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سخن سردبير

شهيد سيد مصطفی خمينی
راوی بصيرت انقالبی و جریان شناس نهضت امام خمينی

گرچه می دانيم مرآت جمال حق، دل اس��ت
ليک اهل دل شدن كاری به غايت مشکل است
كس نمی داند طريق عش��ق را پايان كجاست
جای پای پير هم، تا ماس��ه های ساحل است1

مقدمه
در سپيده دم انقاب اسامی شخصيتی ايستاده است كه اگرچه مرگ او در تهييج نسل 
انقاب اسامی انکارناپذير است ولی در چهار دهه گذشته كمتر از او سخن گفته شده يا 
مطلب نوشته اند. آنهايی كه آيت اهلل شهيد سيد مصطفی خمينی را درك كردند، می دانند 
او سياستمداری آكادميک در مفهوم متعارف نبود؛ اما شيوه زيست سياسی او و اثراتش 
در نهضت امام خمينی شگفت آور و جهت دهنده بود. اگر او را راوی بصيرت انقابی نهضت 

امام خمينی و ايمن ترين جريان شناس اين نهضت بدانيم، سخن به گزاف نگفته ايم.
او در برابر غفلت، التقاط، انحراف از مسير نهضت، دامن زدن به تضادهای انحرافی در 
نهضت و تحبيب قلوب سست عقيده هايی كه تاب همراهی با نهضت امام در مسيرهای 

1. ارفع كرمانی
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دشوار و پر خطر را نداشتند، اگرچه در فرادست و از سطحی باالتر از سطح امام و امت امام 
حركت نمی كرد، اما هر كس��ی با هر انگيزه ای متوجه می شد برای نفوذ در اطراف امام، 

گذشتن از سيد مصطفی كاری دشوار و غير ممکن است. 
داليل اصلی مرگ رازآلود آقا س��يد مصطفی خمينی را می توان در ال به  الی گزارشات 
ساواك، در برخورد با منافقين، در تقابل با شريعتيسم ها، در شکل گيری جريان انحرافی 
و ضد انقابی دارالتبليغ و ش��ريعتمداری، در افش��اگری چهره  كس��انی كه در لبنان و 
ساير جهان اسام به ايده وحدت شيعه و س��نی امام خمينی دهن كجی می كردند، در 
مقاومت وی برای جلوگيری از نفوذ منحرفين به نهضت امام خمينی و از همه مهم تر در 

واليت پذيری نقادانه وی جست وجو كرد. 
در اسناد ساواك بارها به نقش سيد مصطفی در انس��جام عاقه مندان به نهضت امام 
خمينی، ارتباط ب��ا آيات عظام و مراج��ع تقليد و به حرك��ت درآوردن بازاريان و ايجاد 
تحركات اجتماعی و زنده نگه داش��تن ياد و ن��ام امام خمينی در ذه��ن مردم و قدرت 
سازماندهی نهضت توسط وی اشاره شده است.1 هر كدام از اين فعاليت ها در دوران رژيم 
جبار پهلوی به تنهايی می توانست برای قتل و ترور يک فرد توسط ساواك كافی باشد؛ 
چه برسد به اين كه در گزارشات ساواك دلهره احتمال جايگزينی آيت اهلل سيد مصطفی 
خمينی به جای پدر در رهبری نهضت اس��امی و تداوم خط خمينی پس از وی پنهان 

نيست. 
در تاريخ 42/4/23 در يکی از گزارشات ساواك آمده است: 

در شهرستان قم پسر آيت اهلل خمينی كه معمم می باشد به جای وی 
نشسته و دستورهای او را به مورد اجرا می گذارد و اعاميه هايی تهيه و 

برای روحانيون می فرستد...2
اين دلهره ها در بخش های ديگر اين گزارش��ات تکرار شده اس��ت. در بخشی ديگر از 

گزارشات ساواك آمده است: 
پس از دستگيری عده ای از علمای تبريز سيد مصطفی خمينی فرزند 
آيت اهلل خمينی ش��ديداً بر عليه دولت فعاليت می نمايد و چند روز قبل 

گويا برای تماس با ميانی به مشهد رفته است...3

1. رك: اميد اسام؛ شهيد آيت اهلل حاج سيد مصطفی خمينی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد 
تاريخی، 1366، ص47-46، 49 و 52.  

2. همان، ص3-5. 
3. همان، ص13. 
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از همه اساسی تر در تاريخ 53/12/18، ساواك می نويسد: 
خمينی كه در حال حاضر طرفدارانش تش��کياتی مانند تش��کيات 
احزاب به وجود آورده اند كه اين تشکيات قسمت های مختلف منجمله 
قس��مت اطاعاتی، تبليغات��ی، مالی و غي��ره دارد و كلي��ه فعاليت ها و 
نقشه های اساسی و غيره بدون اس��تثنا تحت نظر و سرپرستی شخص 
خمينی بوده و طرح ها نيز وسيله وی تهيه و پياده می شود و در اين راه 
صرفاً مصطفی پسر بزرگ وی مسئول اجرايی كارهای وی بوده و به علت 
آن كه خمينی زياد گوشه گير ش��ده و در انظار ديده نمی شود... بررسی 

امور تشکياتی وی بوده است...1
با شواهد و اسنادی كه در خال گزارشات ساواك می توان به دست آورد بايد گفت اگر 
ساواك نقشه قتل س��يد مصطفی را طراحی نمی كرد جای تعجب بود! چنان كه پس از 
شهادت آن شهيد عزيز اين س��ازمان جهنمی و دست آموز موساد و سيا نتوانست شعف 

و شادی خود را پنهان كند. در تاريخ 56/8/9 دفتر ساواك عراق گزارش می كند كه: 
مرگ مصطفی خمين��ی روحانيون را غافلگير ك��رد، عناصر افراطی و 
روحانيون مخالف و ايراني��ان منحرف در خارج از كش��ور... اين حادثه 
جنبه مرگ برای خود آنان را در بر داشت زيرا كوشش داشتند مصطفی 
را كم كم به سرحد خمينی برس��انند تا پس از فوت پدرش جانشينی از 
ديدگاه آنان وجود داش��ته باش��د و در حقيقت خمينی دومی هم باشد 
كه بتوانند از نام و نش��ان او بر ضد دولت ايران استفاده كنند كه با مرگ 

ناگهانی او تمام نقشه های آنان نقش بر آب شد...2
معلوم بود كه ساواك اجازه نمی داد خمينی ديگری از دل حوزه های علميه بيرون آيد.  
با اين تفاصيل هدف اين يادداش��ت پيدا كردن زمينه های ش��هادت اين عالم مجاهد 
نيست كه خود اين موضوع می تواند دس��تاويز پژوهش های ويژه ای باشد؛ بلکه اندكی 
تأمل در شعاع تابش آن نوری است كه پس از شهادت اين شهيد نقطه تبديل نهضت امام 

خمينی به انقاب اسامی شد. 
به نظر می رسد منبع اساسی اين تابش را بايد در دو ويژگی در سيد مصطفی جست وجو 

كرد: اول صداقت با خويش و دوم بصيرت. 

1. همان، ص323. 
2. همان، ص412. 
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شهيد سيد مصطفی خمينی با خود صادق بود و همين صداقت از او چهره برجسته ای 
در بيت امام ساخت. انسانی كه با خود صادق باشد در مسائل مؤثر و تعيين كننده عصر 
خود حتی اگر باب سليقه اش نباشد، از جمله در آسيب ها و رنج ها، در سختی ها و نشيب 
و فرازها، در رويش ها و ريزش ها مش��اركت می ورزد و از زير بار مسئوليت ها شانه خالی 
نمی كند. سراسر زندگی اجتماعی شهيد مصطفی تا لحظه شهادت گواه آن است كه او 
با خودش به صداقت زندگی كرد؛ اگر چه فرآيند اين زندگی با حدت و شدت همراه بود. 
تقدير از چنين شخصيت پيچيده و در عين حال ساده ای برای كسانی كه هيچ گاه در طول 
زندگی با خود صادق نبودند، مخاطره آميز و دش��وار است و شايد يکی از داليل سکوت 

درباره شهيد سيد مصطفی خمينی همين باشد. 
ويژگی ديگر بصيرت بود. بزرگ ترين دليل اين بصيرت كه حتی شخصيت های بزرگ 
دينی چون آيت اهلل سيد رضا بهاءالدينی را مجذوب خود می كند در اجازه روايی وی برای 

شهيد سيد مصطفی خمينی هويدا است. 
بس��مه تعالی- الحاج مصطفی آيه اهلل جمع بين العق��ول و المنقول و 
السياسه االساميه و الدينيه فی ش��بابه و بلغ ما بلغ من نوادر زماننا بل 

نوادر االعصار و االزمان1
به ندرت مشاهده شده اس��ت كه يک عالم دينی در اجازه روايی به يک عالم ديگر، به 
توانايی سياسی وی آن هم در دوره جوانی اش��اره داشته باشد. چون احصاء اين توانايی 
شبيه توانايی فقهی و فلسفی نيست. احصاء اين توانايی نه ناظر به قدرت تفکر است كه از 
دل آن نظريه استخراج می شود و نه ناظر به تخيل است كه از دل آن هنر بيرون می آيد 
بلکه ناظر به عمل و رخداد است كه پيوسته در معرض خلع و لبس و قبض و بسط است.

آيت اهلل بهاءالدينی چه ويژگی در توانايی سياسی شهيد سيد مصطفی خمينی ديده 
اس��ت كه حاضر می ش��ود در اجازه خود بدان اش��اره كند؟! با همه اين ويژگی ها سيد 
مصطفی در اوج ش��ور زندگی سياس��ی و اجتماعی، ناگهان خاموش شد. امام خمينی 
هيچ گاه آرمان های انقاب اسامی را به كشف علت های اين خاموشی مبهم و بی پاسخ 
گره نزد. فقط مرگ او را از الطاف خفيه الهی دانس��ت. ش��ايد در آن هنگام كسی درك 
درستی از اين گزاره نداشت. مرگ ناگهانی يک آقازاده در يک كشور غريب هر چقدر هم 
كه مشکوك باش��د چرا بايد از ناحيه يک حکيم گرانقدری چون امام خمينی از الطاف 

خفيه الهی تلقی شود؟ 

1. جمهوری اسامی، 1372/8/1، ص12. 
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اين يادداش��ت دو بخش دارد: بخش اول آن به زمينه های مغفول ماندن ش��خصيت 
علمی، سياسی و انقابی آيت اهلل شهيد سيد مصطفی خمينی نظر دارد و بخش دوم به 
زمينه های به شهادت رسيدن او و اثراتی كه اين شهادت در نهضت امام خمينی و برآمدن 
انقاب اسامی داشت، می پردازد. يقين داريم روايت انقاب اسامی در هر خوانشی بدون 
شهيد مصطفی خمينی روايت ناقصی است. همان طوری كه نام انقاب اسامی بدون نام 

امام خمينی در جهان شناسه ای ندارد. 
اول؛ راست گفته اند كه نظريه ها، ايده ها، شخصيت ها، گروه ها و جريان ها در هر سطحی 
كه باشند، هر چند عالی، فارغ از شرايط تاريخی نيستند.1 شرايط جعبه سياهی هستند 
كه همراه رخدادها نيستند ولی در پس رخدادها، آنچه را كه گفته نشده آشکار می سازند. 
از اين زاويه، تاريخ را بايد بسيار فراتر از داده ها، بلکه استادی دانست كه درباره ابهامات 
پيچيده و پيامدهای قصدنشده طرح های عقانی به ما تعليم می دهد.2 شهادت حاج آقا 
مصطفی در اول آبان سال 1356 كه طليعه فراگير ش��دن نهضت امام خمينی است از 
جمله جعبه سياهی است كه در مطالعات مربوط به زمينه های پيروزی انقاب اسامی، 
هنوز رمزگشايی نشده است. هيچ كس در اصالت درونی اين رخداد و نقش راهبردين آن 

در شعله ور كردن انقاب اسامی ترديدی به خود راه نمی دهد. 
اگر چه نام سيد مصطفی خمينی برای نسل اول و دوم انقاب اسامی آشنا و مأنوس 
است اما برای نس��ل حاضر و شايد نسل های آينده، اين آش��نايی و انس به لحاظ وجود 
بی واسطه و زنده آن عزيز نيست. او بيش از هر چيز به واسطه فيض وجود پدر بزرگوارش 
خمينی كبير به چيزی دور از ما و چيزی كه پيوس��ته دورتر و دورتر می ش��ود، تبديل 
شده است. بنابراين نوشتن درباره چنين شخصيتی كه او را بحق بايد مغز بصير نهضت 
امام خمينی و ايمن ترين و امين ترين س��رمايه انقاب اسامی ناميد شايد نه به معنای 

نزديک تر ساختن او به ما بلکه كم كردن فاصله ما از او باشد. 
پژوهندگان نهضت خمينی كبير به هر دليلی كمتر به زندگی پر فراز و نش��يب شهيد 
مصطفی پرداخته اند و هنوز خطوط س��اده اما بزرگی كه س��يمای زندگی اجتماعی و 
سياس��ی و حتی زندگی علمی او را به تصوير كشد، برجس��ته، بارز و آشکار نشده است. 
تصوير نس��ل و عصر انقاب اس��امی از او چندان دقيق، عميق و آشکار نيست. او حتی 
در ذهن بسياری از انقابيون نسل اول )نه نس��ل پيشکسوت( كه صدای رسای انقاب 

1. برگرفته از: فرد الماير، شگفتی، قدرت جهانی و ناخرس��ندی های آن، ترجمه عباس منوچهری و همکاران، 
تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1389، ص65. 

2. همان، ص65. 
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اسامی را از پس مراسم های يادبود شهادت او شنيده اند و به ميدان آمدند و به خمينی 
كبير لبيک گفتند و بس��اط ظلم و جهل نظام شاهنشاهی را برای هميشه از ايران زمين 
بركندند، شبيه تصوير مبهمی است كه در فاصله و زاويه ديد خاصی در دل ماه در آسمان 
يا در دل يک صخره در كوه يا در نقش های خوش تركيب يک قالی يا يک صفحه طراحی 

ديده می شود. 
پاره ای از شخصيت ها در تاريخ اين چنين هستند؛ بايد آنها را رمزگشايی كرد. بايد آنها 
را در تجربه ها، در فراز و فرودها، در شکس��ت ها و پيروزی ها، در سختی ها، در درس ها و 
عبرت های تاريخی جس��ت وجو كرد. بی ترديد شهيد آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در 
زمره چنين شخصيت هايی اس��ت. هر روز كه از تاريخ انقاب اسامی می گذرد از شمار 
آنانی كه قادرند راوی بصيرت انقابی و جريان شناس نهضت امام خمينی را روايت كنند، 
كاسته می ش��ود. به ندرت دغدغه ای برای روايت بصيرت او ابراز می شود. كسانی كه او 
را حس كرده اند و در جوار وی زندگی كردند با س��ختی و حتی بعضی ها از روی اكراه و 
با احتياط از او می گويند. عده ای هم اگر از او می گويند با او و به بهانه او، بيش��تر از خود 
می گويند. عده ای هم شرمسارند! اقتضائات زمانه و دوری و نزديکی با مناسبات خاص، 
زبان آنها را در كامشان قفل كرده است. می دانند كه چيزی را از انقابيون و از ملت ايران 
جدا كردند كه از انقاب جداناشدنی اس��ت. عده ای هم از كينه ای كه از او به دل دارند 
وارونه می نويسند و در اين نوشته ها تاش می كنند اين چهره بصير انقابی را فردی غير 
انقابی، منزوی و حتی مخالف افکار و انديشه های امام معرفی كنند. اما آنهايی كه شهيد 
سيد مصطفی را حس كردند، او را ايمن ترين و امين ترين دارايی انقاب اسامی می دانند. 
سرمايه ای كه اگر در اقتضائات زمانه مثل پول توجيبی1 هزينه نمی شد، توليدكننده بود. 
استعداد و توانايی افکار، انديشه ها و منش انقابی و هوشمندی بصيرت افزای شهيد سيد 
مصطفی خمينی در شناخت دوست و دشمن و در شناخت جريان های اصيل و ناخالص 
نهضت امام خمينی نقطه اصلی دلگيری و حتی دشمنی عده ای از انقابی نمايان از او بود. 
شايد ناگفته های جعبه سياهی كه در پس شهادت سيد مصطفی هنوز رمزگشايی نشده 

است، همين ويژگی ها باشد.
اگر ما دردمند تبادل توانايی ها و تجربه ها در نهضت امام خمينی بوديم، بايد پيوسته 
شيوه زيست س��يد مصطفی خمينی و از همه مهم تر واليت پذيری او را فراراه خود قرار 
می داديم؛ اما از آنجا كه ارزش تجربه در ما سقوط كرده است با آزمون آزموده ها خسارت 

1. اين عبارت تعبيری است كه رهبر معظم انقاب در فرمايشات خويش درباره سرمايه های انسانی بيان داشتند. 
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به بار می آوريم. گويی اين س��قوط را پايانی نيس��ت. تصوير ما از انقابی بودن و انقابی 
ماندن يک  شبه دستخوش دگرگونی ای می شود كه هرگز در تصور ما نمی گنجيد.

با شهادت سيد مصطفی خمينی نشانه های ظهور فرآيندی در تاريخ آغاز شد كه نه تنها 
تا پيروزی انقاب اس��امی بلکه تا به امروز نيز از حركت نايستاد. اما گويی اين طراوت 
و س��رزندگی و پويايی به ذائقه بعضی از انقابيون ديروز خوش نيام��د. آيا اين نکته در 
خور توجه نبود كه در پايان موج اول نبرد با استبداد و استعمار مجاهدانی كه در ميدان 
نبرد آسيب نديده بودند، حجم قابل توجهی از انرژی خود را صرف تسويه حساب با هم 

نمی كردند يا مهر سهم خواهی به دل نمی گرفتند؟
اما اي��ن اتفاق كم و بي��ش افتاد و بعض��ی از انقابي��ون به لحاظ داش��تن تجربه های 
قابل مبادله به نس��ل های بعدی انقاب نه غنی تر كه كم و بيش فقيرتر ش��دند. س��يل 
آثاری كه س��ه دهه بعد از پيروزی انقاب اس��امی به جای اين كه صرف رمزگشايی از 
بعضی رخدادهای تعيين كننده مس��ير انقاب ش��ود، به تعبير امام عظيم الشأن صرف 
اسطوره سازی و افسانه بافی نسبت به اين و آن ش��د. در تبيين خيانت ها و جنايت های 
رژيم پهلوی برای نسل های بعدی آنقدر تعلل و غفلت كرديم كه اكنون از آنها انوشيروان 

عادل ساختند. 
بر اساس همين نادانی ها در نظام آموزش ابتدايی، متوسط و دانشگاهی اكنون جوانان 
ما زندگی در زير چکمه های نظاميان كودتاگر وابسته به بيگانه را دوره آرمانی تاريخ ايران 
می بينند و يک سرباز نادان، بی س��واد و مزدور را كه حتی فرزندان وی در منزل اختيار 
انتخاب همسر برای خود را نداشتند و رسماً همسران آنها توسط شاه خودكامه و سنگدل 

جابه جا می شد را نماد تجدد، ترقی و آزادی زنان و مردان ايران زمين معرفی می كنند. 
آيا نبايد انديش��يد كه تناقض اين رفتارها از كجا ناشی ش��د؟ جوانی كه از اظهارنظر 
نهادهای نظامی كشور در عصر جمهوری اس��امی در مورد موضوع خاصی از سياست، 
رگ گردن برجسته می كند و با تمام وجود شعار می دهد كه دخالت نظاميان در سياست 
خاف عقل و مردم س��االری و تمدن اس��ت، چگونه نقطه آرمانی وی را دوران حکومت 
يک كودتاگر خشن و عقب مانده قرار می دهند و او حتی جسارت انديشيدن درباره اين 

تناقض ها را ندارد؟! 
همه اينها و صدها تناقض ناگفته نش��ان از اين دارد كه انقابيون عصر انقاب اسامی 
تا چهار دهه بعد از انقاب، سيل آثاری كه منتش��ر كردند همه چيز با خود داشت مگر 
تجربه آنچه بر ملت ما در دوران اخير گذشت. همه برای تبيين انقاب اسامی به جای 
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تشريح افکار و انديشه های ش��خصيت هايی چون: شهيد مطهری، شهيد سيد مصطفی 
خمينی و غيره، در معرفی نظريه های ميشل فوكو، ماركس، استالين، لنين، چارلز تيلی، 
چارلمرز جانسون، كرين برينتون، تدا اس��کاچپل، باری روزان و نيکی كدی و... مسابقه 
نفس گيری را آغاز كردند؛ مسابقه ای كه حتی شگفتی توليدكنندگان اين نظريه ها در 

غرب را به همراه داشت. 
در تاريخ ما ايرانی ها و ما مسلمان  ها، هيچ گاه تجربه ارزش��مندی چنين به فراموشی 
سپرده نش��د. ش��ايد به همين اعتبار بود كه خمينی كبير در نامه مورخ 67/10/25 به 

حجت االسام سيد حميد روحانی می نويسد: 
بايد پايه های تاريخ انقاب اس��امی ما، چون خ��ود انقاب، بر دوش 
پابرهنگان مغضوب قدرت ها و ابرقدرتها باش��د. ش��ما بايد نشان دهيد 
كه چگونه م��ردم عليه ظلم و بي��داد، تحجر و واپس��گرايی قيام كردند 
و فکر اس��ام ناب محمدی را جايگزين تفکر اس��ام س��لطنتی، اسام 

سرمايه داری، اسام التقاط و در يک كلمه اسام امريکايی كردند...1
امام به درس��تی می دانس��ت تاريخ واقعی نهضت ها هيچ گاه از دهان نخبگان شنيده 
نخواهد ش��د. آنها بيش از هر چيز عايق و س��ايق خود را بر نهض��ت تحميل خواهند 
كرد. اما همان طور كه گفته ش��د در پس رخدادها هميشه جعبه سياهی وجود دارد كه 
بايد كش��ف و رمزگش��ايی گردد. بيان آرمان های انقاب از زبان توده ها، رمزگشايی از 
سفررفتگانی است كه به رغم بودن در مسير، هيچ گاه به حساب نمی آيند و خاطرات آنها 

جاذبه ای برای ثبت و ضبط ندارد. 
حکايت مال كسانی است كه در س��فر بودند. امام می دانست كسانی كه در سفر بودند 
هميشه حکايتی برای گفتن دارند. انقاب اسامی روايت پر آوازه سفر مردم ايران بود. 
كسانی كه در تمام مسير رنج راه و خطرات آن را به چش��م ديدند و به جان خريدند؛ نه 
كسانی كه در پايان مسير و هنگام تقسيم مسئوليت ها و مشغوليت ها خود را به صف اول 
رساندند. متأسفانه اكنون قصه گويان انقاب اسامی عموماً كسانی هستند كه حکايتی 

برای گفتن ندارند چون در اين سفر همراه نبودند. 
شايد يکی از داليل به فراموشی سپردن شخصيت های گرانقدری چون سيد مصطفی 
خمينی همين باش��د. اگر امروز قصه هايی در مورد انقابيون و انقاب اس��امی گفته 
می شود و اگر امروز افسانه هايی در مورد نظام پادشاهی و حکومت كودتايی رژيم پهلوی 

1. صحيفه امام، ج21، ص239. 
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گفته می شود و همه اينها برای ملت ايران نامأنوس است و نشانی در تاريخ ندارد به اين 
اعتبار است كه قصه گويان و افسانه س��رايان انقاب اس��امی و رژيم پيش از آن شأنی 
در تحوالت تاريخی ايران نداش��ته و ندارند. مهم ترين نش��انه روندی كه پايانش زوال 
قصه گويان واقعی انقاب اسامی است، ظهور افسانه های انقابی گری و انقابی بازی در 
دوران ماست؛ فراموش كردن انقابيون راستينی چون شهيد سيد مصطفی خمينی در 

افسانه بافی های انقابی است. 
دوم؛ می گويند تاريخ در پيچ و تاب ها و چرخش های غريبش لذت بخش اس��ت.1 زيرا 
در اين پيچ و تاب هاس��ت كه »امر نامنتظر« ورای همه محاس��بات، تحليل ها، داده ها، 
اميدها و نااميدی ها، صورت واقعيت به خود می گيرد. ش��ايد ب��رای اثبات اين گزاره در 
تاريخ تحوالت سياسی- اجتماعی ايران در دوران معاصر، هيچ واقعه ای گوياتر از واقعه 
شهادت آيت اهلل حاج سيد مصطفی خمينی نباشد. گسترش مستدام افق های نهضت امام 
خمينی و تبديل شدن آن به يک انقاب بزرگ اجتماعی، با همه وجوهش به عنوان يک 
»امرنامنتظر«، از پس اين واقعه سر برآورد و يکی از بزرگترين و باشکوه ترين جنبش های 

اجتماعی در تاريخ بشری را رقم زد. 
ش��هادتی كه محرك جديد تاريخ به سوی افقی نه به وس��عت جغرافيای ايران، نه به 
وسعت دنيای اسام، بلکه به عمق ژئوپليتيک و ژئوكالچر جهان شد. شايد هيچ محركی 
به اندازه اين شهادت نمی توانست بازگش��ت نهضت پانزده خرداد به افق های نامحدود، 
بی كرانه، هويت بخش و استقال آور اسام معاصر را رقم زند. درست در طليعه فرج يک 
انتظار تاريخی، امر نامنتظ��ر از پس گذرگاه  های بغرنج تاريخ، در يک ش��رايط به ظاهر 
معمولی، فرا می رس��د و همه محاسبات اس��تراتژيک، راهبردی و ايدئولوژيک را بر هم 

می ريزد. 
از نظر تحليل گران سياسی و جريان ها و مشرب هايی كه سال ها اسير غار تنگ و تاريک 
تئوری های غربی بودند و بر اساس همين تئوری ها، در انتظار جوشش تضاد ديالکتيکی 
مبارزات طبقاتی و همچنين ديناميک حضور يک گروه پيشگام و پيشتاز يعنی حزب، 
طبقه يا ايدئولوژی سياس��ی كه بتواند مردم را به دنبال خود بکشد، نشسته بودند تا آن 
رويارويی بزرگ و جهش انقابی اتفاق افتد؛ اين واقعه هيچ گاه نمی توانست الطاف خفيه 
الهی برای طليعه يک جنبش انقابی باشد. اما ش��هادت حاج آقا مصطفی به مثابه يک 
نشانه بارز و نماد روشن يک رخداد تاريخی، در هيبت يک »امر نامنتظر« از راه رسيد و 

1. همان، ص229. 
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دگرگونی آغاز شد. 
از نظر سياسی، گذار مذهب از امتيازات خاص روحانيت و حوزه های علميه به رهبری 
بامنازع جنبش های اجتماع��ی در ايران، اگر چه با نهضت تحري��م به رهبری ميرزای 
شيرازی و نهضت مشروطه به رهبری آخوند خراس��انی در دوران قاجاری و حتی ملی 
شدن صنعت نفت در دوران پهلوی، با زنجيره ای از برخی دگرگونی ها و جايگزينی های 
مألوف و مأنوس با حاكميت ايلی و قبيله ای در نظام سلطانی و خودكامه ايران همراه شد 
ولی هيچ كدام از اين نهضت ها نتوانست تمام ظرفيت های مذهب را در مقابل افسانه های 
متافيزيکی پادشاهی و افسون های تئوری های غربی در تشجيع مردم برای ايستادگی 
تمام قد با فضای زيست اين نظام ضد عقلی و ضد دينی به صحنه آورد و وظيفه كاوش يک 

دنيای آزاد، آباد، با اصالت و با معنويت را به مذهب منتقل كند. 
نخستين زمزمه های اين تغيير بنيادی در طليعه دهه چهل با نهضت امام خمينی آغاز 
شد. اين نهضت با به چالش كشيدن اصل نظام پادشاهی و نفی جريان های غرب پرست 
حامی سلطنت، دورنمايی در آينده جنبش های اجتماعی در ايران ترسيم كرد كه تنها 
حضور آن در شکل واژه ها و عبارات ساده نبود؛ بلکه، صورت بندی باورهای جديدی بود 
كه می توانس��ت تمامی ظرفيت های تاريخی، معرفتی، فرهنگی و سياسی ملت ايران را 

عملياتی كند.
آنهايی كه درك دقيق و عميقی از تاريخ تحوالت ايران داشتند، می توانستند مهم ترين 
نش��انه های اين صورت بندی جديد را از بعد از نهضت پانزده خرداد س��ال 42 در رشد 
آرمان های تشکيل حکومت اسامی در ميان گروه های مبارز دانشگاهی و حوزوی و در 
ميان نسل جوان رصد كنند. گروه هايی چون: گروه شهيد سبحانی، گروه حزب اهلل، گروه 
ارتش انقابی خلق مس��لمان، گروه دختران عصمتيه، گروه ابوذر، گروه شهيد فاطمی 
و...1 نمونه هايی از اين تشکات دانشگاهی و حوزوی هستند كه شعار تشکيل حکومت 
اسامی را فراراه سنت مبارزاتی خود كردند. دامنه نفوذ اين صورت بندی حتی به درون 
دربار رژيم پهلوی نيز رسوخ كرد و شعار تشکيل جامعه اسامی، آرمانشهر تنی چند از 
جوانان درباری مثل بهمن حجت كاشانی )خلبان برگزيده برای شاه و برادرزاده سپهبد 
حجت كاشانی يکی از مهره های س��لطنت(، علی پهلوی )برادرزاده شاه(، كاترين عدل 
)دختر يحيی عدل يک��ی از مهره های دربار پهلوی و رئيس حزب مردم پس از اس��داهلل 

1. برای مطالعه بيشتر در مورد فعاليت های اين گروه ها، رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامی، 1390، ج4. 
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علم( و...1 می شود. 
فلسفه سياسی امام خمينی به ظاهر برای جوانان تحصيل كرده دانشگاهی در مقايسه با 
انديشه های فريبنده و پرطمطراق غربی كه غرب پرستان نزديک به يک قرن مبلغ و مروج 
آن در دانشگاه ها و مراكز آموزشی و پژوهشی كشور بودند، قابل فهم تر، علمی تر، انسانی تر 
و جذاب تر نشان می داد. اما همه اين دگرگونی های جذاب نياز به عامل نيرومند و محرك 
پر قدرتی داشت تا خصلت انقابی به خود گيرد و استعداد الزم برای بركندن ريشه های 
سرسخت و ارتجاعی يک نظام متناقض به نام نظام سلطانی را داشته باشد. در منطق امام 
خمينی دسترسی به افق های روشن اين صورت بندی جديد، در مخالفت های نمايشی 
بعضی از احزاب و جبهه ها با سلطنت كردن يا حکومت كردن شاه يا در تعارض با فرهنگ 
و تاريخ ايران و در ساماندهی جوانان شوريده در حركت های مسلحانه يا تشکيل احزاب 
و گروه هايی كه تمام استعداد مبارزاتی آنها در ترور چند كارگزار حکومت پهلوی، خلع 
ساح چند مأمور يا اشغال يک پاسگاه در درون جنگل يا حذف و تسويه و قتل مخالفان 
عقيدتی در رقابت های درون تشکياتی خاصه می شد، نبود؛ بلکه تمركز توده های مردم 
در يک همروندی و همبستگی آشکار در زبان، زمان، موقعيت و موضع اعتقادی مشترك 
بود؛ تا با رو در رو شدن با اسطوره پادشاهی و افس��ون تجدد و ترقی غربی تاب مقاومت 
و استقامت و توانايی بركندن ريشه های در هم تنيده پيوس��تگی استعمار و استبداد را 

داشته باشد. 
ريشه هايی كه بر تمام پيکر ايران تنيده بود و دگرگونی ملی ما را با هيچ صورت بندی 
انس��انی تضمين نمی كرد. جدايی نهضت ام��ام خمينی از جنبش ه��ای ديگر دقيقاً به 
واسطه آشکار شدن همين صورت بندی تاريخی و عقيدتی بود. امام سياست را از مناطق 
دوردست عقيدتی كه فقط كارگزاران حکومتی و خواص دانشگاهی و »فان الدوله ها« و 
»بهمان السلطنه ها« بدان دسترسی داشتند و به رموز آن واقف بودند، به ميان توده های 
مردم آورد و موضوع مطالبات مردمی كرد. يکی از مهم ترين حلقه های واسط بين امام و 
امت يعنی بين قشرهای مختلف مردم و رهبری در اين سياست مرحوم حاج آقا مصطفی 

بود. 
بنابراين طبيعی است كه فقدان ناگهانی چنان شخصيتی در چنين نهضتی به چشم 
آيد. همه كسانی كه نقطه جوش انقاب اسامی را بررسی كرده اند و مجذوب چشم انداز 

1. برای مطالعه بيشتر رك: همان، ص452-302 و همچنين: سيد حميد روحانی، جوانان درباری و آرمانشهر، 
تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی، 1395. 
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تغييرات ناگهانی و چش��مگير آن در س��ال 1356 ش��دند، موتور محرك اين تغيير را 
درگذشت رازآلود آيت اهلل سيد مصطفی خمينی دانسته اند. 

چندان مهم به نظر نمی رسد كه بعضی از جريانات سر نخ اين تغييرات را در موضوعات 
بی ارزش��ی چون حقوق بش��ر كارتر، فضای باز سياس��ی و... متصل می كنند. واقعيت 
رخدادهای تاريخی نشان می دهد كه شور و شعف انقابی ملت ايران از ماه آبان 1356، 
حاصل انتظار ناشی از ظرافت های نهفته ای بود كه خمينی كبير 15 سال تاش كرد تا 
جامعه ای راكد را بازسازی و بيدار نمايد. در جايی كه تاش همه افراد و گروه های به ظاهر 
مخالف ش��اه صرف ارتقای جايگاه حزبی در ديوانس��االری نظام شاهنشاهی بود و اين 
تاش ها نمی توانست در حکم نيرويی پيشرو عمل كند، شهادت ناگهانی و رازآلود حاج 
آقا مصطفی سرچشمه شور و برانگيختگی شد و استمرار تغييرات اساسی را تا سرنگونی 

رژيم پادشاهی در ايران تضمين كرد. 
اين ش��هادت همان طور كه امام هوش��مندانه آن را از الطاف خفيه الهی دانست برای 
آنهايی كه از دگرگونی بنيادی در ساختار فرس��وده، كهنه و غير عقلی پادشاهی نااميد 

بودند و الزام آوری سياست های چنين رژيمی را برنمی تابيدند، راهگشا شد. 
چرا اين رخداد از ديدگاه امام برای ملت ايران و نهضت اسامی لطف خفيه الهی دانسته 
شد؟ زيرا به اين نهضت خصلت و سرشتی يگانه و واحد بخشيد؛ خصلت و سرشتی كه در 

قواعد زير تجلی كرد و هنوز هم از ويژگی های انقاب اسامی است: 
1. تقويت الگوی انسجام جمعی

2. قدرتمندتر شدن شالوده های الگوی جمعی
3. يگانه شدن سرشت و خصلت جنبش ملت ايران

4. تقويت ميل به تغيير رژيم كهنه
5. گرايش به دگرگونی بنيادی

6. تبديل شدن نهضت امام خمينی به يک نهضت فراگير
7. تقويت عمل متحد و از خود گذشتگی و ايثار

تقويت و قدرتمندتر شدن شالوده های الگوی انسجام جمعی 
از كودتای س��ياه رضاخان تا س��ال 1356 كه نقطه آغاز تمايات منسجم مردم برای 
تغيير بنيادی وضع موجود است، ايران الگوی انسجام جمعی خود را از دست می دهد و 
تبديل به يک جامعه چهل تکه و از هم گسيخته می شود. سياست های رژيم پهلوی در 
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هويت زدايی، فرهنگ زدايی و دين زدايی از ايران آسيب های جدی به بسترهای مناسب 
الگوهای انسجام جمعی وارد می كند. هيچ عامل پر قدرت ديگری بعدها نتوانست جای 
اين الگو را بگيرد. ايران از دوره رضاخان تا انقاب اس��امی به دنبال بازس��ازی الگوی 
انسجام جمعی خود بود. به رغم همه تاش هايی كه در دوران حکومت رژيم بی هويت و 
وابسته پهلوی انجام پذيرفت هيچ گاه به شکل يکپارچه و سراسری عاملی كه بتواند محور 
اين انسجام قرار گيرد مورد توجه قرار نگرفت. شهادت حاج آقا مصطفی و وقايع مستمر و 
به هم پيوسته پس از آن و در نهايت قيام يکپارچه ملت ايران زمينه ها و بسترهای مناسب 
اين الگوی انسجام جمعی را فراهم كرد و تا امروز به رغم گذشت نزديک به چهار دهه از 
انقاب اسامی ش��الوده های اين الگو روز به روز قوی تر و از انسجام بيشتری برخوردار 
شد. امروز همه آنهايی كه دستی در تحليل انقاب اسامی دارند يکی از عوامل اساسی 
قدرت انقاب اس��امی و اس��تقامت آن در مقابل تمامی توطئه ها را اين الگوی انسجام 

جمعی می دانند. 
الگويی كه در فراز و نشيب های سخت اين دوران، در بحران های دهه اول، در دفاع مقدس، 
در تحريم های اقتصادی، سياس��ی و علمی، در طراحی های پنهان كودتاهای رنگارنگ، 
در فتنه ها، در بحران های جانشينی رهبری كه بااستثنا تمامی انقاب های مشهور را از 
مسير آرمان های اصلی آن دور كرد و در حفظ و نگهداری انقاب به كمک ملت ايران آمد و 

سياست های براندازی دشمنان بی شمار داخلی و خارجی انقاب را ناكام كرد. 

يگانه شدن سرشت جنبش اسالمی مردم ايران
از ديگر بركات الطاف خفيه الهی ش��هادت حاج آقا مصطفی، يگانه شدن سرشت اين 
جنبش در جای جای ميهن بود. آنهايی كه انقاب اسامی را يک جنبش توده وار و فاقد 
مکانيسم های آگاهی بخش تاريخی و عقانی می دانند، به استناد بعضی از جنبش های 
ناسيوناليستی در اروپا مدعی هستند كه تبديل پذيری جنبش های توده وار يک قاعده 
اجتماعی است.1 زيرا وقتی مردم مستعد مش��اركت در جنبشی توده وار باشند، معموالً 

1. در يک نگاه كلی، جنبش های توده وار در فلسفه سياس��ی غرب جنبش هايی هستند كه فاقد طبقه پيشرو و 
آگاهی های تاريخی و بيشتر خردگريز و دارای رهبری احساساتی و مردم فريب می باشند. در جنبش های توده وار 
مردم بدون آگاهی و از روی احساس��ات وارد جنبش ش��ده و بر نخبگان و طبقات پيش��رو كه از آگاهی طبقاتی 
برخوردارند پيشی می گيرند و جنبش را عوام زده می سازند. برای مطالعه بيشتر در مورد جنبش های توده ای، رك: 
اريک هوفر، مريد راستين؛ تأماتی درباره سرشت جنبش های توده وار، ترجمه شهريار خواجيان، تهران، اختران، 
1385. همچنين از اين اثر ترجمه ديگری وجود دارد: اريک هافر، پيرو راستين، ترجمه فيروزه خلعتبری، تهران، 

شباويز، 1372. 
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برای هر جنبش بالفعل و نه صرفاً جنبشی با بينش يا برنامه خاص، مستعد و مهيا هستند. 
از نظر آنها در آلمان پيش از هيتلر، احتمال پيوس��تن هر جوان بی قرار به كمونيست ها 
همانقدر بود كه احتمال پيوس��تن به نازی ها؛1 يا در قلمرو پر جمعيت روس��يه تزاری، 
جمعيت جوش��ان يهوديان هم آماده انقاب و هم مستعد پذيرش و پيوستن به جنبش 
صهيونيسم بودند. ممکن بود در خانواده ای يک تن به انقابيون روسيه بپيوندد و ديگری 

به صهيونيسم. 
حيم وايزمن اولين رئيس جمهور رژيم اشغالگر فلسطين می گويد: 

مادرم در آن روزه��ا می گفت: هر اتفاقی كه بيفت��د وضع من رو به راه 
خواهد بود. اگر شموئيل )پسر انقابی اش( راست بگويد ما همه در روسيه 
خوشبخت خواهيم شد و اگر كار حيم )پسر صهيونيستش( پيش برود 

برای زندگی به فلسطين خواهيم رفت.2
به كارگيری اين قاعده در فهم انقاب اسامی نوعی شبيه سازی ساده لوحانه و ناشی از 
فقر تاريخی در مورد ايران است؛ زيرا استعداد گرايش و تبديل پذيری جنبش های توده وار 
به همه جنبش ها هيچ گاه در ايران س��ابقه ندارد. مطالعه جنبش های اجتماعی ايران از 
دوره قاجاريه تا سقوط حکومت مشروطه سلطنتی به دست انقابيون اسامی، بهترين 
بستر ابطال نظريه تبديل پذيری جنبش اسامی است؛ زيرا در تمامی اين جنبش ها عامل 
اصلی و موتور محرك اجتماعی مردم، مذهب بود و هيچ عامل ديگری اس��تعداد ايجاد 

تحرك اجتماعی عليه نظام سلطنتی را در ايران نداشت... 
بزرگ ترين نقطه ضعف تسری قواعد جنبش های توده وار به انقاب اسامی ناتوانی در 
شناخت قواعد »تحرك اجتماعی« از عمل »تحريک اجتماعی« است. در ايران معاصر 
تحرك اجتماعی كه پايه و اساس جنبش ها است تحت تأثير مذهب و روحانيت است و 
تا به امروز تمامی اين جنبش ها از اين قاعده پيروی كردند. از 28 مرداد سال 32 تا اول 
آبان سال 56 يعنی تا شهادت حاج آقا مصطفی، تعداد زيادی از انقابيون چپ و راست و 
روحانی و غير روحانی با تمايات عقيدتی متفاوت توسط رژيم خون ريز و سفاك پهلوی يا 
كشته شدند يا به شهادت رسيدند. هيچ كدام از آنها حتی دستمايه تحريک اجتماعی در 
ايران نگرديد چه برسد به اين كه بخواهند تحرك اجتماعی مستمر در جامعه ايجاد كنند؛ 
تحركی كه سرانجامش سرنگونی يک رژيم تاريخی و جايگزين آن يک نظام جديد باشد. 

1. اريک هوفر، مريد راستين؛ تأماتی درباره سرشت جنبش های توده وار، همان، ص27. 
2. همان. 
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هيچ جنبشی در ايران به دليل فقدان عناصر تحرك اجتماعی در درون آموزه های خود 
تبديل به جنبش ديگر نگرديد. در هيچ جای تاريخ ايران ثبت نشده است كه جريان های 
جنبش ماركسيستی و كمونيس��تی در ايران در ش��رايط جنبش توده وار، رنگ و بوی 
اسامی گرفته باشند يا بر عکس. اما چه شد مرگ رازآلود فرزند امام خمينی در كشور 
عراق، چنين تحرك اجتماعی عظيمی- كه شعاع قدرت تخريبی آن اركان يک رژيم دو 
هزار و پانصد ساله را ويران كرد و سرشت جنبش اجتماعی ملت ايران را يگانگی بخشيد- 
به وجود آورد؟! دامنه اين يگانگی چنان عميق بود كه حتی جريان های مخالف جنبش 

اسامی نيز نتوانستند خود را از اثرات آن دور نگه دارند. 
اين شهادت چه ويژگی هايی نسبت به شهادت های گذشته داشت كه توانست چنين 
سرشت يگانه ای به جنبش اسامی ملت ايران ببخشد؟ اگر يگانگی جنبش های توده وار 
در اروپا واقعه ای نادر و امری غريب بود در ايران معاصر اين يگانگی از ويژگی های اليتغير 
جنبش های اسامی است. گستره وس��يع اثرات شهادت حاج آقا مصطفی را جز در اين 

قاعده نمی توان تحليل كرد و بايد آن را از الطاف خفيه الهی دانست. 

تقويت ميل به جايگزينی رژيم کهنه
يکی از قوی ترين جذبه های نهضت امام خمينی نس��بت به س��اير جريان های مقابل 
رژيم پهلوی، داشتن جايگزين های اميدبخش به جای رژيم پادشاهی بود. گروه هايی كه 
داعيه تقابل با رژيم پهلوی را داشتند به كلی از اين جذبه تهی بودند. آرمان های اغلب اين 
گروه ها و جريان ها كسب امتيازات حداقلی برای حزب يا گروه خود در دل ساختار نظام 
پادشاهی بود. هيچ يک از گروه ها و جريان های سياسی مقابل شاه، يا به دنبال سرنگونی 
نظام پادش��اهی نبودند يا اگر هم بودند اين دگرگونی را در وابستگی به يکی از دو قطب 

قدرت جهانی يعنی امريکا و شوروی ممکن می دانستند. 
جذبه نهضت امام خمينی از جنس جذبه جايگزينی و اميدبخش ايده های نو و مستقل 
در مقابل ايده های كهنه و وابسته بود. اين جذابيت به ويژه در جامعه ايران كه سرشار از 
ميل به تغيير در يک سده گذشته بود شديداً مؤثر افتاد، زيرا در چرخش های ايدئولوژيک 
سنت های مبارزاتی جريان های سياس��ی از تمايات ليبراليستی در نهضت مشروطه و 
نهضت ملی شدن صنعت نفت به جريان های سوسياليستی و كمونيستی در سال های 
بعد از كودت��ای 28 مرداد، مردم هي��چ عامتی از دگرگونی بني��ادی نديدند. همه اين 
چرخش ها شعار حفظ سلطنت را يک ضرورت تاريخی برای جامعه ايران می دانستند. 



24
سخن سردبير

دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

اين تنها امام خمينی بود كه سلطنت و شاه دوستی و شاه پرستی را مترادف با غارتگری، 
جنايت، خردگريزی، عقل ستيزی و باورهای انسانی می دانست و هدف نهضت را بر نفی 

شاه پرستی و شاه دوستی قرار داد. 
موج برخاسته از شهادت حاج آقا مصطفی در ايران ميل به جايگزينی يک نظام مردمی 
را به جای نظام كهنه و پوسيده شاهنشاهی نه تنها تقويت كرد بلکه اين ميل را در اركان 
نهضت و شعارهای آن نهادينه س��اخت. نااميدی ناش��ی از فقدان نگاه به آينده پس از 
كودتای 28 مرداد و سركوب نهضت خودجوش 15 خرداد و تبعيد امام خمينی از ايران تا 
حدودی احساس به پايان رسيدن همه چيز را در ملت ايران تقويت می كرد. در جامعه ای 
كه از نظر بس��ياری از تحليل گران، مردم بدون اميد زندگی می كردند و بر اثر كشاكش 
پيوسته تقابل چپ و راست و س��نت و مدرنيته، گيج و از نفس افتاده نشان می دادند و 
نوميدی ناشی از بيکاری، فقر، بی هويتی، تحقير، وابستگی، نوكری اجنبی و ساير مصائبی 
كه حکايت از چشم انداز نيستی يک جامعه انس��انی در آينده نزديک بود، پيش رو قرار 
داشت و پناهگاهی جز مسجد و هيئت و روضه نبود، ناگهان بغض فروخورده جامعه در 
آن امر نامنتظر، كه شهادت حاج آقا مصطفی بود شکست و به سيابی مهيب تبديل شد 
و بنيان های سست نظام پادشاهی و ستون های داخلی و خارجی آن را ويران كرد و يک 

نظام مستقل و مردمی را جايگزين آن نظام منفور و پوسيده كرد. 
شهادت حاج آقا مصطفی هم نهضت امام خمينی را به يک نهضت فراگير تبديل كرد، 
هم به عمل متحد در نهضت امام خمينی انسجام بخشيد و هم از خود گذشتگی و ايثار 

را در اركان نهضت نهادينه كرد. 


