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گشودگی تاریخ جدید در چشم انداز قیام 15 خرداد

سخن سردبیر

چرا 15 خرداد نقطه عطف تاريخ ايران است ؟
وقتی نيم قرن پيش در س��ال 1342، نهضت 15 خرداد با ش��عار نفی س��لطنت، نفی 
استعمار، نفی استبداد، نفی غرب گرايی و نفی سكوالريسم در ايران آغاز شد هيچ گروه 
اجتماعی، حزب سياسی و تحليل گر مسائل فرهنگی و اجتماعی به خود جرأت نمی داد 
كه اين نهضت را آغاز پيدايی و پايايی يك دگرگونی بنيادی در اركان اجتماعی، فلسفه 
سياسی و نظريه های سياس��ت و از همه مهم تر تبلور نگاه توحيدی به عالم و آدم بنامد. 
به خصوص از اين جهت كه نهضت 15 خرداد در بستر يك سلسله اصالحات فريبنده ای 
اتفاق افتاد كه حتی چپ ترين گروه ها و جريان های سياسی و نظريه پردازان اجتماعی 

نيز توانايی درك نمايشی بودن اين اصالحات را نداشتند و فريب خوردند.
در سال 42 و سال های بعد اغلب نيروهای سياسی كه خود را پير سياست تاريخ ايران 
می دانستند نه تنها هيچگاه به امكان مترقی بودن و ساختار شكنی اين جنبش مذهبی � 
اجتماعی اعت��راف نكردند بلكه آن را حتی در حد و ان��دازه جنبش های نوين اجتماعی 
شايسته تقدير و تحليل ندانستند. ارزش های فرهنگی، اسالمی و اجتماعی ديرينی كه 
15 خرداد ريشه در آنها داش��ت از نظر اغلب نظريه پردازان سياسی نزديك به يك قرن 
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پيش، از صحنه تحوالت اجتماعی خارج ش��ده بود و كس��ی تصور نمی كرد در عصری 
كه افكار و انديشه های غير دينی و ضد دين س��يطره مطلق خود را بر تحوالت سياسی، 
فرهنگی و اجتماعی گسترده بودند؛ مجدداً دين اسالم از پس غبارهای تحريف و تحقير 

سر برآورد و الگوی راه و رسم زندگی جديد شود.
سال ها بود كه نيروهای اجتماعی و سياسی كه سر در گريبان ارزش های غربی داشتند، 
به ملت ما گفته بودند كه ارزش های اس��المی و ايرانی بحث انگيز، ناكارآمد و ناتوان در 
حل مسائل و مشكالت دوران جديد است و استبداد حاكم بر ايران و عقب ماندگی های 
كشور ريش��ه در اين ارزش ها دارد. از طرف ديگر به ما گفته بودند: ارزش های اسالمی و 
ايرانی تاب تحمل تأثيرات همگون كننده جهانی شدن دنيای مدرن را ندارد و نمی تواند 
در برابر اين تأثيرات مقاومت كرده و پايدار بماند و جامعه ای پايدار را رهبری كند. بنابراين 
بايد تمامی اين ارزش ها و مبشران آن با س��رافكندگی از حوزه عمومی خارج شده و به 
گوشه ای از زندگی شخصی پرتاب و تبعيد شوند تا دس��ت و پای نيروهای مدرن!! را در 

مدرن سازی و به تعبير ديگر در غربی سازی و جهانی سازی ايران نگيرند.
احزاب، گروه ها، جريان ها، رسانه ها، كارگزاران حكومتی و دولت مردان ايران به ظاهر 
خوشحال بودند كه با تبعيد اين رقيب سرسخت تاريخی به حوزه شخصی و بی خاصيت 
كردن ارزش های اسالمی عن  قريب ايران را جهانی می كنند و راه تجدد و ترقی را هموار 
می س��ازند. جهانی ش��دن كه برای نياكان شبه روش��نفكر ما چيزی جز فرنگی شدن و 
غربی ش��دن نبود از ابتدا معنای خيلی س��اده لوحانه ای داش��ت. به آنها گفته بودند كه 
فرنگی شدن كه همان جهانی شدن و رسيدن به قله های تجدد، ترقی و تمدن است آنقدر 
سهل الوصول است كه به اندازه تعويض كاله و تغيير لباس و كشف حجاب زنان نيز زمان 

نمی برد.
رضاخان ابله و عمله های استعمار چون محمد علی فروغی ، عباس مسعودی، تيمورتاش، 
علی اكبر داور، نصرت الدوله و علی اصغر حكمت و ديگران كه با او هم داس��تانی داشته و 
مشوق وی در نابودی و تخريب ايران بودند، درك و فهم شان از ترقی و پيشرفت همين 
بود. عباس مسعودی مدير روزنامه اطالعات كه يكی از همراهان رضاخان به تركيه بود 

می نويسد: 
تغيير كاله معروف لبه دار پهلوی به كاله اروپايی پس از اين سفر بود...

رضا ش��اه معتقد بود كه اختالف ظاهری ايرانی ها با اروپايی ها برداشته 
ش��ود. او می گفت بايد ايرانی ها خود را با خارجی ها يكسان بدانند و در 
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ترقی و پيشرفت تشويق و تأييد ش��وند و بدانند تفاوتی از لحاظ روح و 
جسم و استعداد جز همين كاله در ظاهر، در بين نيست و بايد اين تفاوت 

را بردارند...1
وقتی س��طح ش��عور دولتمردان ايران از مفهوم تجدد و ترقی نمادی جز كاله لگنی و 
كاله اروپايی نيست و اين تغيير سطحی و ظاهری و جاهالنه را مترادف با جهانی شدن 
و اروپايی ش��دن قلمداد می كنند، درك مصائب ملت ايران در اين ادوار رنج آور چندان 

سخت نيست. 
در دورانی كه ملت ها و دولت های آنها با تمام توان انرژی و منابع، خود را برای كس��ب 
موقعيت های سياس��ی و اقتصادی و فرهنگی جديد در جهان متمركز می كردند، ش��اه 
ايران و كارگزاران وی تمام اين منابع و انرژی را در جهت تخريب و تحقير ملت خود به كار 
گرفتند و وقت اين ملت را در صدور بخش��نامه های ابلهانه و مقابله با اخالق و فرهنگ و 

ارزش های اجتماعی كه حافظ استقالل و وحدت ملی بود به كار گرفتند. 
در 14 تير1314، آداب استعمال كاله بين المللی از سوی وزارت داخله به حكام واليات 

به شرح زير ابالغ شد و مصيبتی بر مصيبت های گذشته ملت ايران اضافه كرد: 
� در مواقع ورود به اتاق حتماً باي��د كاله را بردارند برای احترام كامل ، 
البته بايستی كاله را در خارج اتاق بگذارند و در موارد ديگر ممكن است 

دست بگيرند. 
� در موقع برخورد در خيابان و معابر عمومی برای اجرای مراسم تعارف ، 
ش��خص كوچك تر )چه از حيث مقام و چه از لحاظ سن( بايد كاله خود 
را بردارد و پس از ادای همان مراسم از طرف مقابل مجدداً كاله را به سر 

بگذارد. 
� در مواقعی كه چند نفر در نقطه ای جمع هس��تند يا عبور می نمايند 
چنانچه شخص خارجی برس��د كه يا با يك نفر از آن جمعيت آشنايی 
داشته باش��د، موقعی كه مبادله تعارف و سالم بين اين دو نفر به وسيله 
كاله می شود سايرين بايد به احترام رفيق همراه خودشان به شخصی كه 

1. حميد بصيرت منش، علما و رژيم رضاشاه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1376، ص176.
� بايد دانست كه تغيير كاله و لباس و جريان كشف حجاب، از سياست های ديرينه استعمار انگليس برای دستيابی 
بر بازار ايران بود. انگلستان رضاه شاه را به قدرت رسانيد تا به دست او و با زور سرنيزه لباس های محلی و سنتی را از 
تن ملت ايران بيرون آورد و كاله و لباس فرنگی را بر آنان تحميل كند، تا كاالهای خارجی در ايران متاع بی مشتری 

نباشد و در بازار ايران رونق بگيرد. البته رويارويی با اسالم نيز در اين طرح و نقشه نقش به سزايی داشت. 
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جهت آنها احتراماً كاله برداشته، كاله خود را بردارند...1
سختگيری های تحقير كننده در استعمال كاله بين المللی به جای كاله پهلوی )كاله 
لگنی( كه قباًل مزدوران پهلوی به آن كاله مقدس می گفتند و ارسال بازرسينی از طرف 
رضاخان به مناطق گوناگون برای ارزياب��ی نتايج حاصله از اين پيش��رفت بزرگی!! كه 
غرب گرايان برای ملت ايران به ارمغان آورده بودند آن  هم در شرايطی كه مردم در رنج 
و فقر و عقب ماندگی دست و پا می زدند و كسی نبود كه به داد آنها رسيدگی كند، حتی 
صدای بخشی از كارگزاران حكومتی را نيز در آورد. اين نمايش های مضحك غرور ملت 

ايران را جريحه دار كرد.
تجدد، ترقی و جهانی شدن در ايران عموماً چنين معنايی داشت و چيزی جز گسترش 
عادات و آداب سطحی فرنگی ها و توسعه دنيايی رسانه های اطالع رسانی )راديو، سينما 

و...( و تفريحی )كاباره، كازينو، فاحشه خانه و...( غرب در هر جامعه ای نبود.
اين پديده مخرب پس از گذار از امتي��ازات رويتر، امتياز انحص��اری تجارت توتون و 
تنباكو، امتياز بانك شاهنش��اهی، امتياز بانك استقراض روس��ی، قرار داد نفت دارسی، 
قرارداد تقسيم ايران بين روس و انگليس )قرار داد 1907( قرار داد وثوق الدوله، قرارداد 
كنسرسيوم و صدها قرارداد اس��تعماری ديگر كه اصالح طلبان عصر قاجار و پهلوی بر 
ملت ايران تحميل كرده و بنيه اقتصادی، فرهنگی و سياس��ی كش��ور را نابود كردند و 
بعد از كودتای 28 مرداد س��ال 1332 آرام آرام به زمزمه های جديدی از جهانی شدن، 
فرنگی شدن و مدرن شدن رسيد. تغيير لباس و كش��ف حجاب رضاخان ابله به تقسيم 
اراضی و انقالب سفيد شاه بدون ملت رس��يد تا عالوه بر تحقير بنيه فرهنگی و سياسی 

ايران بنيه اقتصادی و اجتماعی نيز نابود شود.
جنبش 15 خرداد انفجار بغض فرو خورده ملت اي��ران در مرگ آباد تحجر و تحقير و 
مقدس مآبی و فرنگی مآبی و غرب گرايی بود كه ملتی پشت رهبر خود يك قرن تحقير و 
تخريب فرنگی شدن، مدرن شدن و جهانی شدن را تحمل كرد و در پايان دستاوردی جز 
كاله لگنی، كاله اروپايی، كوكاكوال، راديوترانزيس��توری و جعبه سياه و سفيدی كه در 
آن فيلم »سركار استوار« و »صمد به مدرس��ه می رود« و »يك اصفهانی در نيويورك« 

نمايش داده می شد، به همراه نداشت.
نهضت 15 خرداد نشان داد كه ديگر امكان ندارد نظام سلطنت را با بازنمايی های شبه 
اصالحات، شبه انقالبی و ش��به دموكراتيك در چش��م ملت ايران نظامی مقبول جازد. 

1. حميد بصيرت منش، همان، ص179-180.
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انتقادات بنيادينی كه امام خمينی بر پايه های رژيم س��لطنتی وارد كرد نمی توانس��ت 
توسط هيچ فرآيند شبه دموكراتيكی بازسازی شود. حمله به نظام پادشاهی و مترادف 
دانستن شاه دوستی با غارتگری، ضربه زدن به پيكر قرآن و اسالم، تجاوز به احكام اسالم 
و كوبيدن روحانيت1 و غير عقلی دانس��تن نظام پادش��اهی عماًل س��لطنت را در مقابل 
باورها و اعتقادات عميق و ريشه دار مردم ايران قرار داد. رژيم سلطنتی با هيچ فرآيندی 

نمی توانست اين تضاد تاريخی را حل كند.
اگرچه قرار بود بازنمايی به ظاه�ر انقالبی حكومت محمد رضا بعد از كودتای مفتضح 
انگل�يس و امريكا در 28 مرداد 1332، از طريق تقس��يم اراضی و انقالب س��فيد، رژيم 
منفور پهلوی را به يك رژيم محبوب و مردم��ی تبديل كند، اما نهضت 15 خرداد ضربه 
نهايی را بر پيكر فرسوده و فرتوت اين رژيم دست نشانده وارد كرد و ماهيت دروغين اين 

اصالحات امريكايی و فريبنده را نيز برمال ساخت.
نهضت 15 خرداد و ميوه شيرين آن انقالب اسالمی را به شرطی می توان بهتر فهميد 
كه تمامی اركان متعلق به اين نهضت را با خود نهضت پيوسته سازيم و تالش نكنيم كه 
هر كدام از اين اركان را به صورت تجريدی م��ورد مطالعه قرار دهيم. نهضت 15 خرداد 
و انقالب اسالمی س��ه ركن بزرگ دارد كه قابل تجريد، تفكيك و تجزيه نيستند: مردم، 
رهبری و اسالم. اين سه ركن در تاريخ معاصر مستقيماً بر بسياری از تحوالت سياسی، 
فكری و فرهنگی ايران اثر گذاشتند. اكنون به دشواری می توان واقعه ای را سراغ گرفت 

كه از اثرات اين سه ركن تأثير نپذيرفته باشد.
اكنون كه پنجاه س��ال از واقعه خونبار نهضت 15 خرداد گذش��ته اس��ت نبايد از اين 
حقيقت كه گفته اند: »آشنايی سطحی با تاريخ، افيون معرفت انسان است«، غافل شويم. 
اقدام شگرف ملت ايران در نهضت پانزده خرداد تغييرات بنيادی در ژئوپلتيك و ژئوكالچر 
كشور ايجاد كرد. تغييری كه به دست مبارك خمينی كبير در محيط انسانی ايران روی 
داد، بی ترديد شاخصی بود برای محك زدن تمام اركان جامعه كه به نحوی تحت تأثير 

اين تغيير قرار می گرفتند. 
15 خرداد هم ش��اخصی بود برای مح��ك زدن توده های مردم و ميزان اس��تقامت و 
وفاداری آنها ب��ه آرمان های نهضت خمينی كبير، هم ش��اخصی ب��ود برای محك زدن 
الف زنی ها و ظاهرنمايی های شبه انقالبی و شبه اصالحاتی رژيم وابسته و مستبد پهلوی 
و اليگارشی وابسته به آن، هم ش��اخصی بود برای محك زدن شعارهای دروغين حقوق 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، دفتر اول، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1381، ص395.
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بشری و دموكراسی خواهی های امريكا، شوروی، انگليس و ساير كشورهای استعماری 
و عمله های داخلی آنها، هم شاخصی بود برای محك زدن گروه ها، احزاب و جريان هايی 
كه ژست های دروغين مبارزه با استبداد می گرفتند، هم شاخصی بود برای محك زدن 
مقدس مآبان و متحجرينی كه پشت نقاب تش��ّبث به دين، حوزه و روحانيت در خدمت 
سياست های فريبكارانه استبداد و استعمار بودند و آب به آسياب صهيونيسم، بهاييت و 
ساير دشمنان قسم خورده ايران اسالمی می ريختند و از همه مهم تر شاخصی بود برای 
سنجش توانايی های اس��الم در ايجاد جنبش اجتماعی در عصر سيطره مطلق غرب بر 

سياست، اقتصاد و فرهنگ ايران.
نهض��ت 15 خ��رداد به كل��ی بدنه سياس��ت و فرهن��گ و نظ��ام ادبيات سياس��ی و 
شبه روشنفكرانه و به ظاهر فلس��فی تاريخ معاصر ايران را به هم زد و نگاه جديدی را در 
معرض چشم انداز تحوالت ايران قرار داد. ما در اينجا تالش می كنيم اهم اين نگاه جديد 
را كه شاخص پانزده خرداد به عنوان يك نقطه عطف در تاريخ ايران است را مرور كنيم 
تا گرفتار افيون معرفت كه امروزه در قالب تحليل ها، تجليل ها، تاريخ نگاری های ش��به 
تاريخی و از همه مهم تر در قالب تاريخ شفاهی كه به كلی فاقد نشانه های تاريخی هستند 

و متون و اسناد تاريخی را به حاشيه می رانند، بنگريم.

نهضت 15 خرداد و سياست زدايی از سياست در ايران
سياست به مفهوم غربی و به تبع آن در ساختار نظام استبدادی رژيم مشروطه سلطنتی 
كه بخش��ی از بدنه الگوی سياس��ی غربی بود، ابتدايی ترين معنا، يعنی صيانت از نظم 
اجتماعی برای حفظ امنيت كارگزاران حكومتی را داش��ت، آن  هم بدون س��هيم بودن 
بخش اساسی جامعه يعنی مردم از اثرات اين امنيت در زندگی فردی و اجتماعی خود. 
چنين دركی از سياست، متبادر اين معنا اس��ت كه حكومت بر يك كليت ميان تهی كه 
هر لحظه نظم سطحی و صوری آن دچار آشفتگی و پريشانی است و حاكميت خود را از 

طريق يك شبكه امنيتی و پليسی تحميل می كند.
امام خمينی دقيقاً اه��داف اوليه مبارزه خود علي��ه رژيم پهلوی را ب��ر همين كليت 
ميان تهی متمركز كرد و نهضت 15 خرداد، آن بخش��ی از جامع��ه را با خود همراه كرد 
كه هيچ مقام، موقعيت و شأن تعريف شده ای در اين نظم ميان تهی نداشتند. امام برای 
پيشبرد روند سياسی شدن مردم، يعنی اين سرمايه بزرگ اجتماعی، ابتدا بايد مناسبات 
جاری جامعه در مورد معنا و مفهوم سياست را مورد ترديد و باز تعريف بر اساس فرهنگ 
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اسالمی قرار می داد، يعنی ابتدا بايد از خود سياست در ايران سياست زدايی می كرد! 
تا قبل از 15 خرداد تعاريف متعارف از سياست به معنای: پدرسوخته بازی، فريب كاری، 
نيرنگ زدن به مردم، دروغ گويی، عهد شكنی، مشروعيت استفاده از زور و زندان و امثال 
اين اقدامات ضد اخالقی و ضد اسالمی بود كه نيكولو ماكياولی، نظريه پرداز مفهوم مدرن 
سياس��ت در غرب آن را اساس اركان فلسفه و علم سياس��ت می دانست و بعدها تمامی 
متفكران و نظريه پردازان سياس��ت در سياست داخلی و سياس��ت خارجی، اين معنا از 
سياست را عقلی و علمی ناميدند. اگر قرار بود كسی را لعن و نفرين و يا بدنام كنند به او 
برچسب سياسی بودن می زدند. اين تعبير از سياست در انديشه های امام شديداً مغاير با 
فهم اسالمی از مفهوم سياست بود. امام خمينی در روشنگری اين برداشت از سياست 

می گويد:
در روزنام��ه ]مورخ 1342/5/13[ ك��ه مرا از زن��دان قيطريه آوردند، 
نوشتند كه مفهومش اين بود كه روحانيت در سياست مداخله نخواهد 
كرد. من اآلن حقيقت موضوع را برای شما بيان مي كنم. آمد يك نفر از 
اشخاصی كه ميل ندارم اسمش را بياورم، گفت آقا سياست عبارت است 
از دروغ گفتن، خدعه، فريب، نيرنگ، خالصه پدرسوختگی است! و آن را 
شما برای ما بگذاريد! چون موقع مقتضی نبود نخواستم با او بحثی بكنم. 
گفتم: ما از اول وارد اين سياست كه شما مي گوييد نبوده ايم. امروز چون 
موقع مقتضی است، مي گويم. اسالم- تمامش- سياست است. اسالم اين 
نيست. واهلل اسالم تمامش سياست اس��ت. اسالم را بد معرفی كرده اند. 
سياست ُمُدن از اسالم سرچشمه مي گيرد. من از آن آخوندها نيستم كه 
در اينجا بنشينم و تسبيح دست بگيرم؛ من پاپ نيستم كه فقط روزهای 
يكشنبه مراسمی انجام دهم و بقيه اوقات برای خودم سلطانی باشم و به 

امور ديگر كاری نداشته باشم.1
در حقيقت يكی از اثرات تعابير متعارف از سياس��ت در ايران اين بود كه برای هميشه 
مقدس مآبان و متحجرين را از دخالت در مهم ترين ركن تعيين كننده سرنوشت مردم 
دور نگه می داشت. امام می دانست اگر قرار اس��ت مناسبات موجود به هم ريخته شود و 
سياست به جايگاه اصلی خود در شريعت برگردد، بايد از خود سياست، سياست زدايی 
شود. نهضت 15 خرداد مناسبات جاری در بدنه سياست را بر هم زد و تنشی بنيادين در 

1. صحيفه امام، ج1، ص269-270.
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ميان بازيگران اين مناسبات ايجاد كرد. تنش بين بدنه ساختار يافته اجتماعی كه در آن 
هر بخشی مقام و موقعيت خود را داشت و تمايلی به بهم خوردن اين ساختار نداشتند 
و بازيگرانی كه سياس��ت و دخالت در امور مردم را حق انحصاری خود تلقی می كردند. 
شايد يكی از داليل اصلی عكس العمل منفی اغلب گروه هايی كه سهمی در اين مناسبات 
داشتند نسبت به قيام 15 خرداد همين بود. نهضت 15 خرداد تمامی اين مناسبات را بر 
هم ريخت و اركان جديدی را وارد سياست ايران كرد كه تا قبل از آن جايگاه شايسته ای 

در سياست نداشتند.
بنابراين وقتی امام می گويد 15 خرداد نقطه عطف تاريخ ايران است، اين نقطه عطف 
را بايد در كجا جس��تجو كرد؟ در همين به  هم خوردن مناسبات جاری و سياست زدايی 
از سياست. سياس��ت راس��تين به معنی دقيق كلمه و به تعبير فهم اسالمی از سياست 
وقتی در ايران پا گرفت كه امام مردم، روحانيت و اسالم را در قامت اركان و عامالن فعال 
و دارای كنش به صورت نه نمايش��ی بلكه واقعی، وارد حوزه سياست كرد. عامالنی كه 
اگرچه در تحوالت جامعه نقش ثابتی داش��تند، اما در بنياد سياست پايگاه فرودست به 
حس��اب می آمدند. بعد از قيام خونين 15 خرداد صدای مردم، همپای صدای طبقات 
اشراف، طبقات حكومت گر، احزاب و گروه های سياسی شنيده شد. مردمی كه هيچگاه 
در تعاريف متعارف سياس��ت به رسميت ش��ناخته نمی ش��دند در مكتب امام خمينی 
آنچنان وارد متن سياست و گفتگوهای سياسی ش��دند كه اغلب گروه های سياسی كه 
بعد از قيام 15 خرداد در ايران شكل گرفتند ناچار شدند، جايگاه رفيعی برای مردم در 

ديدگاه های سياسی خود در نظر بگيرند.
مردم تا قبل از قيام خونين 15 خرداد، وس��يله ای ارزان و ب��ی ارزش برای مطالبات و 
معامالت سياسی گروه ها و جريان ها به حساب می آمدند و بعد از وصول مطالبات و پايان 
معامالت به گوش��ه ای پرتاب می ش��دند امام موضوعيت و مدخليت مردم در مناسبات 
سياسی را صرف نظر از مطالبات و معامالت سياسی رسميت بخشيد و در انقالب اسالمی 

و تأسيس نظام جمهوری اسالمی آن را نهادينه كرد.

قيام 15 خرداد و ارتباط نهضت رهايی مردم با واقعيت های جامعه
آنچه مشروطه و نظام سلطنت وابسته به آن و جريان شبه روشنفكری مدافع آن برای 
كش��ور به ارمغان آورده بود از ديدگاه ملت ايران نه تنها وضعيت جديد و رهايی بخشی 
به حساب نمی آمد بلكه طغيان های خودسرانه، سرخوشانه و پی در پی فرنگی مآبان تازه 
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به قدرت رس��يده، عليه عقل، تفكر، تاريخ، فرهنگ و تمدن و باورهای ايرانی- اسالمی 
كشور و نيز استقالل نحيف و آزادی بی رمق عصر قاجار را قربانی استبداد مطلقه مدرن 

رضاخانی كرد. 
اين طغيان ه��ا واكنش طبيعی ملت��ی را به همراه داش��ت كه با تجرب��ه تاريخی خود 
دريافته بودند كه راه گروه ها و جريان های سياسی مدرن از راه عقل، تفكر و واقعيت های 
تاريخی ايران جداس��ت. عقل به ظاهر مدرن اس��تبداد مطلقه كه دست پخت نامطبوع 
منورالفكری برای ملت مظلوم ايران بود، نمی توانست در پرتو آرمان های فقير و نحيف 
خود واقعيت های جامعه را روشن كند. اين آرمان ها با رخدادهای جامعه هيچ ارتباطی 
نداشت و با خود ايدئولوژی های بی معنايی را به همراه آورد كه نه تنها افسانه های كهنه 
و ارتجاعی و ضدعقلی ايران قبل از اسالم را در قالبی مدرن تكرار كرد، بلكه هزينه های 
سنگين ناتوانی و ناكارآمدی خود را نيز به حساب ملت ايران گذاشت. افسانه هايی كه ربط 
مشخص خود را با واقعيت به طور كامل از دست داده  بودند. حتی بصيرتی كه استعداد 
پيش بينی اين موقعيت دشوار را داشته باشد وجود نداشت و همان طوری كه گفته شد 
ملت های ديگر در اين دوران در پی كش��ف منابع جديدی برای كسب قدرت و ثروت و 
سرمايه و حفظ استقالل و آزادی خود بودند، ولی منورالفكرهای ايرانی در پناه قلدری ها 
و سرنيزه يك شاه بی س��واد و جاهل در پی تغيير كفش و كاله مردم بودند و اسم آن را 

تجدد و ترقی گذاشتند.
امام خمينی با به  راه انداختن نهضت 15 خرداد، ايران را از مس��ير انحرافی، ناكجاآباد، 
ناشناخته و مبهم تاريخ جديدی كه دست ناپاك استعمار و استبداد و روشنفكری وابسته 
برای آن رقم زده بود، به مس��ير اصلی واقعيت های تاريخی كش��ور برگرداند. به عبارت 
ديگر بعد از س��ركوب نهضت اس��المی عدالتخانه و قربانی كردن اين نهضت مردمی در 
پای مشروطه ای كه به قول شهيد ش��يخ فضل اهلل نوری از ديگ پلوی سفارت انگليس 
در آمده بود، نهضت رهايی بخش ملت ايران پيوند خود را با واقعيت های جامعه از دست 
داده بود و مس��يری را طی می كرد كه در اين مسير هيچ چش��م انداز مفيد و سازنده ای 
برای آينده ايران وجود نداشت. مسيری كه با واقعيت های تاريخی، ساختار اجتماعی و 

ارزش های اعتقادی ملت ايران در تناقضی آشكار بود.
در اين مسير، گذشته تاريخ ايران بر آينده پرتوی نمی افكند و عقل جامعه در تاريكی، 
سرگردانی و گمگشتگی رها ش��ده بود. هر گروه و جريانی، ساز خود را می زد و راه خود 
را تنها راه سعادت ملت ايران می دانست. با وجودی كه اغلب اين راه ها به بيراهه رسيده 
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بود اما همچنان اصرار در پيمودن اين راه ها شيرازه وحدت جامعه را از هم گسيخته بود. 
استبداد و استعمار و عمله های داخلی آنها از همين خالء ناشی از عدم پيوند عقل و تفكر 
با واقعيت های جامعه نهايت استفاده را كرده بودند و نهضت رهايی ملت ايران را به انقالب 
سفيد يعنی انقالبی ضد همه انقالب ها و ضد همه اصالحات هدايت می كرد. نهضت 15 
خرداد همچون نورافكنی پر قدرت در امتداد اين رخدادهای بی سرانجام، روشنايی افكند 

و مسير نهايی آنها را تبيين نمود.
با عريان شدن ساختار درونی و روابط بيرونی رخدادهايی كه در پس شعارهای زيبای 
اصالحات ارضی، انقالب س��فيد، الغای رژيم ارباب و رعيتی و اعطای حق رأی به زنان و 
امثال آنها نهفته بود، روندهای پنهان اين مسير انحرافی آشكار شد و ملت ايران در پی 
روش��نگری های رهبر خود به ماهيت نمايش ها و همايش های رژيم سرسپرده پهلوی 
و اربابان وی بصي��رت كامل يافت و به واقعيت های تاريخی و اجتماعی خود بازگش��ت. 
نهضت 15 خرداد نشان داد كه انقالب سفيد ش��اه، بدون ملت، استعداد آن را ندارد كه 
حتی خالقان خود را نيز رستگار كند، چه برسد به اينكه مسير رستگاری ملت ايران باشد.

بنابراين در معنای دقيق كلمه برآمدن امام خمينی و نهضت 15 خرداد شورش عقل، 
تفكر، بصيرت و ايمان عليه جرياناتی بود كه در طول حدود يك قرن گذش��ته ايران را 
علی رغم استعدادهای خدادادی به عقب ماندگی رساندند و نتوانستند قواعد دگرگونی و 
تعالی را در قلمرو سياسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به نفع جامعه به كار گيرند. اين 
عدم موفقيت فلسفه سياسی مدرن كه رژيم مشروطه سلطنتی بخشی از آن بود؛ نه به 
اعتبار استبداد پذيری يا خردگريزی و يا خودمحوری فرهنگ و ملت ايران بلكه قرابت با 
ناتوانی، ناكارآمدی و فرهنگ ستيزی، افراد و جرياناتی دارد كه بدون دعوت و بدون لياقت 
و شايستگی هدايت كشتی طوفان زده جامعه در اين دريای متالطم را به دست گرفتند.

نهض��ت 15 خرداد از ف��راز جنبش هايی چون جنب��ش تحريم، جنب��ش عدالتخانه، 
جنبش حاج آقا نوراهلل، جنبش ملی شدن صنعت نفت و ده ها جنبش محلی و منطقه ای 
ديگر سربرآورد و نش��ان داد كه فلسفه مدرن و جريان های وابس��ته به آن مثل جريان 
فرنگی مآبی، غرب گرايی، س��لطنت طلبی، ليبراليس��م، سوسياليس��م، سكوالريسم و 
عمله های آنه��ا در سياس��ت؛ از درك واقعيت ها و حقيقت های تاري��خ و فرهنگ ايران 
اسالمی عاجز هس��تند و نمی توانند از عهده وظايفی برآيند كه نه تنها درك درستی از 
اين وظايف ندارند بلكه هيچگاه مردم ايران ادای اين وظايف را بر عهده آنها نگذاشته بود.

امام خمينی با درك واقعيت های تاريخی ايران و شناخت عميق از حوادث، رخدادها 
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و نشانه هايی كه موجب شد ايران، ايران اسالمی باشد نه سكوالر، نه غربی، نه مستعمره 
شرق و غرب، توانس��ت تاريخ ايران را به مس��ير واقعی آن رهبری كند. نظام مشروطه 
سلطنتی به دنبال س��اختن ملتی بود كه بايد در جهانی زندگی می كرد كه ذهن، سنت 
فكری و ارزش های تاريخی اين ملت حتی قادر به طرح پرسش های معنادار و مناسب و 
همساز برای چنين جهانی نبود چه برسد به يافتن پاسخی برای سردرگمی های ناشی 
از ورود به اين جهان، امام خمينی و نهضت 15 خرداد نقطه عزيمت سردرگمی های يك 
قرن گذش��ته را پيدا كرد و با درگير كردن عمل مردم با تعهد و مسئوليت های آنها يا به 
عبارتی ديگر با متعهد كردن مردم، اميد از دس��ت رفته را به جامعه پريشان و گمگشته 
ايران بازگرداند و به ملت ايران اين امكان را داد كه به جای اتالف وقت و سرمايه در پای 
ناكجا آباد مدرنيس��م، به اصل عقيده و تعهد به عقيده و مسئوليت پذيری عقيدتی خود 

بازگردد.
فرنگی مآبان با راز آلود كردن تجدد و ترقی، راه درست انديشيدن و درست عمل كردن 
را به روی ملت ايران مسدود كرده بودند و تنها راه ترقی را تعطيلی عقل و انديشه و تقليد 
بی چون و چرا از غرب دانستند. امام در نهضت 15 خرداد اين راه مسدود را باز كرد و به 
ملت ايران نشان داد كه نجات و رستگاری جامعه در استمرار واقعی ارزش های نهادينه 
شده جامعه كه ريشه در فرهنگ و تاريخ ايران دارد نهفته است. 15 خرداد از اين جهت 
نقطه عطف در تاريخ است كه مركز پيوند شكاف ميان گذشته، حال و آينده تاريخ ايران 
بود. شكافی كه طی يك صد سال گذش��ته، تمامی فرصت های تاريخی را از دست ملت 

ايران به نفع استبداد و استعمار گرفت.

15 خرداد و باز تعريف آرمان های تغيير در مفاهيم اسالمی
آغاز مشخص سنت انديشه سياسی غربی در ايران به آموزه های ميرزا ملكم خان ارمنی 
و همفكران او باز می گردد. به اعتقاد من اين انديشه با نظام مشروطه سلطنتی به پايان 
مسلم خود رسيد. بنابراين فلسفه سياسی غربی در ايران به دليل فقدان ماهيت تاريخی 
و نحيف بودن و فقر انديش��ه، چيزی جز تاريكی، س��ردرگمی و فري��ب كاری به ارمغان 
نياورد. اين سردرگمی، پريش��انی و فريب كاری وقتی به پايان رس��يد كه امام خمينی 
اعالم كرد حقيقت، سياست، فلس��فه، فقه، حكمت و حكومت خارج از شريعت اسالمی 
نيست. حقيقت سياست و حقيقت شريعت دو حقيقت جدای از هم در دو حوزه متفاوت 
قرار ندارد. بلكه اين دو، در حوزه واحدی ج��ز زندگی اجتماعی نمی توانند تحقق يابند. 
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حكمت اسالمی به طور الزامی نش��ان می دهد كه حكيم نسبت به سياست چه موضعی 
دارد و چگونه می تواند فضای زندگی مسلمانان را در شرايط متفاوت و زبان های متفاوت 

و فرهنگ متفاوت نگه دارد.
بر خالف سنت فلسفه غربی كه آغاز و پايان فلسفه سياس��ی به تعبير نظريه پردازانی 

چون هانا آرنت با هم در تضاد آشكار می باشد، يعنی در بنياد فلسفه غربی: 
سنت با پشت كردن فيلسوف به سياست و سپس بازگشتن او برای اعمال 
هنجارهای خود بر امور بشری آغاز شد، پايان آن هنگامی فرا می رسيد كه 

فيلسوف به فلسفه پشت كرد تا آن را در سياست متحقق سازد.1
در حكمت اسالمی آغاز و پايان سياست با ش��ريعت دو جهت متفاوت يا متضاد ندارد. 
برنارد لوييس كه خود را يك اسالم شناس غربی معرفی می كند در اين رابطه می نويسد:

وقتی ما در جهان غرب، تربيت شده در س��نت غربی، كلمات اسالم و 
اسالمی را به كار می بريم به طور طبيعی دچار اشتباه شده و می پنداريم 
كه دين برای مسلمانان همان معنای رايج در غرب و حتی قرون وسطی 
را دارد. يعنی بخشی و قس��متی از زندگی كه برای موارد خاصی معين 
شده اس��ت، جدا يا حداقل تجزيه پذير از ديگر بخش های زندگی است 
كه به امور ديگر مربوط می شود. در جهان اسالم اين چنين نيست و در 
گذشته چنين نبوده است و تالش در دوران جديد برای تحقق آن شايد 
در چشم انداز گس��ترده ای از تاريخ به عنوان انحرافی غير طبيعی تلقی 
شود كه در ايران پايان يافته است و در برخی از كشورهای اسالمی ديگر 
نيز شايد به پايان خود نزديك می شود. در اسالم سنتی، ميان دستگاه 

دينی و دولت تمايزی نبود.2
در حقيقت برنارد لوييس دارد به همان واقعيتی اش��اره می كند ك��ه امام خمينی در 

نهضت 15 خرداد آن را به متن جامعه ايران باز گرداند. برنارد لوييس می نويسد:
در جهان مسيحيت وجود دو قدرت به بنيانگذار آن بر می گردد. كسی 
كه به پيروان خويش دس��تور داد تا كار قيصر را به قيصر و كار خدا را به 
خدا واگذارند. در سرتاسر جهان مسيحيت همواره دو قدرت وجود داشته 
اس��ت. خدا و قيصر كه در اين جهان به امور مقدس و امور دولت و يا به 

1. هانا آرنت، ميان گذشته و آينده، ترجمه سعيد مقدم، تهران، اختران، 1388، ص29.
2. برنارد لوييس، زبان سياسی اس��الم، ترجمه غالمرضا بهروز لك، قم، مركز انتش��ارات دفتر تبليغات اسالمی 

حوزه علميه قم، 1378، ص26.
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تعبير جديد، كليسا و دولت تجلی يافته اند. آنها ممكن است يا از هم جدا 
باشند، ممكن است هماهنگ يا در تضاد با يكديگر باشند. ممكن است 
اين غلبه نمايد يا آن، امكان دارد كه يكی مداخله كند و ديگری اعتراض، 
همانگونه كه ما اكنون  در حال تجربه مجدد آن هستيم... در اسالم قبل 
از غرب گرايی مسلمين، دو قدرت وجود نداشت بلكه تنها يك قدرت بود 
و در نتيجه مسئله جدايی نمی توانست مطرح شود. تمايز بين دستگاه 
كليسا و دولت كه عميقاً در جهان مسيحيت ريشه دارد، در اسالم وجود 

نداشت.1
از ويژگی های بزرگ نهضت 15 خرداد اين بود كه معنای رايج از دين و سياست در ميان 
مس��يحيان را كه غرب گرايان عصر قاجار و پهلوی در اي��ران رواج داده بودند به مجرای 
درست اسالمی و ايرانی بازگرداند. امام می دانست در ايران اسالمی وقتی همه چيز حفظ 
خواهد شد و سامان خواهد يافت كه آن آغاز زنده سنت اسالمی نسبت به فضای زندگی 
مسلمانان مجدداً به جهان اسالمی و ايران اسالمی باز گردد. آنچه امام انجام داد و نهضت 
15 خرداد نقطه عطف آن ش��د، وارونه كردن سلسله مراتب بين انديشه اسالمی و عمل 
سياسی بود كه متأسفانه از دوره قاجاريه بخشی از دستگاه حوزه علميه و نهاد روحانيت 
به دليل سرخوردگی های سياسی مشروطه و نهضت ملی شدن نفت گرفتار آن شد و آفات 

تحجر و مقدس مآبی انرژی حوزه را گرفت. 
رويكردی كه ام��ام در نهضت 15 خرداد و بعد از آن اتخاذ ك��رد قيام مبتنی بر آگاهی 
توده های مردم بود نه قيام مبتنی بر مبارزه مسلحانه گروه های سياسی و سازمان های 
چريكی. امام برخالف سنت فلسفه سياسی غربی خشونت را قابله تاريخ نمی دانست كه 
زاينده هر گونه دگرگونی و تغيير است و اعتقادی نداشت كه انقالب ها بايد از دل خشونت 
گذر كند تا زايش جديدی در تاريخ اتفاق بيفتد. بلكه معتقد بود كه بر اساس آموزه های 
اس��المی انقالب ها و دگرگونی ها اگر از دل آگاهی توده های م��ردم بيرون نيايد انقالب 

بيداری عقل نيست بلكه قيام بيداری نفس است.
در منط��ق انقالبی امام، نيروه��ای پيدا و پنهان پي��ش برنده تكامل انس��ان و جامعه 
هيچگاه از طريق جريان خشونت بار جنگ ها و انقالب های خونبار، صورت عيان به خود 
نمی گيرد و تاريخ تنها در دوره های خش��ونت بار چهره حقيقی خود را نشان نمی دهد. 
بلكه تاريخ از منطق آگاهی، بصيرت، عقل و تفكر می تواند از فضاهای مه آلود لفاظی های 

1. برنارد لوييس، همان، ص27.
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ايدئولوژيك محض و رياكارانه عبور كند و بستر رهايی توده های مردم شود. نهضت 15 
خرداد به همين اعتبار تجلی آگاهی توده های مردم و نقطه عطف تاريخ ايران است. زيرا 
خارج از بافته ها و تافته های بی اساس و سس��ت احزاب، گروه ها و جريان ها تنها در پس 
روشنگری های امام و مقتدای خود به صحنه آمد. امام در نهضت 15 خرداد و بعد از آن با 
تكيه بر آگاهی مردم هم زمان در چند جبهه به مقابله با دشمنان ايران اسالمی پرداخت:

1. جبهه مقدس مآبان متحجر كه آلودگی دين و سياست را مضر به حال دين و سياست 
می دانستند.

2. جبهه غرب گرايان سكوالر و ضد دين كه دين را امری مربوط به حوزه شخصی تبليغ 
می كردند و آن را افيون توده ها می دانستند.

3. جبهه كارگزاران اس��تبداد پهلوی كه ش��ديداً هر صدای انتق��ادی از ناحيه دين را 
سركوب می كردند.

4. جبهه استعمار امريكا، انگليس و ش��وروی و عمله های داخلی آنها مثل جبهه ملی، 
نهضت آزادی، حزب توده و ساير احزاب چپ و راست كه با آزادی و استقالل ملت ايران 

به رهبری روحانيت مخالف بودند.
5. جبهه صهيونيسم بين الملل و احزاب بهايی كه در تمامی اركان حكومت پهلوی نفوذ 

داشتند و برآمدن اسالم و روحانيت اصيل و انقالبی و سياسی را بر نمی تابيدند.
قيام 15 خرداد از جهت های مختلف، قيام برجس��ته و آگاهانه عليه س��يطره اين پنج 
جبهه آشكار و عوامل پيدا و پنهان آنها در اركان سياس��ت، اقتصاد و فرهنگ ايران بود. 
امام می دانست اگر قرار اس��ت از اين مبارزه نابرابر و طاقت فرسا سربلند خارج شود بايد 
آرمان های مردم را در قالب مفاهيم اس��المی باز تعريف نمايد، زي��را عدم انطباق عمل 
سياس��ی اس��المی با رخدادهای تاريخی ايران و واقعيت های آن با توجه به جبهه های 
پر قدرتی كه در مقابل نهض��ت صف آرايی كرده بودند نهضت 15 خرداد را به شكس��ت 
می كشاند بنابراين از همان ابتدا به جای رفتن به س��راغ تعاريف متعارف از سياست در 
جريانات رايج، تمامی تعاريف و تعابير را متوجه فرهنگ اسالمی كرد و از دل اين فرهنگ 
كه ريشه عميق تاريخی در ميان مردم داشت، مفاهيم را استخراج و با زبان زمان پيوند 

زد و اين همان نقطه عطف نهضت 15 خرداد در تاريخ ايران است.

نهضت 15 خرداد، حکمت انتظار و گشودگی جديد در ايران
بارها اين مصراع از يكی از ابيات شعر معروف امام خمينی را كه می گويد : »انتظار فرج 
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از نيمه خرداد كشم« را شنيده ايم. در ابتدا شايد خيلی ها اين مصراع را بيان يك احساس 
زودگذر و يا يك مفهوم ذوقی در حالت های ش��عری تلقی كنن��د، اما به نظر من تمامی 
فلس��فه قيام 15 خرداد كه آن را نقطه عطف تاريخ ايران می كند، در اين مصراع نهفته 
اس��ت. اجازه بدهيد از زاويه ديگری به عباراتی كه امام خمينی در توصيف احساسات و 
باورهای خود در اين مصراع بيان می كند، نظ��ر افكنيم. اگر مفهوم انتظار فرج را مفهوم 
استعاليی ذهن مش��ترك سياس��ی و معنوی ملت ايران، در يك فرآيند تاريخی بسيار 
طوالنی تلقی كنيم، بی ترديد معنای ديگری از مصراع »انتظار فرج از نيمه خرداد كشم« 

به ذهن متبادر خواهد شد كه آن را با تمامی فلسفه تاريخ شيعه پيوند می زند.
در عبارات دقيق اين ش��عر امام دو مفه��وم مقدس »انتظار« و »ف��رج« يعنی اميد به 
گشودگی تاريخ و پايان فروبستگی ها را در نيمه خرداد می بيند و گذار روزها و رخدادها 
را در پرتو 15 خرداد، چشم انداز تاريخ ايران می داند. آنهايی كه درك عميق و دقيقی از 
اسالم و مكتب اهل بيت دارند، می دانند كه انتظار در بنيادهای حكمت سياسی اسالم، 
جوهر سياست است و سياس��ت اس��المی را به معنای دقيق كلمه، جز به انتظار فرج و 
گش��ايش نمی توان تعريف كرد. به عب��ارت ديگر در حكمت توحي��دی هر عملی بدون 

چشم انداز انتظار چون ناظر به غايتی نيست بی معنا است.
تغييراتی كه در پس انتظار در حكمت اس��المی خوابيده اس��ت به نظر می رس��د كه 
تغييرات س��طحی و صوری نيس��تند. چون هيچ عقلی در تاريخ، از تغييرات س��طحی 
انتظار پايان فروبستگی ها و گشايش جديد را ندارد. بنابراين بايد اين تغييرات بنيادی و 
ساختارشكن باشد. تغييراتی كه يقيناً در چارچوب شالوده های مناسبات موجود اتفاق 
نمی افتد، بلكه ابتدا خود اين مناسبات را دچار دگرگونی خواهد كرد. اگر چنين نباشد 
روشن و آشكار اس��ت كه انتظار جز يك مش��ت آرزوهای خام و روياهای اتوپيايی چيز 
ديگری نخواهد بود. نكته ديگری كه در مفهوم انتظار و فرج خوابيده است و برای درك 
عظمت قيام 15 خرداد،  در تاريخ ايران اس��المی اهميت دارد، اين نيست كه تا چه حد 
ما قطعاً به اين تغييرات دست خواهيم يافت و حتی درجه احتمال دست يابی نيز مسئله 
اصلی نيست، بلكه  مسئله امكان پذير بودن چنين تغييراتی به مراتب از درجه احتمال 

دست يابی به آن اهميت بيشتری دارد.
س��ومين نكته ای كه در حكمت انتظار وجود دارد نش��ان می دهد كه بر خالف تصور 
بعضی ها حكم��ت انتظار صرفاً حكمت اعتراض نيس��ت بلكه حكمت رش��د و بالندگی 
اس��ت. چون برآيند انتظ��ار، فرج و گش��ودگی فروبس��تگی ها به عالم جدي��د و پايان 
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فروبستگی هاس��ت. اين واقعه عظيم نمی تواند با عبارات نحيف��ی چون اعتراض تبيين 
گردد. بنابراين مكتب انتظار، مكتب اعتراض نيست، مكتب رشد و بالندگی است. حكمت 
توحيدی و مكتب اهل بيت، انتظار را با عقل و آگاهی اجتماعی پيوند می زند. خرد انتظار، 
تنها خرد فردی نيست بلكه خرد اجتماعی اس��ت. اگر نظام استبدادی شايسته جامعه 
مستبد است، جامعه منتظر شايسته فرج و گشايش می باشد چون جامعه فقط معترض 

نيست بلكه جامعه ای رشيد و بالنده است.
اگر از اين زاويه به قيام 15 خرداد نظر افكنيم، درك اعتقادات امام خمينی كه فرمود 
اين قيام نقطه عطف تاريخ است، چندان سخت نخواهد بود. امام در ابيات اين قطعه شعر 
تمامی چشم اندازهای آينده نهضت 15 خرداد و آينده ايران اسالمی را با ظرافت زيبايی 

ترسيم می كند.
1. آنچه در پرتو گش��ايش های 15 خرداد اتفاق می افتد با مفه��وم مقدس انتظار فرج 

يعنی جوهر سياست مكتب اهل بيت پيوند تنگاتنگی دارد.
2. تغييرات��ی كه در پرتو چش��م انداز قيام 15 خ��رداد به وقوع می پيوندد س��طحی و 
ظاهری نيست بلكه با عمق سياست، فرهنگ و تاريخ ايران كار دارد. يعنی اين تغييرات 

ساختار شكن بوده و مناسبات نظام شاهنشاهی را در هم می كوبد.
3. اين تغييرات امكان پذير است و حتماً اتفاق خواهد افتاد.

4. از آنجايی كه حكمت انتظار در مكتب اهل بيت صرفاً معنای معترض بودن جامعه 
را ندارد، جامعه ای كه در پرتو قيام 15 خرداد ساخته می شود، جامعه ای رشيد و بالنده 

است، نه جامعه ای معترض و نق نقو.
قيام 15 خرداد در پرتو روش��نگری های خمينی كبير با خود جامع��ه آگاهی، تاريخ 
آگاهی، آرمان آگاهی و جهان آگاهی ه��ای جديدی برای ملت ايران ب��ه ارمغان آورد. 
امام خمينی تمامی اين آگاهی ها را با مفهوم ِخ��رد انتظار و انتظار تاريخی پيوند زد و از 
همين پيوند مقدس زايش جديدی به نام انقالب اس��المی در ايران اتفاق افتاد. انقالبی 
كه دنيای جديدی را گش��ود و به فروبس��تگی های جامعه پايان داد. انتظار فرج از نيمه 
خرداد، داستان شوربختی ملت ايران در مرگ آباد تحجر و تحقير و استبداد و استعمار 
نبود، بلكه چشم انداز با ش��كوه تالش حكيمان، فيلس��وفان و فقيهانی است كه با زنده 
نگه داشتن ِخرد انتظار، پيوس��ته جان تازه ای بر جسدهای بی جان تاريخ اين مرز و بوم 
بخشيدند. 15خرداد، نه تنها ناهمواری ها و آماس های ذهن حكومت گران، استعمارگران 
و عمله های داخلی آنها را به نمايش گذاشت، بلكه دگرگونی بزرگی در روح و ذهن ملت 
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ايران به وجود آورد. 
15 خرداد همان طوری كه خمينی كبير بارها تكرار ك��رد قيامی بود، ملهم به اعتقاد 
به ظرفيت های توده های مردم، برای آزادی از استبداد و استعمار و تحقق توانمندی ها 
و اس��تعدادهای ايران. اين اعتقاد كه از ويژگی های منحصر به فرد تفكر امام است تنها 
چشم انداز روشن گذار ملت ايران از اين قرن پر آش��وب و پر فتنه بود. نهضت 15 خرداد 
نهضت بصيرت و اميد بود. تمام دوران قاجار و پهلوی برای مردم ايران سال های تشديد 
بی اعتمادی و نااميدی به سياس��ت و حكومت بود. جامعه ايران را اس��تبداد قاجاری و 
پهلوی به كمك استعمار و عمله های داخلی آنها جامعه ای، نه متوسط الحال بلكه كاماًل 
عقب مانده، فقير، پريشان و سردرگم نگه داش��ته بودند. جامعه عقب مانده به دنبال پناه 
می گردد و می كوش��د حتی از آزادی كه نعمتی خدادادی است بگريزد تا شايد امنيتی 

به دست آورد. 
رضاخان و پسر نادان او را در چنين فضايی با دو كودتای ننگين بر ملت ايران تحميل 
كردند. نااميدی حاصل از اين ش��رايط، كش��ور ما را به انهدام فيزيك��ی و روانی نزديك 
می كرد. قيام 15 خرداد ملت ايران را احيا كرد و مج��دداً به تاريخ بازگرداند. با قاطعيت 
می توان گفت كه قيام 15 خرداد فقط مقدمه ای بر تغييرات س��ريع و بنيادی در ايران 
نبود، بلكه به معنای پايان نظام پادشاهی و سيطره اس��تعمار و عمله های داخلی آن بر 

ايران و جهان اسالم نيز هست. 
اكنون كه در آستانه پنجاهمين سال گشت اين نهضت بزرگ هستيم بايد درباره علل 
و منشأ و اثرات آن بيش��تر بدانيم. اگر چه اغلب اسناد داخلی مربوط به اين جنبش را در 
اختيار داريم و شهادت هايی كه از قول شاهدان عينی آورده اند و نيز آنچه كه ديگر افراد 
ناظر بر اين رخداد گفته يا نوش��ته اند، ذخيره اطالعاتی ما را بس غنی كرده است. با اين 
همه نسل حاضر و نسل های آينده بايد بدانند كه گذشت زمان باعث قلب واقعيت های 
تاريخ ساز می شود. چيزی كه تا حدودی به سرعت در اوايل انقالب اسالمی اتفاق افتاد، 
اين بود كه تاريخ بازنگاری شود، ولی نه به ش��يوه تاريخ نگاری دوران مشروطه بلكه به 
صورت نكته سنجی های متكی بر واقعيت های رخدادهای تاريخی، اما با وجودی كه هنوز 
نسلی كه قيام بزرگ 15 خرداد را ايجاد كرد، زنده است. راهزنان تاريخ در قالب خاطرات 
شفاهی به دنبال آن هس��تند كه نهضت بزرگ ملت ايران را به مسلخ تحريف بفرستند. 
آنچه پا برجاس��ت نبرد بی پايان تعبيرها، تحليل ها و تفسيرهاس��ت. اين نبرد در پنجاه 
سال گذشته ادامه داشته اس��ت. جريان چپ كه خود مزدور اردوگاه شوروی سابق بود، 
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قيام خونين 15 خرداد را يك حركت فئودالی و جبهه ملی و همپالكی های آنكه مزدور 
مادام العمر امريكا، انگليس و صهيونيسم هستند، آن را يك حركت ارتجاعی می نامند.

سران و كارگزاران رژيم حقير سلطنتی در ايران كه در سركوب اين قيام دست داشتند، 
در خاطراتی كه بعد از انقالب اسالمی نوشته اند، س��لطنت را از نام و ننگ جنايت های 
رژيم در سركوب قيام 15 خرداد بری می دانند و گروه های سياسی به گونه ای اين واقعه 
را تعريف می كنند كه گويی نقش اساسی در نهضت 15 خرداد با آنها بوده است. تاريخ در 

هيچ دوره ای از آفت های تاريخ نگاری مورخين مزدور در امان نبوده است. 
در پس همه اين تاريخ نگاری های تقلب��ی، ملت ايران می دان��د اتفاقاتی كه منجر به 
پيدايش نهضت 15 خرداد ش��د، قبل از هر چيز ب��ه ما می گويد كه تمام آن دس��ته از 
چارچوب های سامان بخش قديمی كه پيشاپيش قائل به مقبوليت رژيم كهنه بودند را 
با هيچ منطقی نمی توان طبيعی و تاريخی نش��ان داد. اينها افسانه هايی بودند كه صرفاً 
منافع گروه ها و طبقات خاصی را در ايران توجيه می كرد و با منافع مردم هيچ نس��بتی 

نداشت.
بی اعتمادی به فرا روايت های س��لطنتی و اس��تعماری در مورد نهضت رهايی بخش 
15 خرداد به معنای آن است كه آن دسته از افسانه های ساختارسازی كه به سلطنت و 
استعمار و عمله های وابسته به آن معنا می بخشد، از شور و نشاط افتاده اند و برای ملت 

ايران جذابيتی ندارند.
امام خمينی در قي��ام 15 خرداد با اعالم مرگ ش��اه، مرگ س��لطنت، مرگ حاميان 
رژيم سلطنتی، مرگ اس��تعمار امريكا و انگليس، مرگ مدرنيته، مرگ حاميان غربی، 
بهايی � صهيونيستی و حاميان س��كوالر مناسبات كهنه و فرس��وده و در نتيجه مرگ 
تاريخ نگاری ه��ای ش��به تاريخی را نيز اعالم كرده بود. حماس��ه حضور م��ردم در قيام 
15خرداد و پيوند ناگسستنی مردم با رهبری، مهر پايانی بود بر همه انديشه ها، نظريه ها، 
آرمان ها، جنبش ها، تحليل ها و تفس��يرهايی كه مردم جاي��ی در آن ندارند و احزاب و 

گروه ها خود را قيم مردم معرفی می كنند. 
انقالب اسالمی كه ميوه شيرين درخت تنومند نهضت روحانيت در تاريخ ايران است 
اگر می خواهد همچنان سرزنده و شاداب باشد و كام ملت ايران را شيرين كند و الگوی 
جنبش های بيداری گردد، بايد 15خردادی بمان��د و اركان نهضت 15 خرداد را چراغ 
فراراه خود سازد. همان طوری كه در مقدمه گفته شد نهضت 15خرداد سه ركن اساسی 
داش��ت: مردم، رهبری، اس��الم. هيچ يك از اين اركان قابل تفكيك و تجريد از يكديگر 
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نمی باشند. دشمنان نهضت 15 خرداد و انقالب اسالمی تمامی سرمايه های خود را برای 
جداسازی اين سه ركن از يكديگر و يا مصادره يكی از اين اركان به نفع ديگری در طول 

نهضت امام خمينی به كار گرفتند.
 اگر می خواهيم راه و ياد خمينی كبير زنده و جاويد بماند، اگر می خواهيم خون شهدای 
مظلوم 15 خرداد در مرگ آباد تجدد و تحجر و مقدس مآبی ضايع نگردد، اگر می خواهيم 
ميوه شيرين نهضت 15 خرداد يعنی انقالب اس��المی به كام ملت ايران تلخ نگردد، اگر 
می خواهيم پاسدار خون شهيدان انقالب اسالمی و دفاع مقدس باشيم و اگر می خواهيم 
امكان راس��تين تغيير را از ملت ايران نگيريم، بايد هر سه ركن نهضت امام خمينی را از 
آفات اختالف، گروه گرايی، حزب بازی، سهم طلبی و تحريف های مادی و معنوی در امان 
نگه داريم. بقای اسالم، بقای مكتب اهل بيت و بقای اس��تقالل، آزادی و اعتالی ايران 

اسالمی در گرو حفاظت از اين اركان حياتی است.
ملت ما اكن��ون در كانون بحران نظ��ام جهانی قرار گرفته اس��ت. فرصت زيادی برای 
فرصت س��وزی نداريم. اگر امروز از اين امكان تغييری كه ش��هدای قي��ام 15 خرداد و 
شهدای انقالب اسالمی و امام شهدا در اختيار ما قرار داده اند، بهره نگيريم بی ترديد فردا 
دير خواهد بود. ِخرد انتظار به ما می آموزد كه ام��كان واقعی هر گونه تغييری بر مبنای 
آرمان های قيام 15 خرداد و انقالب اس��المی روبه روی ماست. ملت ايران توانايی اين را 
دارد كه مجدداً حقانيت خود و اعتقادات خود و آرمان های انس��انی و اسالمی خود را به 
اثبات برساند و از اين رهگذر جامعه توحيدی مبتنی بر عقالنيت، عدالت، معنويت و آزاد 

از هر بت و بت پرستی را  الگوی تحوالت جهانی نمايد.
راست است كه گفته اند: تمام كار با ما نيست ولی ش��انه خالی كردن از كار هم حق ما 

نيست.


