد كرد. 

در مواردی خواسته های آنان را ناكام گذاشت و نقشه های آنان را نقش بر آب ساخت. 
اعتراض توفان زای علما بر ضد قرارداد رويتر كه به الغای اين قرارداد و س��قوط دولت 
ماسونی ميرزا حس��ين خان سپه ساالر كشيده شد در س��ال 1252ه.ش، حركت سيد 
جمال الدين اس��دآبادی در دهه 1260ه.ش، قيام عليه قرارداد رژی در س��ال 1270، 
نهضت عدالت خواهی در سال 1285، حركت ش��هيد مدرس در سال های پايانی سده 
1200 و دهه آغازين س��ده 1300، قيام علمای خراس��ان، آذربايجان، اصفهان و قم بر 
ضد رضاخان در سال 1306، جنبش قهرآميز فدائيان اسام و حركت در راه ملی كردن 
صنعت نفت پس از شهريور 1320 و س��رانجام قيام خونين 15خرداد در دفاع از اسام 
و مرجعيت در سال 1342، نش��ان از مقاومت دليرانه فرهنگ عدالت و شهادت در برابر 
فرهنگ زورمداری، فزون خواهی، كشورگشايی و جهان خواری دارد كه بر تارك تاريخ 

ايران می درخشد.
موضوعی كه در اين فرگرد مورد نظر و بحث ما اس��ت، نه بررس��ی نهضت های س��ده 
پيشين، بلكه مقايسه تطبيقی ميان آن نهضت ها و قيام 15خرداد 42 می باشد و بررسی 
اين نكته كه چرا هيچ كدام از نهضت های سده پيش��ين به فروپاشی نظام حاكم و قطع 
دست بيگانگان از سرنوشت كشور و ملت كشيده نش��د ليكن قيام 15خرداد به عنوان 

نقطه عطفی در مبارزات گذشته زمينه ساز انقاب اسامی گرديد. 
بايد ديد قيام 15خرداد چه ويژگی هايی داشت كه توانست چنين دگرگونی ژرفی در 
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كشور پديد آورد و نظام 2500ساله را به سقوط بكش��اند و دست تبهكاران جهانی را از 
سرنوست ايران كوتاه كند؟ 

برای يافتن پاسخ اين پرسش، بايسته است كه مشابهت ها و تفاوت های قيام 15خرداد 
با نهضت های پيشين مورد بررسی قرار گيرد و ويژگی ها و شاخصه های قيام 15خرداد 

نمايان شود. 

مشابهت های قيام 15خرداد با نهضت های پيشين
می توان مانندگی و همگونی قيام 15خرداد با نهضت ها و حركت های گذش��ته را در 

چند محور خاصه كرد: 
1. رهبری عالمان دينی

در همه حركت ها و خيزش هايی كه طی دو س��ده گذش��ته در ايران روی داده است، 
علمای اس��ام وظيفه رهبری را بر عهده داش��ته اند. چنان كه در باال اشاره شد از قيام 
ماعلی كنی عليه فراموش��خانه و فراماس��ونری تا قيام 15خرداد و انق��اب ايران، اين 
پيشوايان روحانی و علمای اس��امی بودند كه مردم را به خيزش و خروش واداشتند و 

مبارزه بر ضد استعمار و استبداد را سامان بخشيدند. 
2. انگيزه های دينی

در حركت ها و نهضت هايی كه در درازای س��ده گذش��ته تا انقاب اسامی پديد آمد، 
انگيزه دين��ی عامل اصلی خ��روش و خيزش به ش��مار می رفت. مردم آن��گاه كه حكم 
تكفير فراماسون ها را از س��وی مرجع زمان به دست آوردند، به آنها هجوم بردند و مركز 
فراماسون ها را به آتش كش��يدند. آن تاجر اصفهانی در نهضت تنباكو روی انگيزه دينی 
انبار تنباكو را به آتش كشيد و به نماينده كمپانی انگليسی اعام كرد با خدا معامله كرده 
است. ريشه و زمينه نهضت مشروطه، عدالت اسامی بود. در نهضت ملی شدن صنعت 
نفت، تا روزی كه اس��ام و روحانيت در آن حضور داش��ت، مردم در صحنه ايستادند و 
حماسه 30تير را آفريدند و آن روز كه علما از صحنه كنار زده شدند و مردم انگيزه دينی 
خود را از دس��ت دادند، كودتای ننگين 28مرداد به وقوع پيوس��ت و مردم در برابر اين 
رويداد بی تفاوت ماندند و از حضور در صحنه خودداری ورزيدند. در قيام 15خرداد، مردم 
با هدف دفاع از اسام و مرجعيت به پا خاستند و فداكاری كردند و جز دفاع از اسام هيچ 
انگيزه مادی در آن قيام تأثير نداشت و اين روند تا پيروزی انقاب اسامی تداوم داشت. 
در قيام 15خرداد آنگاه كه به امير معصومش��اهی، از اهالی پيشوا و ورامين، گفته شد 
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با دست خالی به كجا می رويد، هم اكنون ارتش جرار 
شاه با توپ و تانك به سوی ورامين در حركت است با 

لبخندی جواب داد: 
ما كوفی نيستيم كه حس��ين زمان را تنها بگذاريم، 
امروز يا كشته می ش��ويم يا امام خمينی را از چنگال 

دشمن رهايی می بخشيم.
او در س��ر پل باقرآباد به دس��ت دژخيمان ش��اه به 

شهادت رسيد. 
3. مردمی بودن خيزش ها و خروش ها

با نگاهی گذرا به نهضت ها و حركت های سده گذش��ته تا قيام 15خرداد، اين واقعيت 
آشكار است كه مردم اهميت ريشه ای و اساس��ی در اين نهضت ها و قيام ها داشته اند و 
رهبران اسامی با كمك توده ها توانستند با دشمنان درون مرزی و برون مرزی مقابله و 
مبارزه كنند. مردم با فداكاری ها و پايداری های خود نهضت ها را پيش بردند و دست رد 
بر سينه دشمن زدند و از اسام، آرمان های اسامی و استقال ايران پاسداری كردند و 
امروز نيز با حضور در صحنه انقاب اس��امی، راه و مرام امام را پاس می دارند و در برابر 

توطئه های رنگارنگ استكبار جهانی و ايادی آن سرسختانه ايستاده اند. 
بنابراين قي��ام 15خرداد در اين محوره��ای اصولی با نهضت های پيش��ين همگون و 

همسان می باشد و می توان گفت ريشه در آبشخور واحدی دارد. 

تفاوت های قيام 15خرداد با نهضت های پيشين
تفاوت های فاحشی نيز ميان قيام 15خرداد و نهضت های گذشته ديده می شود كه به 
قيام 15خرداد امتياز ويژه ای می بخشد و اين تفاوت ها در انقاب آفرينی اين قيام كه به 

فروپاشی نظام شاهنشاهی كشيده شد، نقش اساسی و ريشه ای ايفا كرده است. 
اين تفاوت ها را می توان اين گونه بر شمرد: 

1. براندازی
در نهضت های گذشته موضوع براندازی نظام شاهنشاهی هيچ گاه مطرح نبود. چه بسا 
رهبران حركت ها و نهضت ها گاهی مراتب وفاداری خويش را نس��بت به شاه نيز اعام 
می كردند و از او ستايش به عمل می آوردند و به رغم خيزش ها و خروش های دامنه دار 
مردم، شخص شاه و رژيم او از حمله، آس��يب و تعرض مصون بود. در نهضت ملی شدن 

از قيام مالعلی کنی عليه 
فراموشخانه و فراماسونری تا 
قيام 15خرداد و انقالب ایران، 
این پيشوایان روحانی و علمای 
اسالمی بودند که مردم را به 
خيزش و خروش واداشتند 
و مبارزه بر ضد استعمار و 

استبداد را سامان بخشيدند
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صنعت نفت، آنگاه كه به مصدق توصيه شد شاه را دستگير و از قدرت بركنار كند، واكنش 
او اين بود كه:

من در مراسم تحليف، به كتاب اهلل مجيد سوگند ياد كرده ام كه به شاه 
خيانت نكنم. 

و در جای ديگر اظهار داشت: 
.... هر وقت كه فرصتی به دس��تم آمد و مخصوصاً در جلس��ات رسمی 
مجلس وفاداری خود را نسبت به شاهنشاه ابراز نمودم و پس از 30 تير 
هم كه وزير دفاع ملی ش��دم برای اطمينان خاط��ر و رفع نگرانی، آنچه 
الزم بود در پشت قرآنی نوشته، توسط آقای سپهبد مرتضی يزدان پناه 

اهدا نموده ام...
... هم��ه می دانند كه عصر روز 27مرداد دس��تور اكي��د دادم هر كس 
حرف از جمهوری بزن��د او را تعقيب كنند و نظر اين بود كه از پيش��گاه 
اعلی حضرت همايون شاهنشاهی درخواست شود هر قدر زودتر به ايران 

مراجعت فرمايند... 
از اين رو، به شاه فرصت داد تا با نقش��ه CIA كودتای 28مرداد را تدارك ببيند و برای 
بيش از يك ربع قرن ديگر سرنوشت ملت ايران را دست خوش هوسبازی های امريكا سازد. 

امام در مورد اين اشتباه مصدق چنين می گويد:
... قدرت دست دكتر مصدق آمد، ليكن اشتباهات هم داشت... يكی از 
اشتباهات اين بود آن وقتی كه قدرت دستش آمد اين ]شاه[ را خفه اش 
نكرد كه تمام كن��د قضيه را. اين، كاری برای او نداش��ت آن وقت، هيچ 
كاری برای او نداشت، برای اينكه ارتش دست او بود، همه قدرت ها دست 
او بود و اين ]شاه[ هم... آن وقت اين طور نبود كه يك آدم قدرت مندی 

باشد... آن وقت ضعيف بود... 
امام از آغاز نهضت در سال 1341 هدف براندازی را در سر داشت و در راه واژگونی رژيم 
شاه و برچيدن سلطنت دودمان پهلوی مبارزه را آغاز و دنبال كرد و به آن جهت داد. نگاهی 
كوتاه به روش و منش امام در مبارزه و شيوه موضع گيری های او اين ايده و انديشه امام را به 
درستی آشكار می سازد. با وجود اين، برخی از شواهد، قرائن و مستنداتی كه نشان دهنده، 

هدف براندازی از جانب امام از آغاز نهضت اسامی ايران می باشد در پی می آيد: 
الف. امام در نخستين نشستی كه در پی اعام تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی 
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در روز 16مهرماه 1341 در بيت بنيانگذار حوزه قم، آيت اهلل حائری يزدی، با علما داشت 
اظهار كرد: 

اگر ما می خواهيم اسام و ايران را از خطر اجانت مصون بداريم بايستی 
اين دودمان پهلوی را از عرصه قدرت به زير بكش��يم و به سلطنت آنان 
پايان دهيم. اين دودمان با توطئه انگليس��ی ها بر سركار آمدند تا اسام 
را در اين كشور از ميان ببرند و ايران را تيول خود سازند )نزديك به اين 

مضامين(. 
اين نظر امام با ش��گفتی برخی از مقامات روحانی در آن نشس��ت رو به رو ش��د. آقای 
شريعتمداری با حيرت و سرگشتگی پرسيد با كدام قدرت می خواهيم چنين هدفی را 
دنبال كنيم؟! ما كه بمب در جيب نداريم بر سر شاه بكوبيم! امام پاسخ داد ما نيروی داريم 

كه از بمب قوی تر است و آن نيروی ملت است.
ب. ساواك در گزارش خود در سال 1341 از موضع پشت پرده امام چنين پرده برداشته است: 
در محافل روحانی گفته می شود كه آيت اهلل خمينی در قم گفته است: 
من مبارزه عليه مقام سلطنت و دربار را ادامه می دهم و حاضرم در اين 
راه مرا زندان يا تبعيد كنند. روز عي��د فطر نيز نامبرده در منزل خود در 
حضور جمع كثيری از مردم مطالب زننده ای عليه مقام س��لطنت بيان 

كرده است
طرفداران جبهه ملی تصميم دارند آيت اهلل خمينی را كه نسبت به ديگر 

مراجع تقليد شخص قوی تر می باشد، حمايت و جانبداری كنند.
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بايد دانست آنچه در پايان گزارش ساواك آمده است مبنی بر اينكه »جبهه ملی تصميم 
دارند آيت اهلل خمينی را... حمايت و جانبداری كنند« ب��ا واقعيت هم خوانی ندارد. اين 
گروه هيچ گاه به راه و مرام و مكتب امام ايمان نداشت و هرگز در راه حمايت از او در آن 
روز و روزگار گامی برنداشت. س��اواك در گزارش ديگری به اين واقعيت چنين اعتراف 

كرده است: 
تا حال از طرف جبهه ملی علناً فعاليتی به نفع دار و دسته خمينی نشده 
ولی امروز مخالفين با افراد جبهه ملی تماس گرفته از آنها خواسته اند آنها 

را الاقل هدايت كنند كه قول مساعد گرفته اند. مراقب هستم. 
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ولی البته پايگاه مردمی امام اين گروه و ديگر گروه های سياسی- حتی ماركسيست ها- 
را بر آن می داش��ت كه از امام دم بزنند و از اين راه برای خ��ود در ميان ملت ايران آبرو و 
اعتباری كسب كنند و به اصطاح خود را »وجيه المله« سازند! ساواك نيز در گزارشی 

به اين نكته اذعان كرده است: 
... مردم ع��وام و مخصوصاً طبقه جوان اكنون چنان تعصب ش��ديدی 
نسبت به آيت اهلل خمينی پيدا كرده اند كه عمال جبهه ملی برای جلب 
نظر اين طبقه خود را حامی و طرفدار شديد خمينی قلمداد می كنند...
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پ. حمله ه��ای علن��ی و تلويح��ی ام��ام ب��ه ش��اه در 
س��خنرانی ها و اعاميه ه��ا از س��ال 1341، از ماهي��ت 
ضد س��لطنتی نهضت امام نش��ان دارد. امام در برخی از 
س��خنرانی ها و اعاميه ها به گونه ای موضع گيری كرده 
است كه در آن ايده و انديشه براندازی كامًا مشهود است 
و اين نكته را آشكار می سازد كه امام بر آن بوده است لبه 
تيز حمله را گام به گام متوجه ش��اه سازد و نهضت را در 

محور مبارزه با شاه به گردش درآورد و تداوم بخشد.
سخنرانی امام عليه شاه در روزهای پايانی اسفندماه 1341، سخنرانی بر ضد شاه در 
روز عيد فطر سال 1341، حمله به شاه در اعاميه فروردين 42 با عنوان »شاه دوستی 
يعنی غارت گری، شاه دوس��تی يعنی آدم كش��ی، شاه دوس��تی يعنی هدم آثار رسالت 
و...«، سخنرانی تاريخی روز 13خرداد 42 با فرازهای: »آقای شاه، جناب شاه، بدبخت! 
بيچاره!« و... نمونه هايی از هدف امام در راه سرنگونی رژيم شاه از نخستين روزهای آغاز 

نهضت است. 
ت. امام در طرح حكومت اسامی در نجف اشرف در سال 1348 نيز يادآور شد كه قرآن 

بر ضد ساطين قيام كرده است، حكومت اسامی امپراتوری نيست و... 
ث. سرانجام امام در پيام به زائران خانه خدا در سال 1349 صريحاً اعام كرد:

اساساً اسام با اساس شاهنش��اهی مخالف است هر كس سيره رسول 
خدا را در وضع حكومت ماحظه كند می فهمد كه اسام آمده است كه 
اين كاخ های ظلم شاهنشاهی را خراب كند. شاهنشاهی از كثيف ترين 

و ننگين ترين نمونه ارتجاع است.

امام از آغاز نهضت در 
سال 1341 هدف براندازی 
را در سر داشت و در راه 
و  شاه  رژیم  واژگونی 
برچيدن سلطنت دودمان 
پهلوی مبارزه را آغاز و 
دنبال کرد و به آن جهت داد
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موضع گيری صريح امام بر ضد شاه، زمينه ساز قيام 
ملت اي��ران عليه ش��اه در روز 15خ��رداد 42 بود كه 
در تظاهرات مردم ش��عار »مرگ بر ش��اه«، »مرگ بر 
ديكتاتور« و »ديكتاتور برو گمشو« در آسمان تهران و 
برخی از شهرها و شهرستان ها طنين انداز شد و زمينه 

واژگونی رژيم شاه را در سال 1357 فراهم آورد. 
2. ضد استبدادی و ضد استعماری

نهضت هايی كه در درازای دو سده گذشته در ايران 
پديد آمد يا ضد استعماری بوده يا ضد استبدادی و از 
آنجا كه اين دو اهريمن س��لطه جو و زورگو در درازای 

تاريخ مؤيد و مكم��ل يكديگرند خيزش و خ��روش توده ها بر ضد تنها يك��ی از آن دو، 
نمی تواند كارايی بايسته را داشته باشد و آن را ريشه كن سازد، زيرا دومی اگر هم زمان 
مورد حمله و تعرض قرار نگيرد و آسيب نبيند بی درنگ به توطئه برمی خيزد و آب رفته 

را به جوی باز می گرداند.
آنگاه كه حكم تاريخی ميرزای ش��يرازی عليه قرارداد رژی ضربه س��خت و سنگينی 
بر جايگاه استعمار انگليس در ايران وارد كرد و منافع اس��تعماری آن را به خطر افكند 
استبداد حاكم در ايران در پشت پرده به بند و بست با آن كفتار پير نشست و با بازگذاشتن 
دست آن در همه شئون سياسی، اقتصادی و فرهنگی در ايران و با پرداخت خسارت های 
رژی از خزانه دولت، از زوال قدرت امپراتوری انگلس��تان در ايران پيش��گيری كرد. آن 
روز كه ملت ايران برای استواری عدالت اسامی به رويارويی با هيئت حاكمه مستبد و 
زورمدار ايران برخاست و لرزه بر اندام كاخ نش��ينان انداخت، استعمار انگليس كه نقش 
شريك دزد و رفيق قافله را بازی می كرد، توانست با نيرنگ بازی و فريب كاری نهضت ملت 
ايران را به بيراهه بكشاند و به برخی از ديكتاتورهای خون آشام مانند عين الدوله جامعه 
مشروطه بپوشاند و زورمداران ديروز را با ماسك مشروطه خواهی بازيگر صحنه كند و به 
دست آنها مردان عدالت خواه را يكی پس از ديگری از ميان ببرد و نظام استبدادی را با 

شعار قانون مداری و مشروطه خواهی استواری ببخشد. 
امام با عبرت پذيری از تاريخ، مبارزه با استبداد و استعمار را هم زمان آغاز كرد و تا روز 
پيروزی، نهضت اس��امی ايران را در اين دو جبهه رهبری كرد و س��رانجام نيز توانست 
فروپاشی نظام 2500ساله شاهنش��اهی را با قطع دست اجانت از سرنوشت ملت همراه 

امام از روزی که نهضت را 
آغاز کرد تا روزی که انقالب 
اسالمی به پيروزی رسيد و 
تا آن روز که دیده از جهان 
فروبست و روح مقدس او به 
ملکوت اعلی پيوست، به هيچ 
قدرت و ابرقدرتی رخصت 
نداد که در راه و مرام و ایده 
و اندیشه او کوچک ترین 

دخالتی داشته باشد 
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سازد و به سلطه بيگانگان در ايران برای هميشه پايان بخشد.
3. عدم تكيه به هيچ يك از ابرقدرت ها 

از نقشه ها و نيرنگ های استكبار جهانی برای فريب و استثمار توده ها رواج اين انديشه 
ش��يطانی بود كه »ملت ها برای رويارويی ب��ا ديكتاتورهای حاك��م ناگزيرند به يكی از 
دولت های مقتدر تكيه كنند و با ياری و مدد آنها بتوانند حاكمان قلدرمآب را به اجرای 
قانون و تأمين حقوق م��ردم وادارند و هيچ ملت��ی بدون تكيه به ي��ك قدرت خارجی 
نمی تواند با زورمداران حاكم كشور خويش به مخالفت برخيزد و به مبارزه ادامه دهد.«!! 
اين تز استعمار در ميان برخی از سياست مداران و گروه های سياسی تا آن پايه جا باز 
كرده بود كه باور كرده بودند بدون تكيه به يك قدرت خارجی نمی توانند نفس بكشند! و 
ناگزيرند برای مبارزه با حاكمان ستم پيشه، از بيگانگان اجازه بگيرند و در چهارچوبی كه 

آنها مشخص می كنند با زورمداران دربيفتند و اعام مخالفت كنند! 
از اين رو می بينيم كه دكتر مصدق و دولت او برای مبارزه با استعمار انگليس خود را 
ناگزير می ديدند كه با امريكا به مغازله سياسی بپردازند و با تكيه به امريكا، نفت خواران 
انگليس را از ايران بيرون برانند و نفت را ملی كنند! روزنامه باختر امروز ارگان رس��می 
دولت مصدق كه با سردبيری شادروان دكتر فاطمی )وزير خارجه مصدق( منتشر می شد 
در 10مرداد 1332 )درس��ت 18 روز پيش از كودتای امريكايی 28مرداد( در سرمقاله 

خود آورده بود: 
... از آن س��وی اقيانوس اطلس، از كنار مجس��مه آزادی و از وطن ژرژ 
واش��نگتن اين روزها پيام محبت به ما می رس��د... امريكا بايد در دهانه 
آتشفش��ان ما را ياری كن��د. ما اين كم��ك امريكا را جز با احساس��ات 

بشردوستی و عواطف عاليه انسانی به چيز ديگری تعبير نمی كنيم...
مصدق طی پيامی به ترومن يادآور شد: 

... از توجه آن جناب كه نسبت به مصالح ايران همواره ابراز فرموده ايد 
تشكر می كنم... دولت و ملت ايران، دولت و ملت امريكا را طرفدار آزادی 

و حق و عدالت می شناسد...
دكتر بقايی دبير »حزب زحمتكش��ان« در دفاع از تز استعماری »لزوم تكيه به قدرت 

خارجی« چنين آورده است: 
... موفقيت ملت ايران موكول به كمك امريكا است. همان طور كه من 
چندين دفعه در مجلس تذكر داده ام با اذع��ان به اينكه در دنيای امروز 
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بی طرفی ممكن نيست، نمی بايس��تی موقعيت سياسی خود را مفت از 
دست بدهيم... 

ليكن در نهضت امام و قيام 15خ��رداد، نه تنها تكيه به يك ق��درت بيگانه جايگاهی 
نداش��ت، بلكه هم زمان با مبارزه عليه رژيم ش��اه همه ابرقدرت هايی كه در غارت ايران 
دس��تی داش��تند مورد نفرت و انزجار مردمی بودند كه با الهام از مكتب امام و شناخت 
اسام به پا خاسته بودند. امام از روزی كه نهضت را آغاز كرد تا روزی كه انقاب اسامی 
به پيروزی رسيد و تا آن روز كه ديده از جهان فروبست و روح مقدس او به ملكوت اعلی 
پيوس��ت، به هيچ قدرت و ابرقدرتی رخصت نداد ك��ه در راه و مرام و ايده و انديش��ه او 
كوچك ترين دخالتی داشته باشد و بدين گونه به ملت های جهان به شكل عينی نشان داد 
كه تز استعماری »لزوم تكيه به يكی از ابرقدرت ها برای پيشبرد مبارزه با ديكتاتورهای 
حاكم بر كشورها« از نقشه های شوم فزون خواهان و تبهكارانی است كه هميشه برآن اند 
با جنگ روانی توده ها را مرعوب سازند و به تسليم و كرنش در برابر جهان خواران وادارند.

امام با توجه به اينكه شكست اين تز استعماری به دس��ت ملت به پا خاسته و انقابی 
ايران، خواب طايی جهان خواران و استعمارگران غرب و شرق را آشفته كرده و آنان را به 

توطئه های گوناگونی بر ضد انقاب اسامی واداشته است، خاطر نشان كرد: 
... همه توطئه جهان خواران عليه م��ا از جنگ تحميلی گرفته تا حصر 
اقتصادی و غيره برای اين بوده اس��ت كه ما نگوييم اس��ام جواب گوی 

جامعه است و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگيريم... 
4. عدم دخالت روشنفكرمآب ها در نهضت اسالمی و انقالب الهی ايران 

در برخی از نهضت ه��ا و حركت های مردمی س��ده گذش��ته، ملت اي��ران از دخالت 
روشنفكرمآب ها زخم های التيام ناپذيری بر پشت دارد. گروه های سياسی در هر حركت 
مردمی كه وارد شدند آن را به نفع بيگانگان و زورمداران حاكم به پايان بردند و به ملت 
ايران از پشت خنجر زدند. در نهضت عدالت خواهی، منورالفكرها و فراماسون ها با رهبران 
آن نهضت اس��امی به ظاهر همراهی نشان دادند و با همدس��تی سفارت انگلستان آن 
نهضت را به مسلخ بردند و زير پای انگليسی ها قربانی كردند و رهبران آن نهضت را نيز 

اعدام يا وحشيانه به شهادت رسانيدند. 
آن روز كه طبق نقش��ه اس��تعمار انگليس رضاخان پاالنی بازيگر صحنه ش��د و برای 
دستيابی به تاج و تخت به توطئه نشست، روشنفكرمآب ها با او همدست شدند و او را برای 
رسيدن به قدرت ياری كردند و دالورمردانی مانند شهيد مدرس را به جرم ايستادگی در 
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برابر رضاخان، در خانه ملت سيلی زدند و سرانجام آن ديكتاتور خون آشام را با توطئه و 
دسيسه بر تخت سلطنت نشاندند و در دوران حكومت پليسی رضاخان پست های كليدی 
گرفتند و به خيانت های او جنبه قانونی دادند و در ستايش او قلم فرسايی كردند و با نيش 

قلم خود سرنيزه او را صيقل دادند. 
در نهضت ملی ش��دن صنع��ت نفت ني��ز روش��نفكرمآب ها و گروه های سياس��ی با 
كارشكنی ها و جوسازی ها توانستند آن نهضت مردمی را به شكست بكشانند و امريكا را 
به جای انگلستان بيش از يك ربع قرن بر ايران سلطه كامل بخشند و راه را برای تاخت 

و تاز او هموار سازند. 
ليكن در نهضت امام و قيام 15خرداد باند روشنفكری و گروه های سياسی كوچكترين 
تأثيری نداش��تند. امام با توجه به پيشينه س��ياه اين احزاب و گروه ها، هيچ گاه به آنان 

رخصت نداد كه در نهضت اسامی ايران دخالت كنند.
در پی اوج نهضت امام، »نهضت آزادی« به ش��كل دسته جمعی رهسپار قم شدند تا با 
امام ديدار و گفت وگويی داشته باش��ند، ليكن امام از پذيرفتن آنان خودداری ورزيد و 
بدين گونه دست رد بر سينه نامحرم زد. در آستانه قيام 15خرداد مصدقی ها كوشيدند 
كه به نحوی از انحا نقشی در نهضت بيابند و سهمی بگيرند. در روز 14خرداد 42 آنگاه 
كه انبوه تظاهرات كنندگان پيرو امام به مقابل دانش��گاه تهران رس��يدند و دانشجويان 
به استقبال آنان شتافتند، دار و دس��ته مصدق با يك سخنرانی فرصت طلبانه در مقابل 
دانشگاه كوشيدند كه مصدق را به عنوان »پيش��وای ملت ايران« مطرح كنند و از بردن 
نام امام در ميان س��خنان خود، خودداری كردند تا بدين گون��ه از رهبری امام به گمان 
خودشان پيشگيری كنند و شماری از آنان نيز با ش��عار »خمينی رهبر شيعه- مصدق 
رهبر ملی« تاش كردند تز اس��تعماری جدايی دين از سياست را پاس بدارند و مصدق 
را در كنار امام به عنوان يك رهبر سياس��ی جا بيندازند و حتی برای اين منظور عكس 
مصدق را در كنار عكس امام به صورت مونتاژ چاپ و پخش كردند، ليكن ملت آگاه ايران 
مجال پيشبرد اين نقشه را به آنان نداد و با پيروی از اهداف و آرمان های امام شعارهای 
كهنه و پوسيده »شاه بايد سلطنت كند نه حكومت«، »اصاحات آری، ديكتاتوری نه«، 

»آزادی انتخابات« و... را به زباله دان تاريخ افكندند. 
با قيام 15خرداد كه بر ضد شاه، امريكا و رژيم صهيونيستی صورت گرفت، گروه های 
سياسی و احزاب به اصطاح ملی گرا و ديگر روشنفكرمآب های بيگانه از ملت ايران بيش 
از پيش خلع ساح شدند و پايگاه خود را حتی در ميان هواداران خود از دست دادند و به 
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طور كلی از صحنه كنار رفتند. 
در رويدادها و جريان های سياسی و ضد مردمی كه در پی قيام 15خرداد 42 در ايران 
به وقوع پيوست مانند احيای رژيم كاپيتوالسيون، تاج گذاری شاه، هجوم سرمايه گذاران 
خارجی به ويژه امريكايی ها به ايران برای غارت ثروت ملت، به شهادت رسيدن آيت اهلل 
سيد محمدرضا سعيدی و مهندس حسن نيك داودی در زير شكنجه و ديگر ماجراها... 
احزاب سياس��ی و گروه های به اصطاح ملی كوچكترين واكنشی از خود نشان ندادند. 
اين گروه ها در پی اوج نهضت امام- به ويژه قيام 15خرداد- اعتبار سياسی خود را در ميان 
ملت ايران از دست دادند و به طور كلی از صحنه بيرون رفتند. البته در جريان احيای رژيم 
كاپيتوالسيون و هجوم سرمايه گذاران خارجی به ايران عامل اصلی سكوت سازمان ها و 
گروه های سياسی وابستگی و دلبستگی آنان به سياست و اغراض استعماری امريكا در 
ايران بود. احزاب، تشكل های سياسی و جريان های روشنفكری در ايران هيچ گاه به خود 
رخصت نمی دادند كه برخاف منافع امريكا موضع گيری كنند، هنوز هم به اين سياست 

ذلت بار پايبند هستند. 
در پی اعام طرح »حكومت اسامی« از سوی امام در سال 1348 كه خطر حركت و 
نهضت امام عليه شاه و امريكا جدی تر نمودار شد، روشنفكرمآب ها- طبق سنت ديرينه 
خود كه همواره در شرايط حساس به ياری زورمداران و جهان خواران می شتابن- با پيش 
كشيدن تز استعماری »اسام منهای روحانيت« كوشيدند كه ملت ايران- به ويژه نسل 
جوان و تحصيل كرده- را از عالمان دينی و پيش��وايان روحانی دور كنند و رهبری امام 
را به چالش بكش��ند. مبارزان ايران را از مس��جد و روحانيت گريزان سازند، ديوار سياه 
رضاخانی ميان حوزه و دانشگاه را كه در پی قيام 15خرداد 42 فرو ريخته بود، بازسازی 
كنند و آتش اختاف را ميان ملت ايران شعله ور سازند و از پيشرفت و فراگيری نهضت 



ش ويژه
بخ

62
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

امام پيش��گيری به عم��ل آورند، ليكن با هوش��ياری 
امام و پيروان راس��تين امام از اين توطئه ها و ترفندها 

نتوانستند طرفی بربندند. 
آن روز كه نهضت 15س��اله امام به بار نشست، ملت 
ايران در سراس��ر كش��ور به پا خاس��ت و زمينه برای 
واژگونی رژيم ش��اه و پيروزی انقاب اس��امی فراهم 
شد، بار ديگر روشنفكرمآب ها و سازمان های سياسی 
به صحنه آمدند و كوشيدند با دم زدن از قانون اساسی، 
نهضت انقاب آفرين امام را به بيراهه بكش��انند و رژيم شاه را از سقوط برهانند، ليكن با 
واكنش سريع و صريح امام روبه رو شدند. امام با هشدارهای پياپی اين نقشه را نقش برآب 
كرد و بار ديگر دست رد بر سينه نامحرم زد. رويارويی حكيمانه امام با اين ترفند مرموزانه 

احزاب سياسی و جريان های روشنفكری چنين بود:
... به آنها كه از چهارچوب قانون اساسی دم می زنند تذكر اكيد دهند كه 

با اين كلمه صحه بر رژيم سلطنتی فاسد موجود نگذارند...
... بايد برنامه ها و نش��ريات همه جناح ها بدون ابهام متكی به اسام و 
حكومت اسامی باشد و در مقدمه، س��رنگون كردن طاغوت و شاخ ها و 
شاخه های آن كه در كشور ما رژيم دست نش��انده پهلوی است و جدا از 
خواس��ته هايی كه الزمه اش تأييد رژيم طاغوتی پهلوی اس��ت اجتناب 
كنند، مثل آنچه در نوش��ته های بعضی احزاب و گفته های بعضی ديده 

می شود كه هدف چهارچوب قانون اساسی است...
... در رأس همه كلمات كه همه متفق الكلمه بايد باشند... اين است كه 
اين ]شاه[ نبايد باشد. اگر شما در نوشته يك حزبی ديديد كه از آن بيرون 
می آيد كه ما قانون اساس��ی را می خواهيم، به طور مطلق، اين را گفتند 

معنايش اين است كه ايشان بايد باشد. اين خيانت است...
اين رويارويی آگاه كننده و هشداردهنده امام و موضع سرسختانه ملت ايران در سراسر 
كشور كه با فرياد »مرگ بر شاه كاخ ها و كاخ نشينان را به لرزه درآورده بود، سازمان های 
سياسی و جريان های روشنفكری را از تاش برای نجات شاه نوميد كرد. آنها دريافتند 
شاه در ميان ملت ايران منفورتر از آن است كه بتوان برای حفظ تاج و تخت او راه عاجی 
پيدا كرد و او را از هاكت رهانيد. از اين رو بر آن شدند كه طرحی ارايه دهند تا شاه به نفع 

قيام  و  امام  نهضت  در 
15خرداد باند روشنفکری و 
گروه های سياسی کوچکترین 
تأثيری نداشتند. امام با توجه 
به پيشينه سياه این احزاب 
و گروه ها، هيچ گاه به آنان 
رخصت نداد که در نهضت 

اسالمی ایران دخالت کنند
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وليعهد از قدرت كناره گيری كند و دست كم دودمان او منقرض نشود و نظام پادشاهی 
در ايران استوار بماند!! 

»نهضت آزادی« پس از چهارده سال سكوت و دوری از صحنه سياسی ايران يك باره و 
شتاب زده به صحنه شتافت و با صدور اعاميه ای، پيشنهاد داد: 

... جا دارد اعلی حضرت كه در حكم فرماندهی مطلق العنان، مس��ئول 
تمام جريانات بوده كشور را به بن بست امروز كش��انده و حقوق ملت و 
قوانين اساس��ی و احكام اس��امی را زير پا گذارده قانوناً خود را معزول 
ساخته و گروه عظيمی از ملت بر ضد سلطنت و دولت و حتی مشروطيت 
و قانون برانگيخته اند، تن به حقيقت تلخ بدهند، نفع شخصی و مصلحت 
خود و ملت را در نظر گرفته و رضا به خونريزی های بيشتر مردم كوچه و 

بازار و بدفرجامی كار خود و كسانشان ندهند. 
با ماندن شاه هيچ كاری چاره نخواهد ش��د و راه حل مفيدی نخواهد 
يافت، اما با اس��تعفا و رفتن ايش��ان، مملكت از بن بس��ت بيرون آمده 
چاره جويی ها امكان پذير خواهد شد. با فروكش كردن نااميدی و طوفان 
خشم ملت فرصتی به دست خواهد آمد كه اوالً جانشينان ايشان با عبرت 

از گذشته به قانون اساسی و حقوق و حيثيت مردم تمكين نمايند و...
هم زمان با انتشار اين طرح »نهضت آزادی«، امام توطئه سازش با رژيم شاه از جانب 
مثلث مرموز ش��ريعتمداری- »جبهه ملی«- »نهضت آزادی« را پيش بينی كرد. از اين 
رو با موضعی قاطع و هشداردهنده در 6شهريور 57 نامبردگان را از خيانت به اسام بر 

حذر داشت: 
... ملت ايران بايد بداند ك��ه هيچ روحانی با دولت ظلم و با اش��خاص 
ستمگر كه قرآن و احكام اس��ام را به بازی گرفته اند آشتی نمی كند و 
نمی تواند بكند، آشتی كردن مسلط كردن دژخيمان شاه است بر جان و 
ناموس ملت و آن از باالترين معصيت های كبيره است كه روحانی هر كه 
باشد نمی تواند مرتكب ش��ود و نخواهد مرتكب شد. جناح های سياسی 

و جبهه ها و نهضت ها نخواهند آشتی كرد و نمی توانند آشتی كنند...
امام در مصاحبه با خبرنگاران راديو تلويزيون فرانسه در 23شهريور 57 كه متن آن در 

روزنامه فيگارو به چاپ رسيد، پاسخ طرح »نهضت آزادی« را چنين داد: 
... نظر ما با نظر ملت يكی است و هر مسلمی بايد نظرش همين باشد، 
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يعنی برچيده شدن سلسله پهلوی و نابودی شاه و اوالد شاه و اگر كسی 
خاف اين بگويد خائن به اسام و مسلمين و خائن به كشور است...

امام در پيام ديگری در 16مهر 57 اين طرح هواداری از نظام سلطنتی را چنين مردود 
اعام می كند:

... موافقت با نظام شاهنش��اهی چه به صراحت و چه به وسيله طرحی 
كه الزمه اش بقای آن است، خيانت به اس��ام و قرآن كريم و مسلمين 
و ايران است و هر كس با هر اس��م با آن روی موافق نشان دهد مطرود و 

اجتناب از او الزم است... 
نكته در خور توجه اينكه »نهض��ت آزادی« روی اين طرح خود مبنی بر »اس��تعفای 
اعلی حضرت« و»عبرت پذيری جانشينان ايشان« هم پايدار و استوار نماند و در آستانه 
پيروزی انقاب اسامی و فروپاشی نظام شاهنشاهی، مهندس بازرگان به فرانسه رفت 
و كوشيد كه امام را به پذيرفتن سياست گام به گام وادارد و با ادامه سلطنت شاه همراه 
سازد. اين نشان می دهد كه طرح باال از روی باورمندی و عقيده قلبی نبوده است و شايد 

به منظور كسب اعتبار و پرستيژ در ميان ملت مطرح شده باشد. 
آنچه آورده شد گوشه هايی از توطئه ها و كارش��كنی های قبيله روشنفكری و احزاب 
سياسی در درازای نهضت امام و در آستانه پيروزی انقاب اس��امی بود و بايد دانست 
اگر امام با رهبری های داهيانه و انديش��مندانه خود اين توطئه ه��ا را خنثی نمی كرد و 
آرمان های ملت ايران را پاس نمی داش��ت، بی ترديد انقاب اسامی ايران به سرنوشت 
مشروطه و نهضت ملی ش��دن صنعت نفت و يا بدتر از آن دچار می ش��د و زنجير سياه 
اسارت، ذلت، وابستگی و سيه بختی محكم تر از گذشته بر دست و پای ملت ايران بسته 
می شد و كش��ور ما برای نيم قرن ديگر در چنگ امريكا و ديگر نفت خواران بين المللی 
ميدان تاخت و تاز قرار می گرفت و دودمان پهلوی ايران را به ويرانه ای جغدنشين بدل 

می كرد.
توطئه های روشنفكرمآبان و احزاب و گروه های سياسی برای تسليم ايران به يانكی ها 
و سرجوخه هايی عربده كش امريكايی از روز پيروزی انقاب اسامی تا به امروز نيز ادامه 

يافته است كه بحث و بررسی آن فرصت ديگری می خواهد.
امروز سازمان ها و گروه های سياسی و قلم به دستان خودباخته و بی اراده نقش نيروی 

پياده نظام امريكا را در كشور ما دنبال می كنند و پيوسته در گوش مردم می خوانند:
»ما بدون امريكا نمی توانيم مشكات كش��ورمان را حل كنيم«،»به علت قطع رابطه 
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با امريكا ما در دنيا ذليل و منزوی ش��ديم«، 
»مقابله با امريكا نوعی انتحار اس��ت«، »اگر 
ما با امري��كا رابط��ه برقرار كنيم مش��كات 
بيكاری و اقتص��ادی حل می ش��ود«، »حل 
مش��كات اقتصادی كش��ور در گرو ارتباط 
با امريكاس��ت« و... البته ملت اي��ران آگاه تر 
و رش��ديافته تر از آن اس��ت ك��ه اين گون��ه 
وسوس های ش��يطانی سرسپردگان شيطان 
بزرگ بتواند آنان را فريب دهد و به سازش و 
كرنش در برابر بی فرهنگ ترين، وحشی ترين 

و خون آشام ترين دولت های قلدرمآب جهان وادارد.
ش��ب زدگان تاريك انديش كه عنوان »روش��نفكر« را به دروغ يدك می كشند، خوب 
می دانند كه اين گونه سمپاشی ها و جوسازی های آنان برای امريكا در ميان ملت ايران، 
بردی ندارد و اصوالً راه آنان از ملت جداست و همان گونه كه آنان راه مردم را برنمی تابند 
و زبان مردم را نمی فهمند، ملت نيز ب��ه بافته ها و القائات ش��يطانی آنان كه طوطی وار 
بازخوانی می كنند، بهاي��ی نمی دهد و به مصداق و اذا مروا باللغو م��روا كراما از كنار آن 
بی تفاوت می گذرد. ملت راه خود و خدا را به درستی ش��ناخته است و هرگز به كژراهه 

نمی رود و از خداپرستی دست نمی كشد و به طاغوت پرستی تن در نمی دهد.
5. بلوغ سياسی ملت ايران

يكی از تفاوت های قيام 15خرداد با نهضت های سده گذش��ته رشد سياسی و بينش 
واالی حماسه آفرينان خرداد خونين است. در برخی از حركت ها و نهضت های پيشين 
می بينيم كه عوامل و ايادی اس��تعمار توانس��تند مردم را فريب دهند و با ش��گردها و 
شيطنت هايی آنان را به درون سفارت دشمن آزادی و استقال ملت ايران بكشانند و با 
جوسازی ها و هوچی گری ها، رهبران راستين نهضت عدالت خواهی را يكی پس از ديگری 
به شهادت برسانند. در نهضت ملی شدن صنعت نفت نيز، كفتار پير استعمار )انگليس 
نفت خوار( كه از آيت اهلل كاش��انی دلی پركين و چركين داشت، توانست او را با اتهامات 
ناروا در ميان ملت ايران بی اعتبار س��ازد و به دس��ت رجال و احزاب به اصطاح ملی گرا 
خانه نشين كند و بدين گونه راه را برای غارت منابع نفتی و ديگر ذخاير گرانبهای ايران با 

همدستی امريكا هموار سازد.

»حکومت  طرح  اعالم  پی  در 
اسالمی« از سوی امام در سال 1348 
که خطر حرکت و نهضت امام عليه 
شاه و امریکا جدی تر نمودار شد، 
روشنفکرمآب ها با پيش کشيدن تز 
استعماری »اسالم منهای روحانيت« 
کوشيدند که ملت ایران- به ویژه نسل 
جوان و تحصيل کرده- را از عالمان 
دینی و پيشوایان روحانی دور کنند و 

رهبری امام را به چالش بکشند
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ليكن در پی آغاز نهضت اسامی ايران در س��ال 1341، امام با عبرت پذيری از تاريخ، 
آگاهانيدن توده ها را به عنوان يك اس��تراتژی در رأس برنامه های خود قرار داد و سطح 
انديشه ملت ايران را با روشنگری های خود گام به گام باال برد و رشد داد. امام به خوبی 
دريافته بود يك ملت رشديافته و آگاه به مسائل سياسی روز هيچ گاه فريب نمی خورد و 
دشمن نمی تواند او را به بيراهه بكشاند و به دست او رهبران ضد استعماری و آزادی خواه 

را به شكست بكشاند.
از اين رو ديديم ملتی كه در مكتب امام پرورش فكری يافته و به بلوغ سياسی رسيده 
بود، هيچ گاه تحت تأثير نقشه ها و نيرنگ های رنگارنگ رژيم شاه و اربابان او قرار نگرفت 
و فريب نخورد. حربه های تهمت و افترای شاه بر ضد امام نتوانست كارايی داشته باشد 
و برای ملت ايران نسبت به امام ذهنيت پديد آورد، بلكه رژيم شاه را در نزد مردم بيش 
از پيش رسوا كرد. بی اعتباری س��خنان ش��اه در ميان مردم ايران تا آنجا بود كه از ديد 
مأمورين چشم و گوش بسته ساواك نيز پنهان نماند و گوشه هايی از ديدگاه ها و نظرات 
مردم در گزارش های ساواك انعكاس يافت. شاه برای به زير سؤال بردن حماسه آفرينان 

15خرداد 42 طی نطقی در همدان در 17خرداد 42 ادعا كرد: 
... بايد به شما بگويم كه متأسفانه كسانی كه بساط پانزدهم خرداد را به 
راه انداختند كما اينكه در ميان كسانی كه يا زخمی شده اند، يا دستگير 
ش��ده اند خيلی از آنها می گفتند كه ما چه كار كنيم به ما 25 ريال داده 
بودند و می گفتند در كوچه ها بدويد و بگوييد زن��ده باد فانی، ما حاال 

می دانيم اين وجوه از كجا رسيده است... 
واكنش ملت ايران در برابر اين دروغ پردازی های شاه در گزارش ساواك چنين آمده است: 
در چند روز اخير موضوعی كه اعلی حضرت همايونی در نطق خود در 
همدان به آن اشاره فرموده كه هر نفر 25 ريال گرفته اند و در تظاهرات 
ش��ركت كرده اند بين مردم مورد تنفر و گفت وگو و تمسخر قرار گرفته 
اس��ت و همه می گويند ببينيد چقدر مردم ايران بدبخت شده اند كه در 
پايتخت مملكت مردم 25 ريال می گيرند و جلوی گلوله می روند و برای 

چنين مبلغ جزئی خود را به كشتن می دهند.
همه مردم روی اين مطلب به همين نحو صحبت و اظهار نظر و مسخره 
می كنند. مأمور ويژه اضافی می كند بايد به هر ترتيب شده اين مطلب كه 

به خصوص دستاويز مخالفين شده به نحوی اصاح شود. 
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آگاهی عميق ملت اي��ران و توانايی آنان در بررس��ی 
و تفس��ير و تحلي��ل عملك��رد رژي��م ش��اه در يكی از 
گزارش های س��اواك به درس��تی نمايان ش��ده است. 
رژيم ش��اه به منظور فريب افكار عمومی و پرده پوشی 
روی خونريزی ها و جنايات 15خ��رداد، اعام كرد كه 
به خانواده كشته ش��دگان قيام 15خ��رداد كمك مالی 
خواهد كرد! البته اين وعده تنها در حد ادعا بود نه رژيم 
ش��اه كوچكترين كمكی به خانواده شهدای 15خرداد 
كرد و نه اگر كمك می كرد آن خانواده های آزاده و سربلند هرگز قبول می كردند. رژيم 
شاه به منظور فريب افكار عمومی اين ادعا را با بوق و كرنا مطرح كرد. ليكن مردم با ديد 
سياسی باال و با تحليل آگاهانه خود از آن به عنوان سند محكوميت و مجرم بودن رژيم 

شاه بهره برداری كردند. ديدگاه مردم در گزارش ساواك چنين آمده است: 
تعيين كمك مالی به خانواده مقتولين واقع��ه پانزدهم خرداد در بين 

طبقات مختلف مردم مورد بحث و گفت وگو قرار گرفته است.
مردم می گويند مقام س��لطنت و دولت كراراً اع��ام كرده اند عده ای 
خيانت كار با دريافت 25 ري��ال از عمال بيگانه برای واژگون س��اختن 
حكومت ايران، بل��وای 15خرداد را ب��ه وجود آوردند. اگر كس��انی كه 
كتابخانه و باشگاه و مغازه ها را آتش زده اند جزء خيانتكاران بوده اند پس 
چرا به خانواده خيانتكاران كمك مالی می شود و اگر اين عده خيانتكار 

نبوده اند پس به چه علت آنها را كشته اند.
در بين مردم گفته می ش��ود چون عده ای از مأمورين مخفی دولت در 
ايجاد بلوای 15خرداد دس��ت داش��ته اند و در اثر عدم شناسايی كشته 
شده اند روی اين اصل تصويب كرده اند به آنها كمك شود و نام اين عده 

را »مردم« گذاشته اند.

امام به خوبی دریافته بود 
یک ملت رشدیافته و آگاه به 
مسائل سياسی روز هيچ گاه 
فریب نمی خورد و دشمن 
نمی تواند او را به بيراهه 
بکشاند و به دست او رهبران 
ضد استعماری و آزادی خواه 

را به شکست بکشاند
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شاه و دار و دسته ارتجاعی او از آنجا كه از مردم بيگانه بودند و با توده مردم سر و كاری 
نداشتند، بر اين باور بودند كه مردم عصر امام نيز همانند دوران مشروطه ناآگاه، ساده و 
بی اطاع از اوضاع روز هستند و با پشت هم اندازی و دروغ پردازی می توان آنان را فريب 
داد و از راه امام دور ساخت. از اين رو، كوشيدند با مشتی نارواگويی ها و پيرايه تراشی ها 
حماسه 15خرداد 42 را به زير سؤال برند و راه و رسالت امام را به بن بست بكشانند. ليكن 
اين حربه ارتجاعی و زنگ زده نه تنها نتوانس��ت آنان را از بحرانی كه در آن گرفتار شده 
بودند، برهاند، بلكه بيش از پيش به چالش كشيده شدند و نزد افكار جهانی آبرو و اعتبار 

خود را از دست دادند. 
گزارش��ی كه در پی می آيد نش��ان می دهد ك��ه رژيم ش��اه ب��ا آن دروغ پردازی ها و 

پيرايه تراشی ها در چه دست اندازهايی گرفتار آمده است: 
مصاحبه دادس��تان فرمانداری نظام��ی تهران در م��ورد پول گرفتن 
دس��ته جاتی كه در روز 15خرداد جهت بلوا و آش��وب راه افتاده بودند، 
از چند نظر م��ورد انتقاد و تقبيح محاف��ل مطبوعاتی و تعجب مخبرين 
خبرگزاری های خارجی واقع شده است. اوالً اينكه اين اظهارات و دعاوی 
ضعف وضعيت اس��تحفاظی و تأمينی پايتخت را می رساند كه می شود 
تنها با سيصد هزار تومان امنيت آن را متزلزل نمود و نيروهای انتظامی 
را دچار پراكندگی و اختال كرد. به طوری ك��ه نياز به اعزام تانك های 
س��نگين پيش آيد و در ثانی محافل مطبوعاتی اين دعاوی را حاكی از 
نهايت ضعف و بيهودگی دس��تگاه های عريض و طويلی نظير س��ازمان 
امنيت و اداره اطاعات ش��هربانی كانتری های تابع��ه می دانند كه از 
اولين ساعات روز 15خرداد حداقل در ميان بيست هزار نفر و )با استناد 
فرمايش��ات اعلی حضرت همايونی در ميان حداق��ل چهل هزار نفر( در 
محات مختلف پايتخت جهت ايجاد بلوا و اغتش��اش پول تقسيم شده 
باشد و باز اين دس��تگاه ها آن چنان گرفتار خمودگی و بی حسی باشند 
كه مجموع ق��وای انتظامی حاف��ظ پايتخت گرفتار چن��ان غافلگيری 
افتضاح آميزی گردند كه لزوم اعزام واحدهای نظامی از پادگان های خارج 
شهر آن هم با آن همه تجهيزات سنگين احساس گردد. خاصه محافل 
مطبوعاتی و اجتماعی معتقدند كه دادستان فرمانداری نظامی توطئه را 
كه آن همه ارگان های تبليغاتی دولت درباره عمق و وسعت آن داد سخن 
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می دادند با اين مصاحبه مطبوعاتی خويش تا به حد ابتذال پايين آورده 
و خالق و كارگردان و طراح و اجراكننده آن را محدود به يك چاقوكش 

حرفه ای نموده است. 
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اوالً اين تنها ملت آگاه و روش��ن ضمير ايران نبودند كه 
به رژيم شاه پشت كرده و به پيروی از امام با همه توان به 
پا خاسته بودند، بلكه بس��ياری از نيروهای ارتشی نيز به 
رغم خفقان حاكم، سره را از ناسره به درستی بازشناخته 
و از برخورد رژيم شاه با امام و مقامات روحانی به شدت 
ناخرس��ند بودند و آن را در راس��تای سياس��ت امريكا و 
فرقه ای می دانستند كه نقش ستون پنجم را در ميان ملت 
ايران بازی می كند و در خدمت منافع رژيم صهيونيستی قرار دارد. اين نارضايتی ها در 
ارتش زمينه ساز پشت كردن نيروهای ارتشی به شاه در سال 1357 و ايستادن آنان در 
كنار ملت و امام شد. نارضايتی ارتش از برخورد سركوبگرانه رژيم شاه با علمای دينی و 

مقامات روحانی در گزارش ساواك چنين آمده است: 
به طوری كه از طبقات مختلف افس��ران ارتش كس��ب اطاع شده به 
جز افس��ران گارد شاهنش��اهی كه صد در صد اقداماتی فعلی و مبارزه 
با روحانيت را تأييد می كنند بين بقيه افس��ران جسته و گريخته گفته 
می شود چنانچه ديسيپلين نظامی ما را مجبور به اطاعت كوركورانه از 
دستورات مقامات باال نكند، ما هرگز آماده انجام شدت عمل با روحانيون 
و حتی م��ردم كوچه و بازار نيس��تيم. زيرا مبارزه ب��ا روحانيت از طرف 
جناحی از دس��تگاه حاكمه امريكا كه خواهان تقويت از فرقه بهايی در 
ايران می باشند دنبال می شود و از طرف مقامات نظامی امريكا در ايران 
به س��ران ارتش فش��ار وارد كرده اند كه برای تقليل نفرات ارتش كليه 
افس��رانی را كه دارای بيست سال س��ابقه خدمت می باشند بازنشسته 
كنند و اگر جنجال فارس شروع نش��ده بود اين برنامه امريكايی ها اجرا 
شده بود افسران مذكور می گفتند چون با بازنشسته كردن اين طبقه از 
افسران اميد به زندگی بهتر در ما از بين می رود طبعاً نمی توانيم باطناً از 
اقدامات دس��تگاهی كه يكی ديگر از برنامه های آن بازنشسته كردن ما 

می باشد خوشحال باشيم. 

در آستانه پيروزی انقالب 
اسالمی و فروپاشی نظام 
شاهنشاهی، مهندس بازرگان 
به فرانسه رفت و کوشيد که 
امام را به پذیرفتن سياست 
گام به گام وادارد و با ادامه 

سلطنت شاه همراه سازد
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6. شرکت همه طبقات و قشرها در قيام 15خرداد
در نهضت های س��ده پيش، مبارزانی كه در صحنه حضور داشتند عاوه بر روحانيون، 
كسبه، بازاری و دانشگاهی بودند. از طبقه كارگر و كش��اورز و ديگر قشرهای جامعه در 
خيزش و خروش مردمی كمتر ديده می شدند. ليكن امام با نهضت اسامی خود توانست 
همه اقشار جامعه را يك دست به صحنه آورد و به قيام وادارد. در قيام 15خرداد بسياری 
از مردم كش��اورز و كارگر، زنان مس��لمان و ديگر طبقات رش��ديافته در كنار نيروهای 
سياسی، دانشگاهی و روحانی به پا خاستند و شهدايی به ميدان فضيلت تقديم كردند. 

ليستی كه از جمعی از شهدای 15خرداد به دست آمده گواه زنده اين واقعيت است: 

شغلنام خانوادگینام
ابوالحسنیحكيمه
ابوالحسنیزهرا
شيشه براجاقيانجواد
احيائیملكه

كشاورزاردستانی كهنگیابوالقاسم
ارميدهشريفه
نجاراستاد هاشمیعلی 

خياطاشعریعبداهلل 
فروشندهاعرابی جوشقانیمحمود
افخمی قمیبتول

كشاورزافسرحسين
كارگراقليمیعباس
بديریسكينه

برجعلی اصغر
بنا و معماربرخورداریعباسعلی

بنا و معماربرخورداریقاسمعلی 
برزينامراهلل
برومند پاكسكينه
بهرامیكبری
بيگدلیبتول
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كشاورزبيگلریارسان
كشاورزبيگلریباختر
كشاورزبيگلریحيدر
كشاورزبيگلریزراره
كشاورزبيگلریزياد
كشاورزبيگلریعلی
كشاورزبيگلرینصير

گل فروشپرمورمحمدعلی
دانش آموزپروا )قنادی(اسداهلل 
پروانهاسماعيل
دانش آموزپروانهمحمدعلی
دانش آموز )چهارده ساله(پهلوانیمرتضی
پهلوانینصراهلل

كارگرتشكریمحمدحسين
تكثيرزنملوك
دانش آموزتواناعباس

جاويدیروح انگيز
جدالی سلطانیفاطمه

كاسبجراپنانعنايت اهلل 
جهانگيریفاطمه

حاج آخوندیمحمدرضا 
حاج قنبریمرصع 
مبل سازحاج محمدزادهاصغر 

درشكه چیحسنیاسماعيل 
روحانیحسينی غوزينیسيد يونس

كشاورزخانیحسن
دانش آموز )سيزده ساله(خبازهاشكراهلل 
خياطخمسه ایيحيی

كارگر )نانوا(خوش تقاضاعبدالرحيم
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دانش آموزخوش لهجهمحمد
دانش آموزدسترساحمد
دانش آموزدستغيب سربیخليل
دهقانیصديقه

كشاورزرجبی اناركیعزت اهلل 
كارگررحيمیكريم 
كشاورزرسولیشهباز

كشاورزرسولیعبدالرحمن 
رضائی نادرخانیعبداهلل
راننده تاكسیزادقنادناصر
زارعیعلی

دانش آموز )سيزده ساله(زالپايی سه گانهاحمد 
زلفی بلگيجانیمولود 
نقاشزوارفردعبداهلل 
زوارفردكاظم 
كفاشستوده نياكرانیمسعود
سروریاحمد
سليمانیرحيم
كفاشسليمانیمحسن
آهنگر و جوشكارسليمانینوراهلل
سياحسارا 

عطارشاه جعفریسيد رسول
بنا و معمارشاه قلندریغامحسين

كارگرشجریمجتبی
فروشندهشمشيری تهرانیحسن 
كارگرشيرخداعلی اكبر
صادقهوشنگ
فروشندهصفائیمحمد
طاهررفتارزهرا
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كشاورزطباطبائی رفيعیسيد مرتضی
بنا و معمارطوسیحسن 

بارفروش ميدانطيبحاج محمدرضا 
حلبی سازعباسیمحمدعلی
بنا و معمارعباسی زادهمحمود 
ريخته گرعباسی فردحسن
كشاورزعرب مقصودیجعفر
كشاورزعسگريانعلی 

كارگرعلی عسگریمصطفی
فرزينیصديقه
فرهادی بجاربنهعلی 

 فياضی نورمحمدعلی
فيروزیاحمد

دانش آموزقائينیغامرضا
كارمند وزارت كشاورزیقائينی گوارشكیغامحسين

كشاورزقاسمیرستم
كارگرقاسمی فخارابراهيم 
كارگرقديرزاده كاشیعلی محمد
فروشندهقراگوزلوعباسعلی
قره گوزلوعلی اكبر

كاظم زادهابوالقاسم 
كامهفاطمه
باتری و دينام سازكرمانی جمكرانیابراهيم
كلوانیرقيه

كشاورزكلهرحسن 
پارچه فروشگلروعباس

خواربار فروشگل محمدیعلی اكبر
رانندهمتحيرصمد

مجاهدرحيمه
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روحانیمجتهدزادهسيد مرتضی
محمدخانیفضل اهلل
پاستيك سازمحمدخانیيداهلل 
دانش آموز )7ساله(محمدیمسعود 

مددیغفار
خواربار فروشمعصوم شاهیامير

نجارمكاریقاسم 
كفاشممتازآبادابوالحسم 

موتعلميانعادل 
روحانیموسوی الریمظفر 
مهابادیسكينه

كارگرمهدوياناسماعيل
مهدی مايریمحترم
ميرزا حسنفخری

كارگرنادریمحمدقلی 
نصيراسامیمحمد
نصيرزادهكاظم
نيكوه منظراحمد 

كفاشوطن پرستمحمدحسين 
وقايعیخديجه 

تفاوت های ديگری نيز ميان قيام 15خرداد و نهضت های سده پيشين وجود دارد كه 
بررسی آن مجال ديگری می خواهد. 


