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سخن سردبير

اين مجموعه درباره جنبش 15خرداد س��ال 1342 يعنی نقطه آغازين انقاب كبير 
اس��امی   اس��ت. رخدادی كه بين دو جنبش اجتماعی دهه 30 و 50 در ايران به وقوع 
پيوست و در نهايت پرونده نظام های استبدادی و توتاليتر پادشاهی را در ايران به بايگانی 

تاريخ سپرد و آزادی و استقال را برای ملت ايران به ارمغان آورد. 
بعد از سقوط صفويه و شرايط غمباری كه سيطره رژيم قرون وسطايی قاجاريه و پهلوی 
و منورالفكران بی هويت، فاقد اصالت و سرسپرده وابسته به اين رژيم پادشاهی در ايران 
ايجاد كردند، آزادی و استقال دو مطالبه اساسی ملت ايران در تاريخ معاصر شد. استبداد 
نظام پادشاهی، آزادی ملت ايران و سرسپردگی منورالفكری، استقال ايران را بر باد داد. 
از بعد شكست ايران در جنگ با روسيه اس��تقال و آزادی دو گمگشته اساسی ايرانيان 

در تاريخ معاصر شد.
تمامی  جنبش های اجتماعی ايران از دوره قاجاريه تا سقوط نظام مشروطه پادشاهی 
به نوعی انعكاس مطالبات مربوط به اس��تقال و آزادی است. ابتدا تصور ما ايرانيان اين 
بود كه آزادی در گرو استقال است. برای رسيدن به آزادی بايد از قيد تمامی   نيروهايی 
كه استقال ايران را در خطر انداخته اند رها شد. مقابله با قرارداد رويتر در دوره حاكميت 
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ميرزا حس��ين خان سپهس��االر عاقد اين قرارداد ننگين و س��رآغاز تمامی  جنبش های 
اجتماعی ايران يعنی جنبش تحريم تنباكو كه عليه قرارداد رژی و س��يطره استعمار بر 
اركان اقتصادی، سياسی و اجتماعی كشور بود، تمام هم و غم خود را معطوف به مبارزه با 
اين معضل اجتماعی كرد. اگر چه نهضت تحريم در مقياس اجتماعی آن دوران، نهضت 
موفقی بود ولی ملت ايران خيلی زود متوجه گرديد كه اس��تعمار در هيچ كشوری نفوذ 
نخواهد كرد مگر اين كه ابتدا جای پای محكمی   در اركان سياسی، فرهنگی، اقتصادی و 

ديوانساالری آن كشورها داشته باشد. 
گفتمان مشروطه به ظاهر تمايات بی طرفانه و عينی تحوالت ايران در تمام زمينه هايی 
بود كه به نوعی آرمان های مربوط به آزادی و كنترل قدرت اس��تبداد را در خود نهفته 
داشت. ما برای رسيدن به آزادی از قدرت مطلق نظام پادشاهی و قانونمند كردن نظام 
سياسی تاوان سنگينی داديم؛ وقتی در ظرف كمتر از يك دهه تمامی   آرمان های مربوط 
به آزادی، آزاديخواهی و قانون طلبی در پای ديكتاتور حقير و بی شخصيتی چون رضاخان 
قربانی شد و با يك كودتای سياه، طومار مشروطيت و آزادی در هم پيچيد، ملت ايران 
بايد متوجه می شد كه گفتمان آزادی بدون استقال چيزی جز يك مطالبه ساده و مبهم 

و بی بنياد نيست.
تاريخی به درازای بيش از نيم قرن نياز بود تا ما از جنبش مشروطيت در 14مرداد سال 
1285تا نهضت 15خرداد سال 1342 تشخيص دهيم كه گفتمان آزادی بدون استقال 
و استقال بدون آزادی در هر قالب سياسی، فهم پذير و رهاننده نيست و خيلی سريع هر 
نوع اراده معطوف به تغيير و دگرگونی را بی اثر و خلع ساح می كند و تمامی   تحوالت را 
به صورت نمايش اجتناب ناپذيری مطرح می سازد كه گويی هيچ توفيقی از آن به دست 
نمی آيد. وقتی آخرين تقای استقال خواهی ملت ايران بدون توجه به آزادی، در جنبش 
ملی شدن صنعت نفت، به كودتای سياه ديگری در 28مرداد سال 1332رسيد، ما متوجه 
شديم كه گفتمان دگرگونی در منطق سازش پذيری دو عنصر حياتی زندگی اجتماعی 
و ضروريات آن، يعنی استقال و آزادی ظاهر می  شود و هر تاشی برای فهم يكی از اين 

عناصر بدون ديگری، بی ثمر خواهد بود.
آنچه به نهضت 15خرداد سال 42 جاذبه پژوهشی می  بخشد، قرابت استقال و آزادی 
و جبهه متقابل آن يعنی استبداد و استعمار در شعارها، آرمان ها و مطالبات اين جنبش 
است. فهم اين قرابت، دقيقاً همان نقطه عطفی است كه تفسيرهای گوناگون از 15خرداد 
را امكان پذير می  س��ازد و خصلت های ويژه اين نهضت را از ساير جنبش های اجتماعی 
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و سياسی ايران جدا می  كند. اگر در تفسير پديده جنبش های اجتماعی مانند غربی ها 
گرفتار تصلب تئوريك نش��ويم و در همه اي��ن جنبش ها به دنبال دو مكانيس��م تضاد 
طبقاتی و طبقه پيشرو نگرديم، در جنبش 15خرداد نكات كليدی و تفاوت معناداری با 

جنبش های اجتماعی گذشته می  توان مشاهده كرد.
امام خمينی به درس��تی بر زمينه ه��ای كامًا جديد اين نهضت ب��ه صورت پديده ای 
منحصر به ف��رد در تاريخ ايران اش��اره می  كند. از منظر خمين��ی كبير، عظمت نهضت 
15خرداد آنقدر آشكار است كه بسياری از مخالفان اين جنبش نيز خود را با تفسيرهای 
متناقض كردن نموده��ای ظاهری آن توجيه و تعريف می  كنن��د و از اين طريق خود را 
در پذيرش ذهنيت هايی كه به ظاهر مستقل از چهارچوب های شناخته شده 15خرداد 
است، آماده می  سازند. قرابت استقال و آزادی و استعمار و استبداد تنها در آرمان های 
اين نهضت به مبادی تئوريك می  رسد و صرفاً به عنوان يك روش وجود ندارد بلكه جوهر 
نهضت 15خرداد اس��ت. در جنبش مشروطيت و جنبش ملی ش��دن صنعت نفت و در 
جنبش های گذشته ديگر كم و بيش، اس��تقال بدون آزادی و يا آزادی بدون استقال 
قابل مطالبه بود؛ اما تنها در نهضت امام خمينی بود كه اس��تقال و آزادی نهاد مركزی 
قدرت نهضت به حس��اب می  آمد و يكی بدون ديگری قابل تصور نبود، چه برسد به اين 

كه تصديق شود.
صورت بندی هايی كه امام خمينی برای بيان نقطه عطف بودن نهضت 15خرداد بيان 
می  كند شايد از اين جهت شگفت آور باشد كه در اين صورت بندی، تداوم سيطره استبداد 
بر ملت ايران بدون حمايت های نهادينه شده استعمار قابل تفكيك نيست. نمی  توان برای 
كسب آزادی و مقابله با استبداد دست ياری و دوس��تی به سوی استعمار دراز كرد و به 
تعبير شيخ شهيد فضل اهلل نوری مشروطه را از ديگ پلوی سفارت انگليس و آزادی را از 

آثار پارلمنت فرنگستان به دست آورد.
در جنبش مشروطه، مش��روطه خواهان، آزادی ملت ايران از يوغ اس��تبداد را جز در 
مساعدت های دولت فخيمه بريتانيا يعنی ركن سياس��ت های استعماری منطقه، قابل 
تصور و متحقق نمی  ديدن��د. تقی زاده ش��وريده ترين نماد مش��روطه خواهی در ايران 

می  گويد:
مش��روطيت فرزند روحانی انگلستان اس��ت1... تمام ملت ايران حتی 
آذربايجان و گيان چشمشان را به جزيره بريتانيای كبير دوخته و به ياد 

1. ايرج افشار، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقی زاده، تهران، جاويدان، 1359، ص109. 
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آن مهربانی های سابق منتظر معاونت آن ملت نجيب و آن دولت ليبرال 
هستند...1

از نظر مش��روطه خواهان، مجلس كه نم��اد آزادی مل��ت ايران بود، مج��از بود برای 
ايستادگی در مقابل استبداد، مستقيم و غير مستقيم در خدمت منافع و مقاصد استعمار 

باشد. تقی زاده می  نويسد:
محو و تمام ش��دن نفوذ و منافع انگليس در اي��ران در صورت نبودن 
مجلس صحيح با اختيارات قويه؛ برای محمدعلی شاه يعنی روس و ملت 
يعنی دوستان انگليس، چه كه از صد سال به اين طرف اين تقسيم شده 
و اين اتحاد منحوس هنوز نتوانس��ته است به كلی آن محبت عمومی   را 
از انگليس رفع كند. روس در ايران راه، بانك، تلغراف و قرض و معادن و 
قزاق ندارد، همان ش��اه را دارد. انگليس بانك و تلگراف و خليج فارس و 
غيره را ندارد، همه اش از همه جهت دوستی ملت را دارد. مجلس شورای 

ملی به طور غير مستقيم به منافع و مقاصد انگليس خدمت می  كرد.2
نقطه تقابل و رويارويی علمای مبارز تاريخ معاصر ايران با جريانات غير مذهبی و ضد 
مذهب در تجدد، ترقی، توسعه، آزادی خواهی و استقال طلبی همين بود. مرحوم شيخ 

فضل اهلل نوری در جريانات مشروطه می  گويد: 
مجلس دارالشورای كبرای اسامی   است و به مساعی مشكوره حجج 
اس��ام و نواب عامه امام، قائم ش��ده... ممكن نيس��ت كه آثار پارلمنت 
پاريس و انگليس بر آن مترتب گردد... بدانيد كه طبع مملكت ما را غذای 

مشروطه اروپا دردی است بی دوا و جراحتی است فوق جراح...3
در منطق امام خمينی و منطق نهضت 15خرداد، مس��ئله اصلی تاريخ معاصر به هيچ 
روی نقطه مبهم دموكراسی، تجدد، ترقی، پيشرفت و آزادی خواهی به مفهوم متعارف 
و نخ نمايی كه برای ما تعريف كردند، نيست. مسئله حتی می  تواند چشم پوشی كردن از 
آنها باشد. زيرا در تحوالت سياسی اجتماعی دوران معاصر، در پس مطالبات مخمل نمای 
تجددطلبی، ترقی خواهی، دموكراسی و ش��عارهای آزادی خواهی و توسعه و پيشرفت، 
هميشه دست آهنين استعمار و استبداد ديده شده است. دقيقاً سرگيجه ملت ايران در 

1. همان. 
2. همان، ص79. 

3. محمد تركمان، رسائل، اعاميه ها، مكتوبات... و روزنامه های شيخ شهيد فضل اهلل نوری، تهران، رسا، 1362، 
ج1، ص241-242. 



13
داد

خر
15

ژه 
وي

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

تاريخ معاصر از زمانی ش��روع ش��د كه ديد روس و انگليس و امريكا شعار آزادی و ترقی 
ملت ايران را ش��وريده تر از خود ما مطرح می  كنند و عاقدان شرم آورترين قراردادهای 
استعماری در ايران شعار اصاحات سرمی  دهند و افسران قزاق های روسی و پليس جنوب 
انگليسی خود را مدافع استقال ايران نشان می  دهند و كودتاچيان از آزادی ملت ايران 

دفاع می  كنند!! 
اينها چيزهايی بود كه دقيقاً اعتای ملت ايران و آينده اش، اصالت و هويتش، استقال 
و آزادي��ش و آگاهی های پايه ای را كه بايد به دس��ت می  آورديم تا خ��ود را از تنگناها و 
كوره راه های س��خت تاريخ معاصر رهايی می  بخش��يديم؛ به طور دائ��م و با يك آهنگ 
ش��تاب گيرنده به بازی گرفتند و روش��نفكران ما به خاطر تغيير س��ريع و بی پشتوانه 
معيارهای »فهم پذيری«ش��ان، در يك نگاه سطحی، پيوس��ته ما را به تكرار اين تاريخ 
اشتباه تشويق و تحريك می  كردند. با وجودی كه در كمتر از يك قرن تغييرات ويرانگر 
و ش��تاب دهنده اضمحال اس��تقال و آزادی خود را به چش��م ديديم و با چالش های 
ترديدبرانگيز درگير شديم اما اين تاريخ نادرست و خوش بينی های غلط و ساده باورانه 
به مديريت های به ظاهر مدرن و ايدئولوژی های چپ و راس��ت به ظاهر آزاديخواهانه را 

دنبال كرديم.
هنر نهضت 15خرداد اين بود كه ما را از اين سردرگمی  های ويرانگر رهايی بخشيد و 
برای روبه رو شدن با واقعيت های مواج و پيچيده ای كه در دو قرن گذشته با آنها درگير 
بوديم، مفاهيم دقيق تر و ايده های ساده، كارآمد و قابل فهم تری در اختيار ملت ايران قرار 
داد. ايده هايی كه در چهارچوب فرهنگ عامه ملت ايران، تجربه انسانی و تاريخی ما و از 
همه مهم تر با هويت و اصالت های ما سازگار بود و ما مجاز به استفاده از آنها بوديم. نهضت 
15خرداد به ما نشان داد كه ارزش های جامعه ايرانی اسامی   ما تنها به سطح ارزش های 
بازار مصرف و توان تكنولوژيك و نظامی   محدود نمی  شود. توانی كه اگر در رژيم گذشته 
به ما داده می  شد، در آن به سادگی قيموميت غرب بر تار و پود جامعه قابل مشاهده بود. 
شايد يكی از رمز و رازهای برآمدن نهضت 15خرداد در سياست های به ظاهر اصاحی 
رژيم شاه همين معنا باشد. قرار بود برنامه اصاحات ارضی و انقاب سفيد هسته مركزی 
قدرت توتاليتر نظام پادشاهی را در ايران نهادينه كند. حتی اگر اين اصاحات به بهای 
درد و رنج های نفرت انگيز برای دهقانان و به هم خوردن جس��م و روان ملت ايران تمام 
شود. صورت بندی های امام برای بيان اين فاجعه كه منجر به قيام خودجوش ملت ايران 
و واقعه خونبار نهضت 15خرداد شد در نوع خود بی نظير بود. مهم ترين مسئله برای امام 
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اين بود كه نشان دهد آنچه ش��اه و اربابان امريكايی او می  گويند نه تنها منجر به بهبود 
وضع زندگی مردم و رفع فقر و تنگدستی و الغای حكومت خان ساالری نخواهد شد بلكه 
تمامی   اين مصيبت ها را در محيط اجتماعی و فرهنگی كشور سيال خواهد كرد. يعنی 
خط مرز عقب ماندگی كشور نسبت به گذشته كه بيشتر در روستاها متجلی بود به شهرها 
نيز كشيده خواهد شد. امام بايد نشان می  داد كه تمام اين اقدامات به طور انتزاعی برای 

اصول پايه ای استقال و آزادی كشور تهديد هستند.
سخت ترين مرحله روشنگری امام در آنجايی بود كه اصاحات امريكايی و انقاب سفيد 
در سايه توتاليتاريسم حاكم بر ايران، مورد پذيرش جريان ها و گروه های چپ و راستی 
قرار داشت كه بيان كار استبداد و اس��تعمار و شرايط زندگی نامناسبی كه در يك صد 
سال گذشته در كشور ايجاد كرده بودند را يا به فراموشی سپرده بودند و يا اعتقادی به اين 
بيان كار نفرت انگيز نداشتند. آنها باور داشتند كه دموكراسی، آزادی خواهی، تجدد و 
ترقی در ايران جز با تجربه توتاليتاريسم )ديكتاتوری منور( نمی  تواند ادامه حيات دهد. 
از نظر گروه های چپ و راست مثل جبهه ملی، حزب توده، نهضت آزادی و... اين كه در 
ايران با تاريخ حكومت توتاليتر و وحش��يگری های آن بايد وداع كرد، تصور باطلی بيش 
نبود. زندگی يكنواخت بر پايه قوانين بازار اگر چه از آرمان های جريان های راس��ت در 
ايران بود اما همان طوری كه ميرزا ملكم خان ناظم الدوله پدرخوانده جريان اصاحات در 

ايران در دوره ناصرالدين شاه گفته بود: 
اوضاع سلطنت های معتدل ]حكومتی كه اجرای قانون با پادشاه و وضع 
قانون با ملت است[ به حالت ايران اصًا مناسبتی ندارد. چيزی كه برای 
ما الزم است تحقيق اوضاع سلطنت های مطلق است. ]حكومتی كه هم 

اختيار وضع قانون و هم اختيار اجرای قانون در دست پادشاه است.[1 
با تفاصيل مذكور نهضت 15خرداد برای دو مقطع تاريخ��ی جنبش های اجتماعی و 
تحوالت دوران معاصر معنا آفرينی می  كند. جنبش هايی كه تا قبل از نهضت 15خرداد 
ناظر به تغيير و دگرگونی بودند و جنبش هايی كه بعد از 15خ��رداد تا به امروز ناظر به 
دگرگونی و تغيير هس��تند. در منظر انديش��ه های امام خمينی مطالعه و بررس��ی اين 
جنبش ها حتی در مقياس انقاب اس��امی   جز در پرتو نهضت 15خرداد معناآفرين و 
راهگشا نيست. پژوهشگران تنها در پرتو نهضت 15خرداد می  فهمند كه فرآيند دگرگون 
شدن و دوباره ساختن بازنمودهايی كه هم اكنون نيز تداوم دارد و استقال و آزادی ايران 

1. محمد محيط طباطبايی، مجموعه آثار ميرزا ملكم خان، تهران، علمی، 1327، ص15. 
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مديون آن است چگونه قابل شناسايی است. 
اين مجموعه ت��اش می  كند نقطه عطف ب��ودن پديده نهضت 15خ��رداد را در قالب 
مباحث و مقاالتی كه در يك پروسه 25ساله در مجله 15خرداد در دوره های مختلف به 
نگارش درآمده است و اكنون گرد فراموشی ايام بر آنها نشسته است را دوباره در كنار هم 
قرار دهد. اغلب مقاله های اين مجموعه به مناسبت های مختلف در مجله 15خرداد در 
25 سال گذشته چه در دورانی كه نشريه به شكل ماهنامه و چه در دورانی كه به شكل 

فصلنامه با مخاطبين سخن می  گفت، منتشر شده است. 
آنچه قابل ذكر است اين است كه مقاالت اين مجموعه شامل همه مطالبی كه در 25 
سال گذشته در مجله درباره نهضت 15خرداد منتشر ش��د، نمی  باشد بلكه مقاله هايی 
را دربردارد كه از جنبه تئوريك و تاريخی، اين رخ��داد مهم را تجزيه و تحليل كرده اند. 
هدف ما اين اس��ت كه اين مقاالت به صورت يك جا در اختيار دانش پژوهان و محققانی 
قرار گيرد كه تمايل دارند به مبادی اوليه و اصول موضوعه نهضت امام خمينی كه منجر 
به انقاب كبير اسامی   در سال 57 و فروپاشی يكی از طوالنی ترين نظام های پادشاهی 

و استبدادی در جهان شد، دسترسی داشته باشند. 
رغبت به بازتاب جنبش ها و انديشه هايی كه به دو گمشده اساسی تاريخ معاصر ايران 
يعنی اس��تقال و آزادی در اركان يك نظام سياس��ی جديد و كارآم��د معنای واقعی و 
تاريخی می  بخشد مستلزم وجود فضاهايی مستقل از فضای سياسی و رسانه ای، به دور 
از دغدغه های روزمره و بحث و جدل های نادرست و بی فايده در مقاالت و متون متنوع و 
فضاهای مجازی غير قابل مهار در دوران معاصر است. شكل گيری عقيده عمومی   روشن 
و ايجاد فضای عمومی   برای بحث های استداللی و تاريخی و مبادله يافته های پژوهشی 
خارج از اردوگاه های حزبی و لشكركش��ی های سياسی و جريانی و انجمنی و صنفی در 
شكل دادن باورهای آگاهانه و بدون نگرانی برای ما در اين دوران سختی كه در آن به سر 
می  بريم و از هر طرف به جمهوری نوپا و جذاب ما می  تازند، اهميت حياتی دارد. اميدواريم 
ما هم با انتشار اين مجموعه سهم ناچيزی در شكل گيری اين نهضت فكری و فرهنگی 
داشته باشيم و اگر صوابی برای اين كار متصور است تقديم می  كنيم به شهدای مظلوم 

نهضت 15خرداد كه هيچ گاه معلوم نشد چند نفر بودند و در كجا آرميدند. 


