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15خرداد؛ پایه های استوار انقالب اسالمی و نقطه عطف 
زوال سلطانيسم و سکوالریسم در ایران

دکتر مظفر نامدار1

مقدمه
واقعيت ه��ای اجتماع��ی اجتناب ناپذير و ظالمان��ه ای به نام فقر فرهنگی، سياس��ی، 
اقتصادی و اجتماعی در ايران دهه 40 و 50 پيدايش جنبش 15خرداد 1342 و انقاب 
اسامی 1357 را به همراه داشت. پر واضح اس��ت كه ايران از دوره سلطنت بی كفايت 
قاجاريه، در حال دست و پنجه نرم كردن با اين فقرهای خانمان برانداز بوده است. اين فقر 
نوظهور از بسياری جهات از فقری كه در گذشته بر ايران حاكم بود تفاوت های بنيادينی 
داشت. زيرا فقری است كه متصل به دو پديده جديد به نام نظام سلطانی )سلطانيسم( 
و سكوالريس��م در ايران بود. قاجاريه نقطه عطف انحطاط پادشاهی و ظهور سلطانيسم 
و سكوالريسم و پهلوی آخرين سلسله از ساطين مستبد و مظهر زوال نظام سلطانی و 

سكوالريسم در ايران بود. 
در اواسط دوره قاجاريه جريان جديدی در ايران شكل می گيرد كه اگرچه اولين جريان 

1. اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال پنجم، شماره 19، بهار 88 به چاپ رسيده است. 
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نو در حوزه تحوالت اجتماعی است، اما اين جريان نماينده پيروزی مسلم و قريب الوقوع 
سلطانيس��م و سكوالريس��م در ايران بود.1 با عنايت به اينكه فق��ر فرهنگی، اجتماعی، 
سياسی، اقتصادی و حتی فقر علمی ايران در دوران معاصر به نوعی تحت تأثير رابطه های 
توليدی و ناگسستنی اين دو پديده است، تمركز بر اين مس��ئله فهم زمينه های ظهور 

جنبش 15خرداد و انقاب اسامی را امكان پذير می سازد. 
جنبش 15خرداد از نظر جامعه شناسی جنبش های اجتماعی بی ترديد نظام يافته ترين، 
منس��جم ترين و اصيل ترين توضيح درباره علل اين فقر و ضرورت قيام عليه آن را ارايه 
می دهد. قيامی كه پايه های اس��توار انقاب اس��امی و نقطه عطف زوال سلطانيسم و 

سكوالريسم در ايران است. 
امام خمينی)ره( در جنب��ش 15خرداد در حقيقت، برای مبارزه ب��ا اين فقر و نابودی 
آن در ايران، پايه های بنيادين آن، يعنی نظام سلطانی و سكوالريسم حامی آن را نشانه 
می گيرد. درست در همين نقطه است كه راه امام و راه جنبش 15خرداد و انقاب اسامی 
از ديگر جريان ها و جنبش های اجتماعی دوران معاصر جدا می شود و درست به همين 
دليل امام جنبش 15خرداد را پايه های استوار انقاب اسامی و نقطه عطف تاريخ ايران 

می داند. 
پديده نظام سلطانی )سلطانيسم( و سكوالريس��م در ايران يك پديده مدرن است كه 
به اعتقاد نگارنده در جريان تحوالت سياسی اجتماعی ايران دوره قاجاريه به وجود آمد. 
در فراز و فرود اين تحوالت فی البداهه بايد گفت كه سكوالريسم مقدم بر سلطانيسم و 
به نوعی پايه گذار مرام سلطانيسم است. بعد از شكست س��نگين قاجاريه از روسيه و از 
دست رفتن سرزمين های ايران و بی كفايتی و جهل پادشاهان و كارگزاران رژيم قاجاريه، 
جريانی در دل ساختار حكومتی شكل می گيرد كه اين جريان در تاريخ معاصر به جريان 
منورالفكری شهرت دارد. بی ترديد خاس��تگاه اجتماعی و فكری اين جريان زمينه های 

مساعد رشد سكوالريسم در تاريخ دوران معاصر است. 
سكوالريسم برای تحقق خواس��ته ها و آرمان های خود كه تقليد مطلق از فرنگستان، 

1. در اين مقاله بنا ندارم نحوه پيدايش و رابطه توليدی دو پديده سلطانيس��م و سكوالريسم را در دوران مدرن 
به عنوان يك پديده جديد و برآمده از مدرنيته و مدرنيسم، تجزيه و تحليل نمايم زيرا به نظر می رسد كه خود اين 
بحث از جمله مباحث مغفول و فراموش شده در تاريخ معاصر است. كه به طور ويژه بايد مورد پژوهش قرار گيرد و 
اين پژوهش برای فهم تاريخ مدرنيته و فهم تاريخ تجدد در ايران بس��يار حياتی است. نگارنده در مقاله »فراسوی 
بيداری ايرانی- اسامی، بازخوانی نظريه ديكتاتوری منور دوره رضاخانی در قالب نظريه انقاب مخملی جريان های 
روشنفكری...« مفصل پايه های رابطه توليدی اين دو جريان را تبيين كرده است. رك: 15خرداد، دوره سوم، س5، 

ش17، پاييز 1387. 
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تبديل ايران به يك مستعمره اروپايی و دست كشيدن از فرهنگ ملی و دينی بود؛ نياز 
به يك دولت مقتدر با ساختار كامًا جديد داش��ت. نهضت عدالتخواهانه ايران كه بعداً 
به نهضت مشروطيت معروف ش��د، فضا و فرصت الزم را برای اين هدف فراهم ساخت. 
نظام مشروطه سلطنتی اولين نظام سلطانی در تاريخ ايران بود. چرا اين نظام اولين نظام 
سلطانی يا سلطانيسم در ايران بود؟ نظام مشروطه سلطنتی چه ويژگی ها و چه تفاوتی 

با رژيم های پادشاهی گذشته در ايران داشت؟
به نظر می رسد مهم ترين ويژگی نظام سلطانی كه آن را از پادشاهی گذشته ايران منفك 
می كرد اين بود كه نظام مشروطه سلطنتی كه ساخته دست جريان سكوالر در ايران بود، 

سلطنت را با برخورداری از دو ويژگی:
1. ايدئولوژی 2. بهره گيری از تكنولوژی در همه حوزه ها

مادام العمر در درون يك خانواده قانونی می كند و اين در تاريخ ايران بی سابقه بود.1 در 
حقيقت نقطه عطف پيدايش نظام سلطانی در مقابل نظام های پيشين ايران هم از نظر 

شكلی هم از جنبه وظايف سلطانی، همين بود.
سلطانيسم و سكوالريس��م از بعد جنبش مش��روطه، سرنوش��ت تحوالت سياسی و 
اجتماعی و همه برنامه های توس��عه را در دس��ت دارد. هر گونه عقب ماندگی، توس��عه 
نيافتگی، خودمداری، فرهنگ گريزی و دين ستيزی ايران در دوران اخير را ابتدا بايد در 

آرمان ها، انگيزه ها، برنامه ها و مأموريت های اين دو پديده جست وجو كرد.
فهم خاستگاه جنبش 15خرداد در سال 1342 و انقاب كبير اسامی در سال 1357 و 
نقطه عطف بودن آنها به طور جدی به فهم پديده سلطانيسم و سكوالريسم وابسته است. 
چرا امام خمينی تأكيد داشتند كه 15خرداد را بشناسيم؟ چرا امام از خاستگاه 15خرداد 
سؤال كردند و فرمودند: »15خرداد چرا به وجود آمد و مبدأ وجود او چه بود و دنباله آن 
در سابق چه بود و االن چيست و بعدها چه خواهد بود؟« چرا امام ما را متوجه شناخت 
پايه گزاران 15خرداد كردند و فرمودند: »15خرداد را چه كسی به وجود آورد و دنباله آن 
را كی تعقيب كرد و االن دنباله آن را چه كسی تعقيب می كند و پس از اين به كيست؟« 
چرا امام دوست داشتند كه نسل های آينده متوجه آرمان ها و مقاصد 15خرداد شوند و 
تفكر كنند كه: »15خرداد برای چه مقصدی بود و تاكنون برای چه مقصدی است و بعدها 

برای چه مقصدی خواهد بود؟«2

1. رك: »فراسوی بيداری ايرانی- اسامی«، 15خرداد، دوره سوم، س5، ش17، پاييز 1387، ص17-53. 
2. تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خمينی، تبيان، آثار موضوعی، دفتر بيستم، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار 

امام خمينی، 1378، ص358. 
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همه متفكرينی كه جنبش های اجتماعی را موضوع پژوهش خود قرار می دهند به اين 
اصل معتقدند كه شناخت هر جنبشی به شناخت عوامل زير وابسته است: 

1. خاستگاه و بسترهای فكری و فرهنگی
2. پايه گزاران جنبش و موقعيت فكری و پايگاه اجتماعی آنها

3. اهداف و آرمان های جنبش های اجتماعی
4. ادامه دهندگان جنبش

5. مخالفان جنبش 
بر همين اساس بود كه امام اصرار داشتند كه:

15خرداد را بشناس��يد و مقصد 15خرداد را بشناس��يد و كسانی كه 
15خرداد را به وجود آوردند بشناس��يد و كسانی كه 15خرداد را دنبال 
كردند، بشناس��يد و كس��انی كه از اين به بعد اميد تعقيب آنها هست، 

بشناسيد و مخالفين 15خرداد را بشناسيد.1
می دانيم رويكردهايی كه جنبش های اجتماعی را تحلي��ل می كنند جريانات فكری 
يكپارچه ای نيس��تند و ديدگاه همگونی ندارند. اين امكان وجود دارد كه هر رويكردی 
عامل خاصی را مبنای فه��م جنبش های اجتماعی قرار دهد؛ ام��ا آنچه كه در همه اين 
رويكردها اشتراك دارد توجه به زمينه های شناخت جنبش است. اين زمينه ها خارج از 
آن پنج مؤلفه ای نيست كه امام در فهم جنبش 15خرداد ارايه می دهد. امام خمينی به 
عنوان يك حكيم حكمت های اجتماعی به درستی اين زمينه ها را برای مطالعه جنبش 

15خرداد به ما معرفی می كند. 
جنبش بزرگ 15خرداد1342 در اندازه خود جنبشی بی نظير و برخوردار از شبكه ای 
از تعامل رسمی و غير رسمی نيروهای اجتماعی و نهادهای دينی بود. ويژگی های اين 
ش��بكه ها به هيچ وجه شبيه شبكه ها و س��ازمان های سياس��ی و حزبی نبود. مهم ترين 
عناصری كه تعامل رس��می و غير رس��می را در جنبش 15خرداد برقرار می س��اخت، 
اعتقادات و آرمان های مشترك، عمل جمعی متمركز بر اعتقادات و تمركز بر رهبری امام 

در اعتراضات عليه نظام سلطانيسم بود.
اغلب پژوهش��گران اين جنب��ش را از آن جهت مه��م می دانند كه پايه های اس��توار 
انقاب اسامی است ولی به نظر می رس��د عاوه بر اين بايد به مفاهيم، نظريه ها، الگوها 
و آرمان ه��ای اجتماعی كه از دل اي��ن جنبش به وج��ود آمد و زوال نظام س��لطانی و 

1. همان. 
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سكوالريس��م حامی آن را تسريع بخشيد توجه 
ويژه ای كرد. اي��ن جنبش به ط��ور مؤثری يك 
پروسه اجتماعی كاملی را كه از جنبش تحريم 
به رهبری ميرزای ش��يرازی آغاز گش��ته بود و 
هدايت آن در دست مرجعيت و دستگاه فقاهت 
ش��يعه بود، اما به دليل كاستی هايی در جنبش 
مش��روطيت به انح��راف رفت��ه و از آرمان های 
مشترك دينی و ملی دور افتاده بود؛ دوباره به هم 

متصل كرد. در 15خرداد اين پروسه در قالب اصيل خود بازتعريف می شود و به صورت 
قطعنامه ای عليه نظام سلطانی و سكوالريسم برای يك سلسله تحوالت جديد به ملت 

ايران اعام می گردد.
جنبش 15خرداد به ظاهر شكست خورد اما در اصل به دليل همين بازتعريف جديد، 
پش��تيبانی همگانی پرتوانی را با خود همراه س��اخت. زيرا از اين تاريخ علی رغم حضور 
جريان های مبارز گوناگون عليه رژيم پهلوی، آرمان های اين جنبش و انديشه های رهبر 
كبير آن، دفاعيه غير قابل ترديدی از مبارزات آزادی خواهی ملت ايران ش��د زيرا آنچه 
اين جنبش را از س��اير جريانات متمايز می س��اخت تأكيد رهبری جنبش بر دگرگونی 
ساختاری در نظام سلطانی و سكوالريسم با توجه به فرهنگ ملی و دينی بود. هيچ يك 
از رهبران جريان های مبارز ديگر و هيچ گروه و حزبی دارای چنين ويژگی هايی نبودند. 
اغلب جريانات مبارز يا تحت تأثير گفتمان های غربی بودند و استعداد الزم برای برقراری 
رابطه با فرهنگ ايرانی را نداشتند، يا خود بخشی از بدنه سكوالريسم در ايران بودند كه از 
نظر ملت ايران يكی از عوامل اصلی فقر فرهنگی و سياسی و اجتماعی در كشور به حساب 
می آمدند و يا به نوعی نماينده جريانات فكری كمونيس��م، سوسياليس��م و ليبراليسم 

جهانی به حساب می آمدند. 
مهم تري��ن ويژگی جنبش 15خ��رداد اين بود ك��ه از دل فرآيند تحوالت سياس��ی و 
اجتماعی ايران برآمد و س��ر در آرمان ها و ارزش های ملی و دينی داشت و رهبر آن هم 
فقيه، حكيم و مرجعی مورد پذيرش و اعتماد مردم بود. حكيمی كه می توانست با درايت 
مانع از چند قطبی شدن نيروهای مبارز مذهبی در درون جنبش و در نتيجه حاكميت 

مجدد جريان های انحرافی و وابسته گردد. 
تصادفی نيست كه اين جنبش در سال 42 به وقوع پيوست، زيرا آغاز دهه چهل برای 

امام اصرار داشتند که: 15خرداد 
را بشناسيد و مقصد 15خرداد را 
بشناسيد و کسانی که 15خرداد را 
به وجود آوردند بشناسيد و کسانی 
که 15خرداد را دنبال کردند، 
بشناسيد و کسانی که از این به بعد 
اميد تعقيب آنها هست، بشناسيد و 

مخالفين 15خرداد را بشناسيد
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ايران از جنبه سياسی و اجتماعی بسيار اهميت دارد. نظام سلطانی و سكوالريسم حامی 
آن با دست زدن به يك سلسله اقدامات سياسی، اجتماعی و اقتصادی آخرين خيز را برای 

ادغام ايران در نظام سرمايه داری جهانی و وابستگی مطلق به امريكا و اروپا برداشتند. 
بلندپروازی های سياسی، اقتصادی، نظامی، امنيتی و اجتماعی نظام سلطانی ايران را به 
لبه سقوط كشانده بود و امريكا و اسراييل با القاء طرح های عوام فريبانه سيطره خود را بر 
اقتصاد و سياست در ايران گسترده كردند. در چنين شرايطی كه هيچ نقطه اميدی برای 
مقابله با بسط سيطره سلطانيسم در ايران وجود نداشت، امام خمينی در صحنه سياسی 
اجتماعی ايران ظهور كرد و فصل جديدی در مبارزات دين خواهی و آزادی طلبی ملت 

ايران گشود. فصلی كه شباهت چندانی با فصول گذشته نداشته است. 
مهم ترين سؤالی كه بايد بدان پاسخ داد اين است كه چرا امام خمينی جنبش15خرداد 
را نقطه عطف تاريخ دانس��ته اس��ت؟ چه ويژگی هايی در جنبش 15خرداد بود كه در 

جنبش های گذشته وجود نداشته است؟ 

ويژگی های جنبش 15خرداد نسبت به جنبش های پيشين 
آنهايی كه جنبش های اجتماع��ی را مطالعه می كنند عموم��اً معتقدند كه مطالعات 
جامعه شناسی جنبش های اجتماعی در بخش اعظمی از قرن بيستم و بيست يكم تحت 
تأثير و زير نفوذ نظريات ايدئولوژيك و س��پس تحت الشعاع نظريات سازمان و عقانيت 
ديوان ساالری بوده است.1 بنابراين به ندرت می توان در ميان الگوهای اين مطالعات به 
قواعدی رسيد كه اين قواعد اس��تعداد الزم برای فهم جنبش هايی كه تحت تأثير دين 
هستند را داش��ته باش��ند. يكی از ويژگی های عمده فهم جنبش های اجتماعی ايران 
علی الخصوص جنبش 15خرداد و انقاب اسامی اين اس��ت كه ما نمی توانيم به طور 

مطلق از الگوهای فلسفه سياسی و جامعه شناسی غربی برای فهم آنها استفاده كنيم.
به نظر می رسد بهترين شيوه برای فهم جنبش 15خرداد و انقاب اسامی در ايران از 
طريق مطالعات ميان فرهنگی و مقايسه آن با جنبش های پيشين در ايران امكان پذير 
باش��د. چرا بايد از اين ش��يوه اس��تفاده كرد؟ زيرا اگر جنبش های ايران را با مدل های 
غربی مورد تجزيه و تحليل ق��رار دهيم اولين مش��كلی كه با آن روبه رو خواهيم ش��د 
ماهيت طبقاتی جنبش های غربی و سكوالر بودن آنهاست در حالی  كه در ايران اساساً 

1. برای مطاله در اين زمينه رجوع شود به اين آثار: الف. انريك الرنا و ديگران، جنبش های نوين اجتماعی، ترجمه 
سيد محمدكمال سروريان و علی صبحدل، پژوهش��كده مطالعات راهبردی، تهران، 1387؛ ب. دوناتا دالپورتا و 

ماريو ديانی، مقدمه ای بر جنبش های اجتماعی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران، كوير، 1383. 
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جنبش های اجتماعی و در رأس آن جنبش 15خرداد غير طبقاتی، اسامی و ضد سكوالر 
است. بنابراين نقطه شروع تشخيص ويژگی های جنبش 15خرداد به كلی با جنبش های 
اجتماعی غربی مغاير هست همان طوری كه با جنبش های گذشته تاريخ ايران نيز تفاوت 

بنيادين دارد. در اينجا تاش می كنيم تا حدودی اين تفاوت ها را تبيين نماييم: 
1. تأکيد بر تغييرات ساختاری نظام سلطانی

مهم ترين ويژگی جنبش 15خرداد تأكيد بر تغييرات ساختاری در نظام سلطانی است. 
چنين تأكيدی در جنبش های پيشين سابقه نداشت. تأكيد بر تغيير ساختاری به طور 
طبيعی متوجه پايه های اين نظام بود. بنابراين نفی سكوالريسم، نفی غرب گرايی و نفی 
وابستگی كه سه ركن دوام نظام سلطانی بود در رأس اهداف اين جنبش قرار داشت. امام 
خمينی ماهيت متفاوت بودن فضای سياسی جنبش 15خرداد را در صحبت هايی كه با 
تعدادی از آيات عظام در اواخر دی ماه 1341 به مناسبت اعام برگزاری رفراندم انقاب 

سفيد شاه داشتند، به خوبی تبيين كرده و می فرمايد: 
آقايان توجه داشته باش��ند كه با وضعی كه پيش آمده آينده تاريك و 
مسئوليت ما سنگين و دشوار می باشد. حوادثی كه اكنون در جريان است 
اساس اس��ام را به خطر نابودی تهديد می كند. توطئه حساب شده ای 
عليه اسام و ملت اسام و اس��تقال ايران تنظيم شده است. بايد توجه 
داشت كه اين حادثه را نمی توان با غائله »تصويبنامه«1 مقايسه كرد و به 
همان ماك نسبت به اين ماجرا برخورد كرد. آن غائله بر حسب ظاهر 
به دولت مربوط می شد، طرف حساب ما دولت بود، شكست نيز به پای 
دولت محسوب گرديد و شكست يك دولت حتی سقوط دولتی در يك 
حكومت چندان اهميت ندارد، اس��اس رژيم را بر ب��اد نمی دهد و حتی 
گاهی برای تحكيم رژيم و حفظ آن از خطر، به س��قوط دولت مبادرت 
می ش��ود. لكن در اينجا آن كه روبه روی ما ق��رار دارد و طرف خطاب و 
حساب ما می باشد، شخص شاه است كه در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته 
و چنانكه خود اظهار داشته، عقب نشينی او در اين مورد به قيمت سقوط 
و نابودی او تمام خواهد ش��د. بنابراين او مأمور است كه اين برنامه را به 
هر قيمتی است به مرحله اجرا بگذارد و نه تنها عقب نشينی نمی كند و 
دست از كار نمی كشد، بلكه با تمام قدرت و با كمال درندگی با هر گونه 

1. تصويب نامه اليحه انجمن های ايالتی و واليتی. 
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مخالفتی مقابله خواهد كرد.1
تش��خيص امام كامًا منطبق با ش��رايطی بود كه 
انقاب سفيد ش��اه برای ايران فراهم می كرد. امام به 
درستی می دانس��ت كه برای اجرای اين برنامه های 
امريكايی، شاه س��لطنت خودش را در گرو گذاشته 
اس��ت لذا با تمام توان به صحنه آمد. و از آنجايی كه 
می دانست اين رويارويی منازعه اركان نظام سلطانی 
با آزادی، استقال و هويت ملت ايران است، از همان 

ابتدا جنبش را متوجه اين اهميت می كند و می فرماييد: 
نبايد مثل غائله گذشته، عقب نشينی دستگاه را انتظار داشت و در عين 
حال مخالفت و مبارزه با آن از وظايف حتميه و ضروريه ما می باشد، زيرا 
خطری كه اكنون عموم مردم را تهديد می كند بزرگ تر از آن اس��ت كه 

بتوان از آن چشم پوشيد و در قبال آن بی تفاوت ماند.2 
امام می دانست برنامه هايی كه تحت عنوان انقاب سفيد و غيره پشت سر هم در كشور 
به اجرا درمی آيد برنامه های استعماری و موجب فنا و نابودی ايران و ملت ايران خواهد 
شد بنابراين می دانست صرف مخالفت های سنتی با دولت فان الدوله يا بهمان السلطنه 
سودی نخواهد داش��ت مگر اينكه نوك تيز حمات متوجه ش��اه و اركان نظام سلطانی 
گردد. اين يكی از ويژگی های جنبش 15خرداد نس��بت به جنبش های پيشين بود. در 
جنبش های پيش��ين عموماً اعتراضات متوجه تعامات كاركردی نظام س��لطانی بود. 
چنين منازعاتی به سختی عائق خود را برای دگرگونی پايه های ساختاری و اصلی نظام 
س��لطانی بروز می داد و اصوالً از جهات مختلفی فاقد چنين اس��تعدادی برای حمله به 

پايه های سلطانيسم بود. 
جنبش 15خرداد ش��باهتی به الگوهای سنتی منازعه سياس��ی و اجتماعی در ايران 
معاصر نداشت. زيرا تمامی اين الگوها ناظر به مشاركت در نظام سلطانی و به دست آوردن 
موقعيتی در دولت يا مجلس اين نظام بود در حالی كه در جنبش 15خرداد امام خمينی 
از اساس به دنبال دگرگونی در نظام س��لطنت و ايدئولوژی آن بود. امام خمينی اعتقاد 
داشت كه فقر فرهنگی، سياس��ی، اقتصادی و اجتماعی ايران محصول حاكميت نظام 

1. صحيفه امام، ج1، ص133-134. 
2. همان، ص134. 

جنبش  ویژگی  مهم ترین 
15خرداد این بود که از دل 
فرآیند تحوالت سياسی و 
اجتماعی ایران برآمد و سر 
در آرمان ها و ارزش های ملی 
و دینی داشت و رهبر آن هم 
فقيه، حکيم و مرجعی مورد 

پذیرش و اعتماد مردم بود
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سلطانی و سكوالريسم بود. اين نظم از اساس عرصه سياست و دولت و عرصه نهادهای 
اجتماعی و مشاركت ملی را دست خوش نابودی می ساخت. از نظر امام خمينی: 

دستگاه حاكمه برای اغوا و اغفال ملت، دام وسيعی گسترده و به يك 
سلس��له اعمال ظاهر فريب و گمراه كننده دس��ت زده است و ما اگر در 
مقابل، به بيدار كردن و متوجه ساختن توده مردم اقدام نكنيم و از افتادن 
آنها به دام استعماری كه برای آنان گسترده اند جلوگيری ننماييم ملت 

اسام در معرض فنا و نيستی قرار خواهد گرفت.1 
امام خمينی معتقد بود در مقابل توطئه های نظام سلطانی بيداری مردم اولين شرط 
مبارزه است. فعاليت ها و بيدارگری های امام بی ترديد به ايجاد بحران در نظام سلطانی و 
نيروهای توليدكننده ايدئولوژی اين نظام كمك می كرد. اين همان مشكلی بود كه نظام 

سلطانی تحمل آن را نداشت و در نهايت به تبعيد امام منجر شد. 
نظام سلطانی هر روز آش��كارتر س��يطره دولت را بر توزيع منابع و منافع ملی تحكيم 
و حقوق اجتماعی را محدود می س��اخت. اين مس��ئله در كمتر از چهار دهه از تأسيس 
نظام مشروطه سلطنتی تا سقوط ديكتاتوری سياه رضاخانی باعث تحميل هزينه های 
سنگينی بر اقشار پايين و متوسط جامعه كه خيل عظيم جمعيت ايران را تشكيل می داد، 

شد.
روحانيتی كه نهضت عدالت خانه را پايه ريزی كرده بود اميد داش��ت با تحديد قدرت 
دولت و سطره سلطنت بر امور مردم نقش نيروها و نهادهای اجتماعی را افزايش دهند، 
اما نظام مشروطه سلطنتی نه تنها باعث افزايش قدرت مردم و نهادهای اجتماعی نگرديد 
بلكه با س��اماندهی مجدد همان اليگارش��ی قديمی كارگزاران حكومتی و از همه بدتر 
قانونی كردن سلطنت و مادام العمر كردن آن در يك خانواده، نقش های جديد را در نظام 
سلطانی مشروطه سلطنتی اشغال و فرصت های اجتماعی و مكانيسم های تصميم گيری 

را در حلقه های گسست ناپذير نظام سلطانی استحاله كردند. 
امام خمينی با جنبش 15خرداد با تهاجم به اركان اساسی اين نظم، پوشالی بودن آن را 
نشان داد ملت ايران در سپهر آموزه های اين جنبش فهميدند كه فرآيند تغيير ساختاری 
در نظام س��لطانی و غرب گرايی حامی آن كه در جنبش های پيشين مورد مطالبه ملت 
مبارز و آزاديخواه ايران بود می تواند با شيوه های جديدی كه امام اتخاذ كرده بود موجب 
تضعيف پايه های نظام سلطانی شود. امام خمينی يك خصيصه عمومی و مشتركی برای 

1. همان.
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منازعات جديد در س��پهر جنبش 15خرداد ايجاد كرد و اين جنب��ش را با گره زدن به 
عاشورا و قيام آقا اباعبداهلل سمبل مقاومت و مبارزه با يزيد زمان كرد و عوام فريبی های 

شبه مذهبی نظام سلطانی را برما ساخت.
ما در 15خرداد سال 42 شاهد يك رستاخيز ش��ديد در جنبش های اجتماعی ايران 
بوديم. در اين رس��تاخيز كه منجر به انقاب اسامی ش��د، منازعه طلبی ملت ايران به 
رهبری روحانيت جهت آزادی و استقال، از مرزهای سياست متعارف چپ و راست فراتر 
رفت و به يك جنبش اصيل ملی مذهبی عليه كل نظام س��لطانی و سكوالريسم تبديل 
شد. در اين جنبش هم مشروعيت نظام سلطانی مورد ترديد قرار گرفت و هم كارگزاران 
حرفه ای و دايره ای وسيع از نخبگان ديوانساالری اين نظام بی آبرو شدند و هم پايه های 
اين نظام كه بر سه ركن: سكوالريسم، وابستگی و ديكتاتوری بود مورد انكار قرار گرفت. 
امام خمينی در 15خرداد عمل جمعی و هويت اجتماع��ی جديدی ايجاد كرد كه در 
كمتر از دو دهه به يك انقاب كبير اجتماعی در همه شئون مردم تبديل شد. اين هويت 
جديد با تبيين دقيق مرزهای خدمت و خيانت، غرب گرايی، ملی گرايی، استقال طلبی 

و آزادی خواهی ماهيت بسياری از نيروهای به ظاهر مبارز را برما كرد.
2. پايان رهبری تلفيقی و چند قطبی شدن جنبش

از نقاط ضعف بزرگ جنبش های اجتماعی پيشين علی الخصوص جنبش مشروطيت و 
جنبش ملی شدن صنعت نفت، رهبری تلفيقی و چند قطبی بودن بدنه جنبش بود. اين 
نقطه ضعف بزرگ يكی از علل اصلی اختاف و انحراف جنبش های پيش��ين و شكست 
آنها به حساب می آمد. امام خمينی از همان ابتدا اجازه نداد كه در جنبش 15خرداد اين 
نقطه ضعف به انحاء مختلف ظهور كند. با وجود اينكه نظام س��لطانی تاش كرد چنين 
مش��كاتی برای جنبش ايجاد كند ولی امام با رهبری های فرهمندانه خود توانست از 
چند قطبی شدن رهبری و بدنه جنبش جلوگيری به عمل آورد. در همان دوران عده ای 
از مقدس مآبان تاش می كردند به بهانه آس��يب نرسيدن به حوزه های علميه بخشی از 
روحانيت و مردم را از درون جنبش خارج كنند اما امام با روشنگری های خود جلوی اين 

سياست تفرقه افكنانه ايستاد و با قدرت اعام كرد: 
روحانيت نبايد از چيزی بترس��د، روحانيت نبايد از عربده كش��ی ها، 
وحش��ی گری ها و غوغاهای مش��تی رجاله و اراذل وحشت كند. علما و 
روحانيان بايد ت��ا آخرين قطره خون خود را در راه اس��ام، در راه قرآن 
ودر راه اعای كلمه اهلل نثار كنند. اگر بناس��ت خدای نخواس��ته اسام 
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نباشد، احكام قرآن نباشد، مذهب جعفری در كشور از رسميت بيفتد، 
روحانيت اصًا نمی خواهيم باشد. حوزه های علميه نمی خواهيم وجود 
داشته باشد. ما حوزه های علميه را می خواهيم برای حفظ اسام، ترويج 
احكام الهی و قوانين قرآنی؛ اما اگر بنا باشد دستگاه جبار، دين مقدس 
اسام را از رسميت بيندازد، احكام اسام را از بين ببرد و قرآن را مهجور 
و منكوب كند، وجود حوزه های علمي��ه چه ثمره ای دارد و چه آثاری بر 
آن مترتب است؟... حوزه های علميه بايد زنده باشد و در برابر دشمنان 
اسام چون كوه محكم بايستد و بخروشد... آيا در شرايطی كه استعمار 

قرآن مسلمان ها را تحريف می كند ما ساكت باشيم؟...1
3. دارا بودن نظريه برای تأسيس نظام جايگزين 

اغلب جنبش های پيش از 15خرداد فاقد مبانی تئوريك و داش��تن الگوی بومی برای 
تأس��يس يك نظام سياس��ی بودند در حالی كه با امام خمينی دور جديدی از بازتوليد 
فرهنگی در ايران آغاز ش��د كه در كمتر از دو دهه به يك انقاب كبي��ر و فراگير منجر 
می گردد. جنبش های پيش��ين اگر هم قرار بود مسائلی از مس��ائل اين مرز و بوم را حل 
نمايند تحت تأثير يكی از الگوهای غربی بودند در حالی كه امام از اساس از سال ها پيش 
باور نداشت كه تمدن غربی راهی برای نجات انسان باشد. امام در نامه ای به ميرزا جواد 

همدانی در سال 1314ش می نويسد: 
بپرهيز و بر حذر باش ای برادر روحانی و دوست عقانی از اين اشباح 
مدعی تمدن و تج��دد كه آنان س��توری رميده و گرگ هاي��ی درنده و 
شياطينی انسان نما هستند كه از حيوان گمراه تر و از شيطان پست ترند 
و قسم به جان حقيقت كه ميان آنان و تمدن آنچنان فاصله دوری است 
كه اگر به ش��رق روند تمدن به غرب گريزد و چون ب��ه غرب روی آورند 
تمدن به شرق برود و همانند تو كه از شير می گريزی تمدن از ايشان در 

فرار است، كه ضرر ايشان بر بنی آدم از آدم خوارگان بيش است.2 
امام هيچ گاه مرعوب جنجال های غرب در كارآمدی تفكر مدرن و ضرورت تقليد از اين 
تمدن نبود. هويت جنبش 15خرداد يك هويت كامًا اسامی و مستقل از تفكرات رسمی 
و جاری در حوزه تحوالت اجتماعی بود. جنبه مهم اين هويت مستقل و اسامی اين بود 

1. همان، ص158-159. 
2. همان، ص11-12. 
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كه فضای اجتماعی جديدی برای مبارزه با نظام سلطانی ايجاد كند. فضايی كه مربوط به 
زندگی روزانه و آرمان ها و آرزوهای ملت ايران باشد. فضايی كه در آن ملت ايران بتواند در 
برابر تبعيض ها، بی عدالتی ها و ظلم های نظام سلطانی واكنش نشان دهد و با آن مخالفت 
كند تا از اين طريق هويت خويش را باور و از خودباختگی ای كه نزديك به يكصد س��ال 

هستی ملت ايران را زير پای غرب قربانی كرده بود رهايی يابد.
برای اينكه بفهميم چگونه جنبش 15خرداد توانست حول محور نارضايتی مردم هويت 
جديدی را پايه ريزی كند بايد جاذبه هايی را كه اين جنبش ايجاد كرد به دقت تجزيه و 
تحليل نمود. همان طوری كه گفته شد سنت جريان های سياسی جنبش اجتماعی در 
ايران با نشان دادن تأثير از نظريه های غربی اعم از چپ و راست؛ بيشتر از هر چيزی به 
زمينه های ساختاری رهبری يك طبقه يا جريان خاص تكيه داشت در حالی  كه امام از 
اساس با همبستگی های طبقاتی و رهبری های حزبی مخالف بود و اين همبستگی ها را 
مانعی جدی برای وحدت جامعه می دانست. از نظر امام در پيروزی جنبش اسامی تداوم 
فرهنگی و ارتباط با سنت های اجتماعی و ارتباطات نسلی جنبه ای كليدی برای پيروزی 

در مقابل ماشين امنيتی رژيم سلطانی داشت. 
كانون اصلی نظريه امام باورها و اعتقادات اس��امی بود كه اج��ازه نمی داد در جنبش 
15خرداد و متعاقب آن انقاب اس��امی چندقطبی های ويران كننده ای حاكم ش��ود. 
به راس��تی نبوغ بی نظي��ر امام اين بود ك��ه فعالي��ت اجتماعی مس��لمانان را به نحوی 
چهارچوب بن��دی كند كه پر از طنين فرهنگ س��تمديدگان و آزادی از س��يطره نظام 

سلطانی باشد. 
آنچه ناظران اين جنبش را شگفت زده كرد چيزی است كه به شيوه های گوناگون و غير 
منتظره در ايران به سرعت به يك آرمان ملی تبديل شد. چه كسی باور می كرد در كمتر 
از 15 سال در سرزمين شاهنشاهان و شهرياران متكبری كه خود را سايه خدا در زمين 
می دانستند، يك انقاب بزرگ اجتماعی و فرهنگی به وقوع پيوندد و از همه مهم تر اينكه 

اين انقاب الهام بخش نهضت های رهايی بخش دينی و غير دينی شود؟! 
اين مبارزه بنيادين وزنجيره ای كه از 15خرداد س��ال 42 آغاز شد يكپارچگی نظری 
و از خود گذش��تگی های عملی عجيبی در ايران به وجود آورد كه می توان آن را پيشتاز 
مبارزات جهانی در برابر منطق نظام س��رمايه داری، سوسياليس��م و ساير جنبش های 
محافظه كارانه كنونی جه��ان و ديگر حركت های اجتماعی چپ س��نتی و چپ جديد 
دانس��ت. اين مس��ئله آنقدر اهميت دارد كه به م��ا می آموزد جنبش 15خ��رداد را از 
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بعد نمادين و الهام بخش��ی آن بايد از زاويه های جديدی غير از زوايای س��نتی تحليل 
جنبش های اجتماعی تبيين كرد. 

امام خمينی ساختارش��كنی جنب��ش 15خ��رداد را آنچنان عمي��ق و تعيين كننده 
می دانس��ت كه معتقد بود اين قيام نه تنها اسطوره ستم ش��اهی را در هم شكست بلكه 
افسانه ها و افسون های نظام های استبدادی و مدرن را نيز باطل كرد.1 زيرا جنبش های 
مدرن تحت تأثير چپ و راس��ت آنچنان هاله ای از علم و نظريه به دور خود تنيده بودند 
كه كسی باور نمی كرد امكان دارد بدون اس��تفاده از تئوری های اين جنبش ها حركت 

اجتماعی جديدی آفريد.
امام خمينی در 15خرداد افس��انه ها و افس��ون های اين جنبش ها را به بايگانی تاريخ 
س��پرد. نيروی اقتدار اجتماعی كه در جنبش 15خرداد در ژرفای ذهن هوشمند ملت 
ايران به وجود آمد بسيار سترگ بود. امام با 15خرداد اميد و اعتماد به عقل ايرانی و عقل 

اسامی را زنده كرد. 
يكی از داليل سترگی جنبش 15خرداد اين بود كه پيروانش كسانی بودند كه به نظر 
می آمد بدون داشتن يك ساختار حزبی و سازمان اجتماعی مدرن با هم هماهنگ اند. اين 
هماهنگی در فضای الگوهای غربی بدون بهره گيری از ساختارهای حزبی و طبقه پيشرو 

اجتماعی و از همه مهم تر بدون وجود يك تضاد طبقاتی ممكن نيست. 
انديشه های بنيادين امام به عنوان ابزار تئوريك جنبش نوين ملت ايران توانمندترين 
ابزاری بود كه توانس��ت گسس��ت ناپذيری اين هماهنگی را تضمين كرده و بسان يك 
كارويژه منظم رياضی گونه عم��ل نمايد. اين مهم ترين راه ب��رای جلب توجه ملتی بود 
كه همه تصور می كردند به دليل تكثر قوميت ها و مذاهب و تضادهای س��نت و تجدد و 
تضادهای ايرانيت- اساميت- تجدد؛ امكان هماهنگ سازی آنها در يك مبنای دينی و 

اسامی وجود ندارد.
امام توانست اين تكثر وحدت ناپذير را به صورت زنجيره ای از همانندسازی های كامی، 
فلسفی، فقهی و اجتماعی به هم متصل كند و با نازل ترين خواسته مادی يك ملت رابطه 

برقرار نمايد. 
كسانی كه فكر می كردند در جهان ليبرالی كه در باال دس��ت به جای خدا فيلسوف و 
رياضی دان و در پايين دست ايدئولوگ و روشن فكر تعيين كننده همه چيز است راهی جز 
توسل به دامن انديشه های غربی وجود ندارد؛ با تعجب نظاره گر شكل گيری اين زنجيره 

1. نقل به مضمون از: تبيان، دفتر پنجم، ص260. 
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مقتدر و توانمند در بستر جنبش 15خرداد شدند و كاری نيز از دست آنها برنمی آمد.
15خرداد حقيقتاً نقطه عطف ب��ود و همان طوری كه امام فرمود بايد پرورانده ش��ود 
و درباره آن بحث كرد و باالت��ر از همه اينكه بايد آن را به درس��تی تبيين كرد. جنبش 
15خرداد را نمی توان با عادی س��ازی جنبش ه��ای اجتماعی نادي��ده گرفت. جنبش 
15خرداد با آرزوها و انتظارات تاريخی جديدی كه در ايران به وجود آورد توانايی عجيبی 
برای بازتوليد فرهنگی دارد. هدف اين بازتوليد فرهنگی نبايد تنها نوآوری پاسخ ها باشد. 
بلكه بايد نوآوری شكل تازه ای از فهم تحوالت اجتماعی، سازمان دادن به اين تحوالت 
و انديش��ه كردن پيرامون علل اين تحوالت باش��د. اين همان چيزی است كه جنبش 

15خرداد و رهبر آن را نقطه عطف تاريخ ملت می كند.
15خرداد با تمام وجوهش نقطه عطف نضج گيری يك ديدگاه كان بازتوليد فرهنگی 
در ايران بود. امام خمينی با رهبری اين جنبش به ما نشان داد كه برای بازتوليد فرهنگی 
در يك جامعه تحقيرش��ده قبل از هر چي��زی بايد به امكان تولي��د، راهبردهای توليد، 
سياست های توليد و نوع توليد جديد انديشيد. امام در 15خرداد با مذهب به همه اين 
سواالت پاسخ داد. امام تنها متفكر و حكيمی بود كه در حوزه تحوالت سياسی و اجتماعی 
دوران معاصر با مبانی مذهب و انديش��ه های اسامی به شيوه های بازتوليد فرهنگی در 
ايران پاسخ گفت و با پاسخ های خود نه تنها تعاريف جديدی از مفاهيم گذشته ارايه داد 
بلكه با توليد مفاهيم جديد به يك نظريه و الگوی جديد برای اداره جهان در عصر سيطره 

مطلقه مدرنيته رسيد. 
ملت بزرگ ايران بايد به اين بازتوليد فرهنگی و امكاناتی كه امام در 15خرداد سال 42 
و 22بهمن سال 57 ايجاد كرد عميقاً بينديشد. چرا امام پيوسته تأكيد داشتند كه نبايد 
15خرداد را هيچ وقت فراموش كنيم؟ امام می دانست كه پيروزی های چند دهه اخير 
مبارزات ملت ايران با همه شكوهمندی در معرض تهديد است. مخالفت هايی كه اينجا و 
آنجا از ناحيه قدرت های استكباری و دست نشاندگان داخلی آنها ابراز می شود در ظاهر 
بی هيچ هماهنگی از هم پيروی می كند؛ اما در واقع مخالفت های پرشماری هستند كه 
مطلقاً از يك هدف اله��ام می گيرند: از ميان بردن دس��تاوردهای اجتماعی، فرهنگی و 
سياسی نهضت بزرگ 15خرداد و انقاب اسامی كه به نظر ملت ايران از جمله واالترين 
دستاوردهای تمدن ايرانی اسامی است. دستاوردهايی كه بايد جهان شمول باشد و در 

كره زمين گسترش يابد. 
انقاب اس��امی مبش��ر آرمان های معنويت، آزادی، عقانيت و عدالت اسامی برای 
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همه انس��ان ها و همه جوامع بش��ری است. امروز 
بشر تشنه اين آرمان هاست. هيچ چيز طبيعی تر و 
مشروع تر از دستيابی بش��ر به اين آرمان ها نيست. 
آيا می توان به بهانه دفاع از مدرنيته و مدرنيسم، به 
بهانه بزرگداشت علم و قانون دفاع از اين آرمان ها را 
شكلی از كهنه پرستی نشان داد؟ آيا دفاع از آزادی، 

معنويت، عقانيت و عدالت كهنه پرستی است؟
تنها يك دولت كريمه می تواند با آثار فروپاشنده 

نظام سرمايه داری سوسياليستی و ليبراليستی رويارويی كند. اين آرمانی بود كه از دل 
جنبش 15خرداد متولد می شود. 

بحث از جنب��ش 15خرداد تنها ي��ك بحث تاريخی نيس��ت. آنچه اي��ن جنبش را از 
جنبش های ديگر متمايز می سازد رهيافت های جديد آن است. هسته مركزی رهيافت 
جنبش 15خرداد تأكيد ب��ر كارآمدی دين در باز توليد فرهنگی اس��ت. بازتوليدی كه 
می تواند شامل عناصر تاريخی، جامعه شناختی، اقتصادی، فرهنگی و سياسی باشد و بر 

مثلث تصميم گيری متقابل: مردم، دين و دولت تأثير بگذارد. 
امام با انتقاد شديد از مفهوم خطی موجود در تفسير جنبش های اجتماعی نسبت به اين 
عقيده كه دين افيون توده ها و ناكارآمد در بازتوليد اجتماعی است واكنش سريعی نشان 
می دهد و با يادآوری نهضت های اسامی در صدس��اله اخير ايران به رهبری روحانيت 

شيعه، بينش پربار اسامی را از ورطه فراموشی می رهاند.
جنبش 15خرداد به طرز چشمگيری خصوصيات خويش را هم به عنوان يك مبنای 
تشكل دينی و هم به عنوان جنبشی برای اقدام جمعی عليه نظام سلطانی كه قادر است 

در كمترين زمان ممكن به يك جنبش سازمان يافته تبديل شود، نشان داد.
بررس��ی دقيق اين رخداد برای جنبش های اجتماعی يك ضرورت است. غرب گرايان 
روحانيت شيعه و جنبش 15خرداد را يك جنبش ارتجاعی تلقی می كردند و در انتظار 
تولد يك روايت غربی و چپ از جنبش اجتماعی در ايران به سر می بردند. اما آنچه اتفاق 
افتاد كامًا غير منتظره و از معيار سنتی فلسفه سياسی غربی منحرف شده بود. جنبش 
15خرداد را بايد نخستين جنبش از سلسله جنبش های انقابی دانست كه نشانه های 

آغاز يك عصر روشنگری در ايران و جهان اسام است. 
به دنبال جنبش 15خرداد در كمتر از 15 س��ال انقاب اسامی بساط نظام سلطانی 

امام خمينی یک خصيصه عمومی 
و مشترکی برای منازعات جدید 
در سپهر جنبش 15خرداد ایجاد 
کرد و این جنبش را با گره زدن به 
عاشورا و قيام آقا اباعبداهلل سمبل 
مقاومت و مبارزه با یزید زمان 
کرد و عوام فریبی های شبه مذهبی 

نظام سلطانی را برمال ساخت
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و سكوالريسم را در ايران بهم زد و الگوی انقابی 
جديدی ب��ه جه��ان معرفی ك��رد. تحلي��ل ما از 
جنبش 15خرداد نبايد خش��ك و بی روح باش��د 
بلكه همان طوری كه امام خمين��ی فرمودند اين 
جنبش حماسه ای است كه نقطه عطف در تاريخ 
و سرش��ار از بازتوليد، س��رزندگی، س��ازندگی و 
رويدادهای واقعی است. سزاوار است كه متفكران 
ما روشمندانه به اين جنبش نظر داشته باشند زيرا 
كيفيت يگانه ای كه اين جنبش را از بقيه جنبش ها 
متمايز می كند و به آن ماهيت احياگرانه می دهد 
ناش��ی از تولد يك هس��ته مركزی نوين در ظهور 

جنبش های اجتماعی است. 
متأسفانه محققان علوم اجتماعی غالباً هسته مركزی مبارزه انقابی ملت ايران را از ياد 
می برند و برای فهم اين مبارزه به چيزهايی متوسل می شوند كه درك اين جنبش را غير 
واقعی می كند. آموزش آكادميك غربی و آداب و رس��وم نظام علمی فلسفه غرب درك 
و فهم كس��انی را كه بخواهند از اين زاويه انقاب كبير اسامی را تحليل كنند، تضعيف 

كرده است.
نمی توان جنبش 15خرداد و انقاب اسامی را به سادگی به قالب عامل ها، جدول ها، 
تصاوير و عوامل مادی در آورد. با اين كار بدون فه��م آن عوامل اصلی درك اين انقاب 

سطحی می شود.
كانون ايدئولوژی اين جنبش مذهب و هدف اس��تراتژيك آن از بين بردن مشروعيت 
و مقبوليت نظام س��لطانی بود. بعد از فروكش كردن دامنه جنب��ش 15خرداد به نظر 
می رسيد كه مبارزه اس��امی به رهبری روحانيت برای هميشه از ايران رخت بربسته و 
جنبش های مذهبی چه در ايران و چه در جهان پديده ای مربوط به گذشته بوده است. 
اما وقتی در بهمن سال 1357 انقاب اسامی به پيروزی رسيد رويدادها نشان داد كه 

15خرداد نه پايان بلكه آغاز موج جديدی از جنبش های دينی بود.
پاره ای از جريانات غرب گ��را با تكيه بر اين ك��ه روحانيت محافظ��ه كار، عقب مانده، 
متصل به نظام س��لطانی، ضد علم، و ناتوان از رهبری جنبش های اجتماعی است بعيد 
می دانستند كه چنين جريانی اس��تعداد رهبری يك جريان انقابی را داشته باشد. اما 

ما در 15خرداد سال 42 شاهد یک 
رستاخيز شدید در جنبش های 
اجتماعی ایران بودیم. در این 
رستاخيز که منجر به انقالب 
اسالمی شد، منازعه طلبی ملت 
ایران به رهبری روحانيت جهت 
آزادی و استقالل، از مرزهای 
سياست متعارف چپ و راست 
فراتر رفت و به یک جنبش اصيل 
ملی مذهبی عليه کل نظام سلطانی 

و سکوالریسم تبدیل شد
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جنبش 15خرداد نش��ان داد كه درك كلی غرب گرايان از تحوالت سياسی و اجتماعی 
ايران بسيار سطحی و خيالی است. 

بازخوانی آرمان هاي انقالب اسالمی با تکيه بر معيارهای 15خرداد
جنبش 15خرداد دفاعيه ای است پرش��ور از روش تاريخی مذهب در حل چالش های 
اجتماعی كه از منابع غنی اسام بهره گرفته و امام اين منابع غنی را با تبيين مجدد وارد 
عرصه بازتوليد فرهنگی و سياسی در دوران جديد كرده است. دستاوردهای اين جنبش 
همان طوری كه امام عظيم الشأن ما معتقد بود برای هميش��ه می تواند مبنای بازتوليد 
فرهنگی در جامعه باشد. ما با مراجعه پيوسته به آموزه های جنبش 15خرداد می توانيم 

انقاب اسامی را آسيب شناسی نماييم.
امام خمينی به عنوان حكيمی كه پيوس��ته در جوار ماس��ت و با م��ا زندگی می كند 
نحوه ارجاع به اين منبع را به ما نشان داده اس��ت. ملت ايران برای اين كه خودش را از 
آسيب های زمانه حفظ نمايد بايد به طور مستمر و روشمند جنبش 15خرداد را بازخوانی 
كند. اين بازخوانی اگر قرار است كارآمد شود بايد به همان روشی باشد كه امام در ابتدای 

انقاب اسامی متذكر شدند: 
- 15خرداد چرا ب��ه وجود آمد و مبدأ وجود او چه ب��ود و دنباله آن در 

سابق چه بود و االن چيست و بعدها چه خواهد بود؟ 
- 15خرداد را چه كسی به وجود آورد و دنباله آن را كی تعقيب كرد و 

االن دنباله آن را چه كسی تعقيب می كند و پس از اين به كيست؟ 
- 15خرداد برای چه مقصدی بود و تاكنون برای چه مقصدی است و 

بعدها برای چه مقصدی خواهد بود؟
- 15خرداد را بشناس��يد و مقصد 15خرداد را بشناسيد وكسانی كه 
15خرداد را به وجود آوردند بشناس��يد و كسانی كه 15خرداد را دنبال 
كردند، بشناس��يد و كس��انی كه از اين به بعد اميد تعقيب آنها هست، 

بشناسيد و مخالفين 15خرداد را بشناسيد.
ما در آغاز دهه چهارم انقاب اسامی هس��تيم. برای اين كه اين دهه برای انقاب ما 
چشم انداز راهگشايی داشته باشد بايد با معيارهای 15خرداد سه دهه گذشته را بازخوانی 

كنيم. 
در سه دهه گذشته با همه دستاوردهای گرانقدری كه انقاب اسامی به همراه آورده 
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اس��ت گرفتار آفت هايی نيز ش��ديم. مهم ترين آفتی كه می توان��د آرمان های جنبش 
15خرداد و انقاب اس��امی را از مسير انديش��ه های امام خمينی منحرف كند و آن را 
به سمت سلطانيسم و سكوالريس سوق دهد، پيدايش يك طبقه ممتاز و ويژه خوار در 
جمهوری اسامی اس��ت. امام بزرگوار هميش��ه ما را از پيدايش چنين جريانی بر حذر 

داشت. 
ش��كل گيری طبقات وي��ژه، ممت��از، عاليجنابان و خ��واص؛ در هر جنب��ش مردمی 
و عدالت خواهان��ه، در ه��ر نظام دين��ی و در هر جامع��ه ای هميش��ه بزرگترين آفت و 
خطرناك ترين عامل در آسيب شناسی جنبش های اجتماعی و نظام های مردم ساالر و 
آرمان های انقابی می باشند. عاليجنابان يا خواص كسانی هستند كه تاش می كنند با 
حفظ پايگاه قدرت و ثروت در ساخت سياسی جامعه، اثرگزاری خود را حفظ كنند و در 

توزيع منزلت های اجتماعی خود را تعيين كننده نشان دهند.
واژه های: »ماء، مت��رف و بطر« س��ه واژه قرآنی در توصيف خصلت ه��ای اين طبقه 
ويژه خوار می باشد كه در ادبيات اسامی بسيار زياد مورد استفاده قرار گرفته است. قرآن 
ترف، تكبر و طلب رفاه و امتيازات ويژه را مهم ترين زمينه های فس��اد انسان و انحطاط 

جوامع انسانی می داند.1 
قرآن با استفاده از واژه »ماء« يعنی چشم پركنان، خصلت های اين افراد را بسيار دقيق 
توصيف می كند. راغب اصفهانی در كتاب مفردات در معنای اين واژه می نويس��د: ماء 
كسانی هستند كه چش��مان بينندگان را با جال و جبروت خود و شكل و شمايلشان، 
قد و قيافه و لباس هايشان پر می كنند. س��خن راغب بسيار دقيق است زيرا ماء معنای 
جمعی دارد و بر طبقه و گروهی اطاق می شود كه اطراف حاكمان جامعه را می گيرند و 

به اصطاح اليه باالی جامعه هستند.2 
»چشم پركنان« كس��انی هس��تند كه وقتی مردم با آنان روبه رو می ش��وند به لكنت 
می افتند. هر گاه به عللی در جمع مردم حضور پيدا می كنن��د، مردم برای اينكه خوب 
آنان را بنگرند حتی كمتر پلك های چشم خود را باز و بسته می كنند تا چشمانشان آنان 

1. برای مطالعه بيش��تر رك: احمدعلی قانع عزآبادی، علل انحطاط تمدن ها از ديدگاه قرآن، تهران، س��ازمان 
تبليغات اسامی، 1371؛ نصرت جمالی، عوامل س��قوط حكومت ها در قرآن و نهج الباغه، قم، نهاوندی، 1378؛ 
محمدجعفر نجفی علمی، جامعه و سنن اجتماعی در قرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1371؛ احمد 
حامد مقدم، سنت های اجتماعی در قرآن كريم، مشهد، بنياد پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی، 1369؛ 
سيد محمدباقر صدر، سنت های اجتماعی و فلسفه تاريخ در مكتب قرآن، ترجمه حسين منوچهری، تهران، رجا، 

 .1369
2. رك: نصرت جمالی، همان، ص171-172. 
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را سير ببيند و پر شود و اين بدان علت است كه يا در ميان مردم نيستند يا مردم گمان 
می كنند اينان غير مردم هم طراز خود می باش��ند.1 واژه های: بزرگان نظام، سران نظام، 
بزرگان تأثيرگزار، دلسوزان نظام و امثال اينها در ادبيات انقاب اسامی شايد واژه های 

مناسبی برای تبيين موقعيت كنونی آنها باشد. 
سران فكری، سران حكومتی، سران اقتصادی، سران نظام و... اگر تقوا نداشته باشند، 
چون قدرت فكری، سياسی و نظامی جامعه را در اختيار دارند انحرافشان از حق و استفاده 
از اموال عمومی بيشتر و باطل گرايی آنان به مراتب بيشتر از عامه مردم است.2 مقام معظم 
رهبری در توصيف نحوه پيدايش جريان خواص، در صدر اسام و دوران بعد می فرمايد: 
دوران لغزيدن خواص طرفدارحق،3 حدود ش��ش هفت س��ال، هفت هشت سال بعد از 
رحلت پيغمبر شروع ش��د. اصًا به مس��ئله خافت كار ندارم. مسئله خافت جداست. 
كار به اين جريان دارم. اين جريان جريان خطرناكی اس��ت... اولش هم از اينجا ش��روع 
شد كه گفتند: نمی شود كه سابقه دارهای اسام )كس��انی كه جنگ های زمان پيغمبر 
را كردند، صحابه و ياران پيغمبر( با مردم ديگر يكسان باشند و اينها بايد يك امتيازاتی 
داشته باشند! به اينها امتيازات داده ش��د )امتيازات مالی از بيت المال( اين خشت اول 
بود. حركت های انحرافی اين طوری است. از نقطه كمی آغاز می شود. بعداً همين طور هر 

قدمی، قدم بعدی را سرعت بيشتر می بخشد.4
اكنون انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی در معرض پيدايش يك چرخه خواص 
قرار گرفته اس��ت. يافتن سرچش��مه های پيدايش اين طبقه ويژه خوار و چشم پركن و 
منهدم كردن آن، انقاب كبير اسامی را از آسيب های احتمالی برحذر خواهد داشت و 
نخواهد گذاشت در لحظه های تاريخ ساز، دين به دنيافروشان هسته و مغز دين را تهی و 
پوسته ظاهری از آن را به عنوان دين به مردم معرفی نمايند. همان طور كه مقام معظم 

رهبری فرمودند: 
اگر امروز من و ش��ما جلوی اين قضيه را نگيريم ممكن اس��ت پنجاه 
سال ديگر، ممكن است پنج سال ديگر، ممكن است ده سال ديگر، يك 
وقت ديديد جامعه اس��امی ما هم كارش به آنجا رسيد. تعجب نكنيد. 

1. همان. 
2. همان. 

3. قابل ذكر است كه مقام معظم رهبری معتقدند كه خواص بر دو دسته هستند: خواص طرفدار باطل وخواص 
طرفدار حق. ما در اين مقاله با خواص طرفدار باطل كاری نداريم بلكه مراد ما خواصی است كه در جبهه حق هستند 

و خود را طرفدار حق می دانند.
4. خواص و لحظه های تاريخ ساز 3-1، تهران، مؤسسه فرهنگی قدر واليت، 1386، ص36. 
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مگر چش��مان تيزی تا اعماق را ببيند، نگهبان امينی راه را نشان بدهد، 
مردم صاحب فكری كار را هدايت كنند و اراده های محكمی پشتوانه اين 
حركت باش��د. البته آن وقت خاك ريز محكمی خواهد بود؛ دژ محكمی 
خواهد بود؛ كس��ی نخواهد توانس��ت نفوذ بكند و اال اگر رها كرديم، باز 
همان وضعيت پيش می آيد! آن وقت همه اين خون ها هدر خواهد رفت.1

وجود پديده بوركراتيك و ديوان ساالری در ايران امری قديمی است. امام خمينی بارها 
به اهميت و خطر اين پديده، در دوران حيات پر بار خود اش��اره داشتند و به طور واضح 
اين مسئله را گوشزد كردند. ولی متأسفانه دولت مردان جمهوری اسامی از همان ابتدا، 
وسعت، ماهيت، نوع و عمق تأثيرگزاری ديوان س��االری دولتی را دست كم گرفته و به 
ماهيت توليد طبقه های جديد آن توجه نكردند. تا پايان جن��گ تحميلی به هر دليلی 
علی رغم تمايل شديد دولت به دولتی كردن امور؛ امكان شكل گيری ديوان ساالری جديد 
و پيدايش طبقه خواص در درون نظام مردمی جمهوری اسامی فراهم نشد. بی ترديد 
نقش نهادهای انقاب و در رأس آن جهاد سازندگی كه برآمده از انديشه هاي ناب امام 
بود، را در ساختار اجرايی كشور نمی توان به عنوان مانع بزرگی برای رشد ديوان ساالری 

در ساختار جمهوری اسامی ناديده گرفت. 
پس از پذيرش قطعنامه و پايان جنگ، از س��ال 1369 با سياس��ت های دولت دوران، 
خيزش اوليه در شكل گيری طبقه خواص و تجديد حيات ديوانساالری نظام مشروطه 
سلطنتی با زمزمه های انحال يا ادغام نهادهای انقاب و در رأس آن جهاد سازندگی كه 
يكی از موانع اصلی شكل گيری خواص بود، برداشته شد. سياست های دولت و تساهل 
و تس��امح در برخورد با دولت مردان و كارگزاران س��ازندگی، اس��تعداد الزم برای رشد 

عنكبوتی طبقه خواص را به اندازه كافی دارا بود. 
كم كم ديوان ساالری در حال رشد در دولت اين جسارت را پيدا كرد پاره ای از حرف ها 
و باورهای ناگفته دولتمردان را برما نمايد كه: »گذش��ته اگر چه دگرگون شده ولی از 
بين نرفته است«. اين حرف برای تكنوكرات های متمايل به غرب در دولت اگر چه حرف 
غلطی نبود ولی برخاف احساسی كه س��ال های متمادی غرب گرايان نسبت به دولت 

مدرن و دولت اسامی داشتند، يك حرف حسابی هم نبود. 
آفت وقتي به سراغ نظام هاي مردم ساالر ديني مي آيد و به آرمان ها و اهداف اين نظام 
آسيب مي رساند كه متفكران جامعه از تحليل آسيب شناسي نظام هاي اجتماعي خود 

1. همان، ص27. 
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خودداري ورزند. نبايد تصور كرد كه اين تحليل هاي 
آسيب شناسانه از بابت داليل سياسي فرصت طلبانه 
يا موقع شناس��ي عوام فريبانه اس��ت. بلك��ه اتفاقات 
انتخابات دهم رياست جمهوري، ما را متقاعد مي كند 
كه به امكانات پيدايي و رش��د طبقه ممتاز در درون 
جمهوري اس��امي جدي تر بينديشيم. نبايد غفلت 
كرد كه از ده��ه هفتاد ب��ه بعد در اي��ران يك گروه 

اجتماعي خاص رهبري و بازيگري دولت را در دس��ت داش��تند و اين رهبري را امتياز 
ويژه  خود مي دانند. بي اخاقي هاي انتخابات دهم رياست جمهوري اين حقيقت را به ما 
آموخت كه سيستم زاد و ولد اجتماعي، سياسي و فرهنگي اين طبقه ممتاز تأثير بسيار 
فعال در شكل گيري وراثتي دولت داشته اس��ت به گونه اي كه افراد خاصي به نوبه خود 
در درون همه دولت ها بايد جابجا شوند و اگر چنين اتفاقي نيفتد آن دولت متهم به انواع 

اتهامات، بی كفايتی ها و دروغ گويی شود. 
نبايد اجازه دهيم كه اين تصور در ميان ملت ما رشد كند كه اگر در غرب، سرمايه داري 
و بورژوازي بزرگ ثروت را در دس��ت دارد و از اين جهت حكومت مي كند، در ايران نيز 

خواص حكومت مي كند و در نتيجه صاحب ثروت مي شود.
تجربه هاي تاريخي نهضت 15خرداد، رژيم پهلوي و نظام كمونيستي شوروي و پاره ای 
از انقاب های بزرگ به ما مي آموزد كه سهم به دست آمده توسط طبقه ممتاز هيچ گاه 
در درون كشور تبديل به س��رمايه نمي گردد بلكه تنها به مصرف مي رسد و اين مسئله 
براي هر نظام و دولتي از نظر سياسي، اقتصادي و فرهنگي نارسايي است نه امتياز. وجود 
چنين طبقه اي در درون هر نظامي مانع و رادعي در راه توسعه ملي و پيشرفت نيروهاي 
توليدكننده و بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی است. اين همان كمين گاهي بود كه امام 
از آن مشروعيت نظام سلطاني را مورد ترديد قرار داد. ايران در دو قرن اخير به اندازه كافي 
اين طبقه ممتاز را تجربه كرد. اكنون در دل نظام مردم س��االر جمهوري اسامي ايران 
طبقه خواص به دنبال امتيازات وسيعي از هر نوع و در هر زمينه است. اين امتيازات هم 
مادي است و هم فرهنگي و سياسي و پرداختن به آن و انديشه كردن پيرامون آن بيش 

از هر چيزي اهميت دارد. 
اگرچه قبل از هر چيز مطالبات خواص، قدرتمندانه اس��ت ولي باي��د توجه كنيم كه 
كسب قدرت، امكانات بسياري را در اختيار آنها خواهد گذاشت كه ثروت مادي بخشي 

امام خمينی ساختارشکنی 
جنبش 15خرداد را آنچنان 
عميق و تعيين کننده می دانست 
که معتقد بود این قيام نه تنها 
در  را  ستم شاهی  اسطوره 
هم شکست بلکه افسانه ها و 
افسون های نظام های استبدادی 

و مدرن را نيز باطل کرد
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از آن اس��ت. اين طبقه حتي ثروت هاي فرهنگي را نيز در انحصار خود خواهند گرفت، 
مردم س��االري، آزادي، اس��تقال، اصالت و هويت ملي، اصاحات، تغيير و بسياري از 

مفاهيم زيبا و انساني را نيز در يد تفسيرهاي دل بخواهانه خود خواهد گرفت.
ملت، با هوشياري بايد قدرت طبقه خواص را به محاكمه بكشد، نظام جمهوري اسامي 
ايران و رهبري آن هيچ رابطه اي با اين طبقه ندارد. همان گونه كه مذهب اسام رابطه اي با 
اشرافيت و خواص ساالري نداشته و ندارد. البته بايد متوجه باشيم و بدانيم كه فكر نكنيم 
طبقه خواص در ايران يك طبقه پيش پا افتاده اس��ت. اين طبقه از قدرتي بي سابقه در 
تاريخ معاصر ايران برخوردار است چون كه در همه ادوار گذشته، خودش دولت بوده است 
و راه رسم هم سازی با محيط و كسب، حفظ و نش��ر قدرت و ثروت را بلد می باشد. امام 
خمينی در جنبش 15خرداد اولين ضربه را بر اين طبقه وارد كرد و در انقاب اسامي 
اين طبقه را از هم گسست. اما اكنون با اشكال جديد آمده است كه در درون جمهوري 
اسامي مجدداً به قدرت برسد. اين طبقه دو دهه است كه تاش كرد با خودكامگي دولت 
در عرصه هاي مختلف هماهنگ شود. اين خودگامگي دولتي باعث شد كه خواص كامًا 

در پناه دولت همه محيط هاي فعاليت انساني را در زير نفوذ خود بگيرد. 
انقاب هاي رنگي و مخملي، محلي براي به قدرت رسيدن اين طبقه امتيازطلب است. 
اين طبقه براي رسيدن به قدرت از نمادهای مقدس و غير مقدس با تمام وجود استفاده 
مي كند. ملت ما بايد با هوش��ياری و بيداری كامل، ردپاي اين طبقه را در ساختارهاي 

فرهنگي، سياسي و اجتماعي ايران رديابي كند. 
مهم ترين كوشش هاي اين طبقه در دو دهه گذشته، برقراري ديوان ساالری و اشرافيت 
بود، امام عظيم الشأن ما اثبات كرد كه ما همه شخصيت هاي انقاب را براي اسام و نظام 
جمهوري اسامي مي خواهيم نه اينكه اسام و نظام فداي شخصيت ها شوند. از آنجايي 
كه ما شيوه هاي ظهور چنين طبقاتي را در دل انقاب اسامي هرگز مورد مطالعه قرار 
نداده ايم اين امكان وجود دارد كه از همين ناحيه آسيب هاي جدي بر انقاب اسامي وارد 
شود، مقايسه  هاي تاريخي در زمينه هاي انقاب مشروطه در ايران و پاره ای از انقاب های 
شكس��ت خورده در جهان، مثل انقاب فرانسه و انقاب روس��يه، اگرچه به طور مطلق 
قانع كننده نيست اما سبب مي ش��ود كه ابتكارهاي پيچيده اين جريان در جنبش هاي 
مردمی و شيوه های كسب قدرت و ثروت از چشم تيزبين مردم پنهان نماند. الزم است 
در باب بس��ط اين طبقات از بابت تكرار يا شباهت ش��رايطي كه در آن رشد مي كنند، 

پژوهش هاي عملي و علمی كنيم.
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تا وقتي كه نقش دولت در جامعه اساسی است و سهم قاطعي از فعاليت هاي اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي را به خود منحصر كرده است، تا وقتي كه مردم ساالري، آزادي تحت 
سيطره گفتمان هاي رسمي فلسفه سياسي در غرب است. شكل گيري و تكوين اين طبقه 
اجتناب ناپذير است و تاريخ ايران به روشني نشان می دهد كه هر جا اين شرايط فراهم 

بوده است سيستم خواص ظاهر مي گردد و برقرار مي  شود. 
حتي امام متقين حضرت علي عليه الس��ام ني��ز در نامه به مالك اش��تر او را متوجه 
خطرهای اين طبقه در حكومت های اسامی نموده است. امام در بخشی از نامه به مالك 

اشتر می فرمايد:
ها فِی الَْعْدِل َو أَْجَمُعها  َولَْيُكْن أََحُب اأْلُُموِر إِلَْيَك أَْوَسُطها فِی الَْحقِّ َو أََعمُّ
ِة  ِة َو إِنَّ ُسْخَط الْخاصَّ ِة  يُْجِحفُ   بِِرَضی   الْخاصَّ ِعيَِّة، َفإِنَّ ُسْخَط الْعامَّ لِِرَضی الرَّ
ِعيَِّة أَثَْقَل َعلَی الْوالِی َمُؤنًَة فِی  ِة َو لَْيَس أََحٌد ِم��َن الرَّ يُْغَتَفُر َمَع ِرَضی الْعامَّ
َل  بِاْلِلْحافِ  َو أََقلَّ  خاِء َو أََقلَّ َمُعونًَة لَُه فِی الَْباِء َو أَْكَرَه لِْلِنصاِف َو أَْس��أَ الرَّ
ْهِر  اِت الدَّ ُشْكراً ِعْنَد اْلِْعطاِء َو أَبَْطَأ ُعْذراً ِعْنَد الَْمْنع َو أَْضَعَف َصْبراً ِعْنَد ُملِمَّ
ُة لِلَأْْعداِء  ِمينَ  َو الُْعدَّ يِن َو  ِجماعُ   الُْمْس��لِ َّما  َعُموُد الدِّ ِة َو إِن ِمْن أَْهِل  الْخاصَّ

ِة، َفلَْيُكْن  َصْغُوَك  لَُهْم َو َمْيُلَك َمَعُهْم. ُة ِمَن اأْلُمَّ الْعامَّ
دوست داش��تنی ترين چيزها در نزد تو، در حق ميانه ترين و در عدل 
فراگيرترين و در جلب خشنودی مردم گس��ترده ترين باشد، كه همانا 
خش��م مردم خش��نودی خواص را از بين می برد، اما خش��م خواص را 
خشنودی همگان بی اثر می كند. خواص جامعه همواره بار سنگينی را 
بر حكومت تحميل می كنند زيرا در روزگار سختی ياريشان كمتر و در 
اجرای عدالت از همه ناراضی تر و در خواسته هايشان پافشارتر و در عطا 
و بخشش ها كم سپاس تر و به هنگام منع خواسته ها دير عذر پذيرتر و در 
برابر مشكات كم استقامت تر می باشند. در صورتي كه ستون های استوار 
دين و اجتماعات مس��لمين و نيروهای ذخيره دفاعی، مردم می باشند، 

پس به آنها گرايش داشته و اشتياق تو با آنان باشد.
شرايطي كه طبقه خواص در كشور ايجاد مي كند به سختي مي توان فهميد كه از چه 
قرار است. فقط مي دانيم كه مردم با وجودي كه اغلب امكانات را در دست دارند ولي از 
آنچه وجود دارد راضي نيستند و تعادلي كه به ظاهر در جامعه حكم فرماست، شكننده 

و تهديدزاست.
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اين طبق��ه در همه ش��رايط از خود ش��رم دارد 
و نمي خواهد ك��ه مردم آنها را بشناس��ند آنها در 
تاريكي زندگي مي كنند و از روشنايي مي ترسند. 
همان طوري كه موالي متقيان فرموده است، در 
دوران رفاه از همه پرخرج ترند و هنگام س��ختي 
كمتر از همه ياري مي دهند. بيش از همه از انصاف 
بيزارند و در خواس��ته هاي خود اصرار مي ورزند. 
امتيازات خود را مخفي مي كن��د و با افكاري كه 
به شهروندان كش��ورش القا مي كند در تضاد كامل اس��ت. بين آرمان هاي اين طبقه و 
واقعيت ها فاصله زيادي است. آنچه مي گويند به آن اعتقادي ندارند. خواص در هر جايي 
كه شكل بگيرد از جهش اقتصادي و فرهنگي كش��ور مي كاهد و شكست هاي سياسي، 

اقتصادي و فرهنگي خود را در جهت اصاحات و تغييرات بر دوش ديگران مي اندازد. 
تنها هنري كه دارند اين است كه هميش��ه آرامش اجتماعي را به هم بريزند و با ايجاد 
بحران هاي مصنوعي و جنبش هاي كاذب اجتماعي ش��رايط را براي به قدرت رسيدن 

خود فراهم سازند. 
خواص در ايران ريزه خوار دو نهاد اجتماعي است: 1. دولت 2. احزاب

در دو دهه گذش��ته خواص تاش كرده كه با تغيير شكل نظام اجتماعي يعني دولتي 
شدن، تمركز و انحصار حزبي جلوداري نظام جمهوري اس��امي را كه در اثر سال هاي 
طوالني جنگ و كار سخت و طاقت فرساي نيروهاي انقابي در حفظ و نگهداري كشور تا 
حدودي خسته شده بود در مقابل موج فرصت طلبانه خود قرار دهد. ديوان ساالري تازه 
نفسي كه دسته جمعي به سوي درهاي قدرت و ثروت هجوم آوردند و مجذوب مقام هاي 

مسئوليت دار شدند.
در سوز و گداز مدير شدن؛ نظام در شرايطي بود كه نتوانست اين جاه طلبان جديد را 
براند و متوقف كند، خصوصيت تغييرات اجتماعي در دوران بعد از دفاع مقدس، رش��د 
سريع احزاب ساخته دست قدرت، وسعت تحوالت اجتماعي و مشغول شدن نيروهاي 
انقابي به تحصيل و كسب تخصص، اش��غال در تمام مقام هاي مهم و به دست گرفتن 

مجموعه مديريت را براي اين طبقه ديوان ساالري حرفه  اي جديد ممكن ساخت.
جمهوري اسامي متأسفانه چنين گسترشي را پيش بيني نكرده بود. وقتي جنبش هاي 
كاذب اجتماعي در درون يك انتخابات عمومي در خرداد 1376 شكل گرفت و احزاب 

هسته مرکزی رهيافت جنبش 
15خرداد تأکيد بر کارآمدی 
دین در باز توليد فرهنگی است. 
بازتوليدی که می تواند شامل 
عناصر تاریخی، جامعه شناختی، 
اقتصادی، فرهنگی و سياسی باشد 
و بر مثلث تصميم گيری متقابل: 

مردم، دین و دولت تأثير بگذارد
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ساخته دست قدرت از دل ديوان ساالري به قدرت رسيده يكي پس از ديگري مثل قارچ 
رشد كرد، جمهوري اسامي خود را در مقابل وضعي غيره منتظره ديد. ما در آن دوران 
نمي دانستيم چگونه بايد اين مش��كل را حل كرد. گاهي اين مش��كل را به گردن ارثيه 
جريانات شبه روش��نفكري غرب زده انداختيم ولي مسئله بسيار عميق تر از آن است كه 
تصور مي شد. هجوم اصحاب قدرت و ثروت به ساختارهاي دولتي و دست اندازي آدم هاي 
پست و ضد انقاب به آرمان های انقاب، ضرورت داشتن مرداني شرافتمند را در ساختار 
دولتي فوريت داد. ديگر بوروكراسي و ديوان ساالري رژيم پهلوي نبود كه به سوي دولت 
هجوم آورده بود. دشمن داخلي و تكنوكرات ها بودند كه در درون ساختار نظام جمهوري 

اسامي مقام هاي مسئوليت داري را اشغال كرده بودند.
ديوانساالري دولت و احزاب در زير چشمان ما به يك نظام خودكامه و زورگو در حال 
تغيير شكل بود. فرصت طلبان تمام مقام هاي مهم دولتي را هدف قرار دادند و قدرتي را 

درست كردند كه تا جايي كه بتوانند در سياست جمهوري اسامي نفوذ كنند.
خط سير اين گروه تش��نه قدرت و ثروت بازتاب خوبي براي جمهوري اسامي به بار 
نياورد و علي رغم زحماتي كه در انقاب كشيده شده ساختارهاي كج تابي شكل گرفت. 
حلقه قدرت بس��ته ش��د و چرخش نخبگان محدود به چهره هاي خاصي گرديد. از دل 
ساختار دولتي اپوزسيون ساماندهي شد. اينها مهم ترين آفت هايی بود كه بايد در سپهر 

آرمان های جنبش 15خرداد در جمهوری اسامی ايران بازخوانی شود. 


