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دکتر مظفر نامدار 1

خونين ترين و بهترين روز
هر سال بزرگداش��ت روزی را برگزار می كنيم كه ش��ايد در يك قرن يك بار هم پيش 
نيايد. آغاز يك فرآيند جديد؛ يك عصر تازه و يك دوره تاريخی نو. برای نخستين بار در 
چنين روز تاريخی انتخابی كه پيش روی ملت ايران قرار داش��ت تنها اين نبود كه برای 
آينده بهتر از گذشته، بايد به ميدان بيايد؛ زيرا چنين تصميمی برای مردم حداقل بارها 
در دوران اخير اتفاق افتاد و ما در چندين جنبش بزرگ اجتماعی برای زندگی بهتر به 
مفهوم متعارف كلمه، به ميدان آمده بوديم و در نوع خود نيز حماس��ه های كم نظيری 
خلق كرده بوديم. اما آنچه در اين روز تاريخی بی نظي��ر اتفاق افتاد آن بود كه به ميدان 
آمدن ملت ايران و رويارويی با يك رژيم بی هويت و دست نشانده و مستبد، با فرمان، فتوا، 
تحريك و يا س��ردمداری هيچ فرد، گروه، حزب يا جريانی صورت نپذيرفت. در اين روز 
هيچ فرد و جريانی به مردم وعده زندگی بهتر، درآمد بيشتر، وعده مسكن، نان و يا حتی 

1. اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال يازدهم، شماره 39، بهار 93 به چاپ رسيده است.

مرگ آباد تجدد و تحجر، نهضت 15خرداد و داستان ریش و ریشه! 
»جستارهايی در فهم قيام 15خرداد1342«
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وعده آزادی و برابری و امثال اين آرمان های متعارف در جنبش های اجتماعی را نداد.
در اين روز ملت ايران خودجوش، با تأثير از يك حس دوست داش��تنی- از جنس آن 
احساساتی كه در طول تاريخ انسان ها فقط برای پيامبران و امامان بروز می دهند- به رغم 
سكوت معنادار و مرگبار بس��ياری از جريان های مدعی مبارزه، نه با شعار نان، مسكن، 

آزادی بلكه با شعار »يا مرگ يا خمينی« به ميدان آمد.
تا قبل از قيام 15خرداد سال 42 ملت ايران پس از ناكامی های پی در پی در جنبش های 
گذشته، با نااميدی با مسائل خود روبه رو می شد. رهبران سياسی و احزاب و گروه هايی 
كه خود را مخالف دولت نش��ان می دانند با الهام از آنچه به نام تجدد و ترقی و توسعه در 
جهان می گذشت پيش بينی كرده بودند كه پايان مذهب قريب الوقوع است و ديگر عمر 
مبارزه از طريق رهبری علمای مذهبی نيز به سر آمده است. خيلی از آنها از جنبه های 
ايدئولوژيك و عقيدتی وجود نظام سلطنت در ايران را يك ضرورت تاريخی و غير قابل 
انكار دانسته و حتی بعضی ها به رغم لوتربازی هايی كه در می آوردند تا خود را يك مصلح 
اجتماعی جا بزنند، رژيم مش��روطه سلطنتی و بقای س��لطنت را با اعتنا به وضع خاص 
ايران از نظر جامعه شناسی، متناسب ترين شكل حكومتی می دانستند كه می تواند دست 
به اصاحاتی در ش��ئون مختلف بزند و با تزهای افراطی و انحرافی كه غالباً از خارج القا 
می شود... مبارزه ريشه ای و عميق!! بكند.1 از ديد اغلب گروه های چپ و راست، پادشاهی 

در ايران اسطوره شكست ناپذيری بود كه ريشه در هزاران سال تاريخ وطن داشت. 
هيچ گروهی حتی خيال مخالفت با اصل س��لطنت را به خود راه نمی داد، چه برسد به 
مبارزه با نظام ضد عقلی سلطنت و سرنگونی شاه؛ بلكه عموماً به دنبال آن بودند كه در 
پناه سلطنت به حداقلی از امتيازات كه خاصه می شد در گرفتن اجازه فعاليت يا تأسيس 
حزب يا درآوردن نش��ريه و در بهترين حالت اگر كرم شاه فوران می كرد اجازه برگزاری 
ميتينگ در اتاق های در بسته يا اجازه شركت در انتخابات و در نهايت معرفی يك وزير 
از دل يك حزب گوش ب��ه فرمان و مطيع و اش��غال يكی، دو تا از كرس��ی های مجلس 

فرمايشی، برسند.
بعد از تقسيم اراضی و متعاقب آن انقاب سفيد، بسياری از افراد، احزاب و گروه ها باور 
كردند كه شاه با اين كار س��لطنت پهلوی را در ايران جاودانه كرد. اما جنبش 15خرداد 
س��ال 42 به فاصله اندكی از اصاحات نمايشی ش��اهانه تمامی اين خوش خيالی ها را 
پايان بخشيد و آغازی بر پايان استبداد، اس��تعمار و سكوالريسم در ايران شد. تاريخ به 

1. شريعتی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1378، ج1، ص74. 
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ما می گويد كه اين جنبش با اس��تقبال گرم طبقه مدعی روش��نفكری و احزاب وابسته 
روبه رو نش��د. اما واقعيت آن بود كه ميليون ها نفر از ملت بزرگ ايران كه در ظاهر هدف 
اصلی نمايش های اصاح طلبانه رژيم شاه بودند به انتظار موافقت يا مخالفت هيچ حزب 
و گروهی ننشستند و خودجوش به ميدان آمدند تا دور تازه ای در تاريخ ايران آغاز شود.

15خرداد42 اگر چه ش��اهد خونين ترين روز در تاريخ ايران بود ولی بهترين روز نيز 
است؛ زيرا در اين روز ملت ايران تولد جديدی پيدا كرد. تولدی در قامت يك حزب؛ اما 

حزبی نه از جنس احزاب متعارف بلكه حزبی از جنس حزب اهلل. 
بازگش��ت انديش��ه اس��امی به جنبش های اجتماعی ايران در آغاز دهه چهل از نظر 
بسياری از تحليل گران يكی از غيرمنتظره ترين رخدادهايی بود كه سه دهه پايانی قرن 
بيس��تم را به گونه ای ديگر رقم زد. ملت ايران در اين دوران به درون خود بازگشت و به 
بازنگری در هويت جمعی خود پرداخت. بازگشت به هويت ايرانی اسامی منجر به طرح 
نظری عجيبی ش��د كه در آن دوران كس��ی تصور نمی كرد اين طرح نظری در كمتر از 
ربع قرن به بار نش��يند. منظور از اين طرح نظری امكان ساماندهی سياسی، اقتصادی و 
فرهنگی جامعه بر مبنای انديشه اسامی بود. از 15خرداد1342 تا 22بهمن1357 اين 
امكان نظری صحنه فرهنگی سياسی ايران را تحت تأثير خود قرار داد و بسياری از جوانان 
تحصيل كرده كه همه فكر می كردند اگر س��ودای مبارزه در سر داشته باشند بی ترديد 
اين مبارزه بر مبنای اصول اسامی نخواهد بود، به ناگهان در اهدافشان سخن از تشكيل 

حكومت اسامی  گفتند. 
آنهايی كه می گفتند سكوالريزه ش��دن سياس��ت در ايران همانند نقاط ديگر جهان 
فرآيندی قطعی و اجتناب ناپذير است و اسام را باور كهنه و منسوخی می انگاشتند كه 
تنها به درد تكريم پيرمردها و فاتحه برای قبرستان ها می خورد به ناگهان خود را در مقابل 
جنبشی ديدند كه شورانگيزی مذهبی آن انسان را ياد پيروان نهضت انبياء می انداخت. 
بعد از 15خرداد اسطوره پردازی های تجدد و ترقی كه تا حدودی در دوره قاجاريه جامعه 
را به تكاپو وا داشته بود، رمز گشايی و افسون زدايی ش��د. با ورود امام به صحنه سياسی 
انديشه های تجدد روشنفكران غرب گرا و دين ستيز به تدريج اعتبار خود را از دست داد. 
در اين مقاله تاش می كنيم مهمترين س��رفصل هايی را كه قيام 15خرداد و نهضت 
امام خمينی در تاريخ ايران گشود، بازخوانی نماييم. اين بازخوانی هر از چند گاهی برای 
دولتمردان، پژوهش��گران و همه كس��انی كه دل در گرو انقاب اسامی دارند ضروری 

است.
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ما نمی توانيم از اين واقعيت غفلت كنيم كه ش��عار توسعه در مناسبات ديوان ساالری 
ايران و در ذهن اغلب دولتمردان اقتضائاتی دارد كه اين اقتضائات عموماً تابع آن دسته 
از نظرياتی است كه از آغاز قرن هجده در اروپا دين زدايی از سياست و سياست زدايی از 
دين را شرط جدايی ناپذير فرآيند توسعه و نوسازی و ترقی می دانستند. ما در عصر امام 
خمينی و عصر انقاب اسامی تا به امروز هم نتوانس��تيم از قيد و بندهای اين نظريات 
خاص شويم. اكنون هر چه از عمر انقاب اس��امی می گذرد ايمان ما به دقت و عمق 
تحليل ها و ديدگاه های امام خمينی از چشم انداز دگرگونی ها در ايران بيشتر می شود. 

امام به ملت ايران گفته بود: 
]اگر چه[ ما از ش��ر رضاخان و محمدرضا خاص ش��ديم، لكن از شر 
تربيت يافتگان غرب و شرق به اين  زودي ها نجات نخواهيم يافت. اينان 
برپادارندگان سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی می باشند كه با 
هيچ منطقی خلع ساح نمی شوند، و هم اكنون با تمام ورشكستگي ها 
دست از توطئه عليه جمهوری اس��امی و شكستن اين سد عظيم الهی 

برنمی دارند.1
شايد امام ديده بودند كه در آينده نه چندان دور حتی در بدنه مسئوالن نظام جمهوری 
اسامی نيز افرادی پيدا می شوند كه شرط توسعه يافتگی را نه تنها در گرو عدول از بعضی 
از ارزش های اسامی می دانند بلكه از اساس، باور به استقال در عصر جهانی شدن را امر 
كفرآميزی تلقی می كنند و به مسئوالنی كه در مكان استراتژيكی چون مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نشسته اند تا آنچه به مصلحت نظام است را تشخيص دهند، می گويند كه 
لفظ استقال ديگر منسوخ شده است و اگر در فكر توسعه هستيد دنبال راهی بگرديد 

كه چگونه نظر اربابان توسعه در آن طرف آب را جلب كنيد.
شايد عده ای س��اده لوحانه به ما بگويند س��فارش اين گونه پژوهش ها و نشر اين گونه 
ديدگاه ها از اموال ملت مظلوم ايران در مركز تحقيقات اس��تراتژيك مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام صرفاً در حد يك كار پژوهش��ی است و پژوهش هم كه به زعم اين آقايان 
نسبتی با دين، اخاق، اعتقادات، استقال، آزادی، حفظ تماميت ارضی و امثال اين بند 
و بست ها ندارد!! اما نبايد فراموش كنيم اكنون كسانی كه زمام امور قوه مجريه در نظام 
جمهوری اسامی ايران را در دست دارند آموزش ديده همين تئوری پردازان دين گريز 
و استقال ستيز در مركز تحقيقات كذايی می باش��ند كه به فرموده امام سرسپردگانی 

1. صحيفه امام، ج 15، ص446-447. 
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هستند كه با هيچ منطقی خلع ساح نمی شوند. 
حساس��يت به اين مس��ئله وقتی بايد بيشتر 
باش��د كه پاره ای اوقات تعبيراتی از مس��ئوالن 
ارش��د نظام و در رأس آن رئيس جمهور محترم 
می ش��نويم كه نمی توانيم اين تعبيرات را از سر 
مزاح يا تساهل زبانی قلمداد كنيم زيرا رفتارهای 
بعض��ی از دولتمردان ما در دولت های گذش��ته 
نش��ان می دهد كه دغدغه های ايدئولوژيك آنها 
را حتی اگر با زبان مزاح و طنز، مطايبه، كنايه و 
امثال اين استعارات و تشبيهات نيز گفته می شود 

بايد جدی گرفت و بدان انديشيد؛ زيرا پس از چندی همين اظهارنظرهای طنزاندود و 
رمزآلود، سر از مكتب ها و ايدئولوژی های جديدی درمی آورد كه از بد حادثه تمامی آنها 

تمايات شديد به تنه زدن به انقاب اسامی و آرمان های امام خمينی دارند. 
باالخره حافظه تاريخی را برای همين روزها گذاشته اند كه ما فراموش نكنيم تا ديروز 
اين اظهارنظرهای طنزآلود در دولت موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد سر از كدام 
جريان چپ و راست، خط سوم، حلقه، جنبش رنگی و مخملی، جريان انحرافی، مكتب 
ايرانی و امثال ذلك درآورد. اكنون بعضی از اظهارنظرهای طنزآلود رياست محترم دولت 
يازدهم و كارگزارانش هم لرزه بر اندام ما می اندازد ك��ه نكند از مكتب نياوران و مكتب 

اعتزال و ساير مكتب ها و جريان های انحرافی ديگر سردرآورد.
منطق تاريخ، منطق سياس��ت و منطق ش��ريعت به م��ا می گويد ك��ه اظهارنظرهای 
دولتمردان را جدی بگيريم و بدان بينديش��يم. اگر رئيس جمه��ور محترم فرمودند كه 
دولت جمهوری اسامی كه تار و پود س��اختار و قوانين حاكم بر آن در نسبت با دين و 
اعتقادات اين مرز و بوم است، كاری با دين مردم ندارد و می گويد »عيسی به دين خود 
و موس��ی به دين خود«، بايد س��ريعاً به ياد اين نظريه های ق��رن هجدهمی بيفتيم كه 
می گفتند: دولت توسعه نبايد يك دولت دينی و اخاقی باشد!! و همچنين بايد سريعاً به 
ياد توصيه های تئوريك آن نظريه پرداز توسعه در مركز تحقيقات استراتژيك بيفتيم كه 

به مسئوالن نظام اين گونه سفارش كرد: 
جمهوری اس��امی ايران بايد با نظم موجود جهانی به صلح رس��يده 
و به صورتی پايدار، روش هم زيستی مس��المت آميز با آن را اتخاذ كند. 

بعد از تقسيم اراضی و متعاقب آن 
انقالب سفيد، بسياری از افراد، 
احزاب و گروه ها باور کردند که 
شاه با این کار سلطنت پهلوی را 
در ایران جاودانه کرد. اما جنبش 
15خرداد سال 42 به فاصله اندکی 
از اصالحات نمایشی شاهانه تمامی 
این خوش خيالی ها را پایان بخشيد 
و آغازی بر پایان استبداد، استعمار 

و سکوالریسم در ایران شد
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به عبارت ديگر، اگر جمهوری اس��امی ايران بخواهد ماهيت خود را در 
حداكثرگرا حفظ كند، طبيعی است كه نمی تواند در فرآيندهای جهانی 

شدن وارد شود.1
اين توصيه های استراتژيك كه اكنون در سرلوحه سياست خارجی دولت يازدهم قرار 
دارد وقتی در كنار آن توصيه استراتژيك كه دولت با دين مردم كار ندارد، قرار می دهيم 
معنايی فراتر از معنای »عيسی به دين خود و موسی به دين خود« دارد. اين يعنی موسی 
به دين خود و عيس��ی نيز بايد به دين موسی باش��د!! با چنين فرآيندهايی كه در حوزه 
سياست خارجی و سياست داخلی در اظهارنظرها و پژوهش های مورد عاقه دولتمردان 
خود می بينيم آيا می توانيم بگوييم آن كه به وسط زندگی ما پريد انشاءاهلل كه گوسفند 

است و چيز ديگری نبود!!؟ 
همه اين رخدادها به ما می آموزند كه بايد پيوس��ته دولتمردان ما خ��ود را با اصول و 
قواعدی كه انقاب اسامی بر پايه آن شكل گرفت و پيروز شد تطبيق كنند و اگر به بقای 
نظام و بقای ايران و بقای مردم و حتی بقای خود می انديشند اجازه ندهند قدمی و قلمی 

از اين آرمان ها پا پس كشيده شود. 
جنبش 15خرداد هويت ملت ايران را كه در سياست های تجدد و ترقی منورالفكران 
و مستبدان رژيم قاجاری و پهلوی مبهم و سر در گم شده بود به هويت اسامی- ايرانی 
برگرداند. پيامدهای تغييرات ناشی از 15خرداد صرفاً معلول فروپاشی يك نظام سياسی 
نبود بلكه فروپاش��ی يك ميراث رنج آوری بود كه بعد از مش��روطه تمامی جريان های 
مبارز را در خود هضم و از حيز انتفاع ساقط كرده بود. مانورهای سوداگرانه روشنفكران 
دوره قاجار و پهلوی كه با هدف تأمين منافع نخبگان حزبی و اليگارشی حكومتی انجام 
می شد و رمق جنبش های اجتماعی ايران را گرفته بود با 15خرداد بی اثر و مسير تازه ای 
در جنبش ملت ايران آغاز ش��د. امام خمينی در نهضت 15خرداد در جهانی كه جريان 
قدرت و ثروت سعی در بلعيدن نهادهای اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی ايران 
را داشتند به بازس��ازی هويت جمعی مردم همت گماش��ت و در زير سايه فرهنگ ناب 
و تمدن س��از اس��امی اين هويت را احيا كرد. نبردی كه از اين دوران ميان نهضت امام 
خمينی و غرب و سرسپردگان داخلی غرب درگرفته بود جايی جز سرزمين بی حاصل و 

ويران شده دولت ساالری عصر پهلوی در حاشيه جامعه جهانی نبود. 
اكنون برای اين كه تئوری پردازان توسعه با دلس��وزی های بی بنياد خود، ما را دوباره 

1. محمود سريع القلم، ايران و جهانی شدن، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1384، ص128. 
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به همان حاش��يه های جامعه جهانی بازنگردانند، ضروری است پيوسته توصيه و تأكيد 
نماييم كه دولتمردان ما بايد به جای س��فارش پژوهش های بی بنياد كه عموماً دغدغه 
شخصی خود پژوهشگران اس��ت نه دغدغه ملت ايران، آرمان ها و انديشه های ناب امام 
خمينی را مبنای پژوهش قرار دهند كه به تعبير ولی امر مسلمين اگر رستگاری ای باشد 
در متن اين آرمان نهفته است نه در حاشيه های جامعه جهانی؛ كه اگر در سرسپردگی 
به آن حاشيه ها برای رسيدن به توسعه كمترين روزنه ای وجود داشت منورالفكران عصر 
قاجاری و پهلوی و كارگزاران نظام های اس��تبدادی اين دو دوره اجازه نمی دادند عصر 
سرسپردگی به دوران بعدی برسد و امروز ديگر جايی مثل مركز تحقيقات استراتژيك يا 
دانشگاه هايی شبيه دانشگاه های ايران نبودند كه برای چنين نظريه های رنگ و رو رفته 

عصر جاهليت قاجاری پول بپردازند. 

1. پانزده خرداد و تعادل مفهوم انداموارگی ملت با مفهوم حقوقی ملت 
15خرداد س��ال 1342 را اگر نقطه عطف در تاريخ ايران می دانند به اين اعتبار است 
كه تاريخ ما را به دوران جديدی می برد. اين چرخش��گاه تقويمی حاكی از آن است كه 
ايران ضمن نگاه به گذشته، دور تازه ای از تاريخ را آغاز كرده است كه نهضت 15خرداد 
نقطه گسست آن از گذشته می باشد. شايد عده ای بگويند كه سال های 1342 و 1357 
خورش��يدی در قياس با تاريخ هايی چون 1324 قمری )س��ال پيروزی مشروطيت( و 
1332 شمسی )سال ناكامی جنبش نفت( معنای متفاوتی ندارند تا نقطه عطف در تاريخ 
ايران باشند؛ عاوه بر آن كه اين گونه تقطيع تقويمی غالباً روزهای ادامه دار اجتماعی را 
كه بسياری از آنها پيش از سال 42 شروع شده اند و هنوز هم تداوم دارند از نظرها پنهان 

می كند و اين برای تداوم تاريخی ملت كهنسالی چون ايران مطلوب نيست. 
اگر چه اين تصور در ظاهر بی وجه نشان نمی دهد و كسانی كه می خواهند از سال 42 و 
رخدادهای بعد از آن چهره نگاری نمايند بايد از ضرب آهنگ های بلندی كه پيش از آن 
به ويژه از جنبش باشكوه تحريم و نهضت مشروطه شروع شده و به 15خرداد42 كشيده 
ش��ده ياد كنند اما با همه اين تفاصيل 15خرداد از اين جهت ب��رای ملت ايران بيش از 
ديگر رخدادها جاذبه دارد چون پندار غليان انبوه مردم را بدون سازمان حزبی و گروهی 

و جريانی تداعی می كند.
تغيير ساختاری در نظام مبارزه و ظهور اسلوب هايی از جنس قيام های مردمی كه عمًا 
جايی برای س��هم خواهی گروه های مدعی پيش��رو بودن باقی نمی گذارد، در طول يك 
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قرن گذش��ته تنها در جنبش 15خرداد متبلور 
گشت. فرآيندهای دگرگونی اجتماعی كه دنباله 
آن از قرن نوزدهم و دوره قاجاری به قرن بيستم 
رسيد فقط می تواند به طور نارسا به ما بگويد كه 
آنچه از يك صد س��ال پيش در ايران شروع شد 
به معن��ی واقعی كلمه چه ب��ود. مورخان نهضت 
تنباكو، نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن نفت 
با همه نقاط ضعف و قوت بيش��تر ميل داش��تند 
كه رخدادهای تاريخی گذشته را با حوادث رقم بزنند نه با روندها، فرآيندها و تحوالت 
ساختاری. اما نهضت 15خرداد توانس��ت تمامی آن رخدادها را با روندها و فرآيندهای 

تحوالت ساختاری ايران كه منجر به انقاب اسامی شد پيوند بزند.
جنبش های اجتماعی تا قبل از 15خرداد مسير سرراستی را طی نكردند بلكه تنها به 
يك سلسله اقدامات نافرجام بسنده كردند. ميراث خواران نهضت مشروطه به رغم تمامی 
ش��عارهای جذابی كه می دادند خيلی زود به نبردی بنيان افكن عليه آزادی، استقال، 
باورها و ارزش های تاريخی ملی روی آوردند و پشت سر ديكتاتور حقيری چون رضاخان 
عقده های فروهيده خود را تحقق بخشيدند. از سال 1300 خورشيدی مشروطه سلطنتی 
ماجراجويی های خود را در نبرد با مردم آغاز كرد و در سال 1320 وقتی ديكتاتور سياه 
نتايج خيانت های خود به ملت ايران را ديد هيچ ارزشی حتی برای اربابان خود نيز نداشت 

و با حقارت به بيرون از ايران پرتاب شد.
س��ال 1329 كه آغاز جنبش نفت بود ملت ايران فكر می كرد با كوتاه ش��دن دس��ت 
اس��تعمار انگليس از ذخاير ملی، در آينده ای نه چندان دور رنگ آسايش را خواهد ديد 
اما چيزی نگذشت كه به دست بخشی از رهبران جنبش، امريكا جايگزين انگليس شد.

قرار بود دهه پنجاه در ايران به گونه ای آغاز ش��ود كه همه چيز در محاط انقاب شاه 
بدون ملت به پيش رود و ملت ايران به يقين برس��د كه يك عص��ر تاريخی جديدی در 
ايران آغاز شده است كه كس��ی چيزی درباره آن نمی داند. اما تمام هارت و پورت های 
اصاح گرايانه شاه در كمتر از يك سال با مسئله ای مواجه شد كه ظاهراً در سياست های 

تقسيم ارضی و انقاب سفيد همه فكر می كردند به كلی حل و فصل شده باشد. 
نهضت 15خرداد فرا رسيد و به نابودی منظومه تاريخی ای انجاميد كه قرار بود پايه های 
رژيم ش��اه را در ميان توده های مردم مستحكم كند. نهضت 15خرداد سياهه معضات 

شاهد  چه  اگر   42 15خرداد
خونين ترین روز در تاریخ ایران 
بود ولی بهترین روز نيز است؛ 
زیرا در این روز ملت ایران تولد 
جدیدی پيدا کرد. تولدی در 
قامت یک حزب؛ اما حزبی نه 
از جنس احزاب متعارف بلکه 

حزبی از جنس حزب اهلل 
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ساختاری رژيم شاه را به دستور كار سياسی برای توده های مردم تبديل كرد؛ توده هايی 
كه به رغم تمايات گروه های سياس��ی به تغيير آگاهانه جامعه باور داشتند و بر اساس 
همين باور خودجوش وارد صحنه جنبش 15خرداد ش��دند. س��ياهه آسيب شناختی 
مناقشات اجتماعی كه توسط امام به س��ياهه چالش های سياسی رژيم شاه بدل شد با 
مفروضات ديگری كه بر بنياد تمايات اس��ام خواهانه و عدالت طلبانه و آزادی خواهانه 
ملت ايران رابطه نزديكی داش��ت چنان ش��رايطی ايجاد كرد كه مردم باور كردند برای 

سازماندهی و تغيير شرايط نيازی به گروه های سياسی و دستورات حزبی ندارند.
جنبش 15خرداد اعتمادی در مردم ايران ايجاد كرد كه ترس از آثار زيان بار مقابله با 
اصل نظام شاهنشاهی را به كلی محو كرد و انگاره خدايان س��رزمينی پادشاهان را كه 

قدرت مهار بر قلمرو خود را هيچ گاه از كف نمی دهند ويران ساخت.
ش��اه به كمك امريكا خيلی تاش كرد ك��ه اين حركت رهايی بخ��ش به يك معضل 
اجتماعی تبديل نش��ود و رژيم به باتاق گسست از بس��تگی های تاريخی فرو نغلتد اما 
جنبش 15خرداد ضربه نهايی را درست بر جايی وارد آورد كه برای نظام پادشاهی مجال 
گسترده ای برای انتساب بازانديشانه به س��نت های هويت بخش باقی نگذاشت. تجربه 
باشكوه رهايی بخشی به شيوه 15خرداد تمامی جريان های مدافع بقای سلطنت را در هر 
شكلی، از بدنه نهضت امام خمينی خارج كرد و مرز محكمی بين نهضت و اين جريان ها 

حتی در حوزه های علميه كشيد.
با ورود امام به صحنه سياسی ايران ديگر عمل موفق سياسی لزوماً پيروی از روش های 
سنتی مبارزه در قالب احزاب و گروه های سياس��ی برای گرفتن امتيازات ناچيز از رژيم 
نبود. امام توده های مردم را به عنوان فاعان اصلی و اساسی تغيير، مستقيماً و باواسطه 
وارد حوزه سياست كرد و هدف نهضت را تغيير ساختاری رژيم شاهنشاهی اعام كرد. 
اين دريافت از مبارزه ك��ه ميراث جنبش 15خرداد بود ب��ا درك تقليل يافته گروه های 
سياسی از مبارزه كه خاصه می شد به تجمعات قليل محفلی و نشر شب نامه و گرفتن 
امتياز روزنامه های بی خاصيت و در نهايت كسب يكی، دو كرسی از كرسی های مجلس، 
به كلی متفاوت بود. ارزش استفاده از مبارزه در سنت گروه های سياسی ايران تا قبل از 
15خرداد به هيچ عنوان حاوی بهره مندی از اس��تقال، خودسامانی و حق انتخاب نوع 

حكومت و نظام سياسی توسط مردم نبود.
تساهل، بی تفاوتی نس��بت به ارزش های ملی و دينی و بدبينی نسبت به توانايی مردم 
در تأسيس يك نظام سياسی مقتدر شرط اصلی گروه های سياسی در سنت مبارزاتی تا 
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قبل از 15خرداد بود. امام خمينی صورت زيب��ای تكيه بر مردم را به عنوان تنها صورت 
هويت جمعی در قيام 15خرداد به نمايش گذاشت. بس��ياری از مردم مثل مردم شهر 
پيش��وای ورامين و مردم ش��هر آران و بيدگل و... نه خمينی را ديده بودند و نه خمينی 
را می ش��ناختند اما به دليل پيوند عقيدتی و تاريخی كه با راه و مرام حس��ينی خمينی 

داشتند به نهضت پيوستند.
مفهوم اصلی ملت در ايران با نهضت امام خمينی معنا شد. امام بين درك انداموارگی 
ملت از يك سو و ساخت حقوقی ملت از س��وی ديگر پيوندی ناگسستنی برقرار ساخت 
و برای هميشه به تقابل صوری اين دو مفهوم در س��نت مبارزاتی و سياسی ايران پايان 
بخش��يد. در منطق امام، مفهوم انداموارگی ملت رمز »تعادل جاری« و مفهوم حقوقی 
ملت رمز »تعادل پايدار« برای كشور كهنس��الی چون ايران بود. ورودی و خروجی های 
فرهنگی- سياسی در تاريخ ملت ها دائماً در حال دگرگونی و تغيير است. برقراری تعادل 
جاری و تعادل پايدار در چنين ش��رايطی بسيار دش��وار و پيچيده است. اغلب رهبران 
سياسی تصور می كنند اگر تعادل پايدار را در كش��ور خود برقرار سازند از نظر تاريخی 
تداوم پيدا خواهند كرد. رهبران شوروی سابق چنين ديدی از مفهوم ملت داشتند لذا 
تاش كردند با تعادل حقوقی بين قوميت های مختلف جامعه چندمليتی شوروی را تداوم 
بخشند. اما ديديم كه اين تعادل حقوقی به تنهايی نتوانست وحدت اندامواره ملتی به نام 

ملت شوروی را پابرجا سازد. 
اغلب آنهايی كه در قالب جنبش های مدرن فعاليت سياس��ی می كنند و تاش دارند 
كه نظم جديدی برپا سازند تحت تأثير بنيادهای فلس��فه سياسی غرب به دنبال اعاده 
مفهوم حقوقی ملت در جامعه می باشند. سنت مبارزاتی ايران تا قبل از نهضت 15خرداد 
نيز تحت تأثير چنين ديدگاهی بود و ش��ايد يكی از داليل ناكام��ی اغلب جنبش های 
اجتماعی دوران معاصر نيز همين ديدگاه باشد. تعادل حقوقی از جنبه منطقی تعادلی 
برخاسته از نوس��ان واقعيت و خيال و در هم آميزی مرزهای واقعی و خيالی است. چون 
تعادل برخاس��ته از تمايات ايدئولوژيك اس��ت. ايدئولوژی ها به درس��تی برخاسته از 
نوسان واقعيت و خيال هستند و حقوقی كه از دل ايدئولوژی ها تعريف می شوند الجرم 
حقوق برخاسته از واقعيت و خيال است. اغلب جنبش های اجتماعی مدرن چون ذات 
ايدئولوژيك دارند مانند ناسيوناليس��م )ملت پرس��تی نه ملت دوس��تی(، سوسياليسم 
)جامعه پرستی نه جامعه دوستی(، فاشيسم )قدرت پرستی نه اقتداردوستی(، ليبراليسم 
)آزادی پرستی نه آزادی دوستی(، كنسرواتيس��م )اعتدال پرستی نه اعتدال دوستی( و 
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ساير ايس��م ها از اين قاعده مستثنی نيس��تند و در مرز خيال و واقعيت سير می كنند و 
بين خيال و واقعيت در نوسان هستند. خيال بازسازی جامعه بر مبنای حقوق مبتنی بر 
ايدئولوژی ها و برقراری تعادل پايدار با تكيه بر اين حقوق )مثل حقوق بشر، حقوق زن، 
حقوق كودك، حقوق كارگر و...( يعنی كش��اندن جامعه به سمت خيال و توهم كسانی 
كه اين حقوق را به زعم خود حقوق همه انسان ها می شمارند و مدعی اند كه برای تحقق 
اين حقوق بايد همه جوامع انس��انی حتی به ضرب استثمار و اس��تعمار و قتل عام های 
دس��ته جمعی تحت س��يطره اين حقوق قرار گيرن��د. ماركس كه بر مبن��ای توهمات 
ايدئولوژيك خود طبقه كارگر را سردمدار همه دگرگونی اجتماعی می ديد تا به آنجا در 
سيطره خيال و واقعيت در نوس��ان بود كه می گفت راه نجات جوامع بشری از شر نظام 
سرمايه داری، برقراری ديكتاتوری طبقه كارگر )پرولتاريا( است! چه جنايت ها كه لنين 

و استالين بر اساس اين توهم ايدئولوژيك در دنيا نكردند. 
ليبرال ها بر اس��اس توهمات ايدئولوژيك دفاع از آزادی و حقوق بشر و متمدن كردن 
جوامع بدوی و وحش��ی آفريقا و آس��يا و... به زعم خود، چه جنايت ها كه نكردند و چه 
انسان هايی را كه به بردگی نبردند و نفروختند و با فروش انسان ها چه سرمايه ها كه به 
هم نزدند و در نهايت شدند كشورهای مدرن توسعه يافته! آن وقت ماكياولی، هابز، الك، 
كانت، هگل، روسو، منتسكيو، ماركس، اسميت، وبر و... كه به فتوای آنها- به نام صدور 
مدرنيته به جهان- تمامی اين جنايت ها و آدم كشی ها و آدم فروشی ها و ويران كردن ها 

اتفاق افتاد، روشنفكران نجات بشريت در تاريخ مدرن شدند!
بديهی اس��ت جامعه ای كه ب��ر مبنای حقوق ايدئولوژيك ش��كل گرفته باش��د رهبر 
ايدئولوژيك می خواهد نه امام؛ حزب می خواهد نه مردم، رسانه می خواهد نه دانشگاه، 
روشنفكر می خواهد نه حكيم و متفكر و فيلسوف و فقيه! اين دقيقاً همان فرآيندی بود 
كه سنت مبارزاتی قبل از 15خرداد را شكل می داد و در نهايت از دل اين سنت مبارزاتی 
كسانی مثل سپه ساالر، ميرزاملكم خان، آخوندزاده، تقی زاده، فروغی، رضاخان و مصدق 
در چهره های مثبت و منفی خارج شدند. اينكه عده ای می گويند برای پاگيری نهادهای 
فرهنگی و مدنی جديد مثل رسانه، حزب، روشنفكر و... نياز به نهاد مدرن ديگری به نام 
دولت- ملت به مفهوم حقوقی بود، معنايش همين اس��ت. چنين جامعه ای نه بر مبنای 
نصوص و متون فرهنگی و دينی و تاريخی ريش��ه دار، بلكه بر اساس اجماع ايدئولوژيك 

رهبران، احزاب، گروه ها و اساسنامه ها و مرام نامه های آنها اداره می شود.
امام خمينی با درك اسامی از مفهوم ملت و امت می دانست كه تعادل حقوقی ملت اگر 
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چه الزم است ولی كافی نيست. چون در اين تعادل هر كسی به دنبال حقی كه برای خود 
قائل است و خود آن حق را تعريف می كند، می باشد؛ چنين تعادلی تا وقتی پايدار است 
كه همه تصور كنند به حق خود می رس��ند ولی پايه ريزی يك جنبش بزرگ اجتماعی 
برای سرنگونی اس��تبداد و اس��تعمار به چيزی بيش از تعادل حقوقی نياز دارد. امام به 
دنبال تعادل جاری در جامعه بود. تعادلی كه با ورودی و خروجی های پيوسته، مستمر 
و حتی بنيان افكن مثل منافع ايدئولوژيك، فردی، گروهی، قبيله ای، حزبی، جناحی و 
غيره بر هم نريزد. يكی از بزرگترين دستاوردهای نهضت 15خرداد تحقق عينی مفهوم 
انداموارگی ملت و برقراری تعادل ج��اری در نهضت بود؛ تعادلی كه ب��ه راحتی از بين 

نمی رفت. 
امام با ورود مستقيم به صحنه مبارزه و حذف حلقه های واسط در ارتباط با بدنه اصلی 
جنبش- يعنی توده های مردم- نشان داد كه در تشكيات سنتی مبارزه، اغلب كسانی 
كه خود را رهبر می دانس��تند در عمل كار رهبری نمی كردند. ص��دور يك بيانيه يا يك 
نطقی كه به كسی برخورد نكند و توصيه های چندپهلو به مردم و موش و گربه  بازی در 

مخالفت با رژيم، در سنت مبارزاتی امام جايی نداشت. 
در س��ال 41 در جريان مقابله با تصويب نامه اليحه انجمن ه��ای ايالتی و واليتی امام 
نامه ای به مرحوم فلس��فی دارد كه اين نامه سند محكمی در ش��يوه های جديد مبارزه 

می باشد. امام می نويسد: 
... اعاميه آقای خوانس��اری را ماحظه كردم و خالی از تعجب نبود.1 
اصل اقدام ايشان بسيار به موقع و الزم است لكن كيفيت آن خيلی نارسا 
و سست است. برای اين مطلب دينی كه اساس روحانيت و ديانت و مليت 
در خطر است، مجلس روضه درست كردن و در ضمن آن، اساس ديانت 
را قرار دادن، بسيار موهن است نسبت به مقصد. و از آن بدتر آنكه مسجد 
س��يد عزيزاهلل را كه چهار هزار جمعيت مقدس ب��ازاری در آن مجتمع 
می شود. و البته می دانيد دولت از ديانت نمی ترسد، تا از بازاری متدين 
و دعای اينها يا نفرين آنها وحش��ت كند؛ دولت از م��ردم فعال و جوان 

1. در پی دعوت امام خمينی از علم��ا و مراجع برای اعتراض به اليحه انجمن های ايالتی و واليتی، آقای س��يد 
احمد خوانساری اعاميه ای صادر كردند كه در آن هيچ اشاره ای به موضوع مذكور نشده بود. متن اعاميه ايشان 
چنين است: »بسمه تعالی شأنه. به مناسبت تصادف روز پنجش��نبه سوم جمادی الثانيه با رحلت حضرت صديقه 
كبری فاطمه زهرا- عليها سام- مجلس ذكری از ساعت 9 الی 11 در مسجد سيد عزيزاهلل منعقد؛ اميد است برای 
عرض اخاص به مقام مقدس پيغمبر اكرم)ص(، به استماع موضوع مهم مذهبی كه الزم است به اطاع رسد، عموم 

طبقات، خاصه آقايان علمای اعام- دامت بركاتهم- شركت فرمايند. االحقر احمد الموسوی الخوانساری...«. 
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و احزاب و دانش��گاه ماحظه می كند. بايد يك اجتماع دينی كه آقای 
فلسفی سخنگوی ديانت اس��ام صحبت می كند و آقای خوانساری  از 
مراجع وقت می خواهد صحبت كند در مسجد سيد عزيزاهلل كه حكم يك 
صندوق خانه را دارد، نباشد. من نمی دانم اين چه فداكاری است؟ بايد اين 
امر به توسط يك كرور اعاميه به تهران و حومه تهران حتی قزوين، قم 
و باد نزديك و دور منتشر شود و گفته شود و نوشته شود كه چون برای 
اين اجتماع، جايی در تهران نيست، خارج تهران در بيابان می رويم. در 
اين صورت از دو حال خارج نيست، يا آنكه با سرنيزه جلوگيری می كنند و 
آن خيلی بعيد است. آن وقت تكليف يك سره می شود و ما غالب می شويم 
و سقوط دولت حتمی است، و يا نمی كنند، تمام ناراضي ها به شما ملحق 
می شوند و غوغا می كنند و عظمت مطلب، آنها را از پا درمی آورد و طرفين 
مطلب به نفع مسلمين است... س��ركار می دانيد در اين حال كه ما قرار 
گرفتيم قضيه از آشتی و صلح گذشته و پای نابودی احكام اسام و فتح در 
كار است و »هيهات منا الذله«. نترسيد، ماحظه نكنيد. آقای خوانساری 

را نمی گيرند. شما را نمی گيرند؛ دنيا اقتضا ندارد. شما بهتر می دانيد...1

2. پانزده خرداد و بازتوليد عمل سياسی در مرزهای عقيدتی 
دليل ديگری كه 15خرداد را نقطه عطف در تاريخ ايران می كند حفظ فاصله ضروری 
ميان برنامه های نظری جنبش و برنامه های سياس��ی گروه ها بود. امام می دانس��ت كه 
حدود خواس��ته های اين گروه ها بسيار ناچيز و حقير اس��ت و در نهايت در درون حفظ 
ساختار ديكتاتوری پهلوی قرار دارد و در مجموع ره آورد بزرگی برای ملت ايران نخواهد 
داشت. امام می دانس��ت اگر تمامی انرژی جنبش را برای چنين خواسته های حقيری 
هزينه نمايد ب��ه نااميدی م��ردم از دگرگونی بنيادی در رژيم ارتجاع��ی پهلوی خواهد 
انجاميد زيرا روايت های متناقض ايدئولوژيك مخالفان سياست های رژيم در حوزه چپ 
و راست برای آرمان های بلند خمينی كبير بسيار ناچيز بود و همان طوری كه گفته شد 
صورت بندی های نهايی اين خواس��ته ها در گرفتن امتيازات ناچيز برای اين گروه ها نه 

مردم، خاصه می شد.
در چشم انداز ايدئولوژيك اين گروه ها دموكراس��ی، آزادی و حقوق اجتماعی معنايی 

1. صحيفه امام، ج1، ص85-86. 
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جز كسب اين امتيازات نداشت؛ حتی اگر برای آن 
تمامی حقوق مردم قربانی ديكتاتوری می شد. هر 
گاه رژيم پهلوی چني��ن امتيازاتی را به اين گروه ها 
می داد از نظر آنها مبارزه به پايان می رسيد و بايد از 
رژيم با تمام وجود حمايت می شد. در حالی كه در 
منطق امام مبارزه با رژيم پهلوی مبارزه برای گرفتن 
امتيازات به مفهوم متعارف آن حتی برای حوزه های 
علميه نيز نبود. نظريه ها و روايت های ايدئولوژيك 
اين گروه ها ش��ايد از نظ��ر آنها اب��زار مفيدی برای 
هدايت كنش جمعی به حس��اب می آمد ولی امام خمينی در حد اب��زار نيز كارآيی اين 

روش ها را قبول نداشت. 
ابزارها همواره بر اساس تجربيات تصحيح می ش��وند و تغيير می يابند و نبايد آنها را به 
عنوان طرح های كلی در دنيای ناقص اما شگفت انگيز انسان ها بازتوليد كرد و بر اساس 
چنين توهمی آرمان های يك ملت را پايه ريزی نمود. نظريه ها و روايت های ايدئولوژيك 
اين گروه ها از نظر امام در بهترين حالت به توجيه خودخواهانه و مقتدرانه منافع فردی 
و گروهی می انجاميد. چنين تماياتی در عالی ترين ش��كل يعنی وقتی كه پيروانشان 
اعتقادی راستين به آنها داشته و درصدد اجرای آنها برآيند به منبع اتوپياهای سياسی 
مثل: كمونيسم، فاشيسم، ليبراليسم، سكوالريس��م و حلقه های محفلی ای چون حلقه 
كيان، حلقه بيان، حلقه مكتب ايران��ی و اخيراً نيز حلقه ني��اوران و امثال ذلك تبديل 
می شوند. اين حلقه ها و ايسم ها همواره زيادی خواهی، ديكتاتوری، ترور، استبداد، سازش 

و خيانت را در خود نهان دارند.
امام هم از اين زاويه جنبش های گذش��ته را مطالعه كرده بود و هم اثرات زيان بار اين 
گروه گرايی ها را در تاريخ ديده بود. جامعه شناس��ی ام��ام از موجوديت احزاب در ايران 
جامعه شناسی دقيقی است. در 18شهريور1343 امام در جمع مردم قم در مسجد اعظم 

تحليل بسيار دقيقی از ماهيت احزاب ارايه می دهد و می فرمايد:
... بدبختي هايی كه ما در مملكت خودم��ان داريم. دولت ها می آيند و 
می روند؛ هر دولتی هم می آيد يك حزبی درس��ت می كند- هر دولتی. 
شما از آن وقت تا حاال هر چه ديديد، يكی »حزب مردم« درست می كند، 
يكی حزب چی درس��ت می كند، يك��ی »حزب ايران نوين« درس��ت 

امام به ملت ایران گفته بود: 
]اگر چه[ ما از شر رضاخان و 
محمدرضا خالص شدیم، لکن 
از شر تربيت یافتگان غرب و شرق 
به این  زودي ها نجات نخواهيم 
برپادارندگان  اینان  یافت. 
و  ابرقدرت ها هستند  سلطه 
سرسپردگانی می باشند که با هيچ 

منطقی خلع سالح نمی شوند...
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می كند، يكی حزب چه. هی حزب درست می كنند. اصًا در ايران حزب 
معنا ندارد؛ در هيچ جای دنيا؛ مگر آنهايی كه مثل ايران هستند. مملكت 

يك حزبی اصًا معنا ندارد... 
آنجاهايی كه حزب هس��ت، دولت ها از حزب وجود پيدا می كنند، نه 
اينكه اول دولت تشكيل بشود بعد حزب درست كند! بعد اتكا به آن پيدا 
كند! اينجا، خوب، ش��ما می بينيد اول دولت درست می شود. دولت هم 
به مجلس و به من و ش��ما هيچ ربطی ندارد. اول دولت درست می شود. 
خودشان می گويند، من نمی گويم، خودشان می گويند ما به امر آمديم 
و به امر می رويم؛ غلط هم هيچ كس نباي��د بكند؛ هيچ وكيلی هم غلط 
نكند. نمی كند هم! اول دولت تشكيل می شود؛ بعد كه دولت تشكيل شد 
و سرنيزه دستش آمد، شروع می كند حزب درست می كند. آن وقت هم 
يك حزبی است كه دولت از حزب پيدا شده! دولت ما حزبی است! دولت 
آقايان حزبی است! آقا! اين را برای كی می گويی؟! مِن آخوند می فهمم، 
دول عال��م نمی فهمند اينه��ا را؟! آنه��ا می خواهند تو اين طور باش��ی؛ 
می خواهند عقب افتاده باشی. دس��ت برداريد آقا از اين عقب افتادگی؛ 
مجد خودتان را حفظ كنيد. اگر حزب می خواهيد درست كنيد، خوب، 
يك حزبی قبل از اينكه دولت شما پيش بيايد، يك حزبی درست كنيد؛ و 
بعد هم حزب در مجلس، به طور]ی [ كه بايد بشود، به طوری كه قوانين 
اساس��ی و قانون اساسی و س��اير قوانين اقتضا می كند، نماينده درست 
كنند؛ و بعد هم آقای وزير، نخست وزير متكی به نمايندگانی كه از حزب 
پيدا شد و از جمعيت و از خواسته مردم و اينها پيدا شد؛ بعد می شود يك 

دولت متكی به حزب...1
امام در حقيقت مشكل س��اختاری احزاب در ايران را- كه ظاهراً ادعا می شد مبارزات 
سياسی عليه رژيم ش��اه بر كاكل اين احزاب می چرخد- آن هم برای مردم عادی بيان 
می كند. احزاب از نظر امام در ايران توليدكننده قدرت نيستند بلكه ساخته دست قدرت 
هستند و احزابی كه ساخته دست قدرت باش��ند بازيچه و ابزار تمايات اصحاب قدرت 
خواهند بود. چگونه امكان دارد كه رهبری جنبش اجتماعی را به دست چنين احزابی 
سپرد؟ اين مشكل س��اختاری كه امام در س��ال 43 متوجه آن بود هنوز هم ادامه دارد. 

1. همان، ص384-385. 
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متأسفانه هم اكنون نيز احزاب ساخته دست دولت ها می باشند. حزب كارگزاران از دل 
دولت هاشمی، حزب مشاركت از دل دولت خاتمی، حزب اعتدال و توسعه از دل دولت 
هاشمی و مجمع تش��خيص مصلحت نظام، حزب توحيد و تعاون، حزب مردم ساالری، 
حزب اعتماد و بقيه احزاب كه هارت و پورت آنها در نمايش های دموكراسی از بقيه بيشتر 

است تماماً احزاب متصل به دولت ها هستند و از قدرت و ثروت دولت ارتزاق می كنند. 
امام در جنبش 15خرداد نش��ان داد كه نه تنها تمايلی به مواضع بی بو و بی خاصيت و 
خالی از هر گونه ارزش و آرزوهای بزرگ احزاب و گروه های سياسی ندارد بلكه می دانست 
اگر نتواند اقبال شورانگيز و خالصانه و صادقانه مردم را دس��ت مايه تغييرات اجتماعی 
نمايد در نهايت به يك رهبر موج سوار مثل ساير رهبران سياسی بدل خواهد شد؛ يعنی 
مانند همه گروه های خودخواه در خانه می ماند و منتظر می نشس��ت تا تغييرات تاريخ 
توس��ط ديگران انجام پذيرد. تجربه ای كه امام در نهضت نفت به ويژه در قيام 30تير با 

گوشت و پوست خود لمس كرد. 
در نهضت نفت مصدق پيوس��ته نقش يك س��وژه به ظاهر خردورز ول��ی خودخواه و 
موج سوار را بازی كرد. در بدترين شرايط بدون مش��ورت با كسی مردم را تنها گذاشت 
و اس��تعفا داد و به خانه رفت و منتظر نشست تا مردم او را با س��ام و صلوات به قدرت 
برگردانند تا از كنار اين بازگش��ت بتواند امتيازات بيش��تری نه از دشمنان ملت بلكه از 
خانه ملت يعنی مجلس دريافت كند. اين رهبر حزبی در طول تاريخ جنبش نفت همواره 
اقدام جمعی مردم را مفروض می شمرد و خود را در معرض بهره برداری از اين اقدام قرار 
می داد. يكی از داليل اساسی شكست نهضت نفت همين خصلت »انگل وارگی« در ميان 

رهبران سياسی و احزاب بود.
فتنه سال 1388 بستر مناس��ب ديگری برای مطالعه اين انگل واره هاست؛ كسانی كه 
خود را از تمامی ماحم اين فتنه كنار كش��يدند و در خانه های خود به تماش��ای واقعه 
نشستند و منتظر ماندند تا در انتخابات سال 92 اقدام جمعی ديگران راه تاريخ را برايشان 
باز كند و اينها در قالب يك نجات دهنده در صحنه حاضر ش��وند. اگر چه تاريخ نش��ان 
داده است كه عموماً هيچ اقدام بزرگی كه منجر به سازندگی يك جامعه گردد به دست 
انگل واره ها ايجاد نشده اس��ت زيرا خودخواه تر از آن اند كه در امری كه سودشان در آن 
نباشد مش��اركت كنند اما سايه سنگين انگل واره ها هميش��ه بر سر جنبش های بزرگ 
اجتماعی و رهبران بزرگ تيرگی افكنده است و حتی دست مايه مخالفت و مقاومت در 

مقابل جنبش های اصيل اجتماعی شده است.
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ملت ما شاهد است كه چگونه اس��امی بعضی از شخصيت هايی كه موضع انگل واره در 
رخدادهای سرنوشت ساز داشته اند در مقابل نهضت بزرگ امام خمينی سنگر مناسبی 
برای گروه ها و احزاب بی ريشه برای مبارزه با اين نهضت شدند. امام در 15خرداد سال 
42 نشان داد كه جوامع از آن دس��ته رهبرانی شكل می گيرد كه در فرآيندی آشكار در 
كنار مردم و همراه مردم در كش��مكش پيرامون منافع، آرمان ه��ا و ارزش های جامعه 
بسيج می شوند. بنابراين آنچه تجربه 15خرداد نشان داد حفظ فاصله ضروری جنبش 
با انگل وارگی سياس��ی و تفاوت ميان تحليل نظری نظام های بازتوليد سياسی جامعه و 

عمل واقعی سياسی بود.
عمل سياس��ی از نظر امام همواره با احتياط در مرزهای عقيدتی تاريخ به جلو می رود 
و به جای جهش و پيش��رفت های سريع و فاقد پش��توانه فكری و تاريخی با تطابق سير 
طبيعی تحوالت جامع��ه و پذيرش فرآيند دگرگونی باورها و رفتارهای اس��امی مردم 
همراه می شود. برای همين بود كه امام در هيچ دوره ای مبارزه مسلحانه و ترور مقامات 
رژيم شاه را تأييد نكرد. زيرا مبارزه مسلحانه و ترور هيچ ظرفيتی برای نشان دادن عدم 
هم خوانی آگاهی ذهنی مردم با نظم كهنه و پوسيده شاهنشاهی را نداشت؛ همان طور كه 
نمی توانست نشان دهد آيا مردم آمادگی الزم برای تغيير را دارند. شايد از نظر امام مبارزه 
مسلحانه تنها وس��يله ای بود برای گروه های سياسی تا از طريق آن حس قدرت طلبی و 
آموزه های نظری ايدئولوژی خود را در حيطه عمل به محك آزمايش بگذارند تا بتوانند 

بيش از آنچه در توان واقعی جامعه است تحوالت ايدئولوژيك خود را شتاب بخشند.
از نظر امام آنها نه تنها مشكلی را از جامعه حل نمی كردند بلكه بهانه های الزم را برای 
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سركوبی بيشتر مردم به دست رژيم ديكتاتوری فراهم می ساختند. امام در ديدار منافقين 
با ايش��ان در نجف بيهودگی و ماجراجويانه بودن اين روش را تذكر داد. امام در جنبش 
15خرداد سال 42 نشان داد كه نه شبيه روشنفكرانی اس��ت كه رهايی مردم را از پس 
فنجان قهوه و چای در كافه های دوداندود شمال شهر تهران يا مركز شهر آرزو می كنند 
و در حسرت رس��يدن به اين آرزو تمامی انرژی خود را حواله پك سيگارهای امريكايی 
می سازند و از پيروزی عنقريب پرولتاريا بر سرمايه داری و ايجاد ديكتاتوری طبقه كارگر 
و رهايی طبقه رنجبر افسانه س��رايی می كنند و رمان های صد تا يك غاز می نويسند؛ و 
نه از جنس آن رهبرانی است كه رهايی مردم را از پس گلوله های تفنگ در بيغوله های 
جنگل يا خانه های تيمی كه نه صدايی از آن به بيرون درز می كند و نه نوری از جايی به 
آن می تابد جست وجو می كند. آرمان های خيال پردازانه گروه های كوچك چريكی در 
زندگی آهنين فراموش خانه های تيمی گروه ها و سازمان های طرفدار مبارزه مسلحانه 
كه از نيمه دوم دهه چهل بخش اعظمی از جوان های ش��ورانگيز و احساساتی ولی فاقد 

آگاهی را به كام مرگ رژيم ديكتاتوری فرستاد. 
آنچه امام در 15خرداد سال 42 به ملت ايران آموخت اين بود كه هيچ حس تاريخی ای 
در ورای تاريخی كه حس می كنيم وجود ندارد. خداوند سرنوش��ت هيچ قومی را تغيير 
نمی دهد مگر آنكه خود آن قوم اراده تغيير داش��ته باش��د. امام چقدر زيبا در خصوص 
سستی نامه مرحوم خوانساری به مرحوم فلسفی گفت: اجتماع بزرگ دينی را كه قرار 
است تن رژيم را بلرزاند و سخنگوی آن فلس��فی و مرجعی چون خوانساری باشد نبايد 
در مس��جدی كه حكم صندوق خانه را دارد برگزار كرد... دولت از ديانت نمی ترسد تا از 
بازاری متدين و دعا يا نفرين آنها وحش��ت كند، دولت از مردم فعال، جوان، دانشگاه و 

احزاب زنده می ترسد. 

3. پانزده خرداد و شکل گيری تغييرات اجتماعی در چهارچوب تاريخی هر جامعه
جنبش 15خرداد درس های ارزشمندی برای نظريه جنبش های اجتماعی به طور عام 
و انقاب اسامی به طور خاص در بر داش��ت. فرآيند تغييرات اجتماعی، در چهارچوب 
تاريخی جامعه ای كه زادگاه آن اس��ت ش��كل می گيرد. نه علم مب��ارزه به مفهومی كه 
گروه های مدعی مبارزه مسلحانه بدان اعتقاد داشتند و نه ش��يوه مبارزه را نمی توان از 
فرهنگ های ديگر به ضرب حزب و گروه و تفنگ وارد جامعه ای كرد و از آن انتظار زايش 

داشت؛ چنانكه نمی توان مانند ولتر ساده لوحانه گفت: 
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همان طور كه درخت نارگيل را می شود از كشوری به كشور ديگر انتقال 
داد و به خوبی به عمل آورد نهادهای موفق در يك كشور را به كشور ديگر 

با همان نتايج مثبت می توان منتقل كرد. 
تئوری های توسعه و دگرگونی را نمی توان پروژه ای آمرانه برای تغيير در كشورها به كار 
گرفت. ملت ايران در يك صد سال گذشته تاوان سنگينی برای چنين ديدگاه های نحيفی 
پرداخت كرد. ممكن است منابع حاصل از تجربيات ديگران پويايی هايی را در يك جامعه 
ايجاد كند ولی همزمان محدوديت های عقيدتی و ساختاری عجيبی نيز به وجود خواهد 

آورد كه منجر به پيدايش فرآيندهای متناقضی خواهد شد.
يكی ديگر از داليلی كه نهضت 15خرداد را نسبت به تمامی  جنبش های اجتماعی ايران 
ممتاز می سازد همين ديدگاه بود. امام معتقد بود كه نظام استبدادی مشروطه سلطنتی 
را نمی توان با حركت هايی كه زاييده تناقضات بين شيوه توليد و روابط توليدی است از 
پا انداخت. زيرا از نظر امام كمونيسم در ايران زاييده امريكا بود. امام معتقد بود كه حزب 
توده را انگليسی ها در ايران پايه ريزی كردند و خطر كمونيسم برای ايران را امريكايی ها 
به دهان ساده لوحان انداخته اند تا از اين طريق جنبش های منطقه را كه ماهيت اسامی  

دارد سركوب كنند.
... گاهی ملت را از خطر كمونيست ها می ترساند كه اگر او برود مملكت 
به دس��ت آنان می افتد؛ و ش��ايد بعضي ها كه از واقعيت ها اطاع ندارند 
اغفال شوند. كمونيس��م در ايران با دس��ت امريكا، چنانچه حزب توده 
به دست انگليس ايجاد ش��د. به گفتار مطلعين، داغ ترين كمونيست ها 
در منطق��ه مهره های امريكايی هس��تند برای خنثی ك��ردن قيام های 
رهايی بخش  ملی و مذهبی ملت های اس��ير به دست س��رمايه داری و 

كمونيسم كه نمونه بارزش را در سال های اخير ديديم...1 
نظام استبداد سلطنتی از ديد امام توس��ط اين گروه ها از پا در نمی آمد بلكه به دست 
مردم معتقد به اس��ام و باورمند ب��ه رهبری روحاني��ت كه از جنبه ه��ای اجتماعی و 
اقتصادی فاقد پايگاه های طبقاتی خاص در حوزه سياست بودند سرنگون می شد. يكی 
از كمك های مهم تجربه 15خرداد به نظريه های عموم��ی تحول اجتماعی اين بود كه 
نشان داد می توان از شرايط ويژه نظام های سياسی كه در اين نظام ها نهفته است استفاده 
نمود و آن نظام را ساقط كرد؛ بدون اينكه نظام ها از سوی بازيگران اجتماعی كه به تعبير 

1. همان، ج 3، ص422-423. 
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خود آگاهانه بسيج شده اند با خطر جدی روبه رو 
باشند. شايد يكی از داليلی كه باعث شد نهضت 
امام خمينی غير قابل پيش بينی باشد همين بود. 
امام كاركرد تاريخی رژيم مش��روطه سلطنتی 
و ارج و ق��رب آن را در ذهن توده ه��ای مردم )نه 
در ذهن نخب��گان جامعه، اح��زاب و گروه ها( به 
درستی می شناخت. درست در همان دورانی كه 
حتی بعضی از گروه های مبارز مسلمان مثل نهضت آزادی يا جامعه سوسياليست های 
خداپرست يا نويس��ندگانی چون ش��ريعتی و هم فكران او رژيم پهلوی را برای گذار از 
دوران فئوداليته به دوران سرمايه داری يك رژيم مترقی و ضروری توصيف می كردند و 
هيچ كدام از اين گروه ها تمايلی به سقوط نظام پادشاهی در ايران نداشتند، امام كاركرد 
تاريخی دولت پادشاهی را در بنيادهای جامعه اسامی تمام شده تلقی می كرد و معتقد 
بود حتی نمايش تقسيم اراضی و انقاب سفيد نيز نمی تواند كمك چندانی به دوام رژيم 

پهلوی نمايد. 

4. پانزده خرداد و جايگزينی اصل مسئوليت و همياری به جای اصل قدرت و مرتبت 
يكی ديگر از ويژگی های اساس��ی نهضت امام خمينی كه بايد هميشه در دستور كار 
سياس��ی در نظام جمهوری اسامی باش��د آن بود كه امام وقتی در 15خرداد سال 42 
استراتژی ساختارشكنانه حذف نظام پادشاهی و مترادف دانستن شاه دوستی با غارتگری 
را در سرلوحه نظريه سياسی قرار داد در فرآيند عمل سياسی حيطه بندی روشنی ميان 
مبارزه برای كسب امتيازات و مبارزه برای تغيير ساختاری نظم پوسيده و كهنه پادشاهی 
ايجاد ش��د. در همان دوران حتی در ميان مب��ارزان درون حوزه نيز بودند كس��انی كه 
می گفتند خمينی به دليل بی اطاعی از ساختار تاريخی نظام پادشاهی و پشتوانه های 
چپ و راست داخلی و خارجی آن با اتخاذ سياست »شاه دوستی« يعنی غارتگری، هتك 
اسام، تجاوز به حقوق مسلمين، و تجاوز به مراكز علم و دانش؛ »شاه دوستی« يعنی ضربه 
زدن به پيكر قرآن و اسام، سوزاندن نشانه های اسام و محو آثار اساميت؛ »شاه دوستی« 
يعنی كوبيدن روحانيت و اضمحال آثار رس��الت؛1 عمًا ناتوانی خود را در تش��خيص 
شرايط و علم مبارزه از دست داده است. اما امام با آگاهی عميق از خواسته های اسامی 

1. همان، ج 1، ص178. 

آنچه امام در 15خرداد سال 42 به 
ملت ایران آموخت این بود که هيچ 
حس تاریخی ای در ورای تاریخی 
که حس می کنيم وجود ندارد. 
خداوند سرنوشت هيچ قومی را 
تغيير نمی دهد مگر آنکه خود آن 

قوم اراده تغيير داشته باشد
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مردم ايران، مانند يك رهبر اركستر كه اگرچه ممكن است نتواند ساز تخصصی خاصی 
را بنوازد اما می داند سازها را بايد كجا به كار گرفت و يا مانند يك پزشك جراح حاذق كه 
ممكن است از ريزه كاری های بيهوشی بی اطاع باشد و نتواند كار يك پزشك متخصص 
بيهوش��ی را انجام دهد ولی دقيق��اً می داند كه نقش بنيادين بيهوش��ی در كار جراحی 
چيست؛ وارد ميدان مبارزه شد و قدر و ميزان هر يك از جريان ها را عليه شاه ارزيابی كرد.

هيچ گروهی نتوانس��ت امام را بازی دهد و قدر و ارج خود را بي��ش از آنچه بوده ارتقا 
بخش��د. تا قبل از نهضت 15خرداد در فرآيند مبارزات گذش��ته ملت ايران كسانی كه 
رهبری نهضت را بر عهده می گرفتند درك دقيق و عميقی از منزلت و شأن جريان های 
مدعی مبارزه و مخالفت با وضع موجود را نداش��تند؛ به همين دليل نهضت مشروطه و 
نهضت نفت خيلی سريع اسير كج تابی های اين گروه ها شد و ناكام ماند. اما امام رهبری 
بود كه می دانس��ت نقطه اتكای جنب��ش را نمی توان بر ش��عارها و عوام فريبی های اين 
گروه ها قرار داد. در مبارزه مبتنی بر مسئوليت كه روش استراتژيك امام بود همه افراد 
و گروه ها برای اهداف، ح��وزه فعاليت ها و حتی برای رفتاره��ا و عملكردهای خود بايد 
مس��ئوليت پذير می بودند. اين بدان معنا بود كه گروه های مدعی مبارزه اگر قرار بود در 
نهضت امام جايی داشته باشند بايد از همان ابتدا تمايات سهم خواهانه گروهی و حزبی 
خود را به كناری می نهادند و همراه با مردم و در كنار مردم بخش��ی از مس��ئوليت های 

نهضت را می پذيرفتند.
آنچه باعث ش��د تا نهضت امام خمينی از بس��ياری از آفات گروه گرايی در امان بماند 
و آنچه باعث می ش��ود تا انقاب اسامی و نظام جمهوری اس��امی از آفات بنيان افكن 
گروه گرايی در امان بماند، پايبندی دقيق به استراتژی امام در سنت مبارزه است. همه 
می دانس��تند در نهضت امام بر خاف رويه مبارزاتی گروه ها و ب��ر خاف رويه مبارزاتی 
احزاب سلس��له مراتب حزبی وجود ندارد. در نهضت امام زيردس��ت و باالدستی وجود 
نداشت و هر كسی خود را شريك و همكار می دانست. همه اعضای نهضت چون با علم و 
آگاهی وارد مبارزه می شدند بايد از عهده كنترل و نظارت بر اقدامات و فعاليت های خاص 
خود از طريق دريافت بازخوردها و اصاح مسير در راستای اهداف نهضت برمی آمدند. 
در نهضت امام نه معلم ايدئولوژی بود، نه سرتيم و مسئول گروه بود، نه خانه تيمی بود، و 
نه مسئله دار شدن و بريدن و تصفيه های خونين درون تشكياتی به خاطر تغيير مواضع 

و بريدن ها. 
اس��تراتژی رهبری در نهضت امام از 15خرداد تا پيروزی انقاب اس��امی استراتژی 
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»محور- پيرامون« بود. در استراتژی »محور- پيرامون« هيچ سلسله مراتب حزبی مردم 
را به دسته های باال و پايين حزبی تقسيم نمی كند و هيچ كس نمی تواند به تنهايی فقط 
خود را وارث انقاب و صاحب و مسئول بداند و ديگران را از اين امتياز سلب كند و از همه 

بدتر سهم  ويژه ای نيز برای خود بخواهد. 
استراتژی محور- پيرامون نوعی رابطه واليی بين امام و امت بود كه ائمه بزرگوار شيعه 
بنا نهاده بودند. اين استراتژی دقيقاً در مقابل استراتژی های سلسله مراتبی كه احزاب و 
سازمان ها از آن پيروی می كنند، قرار دارد. بنابراين كسانی كه مبتنی بر تمايات حزبی 
در نظام جمهوری اس��امی كه برآمده از نظريه محور- پيرامون است مسئوليت قبول 

می كنند خواسته و ناخواسته مانع بزرگی برای پيشرفت نظام فراهم می سازند. 
در اركان رهبری نهضت ام��ام خمينی از 15خرداد تا 22بهم��ن به جای بحث درباره 
»قدرت و مرتبت« در مورد »مسئوليت و همياری« س��خن گفته شد. وقتی از قدرت و 
مرتبت سخن به ميان آيد چه بخواهيم و چه نخواهيم از امتيازات و تبعيض ها سخن به 
ميان خواهد آمد. اگر مسئوالن نظام جمهوری اسامی می خواهند راه امام و نهضت امام 
جاودانه باشد بايد از اس��تراتژی قدرت و مرتبت عدول كنند و به استراتژی مسئوليت و 
همياری بازگردند. استراتژی قدرت و مرتبت اس��تراتژی احزاب و گروه ها و جريان ها و 
افرادی است كه سياس��ت را بر مدار منافع قبيله ای خود تعريف می كنند. اما استراتژی 
امام، استراتژی مسئوليت و همياری و استراتژی منافع ملی و عمومی است. قدرت بدون 
مسئوليت به تعبير بعضی از متفكرين اصًا قدرت نيس��ت بلكه بی مسئوليتی است. در 
نهضت امام خمينی از كسی سؤال نمی شد تو استحقاق چه كاری را داری بلكه پرسيده 

می شد تو مسئول چه كاری هستی؟ 
با تفاصيل مذك��ور نبايد ترديدی به خ��ود راه داد كه انقاب اس��امی ج��ز با تداوم 
استراتژی های نهضت امام خمينی امكان ندارد بر دشمنان بی شمار نادان و دانای خود 
غلبه كند. كارگزاران اين نظام نيز اگر بقای خود را در ت��داوم اين نهضت می بينند بايد 
از گفتمان »اس��تحقاق چه كاری را دارم« عدول كرده و به »گفتمان مسئول چه كاری 

هستم« بازگردند.
نهضت 15خرداد در متن خود درس آموزی های بزرگ ديگری دارد كه بايد پيوس��ته 
كشف و بازخوانی ش��وند. ايران در چهارچوب سياسی و ساختار حكومتی هنوز در حال 
گذار از عصر جاهليت اس��تبداد پادشاهی به عصر جمهوری اس��امی است. ما هنوز در 
ديوان ساالری نظم سلطنتی گرفتار هس��تيم و هنوز نوع نگاه نخبگان، سياستمداران و 
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دولتمردان ما به سياست، نگاهی مبتنی بر قدرت و 
مرتبت است. 

دولتمردان ما تقاضاهای جديد ملت ما را در سايه 
اس��تقال و آزادی و جمهوری اس��امی می دانند 
و با اين تقاضاها آشنايی دارند و ش��ايد در بهترين 
حاالت نيز توانايی آن را داش��ته باشند كه بعضی از 
اين تقاضاها را تصور، تصديق يا تفسير كنند. اما بايد 
قبول كنند كه هنوز راه حل ها و تش��كل های جديد 
مبتنی بر سياس��ت اس��امی را كه آرزوی انقاب 

اسامی پايه ريزی كامل اين سياست در جمهوری اسامی و معرفی آن به جهان است را 
نه می دانند و نه دقيق می شناسند.

حتی بازيگران صحنه های جامعه و ساختار اجتماعی يعنی سياستمداران، ديپلمات ها، 
كارمندان عالی رتبه ادارات، دانشمندان و دانش پژوهان علوم سياسی و علوم اجتماعی، 
نويس��ندگان و روزنامه نگاران ما گرفتار اصطاحات قديمی سياست كه مربوط به نظم 

پوسيده و كهنه شاهنشاهی و نظم غربی است، می باشند.
ما هنوز نتوانس��تيم ادبيات سياس��ی ايران را مبتنی بر ادبيات امام خمينی و انقاب 
اسامی و اس��ام عزيز نماييم. ما همگی هنوز بر مفروضات گذشته وارد عمل سياسی 
می شويم و گروه ها و جريان های ما هنوز افكار و نظريه های خود را بر واقعيت های ديروز 
ايران منطبق می سازند؛ گويی نمی خواهند و يا نمی توانند خود را با آرمان های امروزی 

مردم منطبق سازند.
بسياری از گروه ها و جريان های سياس��ی كه با عناوين مدرن فعاليت می كنند هنوز 
دربند آرمان ها، افكار و انديشه های عصر پوس��يده قاجاری و پهلوی هستند. آيا دردآور 
نيست كه بعد از سقوط نظام ضد عقلی سلطنت در ايران هنوز عده ای كه خود را روشنفكر 
می خوانند در پی اعاده اين نظام باش��ند؟! آيا رنج آور نيست كه هنوز عده ای كه خود را 
منورالفكر و مدرن می نامند در پی اعاده قوانين ضد انسانی عصر باستان در دوران جديد 

باشند؟!
چه كسی باور می كند كه بخشی از روش��نفكران عصر جمهوری اسامی  به پيروی از 
اساف ابله خود سودای بازسازی روابط اس��تعماری ايران با غرب و در رأس آن امريكا، 
انگليس و صهيونيسم را در س��ر دارند و پيوس��ته در گوش ما زمزمه می كنند كه لفظ 

چه کسی باور می کند که بخشی 
از روشنفکران عصر جمهوری 
اسالمی  به پيروی از اسالف ابله 
خود سودای بازسازی روابط 
استعماری ایران با غرب و در رأس 
آن امریکا، انگليس و صهيونيسم 
را در سر دارند و پيوسته در گوش 
ما زمزمه می کنند که لفظ استقالل 
و متعاقب آن آزادی در عصر 

جهانی شدن منسوخ است!! 
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استقال و متعاقب آن آزادی در عصر جهانی شدن منسوخ است!! اينها و صدها مسئله 
ناگفته نشان می دهد كه نخبگان و كارگزاران سياست و علوم سياسی و اجتماعی و حتی 
فيلسوفان ما دركی از ش��رايط جديد ايران بعد از انقاب اس��امی در پرتو انديشه های 
امام خمينی ندارند و پيوسته تاوان ناكامی ها و س��رخوردگی های خود را از ملت ايران 

می گيرند.
نمی دانيم چرا اين گونه است! شايد به اين اعتبار باشد كه مانند اساف منورالفكری اروپا 
فكر می كنند اصولی در كار نيست، هر چه هس��ت حوادث است.1 شايد مانند قائم مقام 
فراهانی برای حمايت از س��لطنت محمدميرزا قولی به عباس ميرزا نايب السلطنه داده 
باشند. آخر در تاريخ گفته اند كه قائم مقام راضی به سلطنت محمدميرزا نبود چون او را 
خونخوار و نااليق می ديد و از عباس ميرزا خواست كه فرزند ديگری را به وليعهدی برساند 
ولی عباس ميرزا نپذيرفت و قائم مقام را به امام هشتم قسم داد كه از بدگمانی نسبت به 

محمدميرزا بگذرد.2 
شايد منورالفكران و سياس��تمداران ما در جايی قولی به كسی داده اند كه از بدگمانی 
نس��بت به دش��منان خونخوار اين ملت بگذرند. شايد برای همين اس��ت كه بعضی از 
مسئوالن محترم جمهوری اسامی  پيوس��ته به ما گوش��زد می كنند كه از بدگمانی و 
بی اعتمادی نسبت به غرب و سازمان های بين المللی بگذريم؛ »در مسئله مهم هسته ای 
كه به امنيت ملی و منافع ملی ما ارتباط دارد اين گونه ترديدها )بدبينی به غرب( نبايد 

مورد توجه قرار گيرد. اينها هم مسائلی است كه گاهی مشكل آفرين می شود.«3
آورده اند كه فاضلی نديم سلطانی غيور بود و اندك وسواسی داشت و 
عادت كرده بود كه گاه گاهی مويی از محاسن خود بر می كند. سلطان 
آن عادت را از او نپسنديد و گفت: اگر ديگر موی از محاسن خود بركنی 
بفرمايم دستت ببرند. نديم بترس��يد و در مجلس پادشاه به حفظ حال 
خود نيك متوجه ش��د و از بس كه احتياط می كرد عي��ش او منقص و 
اوقات او مكدر شد و می ترسيد كه مبادا به مقتضای عادت از او خطايی 
صادر شود و در معرض سياس��ت س��لطان افتد. بعد از مدتی كه كار بر 
او به غايت تنگ ش��د، وقتی س��لطان را حال خوش بود و بزم آراسته و 
مطربان و نديمان را حاضر ساخته بود در آن اثنا نديم فاضل بسی لطائف 

1. فيليپ آميگه، عصر زرين ديپلماسی؛ ماكياولی و ونيزی ها، ترجمه شيوا رضوی، تهران، بی نا، 1366، ص15. 
2. سيد بدرالدين يغمايی )به كوشش(، منشأت قائم مقام فراهانی، تهران، شرق، 1373، ص26. 

3. حسن روحانی، امنيت ملی و ديپلماسی هسته ای، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1390، ص68. 
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بهجت انگيز و ظرايف دالويز پرداخت و س��لطان را به غايت مس��رور و 
خندان ساخت. سلطان گفت: ای فانی امروز آن روز است كه مزرعه ای 
نيكو به تو بخشم تا از محصول آن برخوری و به فراغت روزگار به سر بری. 
اكنون از ما بطلب هر مزرعه ای كه دلت مايل اس��ت. نديم گفت: چيزی 
نمی خواهم فقط ريش مرا به من ببخش تا هر چه خواهم به ريش خود به 
جای آرم كه تا دستم از ريشم كوتاه هست هيچ حضوری و سروری ندارم. 
اكنون ملت ما بعد از همه رنج هايی كه در تاريخ برده اند به بركت امام و انقاب اسامی 
صاحب ريش و ريش��ه خود گش��تند و انتظار دارند كه ارباب قدرت ب��ا خوش بينی ها و 
بدگمانی های خود شرايطی فراهم نسازند كه دستمان به ريش و ريشه مان بند نباشد و 

عيش از ملت منقص گردد. 




