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قيام 15خرداد؛ تبلور اجتماعی ظرفيت های مردمی روحانيت و 
افول تحليل های حزبی

سهراب مقدمی شهيدانی 

چکيده 
بازكاوی قيام 15خرداد به عنوان طليعه نهضت امام خمينی از جهات متعدد حائز اهميت 
است. يكی از ابعاد اين قيام خونين، حضور پردامنه مردم در ميدان مبارزه با رژيم شاه و در 
اعتراض به دستگيری امام خمينی به عنوان يكی از مراجع طراز اول حوزه علميه قم است. 
توجه به انگيزه اين حضور گسترده مردمی و تحليل جامعه شناختی آن، يكی از موضوعات 
مورد نظر در اين مقاله اس��ت. التفات ويژه امام خمينی به پش��توانه مردمی روحانيت با 
توده های مردم و توجه خاص ايشان به ظرفيت های اجتماعی مرجعيت شيعه، در تحليل 
ماهيت و پی آمدهای 15خرداد، نقش محوری دارد. نوشتار حاضر ضمن بازخوانی روايت 
و برخی تحليل های حضرت ام��ام پيرامون قيام 15خرداد، به موض��وع قدرت و ظرفيت 
اجتماعی روحانيت و تبلور آن در كوران قيام 15خرداد پرداخته است. در عين حال، به طور 
مقايسه ای، عملكرد و مواضع برخی جريان ها و احزاب سياسی نيز در مخالفت با اين قيام 
خونين و محكوميت آن، مورد بازخوانی قرار گرفته است كه در حقيقت ناشی از ماهيت غير 
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مردمی و وابستگی اين جريان هاست. در بخش پايانی نيز، در ضمن اشاره به اظهارنظرهای 
برخی جامعه شناسان سياس��ی، ابعاد رهبری امام در ايجاد انبعاث اجتماعی و آزادسازی 

ظرفيت های مردمی، بررسی شده است. 
کليدواژه ها: امام خمينی، قيام 15خرداد، جنبش های اسامی، انديشه سياسی شيعه، 

نهضت روحانيت، تاريخ معاصر. 

مقدمه 
واكاوی همه جانبه قي��ام خونين 15خرداد، به عنوان پيش درآم��د نهضت بزرگ امام 
خمينی)ره(، از جوانب مختلف حائز اهميت تاريخی اس��ت. چه اينكه اساساً در تحليل 
انقاب های بزرگ نمی ت��وان و نبايد ريش��ه ها، زمينه ها، نقاط عطف تحوالت و س��ير 
تكوين مبارزات آغاز تا پيروزی را ناديده گرفت. اين است كه در بازشناسی نهضت امام 
خمينی)ره( نيز، نمی توان از واقعه خونين 15خرداد، به عنوان نقطه آغاز خونين مبارزات 

اسامی مردم ايران به آسانی درگذشت. 
امام خمينی قيام 15خرداد را »مبدأ نهضت اس��امی اي��ران« و از »ايام بزرگ الهی« 
می داند1 و ضمن تأكيد بر آثار تاريخی اين قيام در به ثمر نشس��تن انقاب اس��امی، از 
15خرداد به عنوان »نقطه عطف تاريخ« ياد كرده است.2 ايشان در اين زمينه می فرمايند: 
پانزده خرداد- كه ما مردان با اراده ای را از دس��ت داديم و جوانانی از 
دست ملت ما رفت- نقطه عطفی است در تاريخ، و مبدأ اين نهضت است.3 
اين نقطه عطف در تحوالت ايران معاصر، كه به تعبير امام راحل »خميرمايه نهضت مبارك 
ملت بزرگ ايران و روز بذر انقاب بزرگ اسامی« است، خود ريشه در انديشه دينی مردم 
ايران دارد و از اين حيث، نهضتی اصيل و كاماً دينی است كه به تعبير امام، ملت ايران »بايد 

اين خميرمايه و بذر پر بركت را در عصر عاشورای 61 ]قمری [ جست وجو كند.«4 

1. صحيفه امام، ج9، ص469. ايشان می فرمايند: »اين ايام بزرگ الهی كه از »ايام اهلل« است اينها را يادتان باشد. يادتان 
نرود كه ما يك 15خرداد داشتيم، 15خرداد مبدأ نهضت اسامی ايران است.«

2. حضرت امام می فرمايند: »15خرداد يك نقطه عطفی است در تاريخ كش��ور ما كه از همان وقت شروع به فعاليت 
سياسی شد و روحانيون از همان وقت خودشان را مجهز كردند«. رك: صحيفه امام، ج12، ص379. 

3. صحيفه امام، ج10، ص406. در ادامه نيز، پديدآورندگان قيام 15خرداد را به عنوان مبدأ انقاب اسامی معرفی و 
چنين فرموده اند: »آنها كه در پانزده خرداد قيام كردند، قيام مردانه كردند، و در مقابل دژخيمان »نه« گفتند و به شهادت 

رسيدند، آنها مبدأ اين نهضت عظيم شدند.«
4. صحيفه امام، ج 16، ص291. امام می فرمايند: »سالروز خرداد 42 خميرمايه نهضت مبارك ملت بزرگ ايران و روز بذر 
انقاب بزرگ اسامی ماست. ملت عزيز بايد اين خميرمايه و بذر پر بركت را در عصر عاشورای 83 ]قمری [ جست وجو كند؛ 
عصر عاشورای مصادف با ساعات شهادت نصرت آفرين سيد مظلومان و سرور شهيدان؛ عصر عاشورايی كه خون طاهر و مطهر 

ثاراهلل و ابن ثاره به زمين گرم كربا ريخت و ريشه انقابات اسامی را آبياری نمود.«
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پژوه��ش پيرام��ون ماهي��ت و پرداختن به 
ابعاد گسترده قيام 15خرداد، گذشته از آنكه 
يك ض��رورت تاريخی در بازشناس��ی س��ير 
تحوالت انقاب اسامی است، يك روز ملی و از 
»ايام اهلل« است و از اين حيث، به فرموده امام 
راحل، همواره بايد عزيز و زنده نگاه داشته شود. 
چه اينكه امام راحل س��الروز اين قيام را برای 
هميشه عزای عمومی اعام كرده اند.1 صد البته 
اين بزرگداشت و آن عزای عمومی، نه به معنای 
آن است كه تنها از فجايع اين روز خونين گفته 
و شنيده شود، بلكه با توجه به جايگاه تاريخی 
اين قيام، در راس��تای علنی كردن و عمومی 

كردن قيام عليه پهلوی، بايد به اين قيام به عنوان يك »موهبت الهی« نظر كرد كه بركات 
زيادی به همراه داشت و »در عين حالی كه مصيبت بود، مبارك بود«.2 

پاسداش��ت اين قيام بزرگ، در حقيقت با تفكر در ابعاد و آثار اين نهضت ممكن است، 
آنگونه كه حضرت امام نيز همگان و خصوصاً »سران قوم« را به آن توجه داده اند: 

ملت ايران نبايد 15خ��رداد را از ي��اد ببرند. و نبايد هي��چ يك از اين 
جناياتی كه از 15خرداد به اين طرف شده است )و جلوترش به دست پدر 
اين شده اس��ت( نبايد ملت ايران اينها را از ياد ببرد؛ اينها بايد سرلوحه 

1. صحيفه امام، ج 8، ص51. امام راحل می فرمايند: »ملت ما اين روز را عزيز می ش��مارد. و من روز 15خرداد را برای 
هميشه عزای عمومی اعام می كنم.« 

2. امام خمينی از جمله مواهب اين قيام را بيداری عمومی و همگانی شدن قيام برمی شمارند و چنين می فرمايند: 
»15خرداد... روزی است كه ملت ما نبايد از ياد ببرد و نمی برد. 15خرداد يك نقطه عطفی است در تاريخ كشور ما كه از 
همان وقت شروع به فعاليت سياسی شد و روحانيون از همان وقت خودشان را مجهز كردند... لكن در عين حالی كه 15خرداد 
يك مصيبتی بود برای  ملت ما، لكن مبدأ جنبش بود؛ از همان وقت و جلوتر از آن وقت روحانيون قيام كردند و به دس��ت 
روحانيون نهضت شروع شد، از قم شروع شد و 15خرداد يك انعكاس��ی بود از همان قيام. روحانيت را گرفتند قريب تمام 
علمای تهران را گرفتند و حبس كردند، و ش��ايد مدتی هم علمای تهران و وعاظ تهران در حبس بودند و بعد به تدريج رها 

شدند، و از آنجا شروع شد به نهضت و مخالفت. 
در عين حالی كه 15خرداد مصيبت برای ما بود لكن اين موهبت هم خدای تبارك و تعالی، به ما عطا كرد كه مردم بيدار 
شدند و لبيك گفتند به صدای روحانيون. و در همه جا، در همه مملكت اين نهضت شروع كرد و مبدأش از همان 15خرداد 
بود، و بعد كم كم تدريجاً ريشه گرفت. و بعد كه در اين آخری ديگر زيادتر شد و بيشتر شد نهضت مردم، پيش تر رفت نهضت 
مردم و قيام همگانی شد. بحمداهلل ريشه اجانب از اين مملكت كنده شد و شاه سابق از ايران رفت؛ گرچه امريكا او را پناه داد 
و االن هم در پناه امريكاست، منتها در مصر يا در حوالی مصر به سر می برد كه آنها هم در قبضه امريكاست. بنابراين 15خرداد 
در عين حالی كه مصيبت بود، لكن مبارك بود برای ملت كه منتهی شد به يك امر بزرگی و آن استقال كشور و آزادی برای 

همه مملكت.« رك: صحيفه امام، ج12، ص379.

دستاوردها و پيامدهای قيام 15خرداد: 
شکست دکترین کندی، آشکار شدن 
ماهيت ضد اسالمی شاه، تقویت 
روحيه دینی و دفاع مذهبی مردم، 
افزایش رشد سياسی روحانيت و 
توده های مردم، قرار گرفتن علما و 
مراجع در سطح رهبری و پيشتازان 
نهضت، تعميق پيوند روحانيت با اقشار 
مختلف، برمال شدن ماهيت ملی گراها، 
افشای خطر صهيونيسم، فروپاشی تز 

جدایی دین از سياست و... 
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قضايای آنها باشد، برای اينكه مبدأ تفكر باشد، بايد سران قوم تفكر كنند 
در اين امور؛ 15خرداد را بايد حفظش كنند.1 

بازخوانی عالمانه ماهيت و ابعاد قيام 15خرداد و تفك��ر پيرامون آن، كه مورد مطالبه امام 
راحل بوده است، از اين جهت الزم است كه از فردای شكل گيری اين قيام خونين، طيف های 
مختلفی- از كارگزاران رسمی رژيم شاه گرفته تا فعاالن سياسی غرب زده و شرق زده و حتی 
نيروهای به اصطاح ملی گرا و ملی مذهبی- در پی اراي��ه روايتی وارونه از اين قيام برآمدند 
كه هدفی جز »تحريف اين حركت عظيم و اصيل مردمی- دينی« و خدشه در ماهيت و آثار 
آن نداشت. تاش های پردامنه ای كه با انگيزه های مختلف، برای خدشه در قيام 15خرداد، 
در پی فراموشی اين قيام مهم و نيز به قصد تحريف اين حركت عظيم مردمی- آن هم با ارايه 
تحليل های ناصحيح و نارسا- صورت می پذيرد، مورد توجه ويژه امام راحل بوده و ايشان ضمن 
ارايه روايتی از انگيزه، زمينه ها، اهداف و آثار قيام 15خرداد،2 ضرورت بازشناسی انگيزه قيام و 

1. صحيفه امام، ج3، ص412.
2. حضرت امام در مورد زمينههای اجتماعی و دينی شكلگيری قيام 15خرداد، چنين فرمودهاند: 

»مردم به تنگ آمدند. منتظر اين بودند كه يك صدايی بلند بشود، دنبالش بروند. در 15خرداد، جلوی15خرداد، يك چنين 
صدايی درآمد. از قم شروع شد. از قم علمای قم شروع كردند به اينكه يك مخالفتی بكنند. مخالفت كردند و صحبتها... شد تا 
اينكه منتهی شد به 15خرداد، 15خرداد يك قيام بسيار بزرگی شد. آنها هم يك كشتار بسيار بزرگی كردند. من كه در حبس 
بودم ولی وقتی كه آمدم... آنجا به من رساندند كه پانزده هزار آدم را كشتند. حاال چقدر هم گرفتند، خدا می داند، نمی دانم. مردم 
به يك حالی درآمدند كه ديگر برايشان زندگی يك چيزی نبود كه خيلی دنبالش بروند. زندگی اين بود كه با اشرار بايد زندگی
كنند. زندگی با اشرار يك زندگی صحيحی نيست. زندگی كه پدر فرزندش را می بيند گرفتار است. فرزند پدرش را می بيند گرفتار 
است. زن شوهرش را می بيند گرفتار هست. و هكذا يك زندگی سختی برای مردم شده بود. دنبال اين بودند كه يك جرقهای

بلند بشود و تعقيب كنند. 15خرداد آن جرقهای كه قبلش پيدا شد و 15خرداد را به وجود آورد و آنها 15خرداد را هم شكستند. 
لكن ملت آن طور نشد كه يك شكست تا آخر بخورد. ملت درصدد بود. همينطور كم و زياد ]در حال مبارزه[ بود، تا حوادثی پيدا 

شد كه اين حوادث از دو سال پيش از اين تقريباً تا حاال يك حوادثی دنبال هم ]پيوسته[ پيدا شد.
مردم هم مستعد بودند. از حكومت ناراضی، از زندگی به تنگ آمده بودند، و يك تحول روحی هم كه خدا به آنها داد و آن اين بود 
كه در اين آخر يكجور تحولی پيدا شده بود كه حاال هم باز يك مقداری اش هست و آن اينكه مثل همان كسانی كه در صدر اسام 
بودند. اينها آرزوی شهادت می كردند. االن هم شما وقتی كه می بينيد توی اين جمعيتها كفن پوشيدند كه ما برای شهادت 
حاضريم. مادرهايی كه بچهشان را از دست دادند يكی- دوتا را، می آيند پيش من می گويند كه شما دعا كنيد، اين يكی- دوتا 
هم كه داريم اينها هم شهيد بشوند. مكرر اين جوانها، زن و مرد جوان از من می خواهند كه من دعا كنم آنها هم شهيد بشوند. 
اين يك تحول روحی بود كه به دست خدا و به اراده خدا حاصل ش��د برای ملت. و اجتماعی كه در يك امر كردند، برای اينكه 
ناراضی همه بودند. اين نكرده بود، يك قشری را راضی نگه دارد. فقط آن ردههای باالی ارتش و قوای انتظامی، باقی را ديگر به 
هيچ نمی گرفتند، نه ادارات و نه ارتش. آن ردههای پايين، نه مردم و نه بازار و نه مسجد و نه روحانيت و نه دانشگاه، هيچ يك را 
به حساب نمی آوردند اينها. چيزی نمی دانستند اينها را. و بزرگتر خطای اينها همين بود كه ملت را چيزی نمی دانستند. ملت 
همه با هم شدند برای اينكه همه ناراضی بودند. وقتی صدا درآمد كه ما جمهوری اسامی می خواهيم، مخالفت كسی با آنها نكرد، 
سرتاسر ايران ابتدا را می گويم- سرتاسر ايران، يكصدا بيرون می آمد كه ما جمهوری اسامی می خواهيم. اين رژيم شاهنشاهی

را نمی خواهيم.« رك: صحيفه امام، ج11، ص457-461.
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فعاليت های پديدآورندگان1و مخالفان 15خرداد و همچنين خطر تحريف اين نهضت خونين 

1. امام خمينی در زمينه ضرورت بازشناسی انگيزه دينی پديدآورندگان 15خرداد چنين می گويند: »پانزده خرداد چرا به 
وجود آمد؟ و مبدأ وجود آن چه بود؟ و دنباله آن در سابق چه بود؟ و االن چيست؟ و بعدها چه خواهد بود؟ 15خرداد را كی به وجود 
آورد؟ و دنباله آن را كی تعقيب كرد؟ و االن كی همان دنباله را تعقيب می كند؟ و پس از اين اميد به كيست؟ 15خرداد برای چه 
مقصدی بود؟ و تا كنون برای چه مقصدی است؟ و بعدها برای چه مقصدی خواهد بود؟ 15خرداد را بشناسيد؛ و مقصد 15خرداد 
را بشناسيد؛ و كسانی كه 15خرداد را به وجود آوردند بشناسيد؛ و كسانی كه 15خرداد را دنبال كردند بشناسيد؛ و كسانی كه از 

اين به بعد اميد تعقيب آنها هست بشناسيد؛ و مخالفين 15خرداد، و مقصد 15خرداد را بشناسيد.
15خرداد از همين مدرسه شروع شد. عصر عاش��ورا در همين مدرس��ه اجتماع عظيم بود؛ و بعد از اينكه صحبت هايی و 
افشاگري هايی شد، دنباله آن منتهی به 15خرداد ش��د. 15خرداد برای اسام بود و به اسم اس��ام بود و به مبدئيت اسام و 
راهنمايی روحانيت و همين جمعيت ها كه االن اينجا هستند. اينها بودند كه 15خرداد را به وجود آوردند. همين سنخ جمعيت 
بودند كه 15خرداد را به وجود آوردند. و همين سنخ جمعيت بودند كه كشته شدند. همين طبقه از افراد اسامی بودند كه برای 
اسام قيام كردند و هيچ نظری جز اسام نداشتند 15خرداد را به وجود آوردند. همين جمعيتی كه مقصدی غير از اسام ندارند 
در تعقيب 15خرداد تا حاال دنبال كردند. از همين جمعيت كه مقصدی غير از اسام ندارند اميد آن است كه تعقيب كنند و 

نهضت ما را به ثمر برسانند.
بايد ديد اين جمعيت كی هستند. اينها كه 15خرداد را به وجود آوردند و آنها كه در 15خرداد، به طوری كه مشهور است، پانزده 
هزار فدايی دادند و آنهايی كه پس از 15خرداد و 15خردادها و پس از قتل عام 15خرداد و قتل عام های ديگر در ميدان ها آمدند 
چه قشری از جمعيت بودند؟ آنهايی كه 15خرداد را به وجود آوردند، آنهايی كه دنباله 15خرداد را تاكنون رساندند، آنهايی كه 
برای شكستن سد رژيم فعاليت كردند، آنهايی كه به خيابان ها ريختند و فرياد »اهلل اكبر« كردند، همين قشر از جمعيت بودند. 
حق مال همين قشر از جمعيت است؛ ديگران هيچ حقی ندارند. االن كی منحرف دارد می كند مسير ملت ما را؟ چه گروه هايی 
هستند كه ملت ما را از اين مس��ير می خواهند منحرف كنند؟ چه جمعيت هايی هستند كه نهضت اسامی را می خواهند از 
اساميتش منحرف كنند؟ اينها گروه هايی هستند كه عده ای از آنها نمی دانند قضايا را، جاهل اند؛ و عده ای هستند عالماً عامداً با 
اسام مخالف اند. آنهايی كه جاهل اند بايد هدايت كرد، بايد گفت به آنها كه ای آقايان! كه خيال می كنيد به غير از اسام در ايران 
می تواند چيزی پيش ببرد، ای كسانی كه گمان می كنيد ]قدرتی [ غير اسام رژيم را ساقط كرده است، ای كسانی كه احتمال 
می دهيد كه غير مسلمين و غير اسام كس ديگر دخالت داشته است، شما مطالعه كنيد، بررسی كنيد؛ اشخاصی كه در 15خرداد 
جان دادند، سنگ های قبرهای آنها را ببينيد كی بودند اينها. اگر يك سنگ قبر از اين قشرهای ديگر غير اسامی پيدا كرديد، 
آنها هم شركت داشته اند. اگر در قشرهای اسامی يك سنگ قبر از آن درجه های باال پيدا كرديد، آنها هم شركت داشته اند. ولی 
پيدا نمی كنيد. هر چه هست اين قشر پايين است، اين قشر كشاورز است، اين قشر كارگر است، اين تاجر مسلم است؛ اين كاسب 
مسلم است؛ اين روحانی متعهد است. هر چه هست از اين قشر است. پس 15خرداد را به تبع اسام اينها به وجود آوردند و به تبع 
اسام اينها حفظ كردند؛ و به تبع اسام اينها نگهداری می كنند. كسانی كه گمان می كنند غير قدرت اسام می توانست يك 

همچو سدی را بشكند در خطا هستند.« رك: صحيفه امام، ج8، ص54-55. 
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توسط »غرب باوران بيگانه از 15خرداد«1 و »انقابی نمايان فرصت طلب«2 را تذكر داده است.

مرور اجمالی بر زمينه ها و آثار قيام 15خرداد 
قيام 15خرداد به عنوان طليعه نهضت امام خمينی، زمينه ها و پيامدهايی داشته است 
كه در بازشناس��ی اين نهضت خونين، نبايد از آن غفلت كرد. مروری گذرا بر بسترها و 
زمينه های شكل گيری اين قيام، در اين بخش از نظر خواهد گذشت. آن گونه كه پيش تر 
از نظر گذش��ت، برخی از اين بس��ترها و زمينه ها در بيانات حضرت ام��ام خمينی)ره( 
نيز مورد توجه قرار گرفته اس��ت. به طور خاصه می توان عوامل، بسترها و زمينه های 

شكل گيری قيام پانزده خرداد را چنين برشمرد: 
ارايه پی در پی طرح ها و لوايح غير اسامی و دين ستيزانه، اسام ستيزی رژيم و كم رنگ كردن 
آموزه ها و دستورات دينی، ايجاد فشار و اختناق و تحوالت آمرانه، ناديده گرفتن مرجعيت و 
قدرت رهبری دينی، هتك احترام مرجعيت )به خصوص امام خمينی(، ترويج تدريجی و آرام 
ارزش های غربی برای به حاشيه راندن دين، برگزاری انتخابات فرمايشی و ايجاد مجالس مطيع 
)در واقع كم رنگ كردن قانون اساسی(، قبضه مطلق قدرت و ناديده گرفتن نظرات روحانيون و 

1. غرب باوران مخالف قيام 15خرداد در كام امام، اين گونه خطاب و توصيف شده اند: »ای غرب زده ها! ای اجنبی زده ها! ای 
انسان های ميا ن تهی! ای انسان های بی محتوا! به خود آييد همه چيز خودتان را غربی نكنيد. ماحظه كنيد چيزهايی كه در غرب 
است، چيزهای خوبی كه در غرب است، ماحظه كنيد جمعيت حقوق بشر كه در غرب است، ببينيد چه اشخاصی هستند و چه 
مقاصدی دارند. اينها حقوق بشر را می خواهند ماحظه كنند، يا حقوق ابرقدرت ها را؟ اينها دنبال ابرقدرت ها هستند و حقوق 
ابرقدرت ها را می خواهند تأمين كنند. شما ای حقوقدان های ما! ای جمعيت حقوق بشر! دنباله اين حقوقدان ها نرويد. شما مثل 
اين قشر، اين قشر زحمتكش، حقوق را اجرا كنيد. اينها جمعيت حقوق بشر هستند. اينها برای حقوق بشر زحمت می كشند. 
اينها تأمين آسايش بشر را می كنند و شما صحبت می كنيد! اينها عمل می كنند. اين كارگرها، اين دهقان ها، اينها جمعيت حقوق 
بشر و حقوقدان هستند. اينها عمل می كنند، و شما می نويسيد. هيچ يك از شما در راه رسيدن بشر به حقوق خودش فعاليت 
ندارد. آنكه فعاليت دارد همين جمعيتی هستند كه امروز قيام كرده و 15خرداد قيام كرد. اينها برای بشر دلسوزند؛ برای اينكه 
مسلمند. اينها مسلمند. اسام برای بشر دلسوز است. شما كه مسيرتان غير اسام است برای بشر هيچ كاری نمی كنيد، می نويسيد 

و می خواهيد نهضت را منحرف كنيد، می گوييد تا نهضت را منحرف كنيد.« رك: صحيفه امام، ج8، ص57. 
2. توصيف اين طيف از مخالفان انقاب در بيان حضرت امام اين گونه آمده است: »آن قشری كه به واسطه مخالفت با اسام با ما 
مخالفت می كنند، آنها بايد عاج به هدايت- اگر ممكن است عاج- كرد؛ و اال با همان مشتی كه رژيم را از بين برديد اين وابسته ها 
را هم از بين خواهيد برد... آنهايی كه در خارج بودند و حاال آمده اند و آنهايی كه در خارج صف بوده اند و حاال وارد صف شده اند هيچ 
حقی در اين نهضت ندارند. و نظر آنها هيچ اعتباری ندارد. نظر آن ملتی كه نهضت را به وجود آورد و قدرت های بزرگ را شكست، 
و بعد از اين هم دنبال همين قدرت خواهد بود، تمام حظ مال اينهاست. نظرهای اينها ميزان است. نظرهای ديگران اگر موافق با 
نظر اينهاست، اگر دنباله اسام است، اگر با حفظ اسام و احكام است، اهاً و مرحبا؛ و اگر انحراف است آنها بايد بروند آنجايی كه 
قباً بوده اند. انحرافات را از كجا بشناسيم؟ از كجا بدانيم كه ]تفاوت [ قشر نهضت به وجودآور، با قشرهای مخالف نهضت چيست؟ 
از كجا بفهميم؟ از نوشته های آنها، از گفتار آنها، از اجتماعات آنها، از ميتينگ های آنها. هر اجتماعی كه بر اساس اسام و قوانين 
اسام است، بر مسير اين ملت است. و هر اجتماع و هر نطق و هر خطابه و هر قلم فرسايی كه بر خاف مسير اسام است، هر چه 
باشد خاف اين نهضت است. مخالفين شما می خواهند خون را شما داديد، استفاده را آنها ببرند. مخالفين شما می خواهند 
زحمت ها را شما كشيديد، ميوه ها را آنها بچينند. مخالفين شما ملت ستمديده هيچ رنجی نبردند، در زمان طاغوت هم هيچ 
رنجی  نبردند؛ برای اينكه تبع بودند؛ موافق بودند يا ساكت بودند. حاال كه شما سفره را پهن كرديد، اينها به دور سفره نشسته اند 
برای استفاده. كاش می گفتند شما هم شريك، لكن می گويند ما، و شما نه. و روحانيت نه. ما و قشرهای ديگر نه. همه چيز را برای 

خودشان می خواهند. ما و اسام نه!«. رك: صحيفه امام، ج8، ص56.
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مردم، محك زدن قدرت مذهبی مردم و بررسی امكان حذف اين نيروی اثرگذار و تهديد علما، 
غائله سازی عمدی و ايجاد اختاف بين مردم، تحريكات شديد عوامل رژيم عليه اسام گرايان 
و اتهامات ناروا )چون ارتجاع سياه و پيوند با خارج و...( عليه آنان، سركوبی شديد اعتراضات 

مردمی.1
قيام 15خرداد دستاوردها و پيامدهای پردامنه و ماندگاری به همراه داشت كه در پرتو 
بررس��ی ابعاد مختلف اين قيام، قابل احصاء اس��ت. از جمله اين پيامدها مواردی مانند 
شكست دكترين كندی، آشكار شدن ماهيت ضد اس��امی شاه، تقويت روحيه دينی و 
دفاع مذهبی مردم، افزايش رشد سياسی روحانيت و توده های مردم، قرار گرفتن علما و 
مراجع در سطح رهبری و پيشتازان نهضت، تعميق پيوند روحانيت با اقشار مختلف )به 
خصوص دانش��جويان(، الگو قرار گرفتن مذهب برای مبارزه )اسامی تر شدن انقاب(، 
افشای چهره رياكارانه شاه، تشكيل س��ازمان ها و گروه های اسامی، شكل گيری جدی 
انديشه براندازی رژيم، رشد آگاهی و تفكر انقابی مردم، برما شدن ماهيت ملی گراها، 
پايان يافتن مبارزه در چهارچوب نظام حاكم )به عنوان ش��يوه غالب مبارزه و به عنوان 
رفرم(، مركز قرار گرفتن نيروهای معارض مذهبی، شروع دور جديد مبارزات روحانيت 
)ورود جدی روحانيت به عرصه سياست(، افش��ای خطر صهيونيسم، تضمين پيروزی 
نهضت )آشكار شدن طليعه های پيروزی(، فروپاشی تز جدايی دين از سياست و... قابل 

ذكر است.2
با شكل گيری قيام 15خرداد كه در اعتراض به دستگيری امام خمينی به وقوع پيوست، 
از يك سو راه آش��تی و مصالحه با رژيم شاه بسته ش��د و در حقيقت دربار و دولت هر دو 
ماهيت واقعی خود را نمايان ساختند و زمينه های عوام فريبی تاريخی پهلوی از بين رفت. 
چه اينكه با سركوب شديد اين قيام، در حقيقت همزمان هويت ضد مردمی و ضد دينی 

رژيم برما گشت. 
نكته ديگر، افشای ماهيت ضد روحانيت رژيم بود كه البته پيش تر هم با حمله به مدرسه 
فيضيه- آن هم در برخورد با يك مجلس غير سياسی و كامًا مذهبی كه به دعوت يك 
مرجع تقليد غير سياسی برگزار شده بود- جلوه ای از آن را به نمايش گذاشته بود، اما اين 
بار رژيم شاه، با دستگيری يك مرجع تقليد طراز اول و سركوب مردم معترض، به طور 

كامل از ضديت خود با نهاد دين پرده برداری كرد.

1. برای تفصيل بيش��تر در اين باب رك: رحيم كارگر، »بسترها و دس��تاوردهای قيام پانزده خرداد«، مبلغان، 
ارديبهشت و خرداد 1387، ش103؛ ص29-45. 

2. همان؛ با اندك تغيير.
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نكته مهمی ك��ه در بازخوان��ی پيامدهای قيام 
15خرداد نبايد از نظر دور داشت، تجلی ظرفيت 
مردمی روحانيت بود كه علی رغم خفقان پليسی 
فراگير و همچنين علی رغم ع��دم برخورداری از 
شبكه های ارتباطی گسترده و امن و مدرن، مردم 
در كوتاه مدت در حجمی غير قابل تصور به صحنه 
اجتماعی كشيده شدند و تا پای جان ايستادگی 
كردند.1 اين ظرفيت مردمی ب��ه جايگاه تاريخی 
روحانيت شيعه بازمی گردد كه در طی سال های 
42-40 در سخنان امام )سخنرانی ها، اعاميه ها و نامه ها( به آن اشاره شده بود؛ اگرچه 
برخی از طيف های روحانی، هرگز نخواستند يا نتوانستند اين ظرفيت عظيم اجتماعی را 
ببينند يا آن را باور كنند. اين بود كه برخی از روحانيان شهير شيعه، چه در ايران و چه در 
حوزه علميه نجف، به حضور مردم در ميدان مبارزه با ديده ترديد می نگريستند.2 از همين 
حيث، بعدتر در كوران مبارزات اسامی، برخی از شخصيت های روحانی با عدم شناخت 
ظرفيت های مردمی، با استدالل به عدم هم خوانی مش��ت و درفش، ضمن توجيه عدم 
حضور خود در ميدان مبارزات، مردم را نيز از ورود در مبارزه نهی می كردند. اين بود كه 
امام راحل، با تيزبينی ويژه خود، در خنثی سازی توجيهاتی از اين دست، شيعه را »مذهب 

1. همه گير بودن قيام 15خرداد، به  رغم خفقان و نبود شبكه های ارتباطی وسيع، موضوع قابل مطالعه و جالبی 
است. شهرهايی مانند آران و بيدگل )در كاشان(، پيش��وا و ورامين، تهران، شيراز، مشهد، قم، از جمله شهرهايی 

بودند كه دامنه قيام 15خرداد تا بدانجا كشيده شده است.
2. از جمله اين ش��خصيت های بزرگوار می توان به آيت اهلل العظمی س��يد محسن حكيم اش��اره كرد كه در بدو 
ورود امام به نجف، با استدالل به الگوبرداری از امام حسن)ع(، حضور مردم در صحنه های مبارزاتی و پشتيبانی از 
مرجعيت و روحانيت را با تشكيك و ترديد، تحليل می كردند. ايشان در گفت وگو با امام چنين می گويد: »آيت اهلل 
حكيم: ]اگر[ اقدام حاد كنيم مردم از ما تبعيت نمی كنند، مردم دروغ می گويند، آنها پی شهوت اند، برای دين سينه 
چاك نمی كنند. امام: چطور مردم دروغ می گويند؟ اين مردم كه جان دادند، زجر ديدند، حبس كشيدند، تبعيد 
شدند، اموالشان به غارت رفت. چطور مردم بقال و عطار سر محل كه سينه جلو گلوله دارند، دروغ می گويند؟ آقای 
حكيم: تبعيت نمی كنند، مريد شهوات و اغراض ماديه  هستند! امام: عرض كردم كه مردم در 15خرداد جوانمردی 
و صداقت خود را نشان دادند. آيت اهلل حكيم: اگر قيام كنيم و خون از بينی كسی بريزد، سر و صدايی بشود، مردم به 
ما ناسزا می گويند و سر و صدا راه می اندازند. امام: ما كه قيام كرديم از احدی به جز مزيد احترام و سام و دستبوسی 
نديديم و هر كه كوتاهی كرد، حرف سرد شنيد و مورد بی ارادتی مردم واقع شد!« رك: سيد حميد روحانی، نهضت 

امام خمينی، دفتر دوم، ص222. 

برخالف مدعای برخی تاریخ نگاران 
مغرض، قيام 15خرداد 42 تبلور 
ظرفيت های اجتماعی روحانيت و 
توده های مردمی در تقابل با نظام 
ستم شاهی است و از این حيث 
حرکتی ممتاز و پيشروانه است که 
تقریبًا از همه جریان ها و سازمان های 
مدعی منورالفکری و ترقی خواهی 

یکباره سبقت می گيرد 
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خون و شمشير«1 معرفی و استراتژی »پيروزی مشت بر سرنيزه« را طرح كردند.2
يكی از پيامدهای مهم قيام 15خرداد، روش��ن ش��دن ميزان مردم م��داری و رويكرد 
مبارزاتی حقيقی احزاب و جريانات سياس��ی مختلف ايران ب��ود. جريان های مختلف 
سياسی )ش��امل احزاب چپ و راس��ت؛ از جبهه ملی تا حزب توده، حزب زحمتكشان، 
نهضت آزادی و...(3 با موضع گيری های خود، يا در نُهتوی مرگ اندود سكوت خزيدند و 
مردم را تنها گذاش��تند و يا به نوعی اين قيام خونين را آشكارا يا پنهانی محكوم كردند 
و آن را اقدامی ارتجاعی و تاش��ی كور معرفی نمودند. گرچه ع��دم همراهی احزاب و 
جريان های فعال سياسی با قيام 15خرداد، بهره برداری از تمام ظرفيت های اين قيام را 
كمرنگ كرد ولی زمينه و امكان مردمی مصادره اين قيام كامًا اصيل و دينی از دس��ت 
روشنفكران و دگرانديش��ان گرفته شده است. س��ركوب خونين قيام 15خرداد اگرچه 
موجب سرخوردگی برخی از مبارزان و فعاالن سياسی و ايجاد خفقان عمومی شد، اما 

1. »مذهب خون و شمشير است مذهب تشيع، و اين تا آخر هست«. صحيفه امام، ج 14، ص524.
2. »اين را بدانيد كه س��رنيزه نمی تواند حكومت كند. يك وقت اين است كه مردم بيدار نشده اند و خوابند همه 
منزلشان، و هر كس مش��غول كار خودش است، آن وقت بله؛ س��رنيزه هم الزم ندارد؛ همان بدون سرنيزه، همان 
با ارعاب، همان با چند تا ستاره كه ]سرشانه [ باش��د، مردم می ترسند. يك وقت تحول پيدا شده، و ]شرايط[ حاال 
شده؛ حاال يك نمونه است؛ يعنی شما در طول تاريخ در هر جا نگاه كنيد مثل اين نمونه- مثل ايران ]امروز[- پيدا 
نمی كنيد... يعنی يك مملكت سر تا پايش عوض ش��ده است؛ يك وقت يك جوری بوده، حاال شده يك چيز ديگر. 
اين را نمی شود با سرنيزه خاموشش كرد. سرنيزه همچو قدرتی ندارد و لهذا ما ديديم حكومت نظامی كردند، بايد 
دو نفر بيشتر، به حسب حكومت نظامی و اعام حكومت نظامی از دو نفر بيشتر نبايد با هم باشند، مردم هم گوش 
كردند به اين حرف! پنجاه هزار ]خنده حضار[، صد هزار، دويست هزار، سيصد هزار هر گوشه مملكت ]راه افتادند[ 
همان جايی كه حكومت نظامی بود! بعد از آن، حكومت نظامی را باالترش كردند- اگر باالتری داشت- و نخست وزير 
نظامی آوردند و دولت شد دولت نظامی، باز همان مسئله است. ديگر نظامی را مردم ديدند و سنجيدند و شكستند 
نظامی را. قدرت ملت- يعنی قدرت مش��ت بر تانك غلبه كرد. قدرت دين، قدرت ايمان غلبه كرد بر تانك و توپ. 
اين قدرت قدرت الهی است. قدرت الهی با همين مشت ها غلبه كرد بر تانك ها و بر توپ ها و بر مسلسل ها و اينها.« 

رك: صحيفه امام، ج 5، ص56-57.
3. ش��ايد برای برخی از خوانندگان ذكر نام نهضت آزادی در زمره مخالفان قيام 15خرداد مايه تعجب باش��د؛ 
چه اينكه اعاميه معروف منتسب به اين جريان سياس��ی در 19خرداد 42 كه به هدف محكوميت سركوب قيام 
15خرداد نوشته شده است، در منابع مختلف ذكر شده و يك نوع تلقی مثبت از نهضت آزادی به دست داده است؛ 
گفتنی آنكه در ايام 15خرداد اوالً سران اين نهضت در زندان به س��ر می بردند و لذا اساساً امكان نگارش و انتشار 
اعاميه توسط ايشان وجود نداشته است، ثانياً اگر حقيقتاً اين نهضت خود را حامی قيام 15خرداد می دانست چرا 
قرين ديگری برای اعاميه معروف 19خرداد از آنها سراغ نداريم؟ گفتنی آنكه بر اساس برخی روايت های شفاهی، 
اين اعاميه ظاهراً توسط برخی از اعضای جوان تر منتسب به اين جريان- مانند جال الدين فارسی- نوشته شده و 
جالب آنكه، نگارش اعاميه مذكور بعداً توسط سران نهضت تكذيب شده است! مؤيد مدعای مذكور، روايت عباس 
شيبانی از مؤسس��ان نهضت آزادی پيرامون مواجهه اعضای اين نهضت با قيام 15خرداد است كه در همين مقاله 
به طور مفصل خواهد آمد. سيد حميد روحانی، تاريخ نگار انقاب اسامی نيز بر تكذيب اعاميه 19خرداد توسط 
نهضت آزادی صحه می گذارد و چنين می نويسد: »اين اعاميه به نام نهضت آزادی ايران منتنشر شد، ليكن سران و 
رهبران اين گروه در آن روز اين اعاميه و چند اعاميه مشابه آن را تكذيب كردند و ساختگی خواندند.« رك: سيد 

حميد روحانی، نهضت امام خمينی، دفتر اول، ص649.
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تجلی توانمندی مبارزاتی مردم و نمود قدرت اجتماع��ی روحانيت، زمينه های حضور 
گسترده مردم در صحنه های خونين آينده را فراهم آورد و نوعی خودباوری مبارزاتی را 

نهادينه كرد.1 

نهض�ت  در  س��ازمان ها  و  جري�ان ها  نق�ش  از  كاري�کاتوری   رواي�ت های 
امام خمينی)ره(

يكی از مسائل محوری در تحليل انقاب ها، تبيين نقش بنيان گذاران و بانيان مبارزه 
اس��ت. خصوصاً در انقابی كه به پيروزی هم منجر می شود، اين موضوع از آن حيث كه 
با هويت سياسی اين بانيان و نيز نقش آنان در راهبری نهضت گره خورده است، نقشی 
اساس��ی تر و حياتی تر می يابد. گذش��ته از اين، روايت كاريكاتوری و يك س��ويه برخی 
جريان ها و ت��اش در جهت پر رنگ كردن نق��ش خود، عمًا به حذف س��اير مبارزين 
می انجامد و يك تحريف تاريخی ظالمانه را س��امان می ده��د. پرداختن به نقش بانيان 
انقاب، از يك سو زمينه را برای بازخوانی تاش های بانيان مبارزه روشن می سازد و به 
نحوی تقدير تاريخ از تاش ايش��ان تلقی می ش��ود، در عين حال ميزان التزام هر كدام 
از اش��خاص، احزاب و جريان های فعال به آرمان های نهضت را روشن می نمايد و زمينه 
قضاوت نسل های مختلف در مورد كيفيت و كميت انقابی بودن ايشان را فراهم می سازد. 
به ديگر س��خن، تا تصوير روش��نی از نقش بانيان انقاب به ذهن داده نشود، نمی توان 
قضاوت دقيقی در مورد ميزان انقابی بودن ايشان ارايه داد. قضاوتی كه هم در اعتماد 

اجتماعی به اين مبارزين مربوط است و هم در تحرير تاريخ انقاب مؤثر است. 
بررس��ی نقش احزاب و جريان های مختلف در همراهی با انقاب اس��امی، همواره با 
چالش های جدی همراه بوده است. تا بدان پايه كه برخی از همين احزاب خود را معماران 
اصلی انقاب دانس��ته اند و تاش كرده اند روحانيت و حتی شخص امام خمينی)ره( را 
در حاش��يه روايت كنند. در كتاب ايران بين دو انقاب نمونه روشنی از اين روايت های 
نادرست به چشم می خورد. نويسنده كه سال ها از ايران دور بوده و تمام تحقيقاتش تنها 
1. برخی از نويسندگان- دانسته يا نادانسته- سركوب قيام 15خرداد را نشانه شكست كل نهضت امام دانستند 
و از اين رو برآن اند كه فعاليت مبارزاتی 13ساله امام در ايام تبعيد- از سال 1343تا سال 1357- را ناديده گيرند 
و سرمنشأ انقاب اس��امی را نه قيام 15خرداد كه حوادث مربوط به سال 56 بدانند. برخی از گروه های مبارزاتی 
نيز، بدون توجه به پيامدهای مثبت قيام 15خرداد، راه نجات را تنها مبارزه مسلحانه تلقی كردند و به جای فعاليت 
ايجابی با محوريت مردم- روحانيت، حذف كارگزاران پهلوی و تخريب اماكن دولتی را به عنوان راهبرد مبارزاتی 
خود برگزيدند. اين در حالی است كه امام راحل با نفی مشی مسلحانه در ايام قبل و بعد از 15خرداد، تمام تمركز 
خود را بر روشنگری توده های مردمی معطوف كرد و با ايجاد يك جريان همه گير، انقاب را در بهمن 57 به پيروزی 

رساند. 
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از دريچه برخی منابع گزينش شده سامان يافته، در اين كتاب تاش دارد ريشه و منشأ 
اصلی انقاب ايران را محافل شعری كمونيس��تی معرفی كند! آبراهاميان در اين زمينه 

چنين می نويسد:
بعدها روزنامه ن��گاران جرقه انقاب را انتش��ار مقال��ه توهين آميز در 
اطاعات و اعتراض مردم قم به آن مقاله اعام كردند. اما در واقع نقطه 
آغاز انقاب، پيچيده تر بود و نخس��تين جرقه آن را می توان جلسه های 
شب شعر و ناآرامی های پس از آن در دانشگاه صنعتی آريامهر )شريف( 

دانست.1
گذش��ته از تاريخ نگاران دگراندي��ش، برخی از روحاني��ان نهضت ام��ام خمينی نيز 
تحليل های غير منطبق با واقع در مورد نقش گروه ها و احزاب، و توده های مردمی ارايه 
كرده اند. به عنوان نمونه آقای رفس��نجانی در نخس��تين مجلد از مجموعه خاطراتش 
با عنوان دوران مبارزه، گاه نقش گروه های منحرف با مش��ی مس��لحانه را پررنگ جلوه 
می دهد، از حركت آنان به عنوان اقدامی بهنگام و بجا نام می برد كه در پيشبرد مبارزات 

نقش مهمی داشته و گاه نقش قيام بزرگ 15خرداد را كم رنگ جلوه می دهد. 
در مورد بخش اول، گفتنی آنكه ايش��ان ب��رای اثبات اثرمندی مبارزات مس��لحانه- 
علی رغم نهی مكرر امام در اين موضوع و نيز روشن شدن آثار مخرب اين حركت- بارها 
در كتابش از كاركرد مبارزاتی گروه های مس��لح و اثرات مثبت حركت های مسلحانه به 

نيكی ياد می كند و نقش آنها را در نهضت و مبارزه پررنگ جلوه می دهد: 
گروه های مسلح و متش��كل، با محوريت دو س��ازمان نيرومند به نام 
سازمان مجاهدين و سازمان چريك های فدايی خلق ايران، و در غياب 
حضرت امام با داعيه هايی ناگهان در صحنه حض��ور يافتند، با گزينش 

سنجيده زمانی مناسب.2
آقای  هاشمی ضمن تحليل گرايش گروه های مختلف به سمت مبارزه مسلحانه، در پی 
انگيزه شناسی بچه مسلمان ها، بعد از ذكر نام اعضای گروه مؤتلفه و حزب ملل اسامی، 
زمينه پيدايش سازمان مجاهدين خلق را هم انگيزه های مذهبی می داند و اعضای اوليه 
آن را افراد مخلصی می داند كه »به اين نتيجه رسيده بودند كه با شيوه نهضت آزادی به 

1. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1392، 
ص624. 

2. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه؛ خاطرات تصويرها، اسناد و گاه شمار هاشمی رفسنجانی، زير نظر 
محسن هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقاب، 1376، ج1، ص42. 
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جايی نخواهند رسيد«. وی در ادامه تأكيد دارد كه اعضای سازمان منحرف مجاهدين 
»شايد از همه ]گروه های مسلح مسلمان ديگر[، عميق تر برنامه ريزی كردند.«1

نوع نگاه آقای  هاشمی در توجيه مبارزه مسلحانه با توجه به تصريح وی در تعبير »دفاع 
مسلحانه« به جای عبارت »مبارزه مسلحانه«، قابل فهم است، آنجا كه می گويد: »مبارزه 
ما... قبل و بعد از 15خرداد... مبارزه مس��لحانه نبود، مبارزه سياسی بود. منتها گاهی به 

دفاع كشيده می شديم، دفاع مسلحانه.«2
در روايت آقای  هاشمی، گاه وجود گروه های مسلح به عنوان يك ضرورت تاريخی در 

هندسه نهضت و مبارزه، جلوه نمايی می كند: 
البته در اوج خفقان و فشارهای وحشيانه رژيم، برای اينكه فسادهای 
رژيم بی جواب نباشد، مبارزات مسلحانه هم تش��ويق می شد؛ زيرا اوالً 
در آن شرايط صدای گلوله و انفجار و بمب رساتر از اعاميه و سخنرانی 
بود؛ و ثانياً رژيم را متوجه می كرد و خطر سلب امنيت و تلخ شدن ذائقه 
حكومت پرستان پهلوی، ترمزی بود بر فشارهای ظالمانه؛ و ثالثاً حالت 

تشفی و اميد برای مبارزات می شد.3
در بخش هايی از كتاب دوران مبارزه باور راوی به نقش پردامنه مبارزات مسلحانه در 

نهضت نمودی واضح تر دارد: 
تبليغاتی ك��ه در اطراف اي��ن گروه ها]ی مبارز مس��لح[ ش��د، موج 
نيرومندی به نفع مبارزه ايجاد كرد. بعضی از اف��راد اينها با مقاومت ها، 
جس��ارت ها و برخوردهايی ك��ه در بازجويی ه��ا و دادگاه ها داش��تند 
موج آفري��ن بودند. كس��انی هم كه تح��ت تأثي��ر آن جري��ان بودند، 
قهرمانی هايی از اينها نقل می كردند- كه گاهی واقعيت داشت و گاهی 
هم مبالغه و تبليغات بود- كه نقل محافل و مجالس می شد و اثرش در 

جامعه كامًا محسوس بود.4
تحليل های اين چنينی، جناب آقای  هاشمی را بر آن داش��ته كه »ارزيابی مثبتی« از 
گروه های مبارز مسلح مثل مجاهدين خلق5 داشته باشد و از مجموعه مجاهدين خلق 

1. همان، ص186. 
2. همان، ص239.

3. همان، ص239-240. 
4. همان، ص249.

5. همان، ص257. 
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و ديگ��ر گروه های مس��لح »نقط��ه ضعف قابل 
ماحظه ای به نظر«ش نرس��د! و در نهايت »در 
موضع حماي��ت از اين جريان«1 ق��رار بگيرد و 
سياس��ت كلی اش حماي��ت از مجاهدين خلق 
)منافقين( باش��د، گرچه به قول خودش »اين 
حمايت بدون وابستگی حزبی و گروهی و رفتن 

در تشكيات شان«2 باشد. 
در مورد بخش دوم نيز حادثه خونين 15خرداد كه جرقه اصلی انقاب اسامی از آنجا 
ش��كل می گيرد، به صرف عدم حضور جناب آقای  هاشمی حادثه ای طبيعی جلوه داده 

شده كه هيچ طراحی دقيق و برنامه ريزی خاصی برای آن صورت نگرفته بود: 
هر چند كه من در زمان وقوع حادثه ]15خرداد[ در سربازخانه بودم، اما با 
حضوری كه در حوادث زمينه ساز آن داشتم و حضوری كه در بهره برداری 
از پيامدهای آن پيدا كردم، می توانم بگويم طراحی دقيقی برای اين حادثه 
نبود، نه از طرف رژيم، نه از طرف ما و نه عوامل خارجی. سلسله حوادثی 

در جريان مبارزه پيش آمد و به طور طبيعی منتهی شد به اين حادثه...3 
حركت، حركتی بود طبيعی و مردمی، با انگي��زه مذهبی، و 15خرداد 
انفجار خش��م و عواطف مردم بود، بی آنكه هدايت و سازماندهی خاصی 

داشته باشد...4
اين نوع نگاه به قيام 15خرداد، بيش از آنكه ناشی از مستندات و حقايق تاريخی باشد، 
نوعی انفعال از گفتمان غرب انديشان و وابستگان به رژيم پهلوی است كه تاش كردند 

قيام 15خرداد را حركتی ارتجاعی، بی هدف و كور معرفی كنند. 

ظرفيت اجتماعی و پايگاه مردمی روحانيت از منظر امام خمينی
برخاف مدعای برخی تاريخ ن��گاران مغرض، قيام 15خ��رداد 42 تبلور ظرفيت های 
اجتماع��ی روحانيت و توده ه��ای مردمی در تقابل با نظام ستم ش��اهی اس��ت و از اين 
حيث حركتی ممتاز و پيشروانه اس��ت كه تقريباً از همه جريان ها و سازمان های مدعی 

1. همان. 
2. همان، ص258. 
3. همان، ص181. 
4. همان، ص183. 

روشنفکران در سال های آغازین 
دهه چهل به سه دسته قابل تقسيم 
بودند: نخست وابستگان به دربار 
پهلوی، دوم وابستگان به احزاب 
و جمعيت های سياسی و سوم 

روشنفکران منفرد و مستقل
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منورالفكری و ترقی خواهی يكباره سبقت می گيرد و از اين حيث در عين حال كه گامی 
جدی و مهم در مقام اصاحات اجتماعی گسترده در ايران تلقی می شود، زمينه و پايه 
اساسی علنی و عمومی شدن مبارزات امام خمينی)ره( با رژيم شاه و نظام استعمار است. 
15خرداد اثبات همان شناخت عميق اجتماعی امام خمينی)ره( از جامعه ايرانی است، 

آنگاه كه در مقام تحدی طلبی با رژيم شاه می فرمود: 
مراجع اسام، علمای دين و پيش��وايان مذهب در هر زمانی با تكيه بر 
اسام با قلدرها مقابله كرده اند. امروز هم هر دست خيانتكاری كه برای 
لطمه زدن به اسام دراز شود با قدرت اسام قطع می شود. مراجع اسام 
ايران و نجف در مقابل تجاوز به احكام اسام و خيانت به مسلمين ساكت 
نمی نشينند و در اين امر تنها نيس��تند، كليه مردم ايران، عشاير ايران، 
بلكه ملت های ساير كشورها پش��تيبان مراجع دين هستند و اهانت به 
قرآن را تحمل نمی كنند. شما فعًا آرامش را حفظ كنيد و بر سر كارهای 
خود برويد. خداوند ني��اورد آن روزی را كه ما درس ها را تعطيل كنيم و 
دستور تعطيل عمومی بدهيم. اگر روزی الزم شد كه وظيفه ملت معين 
شود به شما اعام می كنيم و وظيفه عموم مردم را تعيين خواهيم كرد؛ 
اما نه در اينجا، نه با اين جمعيت، بايد بيابان های قم را در نظر گرفت. آن 

اجتماع  عظيم را در اين جاها نمی توان تشكيل داد.1 
آن گونه كه مشاهده می شود امام خمينی در روزهای آغازين نهضت، با اعتمادی كامل 
به مردم قدم در راه مبارزه می گذارد و عميقاً با ظرفيت های مردمی نهضت آشناس��ت. 
اين اس��ت كه در جريان »تصويب نام��ه انجمن های ايالتی و واليتی« در س��ال 41، در 
سخنرانی های متعدد به اين ظرفيت اجتماعی فراگير قدرتمند اشاره می كند. در يكی از 
همين بيانات، با ادبياتی ناصحانه، در مقام تحدی تهديد ضمنی، قدرت مردمی روحانيت 

را به شاه چنين گوشزد می كند:
اين اجتماع  كه برای ديگران خ��رج دارد، برای ما با ي��ك كلمه تهيه 
می شود. مردم فهميده اند ما دوست آنها هس��تيم؛ مردم به دوستشان 
عاقه دارند. روحانيي��ن پدر ملت اند، به فرزندانش��ان عاقه دارند. يك 
پيرمردی نصف شب می نويسد: جمع ش��ويد دعا كنيم، تهران حركت 

1. صحيفه امام، ج 1، ص87؛ بيانات در جم��ع طاب و بازاريان )لزوم لغو اليح��ه انجمن های ايالتی و واليتی(، 
14آبان 1341.
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می كند! يك پيرمرد هم اينجا بنويس��د ما می خواهيم يك ختم »أمْن 
يُجيب« بگيريم، ببينيد چه می ش��ود! چون ملت ادراك كرده است كه 
علما صاح آنها را می خواهند؛ علما مصلح هستند، مفسد نيستند. ما ميل 
داريم دولت اين طور باش��د. ميل داريم اگر عزای ملی اعام كند، همه 
عزا بگيرند؛ بر خاف نباش��ند. می خواهيم همان طور كه مردم قلبشان 
متوجه روحانيين است و با اش��اره آنها جمعيت انبوه فراهم می شود، با 

دولت هم اين طور باشند.
از ری نوش��تند ما پنج هزار نفر با كفن آماده ايم؛ از جاپلق  نوش��تند ما 
صد هزار نفريم، مهيای دستور شماييم؛ از لرستان نوشتند طايفه هايی 
با كفن حاضريم. مردم بيدارند؛ يك مملكت بيدار، عقب افتاده اس��ت؟ 
شما خلع س��اح كنيد، بياييم در تهران؛ ش��ما بگوييد ما يك اجتماع 
می خواهيم در ش��رق، ما می گوييم يك اجتم��اع می خواهيم در غرب؛ 
بياييد قم، شما بگوييد ما يك اجتماع می خواهيم در اينجا، ما می گوييم 
يك اجتماع می خواهيم در خاك فرج ، در دو فرس��خی؛ شما نزديك، ما 
دور. برويد خوزستان، جای ديگر، تا بفهمند ]و[ اين پشتوانه را از دست 
ندهند. من به شاه مملكت نصيحت می كنم اين قوه را از دست ندهند. دو 
قضيه را همه ديديم؛ يك قضيه فوت آيت اهلل بروجردی، كه ديدند. از آنها 
هم فوت واقع می شود، از ما هم فوت شد. می گويند آخوند چيزی نيست 
چطور آخوند چيزی نيست؟ می گويد: من با آخوند كار ندارم . آخوند با 
تو كار دارد. نصيحت از واجبات است؛ تركش شايد از كباير باشد. از شاه 

گرفته تا اين آقايان، تا آخر مملكت، همه را بايد علما نصيحت كنند.1
آن گونه كه مشاهده می شود رهبر نهضت اسامی، در آغاز راه از قدرت مردمی عظيمی 
سخن می گويد كه در پيوستگی مستمر با روحانيت است و از اين روی نبايد و نمی توان 
واكنش گسترده مردم به دستگيری رهبر روحانی نهضت را در آفرينش قيام 15خرداد، 
امری عادی و طبيعی جلوه داد كه هيچ كس در پيدايش آن نقش مستقيم نداشته است! 
همان گونه كه نمی توان عنصر تصميم گيری آگاهانه و بهنگام مردم را از ماهيت نهضت 
جدا دانست. گرچه غالب محافل روشنفكری از 15خرداد به عنوان حركتی ارتجاعی نام 

1. صحيفه امام، ج 1، ص121-120؛ س��خنرانی ]در جمع علما و طاب و اهالی قم )ش��رايط اسفبار سياسی- 
اجتماعی([، 11آذر 1341.
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برده اند! در ادامه نوع موضع گيری جريان های مختلف در مورد كشتار مظلومانه مردم در 
15خرداد 42 را از نظر می گذرانيم. 

بررسی عملکرد جريان های روشنفکری در قبال قيام 15خرداد 42
تبيين مي��زان مش��اركت جريان های سياس��ی، مذهب��ی و فكری در نهض��ت امام 
خمينی)ره(، يك��ی از مهم تري��ن و در عين ح��ال چالش برانگيزتري��ن موضوعات در 
تاريخ نگاری انقاب اسامی اس��ت. چه اينكه بدون تبيين مس��تند و مبسوط فعاليت 
جريان های مختلف، نمی توان به ابعاد مختلف نهضت ام��ام و نيز به وجوه پيدا و پنهان 
رهبری نهضت پی برد. در عين حال كه نمی توان پيشينه، خاستگاه و ماهيت جريان ها 
را به درستی قضاوت كرد. اين اس��ت كه پژوهش در موضوع حاضر خواننده را توانمند 
خواهد كرد كه احياناً مس��تند مدعاهای واهی را مطالبه كند و يا در برخی موارد حقوق 
تضييع شده افراد و جريان ها را به رسميت بشناسد. توجه به موضوع نوشتار حاضر وقتی 
اهميت اكيد می يابد كه مشاهده می ش��ود كه برخی از جريان های سياسی- اجتماعی 
فعال در دوران نهضت، با ارايه روايتی كاريكاتوری از فرآيند مبارزات اس��امی، نه تنها 
نقش خود را بيش از آنچه هست پر رنگ جلوه می كنند كه مدعای رهبری نهضت را دارند! 
از سوی ديگر با وجود همه آثار ارزشمند در تاريخ انقاب اسامی، هنوز نقش توده های 
مردم و پيوندشان با روحانيت و شخص امام خمينی)ره(، آنگونه كه بايد و شايد، تبيين 
نشده اس��ت. همه اين دغدغه ها بازخوانی مس��تند حوادث نهضت و نقش جريان های 

مختلف را ضروری تر می سازد. 
گفتنی آنكه روشنفكران در سال های آغازين دهه چهل به سه دسته قابل تقسيم بودند: 
نخست وابستگان به دربار پهلوی، دوم وابستگان به احزاب و جمعيت های سياسی و سوم 

روشنفكران منفرد و مستقل.
گروه نخست آشكارا با قلم و بيان خود در جهت سياست های رژيم فعاليت می كردند و 
در سازمان ها و دستگاه های دولتی مشغول به كار بودند. گروه دوم تابع مواضع احزاب و 
سازمان های متبوع خود بودند، هر چند كه وحدت نظر كاملی در ميانشان وجود نداشت. 
دسته سوم نيز نوعا سياست سكوت و بی نظری را برگزيدند1 كه در آن شرايط، به مفهوم 

1. البته معدود افراد از روشنفكران مستقل صراحتاً در حمايت از قيام 15خرداد به ميدان آمدند كه جال آل احمد 
بارزترين نمونه آن است.
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بی اعتنايی به فجايع واقعه 15خرداد و تأييد ضمنی اقدامات رژيم تلقی می شد.1 
از آنجا كه بررسی عملكرد و مواضع همه جريانات سياسی در اين مختصر نمی گنجد، 
در ادامه به مواضع و عملكرد برخی از مهم ترين اين گروه ها و جريان های روش��نفكری 

فوق الذكر، می پردازيم.

مواضع و عملکرد جبهه ملی و نهضت آزادی 
در بازخوانی مواضع جبهه ملی و نهضت آزادی مس��تندات زي��ادی وجود دارد كه در 
اينجا تنها به برخی از آنها اشاره می رود. نخستين عملكرد منفی اين جريان به اصطاح 
ملی، س��كوت رهبر معنوی و بنيانگذار جبهه ملی يعنی دكتر مصدق در قبال حوادث 
15خرداد است كه در آن ايام در احمدآباد در تبعيد به سر می برد و با رهبران جبهه ملی 

نيز در مكاتبه بود.2 
طبق اسناد النه جاسوسی، يكی از جاسوسان سفارت امريكا كه در عصر روز 15خرداد 

با دكتر مهدوی )از افراد برجسته جبهه ملی( ماقات نموده، از قول وی می نويسد: 
دكتر مهدوی گفت جبه��ه ملی در تدارك فعاليت ه��ای امروز بعد از 
ظهر ]14خرداد[ دست نداشته است... مهدوی از سوی ساواك احضار 
گرديد و از او پرسيده شد كه آيا جبهه ملی در نظر دارد در تظاهرات عليه 
دولت در 15خرداد شركت كند يا خير؟ مهدوی گفته بود: خير. بعضی 
از دانشجويان جناح چپ جبهه ملی در حوادثی كه حدود ظهر آن روز 
در دانشگاه رخ داد و باال بردن پاكاردی نوش��ته بود: »مرگ بر مستبد 
خون آشام« و در س��وزاندن يك جيپ دولتی دست داشته اند ]ولی[ به 
محض اينكه رهبران جبهه مل��ی- از جمله مهدوی- در اين باره آگاهی 
يافتند، به ساواك تلفن كرده و گفتند كه مانع اين تظاهرات در دانشگاه 

بشوند و اين كار بعداً انجام گرفت.3 
آنگونه كه مشاهده می شود س��ران جبهه ملی نه تنها در صفوف مردم معترض حاضر 
نشده اند بلكه با اطاع رس��انی و همكاری با ساواك، در س��ركوب قيام 15خرداد نقش 
داش��ته اند. اين رويه در نوع مواجهه رهبران زندانی اين جريان سياس��ی كه حدود 23 

1. محمدحسن رجبی، زندگينامه سياسی امام خمينی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1378، ج1، ص281، 
با اندك تغيير.

2. همان، ص280. 
3. همان، ص279.
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نفر بوده اند نيز پيداس��ت؛ چه اينكه آنان هيچ گونه واكنش اعتراضی نس��بت به كشتار 
15خرداد نداشته اند. اين است كه پاكروان رياست ساواك، در مصاحبه مطبوعاتی خود 
در 15خرداد، در پاسخ به يكی از خبرنگاران، ش��ركت اعضای جبهه ملی در تظاهرات 

روزهای 13 تا 15خرداد را تكذيب كرد.1 
دكتر عباس ش��يبانی از اعضای جبهه مقاومت ملی، عضو هيئت مؤسس و از اعضای 
شورای مركزی نهضت آزادی و همچنين مسئول كميته دانشجويی نهضت آزادی ايران، 
در مورد واكنش اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی نسبت به واقعه 15خرداد 42، نظرات 
جالبی را مطرح كرده است. وی كه در هنگامه قيام 15خرداد به همراه شماری از اعضای 
جبهه ملی- مانند اللهيار صالح- و برخی از اعضای نهضت آزادی- مانند بازرگان و...- در 
زندان بوده است، روايت های معناداری از مشاهدات خود در اين دوره مهم از تاريخ انقاب 
را مطرح كرده است. به نظر شيبانی، نهضت آزادی پس از انشعاب از جبهه مقاومت ملی با 
هدف مبارزات پارلمانی تأسيس شده و پس از تأسيس با اقبال مردمی مواجه نشده است: 
ما در نهضت مقاومت بارها بحث كرديم كه جمع بشيم و حزبی درست 
كنيم، تا فعاليت مثًا انتخاباتی بكنيم. تصورمان اين بود ولی موقعی كه 
آمديم، نتوانستيم. اقبال مردم هم به ما جلب نشد! يعنی نه مردم جذب 
ما شدند، نه رژيم اجازه مبارزه پارلمانی را می داد! همه اعضای مركزی 

نهضت هم هم فكر و محكم نبودند.2 
روايت خواندنی عباس شيبانی از نوع موضع گيری مدعيان مبارزات ملی مردمی، پس 
از حادثه 15خرداد، بسيار جالب توجه است. او كه به عنوان شخصيتی ملی و مذهبی در 
قبال اين كش��تار به اعتراض می پردازد، با واكنش منفی همراهانش مواجه می شود كه 
اتفاقاً تمام حيثيت اجتماعی خود را در مبارزه با رژيم شاه به دست آورده اند و به عنوان 
مجرم سياسی، محبوس هس��تند. اعضای جبهه ملی به همراه برخی از اعضای نهضت 
آزادی، در برخورد با اين اقليت معترض به 15خرداد با ساواك همراه و هم قدم می شوند. 

عباس شيبانی روزهای پس از قيام 15خرداد را چنين روايت می كند: 
]در نهضت 15خرداد[ من زندان بودم كه معلوم شد كشتار كرده اند. 
ما فردايش در زندان اع��ام روزه كرديم. ولی جبه��ه ملی ها و چپی ها 
همراهی نكردند. مليون و بعضی از نهضتی ها هم همراهی با ما نكردند. 

1. كيهان، چهارشنبه 15خرداد 42، ش5959؛ به نقل از محمدحسن رجبی، همان، ص280.
2. »مبارزات ملی مذهبی نيم قرن اخير در گفت و گو با دكتر عباس شيبانی«، كتاب نقد، س4، ش13، ص62. 
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ساواك هم ما را كه روزه بوديم به زور چايی خوراند كه نگوييم ما روزه ايم. 
جبهه ملی و بعض��ی اعضای نهضت آزادی، صريح��اً مخالف بودن كه از 
15خرداد حمايت بكنيم! ما آن را يك قيام مردمی می دانستيم ولی آنها 
می گفتند كه يك عده نادان و چاله ميدانی و فان، عليه اصاحات شاه و 

امريكا شورش كرده اند.1 
در تحليل چرايی نوع موضع گيری منفی نس��بت به 15خرداد، حداقل س��ه دليل از 
روايت شيبانی قابل برداشت است: عدم آش��نايی با انديشه های مبارزاتی امام و ماهيت 
قيام 15خرداد، عدم هم فكری و همگامی اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی در مواجهه 
با اقدامات انقاب��ی امام و قيام 15خرداد- كه ريش��ه در اختاف مبنايی در انديش��ه و 
روش مبارزاتی دارد-2 و ديگر پنهان كاری در بيان عقايد واقعی كه نش��انگر نوعی نفاق 

طوالنی مدت است. وی در اين مورد می گويد:
ما در زندان با ايده های امام به تدريج آشنا شديم و عكس العمل همه ما 
در برابر ايشان و حركت 15خرداد، يكسان نبود. البته اختاف ها بيشتر 

پس از انقاب اتفاق افتاد يا آشكار شد.3 
طبق اسناد انتشاريافته توس��ط نهضت آزادی، اعاميه ای در روز 19خرداد 42 تحت 
عنوان »ديكتاتور خون می ريزد« با امضای »نهضت آزادی ايران« منتشر شد كه كشتار 
مردم بی گناه در واقعه 15خرداد و دستگيری امام و برخی از علما و روحانيون را شديداً 
محكوم می كرد. البته با توجه به آنكه س��ران اين نهضت در اين تاريخ در زندان به س��ر 
می برده اند، ماهيت نويس��ندگان اصلی اين اعاميه انقابی چندان روش��ن نيست و از 
طرفی، به گفته برخی از تاريخ پژوهان انقاب اس��امی، اين اعاميه بارها توسط سران 

نهضت آزادی تكذيب شده است.4

1. همان، ص64. 
2. ش��يبانی در همين مصاحبه به طور تفصيلی از آرمان مش��روطه خواهی و اعتقاد به مب��ارزات پارلمانی- كه 

الزمه اش موافقت با بقای شاه است- در ميان اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی سخن به ميان آورده است. 
3. همان، ص65. 

4. سيد حميد روحانی، تاريخ نگار انقاب اس��امی نيز بر تكذيب اعاميه 19خرداد توسط نهضت آزادی صحه 
می گذارد و چنين می نويسد: »اين اعاميه به نام نهضت آزادی ايران منتشر شد، ليكن سران و رهبران اين گروه 
در آن روز اين اعاميه و چند اعاميه مشابه آن را تكذيب كردند و ساختگی خواندند«. رك: سيد حميد روحانی، 
نهضت امام خمينی، ج1، ص649. محمدحسن رجبی نيز در بررسی عملكرد روشنفكران در ماجرای 15خرداد، 
ضمن اش��اره به اين اعاميه، زندانی بودن س��ران نهضت آزادی را متذكر می گردد و چنين می نويس��د: »الزم به 
يادآوری است كه در جريان واقعه 15خرداد 1342 رهبران نهضت آزادی در زندان به سر می بردند«. محمدحسن 
رجبی، همان، ص281. رجبی در واقع با بيان اين جمله، به طور ضمنی انتس��اب اين اعاميه به نهضت آزادی را 

مورد خدشه قرار داده است.
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مواضع روشنفکران وابسته به دربار پيرامون 15خرداد 
از جمله جريان های فرهنگی و فكری مدعی روش��نفكری، كسانی بوده اند كه در عين 
وابستگی به دربار، همواره به نوعی خود را دوست دار و طرفدار اصاحات اجتماعی معرفی 
می كردند.1 از جمله اين روشنفكران برجس��ته می توان »دكتر پرويز ناتل خانلری« را 
ذكر كرد. خانلری كه خود در دورانی به انديش��ه های چپ گرايش داشت، در برهه قيام 
15خرداد، در منصب وزارت فرهنگ قرار داشت و موضع گيری وی در روز پانزده خرداد 

و در جمع هيئت دولت، گويای ماهيت فكری واقعی اوست. 
او در اين جلسه به رئيس دولت حمله كرده و »اس��داهلل علم« را به كوتاهی در كشتار 
مردم مسلمان متهم نموده است كه چرا با شدت عمل بيشتری با مردم معترض در روز 
15خرداد برخورد نشده و از منظر خانلری، نخست وزير می بايست بسيار شديدتر عمل 

می كرده است. خانلری در آن جلسه چنين می گويد: 
اين طور كه بنده ديدم طبقه روش��نفكر س��خت عصبانی است و بر له 
]طرفدار[ دولت اس��ت و می گوي��د چرا دولت سس��تی می كند و اقدام 
شديد ]در برخورد با معترضان[ نمی كند. مطلب ديگر اينكه شترسواری 
دوال دوال نمی شود؛ ]برای سركوب مخالفان[ تصميم قاطع بايد گرفت. 
اگر سست بگيريم مملكت از ميان می رود. مس��ئله مربوط به خودمان 
نيست. ما می توانيم استعفا بدهيم ولی مملكت از بين می رود. ما تصميم 
قاطع بايد بگيريم. ما وقتی يك س��توان دوم اگر عملی كرد او را تعقيب 
می كنيم، به هر صورت حكومت نظامی ضرورت كامل دارد و بسيار شديد 

بايد عمل كرد...2

مواضع جريان های سياسی چپ و حزب توده 
حزب توده در دوران فعاليت خود فاقد استقال در تعيين خط مشی و موضع گيری بود 
و هر آنچه كه ش��وروی اعام می كرد بدون هيچ تغييری و به عنوان نظر و موضع گيری 
خود، پذيرفته و عمل كرده است. اين است كه در اين برهه تاريخی برای اطاع از موضع 

1. روشنفكران وابسته به دربار و به طور كلی روشنفكران راست مخصوصاً ناتل خانلری هرگز ادعای مردم داری 
و مردم محوری نداش��تند. بلكه به عكس يك نحو نخبه گرايی و تبختر را نيز ترويج می كردند و تا جايی كه س��عی 

داشتند از مردم دوری می گزيدند. 
2. متن كامل مذاك��رات هيئت دولت طاغ��وت در پانزده خ��رداد 1342، دفتر هيئت دول��ت و روابط عمومی 

نخست وزيری، ص26.
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حزب توده، ناگزير بايد مواضع شوروی را نيز مرور كرد. عملكرد شوروی نسبت به ايران، 
از ابتدا تا زمان فروپاشی، همواره بر ضد ملت و در نهايت به نفع سلطنت پهلوی بود. تنها 
اشاره ای به موضع گيری ش��وروی در قبال نهضت اس��امی در پانزده خرداد مبين اين 

مسئله است. 
راديو مسكو در 16 خرداد 1342 می گويد:

عناصر ارتجاعی ايران كه از اصاحات اين كشور- مخصوصاً اصاحات 
ارضی– ناراضی هستند، و افزايش حقوق اجتماعی و توسعه آزادی زنان 
ايران را باب ميل خود نمی بينند، امروز در تهران، قم و مشهد تظاهرات 
خيابانی برپا كردند. آش��وب كه به وس��يله عده ای ايجاد ش��ده به قصد 
ضديت با اصاحاتی بود كه از طرف حكومت ايران در دس��ت اجراست، 
و يا برنامه های آنها در دست تهيه اس��ت. رهبران بلوا و محركين اصلی 
آن، برخی از رهبران مذهبی بودند، و عناص��ر ارتجاعی، بازار را به آتش 
كشيدند. چند مغازه را مورد حمله قرار داده و غارت كردند. اتومبيل ها و 

اتوبوس ها را در هم شكستند، و به چند اداره دولتی نيز حمله ور شدند.1
بيژن جزنی كه خود از اعضای حزب توده بود، در كتاب وقايع س��ی س��اله اخير ايران 

می نويسد:
دومين جريان مورد بحث ما حزب توده اس��ت. اين سازمان مهاجر در 
اين جريان )پانزده خرداد( نيز همچنان از واقعيت فاصله داشت، و مشی 
تبليغاتی خود را با مشی دولت ش��وروی انتخاب می كرد. در اين دوره، 
حزب توده در داخل، ش��بكه ای از خود نداشت، و س��خن پراكنی های 
»پيك ايران« وسيله شناخت مشی اين حزب بود. حزب توده به امينی 
به شدت حمله می كرد، زيرا دولت ش��وروی و راديو »صدای ملی« نيز 
چنين می كردند، و پس از اصاح رابطه ايران و شوروی، پيك ايران نيز 
از شدت حمات خود بر رژيم كاس��ت، و باالخره بی آنكه به تضاد خلق 
با ديكتاتوری دربار بيانديش��د، به طور ضمنی اصاحات را تأييد كرد و 
تظاهرات خونين پانزده خرداد را به عنوان يك حركت ارتجاعی محكوم 
كرد! البته مدتی بعد، اين اشتباه فاحش خود را پس گرفت. از سوی ديگر، 
اين حزب برای دس��ت زدن به فعاليت در داخل كشور به سرعت دست 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص608. 
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به اقدام زد، و درس��ت هنگامی كه آبها از آس��ياب افتاده بود و هنگامی 
كه ديكتاتوری باخشونت بی سابقه ای حمله كرده بود، در داخل شبكه 
»تشكيات تهران« را پايه گذاری كرد، كه اين شبكه طی قريب نه سال 
فعاليت خود، به كثيف ترين حربه سازمان امنيت بر ضد خلق تبديل شد.1

البته اين موضع حزب توده عاوه بر تبعيت از ش��وروی، دليل ديگری نيز داشت و آن 
دش��منی و عنادی بود كه حزب توده با اس��ام و روحانيت از ابتدای تشكيل حزب، به 
عنوان موضع جدی و پايدار خود پذيرفته بود، كه حزب را وادار به اين گونه مواضع غير 

واقع بينانه و خصومت آميز می كرد.2
حزب توده ضمن تأيي��د اصاحات ارضی و »انق��اب از باال«ی مورد نظر ش��اه، قيام 
15خرداد را »كوش��ش محافل ارتجاعی در جهت مخالفت با اصاحات ارضی و آزادی 
زنان« دانست و آن را محكوم نمود. ماهنامه مردم )ارگان حزب توده( در تيرماه 1342 

چنين نوشت: 
در اينكه محافل ارتجاعی كوش��يده اند در ايام عزاداری از احساسات 
مذهبی عده ای سوء استفاده كرده، گروهی از افراد عقب افتاده و متعصب 
را به اعمال و رفتاری جاهانه، ضد ترقی و برخاف انسانيت برانگيزند و 
حتی شعارهايی عليه اصاحات ارضی و آزادی ]زنان[ در ميان تظاهرات 

مردم پخش نمايند، شكی نيست.3

موضع برخی روشنفکران مستقل و مردمی مانند جالل آل احمد
جال آل احمد كه از نويسندگان و روشنفكران ش��هير ايران معاصر است، در ماجرای 
قيام 15خرداد به واسطه اس��تقال فكری و مردم دوس��تی حقيقی، در تحليل قيام، به 
بيراهه نرفته و خود را از صف مردم مبارز ايران جدا نكرده است. وی كه به نگارش آثاری 
چون غرب زدگی و در خدمت و خيانت روش��نفكران، به عنوان يكی از منتقدان جريان 
روشنفكری در ايران مطرح است، عملكرد اين جريان در مواجهه با 15خرداد را به شدت 

1. بيژن جزنی، وقايع سی ساله اخير ايران، تهران، سازمان چريك های فدايی خلق، 1357، ص80-79. به نقل 
از: »مواضع داخلی و خارجی درباره قيام پانزده خرداد«، پورتال پژوهش��ی و اطاع رس��انی مؤسسه تنظيم و نشر 

آثار امام خمينی:
 http://www.imam-khomeini.ir

2. »مواضع داخلی و خارجی درباره قيام پانزده خرداد«، پورتال پژوهش��ی و اطاع رسانی مؤسسه تنظيم و نشر 
آثار امام خمينی: 

http://www.imam-khomeini.ir
3. مردم، تيرماه 1342، به نقل از محمدحسن رجبی، همان، ص280. 
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مورد نقد قرار داده و به واس��طه دفاع خود از اين قيام دينی، مورد ش��ماتت بسياری از 
دوستان خود قرار گرفته است. 

زنده ياد جال آل احمد در جري��ان 15خرداد 1342 كه در واق��ع، صحنه تقابل نهاد 
سلطنت با نهاد روحانيت بود، به صراحت، جانب روحانيت را گرفت و روشنفكران را هم 
به صراحت مورد مامت قرار داد كه در مقابل آن رويداد، دست های خود را به بی اعتنايی 

شستند!1 
او معتقد بود كه رژيم حاكم بر ايران، رژيمی است خودكامه، غرب زده و جاده صاف كن 
اس��تعمار و تنها نهادی هم كه می تواند در برابرش ايس��تادگی يا حداقل مخالفت كند، 
روحانيت مس��تقل و غير وابس��ته اس��ت. او به همين علت، روحانيت را ب��ا همه نقطه 
ضعف هايش، بر چن��ان رژيمی ترجيح می داد و قايل به اين بود كه قاطبه روش��نفكران 

ايران بايد در ماجرای 15خرداد 1342 از روحانيت حمايت می كردند.
در راستای همين اس��تدالل هم بود كه در برابر افرادی چون مرحوم خليل ملكی كه 
روحانيت را »آخرين مانع تجدد« می دانس��تند، مقاومت می ك��رد و متقابًا روحانيت 
را »آخرين س��نگر در مقابل رذالت های دولت« می خواند، ليكن بايد توجه داش��ت كه 
اين گونه حمايت ها از روحانيت و آن گونه مامت ها نس��بت به روشنفكران، به هيچ وجه 
مطلق و بدون قيد و شرط و ناشی از احساسات نبودند. او ضمن اينكه نسبت به ساختار و 
كاركرد هر دو نهاد مزبور انتقاداتی داشت كه در همان كتاب به تفصيل آمده است، باز هم 
خوش بينانه به آينده نگاه می كرد. به آينده روشنفكری در ايران »سخت خوش بين« بود 
و رويدادهای 15خرداد 1342 را هم يك نقطه عطف تاريخی به شمار می آورد و اميدوار 
بود كه »شايد روحانيت عاقبت در اين كوره پخته شود و قوام بيايد و زمينه ای بشود برای 

مبارزه های آتی.« 2 
به دنبال هم صدايی روشنفكران وابسته با اس��تبداد در »ارتجاعی قلمداد كردن قيام 
پانزده خرداد«، برخی از روشنفكران مستقل نيز نس��بت به اين واقعه، سياست سكوت 

1. در خدمت و خيانت روشنفكران، تهران، رواق، ص15؛ به نقل از مقاله »جال و 15خرداد« به قلم محمدحسين 
دانايی خواهرزاده جال آل احمد كه به بررسی رابطه فكری جال آل احمد و مبارزان برای پيروزی انقاب پرداخته 

است. رك:
h t t p : / / j a m e j a m o n l i n e . i r / a y a m / 1 9 6 5 8 7 4 4 4 4 9 4 1 1 5 8 8 1 3 / % D 8 % A
C % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 - % D 9 % 8 8 - % D B % B 1 % D B % B 5 -
%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

2. محمدحسين دانايی، »جال و 15خرداد؛ نگاهی به تاش آل احمد برای هم سوكردن روحانيت و روشنفكران«، 
سه شنبه 12خرداد 1394؛ اطاعات:

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=124333
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اختيار كردند؛ اين سياست بعداً مورد انتقاد مرحوم 
جال آل احمد ق��رار گرفت. آل احم��د در كتاب 
در خدمت و خيان��ت روش��نفكران معتقد بود كه 
گناه اصلی شكس��ت همه جنبش های سياس��ی 
معاصر بر گردن روشنفكران است كه از يك طرف 
»درك و ش��عوری از فحوای آن فتواه��ا و قيام ها 
نش��ان نداده اند« و از طرف ديگ��ر »هرگز صدايی 
به مخالفت برنياوردند و هميشه با يك دنباله روی 
كودكان��ه در اين دع��وای مدام مي��ان حكومت و 
روحانيت، ط��رف حكوم��ت را گرفته اند و آخرين 

بارش از قضيه 15خرداد 42 به اين طرف«.1
به باور برخی روش��نفكران2 جال آل احمد تنها 
روشنفكری در دهه های 30 و 40 كشور بوده است 
كه با برخورداری از قدرت تحليل خود توانست تشخيص دهد كه انقاب اسامی ايران 

به رهبری امام خمينی)ره( اتفاق خواهد افتاد. 
اين تحليل با بيان خاطره ای نقل ش��ده از يك��ی از فعاالن فرهنگ��ی دهه 40- مقيم 
برلين- همراه شده اس��ت. راوی بعد از ظهر همان روز كه جال به قم می رود تا با آقای 
]امام[ خمينی ديدار كند با او قرار ماقاتی داش��ته اس��ت. او نقل می كند كه بعد از آن 
ماقات جال به او گفته اس��ت كه »اين س��يدی كه من ديدم )امام( اين مردك )شاه( 
را پايين می كشد«. از منظر دهباش��ی، جال تنها روشنفكری بود در آن سال ها كه اين 
قدرت تشخيص را داشت كه انقاب مردم ايران به صورت يك انقاب دينی و مذهبی و 
آن هم توسط امام خمينی)ره( شكل خواهد گرفت. باقی روشنفكران در آن زمان قادر به 

تشخيص مدل انقاب مردم ايران نبودند.3
موضع گيری دقيق و مردمی آل احمد موجب شد تا برخی از روشنفكران دگرانديش 
كه سال ها داعيه طرفداری از منافع ملی و استيفای حقوق توده های مردمی را داشتند، 

1. عبدالوهاب فراتی، »قيام 15خرداد 1342 )روند، بازتاب و نتايج(«، حضور، بهار 1381، ش39، ص115-101؛ 
با تلخيص و تغيير.

2. علی دهباشی، منتقد ادبی و سردبير مجله بخارا.
3. سخنرانی علی دهباشی، »جال آل احمد و پيش بينی انقاب اس��امی ايران در دهه های 1330 و 1340«، 

بازنشر در سايت 15خرداد.

دربار  به  وابسته  روشنفکران 
آشکارا با قلم و بيان خود در جهت 
سياست های رژیم فعاليت می کردند 
و در سازمان ها و دستگاه های دولتی 
مشغول به کار بودند. روشنفکران 
وابسته به احزاب تابع مواضع 
احزاب و سازمان های متبوع خود 
بودند، هر چند که وحدت نظر 
کاملی در ميانشان وجود نداشت. 
روشنفکران منفرد نيز نوعا سياست 
سکوت و بی نظری را برگزیدند که 
در آن شرایط، به مفهوم بی اعتنایی 
به فجایع واقعه 15خرداد و تأیيد 

ضمنی اقدامات رژیم تلقی می شد
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بر او بشورند.  خليل ملكی يار ديرين جال آل احمد، يكی از اين افراد است كه جال را 
به خاطر ديدار با امام در سال 1342 و معاشرتش با ايشان مورد توبيخ قرار داده است.1

نظر برخی جامعه شناسان پيرامون توجه امام خمينی به ظرفيت های اجتماعی 
روحانيت 

انقاب اس��امی ايران پس از پيروزی به طور گسترده در محافل علمی مختلف، مورد 
تحليل و بازكاوی قرارگرفته اس��ت. مروری بر برخی نظرات در حوزه جامعه ش��ناختی 

انقاب اسامی و نقش امام خمينی، در تكميل موضوع بحث، الزم است.
از آنجا كه بحث مقاله حاضر به تجلی ظرفيت های اجتماعی روحانيت و مرجعيت در 
قيام 15خرداد اختصاص دارد، برخی از س��خنان تحليل گران در همين موضوع را مرور 

خواهيم كرد.
رهبر هر انقابی عمًا رهبری مبارزه و نبرد مستقيم و رويارو با نظام سياسی حاكم را 
بر عهده گرفته و استراتژی ها و تاكتيك های الزم را طراحی و ترسيم نموده و به مرحله 
اجرا در می آورد و تا زمانی كه نظام حاكم ساقط نش��ده، از مبارزه و بسيج توده ها دست 
برنمی دارد.2 به ديگر سخن، هر انقابی از نقطه شروع تا رسيدن به پيروزی، فرآيندی را 
طی می كند كه در هر مرحله و هر لحظه و زمان، نيازمند رهبر توانايی است كه از مهارت 
تحريك و تهييج و تش��ويق توده ها برخوردار بوده و بتواند با بهره گيری از قدرت كام و 

بيان اصول و مبانی ايدئولوژيك انقاب را تحليل و تبيين نمايد.3
امام خمينی عاوه بر آنك��ه مغز متفكر و طراح ايدئولوژی انقاب اس��امی بود، نقش 
اساسی و مهمی نيز در بسيج قشرهای مختلف مردم و هدايت آنان به سوی هدف نهايی 
انقاب، كه سرنگونی رژيم شاهنشاهی بود داشت. رهبری ايش��ان در اين مرحله از دو 

ويژگی برخوردار بود: 
الف. تكيه بر حضور همه گروه ها و قشرها در صحنه انقاب و ايجاد وحدت كلمه ميان 

آنان
ب. حاكم ساختن ايدئولوژی اسام بر مبارزه مردم در انقاب4

1. محمدحسن رجبی، همان، ص280 به نقل از: كيهان، 14شهريور 1358، ش10800، ص5. 
2. منوچهر محمدی، تحليلی بر انقاب اسامی، اميركبير، 1378، ص77، به نقل از حسين احمدی، تاكتيك های 

مبارزاتی امام خمينی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، زمستان 1390، ص77. 
3. انقاب و بسيج سياسی، دانشگاه تهران، 1372، ص92؛ به نقل از حسين احمدی، همان، ص78.

4. نقش رهبری در نهضت مشروطه- نهضت ملی شدن نفت و انقاب اسامی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 
ص205، به نقل از حسين احمدی، همان، ص78.
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يرواند آبراهاميان از نويس��ندگان مخالف انقاب اس��امی، با وجود آنكه تاش دارد 
روايتی مغلوط و مخدوش از انقاب اس��امی ارايه دهد، نتوانس��ته نقش بی بديل امام 
خمينی)ره( را در بس��يج توده های مردمی ناديده بيانگارد. اين است كه ضمن اشاره به 
اين توانمندی ويژه روحانيت در پيوند با مردم، به ناتوانی احزاب سياس��ی غير مذهبی 
در عرصه بسيج مردمی نيز اعتراف كرده است. البته او در عبارت پردازی جهت دار خود، 
تاش كرده است اين ويژگی تاريخی پيوند مردم- روحانيت را امری موقتی و گذرا قلمداد 
كند ولی با اين همه نتوانسته اس��ت ظرفيت اجتماعی بی رقيب روحانيت را در پيدايی 

انقاب اسامی، يكسره ناديده بگيرد. وی چنين می نويسد: 
آن عوامل گذرا و موقتی كه قدرت يابی روحانيون را ممكن س��اخت، 
عبارت بودند از شخصيت كاريزمايی آيت اهلل خمينی، نفرت شديد مردم 

از شاه و ناتوانی های سازمانی احزاب غير مذهبی.1
به ديدگاه حامد الگار، امام خمينی در ايفای نقش عظيم و بی نظير خود در امر رهبری 
از ويژگی های روحانی و معنوی خويش نيز كمك گرفت. خصوصيات و شايستگی هايی 
كه حتی كس��انی كه تعهد و التزامی به اسام نداشتند، در آن ش��ك و ترديد نكردند و 
تحت تأثير فضيلت های اخاقی امام، اسام را به عنوان يك ايدئولوژی و نيروی انقابی 

پذيرفتند.2
با توجه به مجموعه مطالب پيش گفته می توان چني��ن نتيجه گرفت كه امام خمينی 
از امتيازاتی ويژه برخوردار بود كه قدرت فرماندهی و توان بس��يج كردن همه قشرهای 
جامعه را برای ايشان فراهم كرد. گو اينكه ايش��ان يكبار بين سال های 1341-1343 
مبادرت به بسيج جامعه عليه رژيم پهلوی كرده و از تجربه كار انقابی و سياسی نمودن 

فضای جامعه و به حركت درآوردن توده ها برخوردار بود.3 

1. يرواند آبراهاميان، همان، ص662. 
2. حامد الگار، انقاب اسامی در ايران، ترجمه مرتضی اسعدی و حسين چيذری، قلم، 1360، ص74، به نقل از 

حسين احمدی، همان، ص77.
3. حسين احمدی، همان، ص78.




