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با كاوشگران تاريخ و
دانشوران معرفت

يكی از دانش��جويان، در پايان س��خنرانی مدير مس��ئول فصلنامه 15خ��رداد در روز 
21بهمن92، در جمع دانشجويان دانشگاه علوم پزش��كی اهواز پرسيد: شما فرموديد 
كه نهضت امام خمينی، نهضتی معنوی و روحانی بود، مسائل مادی در آن هيچ نقشی 
نداشت؛ امام برای دفاع از اسام به پا خاست و هيچ گاه انديشه مادی نداشتند؛ قيام ملت 
ايران عليه شاه برای كار و نان و مسكن نبود، حتی برای نفت و تنباكو و... نبود؛ مردم در 
راه دفاع از اسام و حسين زمان به صحنه آمدند و جان و جوان دادند. اگر مسائل مادی 
در نهضت امام نقشی نداشت، چگونه امام در روز ورود به ايران )12بهمن1357( به ملت 

ايران وعده دادند كه آب و برق، رايگان خواهد شد؟ 
متأسفانه به علت ضيق وقت، مجال پاسخگويی مفصل، مستند و مستدل به اين پرسش 
در آن سخنرانی ممكن نشد و قول داده شد كه به اين پرسش در شماره جاری فصلنامه 
15خرداد پاسخ داده شود. اكنون پاسخ مذكور برای استفاده عموم مخاطبان فصلنامه 

تقديم می شود: 
1. امام در س��خنرانی تاريخی 12بهمن1357 در بهشت زهرا حتی يك كلمه در مورد 
رايگان شدن آب و برق چيزی نگفت و انتس��اب وعده آب و برق رايگان به مردم در اين 
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سخنرانی يك دروغ تاريخی بزرگ می باشد. اكنون، هم نوار سخنرانی امام موجود است 
و هم متن كامل اين سخنرانی در كتاب صحيفه امام، جلد 6، صفحه 10 به چاپ رسيده 

است و حق جويان تاريخ می توانند به اين منبع رجوع نمايند. 
2. ممكن است بعضی ها بگويند كه امام قبل از پيروزی انقاب با وعده های مادی مثل 
مسكن رايگان، آب و برق رايگان و امثال اينها مردم را برای سرنگونی رژيم شاه به صحنه 
كشيده است. اگرچه انتس��اب علت اصلی يك انقاب ملی و تاريخی و اسامی باشكوه، 
كه مردم در آن عزيزترين گوهر وجودی خود يعنی جان را فدا كردند، به مسائل مادی 
آن هم از جنس رايگان شدن آب و برق و غيره، سخيف ترين نوع داوری در مورد علل و 
انگيزه های يكی از مقدس ترين جنبش هاي اجتماعی در طول تاريخ بشر است و كسانی 
كه چنين داليلی را به عنوان علل و انگيزه های اصلی انقاب اسامی ارايه می دهند بيش 
از هر چيز به ملت بزرگ ايران توهين می كنند؛ ليكن بايد گفت كه بر اس��اس اس��ناد و 
مدارك موجود، امام خمينی تا قبل از پيروزی انقاب اس��امی، يعنی 22بهمن س��ال 
1357، نه در پيام ها، نه در نوشته ها و نه در س��خنرانی ها و مصاحبه های خود هيچ گاه 
به ملت ايران نگفت كه اگر به خيابان ها بريزيد و رژيم فاسد و بی هويت پهلوی را ساقط 
كنيد و حكومت را به ما بسپاريد، ما آب و برق و مسكن و نان و... را مجانی در اختيار شما 
خواهيم گذاشت. اصوالً امام هيچ گاه با وعده های مادی مردم را به صحنه انقاب نياورد 
و يكی از داليلی كه انقاب اسامی را نسبت به س��اير جنبش های اجتماعی در جهان 
ممتاز می سازد همين است كه مردم می دانستند رهبران اصلی انقاب اسامی به آنها 

وعده هايی از جنس وعده های آب و برق رايگان نداده اند.
اكنون ما در عصر قاجار و عصر پهلوی زندگی نمی كنيم كه بتوان به راحتی اس��ناد و 
مدارك مربوط به قراردادها، دادن امتيازات به بيگانه ها، بده بس��تان های پش��ت پرده و 
وعده های داده شده را از چشم مردم پوش��يده نگه داشت. كسانی كه دنبال حقيقت در 
تاريخ هستند می توانند با مراجعه به كتابخانه ها، مراكز اسناد و رسانه ها و از همه مهمتر 
با رجوع به پايگاه های اينترنتی معتبر، تمام سخنرانی ها، پيام ها و نوشته ها و وعده های 

امام را قبل و بعد از انقاب اسامی دريافت نمايند و بعد داوری كنند. 
3. وعده آب و برق رايگان به مردم، برای اولين بار، در تاريخ 8اسفند1357يعنی شانزده 
روز بعد از پيروزی انقاب اس��امی توس��ط آقای عباس اميرانتظام س��خنگوی دولت 
بازرگان، در روزنامه ها نمايش داده شد و روزنامه كيهان در اين روز با تيتر درشت نوشت: 

»آب و برق مجانی می شود« 



36
5

ت
عرف

ن م
ورا

نش
و دا

خ 
اري

ن ت
گرا

وش
ا كا

ب
92

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
 پ

38
3 و 

ه 7
مار

 ش
هم

ازد
ل ي

 سا
وم

ه س
دور

عباس اميرانتظام معاون نخست وزير و سخنگوی دولت بازرگان در اين روز اعام كرد: 
لوايح بسيار زيادی در مورد رفع مش��كات مردم به خصوص طبقه كم درآمد از تصويب 
هيئت وزيران گذش��ته است و برای تصويب به ش��ورای عالی انقاب ارسال شده است. 
يكی از اين لوايح مربوط به بخشودگی بهای آب و برق است كه اميدوارم روز پنجشنبه 
عين تصويب نامه را پس از تصويب شورای انقاب، همراه با ساير لوايح تصويب شده اعام 

كنيم... 
4. در تاريخ 9اس��فند1357 يعنی يك روز پس از اعام رس��می دولت بازرگان مبنی 
بر تصميم دولت در بخش��ودگی بهای آب و برق، امام خمينی به مناسبت ترك تهران و 
رفتن به قم، در اعاميه ای كه به »اعاميه چهارده توصيه درباره انقاب و مسائل داخلی 
كشور« معروف شد، برای اولين بار از اصطاح »مجانی كردن آب و برق و بعضی چيزها« 

استفاده می كنند و در بند 3 اين توصيه نامه می نويسند: 
... من به دولت راجع به مجانی كردن آب و برق و بعضی چيزهای ديگر 
فعًا برای طبقات كم بضاعتی كه در اث��ر تبعيضات خانمان برانداز رژيم 
شاهنشاهی دچار محروميت ش��ده اند- و با برپايی حكومت اسامی به 
اميد خدا اين محروميت ها برطرف خواهد شد- سفارش اكيد نمودم كه 

عمل خواهد شد.1

1. صحيفه امام، ج6، ص262-263. 
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جالب است كه امام در 10اسفند سال 1357 پس از ورود به قم و ديدار با مردم مجدداً 
تأكيد می كند كه انقاب اس��امی برای رايگان ش��دن آب و برق و غيره نبوده اس��ت و 

می فرمايد: 
ما عاوه بر اينكه زندگی مادی شما را می خواهيم مرفه بشود، زندگی 
معنوی شما را هم می خواهيم مرفه باشد. شما به معنويات احتياج داريد. 
معنويات ما را بردند اينها. دل خوش نباشيد كه مسكن فقط می سازيم، 
آب و برق را مجان��ی می كنيم برای طبقه مس��تمند، اتوبوس را مجانی 
می كنيم برای طبقه مستمند، دل خوش به اين مقدار نباشيد. معنويات 
ش��ما را، روحيات ش��ما را عظمت می دهيم؛ ش��ما را به مقام انسانيت 
می رسانيم. اينها ش��ما را منحط كردند؛ اينقدر دنيا را پيش شما جلوه 
دادند كه خيال كرديد همه چيز اين اس��ت. ما، هم دنيا را آباد می كنيم 

و هم آخرت را.1
5. به رغم اينكه استكبار جهاني و در رأس آن ش��يطان بزرگ با توطئه هاي گوناگون 
مانند جنگ تحميلي، تروره��اي داخلي، تحريم اقتصادي و... نگذاش��ت كه آرمان ها و 
برنامه هاي امام در راه رفع مشكات مادي ملت ايران آن گونه كه بايد و شايد تحقق يابد 
و خسارت هاي سنگين مادي و معنوي با جنگ خانمانس��وز هشت ساله بر كشور ايران 
وارد كرد، مي بينيم كه ملت ايران با همه قدرت راه ام��ام و رهبري را پي گرفته و در راه 
پشتيباني از آرمان هاي انقاب اسامي پابرجا و استوار در صحنه حضور دارد و اين خود 
گواه زنده اي است بر اينكه نهضت امام و انقاب اسامي جنبه مادي نداشته است و ملت 
ايران در راه دفاع از اسام انقاب كرده  و امروز نيز در راه پاسداري از اهداف مقدس اسام 

پاي آن ايستاده است. 

نتيجه 
همان طوری كه اسناد مذكور نشان می دهد امام تا روز پيروزی انقاب اسامی هيچ گاه 
به ملت ايران وعده ای كه جنبه مادی داشته باشد نداد. اما پس از پيروزی انقاب در راه 
بهبود زندگی ملت ايران لحظه ای آرام نداشت. پيوس��ته برای رفع گرفتاری های مردم 
خصوصاً قشرهاي بی بضاعت، به مس��ئوالن تذكر و رهنمود می داد. به دليل فقر مطلق 
و كشنده ملت ايران در رژيم پهلوی و محروميت آنها از حداقل های زندگی، هنوز چند 

1. همان، ص273. 
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روزی از پيروزی انقاب نگذشته بود كه برای حل مشكات مسكن محرومين، حساب 
صد را افتتاح كردند و بنياد مسكن و بنياد مستضعفان را بنا نهادند. كميته امداد امام، نهاد 
ديگری بود كه برای تأمين حداقل معيشت زندگی بخشی از محرومين پايه ريزی شد. 
جهاد سازندگی به عنوان يك نهاد مردمی و انقابی مأموريت پيدا كرد تا با محروميت های 
مضاعف دو، سوم از جمعيت آن روز ايران يعنی روستاييان در حوزه آب، برق، مدرسه، 
جاده، بهداشت، مسكن روستايی، درآمد مردم در روستاها و ده ها موردی كه به عمران، 

آبادانی و توسعه روستايی مربوط می شد، مبارزه كند. 
آن چيزی كه باعث ش��د تا امام در قلب امت خود جا بگيرد و صده��ا زن و مرد و پير و 
جوان راضی باشند جان، مال و فرزندان خود را در راه آرمان های امام خمينی و انقاب 
اس��امی فدا كنند، همين مرام و منش انس��انی و الهی امام بود؛ برخاف روش و منش 
اغلب سياست بازان و كارگزارانی كه برای به دست آوردن جاه و مقام و پست و ثروت تا 
قبل از كسب قدرت، فراوان از مردم دم می زنند و وعده های دروغين می دهند و نيازهای 
مردم را به بازی می گيرند، اما روزی كه به قدرت می رس��ند همه آن وعده ها را فراموش 

كرده و كاری با مردم ندارند. 
امام تا قبل از اينكه انقاب اس��امي به پيروزی برس��د فقط برای مردم از آرمان های 
اسامی و دفاع از ارزش ها و مقابله با فساد و بی دينی و بی حيايی و دفاع از عزت و شرف 
ملی و ناموس اس��امی و جلوگيری از به هدر رفتن س��رمايه ها و ذخاير ملی و فرهنگی 
و دينی مردم و دفاع از استقال، آزادی و تماميت ارضی كش��ور گفت و آنها را به قيام و 
از خودگذشتگی برای بازگش��ت به اين آرمان ها دعوت كرد و از آنها خواست كه خالص 
برای خدا قيام كنند. مردم می دانستند نهضت امام خمينی نهضت فريب و دروغ نيست. 
نيازهای مردم به بازی گرفته نش��ده و امام حاضر نيس��ت با وعده های مادی با غيرت و 

شرف مردم بازی كند. 
وقتی انقاب اسامی به پيروزی رس��يد خدمت به مردم در رأس برنامه های امام قرار 
گرفت. نه به عنوان پاداش فداكاری ها و جانبازی ه��ای ملت بزرگ ايران در راه پيروزی 
انقاب اسامی، بلكه به عنوان يك وظيفه اسامی و رسالتی كه پيشوايان دين بر دوش 
دانايان امت قرار داده اند. به مصداق ده ها آيه از قرآن و صدها روايتی كه از معصومين در 
حل گرفتاری های امت و اصاح زندگی مردم وارد شده اس��ت؛ از جمله روايت معروف 

امير مؤمنان علی عليه السام كه فرمود: 
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من كمال السعاده السعی فی صاح الجمهور1 
از كمال سعادت اين است كه انسان برای اصاح امور مردم تاش كند. 
از ديدگاه امام بر اساس آموزه های اسامی، قيام ملت ها در راه خدا و حماسه آفرينی های 
آنان را نبايد و نش��ايد با وعده های تنگ نظرانه مادی مثل نان، مس��كن و غيره ضايع و 
بی ارزش نشان داد و انسان های عرشی را به فرش كشاند و الهوتيان را همنشين ناسوتيان 
كرد. اما، حكيمی كه دل در گرو زنده كردن سنت های الهی در زندگی اجتماعی مردم 
دارد، می داند اگر ملتی به وعده های خود با خدا عم��ل كرد و جان و مال خود را در كف 
ياری دين خدا قرار داد نمی توان در مورد مش��كات زندگی اين جهانی او غفلت كرد و 

امور وی را به فراموشی سپرد. 

1. غررالحكم و دررالكلم، ترجمه لطيف راشدی و سعيد راشدی، قم، پيام علمدار، 1388، ص876، روايت 9354. 


