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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. 
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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. 
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هفتم محرم سال 42 چگونه بيرجند، حوزه نفوذ خانواده اسداهلل علم 
نخست وزیر شاه به هم ریخت؟! 

»بخشی از خاطرات منتشرنشده آيت اهلل  العظمی امام خامنه ای در مورد 15خرداد سال 42«

1
خاطرات مقام معظم رهبري درباره 15خرداد 42 

مقدمه
و اعلم يا بنی...

استدّل علی ما لم يكن بما قد كان، فإّن األمور أشباه و ال تكونّن مّمن ال 
تنفعه العظه إال إذا بالغت فی إيامه، فإّن العاقل يّتعظ باالداب، و البهائم 

ال تّتعظ إال بالّضرب...2
امام علی)ع(
برای امور واقع نشده به آنچه واقع ش��ده است استدالل نما )با مطالعه 
رخدادها آينده را پيش بينی كن( زيرا امور جهان، همانند يكديگرند، از 
آن اشخاص نباش كه موعظه سودش ندهد، مگر توأم با آزار و رنج باشد؛ 
زيرا انس��ان عاقل، از راه آموزش و ادب پند می پذيرد، اين بهائم هستند 

كه جز با كتك، تعليم نمی بينند. 
يادداشت 

تاريخ برای ما مسلمانان، لزوماً گذشته نيست، اگر چه گذشته هم می تواند ماهيت تاريخی 
1 . اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره س��وم، س��ال دوازدهم، ش��ماره 43 و 44، بهار و تابستان 94 به چاپ 

رسيده است.
2. امام علی)ع(، نهج الباغه، نامه31. 
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داشته باشد اما تاريخ هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده باش��د، نيست. تاريخ مانند تمامی 
دانش ها در فرهنگ اسامی، جريانی عقانی است كه می تواند در حال و آينده جاری باشد. 
مورخ در نگاه اس��امی به تاريخ، همت خويش را تنها صرف درك خالص رخدادها، يعنی 
دركی فارغ از ارزش ها، اخاق و... نمی كند. چون چنين دركی افسانه ای بيش نيست. بلكه 
در خدمت فرآيند انسانی رخدادهاست. بنابراين از نظر ما تاريخ در خدمت مذهب، اخاق، 

مقدرات ملی، هويت انسانی و اعتباربخشی به نهادهای اجتماعی است. 
اين برخاف فرآيندی است كه غربی ها مدعی هستند، در فهم تاريخ دارند. زيرا عموماً 
متفكرين غربی برای آن كه وارستگی، بصيرت و معرفت عالمانه ای را بر داستان بشری 
تحميل نمايند، می گويند رخدادها را بايد چنان كه هست مش��اهده كرد. يعنی مانند 
فاسفه طبيعت، نخست در مطالعه عالم خارج بايد پديدارها را ورای تمايات اخاقی، 
مذهبی، عائق و سائق محقق مشاهده كرد. ما مسلمان ها چنين تاريخی را اوالً، افسانه و 
فاقد مستندات تاريخی می دانيم و معتقديم كه اين نوع تاريخ تحت تأثير تخيل و ابداعات 
مورخ و خالی از تجربه های بشری است. ثانياً، چنين تاريخی فاقد نشانه است و مسيری 
كه اين تاريخ ترسيم می كند مانند مسيری است كه در آن هيچ راهنما و تابلو و نشانه ای 

برای تنبه و آگاهی انسان وجود ندارد. 
اگر چه موضوع اين يادداشت تبيين اين تفاوت ها نيست ولی مهم ترين دليل برای اثبات 
افسانه بودن اين تاريخ آن است كه بشر از ميليون ها رخداد و ميليون ها انسان در گذشته، 
همه آنها را ثبت و ضبط نكرده است بلكه بر اساس تجربه هايی كه مقدم بر رخدادها است 
)البته اين تقدم، تقدم معرفتی است نه تقدم زمانی( تعدادی از رخدادها و تعدادی از افراد 
را ثبت و ضبط كرده و آنچه ما به نام تاريخ با آن سر و كار داريم همين ثبت و ضبط هاست 
و چيزی فراتر از اينها وجود ندارد كه متن تاريخ ناميده شود. تجربه هايی كه اين رخدادها 
و افراد را ثبت و ضبط كرده اس��ت يا تحت تأثير مذهب، يا تحت تأثير اخاق و يا تحت 
تأثير ساير عايق و سايق انسان ها بودند. پس آن كه می گويد مورخ بايد هم خويش را 
تنها مصروف درك خالص نفس وقايع كند و در خدمت مذهب، اخاقيات، مقدرات ملی 
و تقدس بخش��يدن به نهادهای اجتماعی در نيايد،1 دانسته يا نادانسته تقدس مذهب، 
اخاق و نهادهای اجتماعی را به مورخ منتقل می كند و آرزو دارد كه مورخ مقدس باشد 
تا بتواند نفس وقايع را ورای عايق و سايق خود ثبت و ضبط كند. وجه افسانه ای بودن 
چنين تاريخی همين است. زيرا امور انسانی را كه بسيار پيچيده، متنوع، متكثر، متغير و 

1. جان هرولد پام، مرگ گذشته، ترجمه عباس امانت، تهران، اختران، 1386، ص33. 
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مملو از احساسات و شائبه های انسانی است به طبيعت صامت و ايستا شبيه سازی می كند 
و مورخی كه نمی تواند فارغ از عايق و سايق خود به ثبت و ضبط رخدادها بنشيند را 
آنچنان مقدس تصور می كند كه گويی روايت های او از رخدادها، به دور از ش��ائبه های 

ايدئولوژيك، مذهبی، مقدرات ملی و اخاقی است. 
با تفاصيل مذكور در غرب معنای تاريخی شامل سه ساحت متمايز است: 1. تاريخ به 

مثابه خاطره، 2. تاريخ به مثابه پيوستگی، 3. تاريخ به مثابه شناخت.
در تبارشناسی تاريخی و مبانی فلسفی آن سه مفهوم در ساحات متمايز تاريخ توليد 
معنا می كند: مفهوم واقعي��ت، مفهوم هويت و مفهوم حقيقت. متفك��ران غربی عموماً 
معتقدند كه هر س��ه مفهوم كاربردی با س��احت های متمايز تاريخ در غرب در تقابل با 
هم هستند؛ يعنی به نظر آنها نخستين كاربرد كه عبارت اس��ت از كاربرد تمسخرآميز 
و ويرانگر واقعيت، در تقابل با درونمايه تاريخ ب��ه منزله خاطره قرار دارد. دومين كاربرد 
تجزيه كننده و ويرانگر يعنی هويت در تقابل با تاريخ به مثابه پيوستگی و يا سنت ها قرار 
دارد و س��ومين كاربرد قربانی كننده و ويرانگر يعنی حقيقت در تقابل با تاريخ به مثابه 

شناخت قرار می گيرد.1 
از نظر فوكو كاربرد اول به ما هويت های يدكی ارزانی می كند. هويت هايی كه به ظاهر 
فرديت يافته تر و واقعی تر از هويت اصلی اس��ت اما فريبی بيش نيست و اين جايگزينی 
فقط يك تغيير چهره كاذب اس��ت. كاربرد دوم تاريخ چيزی جز تجزيه سيس��تماتيك 
هويتمان و س��ومين كاربرد تاريخ نيز چيزی جز قربانی كردن س��وژه شناخت در پای 
حقيقت نيست. همان طور كه ماحظه می شود، هدف تبارشناسی تاريخی در غرب به 
هيچ عنوان بازيابی هويت ها نيست بلكه بر عكس سرسختی در امحای اين هويت هاست. 
اين تاريخ به تعبير فوكو در پی آن نيس��ت كه كانون های يگانه ای را كه از آن می آييم و 
وجدان ما از آن ارتزاق می كند دريابد، بلكه به دنبال آن است كه ناپيوستگی هايی را كه 

ما را درمی نوردند آشكار كند.
به عبارت ديگر در اين تاريخ وجدانی وجود ندارد كه با تكيه بر مبانی فلسفی آن، گذشته 
و حال مورد بازخوانی ق��رار گيرد. غربی ها از تاريخی كه م��ا را حواله به وجدان عمومی 
می دهد، تحت عنوان تاريخ »عتيقه جو« ياد می كنند. تاريخ عتيقه جو پيوس��تگی هايی 
را بازشناسی می كند كه اكنون در ما ريش��ه دارد. پيوستگی سرزمين، پيوستگی زبان، 

1. ميشل فوكو، نيچه، تبارشناسی، تاريخ، حقيقت و قدرت، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، به نقل از: 
الرنس كهون )1387(، از مدرنيسم تا پست مدرنيسم، ويراسته عبدالكريم رشيديان، تهران، نی، ص388. 
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پيوستگی شهر و مكان و هر نوعی از پيوستگی كه ما را در خود حفظ و تعريف می كند. 
اين تاريخ از نظر غربی ها به نام پايبندی و وفاداری به وجدان عمومی و قوانين متصل به 
اين وجدان، جلوی هر آفرينشی را می گيرد. يكی از داليل عمده تأخير تاريخی وجدان 
عمومی در غرب، همين گسستی است كه در مفهوم تاريخ در فلسفه غربی وجود دارد و 

تاريخ نسبتی با واقعيت، حقيقت و عدالت ندارد. 
تاريخ از نظر فرهنگ اسامی متعلق به ساختی است كه عرصه اش را نه زمانی همگن 
و تهی، بلكه زمانی آكنده از لحظه ه��ای اكنون و آينده پی ري��زی می كند. تاريخ حكم 
گذش��ته ای را دارد كه معرفتی از لحظه اكنون و آينده، آن را از پيوس��تار گذشته جدا 
می كند و در زمان حال و حتی پيش بينی رخدادهای احتمالی آينده معناآفرين می سازد. 
اين آن معنايی است كه می توان از كام موال علی)ع( در وصيت به فرزندش امام حسن 
مجتبی)ع( استنباط كرد. آنجايی كه می فرمايد: برای امور واقع نشده به آنچه واقع شده 
استدالل نما زيرا امور جهان همانند يكديگرند. برای ما اگر چه هر گذشته ای تاريخ نيست 
اما تمام گذشته نيز تنها حديث كنجكاوی، آرزومندی و يا امری احساساتی نمی باشد. و 

تاريخ هميشه زنده و معناآفرين است.
برای ما مس��لمان ها، تاريخ پايبندی و وفاداری به وج��دان عمومی و قوانين متصل به 
اين وجدان اس��ت و آفرينش جديد در تاريخ از همين معنا نشئت می گيرد. رخدادها به 
همين اعتبار پيوسته بازخوانی می شوند و اين بازخوانی های مستمر باعث می شود كه 
رخدادهای متصل به اين وجدان، از نو وارد صيرورت زندگی در زمان حال و فهم امكان 
دگرگونی های آينده ش��ود. تاريخ به اين دليل واقعی اس��ت كه پيوستگی و هدف داری 
حيات و س��نت های حاكم بر آن را در وجود اجتماعی ما وارد می كند و دانش��ی دارای 
چشم انداز اس��ت. يعنی خاس��تگاه تبارشناس��ی ارزش ها، اخاق، فراز و فرود جوامع، 
خدمت ها و خيانت ها، عظمت و ش��كوه فرهنگ ه��ا و علل زوال و انحط��اط تمدن ها و 
فرهنگ هاست. پاره ای اوقات بازخوانی بعضی از رخدادها به ما امكان می دهد كه در زير 
شكل واحد بعضی از ويژگی ها، كثرت و تكرارپذيری رويدادها را بازيابيم و از نتايج آنها 

عبرت بگيريم و با امكانات آنها، گشودگی های جديدی ايجاد كنيم. 
پاره ای اوقات تحول يك گونه از رخدادها به سرنوش��ت يك ملت پيوند می خورد و با 
دنبال كردن خط س��ير پيچيده بعضی از رخدادها از پراكندگی پيش��امدها، انحرافات، 
دگرگونی ها، خطاها و حتی اشتباهات محاسبه ها و ارزيابی ها جلوگيری به عمل می آيد. 
قيام 15خرداد س��ال 1342 از اين جهت برای ملت ايران، مبدأ تبارشناس��ی تحوالت 
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سياسی اجتماعی دوران معاصر است. بازخوانی اين رخداد از زوايای مختلف و از ديدگاه 
ش��خصيت هايی كه خود به نوعی در بروز و ظهور و تداوم آن نقش داش��ته اند هميشه 

لذت بخش و معناآفرين است.
آنچه در دنباله اين يادداشت ارايه می شود بخش��ی از خاطرات شخصيتی است كه از 
ابتدا در شكل گيری اين رخداد و تأثيراتش بر دگرگونی های تاريخ معاصر ايران حضوری 
زنده و فعال داشته است و اكنون خود نگهبان درخت ستبر و تنومندی است كه از نهال 
قيام 15خرداد به وجود آمد. نهالی كه وقتی خمينی كبير در ش��وره زار نظام مشروطه 
سلطنتی در جامعه ايران غرس می كرد شايد كس��ی اميدی نداشت كه روزی اين نهال 

درخت تنومند و سر به فلك كشيده ای شود.
حض��رت آيت اهلل العظمی امام خامنه ای در اين خاطرات ش��رايط س��خت و نفس گير 
نضج گيری نهضت امام خمينی را در جای جای فضای سنگين و تيره نظام شاهنشاهی 
به زيبايی ترسيم می كند. شايد امروز نسل جوان ما نتواند به درستی تصوير كند كه زنده 
نگه داشتن روزنه های اميد در قلب ملتی كه سال ها رنج تحقير و سرافكندگی را تجربه 
كرده و از تمامی گروه ها و جريان هايی كه وعده تغيير را داده ولی خود به نحوی كارگزار 
رسمی و غير رسمی اين شرايط نفس گير ش��ده اند، چه كار طاقت فرسايی بود. اما رهبر 
عزيز ما در اين خاطرات نش��ان می دهد چگونه با دس��ت خالی و بدون پشتوانه حزبی و 
گروهی و س��ازمانی نفس های گرم و پيامبرگونه امام خمينی و ي��اران او حتی النه امن 
گرگ های درنده س��لطنت پهلوی در جايی مثل بيرجند و قائنات را كه ملك خصوصی 
نخست وزير شاه، يعنی اسداهلل علم تصور می شد را از هم می پاشد و دل جوانان بيرجندی 

را با انقاب خمينی پيوند می زند. 
خاطرات زير بخش��ی از مصاحبه اختصاصی حجت االس��ام والمسلمين سيد حميد 
روحانی با رهبر عظيم الش��أن انقاب اس��امی حض��رت آيت اهلل خامن��ه ای در دوران 
رياس��ت جمهوری در دهه 60 انقاب اسامی اس��ت كه برای اولين بار منتشر می شود 
و اميدواريم كه نكات ظريف و دقيق اي��ن مصاحبه برای جوانان اين م��رز و بوم و برای 
دولت مردانی كه هنوز به داش��ته ها، توانايی ها و اس��تعدادهای اين ملت و نصرت الهی 
اعتماد ندارند و تصور می كنند كليد گشودگی زندگی مردم در خارج از مرزهای كشور 

قرار دارد، عبرت آموز و راهگشا باشد. 
فصلنامه پانزده خرداد
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15 خرداد: چگونه وارد ماجرای 15خرداد شديد؟ 
ماجرای 15خرداد 42 در زندگی من به اين شكلی است كه عرض می كنم. ماه محرم 
كه ش��د امام يك برنامه ريزی كرده بودند كه ما البته از تفضيات آن برنامه ريزی مطلع 
نبوديم. لكن هر كسی از طلبه ها كه به ايشان نزديك بود و با ايشان خداحافظی می كرد 
و می رفت، مأموريتی ايش��ان به او می داد، يك چيزی به او می گفتند. من رفتم ايش��ان 
گفتند كه شما برويد مشهد، يعنی خودم هم می خواستم بروم. ايشان گفتند برويد و اين 

پيغام ها را ببريد. 
سه تا پيغام بود؛ دوتايش مربوط می شد به دو نفر از علمای بزرگ مشهد يعنی مرحوم 
ميانی و مرحوم حاج آقا حسن قمی و يكی هم مربوط می شد به همه علمای مشهد. آن 
كه مربوط به همه علمای مشهد بود اين بود كه من بروم خطر اسراييل در ايران و تسلط 
آن بر رژيم ايران و اينها را بگويم و علما را توجيه كنم كه اينها دارند اين كارها را می كنند. 
چنين می كنند؛ چنان می كنند. گفتند البته بگوييد اسراييل بر همه امور ما مسلط است. 
موارد اقتصادی دست اوست؛ سياس��ت ما توی مشت اوست. از اين حرف ها؛ دو تا پيغام 
بود كه قرار شد روز هفتم محرم همه منبری ها مطرح كنند. اول، مسائل مدرسه فيضيه را 
بيان كنند. دوم، اينكه روز نهم محرم هيئت های مذهبی و سينه زنی ها نوحه هايی را در 

اين رابطه بخوانند و اين را گفتند كه برويد بگوييد اين كارها انجام بگيرد.
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 البته فكر می کنم قبل از محرم بود. 
حتماً قبل از محرم بود كه من از قم خارج 
شدم. معموالً ما چند روزی به تعطيلی مانده 
بود از قم می رفتيم طرف مش��هد كه من از 
آنجا بتوان��م بروم منبر يا جايی مس��افرت. 
من رفتم مش��هد و تماس گرفتم با آقايون 
و پيام ه��ا را اباغ ك��ردم. البته در حاش��يه 
اباغ پيام يك��ی، دوتا خاطره اس��ت كه بد 
نيست عرض كنم. يكی اين كه وقتی خدمت 
آقای ميانی رفتم، )می دانيد، آقای ميانی 
من را ش��اگرد خودش و نزديك به خودش 
می دانست، من به آقای ميانی واقعاً ارادت 
داشتم، حتی تا چند سال بعد از آن هم من 
به ايشان خيلی عاقه داشتم. ايشان همان 
وقت به من اجازه روايتی داده بود يعنی من 
سال 37 كه می خواستم از مشهد بيايم قم، 

ايشان برای من اجازه روايتی نوش��ت و من از قم با ايشان مكاتبه می كردم و ايشان نامه 
برای من می نوشت من هم برای ايشان نامه می نوش��تم. با اينكه من بچه طلبه ای بودم 
خيلی به من لطف داشت. خيلی زياد( وقتی رفتم ايشان گفت قم چه خبر است؟ گفتم 
كه آقای خمينی به شما پيغام دادند كه عرض می كنم. تا گفتم كه منبری ها روز هفتم 
محرم؛ ايش��ان گفتند كه نه، نه روز نهم محرم، من اين را قبًا گفت��ه ام روز نهم محرم؛ 
من اين را قبًا پيغ��ام داده ام من به آقای خمينی امر كردم، به آقای ش��ريعتمداری امر 
كردم، به آقای گلپايگانی امر كردم به همين آقای نجفی امر كرده ام؛ تعبير امر كردن را 
آورد كه بايستی اين كار انجام بگيرد. يعنی هفتم محرم نه، بلكه نهم محرم. می خواست 
بگويد من اين را پيشنهاد كرده ام. من ش��روع كردم با ايشان بحث كردن كه نهم محرم 
مناسب نيست زيرا كه مردم حوصله منبر ش��نيدن ندارند و تبيين 15خرداد كه هدف 
اصلی ماست انجام نمی گيرد. ديدم نه خير، ايشان آماده نيست كه گوش بكند و خيلی 
مشتعل شدم. اولين چيزی كه مرا ناراحت كرد اين تعبير امر كردم بود. چه لزومی داشت 
ايشان بگويد! اگر می گفت عرض كردم شايد من همان امر كردم را تلقی می كردم، لزومی 

خالصه من آن روز منبر رفتم و درباره 
اهداف دشمنان اسالم صحبت کردم و 
گفتم که قصدشان محو اسالم است و 
اسالم بزرگترین مانع برایشان در راه 
اهدافشان است و به قدر چند دقيقه در 
این باره صحبت کردم و بعد مطلب را به 
مدرسه فيضيه رساندم، گفتم همان خط 
مشی بود و همان جریان بود که منتهی 
شد به اینجا که در یک روز مقدس 
در مدرسه فيضيه در خانه طالب در 
خانه امام صادق بریزند کماندوها 
چنين بکنند و چنان بکنند؛ از آتش زدن 
عمامه، از آتش زدن قرآن، از وسائل 
طالب آنچه را که دیده بودم و شنيده 
بودم همه را بيان کردم. ضجه مردم بلند 

شد، مردم گریه کردند و غوغایی شد 
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نداشت كه ايشان تكلم به اين كلمه بكند. اين بود كه از پيششان آمدم بيرون و به آقای 
قمی هم مطلب را گفتم ايش��ان هم آماده بود و قبول كرد و خودم رفتم برای مسافرت 
منبر. شهری كه انتخاب كردم بيرجند بود. آن وقت نخست وزير اسداهلل علم بود كه اهل 
بيرجند بود. نه به معنای الفتی از دور به موطن خودش، نه؛ آنجا پايگاه و محل قدرت و 
نفوذ علم و خانواده علم بود. كل اين منطقه و تمام شهرهای آن )چون بعداً چند سفر به 
بيرجند رفته ام، ماه های متمادی شايد من آنجا بودم( مردمش، در مشت علم و خانواده 

علم بودند. اينها امرای بيرجند بودند. 
نمی دانم روز اول محرم بود يا روز قبل از محرم؛ در مسجدی در بيرجند، خطيبی به نام 
علم خطبه می خواند و من يادم است كه خود من در آن جلسه شركت كردم. نمی دانستم 
چه خبر است. گفتند كه خطبه می خوانند. نمی دانستم خطبه چيست. رفتم ديدم بله، 
طبق س��نت های قديمی خطيبی رفت باالی منبر در حالی كه همه منبری ها و علما و 
همه جمع بودند مرحوم آيتی يكی از علمای بزرگ خراسان بلكه ايران محسوب می شد 
و در بيرجند ساكن بود )شيخ محمدحس��ين آيتی(1 عرض كنم كه ايشان هم توی آن 

جلسه شركت داشتند.
خطبه به نام اسداهلل علم خوانده ش��د. از جمله تعبيراتش اين بود كه صاحب الصيف و 
القلم اميراسداهلل خان علم؛ يك چنين نفوذی علم آنجا داشت و وكيل می شد بعد هم كه 
نخست وزير شاه شد. خوب طبعاً آنجا محل قدرتش بود. باغ های متعددی داشت. خودش 
و خانواده اش اماك وسيعی در منطقه بيرجند داشتند. تمام اماك منطقه بيرجند نه 
فقط اطراف بيرجند بلكه منطقه قائنات تا نزديك بلوچستان و زابل در اختيار خانواده علم 
بود. حتی آب رودخانه هيرمند را كه در زابل هست آنها به نحوی می خواستند بكشانند 
بياورند در اماك خودش��ان در منطقه و همين كار را هم مقدماتش را شروع كردند كه 

خدا فرصتشان نداد يعنی از آن بهره نبردند. 
دشت عظيم زابل را اينها به اين ترتيب خش��ك كردند و ده ها روستا را خالی از سكنه 
و غير معمور كردند به خاطر اينكه آب را بياورند به زمين های ش��خصی خودشان. يك 
چنين قدرتی آنجا داش��تند. ش��اه هم هر وقت كه می خواست يك اس��تراحت كامل و 
بی دغدغه ای بكند هر چند وقتی بلند می شد با طياره می رفت بيرجند. در بيرجند باند 

1. شيخ محمدحسين آيتی، در سال 1310 قمري )1271 شمسي( در روستاي مهموئي بيرجند متولد گرديد. 
پس از تحصيات مقدماتي در بيرجند عازم مش��هد، اصفهان و نجف اشرف ش��د و پس از 5 سال از دست علماي 
مشهور آن زمان اجازه اجتهاد گرفت. در سال 1303 به بيرجند بازگشت و تا آخر عمر يعني سال 1350، در بيرجند 

صرف نظر از تدريس و موعظه و اقامه نماز جماعت، آثار قابل توجهی از نظم و نثر نيز از خود به يادگار گذاشت.
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فرودگاه داشت؛ در حالی كه شهرهايی كه بزرگتر از 
بيرجند هم بودند در آن حول و حوش باند فرودگاه 

نداشتند.
اين فرودگاه اختصاصی بود. ش��اه می رفت آنجا 
و به صورت افسانه ای از ش��اه پذيرايی می شد. )آن 
طور كه من شنيدم(؛ به همين خاطر من بيرجند را 
انتخاب كردم. برای اينكه فكر كردم اينجا يك نقطه 
مهمی است و می شود اينجا كاری انجام بدهم. رفتم 
بيرجند، روز سوم محرم بود كه وارد بيرجند شدم. 
موقعی كه وارد شدم يكی، دوتا مجلس منبر رفتم. 
مرحوم آيتی بيرجند نبود. آيت��ی با من هم خيلی 
دوس��ت بود. شيخ آيتی كه االن اس��مش را آوردم 
مايی هم خيلی فاضل بود، هم بسيار خوش ذوق، 

شاعر، اديب، لطيف، اهل جلسه و گفت و ش��نود كه من چند سال قبل كه بيرجند رفته 
بودم با ايش��ان فوق العاده مأنوس بودم تا می رفتم بيرجند ايش��ان می خواست كه من 
بروم پهلويش بنشينم و می رفتيم بحث داشتيم، جلسه داشتيم؛ هر جا می رفتيم با هم 
می رفتيم. البته از نظر س��نی جای پدر من بود. يعنی ايش��ان آن وقت نزديك 75 سال 
سنش بود. عرض كنم كه ايشان رفته بود مشهد برای عمل كردن چشمش؛ در بيرجند 
نبود. اما آقای سيد حسن تهامی1 كه او هم عالم ديگری بود كه رقيب آقای آيتی بود افضل 
از آقای آيتی بود، او آنجا بود. بد نيست اينجا به مناس��بتی از شخصيتش اسم بياوريم. 
ايش��ان يك مای بزرگی بود كه اگر در تهران ساكن می ش��د، يقيناً اول شخص تهران 
بود. از لحاظ علمی و روحانی شاگرد نائينی بود. در نجف سال ها مانده بود درس خوانده 
بود. قوی و مجتهد و با ذوق بود. شاعر نبود البته به ياد ندارم كه شعر از ايشان صادر شده 
باش��د اما از ادبيات و فرهنگ و معلومات عصری مطلع بود و مسائل جهانی و سياست را 
1. مرحوم حضرت آيت اهلل سيد حسن تهامی از فرزندان امامزاده حضرت سيد مرتضی)ع( و يكی از علمای بزرگ 
تشيع و از مفاخر برجسته حوزه علميه نجف و از شاگردان نخبه آيت اهلل نايينی و مرحوم ميرزا شيرازی دوم بود. وی 
در سال 1314ه.ق )1276ه.ش( در بيرجند متولد شد. به دليل هوش و استعداد خارق العاده در شش سالگی قرآن 
را صحيح و فصيح فرا گرفت. آيت اهلل تهامی پس از سپری كردن تحصيات علوم دينی در بيرجند، مشهد و نجف 
به عالی ترين مراتب اجتهاد نائل آمد و تصديق خويش اجتهاد را از حضرات نائينی و اصفهانی و ساير آيات و حجج 
آن  زمان دريافت نمود. آنگاه به تقاضای مردم جهت تروي��ج دين مبين و خدمت به خلق وارد موطن خود بيرجند 
شد. ايشان با تأسيس مدرسه علميه معصوميه، تقويت حوزه علميه را وجهه همت خويش قرار داد و طابی فاضل 

و سخنور و دانشمندانی برجسته تحويل اجتماع داد.

صبح بعد از نماز نشسته بودم داشتم 
تعقيبات نماز می خواندم که دیدم 
مأمور آمد و گفت آقا بفرمایيد 
برویم شهربانی، گفتم برای چه 
شهربانی؟ گفت برای چی را بعداً 
به شما می گویم... بعد دو رکعت 
نماز استخاره خواندم و صد مرتبه 
»استخيراهلل برحمته خيره فی عافيه« 
را گفتم... روایت دارد که آنچه خير 
و صالح است بر قلب انسان و به 
زبان انسان جاری می شود و نمازش 
را خواندم و بنا کردم استخيراهلل را 
گفتن و بعد با مأمور راه افتادم رفتم
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می شناخت، چيزها كه آقای آيتی از آنها بی نصيب بود. 
يك برادر از خود كوچكتری هم داش��ت به ن��ام آقای فرزان؛ س��يد محمد فرزان1 كه 
شايد شنيده باشيد. او هم شخصيت بزرگی بود. فرزان را روشنفكران و ادبای اين كشور 
می شناختند و به او ارادت و احترام زيادی قائل هستند. االن شما به هر يك از اين ادبا و 
محققان ادبيات كشور اس��م آقای فرزان را مطرح كنيد با احترام زياد از او ياد می كنند. 
فرزان برادر آقای تهامی بود. اين دو برادر هر دو فوق العاده بودند. منتهی فرزان در ادبيات 
و هنر و شعر و نثر و اينها مسلط بود و كسی است كه در ترجمه ابوالقاسم پاينده از قرآن 
چند هزار غلط گرفته چند هزار غلط كه در مجله راهنمايی چاپ می شد؛ در دقت نظر 

يك چيز عجيبی بود.
به هر حال آقای تهامی در بيرجند ساكن بود و اين سالی كه دارم می گويم سال 42 بود. 
رفتم بيرجند ايشان خوش بختانه حضور داشت، من هم از محبت ايشان بی نصيب نبودم 
اما روابط ما آنقدری كه با آقای آيتی گرم بود با ايشان گرم نبود. اين دو نفر با هم بسيار 
بد بودند. زمان مصدق آقای آيتی مصدقی شده بود، ايش��ان به اصطاح ]اميراسداهلل[ 
علمی شده بود. بعد شاهی ها و علمی ها با ايشان خيلی بدرفتاری كرده بودند و اين موجب 
شده بود كه ايش��ان برگش��ته بود و با آنها مخالف بود. چون الزم می ديدم آنجا كسی از 
من حمايت كند چون می خواس��تم غوغا كنم. رفتم پيش آقای تهامی گفتم كه آقا من 
يك كاری می خواهم انجام بدهم در اينجا و احتياج به حمايت و كمك شماست. خيلی 
استقبال كرد و گفت بفرماييد هر كاری داريد. پيرمرد خوش برخوردی بود و جثه كوچكی 

داشت و خيلی محترم و عجيب بود. 
در حال پيرمردی، اما مرد بود و بس��يار محترم. به نظرم هفتاد سالش بود چون هزار و 
سيصد و دوازده تا آن سال كه 82 قمری بود 70 سال می شد؛ آقای آيتی هم در همين 
سن بود تقريباً او هم هفتاد سال داشت. او خيلی متحرك بود و وقتی حرف می زد يك جا 

1. عامه سيد محمد فرزان به س��ال 1312 هجري قمري برابر با 1283 شمس��ي در قريه »سندادان« واقع در 
هشت فرسخي شرق بيرجند به دنيا آمد.

نام پدرش، سيد علي اكبر بود. سيد علي اكبر در ميان مردم به امانت، پرهيزكاري و ديانت معروف بود او از طريق 
فروش قالي امرار معاش مي كرد. علي اكبر از بي بي بزرگ صاحب س��ه فرزند شد. دو پسر به نام هاي سيد محمد و 
سيد حسن و يك دختر. در قريه س��ندادان خواندن و نوشتن قرائت قرآن و ش��رعيات و مقدمات علوم ادبي را فرا 
گرفته، در كاس دوم پذيرفته شد. اما از حساب، هندسه، جغرافيا، تاريخ و علوم طبيعي به علت اينكه اين علوم در 
مكتب تدريس نمي شد اطاعي نداشت اما به جهت داشتن استعداد سرشار و حافظه قوي در سه ماهه نخست خود 
را به پايه ساير شاگردان در اين دروس رسانيد. در ادامه فرزان به مشهد مهاجرت كرده و در حلقه درس استاداني 
همچون اديب نيشابوري حاج آقا حسين قمي و آيت اهلل خراساني قرار مي گيرد. استاد فرزان شاگردان بسياري را 

تربيت كرد كه خود بعدها از مشاهير و دانشمندان بنام منطقه، ايران و حتي جهان شدند. 
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نمی توانست ساكن بنشيند و از اين زانو به آن زانو می شد. دستش را بلند می كرد، اصًا 
عجيب بود. وقتی سر ذوق می آمد منبر بسيار عالی داش��ت. آقای تهامی منبری بود با 
آنكه خودش مای مجتهد آنچنانی بود اما مداح و سخنران بود. به ايشان گفتم برای يك 
چنين برنامه ای ]آمده ام[؛ گفت بفرماييد چه كار می خواهيد بكنيد؟ گفتم من روز هفتم 
محرم می خواهم قضيه مدرسه فيضيه را جايی بگويم و يقيناً دستگاه عكس العمل نشان 
می دهد و ش��ما كمك كنيد. رفت توی فكر يك قدری فكر كرد و گفت حاال چه لزومی 
دارد ش��ما اينجا اين كار را بكنيد؟ گفتم به هر حال يك جوری احس��اس كردم تكليف 
من است و می خواهم اين كار را بكنم و مخصوص من نيست و در سراسر كشور اين كار 
انجام می گيرد. به نظرم گفتم در سراسر كشور انجام می گيرد )حدس می زنم كه گفته 
باشم(. ايش��ان گفت كه اينجا مردم همه اين قضايا را می دانند و شما بيهوده خودتان را 
معطل نكنيد. من پيشنهاد می كنم ش��ما برويد جايی كه مردم اين قضايا را نمی دانند 
مثًا سراوان... حاال سراوان كجا بود. سراوان شهری است در بلوچستان دم مرز پاكستان 
از بيرجند تا زاهدان حدود 540 كيلومتر فاصله است. از بيرجند تا زاهدان حدود 450 
كيلومتر است يعنی حدود 1000 كيلومتر راه را به من می گفت برويد و آنجا برای مردم 

بلوچ كه زبان من را هم نمی فهميدند من قضايای فيضيه را بگويم. 
من خيلی متأثر شدم از اين حرف، گفتم بس��يار خوب عرضی ندارم؛ از منزلشان بلند 
شدم بيرون آمدم. ايش��ان هم احساس كرد كه من ناراحت ش��ده ام ولی خوب به نظرم 
چيزی نگفت. گمانم گفت حال بروم فكر كنم. آمدم بيرون و منصرف ش��دم از اينكه با 
ايش��ان صحبت كنم و ترتيبی دادم خودم كه روز جمعه هفتم محرم؛ جمعه می شد در 
يك مسجد مهمی از بيرجند نوبت منبر به من می افتد ]منبر بروم[ در بيرجند آن وقت 

اين جور بود حاال نمی دانم همان طور است يا نه.
منبری ها اين طور نب��ود كه )هر يك منبر ب��رود( مجالس متعددی كه در ش��هر بود 
منبری هايی ك��ه در خود آن ش��هر بودند يا از جاهای ديگر وارد ش��ده بودند تقس��يم 
می شدند. مثًا به من در اين مجلس مدت دو شب، شب پنجم و شب هشتم شب اول و 
شب چهارم؛ مثًا فرض كنيد اين بسته به اهميت آن منبری بود كه چه شبی را برای او 
معين كنند. اينجا مسجدی بود به نام مسجد مصلی و برای من روز هفتم كه روز جمعه 

هم بود نوبت گذاشته شد و اين نوبت خوبی بود. 
من آن روز را به نظرم مش��خص كردم آن مجلس را چون مس��جد بزرگی بود من هم 
آن مس��جد را می ش��ناختم جمعيت زيادی هم می آم��د عصر جمعه هم ب��ود بهترين 
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موقعيت بود ب��رای اين كار هي��چ چيز به 
هيچ كسی نگفتم صحبتی با كسی نكردم 
تا روز موعود به دو نفر ديگ��ر گفتم. يكی 
يك س��يد بود در بيرجند ك��ه ظاهراً االن 
هم هس��ت. به نام آقای عندليب دوتا سيد 
بودند پدر و پس��ر به نام عندلي��ب هر دو 
روضه خوان بودند. اين پس��ر بود و نس��بتاً 
جوان بود و آدم های بس��يار احساس��اتی 
بودند. پ��در هم آدم احساس��اتی بود توی 
مردم هم خيلی موجه بودند و روضه خيلی 
خوب��ی می خواندند. روضه خ��وان بودند و 
تقريباً بهتري��ن روضه خوان های بيرجند 
اينها بودند و با واردی ها هم غالباً ميانه شان 
خوب نبود. اما با من ظاهراً ميانه شان خوب 
بود، اظهار عاقه و محب��ت می كردند هر 
دويشان، من به پسر گفتم كه من امروز كار اين طوری خواهم كرد شما هوای ما را داشته 
باش او تحت تأثير قرار گرفت و دعا كرد. يكی هم ش��يخی بود آم��ده بود اينجا منبر؛ از 
واردين، به او هم اين خبر را دادم. آن ش��يخ ظاهراً از نظر مردم يك قدری متهم بود كه 

ممكن است با بعضی از مأمورين دولتی رابطه داشته باشد.
آن روز قبل از من هم همان شيخ رفت منبر؛ به احتمال قوی آن شيخ بود از آن جهت 
قضيه را به او گفتم كه می خواستم آن شيخ منبر را كوتاه كند كه من وقتم تنگ نشود. 
منبر او طوالنی ش��د حاال عمداً طوالنی كرد يا نه اين را ديگر من نمی دانم. البته شيخ را 

بعدها در تهران ديدم شيخ خوبی شده بود.
خاصه من آن روز منبر رفتم و درباره اهداف دشمنان اسام صحبت كردم و گفتم كه 
قصدشان محو اسام است و اس��ام بزرگترين مانع برايشان در راه اهدافشان است و به 
قدر چند دقيقه در اين باره صحبت كردم و بعد مطلب را به مدرسه فيضيه رساندم، گفتم 
همان خط مشی بود و همان جريان بود كه منتهی شد به اينجا كه در يك روز مقدس در 
مدرسه فيضيه در خانه طاب در خانه امام صادق بريزند كماندوها چنين بكنند و چنان 
بكنند؛ از آتش زدن عمامه، از آتش زدن قرآن، از وس��ائل طاب آنچه را كه ديده بودم و 

]رئيس شهربانی[ گفت چه گفتيد؟ گفتم 
قضيه مدرسه فيضيه بود. حادثه مهمی 
بود من طلبه هستم دیده بودم تحت تأثيرم 
مسلمانم خواستم مردم بدانند. بنا کرد مرا 
نصيحت کردن که شما قول بده که از این 
حرف ها نزنی و برو بيرون؛ گفتم من چنين 
قولی نمی توانم بدهم. گفت شما اگر قول 
ندهی من مجبورم با شما سخت گيری 
کنم. زیرا که من مأمورم گفتم، من هم 
مأمورم، مأمورم که این حرف ها را بزنم 
او چشمش گرد شد که چه مأموریتی من 
دارم از طرف کيه و شاید اصاًل فکر کرد 
که اطالعات مهمی به دستش آمد. گفت 
شما از طرف کی مأموری؟ گفتم از طرف 

خدا؛ این خيلی تحت تأثير قرار گرفت
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شنيده بودم همه را بيان كردم. ضجه مردم بلند شد، مردم گريه كردند و غوغايی شد كه 
بعد مصيبت كربا را در سه كلمه خواندم ديدم نه خير مردم اصًا به فكر مصيبت كربا 
نيس��تند يعنی اين مصيبت واقعاً آن مصيبت را پوش��انيد. آن وقت فهميدم امام چقدر 
عميق، حكيمانه، دورانديش اين مسئله را محاس��به كرده بود. هيچ عاملی ممكن نبود 
مثل ايام محرم و مثل آن موقعيتی بش��ود آن طور روضه خوان ]پي��دا كند[. از منبر كه 
آمدم پايين مردم ريختند دور ما، اين حاكی از دلنشين بودن سخن بود. از جلسه آمدم 
بيرون شيخی با من همراه شد كه قاضی عسگر بود آنجا توی كوچه جوان ها دنبالم بودند. 
اصًا خيال نمی كرديم مطلب بين مردم انعكاس خوب پيدا كند. برای من جالب بود بعد 
شيخ از من جدا شد آن جوان ها آمدند گفتند آقا اين شيخ جاسوس است و پليس است و 
فان است ما ترسيديم كه برايتان مشكلی پيش بياورد، آمديم كه مراقبتان باشيم. مردم 

اينجور حساس اند روی مسائل و از خود می دانند قضيه را. 
آن شب گذش��ت كه شب هش��تم بود ]روز هشتم[ من جلس��ه ديگری رفتم شركت 
كردم. جلسه خيلی مهمی بود منزل يك نفری بود منبر رفتم. آنجا باز بنا كردم به گفتن 
تاريخچه مدرسه فيضيه كه يك بار گفته نمی ش��د يك مقدار از آنها را گفتم يك مقدار 
مطالب كلی و مسائل كشور و جريانی كه بود آنها را برای مردم گفتم و آنجا هم غوغا شد 
از گريه مردم. از مجلس آنجا آمدم بيرون و گفتم بروم خانه آقای تهامی. چاره ای نداشتم 
الزم بود يك نفری از من حمايت كند تا آنجا بتوانم كار را ادامه بدهم به عاوه ديدم آقای 
تهامی را اگر در جريان نگذارم يك مقدار بی اعتنايی به ايش��ان ش��ايد محسوب شود و 
درست نيست. رفتم طرف منزل ايشان گفتند آقا نيست از منزل ايشان برمی گشتم ديدم 
كه آقای تهامی دارد می آيد توی كوچه رس��يد به من نزديك منزلش، من را بغل گرفت 
لب های مرا بوسيد صورت مرا بوسيد و چشم هايش پر از اشك بود و صورتش خيس بود 
معلوم بود كه پای منبر من بوده توی اتاق بوده من او را نديده ام من را برد منزلش گفت 
فانی توی اين شهر هيچ كس به قدر من از اخبار مطلع نيست هيچ كس هم چون من 
اعاميه های قم ]به دستش نمی رسد[ و اخبار روزنامه هم كه می بينيم افراد هم هر كس 
بيايد اينجا كاری داشته باش��د با من در ميان می گذارد؛ من از همه اين مردم مطلع ترم 
از اخبار آنچه را كه تو گفتی من اطاع نداش��تم من كه مطلع ترينم و اگر غير از تو كس 
ديگری می گفت من باور نمی كردم منتهی حرف تو را قبول دارم. من خدا را شكر كردم 
در دل گفتم همان كسی كه به من گفته اين مردم اطاع دارند از همه چيز و نمی خواهد 
به آنها بگويی حاال اين طور اقرار می كند كه هيچ كس توی اين ش��هر نيست كه از اين 
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مطالبی كه من گفتم اطاع داشته باشد با اين بيان به هر حال ايشان تشويق كرد از من.
گفت حاال چ��ه می خواهی بكنی؟ گفت��م می خواهم ادامه بدهم تا آخ��ر دهه من اين 
حرف ها را خواهم زد ايش��ان، گفتند بفرماييد عيبی ندارد ما راه افتاديم آمديم در ميان 
راه يك دفعه ديدم رئيس شهربانی و اينها آمده اند مرا بگيرند يكی، دو نفر همراه بودند، 
گفتند كه سراغ مرا از حاج آقای تهامی پرسيدند خواستند همان جا دستگيرم كنند كه 
من دستگير نشدم همان جا مرا نگرفتند. توی كوچه چند تا از دوستان بيرجندی رئيس 
شهربانی را حواله دادند به آقای تهامی كه آقای تهامی با شما كار دارند برای اينكه از سر 
من دفعش كنند و همين طور هم شد از سر من دفع شد. عصر رفتم منبر باز گفتم؛ شبش 
كه شب تاسوعا بود يك مجلسی بود اس��مش هم يادم است حسينيه راغبی، مال دور و 

بری های اسداهلل علم بود حسينيه مال نوكرهای علم بود.
رفتم آنجا كه همه حض��ار آنجا يا صدی هشتادش��ان از اين كس��انی بودند كه وقتی 
می نشينند بايد پايشان را باال بگيرند كه اتوی شلوارشان خراب نشود. چون بيرجند به 
خاطر وجود خانواده علم شهر اعيان و اشرافی هم هست. فقيرترين مردم منطقه در شهر 
بيرجند و منطقه بيرجندند، در منطقه استان خراس��ان شايد از منطقه بيرجند فقيرتر 
نداريم آدم های معتاد و فقير و معتاد به شيره و ترياك و اين كارهايی است كه انگليسی ها 
آن وقت ها كرده اند و شايد اشرافی ترين شهرها هم در منطقه خراسان به غير از مشهد، 
بيرجند باش��د. اين رويه اش��رافی آنجا به خاطر وجود علم و پدرانش حشمت الملك و 
ش��وكت الملك و خانواده معروف علم و خود عل��م و رفت و آمد آنها ]پدي��د آمده بود[. 
جلسه، جلسه اش��رافی بود. جوان و پير همه، اينجور و يك عده مردم عادی برای روضه 
آمده بودند آنجا نشسته بودند. از اقليت بودند من رفتم منبر. آنجا هم باز مفصل صحبت 
كردم آنجا هم جلسه را خيلی سخت تحت تأثير قرار دادم. البته اينها خيلی تحت تأثير 
قرار نمی گرفتند ولی جلسه برق زده شد اينها آنچنان مرعوب بودند از حرف هايی كه در 

منبر می زدم.
از آنجا آمديم بيرون و شب رفتيم در مدرسه ای كه ساكن بودم. من توی اتاق مدرسه 
بودم يك اتاقی بود كه پنج، ش��ش نفر طلبه تازه وارد به شهر در ايام محرم توی آن اتاق 

جمع بودند.
غير از من ش��ايد پنج يا چهار نفر ديگر توی اين اتاق بودند و در آنجا خوابيديم. ش��ب 
تاسوعا بود. آخر شب همه صحبت محور كار من و حرف های من و مطالب من بود. توی 
جمع خودمان و طلبه هايی كه آنجا بودند اتاقی بود، حدود ش��ايد ش��ش در چهار مثًا 
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اتاقی بود ما پنج، ش��ش نفر توی آن اتاق 
ساكن بوديم و با هم ديگر غذا می خورديم 
و با همديگر زندگ��ی می كرديم و هر كدام 
گوشه ای می خوابيديم و خادم مدرسه هم 
كه برای ما غالباً غذا درس��ت می كرد با ما 
هم غذا بود. ي��ك وضع باصف��ا و صميمی 
داش��ت و من يادم نمی رود مناظر آن اتاق 
برای من، غير قابل فراموش ش��دن است 
هر كدام از جايی آمده بودند من يك سال 
ديگر يا دو س��ال ديگر توی آن اتاق بودم 
قبًا كه منب��ر می رفت��م در بيرجند آنجا 
بودم. خيلی باصفا و با لطف بود. زندگی ما 

در آنجا يك زندگی طلبگی كامل بود. 
صبح بعد از نماز نشس��ته بودم داش��تم 
تعقيبات نماز می خوان��دم كه ديدم مأمور 
آمد و گفت آقا بفرماييد برويم ش��هربانی، 
گفتم برای چه شهربانی؟ گفت برای چی را 
بعداً به شما می گويم گفتم اين حكم را بنا 

است به من اباغ كنی يا می خواهی مرا جلب كنی؟ گفت نه خير می خواهم جلب كنم. 
گفتم خوب می خواهی جلب كنی بيا جلب كن. بعد دو ركعت نماز اس��تخاره خواندم و 
صد مرتبه »اس��تخيراهلل برحمته خيره فی عافيه« را گفتم. اين هم يك استخاره است 
كه مجرب است يعنی اگر كسی دو ركعت نماز استخاره بخواند و االن يادم نيست صد و 
ده مرتبه يا صد و يك مرتبه دقيقاً يادم نيس��ت ]اين ذكر را بگويد مجرب است[ سال ها 
من اين كار را می كردم هر وقت يك حادثه مهمی مس��ئله مهمی منبری چيزی برايم 
پيش می آمد كه برايم مهم بود كه چه خواهم گفت و چگونه خواهم گفت اين استخاره 
را می كردم. روايت دارد كه آنچه خير و صاح است بر قلب انسان و به زبان انسان جاری 
می ش��ود و نمازش را خواندم و بنا كردم اس��تخيراهلل را گفتن و بعد با مأمور راه افتادم 
رفتم. اينهايی كه آنجا توی آن اتاق بودند، خيلی متأثر ش��دند خيلی منقلب شدند. من 
هيچ نترس��يدم واقعاً با اين كه بار اولمان هم بود هيچ اصًا نترس��يدم، برايم يك قدری 

مرا بردند مجدداً توی اتاق رئيس 
از  قاضی  تا  چند  آنجا  شهربانی 
دادگستری آمدند آنجا و نشستند و از من 
سؤاالتی کردند و شبيه بازپرسی رسمی 
دادگستری بود. من آن وقت خيال کردم 
دادگاه است. دادگاه تشکيل داده بودند 
برای اینکه بتوانند مرا با قرار آزاد کنند. 
علت این بود که در خارج اوضاع شلوغ 
شده بود من این را بعد فهميدم معلوم 
شد که آن روز که مرا گرفتند خبرش 
روز تاسوعا همه جا پخش شده بود و 
این پختگی کار امام بود اگر روز تاسوعا 
کسی این حرف ها را می زد فرصت فکر 
کردن برای مردم نمی ماند روز هفتم که 
آدم این حرف را می زد تا روز تاسوعا 
و عاشورا که روز تصميم گيری مردمی 
است فرصت فکر کردن جا افتادن چيزی 
برای مردم باقی می ماند حرف دهان به 

دهان می گشت و همين شد 
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هيجان داشت اما وحشت مطلق نداشت. اينها تعجب 
می كردند و من نسبت به آنهايی كه بودند جوان ترين 
بودم. آنها مردانی كامل و بزرگ��ی بودند عالم و... ما 
رفتيم شهربانی و مرا بردند توی اتاق رئيس شهربانی 
و اين اولين تجربه های م��ن در برخورد با مأمورين 
دولتی است. از اين جهت دقايقش يادم مانده است و 
خيلی هم جالب بود جوانی سروان يا سرگرد. بعدها 
شده بود رئيس يك كانتری در مشهد و می شناخت 
مرا من هم او را می شناختم. خيلی جوان مؤدبی به 
نظر می آمد. خيلی با ادب و با احترام با من برخورد كرد كه هيچ خشونت نكرد و سختی 
نكرد فقط سؤال كردند و جواب من را نوشتند گفت ش��ما اين حرف ها را زديد خيلی از 

حرف ها را انكار كردم.
آن وقت ضبط و اين حرف ها هم معمول نبود، معمول اين بود كه كس��ی می نوش��ت. 
همان گزارش��ات در پرونده س��ال 54-53 من كه در زندانی بودم هن��وز بود. در همه 
بازداشت های من پرونده آن سال موجود بود. همه جا نقل می شد يك وقتی يادم است 
آنجا مأمورين يك چيزی می گفتند اما كلمات من خيلی بی سر و ته و ضبط شده بود و 
انكار كردم. مسائل مهمش را انكار كردم شايد تحريك مردم به شورش و اين چيزها هم 
تويش بود كه مردم قيام كنند چه كنند اينها را انكار كردم گفتم من نگفته ام گفت چه 
گفتيد؟ گفتم قضيه مدرس��ه فيضيه بود. حادثه مهمی بود من طلبه هستم ديده بودم 
تحت تأثيرم مسلمانم خواستم مردم بدانند. بنا كرد مرا نصيحت كردن كه شما قول بده 
كه از اين حرف ها نزنی و برو بيرون؛ گفتم من چنين قولی نمی توانم بدهم. گفت ش��ما 
اگر قول ندهی من مجبورم با شما سخت گيری كنم. زيرا كه من مأمورم گفتم، من هم 
مأمورم، مأمورم كه اين حرف ها را بزنم او چشمش گرد شد كه چه مأموريتی من دارم از 
طرف كيه و شايد اصًا فكر كرد كه اطاعات مهمی به دستش آمد. گفت شما از طرف كی 
مأموری؟ گفتم از طرف خدا؛ اين خيلی تحت تأثير قرار گرفت. گفت: اين كار خطر دارد، 
زحمت دارد، مشكات دارد؛ شما جوانی، گفتم من فكر نمی كنم باالتر از اعدام خطری 
داشته باشد و ش��ما هيچ مجازاتی باالتر از اعدام نداريد و من خودم را برای اعدام آماده 
كرده ام. او واقعاً مبهوت شد. جوانی بود و يك قدری هم وجدانش شايد بيدار بود. گفت 
خوب شما كه خودتان را برای اعدام آماده كرده ايد پس شما توی اتاق من تشريف داشته 

تنها چيزی که من از زندان 
شنيده بودم حرف هایی بود 
که فدایيان اسالم که مدتی 
زندان بودند برای ما نقل کردند 
چيزهایی که شبيه به افسانه بود. 
برای من زندان با واقعياتی که 
من آن روز دیده بودم اصاًل 
شباهتی نداشت. یعنی برای من 

کاماًل تازگی داشت 
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باشيد خيلی با احترام و ادب تا ببينم چه پيش می آيد. از اتاق رفت بيرون و يك استوار 
پير قديمی آمد بنا كرد از من بازجويی كردن و موذيانه كه من آنجا زحمت بازجويی را 

احساس كردم.
ديدم با آن افس��ر خيلی راحت می ش��د حرف زد با اين پيرمرد خيلی مشكل می شود 
حرف زد. خيلی استاد است و مس��لط بود و مرا هی گير می انداخت يك بازجويی از من 
كردند و مرا بردند توی يك اتاق ديگر نگه داشتند. ظهر شد روز تاسوعا است حاال و من 
نمی دانم چه خبر است صبح تا ظهر بی اطاع بوديم كه چه خبر است، ظهر شد كه من 
ديدم آقا سر غذاها باز شد، )به قول خودشان مجمعه؛ ما مشهدی ها می گوييم مجمعه( 
غذا برايم آوردند يك سينی غذا از خانه آقای تهامی، يك سينی غذا از هيئت ابوالفضلی ها 
يك سينی غذا از خانه آقای شهيدی همين طور غذا آوردند. تمام پاسبان هايی كه توی 
شهربانی بودند البته آن روز از ژاندارمری يا ارتش يادم نيست ]آورده بودند[ يادم است 
كه اضافه بر سازمان از سازمان های ديگر آوردند آنجا برای اينكه شهربانی مورد تهاجم 
قرار نگيرد همه شان از غذاهای كه برای من آورده بودند خوردند يعنی ناهاری كه برای ما 
آوردند همه اينها را تغذيه كرد. شايد چهل يا پنجاه نفر آدم بود و من فهميدم كه اوضاع 
بيرون خوب است كه اينجور سر ظهر دارند همه برای من غذا می آورند و نمی ترسند آن 
هم اين مردمی كه عادت كرده اند به رعب و توسری خوری، عرض كنم كه ظهر را ما آنجا 
بوديم و عصر شد شب هم خوابيدم شب عاشورا مرا بردند توی حياط روی تخت خواباندند 
دور من هم مأمورين بودند و من می ش��نيدم صدای بلندگوها را و خيلی منقلب بودم و 

اولين شبی بود كه در بازداشت به سر می بردم. 
تا آن وقت من در بازداش��ت نبودم خيلی منقلب بودم شب عاشورا همه مشغول منبر 
و روضه و گريه و من، آنجا تنها مانده بودم. منقلب بودم يك دفتری داش��تم يك مقدار 
توی آن دفتر نوشته ام و متأسفانه نمی دانم آن دفتر كجاست و هر چه فكر می كنم يادم 

نمی آيد. 
يك دفتر خيلی خوبی بود من توی آن دفتر هم روايت داش��تم هم از همين خاطره ها 
نوشتم و هم در همين س��فر كه آوردند مرا زندانی كردند خاطرات آن زندان را نوشتم. 
نمی دانم آن دفتر كجاست. چند سال بود كه از آن اصًا يادم نبود و اين اواخر يادم آمد 
رفته ام توی خانه گش��ته ام آنجا پيدا نك��ردم آن دفتر را، البته چندتا دفتر داش��تم كه 

]دنبال[ همه اش می گردم شايد انشاءاهلل پيدا كنم. 
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خاصه تا ظهر عاشورا هم بوديم من حدود 
ظهر عاش��ورا بود نزديك ظهر بود ديدم رفت 
و آمدها، خيلی زياد ش��د در زندان در همين 
شهربانی زندان كه بوديم می آيند و می روند 
البته يك شخصی به نام سادسی اهل بيرجند 
و خيلی متحرك، فعال با ش��هربانی چی ها و 
مأمورين هم رفيق بود با روحانيون هم رفيق 
بود آدم خوش نيت و صادقی هم بود. با من هم 
خيلی رفيق و به من ه��م عاقه مند بود و آن، 
روز هشتم محرم كه گفتم جلسه خيلی مهمی 
بود منزل همين شخص بود كه روضه خوانی 
مفصلی داش��ت آنجا من ب��ا او ماقات كرده 
بودم ديدم اين هم می آيد و می رود مرا بردند 
مجدداً توی اتاق رئيس ش��هربانی آنجا چند 
تا قاضی از دادگستری آمدند آنجا و نشس��تند و از من سؤاالتی كردند و شبيه بازپرسی 
رسمی دادگستری بود. من آن وقت خيال كردم دادگاه است. دادگاه تشكيل داده بودند 
برای اينكه بتوانند مرا با قرار آزاد كنند. علت اين بود كه در خارج اوضاع شلوغ شده بود 
من اين را بعد فهميدم معلوم شد كه آن روز كه مرا گرفتند خبرش روز تاسوعا همه جا 
پخش ش��ده بود و اين پختگی كار امام بود اگر روز تاسوعا كس��ی اين حرف ها را می زد 
فرصت فكر كردن برای مردم نمی ماند روز هفتم كه آدم اين حرف را می زد تا روز تاسوعا و 
عاشورا كه روز تصميم گيری مردمی است فرصت فكر كردن جا افتادن چيزی برای مردم 
باقی می ماند حرف دهان به دهان می گشت و همين ش��د من روز هفتم اين حرف ها را 
زدم، مردم فهميدند كه من بيرجند هستم صبح نهم كه مرا گرفتند مطلب كامًا جا افتاده 
بود برای مردم و می توانس��تند تصميم گيری كنند. اين بود ك��ه راه افتاده بودند هيئت 
مختلف منزل آقای تهامی اين طرف و آن طرف كه بعداً آقای تهامی به من می گفت اينها 
می خواس��تند بيايند به ش��هربانی حمله كنند می گفت من گفتم بابا! خون راه می افتد 
گفتند راه بيفتد و تهامی نگذاش��ته بود و مانع شده بود و ش��ايد در حقيقت به داد من 
رسيده بود چون وضع من به مراتب مشكل تر می شد. ايشان گفته بود من آزادش می كنم 
از زندان و همين اعمال نفوذها را ايشان كرده بود آنها هم از خدا می خواستند كه مرا آزاد 
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كنند؛ شهربانی چی ها و دس��تگاه پليس در آنجا. زيرا 
كه زندانی بودن من مردم را به هيجان می آورد منتظر 
بهانه بودند و به هر ح��ال آزاد كردند. منتهی از آقای 
سادسی همان سيدی كه گفتم قول گرفتند كه من را 
ببرد خانه خودشان و من جايی نروم و منبر هم نروم 
او هم قول داد بعد گفتم خوب آقا چرا قول دادی گفت 
خوب قول دادم و من نخواستم برخاف قول او عمل 
كنم. البته بعدها از اين قول ها خيلی ديگران می دادند 
و ما تخلف می كرديم خودمان هم گاهی می داديم و 
تخلف می كرديم در مقابل با دستگاه اما آن اول كارم 

بود بی تجربه بودم فكر می كردم كه حاال مرد مؤمن و مسلمانی قول داده حاال من تخلف 
كنم منبر بروم آس��مان به زمين خواهد آمد. البته اين را هم بايد بگويم كه يك مختصر 

رعبی پيدا كرده بودم مبهم بود برايم كه چه خواهد شد. 
عرض كنم ك��ه ما از ش��هربانی آمديم بيرون رفتيم منزل ايش��ان حاال ظهر عاش��ورا 
است. من منزل ايشان بودم دو سه روز آنجا بودم تا روز دوازدهم هم بودم آنجا مجالس 
می رفتيم اينجا و آنجا می نشس��تيم پای منبر مردم حضور مرا در آن مجلس احس��اس 
می كردند احترام می كردند احساس ش��عف می كردند منتهی منبر نمی رفتم و بی كار 
می گذرانيدم تا روز دوازدهم روز دوازدهم بود ظهر خوابيده بودم از خواب بلند شدم به 
من خبر دادند كه امام خمينی را گرفته اند ظاهراً بعد از ظهر بود يا شب بود يادم نيست. 

15 خرداد: بعد از ظهر راديو اعالم کرد؟ 
بله بعدازظهر گفتند امام خمينی را گرفته اند من اصًا باورم نمی آمد اصًا تصور اينكه 
آقای خمينی را ممكن است بگيرند برای من غير قابل قبول بود. گفتيم چطور همچون 
چيزی می ش��ود؟ من احس��اس كردم كه ممكن اس��ت من را هم بگيرند حاال كه آقای 
خمينی را گرفته اند ما را هر جا هستيم ممكن اس��ت جمع مان كنند. برای خاطر اينكه 
اگر خواستند مرا بگيرند به اين آقا كه ميزبان من است اهانتی نشود از خانه او خارج شدم 
و مجدداً آمدم مدرسه و ديگر خانه او نرفتم دو س��ه روز فقط خانه او بودم آمدم مدرسه 
كه اگر خواستند مرا بگيرند به ايشان تعرضی نشود. رئيس شهربانی آمد و رفت و با من 
صحبت كرد و با آقای تهامی صحبت كرد و معلوم ش��د كه از مش��هد فشار آورده اند كه 
بايستی من را بفرستند مشهد گزارشی كه داده ش��د گفته اند فوراً بفرستيد به هر حال 

آنها هم از خدا می خواستند که 
مرا آزاد کنند؛ شهربانی چی ها 
و دستگاه پليس در آنجا. زیرا 
که زندانی بودن من مردم را 
به هيجان می آورد منتظر بهانه 
بودند و به هر حال آزاد کردند. 
منتهی از آقای سادسی همان 
سيدی که گفتم قول گرفتند که 
من را ببرد خانه خودشان و من 

جایی نروم و منبر هم نروم
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روز چهاردهم يا پانزدهم محرم بود كه من را سوار 
ماشين كردند وقتی می خواس��تند مرا از مدرسه 
بياورند بيرون كه جيپ ش��هربانی دم مدرسه بود 
تمام علمای بيرجند غير از آقای تهامی )كه پسرش 
را فرس��تاده بود( بقيه علمای بيرجند كه عالم هم 
زياد دارد همه آمده بودند آنجا به عنوان بدرقه من، 
مردم زيادی توی حياط جمع ش��ده بودند و به هر 
حال خيلی ناراحت و منقلب از اينكه من را می برند 
و من هم خيلی با گردنی برافراش��ته چهره بی تأثر 
از بين اينها خارج ش��دم خداحافظی كردم س��وار 
ماشين شهربانی ش��دم رفتيم يكی دو تا از مردم 
بيرجند بودند از آن حزب اللهی های خيلی حسابی 
از كسبه و مردم دنبال من آمدند تا ژاندارمری اول بردند ژاندارمری مردم تا آنجا آمدند 
كه نگاه می كردند. بعد مرا از ژاندارمری خارج كردند با دو ژاندارم و يك پاسبان با ماشين 
جيپ فرستادند مشهد و گفته شد به اينها كه در هيچ شهری مرا نگه ندارند. هشت ساعت 
ظاهراً نود فرسخ است تا مشهد. بيرجند وس��ط راه زاهدان و مشهد است هفت، هشت 
ساعت مرا آوردند كه با وضع آن جاده ها خيلی سريع من را آوردند و نگه نداشتند تا مرا 

وارد مشهد كردند. شبانه وارد مشهد كردند بردند ساواك. 
وضعيت دس��تگيری و اخراج من از بيرجند كاری كرد كه تأثيرش در مردم تا مدت ها 
باقی ماند. ماه صفر همان سال يكی از دوستان ما آسيد جواد علم الهدی را می شناسيد 
از دوستان مشهدی ماست، ايشان هم می رفت بيرجند محل منبرش بيرجند بود وقتی 
كه رفت آنجا و برگشت به من گفت كه تو خمينی بيرجند شده ای مردم آنجا مثل آقای 
خمينی به تو عاقه دارند و عجيب تأثير رويشان كرده بود. در مردم بيرجند فوق العاده 
تأثير كرده بود آن وضع دستگيری من و منبرهای قبلی اش اين شمه ای از آن كارها بود. 
همان طور كه گفتم از بيرجند بنده را آوردند با دو مأمور در ماش��ين جيپ به مشهد و 
نمی دانم اين را گفتم يا نه كه در بين راه من را در شهرها نگه نداشتند فقط در يك نقطه 
نگه داشتند و آن عبارت بود از محل قبر ابوسعيد ابوالخير كه اسم آن محل معروف است 
كه خود ابوسعيد ابوالخير به همان جا منسوب است. مهنه محلی است بين گناباد و تربت 

كه ابوسعيد هم منسوب به آنجا است.

وضعيت دستگيری و اخراج من 
از بيرجند کاری کرد که تأثيرش 
در مردم تا مدت ها باقی ماند. ماه 
صفر همان سال یکی از دوستان 
ما آسيد جواد علم الهدی را 
می شناسيد از دوستان مشهدی 
ماست، ایشان هم می رفت بيرجند 
محل منبرش بيرجند بود وقتی که 
رفت آنجا و برگشت به من گفت 
که تو خمينی بيرجند شده ای 
مردم آنجا مثل آقای خمينی به 
تو عالقه دارند و عجيب تأثير 

رویشان کرده بود
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بوسعيد مهنه در حمام بود                                      قائمش1 كافتاد مردی خام بود
اين شعر مال ش��يخ عطار2 است. ظاهراً آنجا فقط نگه داش��تند من چند لحظه ای ربع 
ساعت نيم ساعتی آنجا بودم بعد آمدم مشهد يكسره كه شب بود ما را رسانيدند مشهد 
اوقات خيلی حادی بود. يعنی روزهای بعد از 15خ��رداد بود عده زيادی را گرفته بودند 
زندان ها پر بود تا آن وقت هم رژيم با دس��تگيری و بازداش��ت مردم به اين شكل هرگز 
مواجه نشده بود كه اين تعداد را زندان ببرد. آمادگی الزم را نداشت ولی خوب كوشش 
كرده بود هر جا می تواند برای خودش آمادگی فراهم كند. لذا در پادگان، لش��كر زندان 
آماده كرده بود كه بعد خواهم گفت و كانتری ها هم مأمورهايش��ان س��وار بر اسب در 
سراسر شهر می گشتند و مردم را كنترل می كردند. تا آن وقت ما پليس اسب سوار نديده 
بوديم. وضعيت كامًا فوق العاده و عجيبی بود. من را بردند شهربانی. شهربانی شلوغ بود 
و نمی توانس��تند مرا نگه دارند. بردند كانتری يك، آنجا من را قبول كردند از لحظه ای 
كه پايم را گذاشتم توی كانتری ايذای زبانی نسبت به من شروع شد. پاسبان هايی كه 
توی سطح كانتری خوابيده بودند شروع كردند به بدگويی كردن، اهانت كردن، تحقير 
كردن، چون ديدند من روحانی هستم نسبت به روحانيون چنين وضعی داشتند. شايد 
يك علت اينكه كانتری ها و ش��هربانی چی ها آن روز به روحانيون حساس��يت داشتند 
اين بود كه در روز ششم محرم يك پاسبان به وس��يله يكی از جوان های حاد عاقه مند 
به نهضت، كش��ته ش��ده بود و جريان از اين قرار بود كه اعاميه علما را دم درب مسجد 
گوهرشاد نصب می كنند دوتا پاسبان می آيند و با يك وضع شديدی مردم را رد می كنند 
و كتك می زنند، اهانت می كنن��د مردم را متفرق می كنند يك جوانی كه داش��ته آنجا 
اعاميه را می خوانده از اين وضع به شدت ناراحت می شود و خونش به جوش می آيد كه 
چرا اين پاسبان ها دارند اين كار را می كنند. جگرفروش بوده، جگرفروش بغل خيابان؛ 
می رود پهلوی بس��اط خودش با كارد جگر فروش��ی اش پاس��بان را مجروح می كند و 
ظاهراً پاسبان می ميرد. پس از 15 سال اواخر س��ال های قبل از پيروزی انقاب بود كه 
از زندان آزاد شد. االن هم توی نهادهای انقابی رفته دارد خدمت می كند در مشهد او 

1. كارگر و دالك حمام. 
2. در كتاب اسرارالتوحيد تأليف محمدبن منور )مؤلف در قرن شش��م ه�( كه در احوال و كرامت شيخ ابوسعيد 
ابوالخير، نوشته شده چنين آمده است: »در آن وقت كه ش��يخ قدس اهلل روحه العزيز به نيشابور بود به حمام شد. 
درويشی او را خدمت می كرد و دس��ت بر بازوی شيخ می نهاد و شوخ از پشت ش��يخ بر بازو جمع می كرد، چنانكه 
رسم ايشان است، تا آن كس ببيند، در ميان اين خدمت از شيخ سؤال كرد كه ای شيخ جوانمردی چيست؟ شيخ 
گفت: آنكه شوخ مرد پيش روی او نياری. حاضران انصاف بدادند كه كسی در اين معنی از اين سخنی نگفته است. 
همين داستان را شيخ عطار )م: 635 ه�( در منطق الطير به نظم درآورده است. و اشاره حضرت آيت اهلل خامنه ای 

به همين شعر است.
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را می شناسم.1 آن حادثه پاس��بان ها را نسبت به 
نهضت حساس و بدبين كرده بود و طبعاً روحانيون 
اولين كسانی بودند كه مورد انتقام و ناراحتی آنها 
قرار می گرفتند. اين بود كه آن شب به من خيلی 

از لحاظ زمانی سخت گذشت. 
جا هم نداش��تند كه م��را نگه دارن��د اول بردند 
در حياط كانت��ری گفتند همين ج��ا باش من 
يك پتو از آنها گرفتم گوش��ه ای نشستم مشغول 
قرآن خواندن ش��دم. در اين بين افسری آمد ديد 
من آنجا هستم ناراحت شد كه اين اينجا چه كار 
می كند ببريدش توی تاريك خانه، من را برد توی 
تاريك خانه در زيرزمين كانتری. يك جايی دارند كه اي��ن مجرمين را كه می گرفتند 
می آوردند برای اينكه تا ببرندش��ان در دادگس��تری وقتی می گذرد يك روز، نصف روز 
اينها را اصًا نمی شود جايی نگه داشت آدم های بدحال را چاقوكش ها و اينها را می بردند 
همان توی تاريك خانه. بنده را بردند آنجا احساس كردم هوای تاريك خانه خيلی سنگين 
اس��ت. آمدم باال درب زدم و قطره چيه؟! آن دوای معروف قلب يك قطره است عجيب! 
اسمش يادم می رود؛ قطره قلب را نشان دادم گفتم ببينيد من قلبم ناراحت است اينجا 
نمی توانم زندگی كنم آهان توی تاريك خانه ديدم مثل اينكه آدم هس��ت ترسيدم كه 
اينها كی اند اينجا هس��تند خاصه آمدم، درب زدم من را آوردند بيرون گفتم ببين من 
اينجا به قلبم فشار می آيد ممكن است من بميرم ترسيدند از اينكه من بميرم از آنجا مرا 
آوردن بيرون و بردند توی يك اتاق ديگری يك قهوه خانه ای بود آن گوشه كه آنجا نماز 
خواندم گفتم به شما آنجا بايد تمام لباسم را درمی آوردم بعد نماز می خواندم اين را مثل 
1. روزنامه اطاعات- 14خرداد 1342 زير عنوان »يك سرپاسبان در مشهد كشته شد« گزارش داد: »روز جمعه 
گذشته مقابل مسجد جامع گوهرشاد حادثه  تأثرانگيزی روی داد در نتيجه سرپاسبان غامعلی شباهنگ به وضع 
فجيعی كشته شد و سرپاسبان علی حامد غفاريان به شدت مجروح گرديد... س��اعت هشت و نيم بعد از ظهر روز 
جمعه گذشته... عده ای از كسبه و اهالی اين شهرستان اجتماع كرده بودند و درباره اعاميه ای كه از طرف آيت اهلل 
خمينی عليه دولت منتشر شده بود صحبت می كردند و عده ای هم مشغول مطالعه اين اعاميه بودند كه كه بر ديوار 
مسجد زده شده بود. در اين موقع سرپاسبان شباهنگ و سرپاسبان علی حامد غفاريان، مأمورين كانتری بخش 
چهار برای متفرق كردن مردم اقدام به كندن اعاميه های مزبور از ديوار مسجد كردند... مردم نسبت به عمل اين 
دو مأمور به شدت اعتراض كردند و بين آنها نزاع درگرفت، در حين نزاع شخصی به نام محمد حسنی فرزند حسن 
سی و يك ساله، شغل كبابی... با كارد... دو نفر سرپاسبان مزبور را به شدت مجروح كرد. بر اثر شدت ضربات وارده 
سرپاسبان غامعلی شباهنگ بافاصله درگذشت...« مشروح حادثه: س��يد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، 

تهران، عروج، ج1، ص486-487. 
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اينكه خارج از اين ميكروفون تفضياتش را 
گفتم كه چرا... 

15 خرداد: بله جلسه قبل گفتيد.
بله جلسه قبل گفتم كه چطور همه بدنم 
نجس ش��د و غرض آمدم لباس را كندم و 
نماز خوان��دم بعد به هر حال ش��ب را توی 

حياط خوشبختانه توانستم بخوابم.
خردادماه ب��ود و ه��وای خوش��ی بود و 
خوابيدم توی حياط و صبح كه بلند ش��دم 
پاس��بان ها نبودند رفته بودن��د، منم نماز 
خواندم و يك پيرمردی بود نايب، نايب يك 
سمتی است در كانتری ها هنوز هم هست 
كه يك درجه داری اس��ت معاون جانشين 
آن افس��ر رئيس كانتری يا افسر كشيك 

كانتری است. 
يك پيرمردی بود و به نظرم خيلی آدم مهربانی رسيد او به من محبت كرد و برای من 
گفت چای آوردند و صبحانه آوردند )سه سال بعدش يك دوستی داشتم نزديك همان 
كانتری ديدم همان نايب دارد می آيد رفتم جلو خودم را به او معرفی كردم و از او يك 
تشكر حسابی كردم( از آنجا من را بردند ساواك. اول باری بود كه ساواك را می ديدم يا 
شايد اول بردند ژيان لشكر آنجا با فرمانده لش��كر من مواجه شدم. اينها خاطرات ريزی 
است كه آن زمان خيلی برای من جالب بود چون هرگز نديده بودم چنين چيزهايی را. 
فرمانده لشكر پيرمردی بود وابسته به دستگاه و متصل به دربار بسيار خبيث، توی راهرو 
مرا نگه داشته بودند داشتند پرونده مرا درست می كردند كه بفرستند بازداشت از پله ها 
آمد پايين با چند نفر از افسرها كه دور و برش بودند ]خواست[ برود بيرون، تا چشمش 
افتاد به من در انتهای راهرو ديد كه يك روحانی آنجاس��ت يكهو راهش را كج كرد آمد 
طرف من، من هم نشسته بودم روی س��كو يعنی پيش پنجره راهرو و هيچ محل نكردم 
همين طور نشستم او آمد نزديك من ديدم پشت س��ر او چندين نفر از افسرها هستند 
كه به من اش��اره می كنند كه بلندش��و به عنوان احترام من ديگر رويم نشد ادامه بدهم 
بلند شدم ايستادم. آمد جلو و با لحن خيلی مهربانی از من پرسيد كه شما را چرا آورده اند 

من روز هفتم این حرف ها را زدم، مردم 
فهميدند که من بيرجند هستم صبح نهم 
که مرا گرفتند مطلب کاماًل جا افتاده بود 
برای مردم و می توانستند تصميم گيری 
کنند. این بود که راه افتاده بودند هيئت 
مختلف منزل آقای تهامی این طرف و آن 
طرف که بعداً آقای تهامی به من می گفت 
اینها می خواستند بيایند به شهربانی حمله 
کنند می گفت من گفتم بابا! خون راه 
می افتد گفتند راه بيفتد و تهامی نگذاشته 
بود و مانع شده بود و شاید در حقيقت 
به داد من رسيده بود چون وضع من به 
مراتب مشکل تر می شد. ایشان گفته بود 
من آزادش می کنم از زندان و همين 

اعمال نفوذها را ایشان کرده بود 
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اينجا گفتم كه مرا بازداشت كرده اند گفت چرا بازداشت كرده اند گفتم می گويند برخاف 
مصالح كشور شما حرف زده ايد گفت چرا شما آقای مثًا به اين خوبی يك صفتی برای 
من ذكر كرد بايد بر ضد مصالح كشور حرف بزنی من چيزی نگفتم گفت كاغذ اين آقا را 
بياوريد ببينم رفتند توی اتاق فوراً دويدند پرونده من را آوردند آن نامه ای كه از بيرجند 
البد نوشته شده بود نمی دانم كه بر اساس آن می خواس��تند مرا بازداشت موقت كنند 
بنا كرد به نگاه كردن همان طور كه نگاه می كرد و می خواند و مطالعه می كرد سرش را 
تكان می داد كه عجيب پرونده سنگينی است. من با خودم گفتم البد اعدامی چيزی اين 
پرونده دارد بعد آن لحن مايمش و چهره مهربانش كامًا عوض شد قيافه اش گرفته شد 
با يك لحن خشنی از من پرسيد كه شما چه می خواهيد؟ چه كار می خواهيد بكنيد؟ چه 
می گوييد؟ من يك، دو، سه جمله يادم نيس��ت يك چيزهايی گفتم او آتشی شد گفت 
روسيه دين ندارد، امريكا دين ندارد ببين چقدر پيشرفت كرده اند شماها چه می خواهيد؟ 
يعنی او جهت گيری مبارزه را كه جهت گيری دينی بود كام��ًا درك می كرد و آن روز 
مسئولين دستگاه از آن جمله اين شخص معلوم شد كه می فهمند كه مبارزه به سمت 
يك جامعه و نظام دينی و اس��امی می رود و می گفت روسيه و امريكا دين ندارند ببين 
چقدر وضعشان خوب است شما می خواهيد ما را به طرف يك نظام دينی ببريد كه چه 
بشود. اين استدالل را با اين زبان بيان می كرد. يك دو س��ه جمله گفت و بعد هم كاغذ 
من را داد به آن مأمور و رويش را برگرداند با كمال بی اعتنايی رفت من ديدم باز يكی از 
آن كسانی كه همراهش هستند به من اشاره می كنند بيا جلو مثًا، يك چيزی بگو يك 
چيزی بخواه من با سر اشاره كردم كه نمی خواهم. او رفت و بعد يك خورده گذشت و من 
را آوردند از آنجا بيرون بردند. بله بردند زندان لش��كر يا شايد هم روز اول ساواك بردند 
يادم نيست ديگر خصوصيات آن روز را! اما ساواك دو، سه مرتبه بنده را بردند. عرض كنم 
كه احتمال می دهم روز اول برای قرار بازداشت كه درخواست بازداشت بكنند. يادم است 
كه مرا آوردند توی لشكر حدود بعد از ظهر شده بود. از صبح تا 4 بعدازظهر كه من را از 
كانتری خارج كرده بودند تا اين س��اعت اين مراحل طول كشيده بود. يك، دو ساعت 

توی اتاقكی در دژبان بودم.
نمی دانم به چه مناسبت اينجا مرا آورده بودند. چون مركز دژبان بود ديگر محل باشگاه 
افسران و دژبان يكی بود عرض كنم كه دوبار اينجا و آنجا ما را گردانيده بودند تا ساعت 
حدود چهار بعد از ظهر بود و روزهای بلند خرداد رس��اندند به محل زندان، زندان برای 
من خيلی ]محيط[ ناآش��نايی بود و طبعاً نه ديده بودم نه از وصف آن از كس��ی چيزی 
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شنيده بودم.
تنها چيزی كه من از زندان ش��نيده بودم حرف هايی بود كه فداييان اسام كه مدتی 
زندان بودند برای ما نقل كردند چيزهايی كه ش��بيه به افس��انه بود. برای من زندان با 
واقعياتی كه من آن روز ديده بودم اصًا شباهتی نداش��ت. يعنی برای من كامًا تازگی 
داشت من را آوردند وارد اتاقی كردند كه يك افس��ر جوان بسيار بداخاق و ترش روی 
نشسته بود آنجا وسايل جيب من را گرفتند. من درخواس��ت كردم كه قرآن را بگذارند 
پهلوی من باشد قبول كردند. همچنين تقاضا كردم ساعتم هم پهلويم باشد قبول كردند 
همچنين تقاضا كردم كه دفتر حديث يك دفتری داش��تم ك��ه تويش حديث و مطلب 
و اينها می نوشتم كه در مس��افرت های منبری همراه من بود تقاضا كردم اين دفتر هم 
پهلوی من بماند اين را هم قبول كردند من توی دفتر در بيرجند كه بودم خاطره نوشته 
بودم توی همان مدت كوتاهی كه بيرجند در بازداش��تگاه بودم در اتاق رئيس شهربانی 
]خاطراتی[ نوش��ته بودم و بعد هم آمدم توی اين زندان توی اين دفتر چندين صفحه 
چيز نوشتم كه االن هر چه می گردم متأسفانه پيدا نمی كنم اين اگر باشد قديمی ترين 
خاطرات من در زندان است كه همين ها را به طور ريز و دقيق روز به روزش را مشخص 
می كند اين را هم اجازه دادند با من باشد. لكن بقيه وسايل را گرفتند البته با لباس بودم 
احتمال می دهم كه عمامه و عبا را هم از من گرفتند حدس می زنم، يقين ندارم و اين شد 

اولين تجربه مبارزاتی من در نهضت 15خرداد. 
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قيام 15خرداد و نهضت های سده پيشين
مشابهت ها و تفاوت ها 

دکتر سيد حميد روحانی1

هجوم همه جانبه استعمارگران در سده های شانزدهم و هفدهم ميادی به سرزمين 
پهناور اس��امی و توطئه گس��ترده آنان برای س��لطه بر منابع و دارايی های سرش��ار 
خاورميانه، با واكش تند و توفنده پيشوايان اسامی و عالمان دينی روبه رو شد و درگيری 
ش��ديد و عميقی ميان فرهنگ عدالت پرور اس��ام و فرهنگ زور و تج��اوز و قلدری و 
كشورگشايی پديد آمد كه دامنه آن طی قرون و اعصار ادامه يافته و تا به امروز كشيده 

شده است. 
جهان خواران به رغم به كارگيری ترفندها، توطئه ها، نقش��ه ها و نيرنگ های گوناگون 
و رنگارنگ هيچ گاه نتوانستند بر فرهنگ عدالت و شهادت چيره شوند و اين سد استوار 
را از سر راه آز و نياز استعماری خود كنار زنند و كشورهای اسامی و منابع زرخيز آن را 

بی دغدغه و به آسانی ببلعند.
اس��تعمارگران از روزی كه آهنگ خاوران كردند، در گام نخس��ت، خود را با مقاومت 

1. اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال سوم، شماره 7، بهار 85 به چاپ رسيده است. 
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و مخالفت پيروان اس��ام رو به رو ديدند كه چند قرن جنگ های صليبی نمونه بارز اين 
پايداری و مقاومت دليرانه بود كه تجاوزگران درنده خوی فرنگ را زمين گير كرد و ناكام 

و سرخورده همراه با تلفات و خسارات سنگين به عقب نشينی واداشت. 
استعمار صليبی كه از راه هجوم و تجاوز نتوانسته بود بر جهان اسام چيره شود، كوشيد 
از راه هجوم فرهنگی و ترويج انديشه های ضد اسامی و تكيه بر اين دروغ كه دين باوری و 
اسام خواهی مايه عقب ماندگی و واپس گرايی است و غرب گرايی و فرنگی مآبی زمينه ساز 
پيشرفت، ترقی و س��عادت جامعه است، زمينه را برای س��لطه بر كشورهای مسلمان و 

دستيابی بر منابع اين كشورها هموار سازد. 
اينجا بود كه فراماسون ها بازيگر صحنه ش��دند و در نخستين گام تنی چند از جوانان 
ساده، نادان و چشم و گوش بسته را به ديار غرب كشاندند، آنان را شست وشوی مغزی 
دادند، اصالت ها را از آنان گرفتند، ريشه غيرت، حميت، وطن خواهی و خوی انسانی را 
در آنان خشكانيدند و به آنان باوراندند كه »بايد از مغز س��ر تا نوك پا فرنگی شد« تا به 
پيشرفت و ترقی رس��يد و بدين گونه آنان را به سازمان فراماس��ونری وابسته كردند و با 

عنوان »روشنفكر« به ايران بازگرداندند. 
از نخس��تين »روش��نفكران« وابسته به س��ازمان فراماسونری س��رهنگ آخوندف و 
ميرزا آقاخان كرمانی بودند كه ب��ه ترتيب در س��ال های 1262-1295ه.ق و 1313-
1300ه.ق در راه پيشبرد توطئه های اسام زدايی و كشاندن ملت ايران به فرنگی مآبی  و 
بيگانه پرستی تاش های فراوانی كردند و به نگارش كتاب ها و نشرياتی دست زدند و با 
ناسزاگويی به اسام و عالمان دينی و نكوهش تقليد از مجتهد جامع الشرايط و پيشنهاد 
پرتستانتيزم اس��امی و ترويج تز استعماری »اس��ام منهای روحانيت« كوشيدند راه 

سلطه و استيای استعمارگران بر كشورهای اسامی را هموار سازند.
هم زمان با تاش و توطئه گسترده س��رهنگ آخوندف و ميرزا آقاخان كرمانی در راه 
ترويج فرهنگ غربی، ماس��ونی ديگری به نام مي��رزا ملكم خان ك��ه از پادوها، دالل ها 
و وطن فروش های بی مانند دوران خود به ش��مار می رفت به تش��كيل »فراموشخانه و 
فراماسونری« در ايران دست زد تا هجوم فرهنگی را به شكل سازمان يافته و تشكياتی 
پی گيرد و انديشه های غربی و ليبراليستی و فرهنگ برهنگی و بی بندوباری را در جامعه 

ايران گسترش دهد.
سازمان »فراموشخانه و فراماسونری« با اينكه به دروغ شعار آزادی، برادری و برابری 
سر داده بود، اما از نخس��تين چهره هايی كه به اين سازمان سر سپردند و عضويت آن را 
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پذيرفتند، شاهزاده ها، درباری ها و رجال سياسی ايران بودند كه اصوالً از برابری و برادری 
بويی نبرده بودند. از ديگر كس��انی كه در آن روز به اين س��ازمان پيوستند، عناصری از 
پيروان مسيحيت- كه در خدمت استكبار جهانی قرار داشتند- و شماری از باند دراويش 

بودند كه تأثير مرموزانه ای در ترويج فرهنگ غرب داشتند. 
در پی هجوم فرهنگی فرنگی ها به ايران و بنياد »فراموشخانه و فراماسونری« در تهران، 
علمای اسامی و پيشوايان روحانی هوشيارانه به رويارويی با آن برخاستند و به افشاگری 
بر ضد آن توطئه ها دست زدند. مرجع بزرگ آن روز، آيت اهلل ماعلی كنی، حكم تكفير 
ماسون ها را در سال 1338ه.ش صادر كرد. اهالی تهران دالورانه به پا خاستند و به مركز 
فراماس��ون ها يورش بردند و آن كانون فس��اد و توطئه را به آتش كشيدند و بدين گونه 
رويارويی ميان فرهنگ پويا و پايدار اسام و فرهنگ غرب، وارد مرحله نوينی شد و مقابله 
با هجوم های فرهنگی، سياسی و اقتصادی اس��تعمارگران به صورت نهضت سياسی و 
حركت حماسی پديد آمد و ضربه های سنگينی بر آز و نياز استعماری فرنگی ها وارد كرد. 

در مواردی خواسته های آنان را ناكام گذاشت و نقشه های آنان را نقش بر آب ساخت. 
اعتراض توفان زای علما بر ضد قرارداد رويتر كه به الغای اين قرارداد و س��قوط دولت 
ماسونی ميرزا حس��ين خان سپه ساالر كشيده شد در س��ال 1252ه.ش، حركت سيد 
جمال الدين اس��دآبادی در دهه 1260ه.ش، قيام عليه قرارداد رژی در س��ال 1270، 
نهضت عدالت خواهی در سال 1285، حركت ش��هيد مدرس در سال های پايانی سده 
1200 و دهه آغازين س��ده 1300، قيام علمای خراس��ان، آذربايجان، اصفهان و قم بر 
ضد رضاخان در سال 1306، جنبش قهرآميز فدائيان اسام و حركت در راه ملی كردن 
صنعت نفت پس از شهريور 1320 و س��رانجام قيام خونين 15خرداد در دفاع از اسام 
و مرجعيت در سال 1342، نش��ان از مقاومت دليرانه فرهنگ عدالت و شهادت در برابر 
فرهنگ زورمداری، فزون خواهی، كشورگشايی و جهان خواری دارد كه بر تارك تاريخ 

ايران می درخشد.
موضوعی كه در اين فرگرد مورد نظر و بحث ما اس��ت، نه بررس��ی نهضت های س��ده 
پيشين، بلكه مقايسه تطبيقی ميان آن نهضت ها و قيام 15خرداد 42 می باشد و بررسی 
اين نكته كه چرا هيچ كدام از نهضت های سده پيش��ين به فروپاشی نظام حاكم و قطع 
دست بيگانگان از سرنوشت كشور و ملت كشيده نش��د ليكن قيام 15خرداد به عنوان 

نقطه عطفی در مبارزات گذشته زمينه ساز انقاب اسامی گرديد. 
بايد ديد قيام 15خرداد چه ويژگی هايی داشت كه توانست چنين دگرگونی ژرفی در 
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كشور پديد آورد و نظام 2500ساله را به سقوط بكش��اند و دست تبهكاران جهانی را از 
سرنوست ايران كوتاه كند؟ 

برای يافتن پاسخ اين پرسش، بايسته است كه مشابهت ها و تفاوت های قيام 15خرداد 
با نهضت های پيشين مورد بررسی قرار گيرد و ويژگی ها و شاخصه های قيام 15خرداد 

نمايان شود. 

مشابهت های قيام 15خرداد با نهضت های پيشين
می توان مانندگی و همگونی قيام 15خرداد با نهضت ها و حركت های گذش��ته را در 

چند محور خاصه كرد: 
1. رهبری عالمان دينی

در همه حركت ها و خيزش هايی كه طی دو س��ده گذش��ته در ايران روی داده است، 
علمای اس��ام وظيفه رهبری را بر عهده داش��ته اند. چنان كه در باال اشاره شد از قيام 
ماعلی كنی عليه فراموش��خانه و فراماس��ونری تا قيام 15خرداد و انق��اب ايران، اين 
پيشوايان روحانی و علمای اس��امی بودند كه مردم را به خيزش و خروش واداشتند و 

مبارزه بر ضد استعمار و استبداد را سامان بخشيدند. 
2. انگيزه های دينی

در حركت ها و نهضت هايی كه در درازای س��ده گذش��ته تا انقاب اسامی پديد آمد، 
انگيزه دين��ی عامل اصلی خ��روش و خيزش به ش��مار می رفت. مردم آن��گاه كه حكم 
تكفير فراماسون ها را از س��وی مرجع زمان به دست آوردند، به آنها هجوم بردند و مركز 
فراماسون ها را به آتش كش��يدند. آن تاجر اصفهانی در نهضت تنباكو روی انگيزه دينی 
انبار تنباكو را به آتش كشيد و به نماينده كمپانی انگليسی اعام كرد با خدا معامله كرده 
است. ريشه و زمينه نهضت مشروطه، عدالت اسامی بود. در نهضت ملی شدن صنعت 
نفت، تا روزی كه اس��ام و روحانيت در آن حضور داش��ت، مردم در صحنه ايستادند و 
حماسه 30تير را آفريدند و آن روز كه علما از صحنه كنار زده شدند و مردم انگيزه دينی 
خود را از دس��ت دادند، كودتای ننگين 28مرداد به وقوع پيوس��ت و مردم در برابر اين 
رويداد بی تفاوت ماندند و از حضور در صحنه خودداری ورزيدند. در قيام 15خرداد، مردم 
با هدف دفاع از اسام و مرجعيت به پا خاستند و فداكاری كردند و جز دفاع از اسام هيچ 
انگيزه مادی در آن قيام تأثير نداشت و اين روند تا پيروزی انقاب اسامی تداوم داشت. 
در قيام 15خرداد آنگاه كه به امير معصومش��اهی، از اهالی پيشوا و ورامين، گفته شد 
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با دست خالی به كجا می رويد، هم اكنون ارتش جرار 
شاه با توپ و تانك به سوی ورامين در حركت است با 

لبخندی جواب داد: 
ما كوفی نيستيم كه حس��ين زمان را تنها بگذاريم، 
امروز يا كشته می ش��ويم يا امام خمينی را از چنگال 

دشمن رهايی می بخشيم.
او در س��ر پل باقرآباد به دس��ت دژخيمان ش��اه به 

شهادت رسيد. 
3. مردمی بودن خيزش ها و خروش ها

با نگاهی گذرا به نهضت ها و حركت های سده گذش��ته تا قيام 15خرداد، اين واقعيت 
آشكار است كه مردم اهميت ريشه ای و اساس��ی در اين نهضت ها و قيام ها داشته اند و 
رهبران اسامی با كمك توده ها توانستند با دشمنان درون مرزی و برون مرزی مقابله و 
مبارزه كنند. مردم با فداكاری ها و پايداری های خود نهضت ها را پيش بردند و دست رد 
بر سينه دشمن زدند و از اسام، آرمان های اسامی و استقال ايران پاسداری كردند و 
امروز نيز با حضور در صحنه انقاب اس��امی، راه و مرام امام را پاس می دارند و در برابر 

توطئه های رنگارنگ استكبار جهانی و ايادی آن سرسختانه ايستاده اند. 
بنابراين قي��ام 15خرداد در اين محوره��ای اصولی با نهضت های پيش��ين همگون و 

همسان می باشد و می توان گفت ريشه در آبشخور واحدی دارد. 

تفاوت های قيام 15خرداد با نهضت های پيشين
تفاوت های فاحشی نيز ميان قيام 15خرداد و نهضت های گذشته ديده می شود كه به 
قيام 15خرداد امتياز ويژه ای می بخشد و اين تفاوت ها در انقاب آفرينی اين قيام كه به 

فروپاشی نظام شاهنشاهی كشيده شد، نقش اساسی و ريشه ای ايفا كرده است. 
اين تفاوت ها را می توان اين گونه بر شمرد: 

1. براندازی
در نهضت های گذشته موضوع براندازی نظام شاهنشاهی هيچ گاه مطرح نبود. چه بسا 
رهبران حركت ها و نهضت ها گاهی مراتب وفاداری خويش را نس��بت به شاه نيز اعام 
می كردند و از او ستايش به عمل می آوردند و به رغم خيزش ها و خروش های دامنه دار 
مردم، شخص شاه و رژيم او از حمله، آس��يب و تعرض مصون بود. در نهضت ملی شدن 

از قيام مالعلی کنی عليه 
فراموشخانه و فراماسونری تا 
قيام 15خرداد و انقالب ایران، 
این پيشوایان روحانی و علمای 
اسالمی بودند که مردم را به 
خيزش و خروش واداشتند 
و مبارزه بر ضد استعمار و 

استبداد را سامان بخشيدند
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صنعت نفت، آنگاه كه به مصدق توصيه شد شاه را دستگير و از قدرت بركنار كند، واكنش 
او اين بود كه:

من در مراسم تحليف، به كتاب اهلل مجيد سوگند ياد كرده ام كه به شاه 
خيانت نكنم. 

و در جای ديگر اظهار داشت: 
.... هر وقت كه فرصتی به دس��تم آمد و مخصوصاً در جلس��ات رسمی 
مجلس وفاداری خود را نسبت به شاهنشاه ابراز نمودم و پس از 30 تير 
هم كه وزير دفاع ملی ش��دم برای اطمينان خاط��ر و رفع نگرانی، آنچه 
الزم بود در پشت قرآنی نوشته، توسط آقای سپهبد مرتضی يزدان پناه 

اهدا نموده ام...
... هم��ه می دانند كه عصر روز 27مرداد دس��تور اكي��د دادم هر كس 
حرف از جمهوری بزن��د او را تعقيب كنند و نظر اين بود كه از پيش��گاه 
اعلی حضرت همايون شاهنشاهی درخواست شود هر قدر زودتر به ايران 

مراجعت فرمايند... 
از اين رو، به شاه فرصت داد تا با نقش��ه CIA كودتای 28مرداد را تدارك ببيند و برای 
بيش از يك ربع قرن ديگر سرنوشت ملت ايران را دست خوش هوسبازی های امريكا سازد. 

امام در مورد اين اشتباه مصدق چنين می گويد:
... قدرت دست دكتر مصدق آمد، ليكن اشتباهات هم داشت... يكی از 
اشتباهات اين بود آن وقتی كه قدرت دستش آمد اين ]شاه[ را خفه اش 
نكرد كه تمام كن��د قضيه را. اين، كاری برای او نداش��ت آن وقت، هيچ 
كاری برای او نداشت، برای اينكه ارتش دست او بود، همه قدرت ها دست 
او بود و اين ]شاه[ هم... آن وقت اين طور نبود كه يك آدم قدرت مندی 

باشد... آن وقت ضعيف بود... 
امام از آغاز نهضت در سال 1341 هدف براندازی را در سر داشت و در راه واژگونی رژيم 
شاه و برچيدن سلطنت دودمان پهلوی مبارزه را آغاز و دنبال كرد و به آن جهت داد. نگاهی 
كوتاه به روش و منش امام در مبارزه و شيوه موضع گيری های او اين ايده و انديشه امام را به 
درستی آشكار می سازد. با وجود اين، برخی از شواهد، قرائن و مستنداتی كه نشان دهنده، 

هدف براندازی از جانب امام از آغاز نهضت اسامی ايران می باشد در پی می آيد: 
الف. امام در نخستين نشستی كه در پی اعام تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی 
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در روز 16مهرماه 1341 در بيت بنيانگذار حوزه قم، آيت اهلل حائری يزدی، با علما داشت 
اظهار كرد: 

اگر ما می خواهيم اسام و ايران را از خطر اجانت مصون بداريم بايستی 
اين دودمان پهلوی را از عرصه قدرت به زير بكش��يم و به سلطنت آنان 
پايان دهيم. اين دودمان با توطئه انگليس��ی ها بر سركار آمدند تا اسام 
را در اين كشور از ميان ببرند و ايران را تيول خود سازند )نزديك به اين 

مضامين(. 
اين نظر امام با ش��گفتی برخی از مقامات روحانی در آن نشس��ت رو به رو ش��د. آقای 
شريعتمداری با حيرت و سرگشتگی پرسيد با كدام قدرت می خواهيم چنين هدفی را 
دنبال كنيم؟! ما كه بمب در جيب نداريم بر سر شاه بكوبيم! امام پاسخ داد ما نيروی داريم 

كه از بمب قوی تر است و آن نيروی ملت است.
ب. ساواك در گزارش خود در سال 1341 از موضع پشت پرده امام چنين پرده برداشته است: 
در محافل روحانی گفته می شود كه آيت اهلل خمينی در قم گفته است: 
من مبارزه عليه مقام سلطنت و دربار را ادامه می دهم و حاضرم در اين 
راه مرا زندان يا تبعيد كنند. روز عي��د فطر نيز نامبرده در منزل خود در 
حضور جمع كثيری از مردم مطالب زننده ای عليه مقام س��لطنت بيان 

كرده است
طرفداران جبهه ملی تصميم دارند آيت اهلل خمينی را كه نسبت به ديگر 

مراجع تقليد شخص قوی تر می باشد، حمايت و جانبداری كنند.
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بايد دانست آنچه در پايان گزارش ساواك آمده است مبنی بر اينكه »جبهه ملی تصميم 
دارند آيت اهلل خمينی را... حمايت و جانبداری كنند« ب��ا واقعيت هم خوانی ندارد. اين 
گروه هيچ گاه به راه و مرام و مكتب امام ايمان نداشت و هرگز در راه حمايت از او در آن 
روز و روزگار گامی برنداشت. س��اواك در گزارش ديگری به اين واقعيت چنين اعتراف 

كرده است: 
تا حال از طرف جبهه ملی علناً فعاليتی به نفع دار و دسته خمينی نشده 
ولی امروز مخالفين با افراد جبهه ملی تماس گرفته از آنها خواسته اند آنها 

را الاقل هدايت كنند كه قول مساعد گرفته اند. مراقب هستم. 
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ولی البته پايگاه مردمی امام اين گروه و ديگر گروه های سياسی- حتی ماركسيست ها- 
را بر آن می داش��ت كه از امام دم بزنند و از اين راه برای خ��ود در ميان ملت ايران آبرو و 
اعتباری كسب كنند و به اصطاح خود را »وجيه المله« سازند! ساواك نيز در گزارشی 

به اين نكته اذعان كرده است: 
... مردم ع��وام و مخصوصاً طبقه جوان اكنون چنان تعصب ش��ديدی 
نسبت به آيت اهلل خمينی پيدا كرده اند كه عمال جبهه ملی برای جلب 
نظر اين طبقه خود را حامی و طرفدار شديد خمينی قلمداد می كنند...
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پ. حمله ه��ای علن��ی و تلويح��ی ام��ام ب��ه ش��اه در 
س��خنرانی ها و اعاميه ه��ا از س��ال 1341، از ماهي��ت 
ضد س��لطنتی نهضت امام نش��ان دارد. امام در برخی از 
س��خنرانی ها و اعاميه ها به گونه ای موضع گيری كرده 
است كه در آن ايده و انديشه براندازی كامًا مشهود است 
و اين نكته را آشكار می سازد كه امام بر آن بوده است لبه 
تيز حمله را گام به گام متوجه ش��اه سازد و نهضت را در 

محور مبارزه با شاه به گردش درآورد و تداوم بخشد.
سخنرانی امام عليه شاه در روزهای پايانی اسفندماه 1341، سخنرانی بر ضد شاه در 
روز عيد فطر سال 1341، حمله به شاه در اعاميه فروردين 42 با عنوان »شاه دوستی 
يعنی غارت گری، شاه دوس��تی يعنی آدم كش��ی، شاه دوس��تی يعنی هدم آثار رسالت 
و...«، سخنرانی تاريخی روز 13خرداد 42 با فرازهای: »آقای شاه، جناب شاه، بدبخت! 
بيچاره!« و... نمونه هايی از هدف امام در راه سرنگونی رژيم شاه از نخستين روزهای آغاز 

نهضت است. 
ت. امام در طرح حكومت اسامی در نجف اشرف در سال 1348 نيز يادآور شد كه قرآن 

بر ضد ساطين قيام كرده است، حكومت اسامی امپراتوری نيست و... 
ث. سرانجام امام در پيام به زائران خانه خدا در سال 1349 صريحاً اعام كرد:

اساساً اسام با اساس شاهنش��اهی مخالف است هر كس سيره رسول 
خدا را در وضع حكومت ماحظه كند می فهمد كه اسام آمده است كه 
اين كاخ های ظلم شاهنشاهی را خراب كند. شاهنشاهی از كثيف ترين 

و ننگين ترين نمونه ارتجاع است.

امام از آغاز نهضت در 
سال 1341 هدف براندازی 
را در سر داشت و در راه 
و  شاه  رژیم  واژگونی 
برچيدن سلطنت دودمان 
پهلوی مبارزه را آغاز و 
دنبال کرد و به آن جهت داد
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موضع گيری صريح امام بر ضد شاه، زمينه ساز قيام 
ملت اي��ران عليه ش��اه در روز 15خ��رداد 42 بود كه 
در تظاهرات مردم ش��عار »مرگ بر ش��اه«، »مرگ بر 
ديكتاتور« و »ديكتاتور برو گمشو« در آسمان تهران و 
برخی از شهرها و شهرستان ها طنين انداز شد و زمينه 

واژگونی رژيم شاه را در سال 1357 فراهم آورد. 
2. ضد استبدادی و ضد استعماری

نهضت هايی كه در درازای دو سده گذشته در ايران 
پديد آمد يا ضد استعماری بوده يا ضد استبدادی و از 
آنجا كه اين دو اهريمن س��لطه جو و زورگو در درازای 

تاريخ مؤيد و مكم��ل يكديگرند خيزش و خ��روش توده ها بر ضد تنها يك��ی از آن دو، 
نمی تواند كارايی بايسته را داشته باشد و آن را ريشه كن سازد، زيرا دومی اگر هم زمان 
مورد حمله و تعرض قرار نگيرد و آسيب نبيند بی درنگ به توطئه برمی خيزد و آب رفته 

را به جوی باز می گرداند.
آنگاه كه حكم تاريخی ميرزای ش��يرازی عليه قرارداد رژی ضربه س��خت و سنگينی 
بر جايگاه استعمار انگليس در ايران وارد كرد و منافع اس��تعماری آن را به خطر افكند 
استبداد حاكم در ايران در پشت پرده به بند و بست با آن كفتار پير نشست و با بازگذاشتن 
دست آن در همه شئون سياسی، اقتصادی و فرهنگی در ايران و با پرداخت خسارت های 
رژی از خزانه دولت، از زوال قدرت امپراتوری انگلس��تان در ايران پيش��گيری كرد. آن 
روز كه ملت ايران برای استواری عدالت اسامی به رويارويی با هيئت حاكمه مستبد و 
زورمدار ايران برخاست و لرزه بر اندام كاخ نش��ينان انداخت، استعمار انگليس كه نقش 
شريك دزد و رفيق قافله را بازی می كرد، توانست با نيرنگ بازی و فريب كاری نهضت ملت 
ايران را به بيراهه بكشاند و به برخی از ديكتاتورهای خون آشام مانند عين الدوله جامعه 
مشروطه بپوشاند و زورمداران ديروز را با ماسك مشروطه خواهی بازيگر صحنه كند و به 
دست آنها مردان عدالت خواه را يكی پس از ديگری از ميان ببرد و نظام استبدادی را با 

شعار قانون مداری و مشروطه خواهی استواری ببخشد. 
امام با عبرت پذيری از تاريخ، مبارزه با استبداد و استعمار را هم زمان آغاز كرد و تا روز 
پيروزی، نهضت اس��امی ايران را در اين دو جبهه رهبری كرد و س��رانجام نيز توانست 
فروپاشی نظام 2500ساله شاهنش��اهی را با قطع دست اجانت از سرنوشت ملت همراه 

امام از روزی که نهضت را 
آغاز کرد تا روزی که انقالب 
اسالمی به پيروزی رسيد و 
تا آن روز که دیده از جهان 
فروبست و روح مقدس او به 
ملکوت اعلی پيوست، به هيچ 
قدرت و ابرقدرتی رخصت 
نداد که در راه و مرام و ایده 
و اندیشه او کوچک ترین 

دخالتی داشته باشد 
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سازد و به سلطه بيگانگان در ايران برای هميشه پايان بخشد.
3. عدم تكيه به هيچ يك از ابرقدرت ها 

از نقشه ها و نيرنگ های استكبار جهانی برای فريب و استثمار توده ها رواج اين انديشه 
ش��يطانی بود كه »ملت ها برای رويارويی ب��ا ديكتاتورهای حاك��م ناگزيرند به يكی از 
دولت های مقتدر تكيه كنند و با ياری و مدد آنها بتوانند حاكمان قلدرمآب را به اجرای 
قانون و تأمين حقوق م��ردم وادارند و هيچ ملت��ی بدون تكيه به ي��ك قدرت خارجی 
نمی تواند با زورمداران حاكم كشور خويش به مخالفت برخيزد و به مبارزه ادامه دهد.«!! 
اين تز استعمار در ميان برخی از سياست مداران و گروه های سياسی تا آن پايه جا باز 
كرده بود كه باور كرده بودند بدون تكيه به يك قدرت خارجی نمی توانند نفس بكشند! و 
ناگزيرند برای مبارزه با حاكمان ستم پيشه، از بيگانگان اجازه بگيرند و در چهارچوبی كه 

آنها مشخص می كنند با زورمداران دربيفتند و اعام مخالفت كنند! 
از اين رو می بينيم كه دكتر مصدق و دولت او برای مبارزه با استعمار انگليس خود را 
ناگزير می ديدند كه با امريكا به مغازله سياسی بپردازند و با تكيه به امريكا، نفت خواران 
انگليس را از ايران بيرون برانند و نفت را ملی كنند! روزنامه باختر امروز ارگان رس��می 
دولت مصدق كه با سردبيری شادروان دكتر فاطمی )وزير خارجه مصدق( منتشر می شد 
در 10مرداد 1332 )درس��ت 18 روز پيش از كودتای امريكايی 28مرداد( در سرمقاله 

خود آورده بود: 
... از آن س��وی اقيانوس اطلس، از كنار مجس��مه آزادی و از وطن ژرژ 
واش��نگتن اين روزها پيام محبت به ما می رس��د... امريكا بايد در دهانه 
آتشفش��ان ما را ياری كن��د. ما اين كم��ك امريكا را جز با احساس��ات 

بشردوستی و عواطف عاليه انسانی به چيز ديگری تعبير نمی كنيم...
مصدق طی پيامی به ترومن يادآور شد: 

... از توجه آن جناب كه نسبت به مصالح ايران همواره ابراز فرموده ايد 
تشكر می كنم... دولت و ملت ايران، دولت و ملت امريكا را طرفدار آزادی 

و حق و عدالت می شناسد...
دكتر بقايی دبير »حزب زحمتكش��ان« در دفاع از تز استعماری »لزوم تكيه به قدرت 

خارجی« چنين آورده است: 
... موفقيت ملت ايران موكول به كمك امريكا است. همان طور كه من 
چندين دفعه در مجلس تذكر داده ام با اذع��ان به اينكه در دنيای امروز 
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بی طرفی ممكن نيست، نمی بايس��تی موقعيت سياسی خود را مفت از 
دست بدهيم... 

ليكن در نهضت امام و قيام 15خ��رداد، نه تنها تكيه به يك ق��درت بيگانه جايگاهی 
نداش��ت، بلكه هم زمان با مبارزه عليه رژيم ش��اه همه ابرقدرت هايی كه در غارت ايران 
دس��تی داش��تند مورد نفرت و انزجار مردمی بودند كه با الهام از مكتب امام و شناخت 
اسام به پا خاسته بودند. امام از روزی كه نهضت را آغاز كرد تا روزی كه انقاب اسامی 
به پيروزی رسيد و تا آن روز كه ديده از جهان فروبست و روح مقدس او به ملكوت اعلی 
پيوس��ت، به هيچ قدرت و ابرقدرتی رخصت نداد ك��ه در راه و مرام و ايده و انديش��ه او 
كوچك ترين دخالتی داشته باشد و بدين گونه به ملت های جهان به شكل عينی نشان داد 
كه تز استعماری »لزوم تكيه به يكی از ابرقدرت ها برای پيشبرد مبارزه با ديكتاتورهای 
حاكم بر كشورها« از نقشه های شوم فزون خواهان و تبهكارانی است كه هميشه برآن اند 
با جنگ روانی توده ها را مرعوب سازند و به تسليم و كرنش در برابر جهان خواران وادارند.

امام با توجه به اينكه شكست اين تز استعماری به دس��ت ملت به پا خاسته و انقابی 
ايران، خواب طايی جهان خواران و استعمارگران غرب و شرق را آشفته كرده و آنان را به 

توطئه های گوناگونی بر ضد انقاب اسامی واداشته است، خاطر نشان كرد: 
... همه توطئه جهان خواران عليه م��ا از جنگ تحميلی گرفته تا حصر 
اقتصادی و غيره برای اين بوده اس��ت كه ما نگوييم اس��ام جواب گوی 

جامعه است و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگيريم... 
4. عدم دخالت روشنفكرمآب ها در نهضت اسالمی و انقالب الهی ايران 

در برخی از نهضت ه��ا و حركت های مردمی س��ده گذش��ته، ملت اي��ران از دخالت 
روشنفكرمآب ها زخم های التيام ناپذيری بر پشت دارد. گروه های سياسی در هر حركت 
مردمی كه وارد شدند آن را به نفع بيگانگان و زورمداران حاكم به پايان بردند و به ملت 
ايران از پشت خنجر زدند. در نهضت عدالت خواهی، منورالفكرها و فراماسون ها با رهبران 
آن نهضت اس��امی به ظاهر همراهی نشان دادند و با همدس��تی سفارت انگلستان آن 
نهضت را به مسلخ بردند و زير پای انگليسی ها قربانی كردند و رهبران آن نهضت را نيز 

اعدام يا وحشيانه به شهادت رسانيدند. 
آن روز كه طبق نقش��ه اس��تعمار انگليس رضاخان پاالنی بازيگر صحنه ش��د و برای 
دستيابی به تاج و تخت به توطئه نشست، روشنفكرمآب ها با او همدست شدند و او را برای 
رسيدن به قدرت ياری كردند و دالورمردانی مانند شهيد مدرس را به جرم ايستادگی در 
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برابر رضاخان، در خانه ملت سيلی زدند و سرانجام آن ديكتاتور خون آشام را با توطئه و 
دسيسه بر تخت سلطنت نشاندند و در دوران حكومت پليسی رضاخان پست های كليدی 
گرفتند و به خيانت های او جنبه قانونی دادند و در ستايش او قلم فرسايی كردند و با نيش 

قلم خود سرنيزه او را صيقل دادند. 
در نهضت ملی ش��دن صنع��ت نفت ني��ز روش��نفكرمآب ها و گروه های سياس��ی با 
كارشكنی ها و جوسازی ها توانستند آن نهضت مردمی را به شكست بكشانند و امريكا را 
به جای انگلستان بيش از يك ربع قرن بر ايران سلطه كامل بخشند و راه را برای تاخت 

و تاز او هموار سازند. 
ليكن در نهضت امام و قيام 15خرداد باند روشنفكری و گروه های سياسی كوچكترين 
تأثيری نداش��تند. امام با توجه به پيشينه س��ياه اين احزاب و گروه ها، هيچ گاه به آنان 

رخصت نداد كه در نهضت اسامی ايران دخالت كنند.
در پی اوج نهضت امام، »نهضت آزادی« به ش��كل دسته جمعی رهسپار قم شدند تا با 
امام ديدار و گفت وگويی داشته باش��ند، ليكن امام از پذيرفتن آنان خودداری ورزيد و 
بدين گونه دست رد بر سينه نامحرم زد. در آستانه قيام 15خرداد مصدقی ها كوشيدند 
كه به نحوی از انحا نقشی در نهضت بيابند و سهمی بگيرند. در روز 14خرداد 42 آنگاه 
كه انبوه تظاهرات كنندگان پيرو امام به مقابل دانش��گاه تهران رس��يدند و دانشجويان 
به استقبال آنان شتافتند، دار و دس��ته مصدق با يك سخنرانی فرصت طلبانه در مقابل 
دانشگاه كوشيدند كه مصدق را به عنوان »پيش��وای ملت ايران« مطرح كنند و از بردن 
نام امام در ميان س��خنان خود، خودداری كردند تا بدين گون��ه از رهبری امام به گمان 
خودشان پيشگيری كنند و شماری از آنان نيز با ش��عار »خمينی رهبر شيعه- مصدق 
رهبر ملی« تاش كردند تز اس��تعماری جدايی دين از سياست را پاس بدارند و مصدق 
را در كنار امام به عنوان يك رهبر سياس��ی جا بيندازند و حتی برای اين منظور عكس 
مصدق را در كنار عكس امام به صورت مونتاژ چاپ و پخش كردند، ليكن ملت آگاه ايران 
مجال پيشبرد اين نقشه را به آنان نداد و با پيروی از اهداف و آرمان های امام شعارهای 
كهنه و پوسيده »شاه بايد سلطنت كند نه حكومت«، »اصاحات آری، ديكتاتوری نه«، 

»آزادی انتخابات« و... را به زباله دان تاريخ افكندند. 
با قيام 15خرداد كه بر ضد شاه، امريكا و رژيم صهيونيستی صورت گرفت، گروه های 
سياسی و احزاب به اصطاح ملی گرا و ديگر روشنفكرمآب های بيگانه از ملت ايران بيش 
از پيش خلع ساح شدند و پايگاه خود را حتی در ميان هواداران خود از دست دادند و به 
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طور كلی از صحنه كنار رفتند. 
در رويدادها و جريان های سياسی و ضد مردمی كه در پی قيام 15خرداد 42 در ايران 
به وقوع پيوست مانند احيای رژيم كاپيتوالسيون، تاج گذاری شاه، هجوم سرمايه گذاران 
خارجی به ويژه امريكايی ها به ايران برای غارت ثروت ملت، به شهادت رسيدن آيت اهلل 
سيد محمدرضا سعيدی و مهندس حسن نيك داودی در زير شكنجه و ديگر ماجراها... 
احزاب سياس��ی و گروه های به اصطاح ملی كوچكترين واكنشی از خود نشان ندادند. 
اين گروه ها در پی اوج نهضت امام- به ويژه قيام 15خرداد- اعتبار سياسی خود را در ميان 
ملت ايران از دست دادند و به طور كلی از صحنه بيرون رفتند. البته در جريان احيای رژيم 
كاپيتوالسيون و هجوم سرمايه گذاران خارجی به ايران عامل اصلی سكوت سازمان ها و 
گروه های سياسی وابستگی و دلبستگی آنان به سياست و اغراض استعماری امريكا در 
ايران بود. احزاب، تشكل های سياسی و جريان های روشنفكری در ايران هيچ گاه به خود 
رخصت نمی دادند كه برخاف منافع امريكا موضع گيری كنند، هنوز هم به اين سياست 

ذلت بار پايبند هستند. 
در پی اعام طرح »حكومت اسامی« از سوی امام در سال 1348 كه خطر حركت و 
نهضت امام عليه شاه و امريكا جدی تر نمودار شد، روشنفكرمآب ها- طبق سنت ديرينه 
خود كه همواره در شرايط حساس به ياری زورمداران و جهان خواران می شتابن- با پيش 
كشيدن تز استعماری »اسام منهای روحانيت« كوشيدند كه ملت ايران- به ويژه نسل 
جوان و تحصيل كرده- را از عالمان دينی و پيش��وايان روحانی دور كنند و رهبری امام 
را به چالش بكش��ند. مبارزان ايران را از مس��جد و روحانيت گريزان سازند، ديوار سياه 
رضاخانی ميان حوزه و دانشگاه را كه در پی قيام 15خرداد 42 فرو ريخته بود، بازسازی 
كنند و آتش اختاف را ميان ملت ايران شعله ور سازند و از پيشرفت و فراگيری نهضت 
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امام پيش��گيری به عم��ل آورند، ليكن با هوش��ياری 
امام و پيروان راس��تين امام از اين توطئه ها و ترفندها 

نتوانستند طرفی بربندند. 
آن روز كه نهضت 15س��اله امام به بار نشست، ملت 
ايران در سراس��ر كش��ور به پا خاس��ت و زمينه برای 
واژگونی رژيم ش��اه و پيروزی انقاب اس��امی فراهم 
شد، بار ديگر روشنفكرمآب ها و سازمان های سياسی 
به صحنه آمدند و كوشيدند با دم زدن از قانون اساسی، 
نهضت انقاب آفرين امام را به بيراهه بكش��انند و رژيم شاه را از سقوط برهانند، ليكن با 
واكنش سريع و صريح امام روبه رو شدند. امام با هشدارهای پياپی اين نقشه را نقش برآب 
كرد و بار ديگر دست رد بر سينه نامحرم زد. رويارويی حكيمانه امام با اين ترفند مرموزانه 

احزاب سياسی و جريان های روشنفكری چنين بود:
... به آنها كه از چهارچوب قانون اساسی دم می زنند تذكر اكيد دهند كه 

با اين كلمه صحه بر رژيم سلطنتی فاسد موجود نگذارند...
... بايد برنامه ها و نش��ريات همه جناح ها بدون ابهام متكی به اسام و 
حكومت اسامی باشد و در مقدمه، س��رنگون كردن طاغوت و شاخ ها و 
شاخه های آن كه در كشور ما رژيم دست نش��انده پهلوی است و جدا از 
خواس��ته هايی كه الزمه اش تأييد رژيم طاغوتی پهلوی اس��ت اجتناب 
كنند، مثل آنچه در نوش��ته های بعضی احزاب و گفته های بعضی ديده 

می شود كه هدف چهارچوب قانون اساسی است...
... در رأس همه كلمات كه همه متفق الكلمه بايد باشند... اين است كه 
اين ]شاه[ نبايد باشد. اگر شما در نوشته يك حزبی ديديد كه از آن بيرون 
می آيد كه ما قانون اساس��ی را می خواهيم، به طور مطلق، اين را گفتند 

معنايش اين است كه ايشان بايد باشد. اين خيانت است...
اين رويارويی آگاه كننده و هشداردهنده امام و موضع سرسختانه ملت ايران در سراسر 
كشور كه با فرياد »مرگ بر شاه كاخ ها و كاخ نشينان را به لرزه درآورده بود، سازمان های 
سياسی و جريان های روشنفكری را از تاش برای نجات شاه نوميد كرد. آنها دريافتند 
شاه در ميان ملت ايران منفورتر از آن است كه بتوان برای حفظ تاج و تخت او راه عاجی 
پيدا كرد و او را از هاكت رهانيد. از اين رو بر آن شدند كه طرحی ارايه دهند تا شاه به نفع 

قيام  و  امام  نهضت  در 
15خرداد باند روشنفکری و 
گروه های سياسی کوچکترین 
تأثيری نداشتند. امام با توجه 
به پيشينه سياه این احزاب 
و گروه ها، هيچ گاه به آنان 
رخصت نداد که در نهضت 

اسالمی ایران دخالت کنند
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وليعهد از قدرت كناره گيری كند و دست كم دودمان او منقرض نشود و نظام پادشاهی 
در ايران استوار بماند!! 

»نهضت آزادی« پس از چهارده سال سكوت و دوری از صحنه سياسی ايران يك باره و 
شتاب زده به صحنه شتافت و با صدور اعاميه ای، پيشنهاد داد: 

... جا دارد اعلی حضرت كه در حكم فرماندهی مطلق العنان، مس��ئول 
تمام جريانات بوده كشور را به بن بست امروز كش��انده و حقوق ملت و 
قوانين اساس��ی و احكام اس��امی را زير پا گذارده قانوناً خود را معزول 
ساخته و گروه عظيمی از ملت بر ضد سلطنت و دولت و حتی مشروطيت 
و قانون برانگيخته اند، تن به حقيقت تلخ بدهند، نفع شخصی و مصلحت 
خود و ملت را در نظر گرفته و رضا به خونريزی های بيشتر مردم كوچه و 

بازار و بدفرجامی كار خود و كسانشان ندهند. 
با ماندن شاه هيچ كاری چاره نخواهد ش��د و راه حل مفيدی نخواهد 
يافت، اما با اس��تعفا و رفتن ايش��ان، مملكت از بن بس��ت بيرون آمده 
چاره جويی ها امكان پذير خواهد شد. با فروكش كردن نااميدی و طوفان 
خشم ملت فرصتی به دست خواهد آمد كه اوالً جانشينان ايشان با عبرت 

از گذشته به قانون اساسی و حقوق و حيثيت مردم تمكين نمايند و...
هم زمان با انتشار اين طرح »نهضت آزادی«، امام توطئه سازش با رژيم شاه از جانب 
مثلث مرموز ش��ريعتمداری- »جبهه ملی«- »نهضت آزادی« را پيش بينی كرد. از اين 
رو با موضعی قاطع و هشداردهنده در 6شهريور 57 نامبردگان را از خيانت به اسام بر 

حذر داشت: 
... ملت ايران بايد بداند ك��ه هيچ روحانی با دولت ظلم و با اش��خاص 
ستمگر كه قرآن و احكام اس��ام را به بازی گرفته اند آشتی نمی كند و 
نمی تواند بكند، آشتی كردن مسلط كردن دژخيمان شاه است بر جان و 
ناموس ملت و آن از باالترين معصيت های كبيره است كه روحانی هر كه 
باشد نمی تواند مرتكب ش��ود و نخواهد مرتكب شد. جناح های سياسی 

و جبهه ها و نهضت ها نخواهند آشتی كرد و نمی توانند آشتی كنند...
امام در مصاحبه با خبرنگاران راديو تلويزيون فرانسه در 23شهريور 57 كه متن آن در 

روزنامه فيگارو به چاپ رسيد، پاسخ طرح »نهضت آزادی« را چنين داد: 
... نظر ما با نظر ملت يكی است و هر مسلمی بايد نظرش همين باشد، 
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يعنی برچيده شدن سلسله پهلوی و نابودی شاه و اوالد شاه و اگر كسی 
خاف اين بگويد خائن به اسام و مسلمين و خائن به كشور است...

امام در پيام ديگری در 16مهر 57 اين طرح هواداری از نظام سلطنتی را چنين مردود 
اعام می كند:

... موافقت با نظام شاهنش��اهی چه به صراحت و چه به وسيله طرحی 
كه الزمه اش بقای آن است، خيانت به اس��ام و قرآن كريم و مسلمين 
و ايران است و هر كس با هر اس��م با آن روی موافق نشان دهد مطرود و 

اجتناب از او الزم است... 
نكته در خور توجه اينكه »نهض��ت آزادی« روی اين طرح خود مبنی بر »اس��تعفای 
اعلی حضرت« و»عبرت پذيری جانشينان ايشان« هم پايدار و استوار نماند و در آستانه 
پيروزی انقاب اسامی و فروپاشی نظام شاهنشاهی، مهندس بازرگان به فرانسه رفت 
و كوشيد كه امام را به پذيرفتن سياست گام به گام وادارد و با ادامه سلطنت شاه همراه 
سازد. اين نشان می دهد كه طرح باال از روی باورمندی و عقيده قلبی نبوده است و شايد 

به منظور كسب اعتبار و پرستيژ در ميان ملت مطرح شده باشد. 
آنچه آورده شد گوشه هايی از توطئه ها و كارش��كنی های قبيله روشنفكری و احزاب 
سياسی در درازای نهضت امام و در آستانه پيروزی انقاب اس��امی بود و بايد دانست 
اگر امام با رهبری های داهيانه و انديش��مندانه خود اين توطئه ه��ا را خنثی نمی كرد و 
آرمان های ملت ايران را پاس نمی داش��ت، بی ترديد انقاب اسامی ايران به سرنوشت 
مشروطه و نهضت ملی ش��دن صنعت نفت و يا بدتر از آن دچار می ش��د و زنجير سياه 
اسارت، ذلت، وابستگی و سيه بختی محكم تر از گذشته بر دست و پای ملت ايران بسته 
می شد و كش��ور ما برای نيم قرن ديگر در چنگ امريكا و ديگر نفت خواران بين المللی 
ميدان تاخت و تاز قرار می گرفت و دودمان پهلوی ايران را به ويرانه ای جغدنشين بدل 

می كرد.
توطئه های روشنفكرمآبان و احزاب و گروه های سياسی برای تسليم ايران به يانكی ها 
و سرجوخه هايی عربده كش امريكايی از روز پيروزی انقاب اسامی تا به امروز نيز ادامه 

يافته است كه بحث و بررسی آن فرصت ديگری می خواهد.
امروز سازمان ها و گروه های سياسی و قلم به دستان خودباخته و بی اراده نقش نيروی 

پياده نظام امريكا را در كشور ما دنبال می كنند و پيوسته در گوش مردم می خوانند:
»ما بدون امريكا نمی توانيم مشكات كش��ورمان را حل كنيم«،»به علت قطع رابطه 
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با امريكا ما در دنيا ذليل و منزوی ش��ديم«، 
»مقابله با امريكا نوعی انتحار اس��ت«، »اگر 
ما با امري��كا رابط��ه برقرار كنيم مش��كات 
بيكاری و اقتص��ادی حل می ش��ود«، »حل 
مش��كات اقتصادی كش��ور در گرو ارتباط 
با امريكاس��ت« و... البته ملت اي��ران آگاه تر 
و رش��ديافته تر از آن اس��ت ك��ه اين گون��ه 
وسوس های ش��يطانی سرسپردگان شيطان 
بزرگ بتواند آنان را فريب دهد و به سازش و 
كرنش در برابر بی فرهنگ ترين، وحشی ترين 

و خون آشام ترين دولت های قلدرمآب جهان وادارد.
ش��ب زدگان تاريك انديش كه عنوان »روش��نفكر« را به دروغ يدك می كشند، خوب 
می دانند كه اين گونه سمپاشی ها و جوسازی های آنان برای امريكا در ميان ملت ايران، 
بردی ندارد و اصوالً راه آنان از ملت جداست و همان گونه كه آنان راه مردم را برنمی تابند 
و زبان مردم را نمی فهمند، ملت نيز ب��ه بافته ها و القائات ش��يطانی آنان كه طوطی وار 
بازخوانی می كنند، بهاي��ی نمی دهد و به مصداق و اذا مروا باللغو م��روا كراما از كنار آن 
بی تفاوت می گذرد. ملت راه خود و خدا را به درستی ش��ناخته است و هرگز به كژراهه 

نمی رود و از خداپرستی دست نمی كشد و به طاغوت پرستی تن در نمی دهد.
5. بلوغ سياسی ملت ايران

يكی از تفاوت های قيام 15خرداد با نهضت های سده گذش��ته رشد سياسی و بينش 
واالی حماسه آفرينان خرداد خونين است. در برخی از حركت ها و نهضت های پيشين 
می بينيم كه عوامل و ايادی اس��تعمار توانس��تند مردم را فريب دهند و با ش��گردها و 
شيطنت هايی آنان را به درون سفارت دشمن آزادی و استقال ملت ايران بكشانند و با 
جوسازی ها و هوچی گری ها، رهبران راستين نهضت عدالت خواهی را يكی پس از ديگری 
به شهادت برسانند. در نهضت ملی شدن صنعت نفت نيز، كفتار پير استعمار )انگليس 
نفت خوار( كه از آيت اهلل كاش��انی دلی پركين و چركين داشت، توانست او را با اتهامات 
ناروا در ميان ملت ايران بی اعتبار س��ازد و به دس��ت رجال و احزاب به اصطاح ملی گرا 
خانه نشين كند و بدين گونه راه را برای غارت منابع نفتی و ديگر ذخاير گرانبهای ايران با 

همدستی امريكا هموار سازد.

»حکومت  طرح  اعالم  پی  در 
اسالمی« از سوی امام در سال 1348 
که خطر حرکت و نهضت امام عليه 
شاه و امریکا جدی تر نمودار شد، 
روشنفکرمآب ها با پيش کشيدن تز 
استعماری »اسالم منهای روحانيت« 
کوشيدند که ملت ایران- به ویژه نسل 
جوان و تحصيل کرده- را از عالمان 
دینی و پيشوایان روحانی دور کنند و 

رهبری امام را به چالش بکشند
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ليكن در پی آغاز نهضت اسامی ايران در س��ال 1341، امام با عبرت پذيری از تاريخ، 
آگاهانيدن توده ها را به عنوان يك اس��تراتژی در رأس برنامه های خود قرار داد و سطح 
انديشه ملت ايران را با روشنگری های خود گام به گام باال برد و رشد داد. امام به خوبی 
دريافته بود يك ملت رشديافته و آگاه به مسائل سياسی روز هيچ گاه فريب نمی خورد و 
دشمن نمی تواند او را به بيراهه بكشاند و به دست او رهبران ضد استعماری و آزادی خواه 

را به شكست بكشاند.
از اين رو ديديم ملتی كه در مكتب امام پرورش فكری يافته و به بلوغ سياسی رسيده 
بود، هيچ گاه تحت تأثير نقشه ها و نيرنگ های رنگارنگ رژيم شاه و اربابان او قرار نگرفت 
و فريب نخورد. حربه های تهمت و افترای شاه بر ضد امام نتوانست كارايی داشته باشد 
و برای ملت ايران نسبت به امام ذهنيت پديد آورد، بلكه رژيم شاه را در نزد مردم بيش 
از پيش رسوا كرد. بی اعتباری س��خنان ش��اه در ميان مردم ايران تا آنجا بود كه از ديد 
مأمورين چشم و گوش بسته ساواك نيز پنهان نماند و گوشه هايی از ديدگاه ها و نظرات 
مردم در گزارش های ساواك انعكاس يافت. شاه برای به زير سؤال بردن حماسه آفرينان 

15خرداد 42 طی نطقی در همدان در 17خرداد 42 ادعا كرد: 
... بايد به شما بگويم كه متأسفانه كسانی كه بساط پانزدهم خرداد را به 
راه انداختند كما اينكه در ميان كسانی كه يا زخمی شده اند، يا دستگير 
ش��ده اند خيلی از آنها می گفتند كه ما چه كار كنيم به ما 25 ريال داده 
بودند و می گفتند در كوچه ها بدويد و بگوييد زن��ده باد فانی، ما حاال 

می دانيم اين وجوه از كجا رسيده است... 
واكنش ملت ايران در برابر اين دروغ پردازی های شاه در گزارش ساواك چنين آمده است: 
در چند روز اخير موضوعی كه اعلی حضرت همايونی در نطق خود در 
همدان به آن اشاره فرموده كه هر نفر 25 ريال گرفته اند و در تظاهرات 
ش��ركت كرده اند بين مردم مورد تنفر و گفت وگو و تمسخر قرار گرفته 
اس��ت و همه می گويند ببينيد چقدر مردم ايران بدبخت شده اند كه در 
پايتخت مملكت مردم 25 ريال می گيرند و جلوی گلوله می روند و برای 

چنين مبلغ جزئی خود را به كشتن می دهند.
همه مردم روی اين مطلب به همين نحو صحبت و اظهار نظر و مسخره 
می كنند. مأمور ويژه اضافی می كند بايد به هر ترتيب شده اين مطلب كه 

به خصوص دستاويز مخالفين شده به نحوی اصاح شود. 
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آگاهی عميق ملت اي��ران و توانايی آنان در بررس��ی 
و تفس��ير و تحلي��ل عملك��رد رژي��م ش��اه در يكی از 
گزارش های س��اواك به درس��تی نمايان ش��ده است. 
رژيم ش��اه به منظور فريب افكار عمومی و پرده پوشی 
روی خونريزی ها و جنايات 15خ��رداد، اعام كرد كه 
به خانواده كشته ش��دگان قيام 15خ��رداد كمك مالی 
خواهد كرد! البته اين وعده تنها در حد ادعا بود نه رژيم 
ش��اه كوچكترين كمكی به خانواده شهدای 15خرداد 
كرد و نه اگر كمك می كرد آن خانواده های آزاده و سربلند هرگز قبول می كردند. رژيم 
شاه به منظور فريب افكار عمومی اين ادعا را با بوق و كرنا مطرح كرد. ليكن مردم با ديد 
سياسی باال و با تحليل آگاهانه خود از آن به عنوان سند محكوميت و مجرم بودن رژيم 

شاه بهره برداری كردند. ديدگاه مردم در گزارش ساواك چنين آمده است: 
تعيين كمك مالی به خانواده مقتولين واقع��ه پانزدهم خرداد در بين 

طبقات مختلف مردم مورد بحث و گفت وگو قرار گرفته است.
مردم می گويند مقام س��لطنت و دولت كراراً اع��ام كرده اند عده ای 
خيانت كار با دريافت 25 ري��ال از عمال بيگانه برای واژگون س��اختن 
حكومت ايران، بل��وای 15خرداد را ب��ه وجود آوردند. اگر كس��انی كه 
كتابخانه و باشگاه و مغازه ها را آتش زده اند جزء خيانتكاران بوده اند پس 
چرا به خانواده خيانتكاران كمك مالی می شود و اگر اين عده خيانتكار 

نبوده اند پس به چه علت آنها را كشته اند.
در بين مردم گفته می ش��ود چون عده ای از مأمورين مخفی دولت در 
ايجاد بلوای 15خرداد دس��ت داش��ته اند و در اثر عدم شناسايی كشته 
شده اند روی اين اصل تصويب كرده اند به آنها كمك شود و نام اين عده 

را »مردم« گذاشته اند.

امام به خوبی دریافته بود 
یک ملت رشدیافته و آگاه به 
مسائل سياسی روز هيچ گاه 
فریب نمی خورد و دشمن 
نمی تواند او را به بيراهه 
بکشاند و به دست او رهبران 
ضد استعماری و آزادی خواه 

را به شکست بکشاند
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شاه و دار و دسته ارتجاعی او از آنجا كه از مردم بيگانه بودند و با توده مردم سر و كاری 
نداشتند، بر اين باور بودند كه مردم عصر امام نيز همانند دوران مشروطه ناآگاه، ساده و 
بی اطاع از اوضاع روز هستند و با پشت هم اندازی و دروغ پردازی می توان آنان را فريب 
داد و از راه امام دور ساخت. از اين رو، كوشيدند با مشتی نارواگويی ها و پيرايه تراشی ها 
حماسه 15خرداد 42 را به زير سؤال برند و راه و رسالت امام را به بن بست بكشانند. ليكن 
اين حربه ارتجاعی و زنگ زده نه تنها نتوانس��ت آنان را از بحرانی كه در آن گرفتار شده 
بودند، برهاند، بلكه بيش از پيش به چالش كشيده شدند و نزد افكار جهانی آبرو و اعتبار 

خود را از دست دادند. 
گزارش��ی كه در پی می آيد نش��ان می دهد ك��ه رژيم ش��اه ب��ا آن دروغ پردازی ها و 

پيرايه تراشی ها در چه دست اندازهايی گرفتار آمده است: 
مصاحبه دادس��تان فرمانداری نظام��ی تهران در م��ورد پول گرفتن 
دس��ته جاتی كه در روز 15خرداد جهت بلوا و آش��وب راه افتاده بودند، 
از چند نظر م��ورد انتقاد و تقبيح محاف��ل مطبوعاتی و تعجب مخبرين 
خبرگزاری های خارجی واقع شده است. اوالً اينكه اين اظهارات و دعاوی 
ضعف وضعيت اس��تحفاظی و تأمينی پايتخت را می رساند كه می شود 
تنها با سيصد هزار تومان امنيت آن را متزلزل نمود و نيروهای انتظامی 
را دچار پراكندگی و اختال كرد. به طوری ك��ه نياز به اعزام تانك های 
س��نگين پيش آيد و در ثانی محافل مطبوعاتی اين دعاوی را حاكی از 
نهايت ضعف و بيهودگی دس��تگاه های عريض و طويلی نظير س��ازمان 
امنيت و اداره اطاعات ش��هربانی كانتری های تابع��ه می دانند كه از 
اولين ساعات روز 15خرداد حداقل در ميان بيست هزار نفر و )با استناد 
فرمايش��ات اعلی حضرت همايونی در ميان حداق��ل چهل هزار نفر( در 
محات مختلف پايتخت جهت ايجاد بلوا و اغتش��اش پول تقسيم شده 
باشد و باز اين دس��تگاه ها آن چنان گرفتار خمودگی و بی حسی باشند 
كه مجموع ق��وای انتظامی حاف��ظ پايتخت گرفتار چن��ان غافلگيری 
افتضاح آميزی گردند كه لزوم اعزام واحدهای نظامی از پادگان های خارج 
شهر آن هم با آن همه تجهيزات سنگين احساس گردد. خاصه محافل 
مطبوعاتی و اجتماعی معتقدند كه دادستان فرمانداری نظامی توطئه را 
كه آن همه ارگان های تبليغاتی دولت درباره عمق و وسعت آن داد سخن 
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می دادند با اين مصاحبه مطبوعاتی خويش تا به حد ابتذال پايين آورده 
و خالق و كارگردان و طراح و اجراكننده آن را محدود به يك چاقوكش 

حرفه ای نموده است. 
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اوالً اين تنها ملت آگاه و روش��ن ضمير ايران نبودند كه 
به رژيم شاه پشت كرده و به پيروی از امام با همه توان به 
پا خاسته بودند، بلكه بس��ياری از نيروهای ارتشی نيز به 
رغم خفقان حاكم، سره را از ناسره به درستی بازشناخته 
و از برخورد رژيم شاه با امام و مقامات روحانی به شدت 
ناخرس��ند بودند و آن را در راس��تای سياس��ت امريكا و 
فرقه ای می دانستند كه نقش ستون پنجم را در ميان ملت 
ايران بازی می كند و در خدمت منافع رژيم صهيونيستی قرار دارد. اين نارضايتی ها در 
ارتش زمينه ساز پشت كردن نيروهای ارتشی به شاه در سال 1357 و ايستادن آنان در 
كنار ملت و امام شد. نارضايتی ارتش از برخورد سركوبگرانه رژيم شاه با علمای دينی و 

مقامات روحانی در گزارش ساواك چنين آمده است: 
به طوری كه از طبقات مختلف افس��ران ارتش كس��ب اطاع شده به 
جز افس��ران گارد شاهنش��اهی كه صد در صد اقداماتی فعلی و مبارزه 
با روحانيت را تأييد می كنند بين بقيه افس��ران جسته و گريخته گفته 
می شود چنانچه ديسيپلين نظامی ما را مجبور به اطاعت كوركورانه از 
دستورات مقامات باال نكند، ما هرگز آماده انجام شدت عمل با روحانيون 
و حتی م��ردم كوچه و بازار نيس��تيم. زيرا مبارزه ب��ا روحانيت از طرف 
جناحی از دس��تگاه حاكمه امريكا كه خواهان تقويت از فرقه بهايی در 
ايران می باشند دنبال می شود و از طرف مقامات نظامی امريكا در ايران 
به س��ران ارتش فش��ار وارد كرده اند كه برای تقليل نفرات ارتش كليه 
افس��رانی را كه دارای بيست سال س��ابقه خدمت می باشند بازنشسته 
كنند و اگر جنجال فارس شروع نش��ده بود اين برنامه امريكايی ها اجرا 
شده بود افسران مذكور می گفتند چون با بازنشسته كردن اين طبقه از 
افسران اميد به زندگی بهتر در ما از بين می رود طبعاً نمی توانيم باطناً از 
اقدامات دس��تگاهی كه يكی ديگر از برنامه های آن بازنشسته كردن ما 

می باشد خوشحال باشيم. 

در آستانه پيروزی انقالب 
اسالمی و فروپاشی نظام 
شاهنشاهی، مهندس بازرگان 
به فرانسه رفت و کوشيد که 
امام را به پذیرفتن سياست 
گام به گام وادارد و با ادامه 

سلطنت شاه همراه سازد
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6. شرکت همه طبقات و قشرها در قيام 15خرداد
در نهضت های س��ده پيش، مبارزانی كه در صحنه حضور داشتند عاوه بر روحانيون، 
كسبه، بازاری و دانشگاهی بودند. از طبقه كارگر و كش��اورز و ديگر قشرهای جامعه در 
خيزش و خروش مردمی كمتر ديده می شدند. ليكن امام با نهضت اسامی خود توانست 
همه اقشار جامعه را يك دست به صحنه آورد و به قيام وادارد. در قيام 15خرداد بسياری 
از مردم كش��اورز و كارگر، زنان مس��لمان و ديگر طبقات رش��ديافته در كنار نيروهای 
سياسی، دانشگاهی و روحانی به پا خاستند و شهدايی به ميدان فضيلت تقديم كردند. 

ليستی كه از جمعی از شهدای 15خرداد به دست آمده گواه زنده اين واقعيت است: 

شغلنام خانوادگینام
ابوالحسنیحكيمه
ابوالحسنیزهرا
شيشه براجاقيانجواد
احيائیملكه

كشاورزاردستانی كهنگیابوالقاسم
ارميدهشريفه
نجاراستاد هاشمیعلی 

خياطاشعریعبداهلل 
فروشندهاعرابی جوشقانیمحمود
افخمی قمیبتول

كشاورزافسرحسين
كارگراقليمیعباس
بديریسكينه

برجعلی اصغر
بنا و معماربرخورداریعباسعلی

بنا و معماربرخورداریقاسمعلی 
برزينامراهلل
برومند پاكسكينه
بهرامیكبری
بيگدلیبتول
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كشاورزبيگلریارسان
كشاورزبيگلریباختر
كشاورزبيگلریحيدر
كشاورزبيگلریزراره
كشاورزبيگلریزياد
كشاورزبيگلریعلی
كشاورزبيگلرینصير

گل فروشپرمورمحمدعلی
دانش آموزپروا )قنادی(اسداهلل 
پروانهاسماعيل
دانش آموزپروانهمحمدعلی
دانش آموز )چهارده ساله(پهلوانیمرتضی
پهلوانینصراهلل

كارگرتشكریمحمدحسين
تكثيرزنملوك
دانش آموزتواناعباس

جاويدیروح انگيز
جدالی سلطانیفاطمه

كاسبجراپنانعنايت اهلل 
جهانگيریفاطمه

حاج آخوندیمحمدرضا 
حاج قنبریمرصع 
مبل سازحاج محمدزادهاصغر 

درشكه چیحسنیاسماعيل 
روحانیحسينی غوزينیسيد يونس

كشاورزخانیحسن
دانش آموز )سيزده ساله(خبازهاشكراهلل 
خياطخمسه ایيحيی

كارگر )نانوا(خوش تقاضاعبدالرحيم
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دانش آموزخوش لهجهمحمد
دانش آموزدسترساحمد
دانش آموزدستغيب سربیخليل
دهقانیصديقه

كشاورزرجبی اناركیعزت اهلل 
كارگررحيمیكريم 
كشاورزرسولیشهباز

كشاورزرسولیعبدالرحمن 
رضائی نادرخانیعبداهلل
راننده تاكسیزادقنادناصر
زارعیعلی

دانش آموز )سيزده ساله(زالپايی سه گانهاحمد 
زلفی بلگيجانیمولود 
نقاشزوارفردعبداهلل 
زوارفردكاظم 
كفاشستوده نياكرانیمسعود
سروریاحمد
سليمانیرحيم
كفاشسليمانیمحسن
آهنگر و جوشكارسليمانینوراهلل
سياحسارا 

عطارشاه جعفریسيد رسول
بنا و معمارشاه قلندریغامحسين

كارگرشجریمجتبی
فروشندهشمشيری تهرانیحسن 
كارگرشيرخداعلی اكبر
صادقهوشنگ
فروشندهصفائیمحمد
طاهررفتارزهرا
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كشاورزطباطبائی رفيعیسيد مرتضی
بنا و معمارطوسیحسن 

بارفروش ميدانطيبحاج محمدرضا 
حلبی سازعباسیمحمدعلی
بنا و معمارعباسی زادهمحمود 
ريخته گرعباسی فردحسن
كشاورزعرب مقصودیجعفر
كشاورزعسگريانعلی 

كارگرعلی عسگریمصطفی
فرزينیصديقه
فرهادی بجاربنهعلی 

 فياضی نورمحمدعلی
فيروزیاحمد

دانش آموزقائينیغامرضا
كارمند وزارت كشاورزیقائينی گوارشكیغامحسين

كشاورزقاسمیرستم
كارگرقاسمی فخارابراهيم 
كارگرقديرزاده كاشیعلی محمد
فروشندهقراگوزلوعباسعلی
قره گوزلوعلی اكبر

كاظم زادهابوالقاسم 
كامهفاطمه
باتری و دينام سازكرمانی جمكرانیابراهيم
كلوانیرقيه

كشاورزكلهرحسن 
پارچه فروشگلروعباس

خواربار فروشگل محمدیعلی اكبر
رانندهمتحيرصمد

مجاهدرحيمه
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روحانیمجتهدزادهسيد مرتضی
محمدخانیفضل اهلل
پاستيك سازمحمدخانیيداهلل 
دانش آموز )7ساله(محمدیمسعود 

مددیغفار
خواربار فروشمعصوم شاهیامير

نجارمكاریقاسم 
كفاشممتازآبادابوالحسم 

موتعلميانعادل 
روحانیموسوی الریمظفر 
مهابادیسكينه

كارگرمهدوياناسماعيل
مهدی مايریمحترم
ميرزا حسنفخری

كارگرنادریمحمدقلی 
نصيراسامیمحمد
نصيرزادهكاظم
نيكوه منظراحمد 

كفاشوطن پرستمحمدحسين 
وقايعیخديجه 

تفاوت های ديگری نيز ميان قيام 15خرداد و نهضت های سده پيشين وجود دارد كه 
بررسی آن مجال ديگری می خواهد. 
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15خرداد، رخدادي که تبدیل به تاریخ شد
گروه پژوهش بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی1

ش��ب 12محرم 1383 مطابق با 15خرداد 1342 حمله  نظام مش��روطه  سلطنتي به 
نهادهاي ديني و در رأس آن پايگاه روحانيت در حوزه  علميه قم آغاز شد. حمله به دين و 
نهادهاي ديني، اولين تهاجم رژيم مشروطه  سلطنتي به باورها و اعتقادات جامعه  ايران 
نبود. اما نحوه برخورد مأموران نظامي و انتظامي و ساواك با روحانيت، كشتار و ضرب و 
شتم وسيع مردم، دستگيري هاي وسيع وعاظ و علما در تهران و شهرستان ها و گردآوري 
آنها در زندان موقت شهرباني در تهران و از همه مهم تر اسائه  ادب به ساحت مرجعيت و 
دستگيري امام خميني)ره(، همه و همه نشان مي داد كه جنس برخورد نظام شاهنشاني 

با دين، نهادهاي ديني، روحانيت و مردم در پانزده خرداد، از جنس ديگري است.
حافظه  تاريخي ملت ايران به ياد دارد كه س��لطنت پهلوي از بدو تأس��يس جز نابودي 
فرهنگ ملي، اعتقادات و باورهاي مردم و حذف مذهب از جامعه و واگذاري ذخاير كشور 
و منافع ملي به بيگانگان علي الخصوص امريكا و انگليس و اس��راييل و عقب نگه داشتن 

1. اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال دوم، شماره 3، بهار 84 به چاپ رسيده است. 
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ايران از قافله  تمدن، سياست ديگري را تعقيب نكرد. اين رژيم از ابتدا به نام تجدد و ترقي، 
خواسته هاي به حق ملت ايران را براي استقال، آزادي و پيشرفت و توسعه با گلوله پاسخ 
داده بود و با ش��هادت رهبران ديني و ملي چون آيت اهلل حاج آقا نوراهلل اصفهاني، آيت اهلل 
سيد حسن مدرس، تهاجم به مسجد گوهرشاد و شهادت هزاران انسان بي گناه، دستگيري 
گسترده مبارزان و آزادي خواهان و ش��كنجه آنها در زندان و سركوبي جنبش هاي آزادي 
خواهانه، در پي تأمين منافع حاميان خود درخارج از كشور بود. از همان ابتدا تضاد غير قابل 
ترديد نظام مشروطه سلطنتي را با باورهاي ديني و منافع ملي به اثبات رسانده بود، اما در 

پانزده خرداد سال 1342 فصل جديدي از تاريخ تحوالت اين كشور گشوده شد.
آنچه در پانزده خرداد به وقوع پيوست، يك حادثه دردناك در بيان حوادث تاريخ اين 
مرز و بوم نبود. پانزده خرداد به تمام معنا آغاز يك تاريخ جديد در ايران بود. در زندگي 
اجتماعي انس��ان هزاران رخداد به وقوع مي پيوندند، اما همه آنها تبديل به رخدادهاي 
تاريخي نگرديده و تاريخ ساز نمي باشند. بي ترديد رخدادهاي تاريخي پيوند نزديكي با 
باورها و اعتقادات، بينش ها و گرايش ها و آرمان هاي يك جامعه دارند. پانزده خرداد به 
اين اعتبار يك رخداد تاريخي است، چون پيوند عميقي با آرمان هاي جامعه ايران دارد.

چرا رژيم مشروطه س��لطنتي و در رأس آن شخص ش��اه، با امام خميني)ره( و پانزده 
خرداد مثل ساير رهبران مذهبي و ملي و ساير رخدادها برخورد نكرد؟!

شاه با كوله باري از تجربه س��ركوب جنبش هاي ملي و مذهبي چگونه از درك ماهيت 
رهبري امام خميني)ره( و جنبش پانزده خرداد ناتوان شد؟ چرا اغلب گروه هاي سياسي 
چپ و راست تاريخ ايران، در تحليل پانزده خرداد و رهبري امام خميني)ره( بازماندند 
و آن را جنبشي كور، بي برنامه، سنت گرا و ناتوان در آزادي ملت ايران از حاكميت رژيم 

استبدادي شاه تلقي كردند؟
پاسخ اين چراها و هزاران سؤال ديگر را بايد در ماهيت نهضت امام خميني، آرمان هاي 
اين نهضت، روش مبارزه امام با نظام مش��روطه سلطنتي، پايگاه اجتماعي امام در ميان 

مردم و گستره نفوذ جنبش و آرمان هاي امام خميني در جامعه جست وجو كرد.
اگر چه پرداختن به همه اين چراها در ظرفيت يك مقاله نيست، اما براي اينكه نسل هاي 
جوان جامعه ما در معرض تحري��ف تاريخ قرار نگيرند، ش��مه اي از عظمت نهضت امام 
خميني)ره( را در آزادي و اس��تقال ملت ايران از البه الي اسناد و گزارشات آن دوران 
مرور مي كنيم. اين گزارشات كه گزارشات رسمي كارگزاران نظام شاهنشاهي در برخورد 
با نهضت امام خميني اس��ت، از جهات مختلفي گوياي تفاوت اين نهضت با نهضت هاي 



81
95

ار 
 به

 4
ه 7

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

شد
خ 

تاري
 به 

يل
بد

كه ت
ي 

داد
 رخ

داد،
خر

15

گذشته تاريخ اين مرز و بوم مي باشد. اين تفاوت ها را از جهات مختلفي به شكل اجمالي 
مرور خواهيم كرد و اميدواريم كه محققين منصف و وطن دوست با تفحص عميق و دقيق 
در اين مقطع تاريخي، نخواهند گذاشت ارزش هاي اين جنبش تاريخ ساز و رهبري آن 
و زحمات نياكان ما در اين مقطع تاريخي به دس��ت تحريف گران حرفه اي تاريخ به باد 

فراموشي سپرده شود.

امام خميني)ره( رهبري متفاوت از رهبران گذشته
شيوه رهبري امام خميني برخاف رهبري جنبش هاي گذشته مبتني بر اصول و قواعد 
خاصي بود كه مختص خود امام بود و در رهبرهاي گذشته روحانيت سابقه اي نداشت. 
بنابراين رژيم از درك نحوه مب��ارزه امام به كلي عاجز بود و اين عجز باعث مي ش��د كه 
برخوردهاي رژيم مشروطه س��لطنتي با نهضت امام خميني برخوردي دستپاچه و غير 
منطقي و همراه با ترس و دلهره باشد. اين مطلب را مي توان از گزارش هاي شب 15خرداد 
كه رژيم پهلوي با تمام قوا به منزل امام در قم حمله كرد و همچنين گزارش هاي بعد از 

دستگيري امام دريافت.
ساعت3:30 دقيقه بعد از نيمه شب 15خرداد، كاميون هاي نظامي با صدها كماندو و 
چترباز و س��رباز گارد شاهنشاهي كه تا دندان به اس��لحه هاي گرم و سرد مجهز بودند، 
وارد قم شدند و در سكوتي ترس آور به س��وي خانه امام خميني به راه افتادند. محاصره 
منزل يك مرجع تقليد تا به آن روز به اين ش��كل سابقه نداشت. چنين برخوردي نشان 
مي داد كه كارگزاران رژيم شاه، توانايي درك امام خميني و نهضت او را ندارند. وحشت 
رژيم پهلوي از نهضت امام خميني از اين جهت نيز بي ترديد اس��ت كه براي دستگيري 
او با ارتشي كامًا مجهز وارد صحنه ش��ده بود. اين ارتش نشان مي داد كه رژيم توانايي 
محاسبه نيروهاي مردمي در پشت سر امام خميني را ندارد و امام از اينكه چنين رژيم 
ترس آوري در مقابل او عاجز بود، نهايت استفاده را مي كرد. حتي شيوه دستگيري امام 
نيز نش��ان مي داد كه ش��اه از همان اول، مبارزه را به پيرمردي زيرك و با صابت باخته 
است. اين باخت وقتي برما شد كه صداي امام خميني با طنين خاصي در كوچه هاي قم 
پيچيد كه »روح اهلل خميني منم! چرا اينها را مي زنيد؟« ارتش شاه تصور نمي كرد كه با 
آن دبدبه و كبكبه كه دل شير را آب مي كرد با پيرمردي روبه رو شود كه از همان اول آنها 
را چيزي نداند. رژيم شاه نقطه ضعف بزرگ خود را در مقابل رهبر هوشمندي چون امام 
آشكار كرد. اول اينكه براي دستگيري يك پيرمرد آن لشگر عظيم را وارد صحنه كرد و 
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دوم اينكه از وحشت حمايت مردم از اين پيرمرد، ماشين فولكس واگن سياه رنگي را كه 
امام خميني)ره( را در آن نشانده بودند تا سر خيابان هل دادند و از آنجا او را با يك سواري 

كه از پيش آماده كرده بودند، به تهران بردند.
امام خميني)ره( متوجه ش��د كه رژيم شاه درك درس��تي از ميزان توانايي نهضت و 
پشتوانه هاي مردمي آن ندارد. اين مس��ئله را مي توان در گزارش هاي مقامات ساواك و 

شهرباني به خوبي مشاهده كرد. 
رئيس ش��هرباني قم در گزارش خود به تهران، چگونگي دس��تگيري امام را اين گونه 

آورده است: 
... ساعت 2/30 صبح )پس از نيمه شب( روز 42/3/15 سركار سرهنگ 
بديعي رئيس ساواك قم تلفناً به اينجانب اطاع داد كه براي مذاكراتي 
فوراً به ساواك بروم. پس از رفتن به ساواك مشاهده شد سركار سرهنگ 
مولوي نيز با عده اي از مأمورين ساواك تهران در آنجا هستند. موضوع 
دس��تگيري خميني مطرح گرديد تا با تبادل  نظر يكديگر انجام گردد. 
سركار س��رهنگ مولوي اضافه كرد از طرف تيمسار رياست كل دستور 
ش��فاهي دارم كه در اين مورد راهنمايي و همكاري كنيد. چون از چند 
روز قبل در حدود صد نفر از اهالي قريه جمكران گارد محافظ خميني 
را تش��كيل داده بودند1 و در وقايع دوم فروردين ت��ا چند روز پس از آن 
خميني شب ها در منازل مختلف بيتوته مي كرد2 چنين تصميم گرفته 
ش��د كه خانه او و دامادش و پس��رش دفعتاً تحت مراقبت قرار گرفته تا 
در صورتي كه در يكي از منازل نبود فرصت مخفي شدن يا فرار نداشته 
باشد. ضمناً براي اينكه جلب توجه نشود ابتدا منزل خميني و دو منزل 
ديگر توسط گارد ساواك تهران و به راهنمايي مأمورين اين شهرباني و 
ساواك )قم( شناسايي شد و براي اينكه هيچ گونه ابهامي وجود نداشته 
باشد، كروكي منزل خميني و دو نفر ديگر توس��ط شهرباني در اختيار 

مأمورين ساواك تهران گذارده شد.

1. پندار واهي است كه از ذهن وحشت  زده رئيس شهرباني قم ريشه گرفته است. اهالي ساده دل جمكران داراي 
سازمان و تش��كياتي نبودند تا »گارد محافظ خميني« را س��امان دهند و اگر امام رخصت چنين كاري مي داد، 

بي ترديد بسياري از مردم ايران به عنوان گارد محافظ بسيج مي شدند.
2. اين نيز دروغ ديگري است كه از جانب رئيس شهرباني قم ساخته و پرداخته شده است. شايد امام همزمان با 
جريان دوم فروردين 42 ش��بي را در خانه داماد يا فرزند خود ميهمان بوده است كه جناب سرهنگ پرتو آن را به 

عنوان »بيتوته در منازل مختلف« تفسير كرده است.
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سپس سركار س��رهنگ مولوي اظهار داشتند من شخصاً در شهرباني 
خواهم ماند تا چنانچه احتياجي به شركت گروهان سرباز باشد به موقع 
داخل در عمل شوند و رئيس ساواك قم و رئيس شهرباني در ميدان جلو 
بيمارستان، اول كوچه منزل خميني باش��ند و با اينجانب در شهرباني 
ارتباط داشته باشند تا در صورت لزوم گروهان هم داخل در عمل شود.

ساعت 3/30 صبح، عده اي مأمور ساواك تهران به طور متفرقه1 به اتفاق 
راهنمايان ساواك قم و شهرباني به منزل خميني و دو منزل ديگر مورد 
نظر اعزام گرديدند و خميني را كه در منزل دامادش بود2 دستگير نموده 
با فولكس ساواك قم تا جلو بيمارستان و از آنجا با اتومبيل سواري كه از 

تهران به همين منظور آمده بود حركت دادند.
در جريان دس��تگيري فقط يك نفر در منزل خميني قدري مجروح و 
يك نفر كه قصد داد و فرياد داشته دستگير و از داد و فرياد او جلوگيري 
و پس از دستگيري خميني آزاد ش��د و پيش بيني مي شد كه در منزل 
خميني عده اي مستحفظ وي باش��ند،3 ليكن در موقع دستگيري غير 
از دو نفر مزبور در منزل وي كسي نبود و در منزل دامادش كه خود وي 
دستگير شد، اشخاص متفرقه اي ديده نشدند و افراد مورد نظر در مسجد 
سلماس��ي كه در نزديكي منزل خميني اس��ت، بيتوته نموده بودند كه 
متوجه دستگيري وي نشدند.4 ضمناً خميني در آن موقع بيدار و لباس 
پوشيده، حاضر و خود را معرفي نمود كه روح اهلل خميني من هستم به 

ديگران كاري نداشته باشيد.
بعد از اينكه خميني با ماشين سواري ساواك تهران، منتقل شد آقاي 
مولوي نيز از شهرباني رسيده و پشت سر س��واري مزبور با عده اي گارد 

ساواك به تهران عزيمت نمودند. 
رئيس شهرباني قم- سرهنگ سيد حسين پرتو

1. در اصل: تفرقه.
2. چنانكه در چند صفحه پيش اشاره شد امام در خانه فرزندش شهيد حاج سيد مصطفي خميني به سر مي برد.

3. اين پيش بيني نشان از ترس و وحشت رئيس ش��هرباني قم و ديگر مقامات دولتي از پايگاه مردمي امام دارد. 
آنها باور نمي كردند كسي كه در سخنراني خود آن گونه بر سر شاه فرياد مي كشد، بدون گارد محافظ زندگي كند.

4. شگفت آور اس��ت كه »گارد محافظ خميني« در فاصله 500 متري از محل زندگي امام با آسودگي خاطر به 
خواب رفته بودند! شگفت آورتر اينكه مقامات ش��هرباني و ساواك اقدامي براي محاصره و دستگيري آنان به عمل 

نياوردند؟!
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امام خميني در پادگان هاي قصر و عشرت  آباد
ماش��ين حامل امام راه قم- تهران را با ش��تاب درنورديد و يكس��ره به باشگاه افسران 
رفت. آن روز را او در آنجا گذراند. در غروب روز خونين 15خرداد با ماش��ين جيپي كه 
پنجره هايش با پارچه سياه رنگي پوشيده بود او را از باشگاه افسران بيرون بردند و پس 
از پيمودن راه دور و دراز به پادگان قصر )بي سيم( در سه راه زندان منتقل كردند. رئيس 
ساواك در پي دستگيري امام و انتقال او به پادگان مزبور، از اداره دادرسي ارتش خواست 

كه قرار بازداشت امام را صادر كند. رئيس ساواك در نامه خود آورده است:
نامبرده باال در تاري��خ 42/3/15 به اتهام اقدام ب��ر ضد امنيت داخلي 
مملكت دستگير و در حال حاضر در پادگان بي سيم بازداشت مي باشد، 
علي هذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به صدور قرار بازداشت 

مشاٌراليه اقدام مقتضي معمول و نتيجه را به اين سازمان اعام نمايند.
رئيس سازمان اطاعات و امنيت كشور
سرلشكر پاكروان
اداره دادرسي ارتش نيز بي درنگ قرار بازداشت موقت امام را صادر كرد و در همان روز 
15خرداد 42 متن قرار به رؤيت امام رسانيده شد. امام به اين قرار اعتراض كرد. در متن 

قرار بازداشت موقت امام آمده است:
درباره روح اهلل الموسوي خميني كه به اتهام اقدام بر ضد امنيت داخلي 
مملكت دستگير گرديده و تحت پيگرد مي باش��د، به علت بيم تباني و 
اهميت بزه، قرار بازداش��ت موقت صادر و اعام مي گردد و اين قرار در 

ظرف 24 ساعت طبق مقررات قابل اعتراض است.
بازپرس )1( لشكر )1( گارد- سرهنگ ستاد كوشا

موافقم: داديار دادگاه عادي لشكر )1( گارد
امام در زير اين قرار با خط خود نوشته است:

بس��مه تعالي. به اين قرار اعتراض دارم. روح  اهلل الموس��وي الخميني. 
42/3/15

سرهنگ ستاد كمال كوشا، بازپرس )1( لشكر )1( گارد طي يادداشتي به پادگان قصر 
)بي سيم( قرار بازداشت موقت امام را چنين اباغ كرده است:

سركار افسر نگهبان زندان پادگان قصر
طبق تقاضاي ش��ماره 313/10456- 42/3/15 سازمان اطاعات و 
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امنيت كش��ور درباره غير نظامي روح اهلل الموسوي خميني كه به اتهام 
اقدام بر ضد امنيت داخلي كش��ور در تاري��خ 42/3/15 در آن پادگان 
بازداشت گرديده قرار بازداشت موقت به علت بيم تباني و اهميت بزه كه 
به رؤيت نامبرده رسيده است صادر گرديد. دستور فرماييد برابر مقررات 

مشاٌراليه را بازداشت و نتيجه را اعام دارند.
در روز 18خرداد 42 اداره دادرسي ارتش با تشكيل جلسه اي قرار صادر شده از طرف 
بازپرس)1( لشكر )1( گارد مبني بر بازداشت موقت امام را به اتفاق آرا تأييد كرد. رأي 

صادر شده چنين است:
جلسه اداري دادگاه عادي به استناد مدلول  ماده 166 قانون دادرسي 
و كيفري ارتش س��اعت 1200 روز 42/3/18 به رياست سرهنگ ستاد 
خس��رو پرويزي و به كارمندي س��رهنگ مهندس مصطف��ي ايرواني 
توپچي باشي و سرهنگ ستاد احمد اخوان ذاكري تشكيل، پس از بررسي 
دقيق محتويات پرونده مقدماتي كه عليه غير نظامي روح اهلل الموسوي 
خميني متهم به اقدام بر ضد امنيت داخلي مملكت با توجه به اعمالي كه 
اخيراً صورت گرفته و با رعايت مفاد پي نويس تيمسار دادستان ارتش در 
برگ 12 و اهميت بزه هيأت دادرسان به اتفاق آرا قرار مورخه 42/3/15 
صادره از طرف بازپرس)1( لش��كر گارد مبني بر بازداشت موقت متهم 

مزبور را تأييد و اعام مي دارد...
امام حدود 19 روز يعني تا تاريخ 4 تيرماه 42 در اين زندان به سر برد. آنگاه به پادگان 
عشرت آباد منتقل شد و به مدت 24 ساعت در يك س��لول كه هواي آزاد در آن جريان 

نداشت گذرانيد. 
همزمان با دستگيري امام، آقاي قمي از مش��هد و آقايان محاتي و دستغيب از شيراز 

دستگير و به تهران گسيل شدند.
در پي دستگيري امام بي درنگ تلگرامي از ساواك قم به تهران مخابره شد. متن تلگرام 

چنين است:
تيمسار رياست ساواك

خيلي خيلي خيلي فوري
با اقداماتي كه شب گذشته انجام گرديده است، بيم آن مي رود كه روز 
جاري در قم تظاهراتي به نفع خميني انجام گردد. يك گروهان س��رباز 
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گارد كه فعًا در قم هستند اجازه هيچ گونه اقدامي را ندارند و استعداد 
شهرباني قم نيز براي جلوگيري از حوادث بسيار كم است.

199 / 42/3/15- بديعي1 
رئيس شهرباني قم نيز تلگرامي به شهرباني كل كشور، اداره اطاعات مخابره كرد. در 

اين تلگرام آمده بود:
ساعت 4 صبح امروز آيت اهلل خميني وسيله مأمورين ساواك مركز به سرپرستي 
سركار سرهنگ مولوي دستگير و به مركز برده شد. براي پيش بيني و جلوگيري از 
حوادث احتمالي استدعاي صدور آموزش الزم به گردان مستقر در قم را دارد.
5/819 / 42/3/15- سرهنگ پرتو2 
گزارشات مذكور نش��ان مي دهد كه رژيم ش��اه تصور مي كرد با خارج كردن رهبري 
جنبش از قم و دستگيري او، جامعه دچار تزلزل و ترديد شده و صداي نهضت خاموش 
خواهد ش��د. اما غافل بودند كه نوع رهبري امام خميني از جنس رهبري هاي حزبي و 
گروهي نيست كه با خارج ش��دن رهبر و س��خنگوي حزب از صحنه سياسي ، اركان و 

سازمان آنها از هم بپاشد.
خبر توقيف امام، برق آسا و بدون هيچ سازماندهي سياسي و حزبي نه تنها در قم بلكه 
در سراسر ايران پيچيد و توفاني از خشم مردمي را برانگيخت. اين خشم را مي توانيم در 
گزارشات رسمي نامداران نظامي و انتظامي و اركان رژيم پهلوي به خوبي مشاهده كنيم.
در گزارش شهرباني قم گوشه هايي از رويدادهاي خونين 15خرداد آن شهر اين گونه 

بازگو شده است:
... پي��رو ش��ماره 5/819- 42/3/15 و 5/896- 42/3/20 پ��س از 
دستگيري )خميني( از ساعت پنج صبح روز 42/3/15 از تمام محات 
و كوچه هاي ش��هر، جمعيت كثيري در حدود چهل ه��زار نفر از زن و 
مرد و بچه كه اكثراً به اسلحه سرد مس��لح بوده به طرف صحن مطهر و 
خيابان هاي اطراف آن به حالت اجتماع به حركت درآمده و با شعارهاي 
»وامحمدا، آقا را دستگير كردند«، »يا مرگ يا خميني« هر آن به شدِت 
تظاهرات و فعاليت آنان افزوده مي شد. با توجه به مفاد گزارشات مراتب 

زير به عرض مي رسد:

1.  پرونده امام در ساواك قم، برگ شماره 124.

2.  پرونده امام در شهرباني قم، برگ شماره 19.
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1. بافاصله با توجه به احساسات تحريك شده مردم و قلت نيرو، پاس ها 
را جمع آوري و به كانتري ها دس��تور آماده باش و در صورت لزوم دفاع 

داده شد.
2. از س��ركار س��رهنگ)2( خواجه نوري فرماند ه گروهان مستقر در 
شهرباني و همچنين هنگ ژاندارمري استمداد شد كه پاسخ دادند بدون 

دستور از مركز و فرماندهي نمي توانند اقدامي بنمايند.
3. س��اعت 5/30 مراتب تلفناً به اداره اطاعات اعام و تقاضاي نيرو و 

صدور دستور به فرماندهي واحد نظامي و ژاندارمري گرديد.
4. هنوز س��اعت از 8/15 تجاوز نمي كرد كه صداي شليك گلوله هاي 
پي درپي در حدود كانتري)3( در شهر و محوطه شهرباني طنين انداز 
گرديد و بافاصله از كانت��ري)3( تلفناً اطاع داده ش��د: پس از عبور 
گردان س��رباز از جلوي كانتري و حركت به طرف ش��هرباني جمعيت 
متراكم در آنجا كه به طرف ش��ركت نفت مي رفتن��د، عده اي به گردان 
و عده اي با چوب و چماق و چاقو به كانتري حمل��ه ور گرديده تا روي 
پله هاي داخل كانتري به جلو آمده سايبان و تابلوي كانتري و تعدادي 
دوچرخه مأمورين را خرد1 و با س��نگ به مأموري��ن حمله ور، مأمورين 
براي دفاع و ارعاب مهاجمين مبادرت ب��ه تيراندازي هوايي نموده و نيز 
در حين حمله به كانتري عده اي به افراد گردان حمله و عده اي از آنان 
را مجروح و آمبوالنس نظامي كه در آخر ستون حركت مي نموده آتش 
زده و به كاميون هاي حامل نيرو، با چوب و سنگ و غيره آسيب رسانده 
قصد حمله و خلع ساح سربازان گردان را داشته و با اخطار مكرر فرمانده 
گردان )سركار سروان بهروزي( از عمل خود دست برنداشته كه فرمانده 
گردان نيز قبل از رسيدن به شهرباني در خيابان شاه براي تفرقه جمعيت 
و نجات خودروها و س��ربازان، مبادرت به تيراندازي كرده كه در نتيجه 

عده اي مجروح و مقتول مي گردند.
5. چون كانت��ري )3( تقاضاي كمك فوري داش��ت از طرفي بيم آن 
مي رفت كه جمعيت به دواير دولتي حمله ور گردند، لذا سروان جوادي 
)سركانتري( به اتفاق عده اي پاسبان مسلح براي مراقبت ادارات دولتي 

1. در اصل: خورد. 



ش ويژه
بخ

88
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

و سروان هوشمند به اتفاق سي نفر س��رباز براي كمك به كانتري)3( 
و خارج نم��ودن كانتري از مخاطره، اعزام؛ در خيابان ايس��تگاه حدود 
چهارراه ش��اه غفلتاً س��روان جوادي و مأمورين مورد حمله قسمتي از 
جمعيت قرار گرفته در نتيجه سروان جوادي و عده اي از مأمورين مجروح 
ناچار با تيراندازي هوايي جمعيت را متفرق و به مراقبت محل هاي ذكر 

شده پرداخته اند. 
6. در همين موق��ع عده اي كه از ده ه��زار نفر متجاوز ب��وده به طرف 
شهرباني در حركت و با دادن شعارها و تحريك احساسات مردم به قتل 
و كشتار مأمورين پليس و تخريب و آتش زدن عمارت شهرباني كه بدون 
درب مي باشد، تا حدود پنجاه متري شهرباني نزديك شده با آرايشي كه 
قبًا با تعداد قليلي سرباز و پاسبان گرفته شده بود پس از اخطار با بلندگو 
به مردم و نصايح الزم چون متفرق نش��ده و به طرف سربازان و پليس با 
قمه و قداره و چاقو و خنجر و چوب و ساير آالت برنده و حلب هاي نفت و 
بنزين قصد حمله داشته، در نتيجه ستوان يكم دبيرزاده افسر اعزامي از 
مركز از ناحيه لب مجروح و بلندگوي دستي آسيب ديده ناچاراً با شليك 
چند تير هوايي از طرف ستوان دبيرزاده و س��رهنگ)2( خواجه نوري 
مردم عقب نش��يني و تا حدود چهارراه آذر رانده شدند. در همين موقع 
گردان اعزامي علي آباد پس از زد و خورد و شكس��تن محاصره مردم در 
چهارراه شاه به طرف شهرباني حركت، مهاجمين با ديدن گردان اعزامي 

متفرق و به طرف صحن حركت نمودند.
7. در صحن كه از صبح جمعيت انبوهي مجتمع و در مسجد اعظم نيز 
در حدود چهار هزار نفر زن با داش��تن قمه و قداره در زير چادرها براي 
رساندن به آش��وب گران آماده بودند. بدواً ابوالقاس��م وكيلي و عده اي 
ديگر... با سخنراني خود مردم را تحريك... سپس سيد مصطفي خميني 
پسر خميني صحبت و با آمدن آيات و اقداماتي كه به عمل آمد، مردم به 

تدريج از صحن متفرق شدند.
8. از ساعت 10 كه ژاندارمري نيز نيروي كمكي خود را اعزام داشت و 
با تقويت نيروي كانتري ها و اقدامات سريع و عاجلي كه به عمل آمد و 
با استقرار س��ربازان و پليس و ژاندارم در نقاط حساس و مانور جت هاي 
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جنگنده كه در ارتف��اع كم پرواز مي كردند و باع��ث ارعاب مجتمعين و 
مردم ش��ده بودند به تدريج بدون زد و خورد و درگيري، مردم متفرق و 

آرامش نسبي برقرار گرديد.
9. در مورد مجروحين و مقتولين فوراً به وسيله آمبوالنس و ماشين هاي 
ديگر اقدام س��ريع معمول و مجروحين به بيمارستان نكويي و فاطمي 
اعزام و طبق دس��تور صادره در مورد مقتولين با تشريفات قانوني اقدام 

الزم معمول گرديد...1 
رئيس شهرباني قم- سرهنگ پرتو2 

رئيس شهرباني قم طي تلگرامي درخواست مي كند:
فرماندهي هنگ ژاندارمري شهرستان قم

خواهشمند است دستور فرماييد هر چه زودتر دسته گاز اشك  آور آن 
هنگ را به منظور كمك به كانتري)3( اعزام فرمايند. زيرا كانتري در 

محاصره مي باشد.
رئيس شهرباني قم- سرهنگ پرتو

در گزارش ديگر شهرباني آمده است: 
س��اعت 8/15 صبح روز 42/3/15 در حالي كه... كاميون هاي حامل 
سرباز از خيابان تهران به طرف ش��هر حركت مي كردند، ابتدا جمعيت 
انبوهي كه در خيابان ها و كوچه هاي اطراف خيابان تهران تجمع داشتند 
با چوب و سنگ به طرف ماشين هاي س��ربازان حمله و يك آمبوالنس 
ارتش��ي كه در عقب كاميون ها در حركت بود در بين جمعيت گرفتار؛ 
طبق اطاع، سرنشينان آمبوالنس توسط جمعيت مجروح و آمبوالنس 
مزبور را آتش زدند... و طب��ق اطاع در چهارراه ش��اه و در نزديكي پل 
حضرتي بين سربازان و مردم تصادفي رخ داده كه منتهي به تيراندازي 

توسط سربازان شده است.
در حمله اي كه توسط جمعيت به كانتري شد... چند نفر از مأمورين 
كانتري به اسامي: 1. سرپاسبان شكوهي، 2. سرپاسبان)1( محمدقاسم 
جالي، 3. پاسبان شماره)6( آبيار، 4. پاسبان رجبي، 5. سرپاسبان)3( 

1. »اقدام الزم در مورد مقتولين« 15خرداد »با تشريفات قانوني« ظاهراً اشاره به دستوري دارد كه براي سر به 
نيست كردن جسدهاي پاك شهداي آن روز صادر شده بود.

2.  پرونده امام در شهرباني قم.
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ظهرابي، به وسيله سنگ و چوب از طرف جمعيت مضروب و نيز پاسبان 
شماره)109( به نام بي طرف با چاقو مجروح گرديد...

س��اعت 12 ظهر سركار س��توان يكم منظوري و س��ركار ستوان دوم 
خيرخواه ب��ا معيت 30 نفر س��رباز جهت برقراري نظ��م و جلوگيري از 
حم��ات احتمالي ب��ه كانت��ري)3( وارد و اكنون در كانت��ري آماده 

مي باشند...
كانتري بخش )3(- س��روان جهانگيري رياس��ت ش��عبه اطاعات 

 42/3/15 -3/192
از صبح روز جاري ش��هر متش��نج و چون حدود كانتري)3( صداي 
شليك تير به گوش مي رسيد، به فرموده براي روشن شدن قضيه و تقويت 
كانتري)3( به طرف ]آن[ حركت و سربازان مشغول تيراندازي بودند. 
چون جمعيت به طرف كاميون هجوم آوردند، مأمورين براي ارعاب مردم 
مهاجم 13 تير شليك هوايي كرده و اين جانب مجروح كه شرح جريان، 

صورت مجلس، يك نسخه آن به پيوست ارسال كه به عرض برسد. 
سروان جوادي
صورت مجلس:

س��اعت 8/15 روز 42/3/15 كه كاميون هاي حامل س��رباز از خيابان 
تهران ب��ه طرف ش��هر در حرك��ت بودن��د جمعيت كثي��ري به طرف 
ماشين هاي ارتش��ي حمله و با س��نگ و چوب به آنها پرتاب و سپس با 
شعارهايي به نفع خميني به طرف كانتري حمله... كه مأمورين ناچاراً 
مشغول تيراندازي هوايي شدند و در نتيجه سرپاسبان حسين صمدي 
هفت  تير، سرپاسبان بيگدلي ده تير و پاسبان شماره)60( محمد آبيار 
پنج تير و عباسعلي پاس��بان)150( دو تير و حسين گودرزي شش تير 
و رحمت اهلل بي ط��رف)109( پنج تير و سرپاس��بان اهل علي پنج تير و 
سرپاسبان تهراني سه تير و حسين ابراهيمي پنج تير كه جمعاً چهل و 
هشت تير فشنگ برنو تيراندازي شده و اشخاصي كه به طرف كانتري 
حمله ور شده بودند در حدود چهار هزار نفر بودند... و به علت قلت مأمور 
در داخل كانتري مواجهه و مقابله با اين جمعيت كثير امكان نداشت. 
فقط موفق به حف��ظ كانتري و حفظ جان مأمورين و س��اح ها و اثاث 
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دولت و جلوگيري از خونري��زي در محوطه به عمل آم��د... و با حضور 
مأمورين كمكي مهاجمين متواري شدند...

تلگرام زير از شهرباني كل كشور به قم مخابره شد: 
شهرباني قم 5/23320/2476- 42/3/15- خيلي خيلي فوري

... موضوع تيراندازي در كانتري بخش )3( و آخرين وضعيت قم را فوراً 
رمزاً گزارش دهيد.

ضمناً سركار و مأمورين مربوطه متفرق نشويد. در آنجا باشيد تا تيمسار 
مبصر به قم برسد.

سرهنگ صمديان پور
شهرباني تهران نيز در گزارش خود از قم خبر داده است: 

... اطاع رسيده از قم حاكي اس��ت يك جيپ نظامي آتش زده شده، 
خسارت كم است، مجروح چند نفر و حال آنها خوب است. مقتول 6 نفر 
و مجروح 24 نفر، تيراندازي قطع شده، محاصره كانتري شكسته شده، 

پسر خميني براي جمعيت سخنراني كرده و گفته مردم متفرق شوند.
خبر دستگيري امام، تلفني به مقامات برجسته روحاني، ملي و سياسي پايتخت رسيد. 
ساعتي بعد، اين خبر در سراسر تهران مثل بمب صدا كرد. توده هاي مسلمان با شنيدن 
اين خبر از خانه ها بيرون ريختند، مغازه ها و دكاكين تعطيل شد. شور و غلغله همراه با 
قهر و خشم و غضب سراسر پايتخت را فراگرفت. دانشجويان كاس ها را ترك گفته در 
محوطه دانشگاه به تظاهرات پرداختند. واكنش بازداش��ت امام خميني در تهران قبل 
از هر جاي ديگر در دانشگاه بروز كرد. دانشجويان با تظاهرات دسته جمعي و شعارهاي 
انقابي از دانشگاه خارج ش��دند و دامنه تظاهرات را به خيابان ها كش��انيدند و با فرياد: 
»خميني را آزاد كنيد« شور و احساسات توده هايي را كه هنوز از دستگيري امام بي خبر 

بودند برانگيختند. پليس دانشگاه را تعطيل كرد و با تانك و توپ در محاصره قرار داد.
بارفروشان تهران به محض دريافت خبر دس��تگيري امام دست از كار كشيده با چوب 
و آهن و كارد و... دست به تظاهرات خش��م آگين زدند. رئيس پليس تهران طي تماسي 
تلفني با طيب، درخواس��ت كرد كه ميداني ها را از تظاهرات ضد دولتي باز دارد، ليكن 
شادروان طيب پاسخ داد كه تظاهرات جنبه مذهبي دارد و براي او ممكن نيست كه بتواند 

مردمي را كه روي مباني مذهبي به  پاخاسته اند از حركت باز دارد. 
دامنه تظاهرات گسترش يافت، تظاهرات كنندگان خشمگين با هدف سرنگوني رژيم 
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شاه به  پاخاس��ته بودند و در راه تس��خير مراكز دولتي و تصرف اداره راديو و تسليحات 
ارتش با همه نيرو تاش مي كردند. رژيم شاه كه پايه هاي لرزان سلطنت خود را در خطر 
مي ديد، به خونريزي وحشتناكي دس��ت زد و از كشته ها پشته ساخت. ميزان قساوت و 
وحشي گري به پايه اي بود كه برخي از درجه داران و سربازاني كه براي سركوب خونين 

مردم به خيابان ها آورده شده بودند، در بازگشت به پادگان اشك مي ريختند. 
مأموران شهرباني و ساواك رويدادهاي روز 15خرداد 42 در تهران را لحظه به لحظه 
گزارش كرده اند. برخي از آن گزارش ها كه از اهميت بيشتري برخوردار است به ترتيب 

ساعت گزارش در پي آمده است:
... ساعت 9:45

منبع خبر: سرگرد صادقي
شرح خبر: مأمورين در يك زد و خورد ش��ديدي روبه رو شده، كانتر 

بازار مجروح شده، رئيس پليس دستور تيراندازي داده...
***

... ساعت 10:15
... جمعيت فوق العاده زياد ش��ده، از سه راه س��يروس تا جلوي وزارت 
كش��ور مردم اجتماع دارن��د. در حدود صد پليس زخمي ش��ده و چند 
ماشين پليس را شكستند. تعداد پليس خيلي كم است و قادر به حفظ 

نظم منطقه نيست.
***

... ساعت 10:35
منبع خبر: سرگرد صادقي

ش��رح خبر: س��ربازها عقب نش��يني نمودند، مردم به ماش��ين هاي 
آتش نش��اني حمله نمودند، س��رگرد صادق��ي خطاب ب��ه اداره پليس 

مي گويد: كمك، كمك، كمك كنيد...
***

... ساعت 10:40
منبع خبر: سرگرد صادقي

شرح خبر: س��ربازها عقب نشيني كردند، پاس��بان ها به تبعيت از آنها 
عقب نشيني مي نمايند. قبل از ورود سربازها روحيه مأمورين پليس بهتر 
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بود. كمك كنيد، كمك. حمله خيلي شديد است مأمورين عقب  نشيني 
مي كنند...

***
... ساعت 10:45

منبع خبر: در بي سيم
شرح خبر: حمله خيلي شديد است. مأمورين به سرعت عقب نشيني 
مي كنند. اوضاع خيلي وخيم است. جلو راديو خيلي شلوغ است. دستور 

تيراندازي داده شد...
***

... ساعت 10:11
منبع خبر:...

ش��رح خبر: به وزارت صنايع و معادن حمله شد. وزير وزارت صنايع و 
معادن تمناي كمك مي نمايد.

... تاريخ و ساعت اباغ دستور 11/15 روز 42/3/15
صادر كننده دستور: سرگرد سجادي از ستاد پليس تهران

***
در اين ساعت )11:50( سعدي ش��مالي و جنوبي به وسيله سربازان 
اشغال و مغازه ها عموماً بسته اند. در خيابان سعدي و اسامبول مأمورين 
انتظامي بدون توجه به ن��وع اجتماع و يا رهگذران، ب��دون جهت راه را 
بر عابرين س��د كرده و عده اي زن و بچه و كاس��ب را كه به طرف منازل 
خود مي روند مضروب مي نمايند؛1 در نتيجه جمعيت رو به تزايد اس��ت 
و عده اي زن و بچه مصدوم شده اند... در دانشگاه ساعت 11:55 جلوي 
هنرهاي زيبا عده اي در حدود يكصد نفر از دانشجويان اجتماع كرده اند... 
و ضمناً تابلوي بزرگي كه بر روي آن نوشته شده است: »خميني را ديشب 

گرفته اند« جلوي درب دانشگاه نصب شده است...
***

1. ش��اه در نطق خود در روز 17خرداد 1342 در همدان اظهار داشت: »... ارتجاع س��ياه به زن هاي بي دفاع در 
خيابان هاي تهران حمله كرد...« از گزارش باال به دست مي آيد كه اين سربازان خون آشام »گارد جاويد« بوده اند كه 
حتي به زنان و كودكان بي دفاع نيز رحم نكردند و »عده اي زن و بچه و كاسب« را كه نقشي در تظاهرات نداشتند و 

»به طرف منازل خود مي رفتند« مضروب و مصدوم كردند و شماري از آنان را به شهادت رسانيدند.
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يك كاميون افراد نظامي در چهارراه مخبرالدوله و خيابان اسامبول و 
نادري مستقر شده اند... 

يك دسته 150 نفري از دانشجويان دانشگاه، به حالت اجتماع مشغول 
دور زدن در داخل خيابان هاي دانش��گاه هس��تند و س��عي دارند عده 
بيشتري را به دور خود جمع نموده و سپس به طرف بازار حركت كنند...
در س��اعت 11:45 عده اي در حدود چهارصد نف��ر از كارگران معادن 
اطراف كارخانه س��يمان، دست از كار كش��يده و آماده حركت و تظاهر 
هستند و مأمور گزارش مي دهد كه اين عده آماده حمله به طرف كارخانه 

و اطراف آن مي باشند...
عده اي قريب پانصد نفر از طرف بازار به طرف مي��دان اعدام و ميدان 
ش��اهپور در حركت هستند و شعار »مرده باد ش��اه« مي دهند و رئيس 
كانتري8 با مسلسل دستي به طرف جمعيت تيراندازي مي كند. عده 
زيادي براي اشغال اداره راديو در ميدان ارك به ساختمان راديو حمله 

نمودند و از طرف ژاندارم ها به آنها تيراندازي مي شود. 
***

در ميدان گمرك و خياب��ان گلوبندك عده اي در ح��دود 200 نفر با 
حمل پرچم ملصق به عكس آي��ت اهلل خميني و تظاهر ب��ه نفع وي در 
حركت هستند و عده آنها مرتب افزايش مي يابد. دكاكين مشغول بستن 

مي باشند و يك جنازه نيز روي دست دارند. 
دسته اي مجهز با چوب و چاقو به تعداد يك هزار نفر، پس از آنكه نظم 
توپخانه را به ه��م زده و با تيراندازي پليس مواجه ش��دند، در حالي كه 
پارچه آغشته به خوني را در پيشاپيش خود حركت مي دهند وارد الله زار 
گرديده، براي اين عده از طبقات فوقاني ساختمان هاي الله زار چوب و 

تخته ريخته مي شود. در اينجا از قواي پليس خبري نيست.
***

يك عده 500 نفري در حالي كه جنازه اي را به دوش دارند و لباس هاي 
آنان خوني و چوب هايي در دس��ت آنها ديده مي شود، از سمت بازارچه 

قنات به سمت ميدان اعدام و بازار در حركتند...
***
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... در اين س��اعت )12:05( تظاهرات كنندگان، اداره تسليحات ارتش 
واقع در جنب راهنمايي را آتش زدند. سطح آتش و دود محوطه ميدان 

سپه را پوشانيده است...
... تاريخ و ساعت وصول خبر: روز 42/3/15- ساعت 12:15

وسيله بي سيم ارتش اطاع داده شد كه سالن محمدرضا پهلوي را هم 
آتش زده اند. 

***
... تاريخ و ساعت وصول خبر: روز 42/3/15- ساعت 1:35

دانشجويان دانشكده كشاورزي داخل دانشكده اجتماع كرده و شعار 
»توهين به خميني توهين به ملت است« مي دهند...
... تاريخ و ساعت وصول خبر: 16:5 روز 42/3/15 

منبع خبر: تهران جنوبي كانتري 18
شرح خبر: عده اي حدود دو تا سه هزار نفر به كارخانه پپسي كوال حمله، 
شيشه ها را شكسته، چند تلويزيون برده اند. تا اين ساعت كمكي نرسيده 
است. خود كانتري نيز احتياج به كمك دارد. وضع خيابان هاي بخش 

غير عادي است.
***

در اين س��اعت )16:20( اول خيابان ارامنه بي��ن مأمورين انتظامي و 
تظاهرات كنندگان تصادم و دو نفر پسر بچه مورد اصابت گلوله واقع، كه 

با تاكسي آنها را بردند. 
در اين ساعت )ش��انزده( عده اي قريب يك هزار نفر از كسبه خيابان 
آذربايج��ان و كارون و قصرالدش��ت پ��س از خ��راب ك��ردن كارخانه 
پپسي كوال، چوب به دست به طرف قصرالدشت جنوبي حركت و شعار 

مي دهند: »مرگ بر شاه و زنده باد خميني«
حمله كنندگان به كارخانه پپس��ي كوال و ضمايم آن در قسمت مونتاژ 
تلويزيون هاي آر- س��ي- آ خساراتي وارد و چند دس��تگاه تلويزيون به 

غارت برده اند... 
***
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... ساعت 17:15
در اين ساعت جمعي در حدود سي- چهل نفر از دانشجويان دانشگاه 
ضمن تظاهراتي اقدام به قطع تلفن هاي دانشگاه نموده و آنها شعاري به 

اين مضمون مي دهند:
»تا عزل شاه خائن نهضت ادامه دارد«.

تعدادي از مهاجمين به اداره مجله تهران مصور حمله نموده و تعدادي 
از در و پنجره آن را شكسته ولي كارگران چاپخانه اين مجله و كاركنان 
آن به مقابل مهاجمين آم��ده و با نصايح، آنها را از ادام��ه خرابكاري باز 

داشتند...
... ساعت 17:20

در اين ساعت يك دسته از سربازان در حدود قنات آباد تا ميدان خيام 
اقدام به تفرقه جمعيتي كه در اين حدود آم��اده تظاهرات و خرابكاري 
بودند نموده، در نتيجه تيراندازي يك بچه 4 س��اله و يك بچه 8 س��اله 
كشته شده و مردم براي اطاع از وضع كشته شدگان هر لحظه از منازل 
خارج ولي سربازان به ش��دت دفاع و حمله مي كنند. همچنين در اين 

نقطه يك جوان ديگر كشته شده است.
***

... تاريخ و ساعت وصول خبر: 42/3/15- 17:15
منبع خبر: سرهنگ احترامي

ش��رح خبر: در حين مانور در خيابان ش��اه رضا جلو دانشگاه چند نفر 
مقتول و مصدوم شدند. مجروحين و مصدومين در خيابان افتاده اند.

***
... تاريخ و ساعت وصول خبر: 17:30 روز 42/3/15

منبع خبر: سركار س��رگرد غرائي، كانتر بخش 14 شرح خبر: طبق 
اطاع واصله تعدادي در حدود هشت هزار نفر از تظاهرات كنندگان در 
حالي كه چراغ و پرچم در دس��ت دارند به طرف ميدان ژاله در حركت 
هس��تند و مأمورين كانتري در حدود 15 نفر پاس��بان و يك كاميون 

سرباز در محل مستقر مي باشند. تقاضاي كمك فوري دارند.
***
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... ساعت 17:55 
در اين س��اعت مأمورين نظامي به ع��ده اي از تظاهرات كنندگان در 
خيابان ناصرخس��رو مقابل عمارت تلگراف تهران اق��دام به تيراندازي 

نموده، در نتيجه دو نفر به قتل رسيدند.
س��اعت 15 عده اي از خرابكاران در خيابان شاپور، اول ارامنه اقدام به 
تظاهرات نموده كه قواي انتظامي مجبور به تيراندازي ش��د و در نتيجه 
دو كودك 11 و 9 ساله كشته ش��د و يكي از تظاهرات كنندگان با خون 
كشته شدگان در كنار مغازه خرازي فروشي طاهري كه در محل حادثه 
مي باشد نوشت: اين خون دو كودك است. از ظهر تا ساعت 15 مجموعاً 

سه نفر در اين قسمت كشته شده اند.
ساعت 18 در ميدان سپه 4 عدد تانك و تعدادي جيپ حامل بي سيم 

مستقر و فعًا در نواحي ميدان سپه آرامش برقرار است.
س��اعت 18 در حوالي پارك شهر مخصوصاً قس��مت شرقي و نزديك 
روزنام��ه اطاعات مجموع��اً عده اي در ح��دود دو هزار نف��ر به صورت 
دستجات پراكنده ديده مي شوند، ولي از اين عده تظاهرات و خودنمايي 

به چشم نمي خورد.
***

تاريخ: 42/3/15
ساعت: 18:50
گوينده: معمار
گيرنده: نادري

وسيله ارتباط: تلفن
موضوع: تظاهرات

در خيابان سيروس دو نفر مجروح شدند...
در خيابان ري ازدحام است و صداي تيراندازي به گوش مي رسد.

طبق اطاع خيابان شهباز و خيابان ژاله هنوز شلوغ است تيراندازي شد، 
عده اي مجروح شدند. تلفن ها از بهارستان به پايين قطع شده است...

ضمناً در خيابان شهباز كه تظاهرات كنندگان با مأمورين انتظامي در 
زد و خورد بودند حدود 14 نفر زخمي مشاهده شده است...
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***
... تاريخ: 42/3/15

ساعت: 19:20
گوينده: مأمورين ويژه

گيرنده: بخش 312
وسيله ارتباط: تلفن

موضوع: تظاهرات تهران
نيم ساعت قبل در اثر اجتماع عده اي خرابكاران در خيابان شهباز بين 
ايس��تگاه ناصري و دروازه دوالب، مأمورين انتظامي اقدام به تيراندازي 
و ممانعت از اعمال خرابكارانه آنها نمودن��د... فعًا آرامش در آن حدود 
برقرار ولي دستجات پراكنده در سركوچه هاي ممتد به اين حدود ديده 

مي شوند و تعداد مجموع آنها به 600 نفر مي رسد...
گزارشات مذكور نشان مي دهد كه علي رغم دس��تگيري امام و قطع رابطه او با مردم، 
چگونه سامان اجتماعي جنبش به شكل خودجوش، هدايت نهضت را به عهده مي گيرد 

و مانند يك روح واحد همه خواسته هاي دسته ها را به سمت مشخص رهبري مي كند.
امام خميني)ره( در ميان رهبران جنبش هاي اسامي معاصر شايد تنها رهبري باشد 
كه علي رغم عدم حضور فيزيكي بر جسم و جان جامعه نفوذ داشته و از طريق اين نفوذ 
قادر بود گسترده ترين حركت هاي سياس��ي- اجتماعي را هدايت و رهبري كند. رژيم 
سلطنتي با وجودي كه تصور مي كرد، با دور كردن امام از صحنه سياسي و اجتماعي ايران 
و حذف فيزيكي او از جامعه، مش��كل نهضت امام خميني را حل خواهد كرد تا آخرين 
لحظه نيز متوجه نگرديد كه چنين روشي بستر مناسب تري براي امام بود تا از آن، جهت 
به حركت در آوردن مردم اس��تفاده كند. امام در طول جنبش پان��زده خرداد و انقاب 
اسامي بحراني ترين دوران جنبش را از درون زندان و يا در تبعيد هدايت و رهبري كرد 

و اين رهبري يك رهبري منحصر به فرد در تاريخ معاصر ايران و جهان اسام مي باشد.
وقتي امام در پانزده خرداد سال 42 دستگير شد، نه سازمان سياسي مشخص بود كه 
حركت هاي مردم را در بيرون سازماندهي كند و نه رهبري جايگزيني وجود داشت كه 
در غياب رهبر اصلي، هدايت مردم را به عهده بگيرد. اما مردم به خوبي مي دانستند كه 
بايد چه كار كنند و چه نقاط حساسي را مورد هدف قرار دهند و چگونه با رژيم برخورد 
نمايند. عده اي به سمت كاخ مرمر، مركز فرماندهي رژيم مشروطه سلطنتي،  عده اي براي 
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تصرف راديو، بلندگوي دروغ پراكني هاي رژيم شاه و عده اي هم به سوي اداره تسليحات 
ارتش، مركز تهيه ساح هاي كشتار جمعي ش��اه و عده اي هم سازمان فرهنگي ايران و 
امريكا مركز پش��تيباني و تغذيه نظام هاي ديكتاتوري و قلب نگه دارنده نظام مشروطه 
سلطنتي را مورد حمله قرار دادند. هر تحليل گري با ديدن اين حركت ها تصور خواهد كرد 
كه حركت مردم، يك حركت سازمان يافته آهنين و از پيش برنامه ريزي شده با رهبري 
مقتدري اس��ت كه در قلب حركت، حضور فيزيكي داشته و از نزديك، وقايع و رخدادها 
و نحوه عمل مردم را هدايت مي كند، اما آنهايي كه در دل نهضت بودند مي دانستند كه 
 اين رابطه و سازماندهي هاي مربوط به آن مبتني بر حضور فيزيكي رهبري در ميان مردم 
نيس��ت، يك پيوند قلبي مبتني بر اعتقادات و آرمان هاست كه فقط شاخصه مرجعيت 

شيعه و در رأس آن رهبر فرهمندي چون امام خميني است.
در چنين پيوندي خواس��ته ام��ام و امت يكي مي ش��د، بدون اينكه ني��ازي به حضور 
فيزيكي يا اباغ رس��مي آن وجود داشته باش��د. مردم از قبل مراكز حساس و پايه هاي 
دوام ديكتاتوري را مي شناختند و مي دانس��تند كه در يك جنبش اجتماعي كه مبتني 
بر آرمان هاي ديني و رهبري مذهبي اس��ت، چه اهدافي را بايد تعقيب نمايند. در طول 
نهضت امام خميني از 15خرداد سال 42 تا انقاب اسامي، اين پيوند هيچ گاه ميان امام 
و امت قطع نگرديد و اين چيزي بود كه نظام استبدادي شاه و شبه روشنفكران وابسته 

به آن، از درك آن عاجز بودند.
در جنبش اس��امي امام خميني مردم، هر مكان، س��ازمان و رابطه اي را كه احساس 
مي كردند به نوعي نش��ان از نمود هاي ظاهري رژيم ديكتاتوري است، مورد تهاجم قرار 
مي دادند، حتي كارخانه پپسي كوال كه در آن دوران معروف بود كه متعلق به فرقه ضاله و 
وابسته بهاييه و يهودي ها است و باشگاه ورزشي شعبان بي مخ كه رگ و ريشه هاي آن در 
خدمت به ديكتاتوري قرار داشت و از آن به عنوان وسيله اي براي باج گيري، قداره بندي 
و اذيت و آزار مردم اس��تفاده مي ش��د نيز در اين حمات در امان نماند. گويي به مردم 
الهام مي ش��د كه به كجاها بايد حمله كرد و ضربات را به كدام قسمت اركان رژيم وارد 
ساخت. شايد يكي از داليل كشتار عظيم 15خرداد سال 42 و پشتيباني هاي رسانه اي 
و خبرپراكني هاي بعدي آن مبتني بر همين مسئله بود! رژيم احساس كرد مردم دقيقاً 
اهدافي را مورد حمله قرار مي دهند كه بقاي نظام ديكتاتوري، وابسته به بقاي آن اهداف 
بود. كاخ سلطنتي،  راديو، تسليحات، ساختمان هاي دولتي )عوامل اصلي بقاي بوركراس 
رژيم شاهنشاهي(، پليس و ارتش )ابزار سركوب رژيم(، سازمان فرهنگي ايران و امريكا، 
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مراكز وابس��ته به فرقه هاي ضاله و منحرف )نشان حضور اسراييل و انگليس در ايران( و 
خاصه هر چيزي كه رژيم ديكتاتوري پهلوي را روي پا نگه داشته بود.

همه اين اهداف خطوط مقدماتي جبهه جنگي بود كه نظام ديكتاتوري شاه در مقابل 
مردم گشوده و امام در صحبت هاي خود، همه اين خطوط را مورد تهاجم قرار داده بود. 
بنابراين نهضت پانزده خرداد در اين مرحله، از قبل ساماندهي شده بود و دستگيري امام 
و حذف فيزيكي او از صحنه مبارزات نه تنها تأثيري در حركت مردم نداشت بلكه بهانه اي 
براي ساماندهي جدي تر در مقابل نظام ديكتاتوري مي شد و اين دقيقاً همان اشتباهي 
بود كه هر رهبر هوشمندي آرزو داش��ت، رقيب او مرتكب شود. رژيم شاه با دستگيري 
امام خميني در پانزده خرداد اين اش��تباه فاحش را مرتكب ش��د و با دس��تگيري هاي 
سراسري روحانيت، كشتار وحشيانه مردم و اعام حكومت نظامي در تهران و بسياري 
از شهرستان ها به طور جاهانه اي در سطح گسترده اي با مراكز ديني،  مرجعيت و مردم 

درگير شد. 
اعام حكومت نظامي نه تنها وحش��تي در دل مردم ايجاد نك��رد، بلكه نهضت را وارد 
مرحله جديدي نمود. وقتي نصيري جاد معروف ساواك به عنوان فرماندار نظامي تهران 
اطاعيه اي صادر و در آن رفت و آمد در پايتخت و حومه را از ساعت 8 بعد از ظهر ممنوع 
كرد مردم به  اين اطاعيه خنديدند. با وجودي كه اطاعيه بسيار تهديد آميز... و در آن 

گفته شده بود: 
براي حفظ امنيت و آس��ايش مردم تهران و تأمين آزادي كسب و كار 
ساكنان پايتخت، هيئت وزيران در جلس��ه مورخه پانزدهم خرداد ماه 
تصويب نمودند كه در تهران و حومه مقررات حكومت نظامي براي مدت 
پنجاه روز برقرار گردد. وزارت جنگ مأمور اجراي مفاد اين تصويب نامه 

مي باشد...1 
در پي تصوي��ب حكومت نظام��ي از جانب دولت و اع��ام آن از رس��انه هاي گروهي 

فرمانداري نظامي طي اعاميه اي در سه ماده اعام كرد: 
چون به موج��ب تصويب نامه هيئت دولت به منظ��ور حفظ آرامش و 
امنيت عمومي و رفاه اهالي محترم پايتخت و حومه و جلوگيري از اعمال 
سوء و اخالگري عناصر مفسده جو، مقرر است حكومت نظامي در تهران 
و حومه برقرار گردد و متن تصويب نامه دولت نيز از راديو به اس��تحضار 

1. روزنامه عصر، روز 15خرداد 42.
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عامه رسيده اس��ت، اينك الزم مي داند موارد زير را جهت اطاع اهالي 
محترم پايتخت اعام و انتظار دارد كه در حفظ نظم و آرامش با مأمورين 

انتظامي نهايت درجه همكاري فرمايند:
1. از اين تاريخ ت��ا صدور اعاميه ثانوي از س��اعت 22 تا 5 صبح عبور 
و مرور در ش��هر و حومه مطلقاً ممنوع اس��ت و چنانچه به دستور توقف 

مأمورين انتظامي توجه ننمايند به سوي آنان تيراندازي خواهد شد.
2. اجتماعات به كلي قدغن است و افراد و اشخاص حق توقف و اجتماع 

در معابر را نداشته و... 
3. افرادي كه شغل و كار آنها ايجاب مي كند هنگام شب از خانه خارج 
شوند از قبيل اطبا، داروسازان و غيره بايد اجازه مخصوص از فرمانداري 

نظامي تحصيل نمايند...
فرمانداري نظامي تهران و حومه- سپهبد نصيري1 
اما اين تهديدها و تداركات نظامي براي اجراي آنها به جايي نرسيد و با طلوع صبح هزاران 
تن از مردم مسلمان و از جان گذشته تهران به پش��تيباني از امام و نهضت او به خيابان ها 
ريختند و با فرياد »يا مرگ يا خميني« به استقبال ارتش شاه و ماشين هاي جنگي او رفتند و 
شعار مرگ بر شاه مسلمان كش، مرگ بر ديكتاتور خونخوار فضاي پايتخت و حومه را پر كرد 
و بدين سان حماسه 15خرداد سال 42 به تاريخ تبديل شد. تاريخي كه بر تارك تحوالت 

سياسي- اجتماعي دوران اخير ايران و جهان اسام درخشيد.
گزارش هاي لحظه به لحظه شهرباني و ساواك نشان مي دهد كه چگونه حماسه پانزده 
خرداد به عنوان يك رخداد از هزاران رخداد اين كشور تبديل به تاريخ شد و با خود فصل 
جديدي از دگرگوني هاي اجتماعي ايران را در راه آزادي، اس��تقال و تأسيس حكومت 

مبتني بر آرمان ها و اعتقادات پايه ريزي كرد: 
... تاريخ و ساعت وصول خبر: 8:35 روز 42/3/16
منبع خبر: آقاي احدي، ساواك تهران، شماره 3

شرح خبر: قريب دويست نفر از دانشجويان دانشگاه مقابل دانشكده پزشكي 
تجمع كردند و در مورد اقدامات دولت و مقامات عاليه صحبت مي نمايند و 

شعارهاي مخالف مي دهند. جمعيت آنها تدريجاً رو به تزايد است.

1. خوانندگان محترم براي اطاع دقيق تر از گزارش ها و اطاعيه هاي رژيم ش��اه در اين مورد رك: سيد حميد 
روحاني، تاريخ نهضت امام خميني، جلد اول. 
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***
... ساعت 8:45- 42/3/16

تعدادي جمعيت در بازار شعار پارچه اي همراه داشته كه يك طرف آن 
فارسي و طرف ديگر آن التين نوشته شده، ليكن متن آن تاكنون معلوم 

نگرديده است.
***

... تاريخ و ساعت وصول خبر: 8:46 روز 42/3/16
... دانشجويان اخالگر، دانشكده هاي حقوق و فني و پزشكي را تعطيل 

نمودند... »تا مرگ شاه خائن، نهضت ادامه دارد« متن شعار مي باشد.
***

... تاريخ: 42/3/16
ساعت: 8:50 

گوينده: افراشته
گيرنده: نادري

وسيله ارتباط: تلفن
موضوع: اجتماع در جلوي بازار

در داخل ب��ازار تجمع زيادي وج��ود دارد. در خياب��ان بوذرجمهري، 
سبزه ميدان، جلوي وزارت كشور نيز اجتماع مردم زياد است. مأمورين 
انتظامي به قدر كافي وجود ندارد. تمام دكاكين مناطق فوق بسته است.

***
... تاريخ: 42/3/16

ساعت: 9:15 
گوينده: افراشته
گيرنده: شيخان

در جلوي بازار عده زي��ادي اجتماع نموده و با چ��وب و چماق مجهز 
مي باشند و فقط... عده كمي پاسبان وجود دارد و از سرباز خبري نيست. 
اوضاع باز خوب نيست و اجتماع كنندگان تصميم دارند مانند روز قبل 

شروع به تظاهرات نمايند.
***
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... تاريخ: 42/3/16
ساعت: 9:25 

گوينده:...
گيرنده: نادري

...
در جلوي بازار اجتماع خيلي زياد است. پارك شهر مجدداً شلوغ شد. 
در جلوي بوذرجمهري تيراندازي شروع گرديد. به ساواك تهران اطاع 

داده شد.
***

... تاريخ و ساعت وصول خبر: 9:30- 42/3/16
منبع خبر: ساواك تهران

شرح خبر: دانش��جوياني كه به داخل دانش��گاه رفته بودند در مقابل 
دانشكده علوم، اجتماع و دانشجو هاشم س��لطاني براي آنها سخنراني 
و ش��عار مي دهند: »تا مرگ ش��اه خائن، نهضت ادامه دارد« »مرگ بر 

ديكتاتورها«
در همين ساعت، بيس��ت نفر از طرف درب جنوبي به مقابل دانشكده 
علوم آمده و گفتند پليس وارد ش��د. مجتمعي��ن بافاصله از درب هاي 

دانشگاه متواري شدند. 
***

... تاريخ و ساعت وصول خبر: 9:35 روز 42/3/16
منبع خبر: آقاي احدي از ساواك تهران، شماره 13

ش��رح خبر: در دانش��كده پلي تكنيك ش��عاري به مضمون »مرگ بر 
اين ديكتاتور خون آش��ام« نصب گرديده و دانشجويان دانشكده مزبور 
مشغول تحريك سايرين هستند كه تظاهراتي انجام و در صورت امكان 
دبيرستان البرز و دانشكده هاي همجوار خود را به تظاهرات وارد نمايند.

***
... تاريخ و ساعت وصول خبر: 9:35 روز 42/3/16

منبع خبر: آقاي احدي از ساواك تهران، شماره 14
شرح خبر: در حدود 150 نفر دانشجو در مقابل درمانگاه دانشگاه كه 
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در باالي زمين ورزش واقع شده اجتماع نمودند و دو نفر از دانشجويان 
بقيه را وادار مي نمايند كه به كمك مردم مسلمان بشتابند و دانشجويان 
آمادگي خود را براي راه انداختن آتش س��وزي اعام و در نظر دارند به 

سمت بازار عزيمت نمايند.
***

... تاريخ و ساعت وصول خبر: 9:55 روز 42/3/16
منبع خبر: سركار سرگرد احمدي

شرح خبر: طبق اطاع رس��يده عده اي در حدود دو يا سه هزار نفر به 
دس��تجات كوچك و متفرق از خيابان هاي مختلف به طرف پپسي كوال 
مي روند. كانتر با عده 13 نفر پاسبان و ژاندارم به محل مي رود و تقاضاي 

كمك دارد.
***

... تاريخ و ساعت وصول خبر: 10:45 روز 42/3/16
منبع خبر: آقاي احدي از ساواك تهران، شماره 15

ش��رح خبر: به  طوري كه خبر دادند در س��اعت 9 صبح ي��ك نفر در 
چهارسوق كشته شده و اين جنازه فعًا در مسجد سيد عزيزاهلل است و 
جمعيت در اين مسجد فوق العاده زياد است و اگر متفرق نشود در بازار 

شروع به تظاهرات خواهد كرد.
***

... تاريخ و ساعت وصول خبر: 11:00 روز 42/3/16
منبع خبر: آقاي احدي از ساواك تهران، شماره 16

شرح خبر: به  طوري كه اطاع از كرج مي رسد عده اي در حدود صد نفر 
از دانشجويان دانشكده كشاورزي در محوطه دانشكده به حركت درآمده 
و ش��عارهاي زننده اي عليه اعلي حضرت همايوني مي دهند و الساعه به 

طرف درب خروجي دانشكده در حركتند.
***

تاريخ و ساعت وصول خبر: 11:10 روز 42/3/16
منبع خبر: آقاي احدي از ساواك تهران

ش��رح خبر: پيرو گزارش قبلي جنازه اي كه از چهارس��وق كوچك به 
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مسجد س��يد عزيزاهلل حمل شده مربوط به س��يد مرتضي مجتهدزاده 
معمم مي باشد كه به وسيله چهار گلوله از پشت بام مسجد به او شليك 
شده است. فعًا عبا و عمامه سيد مرتضي را به روي او كشيده و جمعيت 

بتدريج به اطراف او جمع مي شوند.
***

تاريخ: 42/3/16 ساعت: 12 روز: پنجشنبه ماه: خرداد
گوينده: مأمورين ويژه

گيرنده: بخش 312
وسيله ارتباط: تلفن

موضوع: تيراندازي بدون جهت مأمورين 
اطاع تأييد ش��ده حاكي اس��ت )كه( بعضي از مأمورين نظامي حتي در 
خيابان هاي خلوت شهر هنگام عبور با جيپ يا وسيله نقليه خود، بدون جهت 
به طرف عابرين پياده رو شليك مي كنند. در چند نقطه مأمورين ناظر اين 
جريان بوده اند، و همچنين خبر مي رسد مأمورين انتظامي حتي در موقعي 
كه تظاهرات خاتمه يافته و عابرين به علت مسدود شدن راه ها اجباراً آرام در 
پياده روها ايستاده اند، با سرنيزه و شليك گلوله به طرف آنها حمله مي كنند و 
به اين ترتيب عده اي از اطفال و عابرين بدون جهت كشته يا زخمي شده اند.

***
به  طوري كه... كسب اطاع ش��ده مقارن ظهر روز 42/3/17 در جاده 
ك��رج، بين پپس��ي كوال و مي��دان 24اس��فند، تظاهرات كنندگان يك 
جيپ استيش��ن پليس را آتش زدند و راننده آن را نيز كشته اند. ضمناً 
تظاهرات كنندگان قصد حمله و تصرف كانتري 12 را داشته اند ولي به 

وسيله مأمورين كانتري دفاع شده و بالنتيجه عده اي كشته شده اند.
***

... تاريخ حادثه: 42/3/18
ساعت: 8:45

دانشجويان دانشگاه، دانشكده ها را ترك نموده و عده اي در حدود 300 
نفر در مقابل دانش��كده علوم، اجتماع كرده و شعار مي دهند: »درس بر 

ما حرام است«.
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***
... تاريخ حادثه: 42/3/18- ساعت 9:00

دانشكده فني و حقوق تعطيل شده و دانشجويان خارج شدند و در حال 
حاضر عده اي در حدود هفتاد نفر جلوي دانشكده دندانپزشكي مشغول 
دادن )اين( شعار هستند: »شاه خائن نمي خواهيم« اين عده به دانشكده 

دندانپزشكي وارد شده، آنجا را نيز تعطيل كردند.
***

...تاريخ: 42/3/18
ساعت: 9:10

گوينده: ساواك تهران
گيرنده: اداره يكم عمليات 

... شيخ جواد دوالبي كه در مسجد ولي عصر )واقع( در خيابان دوالب 
نماز جماعت مي خوان��د در روز يازدهم محرم كفن به گردن كرده بود و 
تقريباً هزار نفر همراه او به خيابان ش��هباز آمده بودند. فعًا دستور داده 
كه براي روز هفته شهدا بايد ايستادگي كرد و مثل ديگران يا كشته شد، 

يا زندان.
وضع عمومي بازار متشنج به نظر مي رس��د، بدين ترتيب كه مغازه ها 
عموماً بسته و دسته هاي 30 نفري در فاصله هاي متوسط متوقف يا در 
حركتند. به  نظر مي رس��د كه منتظر اجراي برنامه اي باش��ند... عموم 
دستفروشان بازار با وجودي كه دكه هاي خود را بسته اند كنار چوب هاي 

چادر خود آماده ايستاده اند...
***

...تاريخ: 42/3/18
ساعت: 9:20

گوينده: ساواك تهران
گيرنده: اداره يكم عمليات

... دانشجويان در نظر دارند به  طور دمونستراسيون در دانشگاه حركت 
نمايند. در حال حاضر شعار دانشجويان: »دانشگاه تعطيل است، تا مرگ 

شاه خائن، نهضت ادامه دارد« مي باشد.
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***
تاريخ: 42/3/18
ساعت: 11:10 

دانشجويان دانشكده كش��اورزي كرج در حال حاضر متفرقند. شعار 
صبح دانشجويان اين بوده است:

1. درود بر روان شهداي روز چهارش��نبه و پنجشنبه، 2. زنده و پاينده 
باد خميني، 3. تا مرگ شاه خائن، نهضت ادامه دارد.

ساواك تهران

پانزده خرداد، افول تمثال نظام مشروطه سلطنتي و ديکتاتوري در ايران
پانزده خرداد فصل جديدي از تاريخ تحوالت دوران معاصر قلمداد شده است و محققين 
و مورخين آن را س��رآغاز افول تمثال نظام مشروطه س��لطنتي و ديكتاتوري در ايران 
دانسته اند. امام خميني)ره( از بدو ورود به صحنه مبارزات مردم ايران بر خاف روش هاي 
پيشينيان، آرمان سقوط نظام شاهنشاهي و تأسيس حكومت اسامي در سر داشت. لذا 
از همان ابتدا وجاهت عقلي و شرعي پايه هاي مشروعيت نظام مشروطه سلطنتي و شبه 
روشنفكري وابسته به آن را مورد ترديد قرار داد. اين روش به طور كلي پشتوانه هاي عقلي 
و مذهبي رژيم پهلوي را متزلزل و راهي براي دفاع عقلي و شرعي از آن باقي نمي گذاشت. 
نظام شاهنش��اهي از زمان ورود امام به صحنه مبارزات سياسي تا دوران سقوط، دلهره 
مشروعيت عقلي و شرعي را به عنوان كابوسي دردآور به همراه داشت و همين كابوس نه 
تنها منطق عقلي رژيم را در برخورد با مرجعيت، دين و آرمان هاي مردم زايل كرد حتي 
منطق تاريخي اين رژيم را در چشم انداز دويست ساله اخير ايران كور كرد. با وجودي كه 
شبه روشنفكران وابسته به نظام مشروطه سلطنتي و اليگارشي رژيم پهلوي ديده بودند 
كه در رأس همه نهضت هاي سياسي- اجتماعي دوران معاصر ايران حضور روحانيت و 
مرجعيت و نهادهاي ديني يك ركن اساسي از اركان تحوالت ايران بود و هيچ ديكتاتوري 
نتوانس��ته بود اين حضور و رابطه را مورد ترديد قرار داده يا تضعي��ف كند. اما در پانزده 
خرداد س��ال 42، رژيم آن خطاهاي تاريخي را مرتكب ش��د و پس از دستگيري امام و 
كشتارهاي عظيم پانزده خرداد... به همان ابزارهاي پوسيده و شناخته شده فرار به جلو 
و دروغ پردازي و صحنه سازي هاي شبه تاريخي توسل جست. در اينجا نمونه هايي از اين 
دروغ پردازي ها كه نشان از استيصال نظام شاهنش��اهي و فقدان منطق عقلي، تاريخي 
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و شرعي اين رژيم بوده و تا قبل از پانزده خرداد در هاله اي از عوام فريبي هاي مذهبي و 
تاريخي قرار داشت، آورده مي شود:

1. گنده ترين دروغ نظام مش��روطه س��لطنتي انتس��اب نهضت امام خميني)ره( به 
تحريكات خارجي آن هم به ارتش سرخ شوروي و كمونيست هاي بي دين بود. اين دروغ 

تاريخي را شاه در نطق 17خرداد 42 در همدان اظهار كرد:
... در چهارشنبه پانزدهم خرداد ارتجاع سياه چه كرد؟ كتابخانه پارك  
شهر را آتش زد، يعني هر چه كه مطابق علم و سواد و احتياجات امروز 
باش��د به درد او نمي خورد... ارتجاع س��ياه به اتوبوس هايي كه دختران 
دانش آموز را حمل كرد، حمله كرد... ارتجاع سياه به زن هاي بي دفاع در 
خيابان هاي تهران حمله كرد... ارتجاع سياه در آن روز لوله كشي آب را 
خراب كرد، براي اينكه البد آب تصفيه شده خوردنش حرام است و آب 

جوي كثيف البد آن مباح است...1 
نيز ادعا كرد كه:

... بلواي پانزدهم خرداد 1342 بهتري��ن نمونه اتحاد نامقدس ارتجاع 
سياه و قواي مخرب سرخ بود... اوباش��ان يا فريب خوردگاني كه در اين 
بلوا شركت داشتند چه كردند؟ در خيابان هاي تهران به زن هاي بي دفاع 
حمله بردن��د، اتومبيل هاي حامل دخت��ران دانش آموز را شكس��تند، 
كتابخانه پارك شهر را آتش زدند، ورزشگاه را خراب كردند، مغازه هاي 

مردم را به تاراج بردند...2 
چگونه ممكن بود، قي��ام يك مرجع بزرگ و پيروان او را به جايي منتس��ب كرد كه نه 
تنها نسبتي با دين نداشت، بلكه عناصر وابسته به آن در داخل كشور و در رأس آن حزب 
توده و ساير جريان هاي چپ، به طور كلي نهضت امام خميني و جنبش پانزده خرداد را 

جنبشي قشري و شورشي كور و فاقد پشتوانه هاي طبقه كارگر تلقي مي كردند؟
مردمي كه به خيابان ها ريخته بودند و كش��ته دادند و مي ديدند كه گروه هاي چپ و 
راس��ت حتي دفاع از نهضت امام خميني را در حد يك اعاميه برنمي تابيدند، از چنين 
دروغ آشكاري چه برداشت مي كردند؟ چگونه امكان داشت قيام كنندگان مسلمان قم، 
تهران، ورامين، كاش��ان، آران، اصفهان، نجف آباد، همايون شهر، خمين، تبريز، اردبيل، 

1. سخنان شاهنشاه، چاپ بهمن، بي تا، ص50 .
2. محمدرضا پهلوي، انقاب سفيد، چاپ دوم، ص46 .
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بابل، ساري، بهش��هر، گرگان، رشت، اهواز، دزفول، كرمانشاه، ش��يراز و ايران1 را كه در 
دفاع از حريم مرجعيت شيعه و پاسداري از دين به خيابان ها ريخته و كشته داده بودند، 
وابسته به ارتش سرخ شوروي معرفي كرد و در پانزده خرداد از اتحاد ارتجاع سرخ و سياه 

حرف زد؟ 

قيام 15خرداد از ديد استکبار جهاني
شاه در كتاب انقاب سفيد مدعي مي شود كه رهبر 15خرداد »ارتباط مرموزي با حزب 
توده داشته و آنها بودند كه مقام او را به عرش رس��انيدند«! در صورتي كه حزب توده و 
ارباب آن )ش��وروي( از نهضت اسامي امام خميني سخت وحش��ت كردند و آن را سد 
بزرگي در مقابل پيشرفت آرمان هاي حزبي ديدند، از اين رو، با تمام قوا عليه 15خرداد 
دست به تبليغ زدند و همانند جهانخواران غربي پشت سر شاه قرار گرفته و گفته هاي او 
را تكرار كرده و تا آنجا كه توانستند نهضت اسامي ملت ايران و رهبر آن را مورد تاخت 

و تاز قرار دادند!
راديو مسكو شب 16خرداد، نهضت 15خرداد را چنين مورد ارزيابي قرار داد:

عناصر ارتجاعي ايران كه از اصاحات اين كش��ور مخصوصاً اصاحات 
ارضي ناراضي هس��تند و افزايش حقوق اجتماعي و توسعه آزادي زنان 

1. خوانندگان براي اطاع بيشتر از فراگيري جنبش امام خميني)ره( در ايران رك: تاريخ نهضت امام خميني، 
جلد اول.
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ايران را باب ميل خود نمي بينند، امروز در تهران، قم و مشهد تظاهرات 
خياباني برپا كردند. آش��وب كه به وس��يله عده اي ايجاد شده، به قصد 
ضديت با اصاحاتي بود كه از طرف حكومت ايران در دس��ت اجراست 
و يا برنامه هاي آنها در دست تهيه اس��ت. رهبران بلوا و محركين اصلي 
آن برخي از رهب��ران مذهبي بودند و عناصر ارتجاع��ي، بازار را به آتش 
كشيدند، چند مغازه را مورد حمله قرار داده و غارت كردند، اتومبيل ها 
و اتوبوس ها را در هم شكستند و به چند اداره دولتي نيز حمله  ور شدند.

راديو مسكو در اين ارزيابي جز تكرار اتهامات راديو سلطنتي ايران چيزي نمي گويد و با 
به كارگيري كلمه »ارتجاع«، »مخالف اصاحات« و ديگر الفاظ رسمي و حرفه اي جنبش 

آزادي خواهي ملت مسلمان ايران را مورد تهاجم قرار مي دهد. 
راديو پيك ايران در همين شب به پيروي از ارباب خود همان گفته هاي راديو ايران را 

در مورد امام خميني و قيام 15خرداد تكرار كرد و امام را »مرتجع« مي خواند! 
پشتيباني دولت شوروي از شاه و تاخت و تاز او به نهضت 15خرداد تنها به سطح راديو 
محدود نبود، بلكه روزنامه هاي شوروي نيز يكي پس از ديگري به ياري شاه شتافتند و 
به سهم خود از حمله و دش��نام به قهرمانان 15خرداد و رهبر آنان خودداري نورزيدند. 

روزنامه ايزوستيا ارگان دولت شوروي در 17خرداد 42 )7 ژوئن( مي نويسد:
... در تهران و مشهد و قم و ري به تحريك عده اي از روحانيون مرتجع 

مسلمان آشوب و بلوايي برپا شد.
آش��وب طلبان براي مبارزه عليه اصاحات ارضي دولت از ايام س��وگواري مرسومي... 
اس��تفاده نموده و عده اي از جوانان متعصب عقب افتاده چند مغازه را و چند اتومبيل را 

واژگون كردند.
و باألخره مجله هفتگي عصر جديد- چاپ مسكو- در تاريخ 19ژوئن 1963 )29خرداد 

1342( زير عنوان »توطئه مرتجعين ايران« مي نويسد:
هر سال در ماه مقدس محرم يك فستيوال مذهبي به يادبود شهادت 
امام حسين در ايران اجرا مي گردد. مؤمنين در حالي كه لباس عزا به تن 
دارند در مساجد تجمع كرده، دسته جمعي حركت مي نمايند. اين مراسم 
امسال نيز به همان وضع هميشگي انجام گرفت. در پنجم ژوئن كه تاريخ 
رسمي خاتمه اين مراسم بود، جمعيت عظيمي در ميدان نزديك بازار 
تجمع كرده و در حالي كه چاقو و چوب به دست گرفته بودند و شعارهاي 
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ضد دولتي مي دادند به طرف وزارت كشور به حركت درآمدند. وقتي كه 
جمعيت نزديك وزارت كشور رسيد، پليس چندين تير اخطار به سوي 
هوا شليك كرد ولي جمعيت متفرق نگرديدند و شروع به خراب كردن 
س��اختمان و شكس��تن درها و پنجره هاي آن نمودند. لذا پليس شروع 
به تيراندازي كرد و جمعيت در حالي كه كش��ته ها و زخمي ها را به جا 
گذاشته بودند متفرق گرديدند. اغتشاشات در محات ديگر پايتخت نيز 

به وقوع پيوست.
...جمعيت به پليس حمله نموده و ماشين هاي پليس را واژگون و آتش 
زدند. در چند ناحيه شهر آتش سوزي رخ داد. دولت از ارتش مدد خواست  
و حكومت نظامي اعام كرد و زره پوش ها ب��راي محافظت مراكز عمده 
شهر، مقر شاه و نخست وزيري مس��تقر شدند... تظاهرات ضد حكومتي 
همچنان در شهرهاي مشهد، تبريز، شيراز، قم و ري به وقوع پيوست... 
سخنگويان رس��مي مي گويند كه تمام اين اغتشاشات خود به خود به 
وجود نيامده، بلكه نتيجه توطئه رهبران مرتجع و آخوندهاي مسلمان 
بوده است. س��ي تن از ماهاي تراز اول دستگير ش��ده و در ميان آنان 
نام آيت اهلل خميني... ديده مي ش��ود... آخوندها قدرت فراواني در ميان 
طرفداران فرقه شيعه دارند و به داليل تاريخي، تعصب مذهبي در ميان 
ش��يعيان هنوز خيلي قوي بوده و در ماه محرم اي��ن تعصب به حداكثر 

شدت خود مي رسد.
خميني و طرفدارانش از اين تعصب مردم بهره ب��رداري كردند و علناً 
عليه دولت به توطئه هايي دست زدند. آنها ادعا كردند كه دولت قصد بر 
انداختن قوانين اسام را دارد. آنها از تعصب مذهبي مردم سوءاستفاده 
كرده آنها را اغف��ال كردند. آنه��ا اصاحات اجتماع��ي دولت و حقوق 
مش��ترك به بانوان را بهانه كرده، مردم را بر ضد دولت برانگيختند. در 
اثر تبليغات آنها اش��خاصي كه از تعصب كور ش��ده بودند به خيابان ها 
ريخته، به آشوب و بلوا دست زدند... ماهاي مس��لمان ايران صاحبان 
زمين فراواني هستند و ترس از دس��ت دادن اين اراضي باعث مخالفت 
آنها با دولت شده اس��ت... با داليل كافي مي توان تصور كرد كه ماها با 
تمام عناصر ارتجاعي مخصوصاً فئودال ه��ا در جريانات اخير همكاري 
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داش��ته اند... اگر چه نظم در تهران و س��اير ش��هرها برقرار شده. ليكن 
وضع هنوز بحراني مي باش��د. ماهاي مرتجع هنوز تس��ليم نشده و به 

دسيسه هاي ضد دولتي خود و پخش اعاميه ادامه مي دهند...
اين همكاري و اتحاد نامقدس ابرقدرت ها و اس��تعمارگران راستي و چپي در حمله به 
نهضت امام خميني، نمايانگر عظمت سياس��ي و اجتماعي او و ميزان اهميت و اصالت 
نهضت اسامي و اثرات ژرف و مثبت آن در ميان ملت مسلمان و زحمتكش ايران بود كه 
به  طور محسوس و چشمگيري منافع ابرقدرت ها و احزاب و سازمان هاي وابسته به آنها 

را در داخل به خطر مي انداخت.
2. امريكا ك��ه موجوديت خود را در اي��ران در گرو اجراي »انقاب س��فيد« مي ديد و 
سرسختانه خواستار اجرا و پياده ش��دن آن بود، با قيام امام عليه اين رفرم استعماري و 
اسارت بار، همه چيز خود را در معرض خطر و نابودي انگاش��ت. از اين رو با تمام نيرو و 
امكانات عليه امام خميني و نهضت ضد استعماري او بسيج شد. كمونيست ها نيز كه با 
آغاز نهضت اسامي ايران به رهبري امام ديگر نمي توانستند در ميان طبقات محروم و 
رنجديده اجتماع نفوذ كرده، آنان را به اس��م آزادي در جهت منافع شوروي قرار دهند، 
س��خت احس��اس خطر كردند و امام خميني و نهضت او را عليه خ��ود و منافع خويش 
پنداشتند و خود را ناچار مي ديدند كه با امپرياليس��م غرب و رژيم دست نشانده آن در 
ايران، هم صدا شوند و براي سركوبي نهضت با آنان همكاري نزديك و همه جانبه اي داشته 
باشند. چنانكه با امپرياليسم انگليس و رژيم دست نش��انده رضاخان قلدر در سركوبي 

جنبش اسامي جنگل همكاري همه جانبه اي داشتند.
علي رغم تاش بي امان استعمارگران شرق و غرب در آلوده ساختن چهره انقابي قيام 
15خرداد و سيل تهمت به قهرمانان آن رخداد تاريخي، حقايق در زير پرده پوشيده نماند 
و بسياري از واقعيت ها از البه الي قلم نويسندگان غربي كه مي كوشيدند قيام ملت ايران 
در 15خرداد را ارتجاعي، غير ملي و آنارشيستي وانمود سازند، بروز كرد و شاه و حاميان 
غربي و شرقي او را بيش از پيش رس��وا كرد؛ و از آنجا كه درج همه مقاله ها و نوشته هاي 
روزنامه هاي غربي درباره 15خرداد و بررسي و تفسير آن نياز به كتابي جداگانه دارد و از 
مجال اين نگارش بيرون است، به آوردن ترجمه برخي از نوشته هاي مطبوعات خارجي 

اكتفا مي گردد.
روزنامه االهرام- چاپ قاهره- در تاريخ پنجش��نبه 16خ��رداد 42 زير عنوان: »تهران 
شعله ور گرديده و اهالي آن با صداي بلند، براندازي نظام حاكم و قطع رابطه با اسراييل 
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را مي خواهند« نگاشت:
ديروز تهران از آتش خش��م مردم ش��عله ور ش��د و زبانه هاي آتش به 
ش��هرهاي ديگر كش��يد. نيروي نظامي و ارتش ش��اه با تانك و توپ و 
زره پوش به خيابان ها آم��د و صدها نفر از تظاهرات كنندگان كش��ته و 
زخمي شدند. نيروي نظامي كه به مسلسل سنگين مجهز مي باشد. كاخ 

شاه را احاطه كرده و راه هايي را كه به كاخ منتهي مي شود، بسته است.
تظاهرات قهرآميز مردم- كه ناظران سياسي آن را شديدترين تظاهرات 
ضد شاه پس از س��قوط دولت دكتر مصدق در سال 1953 مي خوانند- 
وقتي آغاز شد كه زعيم ديني، آقاي روح اهلل خميني و ياوران او دستگير 
شدند كه موجب ش��د تظاهرات به يك انقاب كاخ برانداز تبديل شود. 
تظاهرات كنن��دگان و هيئت ه��اي ديني كه به مناس��بت م��اه محرم 
سياه پوشند، با شعار مرگ بر شاه به اداره انتشارات و راديو هجوم كردند و 
كوشيدند آن را اشغال كنند و نيز به ساختمان هاي وزارت دارايي، وزارت 
خارجه و اداره روزنامه اطاعات كه وابسته به شاه مي باشد، حمله كردند 
و آن را به آتش كشيدند و ماش��ين هاي ارتشي را سنگ باران كرده، يك 
جيپ ارتش را پس از واژگون ساختن آتش زدند. پليس با مسلسل و گاز 
اش��ك آور به تظاهرات كنندگان يورش برد و عده اي را كشته و زخمي 
ساخت. بنا به اظهار شاهدان عيني در همان ساعات اول تظاهرات صدها 
نفر كشته شدند؛ و دامنه انقاب به مشهد كه در شمال شرقي ايران قرار 
دارد نيز كشيده شد و يكي از افراد پليس در اين شهر به قتل رسيد و نيز 

در شهر مقدس قم، انقاب مردمي به وقوع پيوست.
همين روزنامه در روز 17خرداد 42 زير عنوان »آتش در تمام شهرهاي ايران شعله  ور 

شده است« چنين مي نويسد: 
انقاب مردمي سراس��ر ايران را فراگرفته است و تاش بي امان ارتش 
كه به تانك و زره پوش مسلح است، در سركوب انقاب به جايي نرسيده 
است. نيروهاي انتظامي تهران را در اشغال خود دارند ولي توده هاي مردم 
توانس��تند حلقه محاصره پليس را شكسته، براي چندمين بار به منظور 
اشغال ساختمان اداره انتشارات و راديو كوشش به عمل آورند. ارتش با 
تجهيزات بيشتري به حفاظت از كاخ شاه پرداخته و شاه همراه خانواده 
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سلطنتي كاخ را ترك گفته و به كاخ سعدآباد كه در خارج تهران قرار دارد 
گريخته است. بنابر نوشته روزنامه اطاعات، شاه شخصاً رهبري سركوبي 
انقاب مردمي را بر عهده دارد و علي رغم حكومت نظامي و منع رفت و 
آمد از طرف دولت، دانشجويان دانش��گاه ها نيز به انقابيون پيوستند و 
آزادي زعماي ديني خود را مي خواهند و باالي درب ورودي دانش��كده 

صنعتي پاكي باال برده اند كه: »مرگ بر شاه خون آشام«. 
دامنه انقاب به شيراز نيز كشيده شده و در آن شهر چند پاسبان و يك 
افسر پليس به شدت زخمي شده اند. آتش انقاب در شيراز وقتي زبانه 
كشيد كه 6 تن از علماي برجسته و زعيم آنان، روح اهلل خميني بازداشت 

شدند. 
در تهران نيز تظاهرات قهرآميز و كشت و كشتار ادامه دارد و قبرستان 
در محاصره پليس اس��ت تا تعداد كش��ته ها كه در آنجا به خاك سپرده 
مي شوند از نظرها پوش��يده بماند. از تعداد كشته شدگان آمار صحيحي 

در دست نيست.
خبرگزاري آسوش��يتدپرس از نيويورك گزارش داد ك��ه ده ها نفر از 
دانشجويان ايراني در برابر س��ازمان ملل متحد دست به تظاهرات زدند 
و پاكارتي حمل مي كردند كه روي آن نوش��ته بود »م��ا انتخابات آزاد 
مي خواهيم«، »ما مي خواهيم كه حقوق بش��ر در ايران رعايت گردد«، 
»مرگ بر شاه« دانش��جويان ضمن اعاميه اي كه در آنجا پخش كردند 
يادآور شده اند كه انقابيون ايران با اصاحات مخالف نيستند، با تأمين 
حقوق زنان نيز مخالفت��ي ندارند و نيز با مبارزه با بي س��وادي مخالفت 
نمي كنند، بلكه با شاه مخالف هستند كه از طرف امريكا حمايت مي شود. 
گوينده رسمي دولت ايران زعيم ديني، روح اهلل خميني و ديگر علماي 

دين را متهم كرده كه با اصاحات ارضي شاه مخالفند...
مجله هفتگي ابسرواتور عرب در شماره هفدهم خود در ژوئن 1963 )خرداد 1342( 
مقاله اي را به تظاهرات خونين 15خرداد اختصاص داده و تحت عنوان »نيرنگ بزرگ« 

مي نويسد: 
موج تازه  اي از اغتشاش��ات ايران را فراگرفته اس��ت. در اوايل اين ماه 
چندين هزار نف��ر از طرفداران رهبر مذهبي آيت اهلل خميني دس��ت به 
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تظاهراتي عليه حكومت ديكتاتوري زدند. تظاهرات كنندگان خواستار 
آزادي زندانيان... و همچنين قطع روابط سياسي با اسراييل بودند. دولت 
ايران چندين سال اس��ت كه )دو فاكتو( دولت اس��راييل را به رسميت 
شناخته است و اين شناسايي باعث قطع روابط سياسي جمهوري متحده 

عرب و ايران شد.
همين مجله سپس اضافه مي كند: 

هر چند كه شاه در هر لحظه اعام مي كند كه اكثريت ملت پشت سر او 
هستند، مع ذلك ديگر از وضع خويش در برابر جنبش نيروهاي انقابي 
در تهران مطمئن نيس��ت... گرچه دس��ته هاي نظامي اغتشاشات ضد 
دولتي را س��ركوب كردند، ولي اين امر نتوانست مانع بشود كه رهبران 
مذهبي در ضمن پخ��ش تراكت هايي مردم را عليه رژيم ش��اه به جهاد 
دعوت كنند. اين تراكت ها كليه مس��لمانان صميمي را دعوت به جهاد 
عليه حكومتي كه راه حقيقي اسام را پيروي نمي كند، مي كردند. همين 
تراكت ها اضافه مي كنند كه دولت نمي تواند قانوني باشد. بنابراين ايمان 
مذهبي به ما اين حق را مي دهد و اين وظيفه را به دوش ما گذاشته است 

كه با دولت مبارزه كنيم.
ابسرواتور عرب سپس مي نويسد: 

اغتشاشات محرم از طرف دولت ايران به موجي از تعصب مذهبي نسبت 
داده شده است. علم اظهار داشته است كه رهبران مذهبي و شيعه هاي 
متعصب قصد داشته اند كه عليه رفرم هاي پيشنهادي شاه سابوتاژ كنند... 
ولي دانشجويان ايراني در اياالت متحده امريكا اظهار داشتند كه... اين 
اغتشاش��ات نتيجه محض و روشن احساسات ضد ش��اه و عدم رضايت 
عمومي توده مردم است، چه شيعه و چه  سني. عاوه بر اين نشان دهنده 

اين اعتقاد است كه حكومت در برنامه اصاحات خود صادق نيست.
خبرنگار )U.P.I( كه خود شاهد قسمتي از جريانات بوده اين طور گزارش مي دهد: 

تظاهرات كنندگان با مش��ت هاي گره كرده و فريادهاي رعدآسا وارد 
خيابان هاي اطراف بازار ش��دند و با قواي ارتش��ي مواجه گشتند. قواي 
مس��لح به طرف جمعيت تيراندازي مي كرد ولي مردم همچنان پيش 
مي رفتند. من ش��خصاً ناظر پيشروي ش��جاعانه تظاهرات كنندگان به 
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سوي رگبار گلوله بودم. ايمان مردم به حدي قوي بود كه سينه خود را 
سپر گلوله مي كردند و به پيروزي و موفقيت خود اطمينان داشتند، ولي 
نظاميان با تانك هاي سنگين و مسلسل هاي ساخت امريكا بيكار ننشسته 
بودند. من خود شاهد بودم كه سربازان با خونسردي هر چه تما م تر مردم 
را هدف گلوله قرار داده، درو مي كردند. يك��ي از تظاهرات كنندگان در 
مقابل من به زمين افتاد و جان سپرد. وقتي خم شدم جوان ديگري در 
برابر من غلتي زد و بر زمين افتاد و به  دنبال خود نواري از خون به جاي 
گذاشت. رهگذران جرئت و فرصت كمك به زخمي شدگان را نداشتند 
ولي هنگامي كه آتش خاموش شد و دود و آتش برطرف گرديد، اجساد 
كشتگان ظاهر گشت و آنگاه بازاريان به س��راغ ياران شهيد خود آمده ، 
با روزنامه اجساد آنها را پوش��اندند... به اطراف خود نگاه مي كردم، قلب 
تهران به صبح بعد از طوفان شبيه است. هر چيزي قطعه قطعه و ويران 
شده، تمام ادارات دولتي تعطيل و ش��هر مانند يك قلعه نظامي تسخير 
شده اس��ت. فجيع ترين وضعي اس��ت كه در دوران بيست ساله گذشته 
ديده ام. آت��ش و خرابي، ب��ازار و ادارات دولتي و مغازه ه��اي فراواني را 
فراگرفته. دود سياه به آسمان بلند است. غرش ماشين هاي آتش نشاني 
از هر گوشه اي به گوش مي رسد ولي هنوز ش��عله آتش به آسمان زبانه 

مي كشد...1 
روزنامه لوموند زير عنوان »تظاهرات در تهران، قدرت ش��اه را متزلزل كرده اس��ت«، 

چنين مي نويسد:
دستگيري خميني

اول ماه ژوئن براي مسلمانان شيعه ايران ماه عزا مي باشد كه شهادت 
حسين- سومين پيشواي اسام- را يادآوري مي كند. امسال ماه عزاي 
شيعيان از شور و هيجان ويژه اي برخوردار است. پرچم هاي سياه تمام 
شهر را در برگرفته است، بازار در همه جا به ويژه در محله هاي جنوب كه 
از همه فقيرتر و از همه سنتي تر است، به كلي بسته است. هزاران نفر در 

خيابان ها و در زير گنبدهاي بازار سينه مي زنند.
يك انرژي زيادي در اين فعاليت ها ديده مي شود. روز سوم ژوئن آقاي 

1. نقل از بولتن جبهه ملي، ش 3، جمعه 17خرداد 1342.
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خميني در مسجد بزرگ قم- شهر مقدس ايران- يك سخنراني شديداً 
قهرآميز عليه شاه ايراد مي كند و او را به قاتلين حسين تشبيه مي نمايد. 
پليس مداخله كرده، وحش��يانه حرف خميني را قط��ع مي كند، قهر و 
خشم باال مي گيرد، خميني از مردم مسلمان مي خواهد كه مأموران شاه 
را خفه كنند. مردم به حركت در مي آيند، پليس عقب نشيني مي نمايد 
ولي صبح فردا مأم��وران درب خان��ه خميني را به ص��دا در مي آورند. 
مي خواهند به زور وارد خانه شوند. پسر ايشان جلو ورود آنان را مي گيرد. 
مأموران شاه او را به قتل مي رسانند و خميني را بدون هيچ مجوز اداري 
دستگير مي كنند. خميني ساعت 4 دس��تگير مي شود و در ساعت 6/5 

تظاهرات كنندگان در تهران و تبريز، شيراز و مشهد به راه مي افتند.
در اين تظاهرات به هر پرچم عزاي حسين شهيد، عكسي از خميني زده 
شده بود و نيز بيرق هايي ديده مي ش��د كه روي آن نوشته بود »زنده باد 
مصدق«. اگر از مردم مي پرسيدي اين دو شعار چه معني دارد مي گفتند: 
خميني امام ماست و مصدق رئيس ماست. تجار بازار در اين تظاهرات 
شركت داشتند. از اينكه بعضي از تجار و ماها وابسته به مالكين زمين 
مي باشند، حتمي است ولي به نظر مي رس��د كه خميني در اين دسته 
نباش��د؛ ولي اين حقيقت را نيز نمي توان ناديده گرف��ت كه توده مردم 
جنوب شهر، بيكاران، پيش��ه وران و... در خط واحدي در اين تظاهرات 

شركت دارند.
شكاف بين رژيم س��لطه و توده روز به روز عميق تر مي شود. ماهاي 
بزرگ در زندان به س��ر مي برند و طرفداري توده با آنهاست. جبهه ملي 
و مخالفين چپ كه خود را از حوادث كنار نگه داش��ته اند، برنامه معين 
ندارند و به نظر مي رسد بيشتر از گذشته ايزوله شده باشند. دانشجويان 
دست به يك حركت انقابي زده اند ولي مخالفت آنها تاكنون از محدوده 
دانشگاه تجاوز نمي كند. كارگران در تهران به شدت و گرمي استقامت 

مي ورزند ولي سازمان مرتبي ندارند.1 
تهران- 6 ژوئن )آژانس فرانس پرس، آسوشيتدپرس، رويتر( از ساعت 
5 صبح كه مقررات منع عبور و مرور به اجرا گذاشته شد، تهران سومين 

1. لوموند، چاپ فرانسه، شماره 5760، 1963/7/25.
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روز شورش و عصيان خويش را آغاز كرد. اين شورش نسبت به روزهاي 
پيش خفيف تر بود. قواي نظامي با اش��غال مركز ش��هر و محاصره بازار، 
شورش كنندگان را وادار به تفرق مي كردند. جمعي از تظاهرات كنندگان 
كه از بازار به راه افتاده بودند يكبار ديگر كوشيدند ساختمان فرستنده 
راديو را تصرف كنند ولي موفق نش��دند. در داخل دانش��گاه گروه هاي 
دانشجو عليه حكومت تظاهرات مي كردند. نيروهاي نظامي دانشگاه را 
در محاصره داشتند ولي هنوز درصدد برنيامده بودند كه دستور وزارت 
فرهنگ را درباره تعطيل دانش��گاه به اجرا گذارند. ت��ق و لق بودن كار 
اتوبوسراني مانع از آن شد كه بسياري از مأموران دولتي بتوانند به سر كار 
خود بروند... كاخ شاه، كاخ نخس��ت وزيري و قبرستان شهر كه قربانيان 
تظاهرات چهارش��نبه )15خرداد( در آن به خاك سپرده مي شوند ، در 
محاصره قواي نظامي است. قبرستان را بدين جهت محاصره كرده اند كه 
مانع تظاهرات شديد خانواده هاي قربانيان گردند. 23 تانك به مراقبت 
گمارده ش��دند، 23 تانك س��نگين امريكايي در برابر اداره شهرباني و 
وزارت خارجه آماده عمليات هس��تند. تانك هاي ديگ��ري نيز همراه با 
6 جيپ مسلح به مسلسل، اداره پس��ت و تلگراف را مي پايند و سربازان 

به طور مدام انگشتانشان روي ماشه آماده فشردن است.
... شاه و ملكه فرح به اتفاق دو فرزندش��ان چهارشنبه )15خرداد( كه 
اوج ش��ورش بود، تهران را به قصد كاخ س��عدآباد ترك گفتند... وزارت 
دادگستري تعداد كشته شدگان را 74 نفر شمرده كه 60 تن آن در تهران 
و 14 تن در قم بوده است؛ اما به نظر مي رسد كه شماره قربانيان خيلي 
بيش از اين باش��د. حكومت به خبرهايي كه در آن تعداد كشته شدگان 
يك هزار تن شمرده شده اس��ت، اعتراض كرد. بيمارستان هاي تهران 
وسيله نظاميان محاصره شده است و به كسي اجازه ورود داده نمي شود. 
بيمارستان ها از دادن هر گونه اطاعي درباره تعداد زخمي ها و كشته ها 

امتناع مي ورزند. 
دخالت مصر؟

براي نخس��تين بار پس از ده س��ال، پايتخت تح��ت حكومت نظامي 
قرار گرفته است... در همان حال كه در ش��هر حكومت نظامي برپاست 
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وضع مبهم است. ژنرال پاكروان رئيس سازمان امنيت در يك مصاحبه 
مطبوعاتي اظهار داش��ت كه توطئه اي براي واژگون كردن رژيم در كار 
بوده است. وي تأييد كرد كه در سپيده دم چهارشنبه )15خرداد( آيت اهلل 
خميني را در قم، آيت اهلل قمي را در مش��هد و در حدود 30 تن ديگر از 
علما را توقيف كرده اند. وي اعام كرد كه اين اش��خاص به اتهام توطئه 
عليه امنيت كشور محاكمه خواهند شد. مدارك درباره همدستي اينان 
با توطئه گران خارجي به دس��ت آمده اس��ت. وي گفت وجوهي وسيله 
مصر در اختيار رؤساي مذهبي قرار گرفته است تا در داخل كشور ايجاد 
اغتشاش نمايند و با اين اغتشاش ها سياست اصاحات اجتماعي را كه 

شاه اتخاذ كرده است، ناكام گردانند.
ژنرال پاك��روان به عاوه تصريح ك��رد كه جبهه مل��ي در اين حركت 
شركت نداشته است و تنها تعداد كمي از دانشجويان در تظاهرات شركت 
كرده اند. هدف آيت اهلل خميني، رئيس توطئه گران با همدستي علماي 

خارجي اين است كه مي خواهد خود را مرجع شيعيان گرداند.
تدابير غاظ و شداد درباره نظم و امنيت 

جلس��ه هيأت وزيران كه عصر روز چهارشنبه منعقد گرديد، از ساعت 
10 تا 5 صبح مقررات منع عبور و مرور را تصوي��ب كرد. ژنرال نصيري 
بافاصله دس��تور زير را صادر كرد: هر گونه اجتماع از س��اعت 8 به بعد 
ممنوع اس��ت و مأموران فرمانداري نظامي دستور دارند به دنبال اولين 
اخطار شليك كنند. هر كس عليه نظم عمومي فعاليت كند در معرض 
مجازات اعدام ق��رار دارد و مأموران فرمانداري نظامي حق بازپرس��ي و 

توقيف هر مظنوني را دارند.
پنج شنبه صبح )16 خرداد( شديدترين ش��ورش ها در شيراز به وقوع 
پيوسته اس��ت. تظاهرات كنندگان- علما و مبارزيني كه پيراهن سياه 
در بر كرده اند به دنبال آنان مي باشند- به شكستن مغازه ها و آتش زدن 
وسايط نقليه پرداختند. آنها تقاضاي آزادي رؤساي مذهبي را مي كردند.1 
روزنامه »دي ولت« زير عنوان »تظاهرات كنندگان خواهان سقوط شاه شده اند« آورده 

است:

1. لوموند، چاپ فرانسه، شماره 5719، 1963/6/7 )17خرداد 1342(.
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تهران، 6 ژوئن
ناآرامي ها در اي��ران هنوز ادام��ه دارد. صبح پنجش��نبه )16خرداد( 
تظاهرات كنندگان متعصب در ش��هر جنوبي ايران )ش��يراز( خواستار 
سقوط شاه شدند. آنها مغازه ها را به هم ريخته، وسايل نقليه را به آتش 
كشيدند. در اغتشاشاتي كه 3 روز اس��ت به طول انجاميده است، طبق 
اظهار علم نخست وزير كشور 26 نفر كشته، 60 نفر زخمي شده اند. در 
تهران چتربازان تربيت شده جنگي به جس��تجو و تعقيب  گردانندگان 
اغتشاشات پرداختند. در محات مختلف شهر تظاهراتي به وجود آمد 
كه به وسيله نيروي انتظامي فوراً در هم كوبيده شد. فرمانده كل ارتش 
ايران بعد از شنيدن خبر تظاهرات در ش��يراز فوراً در اين شهر حكومت 
نظامي اعام كرد. اين حالت از چهارشنبه )15خرداد( در تهران حكم فرما 
مي باشد. تظاهرات كنندگان پاكارت هايي در دست داشتند كه روي آنها 
اين شعارها نوشته شده بود: »نابود باد رژيم كنوني«، »نابود باد دشمنان 
اسام«، »ما خواهان آزادي رهبر مذهبي خود هستيم«، »ما تا آخرين 

قطره خون در راه هدف مقدس خود به مبارزه ادامه خواهيم داد«.
دي ولت در شماره باال در گزارش ديگري نوشته است: 

اغتشاش��ات در تهران فروكش مي كند. پليس و ارتش اوضاع را تحت 
كنترل دارند. تهران- 6ژوئن. آشوب هاي شديد در پايتخت ايران در روز 
پنجشنبه فروكش كرده اند. كليه واحدهاي ارتش از مركز شهر فراخوانده 
شدند، ولي در نزديكي كاخ تابستاني شاه تيراندازي هايي ديده مي شد. 
صبح پنجش��نبه )16خرداد( گروهي از مردم كوشيدند تا براي سومين 
بار ساختمان ايستگاه راديوي تهران را به تصرف خود درآورند. در تعقيب 
اين جريانات واحدهاي ارتش مركز شهر را به محاصره خود درآوردند و 
تيرهاي هوايي خالي كردند. از آن پس سربازان به سوي بازار كه مرتب 
محل تجمع انقابيون قرار دارد حمله كردند... چتربازان در تمام مدت 
صبح پنجشنبه محات مختلف ش��هر را به جس��تجوي طغيان گران، 
مورد هجوم قرار دادند. 25 تانك جنگنده ب��ر گرد وزارت خارجه حلقه 
زده اند. كاخ سلطنتي توسط نيروهاي هوايي ارتش محافظت مي شود. 
شاه برخاف گزارش هاي سابق قبول نكرده كه همراه با خانواده اش كاخ 
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سلطنتي را ترك كند. او همراه ساير اعضاي دولت كليه اقدامات الزم را 
براي سركوب شورش ، رهبري مي كند. دانشگاه تهران صبح پنجشنبه 
بسته شد. دانشجويان اخالگر به وسيله كماندوهاي پليس از هم پراكنده 
شدند... كميس��يون امنيتي در جلس��ه فوق العاده اي خواستار اقدامات 
شديدتري عليه تظاهرات بعدي شد. به پليس و ارتش فرمان داده شد هر 
كوششي را براي اخالگري و ايجاد اغتشاش فورا در نطفه خفه كنند...1 

لوموند در گزارش ديگري آورده است:
... در تهران هنوز شهر به وسيله ارتش اشغال شده است و بازار و ديگر 
مناطق پرجمعيت جنوب را تحت نظر دارد. در داخل بازار و نيز در كنار 
مساجد سرباز مستقر شده اس��ت. تمام فعاليت هاي شهري اكنون فلج 
شده، مغازه ها بس��ته، در خيابان هاي اصلي حركت وسايل نقليه قدغن 
است. در هنگام شب صداي تيراندازي و رگبار مسلسل شنيده مي شود.

تظاهرات خونين در شيراز و قم
روز پنجش��نبه تظاه��رات قهرآميزي در ش��يراز به وقوع پيوس��ت. 
تعداد زيادي كش��ته و زخم��ي ش��دند. تظاهرات كنن��دگان- همانند 
تظاهرات كنندگان پايتخت- مغازه هاي ش��يراز را خراب و غارت كردند 
و ساختمان ها، س��ينماها و اتومبيل ها را به آتش كش��يدند. تعدادي از 

اتومبيل ها متعلق به پليس بوده است.
از نيروهاي انتظامي يك كلنل و عده اي پليس زخمي ش��ده اند. چهار 
رهبر مذهبي من جمله آيت اهلل محاتي دستگير شده، به تهران انتقال 

داده شدند.
از طرف ديگر در شهر مقدس قم- كه در 100 كيلومتري جنوب تهران 
واقع است- نيز شورش هايي به وقوع پيوسته است. از اين شهر نيز افرادي 
كشته و زخمي شده اند... س��تون هاي ارتش رفت و آمد تهران به قم را 

متوقف ساخته اند.

1. براي روشن شدن اين حقيقت كه مطبوعات خارجي روي دريوزگي و وابستگي به امپرياليسم، اخبار 15خرداد 
را مستقيماً از دستگاه تبليغاتي ايران مي گرفته اند و به نفع رژيم مي نوشته اند، در گزارش باال دقت نماييد. در اين 
گزارش با تيتر درشت اعام شده كه »اغتشاشات فروكش كرد، كليه واحدهاي ارتش از مركز شهر فراخوانده شدند«! 
ولي از آنجا كه دروغگو كم حافظه مي شود، بعد از چند سطر آمده كه: »مردم كوشيدند تا براي سومين بار ساختمان 

ايستگاه راديوي تهران را به تصرف خود درآورند و به ارتش دستور شدت عمل داده شد.«
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تظاهرات ديگري نيز در مشهد و تبريز به وقوع پيوسته است... 
رئيس دولت از توطئه سخن مي گويد. 

آقاي اسداهلل علم نخست وزير ايران در پنجشنبه در مصاحبه راديويي 
اظهار داشت كه از افشا ش��دن به موقع توطئه سران مذهبي خوشحال 
اس��ت. به گفته وي اين توطئه قرار بود تا 15 روز ديگ��ر به مرحله اجرا 
در بيايد... در چنين ش��رايطي احتمال خطر مي رفت كه دولت قادر به 
مقاومت نباشد... بدين طريق، آقاي علم، تز عمومي ژنرال پاكروان را كه 
طبق آن حوادث اخير به يك توطئه سياسي براي سرنگوني رژيم مربوط 

بوده است، تأييد مي كند...
به نظر مي رسد كه ش��ورش روزهاي چهارش��نبه و پنجشنبه )15 و 
16خرداد( جز يك برنامه عمومي از پيش تعيين شده نبوده است، بلكه به 
علت دستگيري رهبران مذهبي به ويژه دستگيري آيت اهلل خميني- كه 
از پرستيژ غير قابل انكاري در ميان توده هاي مسلمان شيعه برخوردار 
است و اين پرس��تيژ به خاطر آن است كه ايش��ان از ماه مارس گذشته 
رهبري جنبش مذهبي مخالف رژيم را به عهده گرفته اند- به وجود آمده 

است.1 
دي ولت نيز آورده است: 

مسلمانان عليه اصاحات، بازار در حال آتش سوزي
دولت علم حكومت نظامي اعام مي كند، اخبار »دي ولت«

تهران- 5 ژوئن. ]تعدادي[ كشته و زخمي از نتايج تشنجات شديدي 
است كه در پايتخت ايران به وقوع پيوس��تند. طبق احتماالتي كه داده 
مي شد و صدها نفر از مردم كشته شده اند دولت علم در تهران حكومت 
نظامي اعام ك��رد. ارتش ب��ا تانك و مسلس��ل عليه طرف��داران رهبر 
مس��لمانان، خميني، كه عليه اصاحات شاه دس��ت به اعتراض زده اند 
وارد عمل شد... تهران در تمام مدت روز همانند شهري در حال محاصره 
جلوه مي كرد. بعد از اغتشاش��ات چنين مي نمود ك��ه گردبادي وزيده 
اس��ت. تظاهرات كنندگان، بازار را در چندين نقطه به آتش كش��يدند. 
خيابان هاي مركز ش��هر مملو از باقيمانده خرابي ها و قطعات شيش��ه و 

1. لوموند، 8 ژوئن 1963 )18 خرداد 1342(. 
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پنجره اند. دولت علم اعام كرده كه عليه نيروهاي مخالف بدون ترحم 
پيش خواهد رفت. كاخ شاه در محافظت شديد است. نيروهاي محافظ 
كليه خيابان هايي را كه به كاخ منتهي مي شود كنترل مي كنند، عاوه بر 
اين بعضي از وزارتخانه ها نيز در تصرف و كنترل نيروهاي محافظ است. 
اقدامات امنيتي هنگامي در پيش گرفته ش��د كه مس��لمانان متعصب 
كوش��ش كردند بخش راديو و مطبوعات را محاصره ك��رده، به وزارت 

صنعت كه در مجاور آن قرار دارد هجوم آورند.
آنچه موجب اين اغتشاش��ات ش��د دس��تگيري تقريب��اً 130 نفر از 
اعتصاب كنندگان در سه شنبه شب و دستگيري خميني و معاونش در 

صبح چهارشنبه )15خرداد( بود...1 
روزنامه تايمز مالي نوشت: 

... شيش��ه هاي شكس��ته س��اختمان هاي دولتي و ردپاي نفرت انگيز 
تانك ها در معبرهاي اصلي تهران، نمادي از وضعيت فعلي ايران است. 
آمار تلفات مالي و جاني بسيار سنگين است. حكومت نظامي همچنان در 
تهران ادامه دارد... اين آشوب ها تنها متعلق به پايتخت نيستند بلكه در 
برخي از ديگر شهرهاي مهم نيز رخ دادند. حمله اي ديگر براي به دست 
گرفتن و اشغال ايس��تگاه راديويي انجام شد. مقامات و صاحب منصبان 
رسمي معتقدند كه شورش ها براي اشغال مراكز آب و برق شهر نيز پيش 

رفته بودند و موفق شدند از مرز نيروهاي پليس و ارتش بگذرند.
شورش ها نقطه اوجي براي درگيري بين دولت و روحانيون محسوب 
مي ش��د. روحانيون به رهبري آيت اهلل خميني در مخالفت با اصاحات 

ارضي به سر مي برند...2 
3. روزنامه  هاي صهيونيستي در فلسطين اش��غالي كه از خيزش و خروش ملت ايران 
بر ضد شاه و صهيونيست ها سخت بيمناك و نگران ش��ده بودند، با آوردن يك سلسله 
تحليل هاي زهرآگين و گزارش هاي دروغين كوشيدند كه مسلمانان را به اختاف هاي 
داخلي بكشانند، اذهان را مشوب كنند و حركت اس��امي ايران را به زير سؤال ببرند. از 

اين رو، اين گونه به ياري شاه شتافتند: 

1. دي ولت، شماره 129، 1963/6/6 )16 خرداد 1342(. 
2. تايمز مالي، چاپ لندن، 1963/6/19.
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شاه شيعيان را مات كرد
متعصبين مذهبي كه قصد داشتند با كمك مصر عليه اصاحات شاه 
قيام كنند، مرتجع ترين عنصر جهان اسام هستند. شاه ايران، محمدرضا 
پهلوي در هفته گذش��ته بر توطئه اي كه به نظر مي رس��يد وخيم ترين 

توطئه عليه حكومت وي در ده سال اخير است فايق آمد...
مبارزات دائمي ميان شيعه و س��ني و نيز اين حقيقت كه شيعيان به 
صورت اقليت در عالم اسام باقي مانده اند، باعث شد كه اين دسته مورد 
آزار و اذيت تعقيب كنندگان سني قرار بگيرند و در بسياري موارد نيز به 
صورت يك نهضت زيرزميني فعاليت كنند. شرايط مزبور باعث شد كه 
پيروان ش��يعه اطاعت كوركورانه و وفاداري بدون چون و چرايي نسبت 
به رهبر مذهبي خود داشته باشند و حاضر باشند در راه اجراي اوامر او 
جان خود را نيز فدا كنند. در نتيجه پيروان مذهب شيعه به مرور زمان 
به صورت مرتجع ترين و متعصب ترين دس��ته هاي اسامي درآيند و با 
توس��عه و تحول جامعه عرب كه در نزد آنها به منزله كفر بود، به شدت 

مخالفت كنند.
مراكز اصلي قدرت مذهب شيعه، در ايران و عراق است )در حدود نيم 
ميليون شيعه در عراق س��كونت دارد( و پيروي ميليون ها نفر ساكنان 
كشور از مذهب شيعه، قدرت سياسي بزرگي در ميان سران اين مذهب 

ايجاد كرده است، كه هيچ حكومتي نمي تواند آن را ناديده بگيرد.
با اين وجود انقاباتي كه در 12 س��ال اخير در خاورميانه اتفاق افتاد 
قدرت مذهب را در اين كش��ورها به كلي متزلزل ساخت و به موقعيت 
مذهب ش��يعه نيز لطمه وارد كرد. از اين لحاظ مبارزه ش��يعيان ايران 
با هدف هاي اجتماعي ش��اه به خصوص تس��اوي حقوق زنان، به منزله 

مبارزاتي است كه اميدي به موفقيت آن نيست.
موضوع جالب توجه در اغتشاشات اخير ايران، رفتار دوگانه سرهنگ 
ناصر، حاكم مصر اس��ت. حاكم مص��ر از آغاز حكوم��ت تاكنون ادعاي 
اصاحات اجتماعي و اقتصادي در آن كش��ور را داشته است و به خاطر 
اصاحات مزبور از حمله به محال مذهبي محافظه كار و محدود ساختن 
آن خودداري نكرده است، ليكن در ايران به دليل هدف سياسي خود از 



12
5

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

شد
خ 

تاري
 به 

يل
بد

كه ت
ي 

داد
 رخ

داد،
خر

15

همكاري با محافل مرتجع خودداري نكرده و سعي دارد به وسيله عمال 
خود و نيز جمع آوري اسلحه رژيم شاه را سرنگون كند...1 

در مقاله ديگري زير عنوان »چه عواملي باعث اغتشاشات اخير ايران شد« آوردند:
نخست  وزير ايران اعام داشت كه در تظاهرات اخير آن كشور كه باعث 
كشته ش��دن ده ها نفر و زخمي ش��دن صدها نفر ديگر شد، مذهبيون 
مرتجع دست داش��تند. صاحبان بزرگ اراضي و افراد مذهبي مرتجع با 
اصاحاتي كه در رفراندوم اخير از طرف اكثريت قاطع رأي دهندگان به 

تصويب رسيد مخالفت كردند.
نمي توان گفت اصاحات مزبور، اصاحات دامنه دار و وس��يعي است 
ولي هميشه عوامل دست راس��تي تر و مرتجع تر نيز يافت مي شوند كه 
با اقداماتي كه جه��ت مترقيانه دارد مخالفت كنند. همين ها مس��ئول 

خونريزي اخير تهران و شهرهاي ديگر ايران هستند...
اصاحات ارضي تاكنون شامل 15 تا 20 درصد از پنجاه هزار دهكده 
ايران ش��ده اس��ت. بر طبق اصاحات مزبور مالكي��ت ارضي، صاحبان 
اراضي به 5000 دو نام )هر دونم 1000 مترمربع( محدود گرديده است. 
صاحبان اراضي از اين ام��ر ضرري نمي بينند زيرا اراضي تقس��يمي به 

قيمت كامل به كشاورزان فروخته مي شود...
چه علتي باعث شد كه ش��اه اصاحات مزبور را انجام دهد؟ زيرا همه 
مي دانيم كه خود وي نماينده صاحبان اراضي و سرمايه داران بزرگ است. 
شاه اصاحات مزبور را اعام كرده است تا از يك نقطه عمومي پيشگيري 
كند... ش��اه و دولت مي دانند كه با عدم رضايت كشاورزان و كارگران... 
نمي توان وضع موجود را حفظ كرد... ه��دف اصاحات ارضي ايجاد دو 

1. روزنامه معاريو، چاپ تل آويو، 1963/6/9 م.
روزنامه يادشده در اين مقاله خود نقشه هاي زير را دنبال كرده است:

1. اختاف هاي مسلمانان شيعه و سني را كه به دست فراموشي سپرده شده بود، زنده كند و دامن بزند.
2. مكتب تشيع را )كه خطرناك ترين ايدئولوژي بر ضد صهيونيسم و امپرياليسم را دربردارد( مذهبي ارتجاعي 

بنماياند.
3. تقليد از مراجع و رهبران مذهبي را ارتجاعي و سخيف جلوه دهد. )مخالفت با اصل واليت فقيه(

4. اختافات نژادي عرب و عجم را زنده كند و احساسات ناسيوناليستي را دامن بزند.
5. قيام 15خرداد را عليه اصاحات ارضي، حقوق زنان و... وانمود كند.

6. دگرگوني هاي مصر و عراق و برخي ديگر از كشورهاي اسامي را كه به دوران شاهي پايان بخشيد بر ضد اسام 
و مذهب شيعه بنماياند.

7. نقش جمال عبدالناصر را در پديد آمدن قيام 15خرداد، مسلم و قطعي نشان دهد. 
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دستگي در طبقه كشاورز است. به اين منظور كه يك طبقه كوالك ايجاد 
نمايد و رابطه بين اين طبقه و طبقه كارگر را قطع كند. بنابراين نمي توان 

گفت اصاحات ايران حقيقتاً يك اصاحات مترقيانه است...
انگيزه تظاهرات كنن��دگان تهران اين بود كه دولت را وادار س��ازند از 
اجراي اصاحات خودداري كند، ليكن در اين ام��ر موفقيتي نخواهند 
داشت؛ زيرا فش��ار ملت بر شاه و دولت فوق العاده اس��ت و نيز نمي توان 
چرخ هاي زمان را به عقب برگردانيد. خونريزي ك��ه از طرف ارتجاع به 

عمل آمد باعث خواهد شد كه مرتجعين بيشتر در انزوا قرار بگيرند. 
حزب توده و جبه��ه ملي دكتر مصدق تاكنون بارها لزوم افس��ار زدن 
به س��ران مذهبي را كه در حيات سياسي ملت ايران دخالت مي كنند... 
گوشزد كرده اند. شكي نيست كه در مقابل اين نقشه هاي سران مذهبي، 

شاه، دولت، حزب توده و جبهه ملي در يك صف قرار دارند...1 
در روزنامه ديگري جوسازي بر ضد اسام و قيام 15خرداد اين گونه دنبال شده است: 

... اخت��اف مي��ان رهبران مذهب��ي از يك ط��رف و دول��ت و طبقه 
روش��نفكران از طرف ديگر، تنه��ا به اصاحات ارضي محدود نيس��ت. 
ايران با وجودي كه يك كشور اسامي است و اسام مذهب رسمي آن 
مي باشد، اما تعصبي كه در كش��ورهاي عربي وجود دارد در اين كشور 
ديده نمي شود. به عاوه در ميان عده زيادي از مردم ايران تمايل زيادي 
به احياي ايران باس��تان و تمدن قديم ايران قبل از اس��ام نشان داده 
مي شود. بيشتر ايرانيان عاقه دارند آنچه را كه مخصوص ملت ايران است 
از جمله سازش و تحمل نس��بت به ديگر گروه هاي مذهبي و نژادي كه 
ايرانيان را از اعراب مستثنا مي سازد، به صورت برجسته اي جلوه دهند. 
در ايران عاوه بر مسلمانان عده اي يهودي، بهايي، ارمني و زرتشتي نيز 
زندگي مي كنند و اين امري است كه برخاف ميل و رضايت افراد مذهبي 
متعصب مي باشد. از اين رو، در ش��عارهاي تظاهرات كنندگان چند روز 
پيش )15خرداد 42( ش��عار ضد اس��راييلي و ضد يهودي مقام مهمي 
داشت. تظاهرات كنندگان كوشش داشتند به ملت ايران بباورانند كه شاه 
و دولت او اصاحات ارضي را با كمك مربيان اسراييلي انجام مي دهند. 

1. روزنامه گل ها عام، ارگان حزب كمونيست »اسراييل«، 1963/6/9 م.
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به عاوه از سربازان اسراييلي براي حفظ و نگهباني كاخ هاي شاه استفاده 
مي شود...

شعارهاي ضد اسراييلي و ضد يهودي به خودي خود نشان مي دهد كه 
اغتشاشات از خارج هدايت شده است و برنامه آن در كنار رود نيل ريخته 
شده است... اين نگراني وجود داشت كه اغتش��اش كنندگان عملياتي 
بر ضد يهوديان انجام دهن��د. نامه هاي تهديدآمي��ز و نيز اعاميه هاي 
ضد يهودي در محله هاي يهودي نش��ين تهران و اصفهان و شيراز نشان 
مي دهد كه توطئه كنندگان قصد داشتند به يهوديان و در درجه اول به 
اسراييلي هايي كه در ايران كار مي كنند صدمه وارد سازند، ليكن دولت 
قواي محافظ در نقاط يهودي نش��ين قرار داد و از وقوع چنين حادثه اي 
جلوگيري كرد... حكومت فعلي ايران عامل باثباتي و عاقه اسراييل به 
ادامه اين حكومت به منافع ايران و حفظ صلح اين منطقه است. مي توان 
اميدوار بود كه قواي طرفدار دولت از بروز تشنجاتي كه ممكن است به 
استقال ايران لطمه وارد سازد جلوگيري نمايد. در عين حال ما نسبت 
به آينده جامعه يهوديان ايران نگران هستيم... شعارهاي ضد اسراييلي 
و ضد يهودي كافي است ثابت نمايد كه بهتر است يهوديان ايران محل 
مطمئني براي آين��ده خود در نظ��ر بگيرند. تحركات ناص��ر از امنيت 
يهوديان كشورهاي اسامي كاسته است. هر تغيير و تحولي ممكن است 
در درجه اول يهوديان را مورد خطر قرار دهد... دولت ايران روش ليبرالي 
نسبت به مهاجرت يهوديان به اس��راييل دارد و به اين علت تابعيت آنها 
را لغو نمي كند. بدين ترتيب كه از لح��اظ قانوني آنها مي توانند هر وقت 
بخواهند به ايران باز گردند و برخي نيز از اين موضوع استفاده مي كنند...1 
روزنامه  هاي صهيونيستي در شرايطي روي »توطئه«  تظاهرات كنندگان 15خرداد بر 
ضد يهوديان جار و جنجال به راه انداخته ان��د و از »آينده جامعه يهوديان ايران« اظهار 
نگراني كرده، زمزمه مهاجرت آنان به فلس��طين اشغالي را س��از كرده اند كه در يكي از 
روزنامه اسراييلي تلگرامي از نماينده كنگره جهاني يهود در تهران به چاپ رسيده است 

و در آن آشكارا اعام شده است كه تظاهرات ايران اصوالً »جنبه ضد يهودي ندارد«:

1. لمرحاب، چاپ تل آويو، ارگان اتحاد كارگر، 1963/6/10 م؛ روزنامه هتسوفه، ارگان »حزب جبهه مذهبي- ملي 
اسراييل«، 1963/6/9.
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... تلگراف زير از طرف آقاي موسي كرمانيان نماينده كنگره جهاني يهود در تهران به 
اداره كنگره در تل آويو رسيده است: »اغتشاش��ات، جنبه   ضد يهودي ندارد و به جامعه 
يهود صدمه اي وارد نشده است. دولت بر اوضاع مسلط است... بحران هنوز ادامه دارد...1 
ش��عارها و تظاهرات ملت به پاخاس��ته اي��ران بر ضد ش��اه و صهيونيس��ت ها، در روز 
15خرداد42 تا آن پايه بلند و رسا بود كه در فلسطين اشغالي و درميان صهيونيست ها 
نيز به خوبي طنين انداز ش��د. اشغال گران فلس��طين فرياد رس��اي مردم ايران بر ضد 
اشغال گران را شنيدند و پيام ضد صهيونيستي قيام 15خرداد را دريافت كردند. از اين 

رو، با تيتر درشت آوردند: 
تظاهرات عليه اسراييل در تهران

ديروز هزاران نفر مسلمان شيعه در خيابان هاي تهران تظاهرات كرده 
و قطع هرگونه روابطي با اسراييل را خواستار شدند. تظاهرات كنندگان 
در دسته هايي كه هر سال به يادبود نوه حضرت محمد تشكيل مي شود 

بر ضد شاه و اسراييل شعارهايي دادند.2 
اين روزنامه در گزارش ديگري با تيتر درشت اعام كرد:

تظاهرات كنندگان فرياد »شاه يهودي شده!« سر دادند

1. روزنامه هابوكر، چاپ تل آويو، 1963/6/10.
2. معاريو، چاپ تل آويو، 1963/6/5 م.

امام هنگام نطق آتشين در مدرسه فيضيه، عصر عاشورای 1383 )13خرداد 42(
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كسي كه شاهد اغتشاشات اخير تهران بوده است گزارش مي دهد كه 
افراد متعصب فرياد مي زدند:
»شاه اسراييلي شده« است.

اكبرت بهري )بهاري( وكيل مدافع مقيم اس��راييل كه امروز ساعت 3 
صبح از تهران وارد فرودگاه ليدا شد، وقايع اخير تهران را براي خبرنگار ما 
شرح داد. او اظهار كرد كه تظاهرات كنندگان فرياد مي زدند: »شاه ديگر 
به سربازان خود اطمينان ندارد و سربازان اسراييلي را مقابل ما قرار داده 
است.« وي اضافه كرد كه: جنبه ضد اسراييلي تظاهرات مزبور به حدي 

برجسته بود كه تظاهرات كنندگان فرياد مي زدند:
»شاه اسراييلي شده«- »شاه يهودي شده«

مشاٌراليه كه 18 روز در تهران اقامت داشته است اظهار داشت تا ديشب 
هيچ گونه اطاعي از وارد آمدن صدمه به اسراييلي هاي مقيم تهران و يا 

افراد جامعه يهودي به دست نياورده است. وي اضافه كرد:
... تانك ها و واحده��اي ارتش در تمام طول راه و ني��ز اطراف فرودگاه 

مستقر بوده  اند.
آقاي بهري اظهار داش��ت: تظاه��رات كنندگان در درج��ه اول عليه 
اصاحات ش��اه تظاهرات كردند و در اين ميان  همه كاسه كوزه ها را بر 
سر اسراييل شكستند. تظاهرات كنندگان را ديدم كه بسياري از آنها از 

جوانان بودند...1 
خبرگزاري هاي غربي- به ويژه صهيونيس��تي- نيز تبليغات دروغين و دور از واقعيت 
رژيم ش��اه عليه قيام 15خرداد را ب��ا آب و تاب ف��راوان مخابره كردن��د و نقش جمال 
عبدالناصر و مالكان را در آن قيام با تبليغات گسترده اي انتشار دادند و بار ديگر ماهيت 
ضد خلقي و غيرانساني دس��تگاه هاي خبرپراكني غرب و شرق را به نمايش گذاشتند و 
اين واقعيت را براي چندمين بار آشكار س��اختند كه جهانخواران و رسانه هاي گروهي 
آنان، وقتي كه پاي منافع استعماري و غارتگرانه شان در ميان باشد، چگونه از جنايات، 
تجاوزات و نامردمي ها چشم مي پوشند و همصدا با ديكتاتورها و آدمكش ها به جوسازي 
و دروغ پردازي بر ضد ملت ها مي پردازند، واقعيت ه��ا را انكار مي كنند، حقايق را ناديده 
مي گيرند، زورمداران خون آشام را »مصلح«!، »مترقي«، »ميهن دوست«، »يار و هوادار 

1. همان، 1963/6/7 م.
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حقوق دهقانان، كارگران و زن��ان« و... مي نمايانند و قربانيان ظل��م و چپاول و تجاوز را 
»مرتجع«، »عقب مانده« و »آلت دست مالكان و بيگانگان«، مي خوانند و آنگاه مي بينيم 
كه سفارت ايران در آلمان با خرسندي و بالندگي گزارش مي دهد كه تبليغات دروغين 
شاه در غرب توانسته است افكار را فريب دهد و به غربي ها بباوراند كه تظاهرات كنندگان 
15خرداد 42 »مخالف اصاحات ارضي و شركت بانوان در مقدرات كشور هستند«!! و 

توصيه مي كند كه:
... اكنون مهم ترين وظيفه ما اين اس��ت كه از اي��ن موقعيت حداكثر 
استفاده را بنماييم و با تبليغات وس��يع، از يك طرف بقاياي مخالفين و 
مفسده جويان را در داخل رسوا نموده و از طرف ديگر به كشورهاي غربي 

اهميت خاص برنامه هاي اصاحي شاهنشاه را بفهمانيم...
اين جوس��ازي ها و حق كشي هاي امپرياليس��م خبري و هم صدايي بنگاه خبرپراكني 
جهان با دس��تگاه تبليغاتي ش��اه و تأثير نامطلوب آنان روي افكار مردم جهان، دل امام 
را س��خت به درد آورد؛ از اين رو، پس از آزادي از زندان در سخنراني خود در تاريخ 26 

فروردين 1343 دردمندانه اظهار كرد:
... افسوس كه دس��ت ما از عالم كوتاه است، افس��وس كه صداي ما به 
عالم نمي رسد، افسوس كه گريه هاي اين مادرهاي بچه مرده نمي رسد 
به دنيا. ما را كهنه پرست معرفي مي كنند، ما را مرتجع معرفي مي كنند... 
جرايد خ��ارج از ايران، آنهايي كه ب��ا بودجه هاي گزاف ب��راي كوبيدن 
ما مهيا ش��ده اند، در خارج ما را مخالف اصاحات- كه اس��ام در رأس 
اصاحات واقع شده است- معرفي مي كنند، مخالف ترقي مملكت معرفي 

مي كنند...1 
با تفاصيل مذكور، عكس العمل نظام مشروطه سلطنتي و رسانه هاي وابسته به آن در 
داخل و خارج نشان مي دهد كه امام خميني و نهضت پانزده خرداد ضربه نهايي را دقيقاً 
به نقطه حساس رژيم شاه و قدرت هاي خارجي حامي نظام شاهنشاهي و احزاب مدعي 
مبارزه وارد ساخته و تحقيقاً اين ضربه به مشروعيت عقلي و ديني نظام مشروطه سلطنت 

و اركان وابسته به اين نظام وارد شده است...
4. رژي��م، عجوالنه و بدون پي��روي از منطق خاصي، پس از كش��تار پان��زده خرداد و 
دستگيري مرجعيت، اقداماتي را در رسانه ها انجام داد كه پيش از آنكه نشان از پيروزي 

1. صحيفه امام، 1378، ج1، ص285.
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باشد، نمايانگر بازسازي مشروعيت از دست رفته بود.
روزنامه هاي عصر تهران در روز 15خرداد با تيتر درشت، اعاميه اي را كه به نام آقاي 
مياني و آقاي قمي جعل ش��ده بود منتشر س��اختند! عنوان درشت »حضرت آيت اهلل 
مياني و آيت اهلل طباطبايي قمي مردم را به آرام��ش و رعايت نظم دعوت كرده اند« در 
باالي صفحه اول روزنامه هاي عصر تهران جلب  نظر مي كرد كه خود بازگوكننده ترس و 
وحشت و اضطراب شاه از قيام مردمي 15خرداد بود كه از طرفي آقاي قمي را دستگير و 
به زندان گسيل مي داشت و از طرف ديگر به نام او و آقاي مياني اعاميه جعل مي كرد 

تا از نفوذ آنان براي فريب و اغفال مردم سوء استفاده كند!
پاكروان- رئيس سازمان جاسوس��ي- سراسيمه در س��اعت يك و نيم بعدازظهر روز 
15خرداد به مصاحبه مطبوعاتي نشست و بيش��رمانه ترين ناسزاها و نسبت هاي ناروا را 
متوجه جامعه روحانيت  و قائد بزرگ اسام كرد و ضمن دم زدن از مذهب اثني عشري 
و آمادگي رژيم براي فداكاري در راه دين و... كه جز نشخوار عوام فريبي هاي هميشگي 

شاه چيز تازه اي در برنداشت چنين گفت:
... اما بين ايرانيان طبقه اي هست به اسم روحاني و اينها وظيفه دارند 
اصول دين را به س��اير هموطنان خود بياموزند و آنه��ا را در راه صحيح 
مذهب هدايت كنند و چون اين طبقه برخاف ساير طبقات فقط جنبه 
معنوي دارند، جامعه براي آنها احترام خاص قائل است... اما همان طوري 
كه براي هر طبقه اي از مل��ت به همان اندازه احت��رام مي گذارند كه به 
وظايف خود عمل مي نمايد،  طبقه روحانيون براي اينكه محترم باشند 
بايد به وظيفه معنوي خود عمل نموده و از ه��ر طمعي و از جاه طلبي و 
هر هوس��راني دوري كند... اخيراً روش بعضي از روحانيون طوري بوده 
است كه اشكاالت قابل ماحظه اي ايجاد كرده است و اولياي امور را وادار 

نموده است براي حفظ مصالح عاليه كشور اقدام نمايند.
... با كم��ال تأس��ف حاال باي��د به مطلب��ي بپ��ردازم ك��ه دردناك و 
مشمئزكننده است؛ عده بسيار معدودي از روحانيون با همدستي عناصر 
بسيار پليد خواسته اند با استفاده از نفوذ معنوي خود يك تاش مذبوحانه 
به كار برند و برخ��اف اراده تم��ام ملت جلوي اقدام��ات آزادي بخش 
اعلي حضرت همايوني را گرفت��ه و اميال پليد خود را ارض��ا نمايند... و 
چون ضامن و حارس ثبات و تماميت و استقال ايران، شخص شاهنشاه 



ش ويژه
بخ

132
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

مي باشد حمات خود را متوجه مقام سلطنت نموده، زيرا اطمينان دارند 
كه با تضعيف سلطنت پايه و اساس ايران را متزلزل مي نمايند...

پاكروان در اينجا لبه تيز حمله خود را متوجه امام كرده و با زشت ترين و مبتذل ترين 
كلمات او را مورد اسائه ادب و جسارت قرار داده است و بعد ادامه مي دهد:

... در اينج��ا مجبورم از خودم بپرس��م كه آيا با داش��تن مس��ئوليت 
امنيت كش��ور، در انجام وظيفه خود قصور نك��رده ام؟ آيا با وجود رأفت 
و نوع دوس��تي اعلي حضرت همايوني نمي بايس��تي كه اولياي امور را از 
نقشه خائنانه تضعيف كشور متوجه ساخته، تقاضاي اجازه شدت عمل 
كرده باش��م؟ بايد اذعان كنم كه اش��تباه كرده ام، تصور كرده ام با صبر 
و حوصله خواهم توانس��ت با كمك روحانيون عملي��ات چند نفر خائن 
را خنثي كنم. در چند ماه اخير كراراً دوس��تان و همكاران مرا گوش��زد 
كردند اش��تباه مي كني، اين طرز عمل نتيجه اي ن��دارد، خائنين جري 
خواهند شد. باالخره در مقابل قرائن عديده... فهميدم كه به كلي اشتباه 
كرده  ام...1 و به شما مي توان قول بدهم كه ديگر گذشتي نخواهد شد... 
اطاع دارند كه آقاي خميني و آقاي قمي دستگير شدند و عده ديگري 
نيز بازداشت شدند. اين اش��خاص با وجود مقام خيلي ارجمندي كه در 
عالم روحانيت پيدا كردند خواستند بلوايي به راه بيندازند. اين اشخاص 
بدون در نظر گرفتن مصالح عاليه كشور با تمام عناصر مرتجع همدست 
شدند و متوالياً تحريك كردند، از هيچ كار كوتاهي نكردند، از هيچ تهمتي 
خودداري نكردند و كار به جايي رسيد كه با عوامل خارجي تماس گرفتند 
و اگر به بعضي حرف هاي آنها توجه فرماييد، خ��ود خواهيد فهميد كه 
چه نقشه هايي داشته اند. در اين موقع يكي از خبرنگاران سؤال كرد:آيا 
اغتشاشات مجدداً به نظر شما كه وارد و مطلع هستيد روي خواهد داد؟ 
تيمس��ار پاكروان در پاس��خ گفت: تصور مي كنم اغتشاشات مختصري 
بشود... يكي از خبرنگاران پرسيد: ممكن اس��ت بفرماييد از چه كشور 

1. گويا ميان كارگزاران رژيم بر سر دستگيري يا عدم دستگيري امام، از ماه ها پيش از 15خرداد كشمكش بوده 
است و پاكروان در زمره كساني بوده كه مخالف بازداشت او بوده و عقيده داشته است كه با جناياتي از قبيل يورش 
به مدرسه فيضيه، سربازي بردن روحانيان و انتشار فحش نامه به اسم »مصلحين حوزه علميه قم«، »سازمان زنان« 
و... مي توان امام خميني را مرعوب و به عقب نشيني واداش��ت؛ و در اينجا براي اينكه به علت اين ارزيابي نادرست 

مبغوض ملوكانه! نشود به »غلط و توبه« پرداخته است.
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خارجي پول وارد شده؟ تيمسار پاكروان گفت: جواب اين سؤال را بعداً 
خواهيم داد. تيمسار پاكروان گفت: در تظاهراتي كه امروز در قم، شهر 
ري و تبريز روي داده است، يك موضوع روشن اس��ت و آن اينكه توده 
مردم موافق اين جريان نيستند... يكي از خبرنگاران پرسيد: آيا اعضاي 
جبهه ملي در اين جريانات شركت داشته اند؟ تيمسار پاكروان گفت: تا 

آنجا كه من اطاع دارم خير و...1 
به دنبال دروغ پردازي هاي پاكروان، »امير اسداهلل علم« به ميدان آمد و كوشيد كه افكار 
جهانيان را بفريبد و زمينه را براي محاكمه امام و مقامات برجسته روحاني كه دستگير 
شده بودند آماده سازد، علم در روز 17 خرداد كه نهضت امام خميني را شكست خورده 
و تمام شده مي پنداش��ت، به مصاحبه با خبرنگاران خارجي نشست، او در اين مصاحبه 
صريحاً اعام داش��ت كه: »پانزده نفر از بزرگترين پيش��وايان مذهبي به زودي تسليم 
محكمه نظامي خواهند شد و محكمه نظامي ممكن است معني مجازات اعدام را داشته 
باش��د«. روزنامه نيويورك هرالدتريبون در ش��ماره 8 و 9 ژوئن، تح��ت عنوان: »امكان 

مجازات اعدام براي پانزده نفر از پيشوايان مذهبي در ايران« چنين نوشت:
7 ژوئن- نخست وزير اس��داهلل علم امروز گفت پانزده نفر از بزرگترين 
پيشوايان مذهبي كه در آشوب ضد دولتي اين هفته در شهرهاي مختلف 
دست داشته اند، تس��ليم محكمه نظامي خواهند شد و محكمه نظامي 
ممكن است معني مجازات اعدام را داشته باشد. آقاي اسداهلل علم گفته 
است كه در نتيجه تيراندازي مأمورين در حدود بيست نفر كشته شده اند. 
نخست وزير اضافه كرد كه بعضي از سران آشوب گران مخفي شده اند ولي 

ما رؤساي آنها را دستگير كرده  ايم...
اين مصاحبه در مطبوعات داخل كشور انعكاس پيدا نكرد؛ زيرا روشن بود كه ملت ايران 
علي رغم خونريزي ها و آدمكشي هاي نظام شاهنشاهي، هيچ گاه تحمل شنيدن اهانت 
نسبت به پيشوايان اسامي خود را ندارد و ممكن است با ش��نيدن اين اخبار، غيرقابل 

كنترل شوند. شاه نيز براي اينكه از قافله دروغ عقب نماند در 17خرداد گفت:
... بايد به شما بگويم كه متأسفانه كساني كه بساط پانزدهم خرداد را به 
راه انداختند كما اينكه در ميان كساني كه يا زخمي شده اند يا دستگير 
ش��ده اند، خيلي از آنها مي گفتند كه ما چه كار كنيم، به ما بيست و پنج 

1. روزنامه هاي عصر تهران، چهارشنبه 15خرداد 1342.
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ريال داده بودند و مي گفتند در كوچه ها بدويد و بگوييد زنده باد فاني. ما 
حاال مي دانيم اين وجوه از كجا رسيده است و به شما ملت ايران به زودي 
جزئيات گفته خواهد ش��د. فقط اين موض��وع اوالً از لحاظ ايرانيت يك 
ايراني كه پول خارجي را بگي��رد و بر ضد جامعه خودش اقدام كند، اين 
را چه مي شود گفت؛ و دوم يك نفر شيعه پول بگيرد از يك نفر مسلمان 

غير شيعه اين چيست؟ 
اين دروغ كه توهين بزرگي به ساحت ملت ايران و مرجعيت ديني بود نشان مي داد كه 
نظام شاهنشاهي جاهانه همه ي پل هاي پشت سر اين نظام را كه در آينده براي توجيه 
شرعي خود به آن نياز داشت به كلي ويران مي كند و جايي براي حتي دلبستگي صوري 

مردم به اين نظام باقي نمي گذارد.
پيدايش افسانه ي عبدالقيس جوجو به عنوان فردي كه از لبنان وارد ايران شده و مبلغي 
معادل يك ميليون تومان ارز از طرف جمال عبدالناصر براي ايجاد بلوا و به هم ريختن 
نظم در ايران به همراه داش��ته نيز نش��ان مي داد كه مغز برنامه ريزي و ساماندهي رژيم 

پهلوي به كلي مسدود و از كار افتاده است.
امام خميني و ملت ايران در پانزده خرداد كاري ترين ضربات را بر همين مغز ساماندهي 

وارد كرده بودند.
اظهارات ضد و نقيض، درباره اين افسانه س��اختگي از طرف مراكز مختلف وابسته به 
نظام شاهنش��اهي، دليل بارز از كارافتادگي اين مغ��ز در اركان تصميم گيري هاي اين 
رژيم بود. زيرا جرايد وابسته به نظام فرس��تاده جمال عبدالناصر را عبدالقيس جوجو و 
سفارت شاهنشاهي ايران در بغداد به صورت رسمي او را محمد توفيق القياس و خاصه 
پيرامون دستگيري و اعترافات او نيز تناقض گويي ها ش��روع شد و اين نشان مي داد كه 
نظام شاهنش��اهي در مقابل نهضت پانزده خرداد نه تنها وجاهت عقلي و شرعي خود را 
از دست داده اند بلكه حتي نظم سياس��ي و برنامه ريزي آنها دچار اختافات جدي شده 
است. دروغ هاي دس��تگاه شاهنش��اهي نه تنها تأثيري در جامعه نداشت بلكه نفرت از 
نظام شاهنشاهي را بيشتر و پوشالي بودن اقتدار اين نظام را در مقابل يك پيرمردي كه 
دستش از همه ابزارهاي قدرت خالي و صرفاً تكيه بر حمايت هاي مردمي داشت نشان 

مي داد. 
ساواك در گزارشي پيرامون اثرات اين دروغ پردازي ها در جامعه مي نويسد: 

در چند روز اخير موضوعي كه اعلي حضرت همايوني در نطق خود در 
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همدان به آن اشاره فرموده كه هر نفر 25 ريال گرفته اند و در تظاهرات 
شركت كرده اند، بين مردم مورد تنفر و گفتگو و تمسخر قرار گرفته است 
و همه  مي گويند ببينيد چقدر مردم ايران بدبخت شده اند كه در پايتخت 
مملكت، مردم 25 ريال مي گيرند و جلوي گلوله مي روند و براي چنين 
مبلغ جزئي خود را به كش��تن مي دهند. همه مردم روي اين مطلب به 

همين نحو صحبت و اظهار نظر و مسخره مي كنند.
مأمور وي��ژه اضافه مي كن��د بايد به هر ترتيب ش��ده اي��ن مطلب كه 

بخصوص دستاويز مخالفين شده به نحوي اصاح شود.
ساواك در گزارش ديگري از جلسه كارگري »جامعه سوسياليست ها« )نيروي سوم( 

آورده است:
... گفته بودند ش��خصي را با يك ميليون تومان دستگير كرده ايم و آن 
ش��خص از طرف دولت مصر براي انقابيون ايران كمك هايي مي آورده 
است. ما هم مي دانيم آن شخص يك قاچاقچي حرفه اي است كه شغلش 
وارد كردن يا خارج كردن ارز از كش��وري به كشور ديگر است، ولي يك 
ميليون تومان پول نمي تواند در انقاب كشوري مؤثر باشد. مردم بابت 
خمس و زكات خود ميليون ها تومان پول مي دهند... شاه در نطق خودش 
گفته است كه مردم 25 ريال گرفتند و در اين تظاهرات شركت كردند، 

با اين حرف ها آبروي خود را مي برند.
خارجي ها وقتي اين حرف ها را مي ش��نوند مي گويند ايراني ها چقدر 
بيچاره و بدبخت هس��تند كه به خاطر 25 ريال جل��وي گلوله مي روند. 
اين حرف ها غير از اينكه دستگاه خودش را ضايع كند كار ديگري انجام 

نمي دهد...
در گزارش ديگر ساواك آمده است:

... مقام سلطنت اينكه در نطق خود اشاره كردند كه عبدالناصر موجبات 
تحريك و اغتشاش را در ايران فراهم ساخته، هم موجب سرشكستگي 
ايران در افكار جهانيان ش��ده و مي گويند پايه ه��اي اجتماعي ايران به 
قدري سست اس��ت كه عبدالناصر افريقايي قادر به اخال در كار ايران 
است و عاوه بر اين، شخصيت عبدالناصر از لحاظ بين المللي باال مي رود 
و براي او قدرتي فوق العاده قائل مي شوند كه در جلب كمك كشورهاي 
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بزرگ براي كشور مصر كامًا مؤثر مي باشد.
نقطه ضعف ديگري كه براي بيانات ملوكانه قائل شده اند اين است كه فرمودند مردم با 
دريافت 25 ريال به اين آشوب كه خطر مرگ براي آنان دربرداشت دست زدند و اين امر 
نشان مي دهد فقر عمومي در ايران تا چه درجه رسيده كه افراد براي 25 ريال جان خود 

را به خطر مي اندازند و يا از دست مي دهند... 
حتي برخي روزنامه هاي وابس��ته نيز نتوانس��تند آن اتهامات نابخردانه را به ريشخند 
نگيرند و با كنايه و اشاره گوينده آن را مورد تمسخر قرار ندهند. يكي از روزنامه هاي آن 

روز زير عنوان »آدم دانه اي 25 ريال« نوشت: 
... ديشب شاهنشاه در نطق كشاف خويش بر قسمتي از جريان، روشني 
افكندند. شاهنشاه فرمودند: كساني كه در جريان حادثه روز چهارشنبه 
]15خرداد[ بازداش��ت ش��ده اند در بازجويي گفته اند س��ري 25 ريال 
گرفته اند كه در تظاهرات شركت كنند. آنكه به آنها چوبدست داده، گفته 
نفري 25 ريال مي گيريد؛ اگر مرديد به بهشت مي رويد، اگر زنده مانديد 
اجرت يك روز كار گرفته ايد. فكر كنيد، آن طور كه مي گفتند جمعيت 
تظاهركننده ده هزار نفر بوده، اگر اين جمعيت كه فقط از جنوب ش��هر 
سرازير شده، شكسته، بس��ته، آتش زده، جلوي گلوله قرار گرفته بيكار 
نبود، كي حاضر مي شد براي 25 ريال س��ر خودش را بدهد و وارد يك 

حادثه نامعلوم و خون آلود شود.
حادثه 15خرداد قيمت سر انسان را در جنوب شهر تعيين كرده است. 
عده اي با ميل، سر خودش��ان را از قرار 25 ريال فروخته اند. اگر قيمت 
انسان را در كش��ورهاي افريقا بخواهند تعيين كنند، گمان نمي بريم از 
اين ارزانتر بشود قيمتي براي زندگي انسان تعيين كرد، قيمتي كه رضا 

و رغبت در آن دخالت داشته است.
اگر وضع اين عده از مردم جنوب شهر بهتر بود، شايد به اين ارزاني سر 
خودش��ان را نمي فروختند، الاقل قيمت يك سر صد ريال بود. حوادث 
روز 15خرداد نشان داد در مدتي كه فترت بوده، قيمت زندگي يك آدم 
حتي از قيمت رأي او در انتخابات هم ارزانتر شده است. چون رأي را به 
بهاي يك روز كار، يعني از 50 تا 100 ريال مي فروختند. و روز 15خرداد 
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سر انسان از سر گوسفند هم ارزانتر عرضه شده است...1 
يكي از مقامات ساواك با توجه به نيش و نيشخندهاي اين مقاله در حاشيه آن نوشته 
است كه: »بسيار بسيار قابل توجه و در خور بررسي و دقت است« و دومي زيرنويس كرده 

است كه: 
خاصه مقاله به اين مضمون است كه اگر اوضاع اقتصادي ايران خوب 
بود امكان نداشت كه هر آدم در مقابل 25 ريال اجير شود تا تظاهر نمايد! 
رژيم شاه كه خود س��ازنده و پروراننده اين دروغ ها بود، به رس��وايي بيش از حد و اثر 
معكوس و منفي آن در افكار عامه پي برد و لذا براي جلوگيري از تمسخر بيشتر جامعه 
فرمان داد جرايدي را كه اين را دروغ منعكس ساخته بودند جمع آوري كنند و ديگر از اين 
مقوله سخني به ميان نياورند! رجزخواني ها يكباره فروكش كرد، ديگر كسي از مدارك 
و اسناد به دست آمده، »داليل و ش��واهد زنده« و اين گونه اسناد شاهانه چيزي نشنيد، 
عبدالقيس جوجوي افس��انه اي براي هميشه در تاريخ مدفون ش��د. نظام شاهنشاهي 
دريافت كه هر چه در اين زمينه بيشتر داد سخن دهد خود را رسواتر و مفتضح تر كرده و 
خشم و احساسات توده ها را بيشتر عليه خود تحريك كرده  است. از اين رو صاح خود را 
در اين ديدند كه به كلي آن را كنار بگذارند! و از آن سخني نگويند، حتي شاه در كتابي 
كه به نام انقاب سفيد منتشر كرده اس��ت وقتي به قيام پانزدهم خرداد مي رسد جرئت 
نمي كند كه آن افس��انه ها را ديگر بار تكرار كند. اگر چه ماجراه��اي جمال عبدالناصر، 
عبدالقيس جوجو و محمد توفيق القياس��ي تكرار نشد اما ش��اه هنوز باور نكرده بود كه 
جنبش پانزده خرداد يك جنبش ملي- مذهبي و نمايانگر فقدان وجاهت شرعي، عقلي 
و قانوني نظام شاهنشاهي بود. بنابراين در اين كتاب همان توهمات ساخته ذهن خود را 

به شكل ديگري تكرار مي كند و مي نويسد :
... اين غائله به تحريك عوامل ارتجاع توسط شخصي صورت گرفت كه 
مدعي روحانيت بود... در عوض مسلم بود كه اين شخص ارتباط مرموزي 
با عوامل بيگان��ه دارد، به  طوري كه بعداً ديديم ك��ه راديوهاي آوارگان 
بي وطن حزب سابق توده، يعني حزبي كه اصوالً با خداشناسي مخالف 
بود، از اين ش��خص به كرات با عنوان آيت اهلل تجليل كردند و مقام او را 
به اصطاح معروف به عرش رس��انيدند، ولو اينكه احياناً تحريكات اين 

1. پيغام امروز، 42/3/19. 
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شخص از جاي ديگري آب مي خورد!1 
در چند سطر پايين تر به اين افسانه  سرايي چنين ادامه مي دهد: 

بلواي پانزدهم خرداد 1342 بهترين نمون��ه اتحاد نامقدس دو جناح 
ارتجاع سياه و قواي مخرب س��رخ بود كه با پول دسته اي از ماكين كه 

مشمول قانون اصاحات ارضي شده بودند انجام گرفت!!«2 
پانزده خرداد افول تمثال همايوني و شكس��ت تجدد و ترقي و توس��عه به شيوه نظام 
مشروطه سلطنتي در ايران بود. بعد از پانزده خرداد سال 42 و تبعيد امام به خارج از ايران 
و ظاهراً حذف فيزيكي امام از صحنه سياسي و اجتماعي، هيچ جريان و سازمان مذهبي 
و سياسي ديگر حرفي از بازسازي نظام مشروطه سلطنتي در ايران به ميان نياورد. پانزده 
خرداد ناكارآمدي اين رژيم را در ايجاد دگرگوني هاي سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي به  اثبات رسانيد.
امام خميني در س��ال 42 ب��ا حمله به  اركان اين نظام، مش��روعيت عقلي، ش��رعي و 
تاريخي آن را به چالش كشيد و در س��ال هاي تبعيد در نجف با تدوين نظري حكومت 
اسامي الگوي آرماني خود را براي ايجاد دگرگوني در ايران به جامعه معرفي كرد. امام 
خميني)ره( تنها متفكري بود كه براي گذار ايران از يك جامعه  استبدادي و عقب مانده و 
وابسته به يك جامعه مستقل، آزاد و پيشرفته داراي الگوي نظام سياسي و اجتماعي بود.
گفتمان ام��ام خميني در حوزه س��امان اجتماع��ي و نظام اجتماع��ي، يك گفتمان 
برخاس��ته  از الگوهاي غربي نبود، امام از دل دين و مذهب شيعه،  اركان نظم اجتماعي 
جديد را پايه ريزي كرد. در اي��ران معاصر متفكري وجود ندارد ك��ه مانند امام خميني 
هم در فروپاشي نظم كهنه و پوسيده و هم در پايه ريزي يك نظام جديدي و پويا داراي 
الگوي مشخصي باشد. پانزده خرداد سرآغاز اين نظم جديد و افول تمثال نظام مشروطه 
سلطنتي در ايران اس��ت و جا دارد كه محققين اين مرز و بوم به دور از الگوهاي رسمي 
تحليل هاي سياس��ي و تاريخي كه تحت تأثير آموزه هاي غربي است، با توجه به ساخت 

اجتماعي ايران به نقد و تحليل اين حماسه تاريخي بنشينند. 

1. انقاب سفيد، ص45-46.
2. همان. 
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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. 



15
9

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

 و...
سم

طاني
 سل

وال
ف ز

 عط
طه

و نق
ی 

ام
ب اس

قا
ار ان

ستو
ی ا

ه ها
؛ پاي

داد
خر

15

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. 
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15خرداد، برافتادن مشروطه و برآمدن انقالب اسالمي
»مقدمه اي بر يك جنبش بزرگ اجتماعي با اسناد جديدي از اين نهضت«

مقدمه: دکتر مظفر نامدار1
خاطرات و اسناد: حجت االسالم والمسلمين محمدعلی انصاری اراکی

مقدمه 
بارها شنيده ايم كه 15خرداد سال 1342 در تاريخ تحوالت سياسي- اجتماعي ايران 
نقطه  عطف است. اگر چه عده اي تاش مي كنند با عادي سازي دگرگوني هاي اين مقطع 
تاريخي، از تبيين نتايج آن پرهيز كرده و نقطه  عطف بودن آن را برنتابند، اما مگر مي توان 

اثرات يك جنبش اجتماعي فراگير، مثل 15خرداد را از تاريخ ايران حذف كرد؟! 
15خرداد در ظاهر يكي از حوادث معمولي در ميان ده ها حوادثي بود كه كشور ما در 
آن مقاطع بحراني با آن دست به گريبان بود. هزاران نفر در اين دوران دستگير، زنداني، 
تبعيد، شكنجه يا كشته ش��دند كه دس��تگيري امام خميني و زنداني، تبعيد، شكنجه 
و ش��هادت ياران او هم يكي از آن هزاران بود. با اين توصيف اگر به 15خرداد به ش��كل 
يك رخداد اجتماعي نگاه كنيم، تف��اوت چنداني با رخدادهاي ديگر نخواهد داش��ت. 

1. اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال دوم، شماره 3، بهار 84 به چاپ رسيده است.
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اما چرا 15خرداد نقطه  عطف تاري��خ تحوالت دوران معاصر ايران ش��د؟! آنهايي كه به 
دگرگوني هاي اجتماعي و نقش جنبش ها در اين دگرگوني ها، به شكل يك رخداد نگاه 
مي كنند و آن را برش��ي از برش هاي متفاوت تاريخ يك انديشه يا يك ملت مي دانند، نه 
تنها توجيهي براي نقطه  عطف بودن پاره اي از جنبش ها در دست ندارند بلكه مهم ترين 
و قوي ترين دليلي كه مي توانند ارايه دهند، عادي سازي چنين جنبش هايي در فرآيند 
توسعه  يك جامعه  عقب مانده اس��ت. از ديدگاه چنين تفكري )كه يكي از رسمي  ترين 
تفكرها در حوزه  انديشه هاي سياسي غرب براي تحليل جنبش هاي اجتماعي مي باشد(، 
هر رخداد اجتماعي در شرايطي ظهور كرده و با از بين رفتن آن شرايط، تاريخ آن جنبش 
نيز به پايان خواهد رس��يد. بنابراي��ن، جنبش هاي اجتماعي جريان��ات عادي در حوزه 
دگرگوني هاي جوامعي اس��ت كه تمايل دارند از يك جامعه  سنتي و عقب مانده به يك 
جامعه   پيشرفته و توسعه يافته )جامعه  مدرن( عبور نمايند. جنبش هاي اجتماعي عموماً 
برآمده از مقاومت نيروهاي كهنه، تحول ناپذير و طرفدار وضع موجود در مقابل نيروهاي 
جديد، اصاح طلب و خواستار دگرگوني وضع موجود است. با اين توصيف خاستگاه اصلي 

و اساسي چنين جنبش هايي در جوامع توسعه نيافته است. 
اي��ن تحليل كه تحليل جناح ليبرال فلس��فه سياس��ي غرب اس��ت، خاس��تگاه همه  
جنبش هاي اجتماع��ي را به نوعي ب��ه دگرگوني هاي اقتصادي و سياس��ي و اجتماعي 
برمي گردانن��د و در اين دگرگوني ها به ن��درت جايي براي باور ه��ا، اعتقادات، ارزش ها 
و گرايش هاي فكري و ايماني م��ردم باز مي كنند. بخش اعظم��ي از متوني كه جنبش 
15خرداد ايران را تحليل كردند، تح��ت تأثير چنين تفكراتي قرار داش��ته و در نتيجه 
تاش هاي آنها معرفت جدي��دي به ارمغان نم��ي آورد. در تحليل گران چپ و راس��ت 
اين متون با موضوعات مش��ابهي رو به رو هس��تيم، مدرنيزاس��يون ايران، مقاومت هاي 
فئوداليس��تي و ارتجاعي، طرح »اتحاد براي پيش��رفت« كندي جه��ت مقابله با نفوذ 
كمونيسم در خاورميانه، نفوذ امريكا و اسراييل در ايران، طبقه، سياست، ايدئولوژي، بازار، 
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توسعه  ناهمگون، توسعه نيافتگي سياسي و غيره.1 نيروهاي سياسي اين تحليل رسمي 
نيز عموماً به دو نيروي اجتماعي طبقه بندي مي شوند: 

1. طبقات و نيروهاي اجتماعي سنتي شامل اش��رافيت زمين دار، روحانيت، طبقات 
بازاري و دهقانان. 

2. طبقات و نيروهاي اجتماعي مدرن ش��امل طبقه  متوس��ط جدي��د، طبقه  كارگر و 
روشنفكران و سازمان ها و احزاب وابسته به آنها.2 در غلبه  گفتمان  اين ديدگاه، جنبش 
15خرداد يك حركت كور اجتماع��ي از ناحيه  جريانات مذهبي تلقي مي ش��ود كه در 
تحليل هاي مدرن از جنبش هاي اجتماعي، جايي براي اين جريان در انديشه، ساماندهي 

و رهبري تحوالت اجتماعي وجود ندارد. 
لطف اهلل ميثمي در خاطرات خودش به نوعي، نگرش حاكم بر اين جريانات را در برخورد 

با جنبش 15خرداد نشان مي دهد و مي نويسد: 
ابتدا، نهضت آزادي در قبال حركت روحانيت، موضعي غير فعال گرفت. 
اعاميه اي داد كه معلوم نبود موضعش چيست. تأييد است يا مخالفت؟ 
و يا اينكه مي خواهد برخورد فعال كند. اما انجمن اسامي دانشجويان، 
اعاميه اي داد كه مي خواست انگيزه  علما و مراجع را توضيح دهد و روي 
انگيزه هاي ضد استبداد]ي[، آنها بيشتر تأكيد كند. اين اعاميه، تأثير 

1. متون متفاوتي قبل و بعد از انقاب اسامي تحت تأثير اين تحليل رسمي به چاپ رسيده است كه به نمونه هايي 
از آنها اشاره مي شود. 

� يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب، ترجمه احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي، تهران، ني، 1377، 
چاپ دوم. 

� نيكي آر.كدي، ريشه هاي انقاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي تهران، حكم، 1369. 
� منصور معدل، طبقه، سياست و ايدئولوژي در انقاب، ترجمه محمدس��االر كسرائي، تهران، مركز بازشناسي 

اسام و ايران، 1382. 
� مسعود كمالي، دو انقاب ايران، مدرنيته، جامعه مدني، مبارزه طبقاتي، تهران، ديگر، 1381. 

� جان،  دي، استمپل، درون انقاب ايران، ترجمه منوچهر شجاعي، تهران، رسا، 1377.
� محسن مياني، شكل گيري انقاب اسامي از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسامي، ترجمه مجتبي عطارزاده، 

تهران، گام نو، 1381.
� هوشنگ اميراحمدي و منوچهر پروين، ايران پس از انقاب، ترجمه علي مرشدي زاده، تهران، مركز بازشناسي 

اسام و ايران، 1381.
� جهانگير آموزگار، فراز و فرود دودمان پهلوي،  ترجمه اردشير لطفعليان، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1375.

پاره اي از محققان مسلمان نيز تحت تأثير اين قرائت رسمي به تحليل 15خرداد پرداخته اند كه براي آشنايي با 
انديشه هاي آنها مي توان به كتاب: داوود مهدوي زادگان، عادي سازي جنبش  هاي مردمي در ايران معاصر، انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامي، تهران، 1380 مراجعه كرد.
2. متعصب ترين ش��يوه اين طبقه بندي رس��مي را مي توان در آثار دكتر حسين بش��يريه علي الخصوص كتاب 
ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي ايران مشاهده كرد. ر.ك. حسين بشيريه، ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي 

ايران، دوره جمهوري اسامي، تهران، مؤسسه پژوهشي نگاه معاصر، 1381. 
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زيادي در اعضاي نهضت آزادي گذاشت. چون اعضاي انجمن و نهضت، 
مش��ترك بودند و اكثر بچه هاي انجمن، عضو نهضت آزادي هم بودند. 
اين موج به شوراي مركزي هم كشيده ش��د. تا آنجا كه من اطاع دارم 

در شوراي مركزي، در واكنش به اين اعاميه، سه جريان به وجود آمد:
... يك جريان كه به جبهه  ملي بيش��تر گرايش داشت، مي گفت: بايد 
بي تفاوت بود. اين حركت ها قشري اس��ت و با اصاحات و آزادي زن ها 
مخالف است. سرلوحه  كارهاي مصدق، اصاحات اجتماعي بود. حاال كه 
عملي شده بايد از آن اس��تقبال كرد... اين جناح نهضت آزادي، حركت 
روحانيت را قشري مي دانست و با آن مخالف بود گرچه جرئت مخالفت 
علني نداشتند. جناح  ديگري مي گفت بايد حركت علما را تأييد كنيم... 
جناحي هم معتقد بودند كه بايد با روحانيت برخورد تعالي بخش كرد و 

حركت آنها را عمق داد.1 
آنچه نقل ش��د رس��مي ترين تحليل جريانات سياسي و فكري اي اس��ت كه در تاريخ 
تحوالت دوران معاصر ايران، به طور كلي دگرگوني هاي اجتماعي را خارج از واسطه گري 
و هدايت نيروهاي روش��نفكري كه آبش��خور انديش��ه هاي سياس��ي و اقتصادي آنها 
دگرگوني هاي غرب اس��ت، برنمي تابند و در همان دوران نيز علي رغم عظمت جنبش 
اجتماعي 15خرداد، باور نمي كردن��د كه مذهب و رهبري مذهب��ي توانايي پايه ريزي 
و هدايت ي��ك جنبش اجتماعي عليه نظام مش��روطه  س��لطنتي كه ي��ك نظام مدرن 
اروپايي بود را داشته باشد. نقطه  عطف بودن 15خرداد را دقيقاً بايد در تبلور همين باور 

جست وجو كرد.
15خرداد مباني مبارزات ملت ايران، شيوه  مبارزات، رهبري، نيروهاي اجتماعي و به 
طور كلي هدف و آرمان هاي مبارزات را دچار دگرگوني كرد و از اين طريق با همه  وجوه 

تاريخ اين سرزمين، باورها، اعتقادات و ارزش هاي ملت ايران پيوند خورد. 
دستاورد نهضت 15خرداد 42، پيروزي 22بهمن 57 بود.2 

15خرداد به تعبير حضرت امام مبدأ نهضت اس��امي ايران است و از اين جهت نقطه  
عزيمت و عطف تحوالت تاريخ معاصر ايران محسوب مي ش��ود. زيرا انقاب اسامي به 
تمام معنا يك انقاب بزرگ اجتماعي و متفاوت از تمامي دگرگوني هاي اجتماعي بود. 

1. از نهضت آزادي تا مجاهدين، خاطرات لطف اهلل ميثمي، جلد اول، تهران،  نشريه صمديه، بي تا، ص120.
2. صحيفه امام، ج14، ص403.
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انقاب اسامي اگر چه از جنبه  پيش��ينه هاي تاريخي، به نوعي دستاورد هاي فكري، 
سياسي و اجتماعي جنبش هاي سياس��ي قبل از خود را در بردارد، اما به تمام معنا يك 
انقاب متفاوت از حركت هاي پيشين است و اين تفاوت را بايد در مبدأ انقاب اسامي 

يعني جنبش 15خرداد جست وجو كرد.
نهضت مل��ت بزرگ ايران ك��ه در 12 محرم، 15خرداد به ش��كوفايي 
گراييد، پرده هاي تزوير و عوام فريبي شاه را پاره كرد و قتل عام شاهانه و 
فداكاري ملت، مبدأ عظيمي در تاريخ ايران گرديد و مفتاح نجات اسام 
و عدالت به دست آمد و نطفه مقاومت ملي منعقد و با تربيت و روشنگري 

روشنگران، رو به رشد و تكامل نهاد.1 
امام خميني پايه گذار جنبش 15خرداد بارها در فرمايشات خود فرمودند كه 15خرداد 
از جنبه مباني، هدف، پايه گذاران جنبش، ادامه دهندگان، نظريه پردازان و خاصه همه 
اركان دگرگوني هاي اجتماعي يك جنبش، متفاوت از جنبش هاي گذشته ايران تلقي 
مي شود. جامعه شناسي سياس��ي امام از جنبش 15خرداد، يك جامعه شناسي دقيق و 
راهگشا است. سوال هاي اساسي اي را كه يك متفكر اجتماعي بايد در تحليل جنبش هاي 
اجتماعي و در رأس آن جنبش 15خرداد روشن كند، امام در سخنان 58/3/15 به دقت 

ترسيم مي كند: 
15خرداد چرا به وجود آمد و مبدأ وجود آن چه بود؟ در دنباله آن در 
سابق چه بود و االن چيس��ت و بعد ها چه خواهد بود؟ 15خرداد را كي 
به وجود آورد و دنباله آن را كي تعقيب ك��رد و االن كي همان دنباله را 
تعقيب مي كند و پس از اين اميد به كيست؟ 15خرداد براي چه مقصدي 
بود و تا كنون براي چه مقصدي است و بعد ها براي چه مقصدي خواهد 
بود. 15خرداد را بشناس��يد و مقصد 15خرداد را بشناسيد و كساني كه 
15خرداد را به وجود آوردند بشناس��يد و كساني كه 15خرداد را دنبال 
مي كردند بشناسيد و كس��اني كه از اين به بعد اميد تعقيب آنها هست 
را بشناس��يد و مخالفين 15خ��رداد و مقصد 15خرداد را بشناس��يد... 
15خرداد براي اس��ام بود و به رس��م اس��ام بود و به مبدئيت اسام و 
راهنمايي روحانيت و همين جمعيت ها بودند كه 15خرداد را به وجود 
آوردند و همين صف جمعيت بودند كه كشته شدند. همين طبقه از افراد 

1. همان،  ج5، ص283.
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اس��امي كه براي اس��ام قيام كردند و هيچ نظري جز اسام نداشتند، 
15خرداد را به وجود آوردند.1 

بر مبناي روش شناختي پيشنهادي امام خميني كه بي ترديد دقيق ترين روش شناخت 
جنبش 15خرداد است، به تحليل وجوه متفاوت و نقاط عطف آن با جنبش هاي ديگر به 
ش��كل اجمالي مي پردازيم و اميدواريم كه عاقه مندان به تاريخ تحوالت اين مرز و بوم، 
فارغ از سيطره گفتمان هاي رس��مي در حوزه سياست و تحليل جنبش هاي اجتماعي، 

روش مذكور را مورد نقادي علمي قرار دهند. 

15خرداد و پايان مرجعيت سياسي غرب گرايان در دگرگوني هاي اجتماعي 
15خرداد مرجعيت مبارزات سياسي قطب بندي ش��ده حزبي و سازماني را كه از بعد 
مشروطه تبديل به يك سنت سياسي گرديده بود و در شعار هاي خود اين مطلب را القا 
مي كرد كه ايجاد دگرگوني در ايران، نوس��ازي و توسعه سياسي و هرگونه تحولي جز از 
طريق اين جريانات و روشنفكران وابسته به آنها ممكن نيس��ت، مورد ترديد قرار داد و 
با وارد كردن روحانيت در همه اركان سياست، مرجعيت تفسير تحوالت سياسي را در 
باور هاي اجتماعي در ميان نخبگان سياسي، دانشگاهيان، طاب علوم ديني و ساير اقشار 

اجتماعي متحول كرد و اين مرجعيت تفسير را به نهادهاي ديني برگرداند. 

15خرداد و آزادي نيروهاي اجتماعي از تفسير هاي كليشه اي غرب 
آزادي گسترده نيروهاي اجتماعي از تفسير هاي كليش��ه اي غرب، يكي ديگر از نقاط 
عطف 15خرداد درتاريخ تحوالت ايران بود. جنبش هاي سياسي و فكري گذشته عموما با 
پايگاه هاي اجتماعي آن در اقشار خاصي تعريف مي شد. توان اين پايگاه ها براي آزادسازي 
نيروهاي اجتماعي و ايجاد يك جنبش فراگير، ناچيز و محدود بود. نيروهاي ملي تحت 
عنوان جبهه ملي، نهضت آزادي و ساير سازمان هاي سياسي و حزبي ديگر را اگر شأني 
براي آنها در بسيج سياسي و اجتماعي ايران قائل باشيم، اين شأن توانايي پوشش وسيع 
نيروهاي اجتماعي در همه اقش��ار جامعه را ندارد. آزادسازي انديشه هاي اجتماعي اين 
جريانات فقط در گرايش هاي خاصي مؤثر واقع مي ش��د. اما جنب��ش 15خرداد و امام 
خميني، گستره اين آزاد س��ازي را به همه توده هاي مردمي كش��يد. امام با آزاد سازي 
نيروهاي مردمي، زمين��ه را براي يك جنبش اجتماعي عموم��ي و فراگير نه محدود به 

1. همان، ج8، ص53.
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نخبگان سياسي و اجتماعي، فراهم كرد. كاري كه امام در آن مقطع تاريخي و در انقاب 
اسامي كرد، در توان هيچ حزب و گروه سياسي در ايران نبود. 

يكي از داليل عمده وحشت رژيم مشروطه سلطنتي از جنبش 15خرداد و امام خميني، 
در همين توانايي نهفته بود. ش��اه اغلب گروه هاي سياسي را كم و بيش تحمل مي كرد، 
چون يقين داش��ت در بافت فرهنگي و دين��ي جامعه ايران، هيچ ك��دام از اين گروه ها 
و جريانات توانايي آزادس��ازي نيروهاي اجتماعي براي يك جنب��ش عمومي و فراگير 
را ندارند. اما وقتي داس��تان جنبش 15خرداد به وجود آمد و آن بس��يج عظيم مردمي 
توسط امام و روحانيت به راه انداخته شد، رژيم مشروطه سلطنتي متوجه شد كه با گونه 

ناشناخته اي از جنبش اجتماعي سر و كار پيدا كرده است.

15خرداد و آزادي مذهب از سيطره تفسير هاي سلطنتي 
جنبش 15خرداد با تهاجم به اركان نظام س��لطنتي و ش��اه پرس��تي ، شكاف عميق 
رژيم هاي سلطنتي و باورهاي مذهبي را آش��كار كرد. اين دگرگوني در تاريخ تحوالت 
دوران اخير ايران، سابقه نداشت. رژيم پادش��اهي كه تا قبل از نهضت مشروطيت ايران 
هيچ جاي��گاه قانوني و ديني در ايران نداش��ت و عم��دا هم تاش مي كرد، ب��راي بقا و 
مش��روعيت خود به نوعي حوزه مذهب را نه تنها مورد تهاجم ق��رار ندهد، بلكه نظرات 
علماي ديني را نيز جذب نمايد با قانوني شدن رژيم س��لطنتي در انقاب مشروطه، نه 
تنها احساس مي كرد كه ديگر به چنين پشتوانه اي نياز ندارد، بلكه با تقليد از نمونه هاي 
اروپايي خود )يعني نظام مشروطه سلطنتي انگليس و بلژيك و غيره( حتي خود را مرجع 
تفسيرهاي ديني قرار داد. رژيم مشروطه سلطنتي كه بر دستاورد هاي خونبار مبارزات 
انقاب عدالت خواهي و قانون طلبي ملت اي��ران به رهبري نهادهاي ديني تكيه زده بود 
و نظام سياسي مبتني بر نهضت مشروطيت را بر اساس الگوي نظام مشروطه سلطنتي 
انگليس، به نام يك نظام انقابي بر مردم ايران تحميل كرد، نه تنها نهاد س��لطنت را در 
ايران قانوني و ديني كرد، بلكه حتي » سلسله « را نيز قانوني جلوه داد. در حالي كه چنين 
سابقه اي در تاريخ ايران وجود نداشت كه سلسله ها شكلي قانوني و ديني به خود بگيرند. 
روشنفكران مشروطه خواه در تدوين اصل سي و شش��م1 متمم قانون اساسي، سلطنت 
مشروطه ايران را از طرف ملت به وسيله مجلس مؤسسان به شخص شاه و اعقاب ذكور 
او نسا بعد نسل تفويض كردند و بدين سان نهاد سلطنت را كه در تاريخ ايران يك نهاد 

1. قانون اساسي و متمم آن، انتشارات صفي عليشاه، بي تا.
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قديمي بود و به ندرت به خاندان خاصي متصل مي ش��د به خاندان قاجار و پس از آن به 
خاندان پهلوي نسل اندر نسل و مادام العمر منتقل كردند و بدينسان نه تنها نهاد سلطنت 

بلكه سلسله را نيز در ايران قانوني كردند.
اين اقدام غير عقلي و غير ديني كه دقيقا يك الگوي برداشته شده از نظام خاندان هاي 
پادشاهي اروپا بود و در ايران به چنين ش��كلي وجه قانوني نداشت، كشور را در شرايط 
تغييرات خطرناكي قرار داد كه كوچكترين اين دگرگوني ريش��ه يابي خاندان سلطنتي 
در ايران از طريق ايجاد نظام اش��رافي بود. نظام اش��رافي كه فرآيند تاريخي كشور هاي 
اروپايي و در رأس آن نظام سلطنتي انگليس بود، هيچ گاه در سابقه تاريخي ايران ريشه 
نداشت. نظام اشرافي در اروپا وابسته به زمين و اماك بود و اين دارائي ها نسل اندر نسل 
در خاندان اشرافي كه شاه هم برگزيده اين خاندان ها بود منتقل مي شد. اما چون چنين 
فرآيندي در ايران وجود نداشت، با قانوني شدن سلس��ه در دوره قاجار، علي الخصوص 
در دوره پهلوي خاندان سلطنتي تاش كرد با تس��لط بر زمين ها، اماك و دارايي هاي 
خالصه جات، موقوفات و اماك متعلق به مردم، ريش��ه چنين خاندان هايي را در ايران 

پايه ريزي كند و اين آغاز مصيبت هاي سياسي و اقتصادي ايران بود.1 
15خرداد با تمام وجوهش، بنياد هاي شرعي و قانوني نظام سلطنتي و سلسله پهلوي را 
مورد تهاجم قرار داد و بدين طريق دين و نهاد روحانيت را از سيطره تفسير هاي سلطنتي 
كه عموما روشنفكران و اليگارشي وابسته به نظام سلطنتي تاش مي كردند از آن استفاده 
كنند، رها كرد. امام نه تنها نظام سلطنتي و سلسله پهلوي را مورد تهاجم قرار داد، بلكه 
پشتوانه قدرت اين نظام در تاريخ ايران را كه غربيان بودند، نيز مورد تهاجم قرار داد و از 
اين طريق راهي براي تفسير هاي رسمي شبه روش��نفكر غرب گرا در ثبت بين ديانت و 

سلطنت باقي نگذاشت. 

15خرداد و پايان عصر مشروطه خواهي و دگرگوني هاي ليبرالي در ايران 
15خرداد با تهاجم به ادبيات مشروطه خواهي سلطنت طلب و گرايشات غرب گرايانه 
دگرگوني هاي اجتماعي در حقيقت پايان عصر مشروطه خواهي و دگرگوني هاي ليبرالي 
در ايران را كه وابسته به نظام مشروطه سلطنتي بود، اعام مي كند. بعد از 15خرداد، نه 
تنها بنياد هاي تمايات سياسي جريان هاي مذهبي به كلي دگرگون مي شود، بلكه حتي 

1. اين بحث، فصلي از يك تحقيق گسترده است كه اميدواريم محققان تاريخ معاصر ايران از آن غفلت نكنند و 
اثراتي را كه نظام مشروطه سلطنتي در قانوني و شرعي كردن نهاد سلطنت و سلسله در ايران كردند، مورد بررسي 

قرار دهند.
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تمايات نيروهاي سياس��ي غير مذهبي نيز تمايات جديدي مي شود. ظهور جريانات 
چپ ماركسيستي و مائوئيسيتي به شكل احزاب و گروه هاي سياسي چريكي و پيدايش 
تمايات كمونيس��تي و سوسياليس��تي در فعاليت هاي فكري و سياسي، نشان از افول 

گرايش هاي ليبراليستي كه پشتوانه نظام مشروطه سلطنتي در ايران بود، مي باشد. 
به تعبير جديد نه تنها گفتم��ان جريان هاي مذهبي ديگر گفتمان نظام مش��روطه و 
تمايات ديني يا غير ديني آن نيست ، بلكه گفتمان نيروهاي سياسي و فكري غيرمذهبي 
نيز گرايشي به ليبراليسم و وجوه متفاوت نظام هاي سياسي آن ندارد. امام خميني با طرح 
ضد عقلي و ضد ديني بودن نظام مشروطه سلطنتي گفتمان هاي چپ و راست تحت تأثير 
اين گرايش را نيز تعطيل مي كند و بدين طريق سيطره نيم قرن ادبيات مشروطه خواهي 
در ايران به پايان مي رسد. هيچ جرياني بعد از 15خرداد تمايل به دفاع از گفتمان ليبرالي 

مشروطه را ندارد. 

15خرداد و ظهور گفتمان ديني در حوزه دگرگوني هاي اجتماعي 
مهم ترين نقطه عطف 15خرداد را بايد در ظهور گفتمان ديني در حوزه دگرگوني هاي 
اجتماعي جس��ت وجو كرد. اين حرف به منزله آن نيست كه دين در تحوالت اجتماعي 
قبل از آن حضور نداشته است، بلكه ش��يوه حضور دين و نهاد هاي ديني در 15خرداد، 
يك ش��يوه ديگر بود. امام، روحانيت را با همه اركانش وارد صحنه سياسي كرد. كساني 
كه تاريخ تحوالت دوران معاصر ايران را مطالعه كرده باشند، مي دانند كه قبل از امام نيز 
روحانيت ايران به طرز متفاوتي در صحنه تحوالت اجتماعي حضور داشته و با قاطعيت 
نيز مي توان ادعا كرد كه رهبري اغلب جنبش هاي سياسي ايران نيز تحت تأثير روحانيت 

شيعه مي باشد. 
تفاوت عمده حضور روحانيت در جنبش 15خرداد با جنبش هاي ديگر در اين اس��ت 
كه جنبش 15خرداد با تمام وجوهش يك حركت اجتماعي ديني اس��ت. هيچ جريان 
سياس��ي و فكري خارج از دين در مراتب متفاوت اين جنبش نه تنها حضور ندارد، بلكه 
تفس��يرهاي متناقض تاش مي كند كه جنبش 15خرداد را يك جنبش كور، قشري و 
ضد ترقي خواهي و فاقد اهداف و انگيزه هاي مشخص سياسي- اجتماعي القا كند. اغلب 
جريان هاي چپ و راس��تي كه درباره جنبش 15خرداد نظر دارن��د ، در اينجا به وحدت 
مي رسند. طرفداران جبهه ملي، جنبش 15خرداد را قشري، نهضت آزادي اين جنبش 
را جنبش كور اجتماعي، ماركسيس��ت ها جنبش 15خرداد را جنبش نيروهاي وابسته 
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به خرده بوروژوازي و سلطنت طلبان اين جنبش را يك جنبش ارتجاعي مي دانند. تنها 
مدافع جنبش 15خرداد، نيروهاي مذهبي و توده هاي مردمي مي باشند كه در حقيقت 
پشتوانه هاي اصلي و اساسي جنبش نيز هس��تند. امام خميني با جنبش 15خرداد در 
حقيقت فصل مجزاي دگرگوني هاي اجتماعي اي��ران را خارج از همه نحله هاي غربي و 

گرايش هاي فكري و سياسي آن اعام مي كند. 
جنبش 15خرداد با س��اماندهي نيروهاي مذهبي و م��ردم و پيوند زدن دگرگوني ها، 
تقويم مذهبي ايران و در رأس آن تقريب مذهبي نهضت عاشورا، شور و شوقي در جامعه 
 ايران ايجاد مي كند كه تا آن تاريخ هيچ حزب و گروهي توانايي ايجاد اين شور و شوق را 

نداشتند. 15خرداد، دين، نهاد هاي ديني و روحانيت شيعه را در ايران احيا كرد. 
اگر در مبارزات قبلي مردم ايران به داليل متفاوتي نيروهاي مذهبي نتوانستند با تمام 
توان در داخل مراكز درون ديني حامي بي چون و چرا پيدا كنن��د، اما با امام خميني و 
جنبش 15خرداد تمام توان روحانيت پش��توانه نهضت و رهبري آن قرار گرفت. بعد از 
امام خميني و جنبش 15خرداد، سازمان روحانيت و نهادهاي ديني و مرجعيت رابطه 
خود را با رژيم شاه كاما قطع كردند و شاه كمترين پشتوانه ديني خود را نيز از دست داد. 
جنبش 15خرداد نيروهاي بالقوه ولي پراكنده روحانيت را در سراس��ر ايران در جهت 
هدف جنبش  ساماندهي كرد و اين بزرگترين نقطه عطف جنبش 15خرداد بود. اهميت 
اين ساماندهي از آن جهت بود كه امام خميني و نهضت او از اين طريق به دورترين نقاط 
ايران متصل مي شد. چنين س��ازمان عظيمي هيچ گاه در تاريخ جنبش هاي سياسي و 
اجتماعي ايران س��ابقه نداش��ت. امام خميني و آرمان هاي او از طريق اين سازماندهي 
به روستاها، مساجد، شهر ها و قلب اقش��ار اجتماعي ايران وارد شد و آنچنان تحولي در 

باور هاي سياسي مذهبي جامعه ايجاد كرد كه تا آن تاريخ بي نظير بود. 
نمونه هاي جالب اين وحدت فراگي��ر اجتماعي را مي توان در اس��ناد و مدارك به جا 
مانده از آن دوران به خوبي مشاهده كرد. در 15خرداد پس از دستگيري امام خميني، 
رژيم مشروطه سلطنتي براي جلوگيري از گس��ترش دامنه مخالفت در كشور، اقدام به 
دستگيري گسترده روحانيت در سطح سراسر ايران كرد. بر اساس پاره اي از نقل قول ها 
و اسناد ساواك، رژيم ش��اه از 15خرداد س��ال 42، به مدت چند ماه حدود 338 نفر از 
روحانيت را در شهرستان ها و تهران دستگير و به تناوب در زندان موقت شهرباني تهران 
نگه داري كرد تا امكان ساماندهي مردم در دفاع از نهضت امام خميني در شهرستان ها 
از بين برود. اما عظمت نفوذ امام بر قلب روحانيت ش��يعه و مردم، به گونه اي بود كه اين 
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دستگيري هاي گسترده نه تنها موجب فروكش كردن نهضت 15خرداد نشد، بلكه زندان 
به مكتب و كاسي تبديل شد كه در اين كاس آموزه هايي از آرمان هاي امام خميني و 
تمايات سياسي و اجتماعي وي كه به دليل امكانات محدود به روحانيت شهرستان ها و 
مردم منتقل نشده بود، امكان انتقال پيدا كرد. رژيم شاه با اين دستگيري هاي گسترده، 

امكان چنين انتقالي را كه هيچ گاه در حالت عادي فراهم نمي شد، فراهم كرد.
از نوش��ته هاي به جا مانده از دوران زندان موقت ش��هرباني به خوب��ي مي توان به اين 
حقيقت دست يافت. شاه در يك اش��تباه بزرگ تاريخي، سياسي ترين و جنجالي ترين 
بدنه روحانيت را از سراسر ايران در يك جا گرد هم آورد. بديهي بود كه هيچ گاه روحانيت 
بيدار و آگاه در اين دوران از چنين فرصت طايي كه جهالت دشمن در اختيار او قرار داده 

بود، غفلت نمي كرد. 
تشكيل جلس��ات س��خنراني صبح و عصر در محل زندان، انتقال آرمان ها و نيات امام 
خميني به شكل درست و منطقي، جلسه درس و بحث و فحص، مباحثه و مذاكره كردن 
بر شيوه هاي مبارزه با رژيم فاس��د پهلوي، رد و بدل كردن اطاعات و امكانات و از همه 
مهم تر شناسايي مهم ترين پايگاه هايي كه از يك طرف پايگاه هاي مخالفت با رژيم شاه در 
شهرستان ها بودند و از طرف ديگر گرايش به مبارزات سياسي و آرمان هاي امام خميني 
داشتند. اين فرصت، طايي ترين فرصتي بود كه رژيم شاه در اختيار نهضت امام خميني 
قرار داد. پيروان مكتب ام��ام خميني از اين فرصت نهايت اس��تفاده را بردند و به تعبير 

خودشان، زندان را تبديل به مكتب مبارزه كردند.
فصلنامه 15خرداد براي آگاهي خوانندگان محترم از آن شرايط، بخشي از خاطرات، 
مباحث و نوش��ته هاي به جا مانده از دستگيري هاي وس��يع روحانيت در زندان موقت 
شهرباني در بهار و تابستان س��ال 1342 را براي اولين بار منتش��ر مي كند. اين اسناد، 
نوشته هايي اس��ت كه چند تن از روحانيون مبارز آن دوران از جمله آقايان شيخ محمد 
علي انصاري اراكي از تهران، س��يد مرتضي مرتضوي از ش��هر ري و شيخ محمد حسن 
بكايي از تبريز و سيد جواد الياس��ي از آبادان و تني چند از روحانيون در دفاتر يادبودي 
كه در زندان ترتيب داده بودند، ثبت كردند. اين نوش��ته در ن��وع خود جالب و متنوع و 
نشان دهنده شرايط، افكار، آرمان ها و ديدگاه هايي است كه در آن دوران جامعه مذهبي 

ايران با آن روبه رو بود. 
همه آنهايي كه بعد ها از اركان رهبري هاي نهضت امام خميني و انقاب اس��امي در 
ايران شدند، به نوعي در زندان موقت شهرباني تهران در سال 42 در كنار هم قرار گرفتند 
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و بيش از همه ب��ه انتقال تجربيات و باور هاي خود از نهضت پرداختند. ش��خصيت هاي 
گران قدري چون ش��هيد مرتضي مطهري، شهيد هاشمي نژاد، ش��هيد غفاري، شهيد 
سعيدي، شيخ حسين لنكراني، آيت اهلل مكارم ش��يرازي، حجت االسام فلسفي، شيخ 
مهدي كروبي، شيخ عباسعلي اسامي، سيد هادي خسروشاهي، شيخ يوسف ايرواني، 
ش��يخ صادق خلخالي و ده ها ش��خصيت مبارز و فقيه ديگر كه انقاب اسامي به نوعي 

مرهون فداكاري ها و زحمات آنهاست.
اين اسناد كه در سال 1383 در دوبي از طريق آقاي شيخ محمد علي انصاري اراكي در 
اختيار حجت االسام والمسلمين آقاي دكتر سيد حميد روحاني قرار گرفت، بخشي از 

ضمائم خاطرات ايشان از نهضت امام خميني مي باشد.1 
در پايان اين مقدمه، براي آگاهي از فضاي عمومي نگارش اين نوشته ها در نهضت امام 
خميني، بخشي از خاطرات آقاي ش��يخ محمد علي انصاري اراكي كه مربوط به همين 
دوران اس��ت را با اندكي تصرف به ضميمه اسناد مربوطه منتش��ر مي كنيم و از خداوند 
سعادت و سربلندي ملت ايران، تداوم انقاب اسامي و آرمان هاي امام خميني را مسئلت 

داريم.

1 . بنابر دعوت حجت االس��ام والمس��لمين حاج س��يد علي ش��اهچراغي، نماينده ولي فقي��ه در دوبي، آقاي 
روحاني براي ايراد سخنراني در مراسم بزرگداش��ت ارتحال امام و 15خرداد به آن كشور سفر كردند و در ماقات 
با حجت االسام انصاري اراكي خاطرات و اسناد ارزش��مندي از دوران زندان در 15خرداد 42 به دست آوردند كه 
به ياري خداوند درآتيه نزديك خاطرات مزبور به صورت مس��تقل از سوي بنياد تاريخ پژوهي ايران معاصر چاپ و 

منشر خواهد شد.
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بخشي از خاطرات و اسناد شيخ محمد علي انصاري اراكي درباره 15خرداد 
سال 42

من محمد علي انصاري اراكي در سال 1307 هجري شمسي در شهرستان اراك به دنيا 
آمدم. پدرم شيخ جمال الدين انصاري از شاگردان مرحوم آيت اهلل حاج شيخ عبدالكريم 
حايري يزدي و همدوره ام��ام خميني بود. اجدادم همگي در س��لك روحانيت بوده اند 
من نيز در سال 1328 براي تحصيل علوم اسامي به حوزه قم رفتم و از محضر بزرگاني 
چون آيت اهلل بروجردي و آيت اهلل گلپايگاني و ديگر بزرگان استفاده كردم. پس از پايان 
تحصيات به تهران منتقل ش��دم و به خدمات اجتماعي و فرهنگي پرداختم. تأسيس 
چندين مسجد و مدرسه توحيد و س��ازمان آموزش انصاري، از جمله كارهايي است كه 

در تهران به انجام رسانيدم. 
در پي نهض��ت امام در س��ال 1341 در ح��د توان خ��ود همراهي ك��ردم. در جريان 
15خرداد42 به همراه جمعي از وعاظ و علما بازداش��ت شدم. پيش از آغاز نهضت امام 
در پي رحلت آيت اهلل بروجردي كوش��ش فراواني به عمل آوردم كه مرجعيت شيعه در 
قم استوار باش��د، چون احس��اس مي كردم كه بعد از فوت آيت اهلل بروجردي، سياست 
حكومت وقت اين بود كه مرجعيت به نجف اش��رف منتقل ش��ود، چون مرجعيت براي 
حاكمان زورگو دست و پاگير است. شاه هم يك تسليتي به آيت اهلل حكيم داد و از طرف 
آيت اهلل حكيم، س��ي و چند نفري به تهران آمدند. من جمله يك هيئتي از جمله آقاي 
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شيخ نصراهلل خلخالي و آقا ش��يخ حبيب اهلل اراكي و داماد آيت اهلل حكيم آمدند تهران. 
نظرشان اين بود كه بتوانند حمايت بعضي از آقايان و اشراف و مراجع روحاني تهران را 
هم جلب كنند كه با آيت اهلل بهبهاني و آيت اهلل چهل ستوني رفت و آمد كردند. يك شب 
هم من دعوتشان كردم به منزل و صحبت كردم و گفتم آقايان ما بايد مصالح اسام را در 
نظر بگيريم، نه منافع ش��خصي را. گفتم يك دفعه حكومت تصميم گرفت رفت و آمد و 
حضور علما را محدود كند. حتي يك مرجعي را نخواست. باالخره دولت ها در يك حدي 
مي توانند كارهايي بكنند. دولت عراق كه در اختيار ما نيس��ت، اگر نظرش برگردد چه 
خاكي بر سرمان كنيم؟ قم امتحانش را داد. يك حوزه رو به راهي است. نماينده هاي اين 
حوزه در همه جا در دسترس مردم هستند. اينجا خانه كريمه اهل بيت است. ولي نجف 
چطور؟ مقام حضرت امير )ع( محفوظ، ولي از نظر موقعيت ه��اي اداري مملكت، آنجا 
سواي از شيعه است و هميشه سياست هاي دنيا سعي مي كنند كه آنجا حكومت هاي غير 
موجهي را بگذارند. به عاوه حوزه نجف ظرف چند سال بازده و خدماتش چه بوده؟ غير 
از اينكه چند تا زيارتنامه خوان تحويل بدهند؟ اين ناجوانمردانه اس��ت كه حوزه علميه 
قم را به هم زنند. حتي نجف هم بايد قم را زنده نگه   بدارد و از دست ندهد. در اين زمينه 
مجمع چند تا اعاميه داده. من يك آماري داش��تم از همه علماي بزرگ شهرستان ها 
جز علماي سمنان از ساير جاها آمار داشتم. من با رئيس پست رفته بودم، صحبت كرده 
بودم. نامه هاي مجمع مبلغين را تمبر هاي يك شاهي مي زدم. مثا عيد نوروز كه مي شد 
5،6 هزار كارت تبريك مي ريختم، همه  را هم خودم آماده مي كردم. به هر حال من يك 
تنه سعي ام بر اين شد كه اينها آمدنشان بي نتيجه بشود. حتي رفتم با آيت اهلل بهبهاني 
معروف كه يكه تاز بودند در صحنه سياست، گفتم: آقا شما آفتاب لب بام هستيد. االن 
حمايت از قم، حمايت از واليت است. حمايت از نجف معلوم نيست، چون اختيار نجف 

دست ما نيست، حتي نظر آيت اهلل بهبهاني را خواستم. 
حضرت امام وقتي آمد وسط ميدان، ديگر مستقيما براي ايشان فعاليت مي كردم. براي 
اينكه مشي ايشان مشي علمي و اسامي بود. دو س��ه فقره هم اعاميه  از طرف مجمع 
مبلغين صادر كرديم كه در 15خرداد مسئله ساز بود. اصا زيربنا بود، عجيب زيربنا بود. 
خود آقايان مراجع هم آمدند در خط امام. ديگر آقايان مهاجرت به تهران كردند كه اين 
مهاجرت خط را معلوم كرد. ما هنوز در زندان بوديم كه اي��ن آقايان آمده بودند. من از 
همان جا گفتم به آقايان كه خط را روشن كنيد كه براي ما معلوم شود چه كسي در صف 

اول قرار دارد و از نظر قانوني مراجع مصونيت داشتند.
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علت دستگيري 
من در س��ال 2 بار منبر مي رفت��م. يك ب��ار در ماه رمضان كه آقاي ش��يخ اس��داهلل 
كرمانشاهي، پيش نماز آنجا بود و مرد خوبي بود. يكي هم دهه عاشورا، خب آنجا منطقه 
بازار بود و شناخته شده  بود. خود من هم ايام عاش��ورا در منزلم خيمه مي زدم و روضه 
خواني داشتم و روز 12 محرم كه روز 15خرداد مي شد، يكي از افراد محلي آنجا به نام آقا 
شيخ عباس فاضلي بيدگلي كاشاني منبر مي رفت. ايشان پدرشان فوت كرده بود و اذان 
صبح فرستاد در منزل و ما رفتيم آنجا و جمعيت محل را براي تشييع جنازه جمع كرديم.
هنوز ما نمي دانس��تيم منطقه بازار چه خبر است؟ مراسم تش��ييع را برگزار كرديم و 
برگشتيم منزل. من صبح ها قبل از ايام عاشورا در فرحزاد منبر مي رفتم. در حسينه اي 
سر ظهر مي رفتم منبر و بعد از ظهر مي آمدم. پذيرايي خوب بود. تاكسي سوار شدم كه به 
طرف بازار بيايم و جلوي خوان مسجد شاه منبر بروم. از آنجا سوار مي شدم، مي آمدم سر 
چهار راه انقاب، اتوبوس هاي فرحزاد را سوار مي شدم، وقتي به طرف خيابان سيروس و 
سرچشمه و بازار رفتم، ديدم از سرچشمه ديگر پايين تر، نمي شود رفت... راننده تاكسي 
به من التماس كرد كه فاني بيا پايين. جمعيت االن ماشين مرا خورد مي كند. من پياده 
شدم، يك وانت بار پيدا كردم. گفتم مرا سوار كن از اينجا برو بيرون! ما رسانيديم خودمان 
را به فرحزاد، عصر خبرها منتشر شد. خيلي ها را همان شب گرفتند. آقاي شجوني، پسر 
اعتماد زاده و آقاي سيد حسن احمدي، البته روضه خوان ها در خطر نبودند، بيشتر وعاظ 
و سخنران ها. ما در فرحزاد مانديم، از آنجا رفتيم امامزاده داود. يك شب مانديم و پس 
فردا آمديم فرحزاد. آمديم در بازار فرحزاد، مس��اوي مي��دان، 2- 3 نفر مأمور در لباس 
مخفي با من سام و عليك كردند. ما را س��وار كردند و آوردند به تهران، بعد معلوم شد 
شب ريخته اند به منزل ما و اوراق و كاغذ و... چيزهايي را جمع آوري كرده اند و برده بودند 
و برادر ما را چند ساعت نگه  داشتند و آزادش كردند. او گفته بود كه انصاري در فرحزاد 
مجلسي داشته است ديگر ما از او خبري نداريم. از آنجا مرا بردند به سازمان امنيت، نزد 
سرهنگ مولوي و ماهوتيان )افس��ري بود( و از آنجا پيش خود رئيس شهرباني نصيري 
بردند. او بنا كرد پرخاش كردن و هفت تيرش را به طرف من كشيد. من دست هايم را جلو 
گرفتم، خنده كرد و گفت شما به اين بزدلي، مي خواهيد با دولت بجنگيد. بعد به من گفت 
شما تمام جلساتي كه داشتيد ما ضبط كرديم و همه افراد براي شهادت دادن آماده اند. 
گفتم من در منطقه خودم روضه خوان هستم و جز ترويج دين در هيچ خطي نيستم. حاال 
هر چي شما درباره من مي خواهيد، بگوييد. ما را آوردند از زير زمين از همان جاهايي كه 
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شكنجه مي دادند، عبور دادند. بعد از آن قسمت زندان موقت شهرباني كه در آمديم، يك 
حياط كوچكي بود كه در اختيار ما بود كه ديديم علما همه هستند. 

علماي زنداني در زندان موقت شهرباني 
علماي بازداشت شده دو سري بودند؛ يك سري همان شب اول آزاد شدند، سري دوم 
مدتي را در زندان گذراندند. من يك دفترچه يادداشت داشتم كه اسامي آقايان زنداني 

را در آن يادداشت كردم و اكنون در اينجا متن آن را ارائه مي كنم: 

بسمه تعالي
صورت اسامي آقايان علماي اعام و وعاظ محترم كه در زندان موقت شهرباني بازداشت 

بودند:
1. حضرت آقاي حاجي شيخ محمد تقي فلسفي     تهران
تهران 2. حضرت آقاي حاج سيد علينقي جالي تهراني  

شهر ري 3. حضرت آقاي حاج شيخ عبدالرحيم كني    
4. حضرت آقاي حاج سيد عزالدين امام زنجاني    زنجان
5. حضرت آقاي حاج شيخ حسين لنكراني    تهران
6. حضرت آقاي حاج شيخ علي اصغر اعتمادزاده    تهران
تهران 7. حضرت آقاي حاج شيخ حسين اشرف    
8. حضرت آقاي حاج شيخ علي محدث زاده قمي    تهران
9. حضرت آقاي حاج شيخ محسن محدث زاده قمي   تهران
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قم 10. حضرت آقاي حاج شيخ ناصر مكارم شيرازي   
مشهد 11. حضرت آقاي حاج شيخ عبدالكريم هاشمي نژاد  
مشهد 12. حضرت آقاي حاج شيخ حسين غفاري    
13. حضرت آقاي حاج سيد مصطفي طباطبايي قمي   مشهد

شهر ري 14. حضرت آقاي حاج شيخ عبدالنبي كني    
شهر ري 15. حضرت آقاي حاج شيخ عبدالعلي كني    
شميران 16. حضرت آقاي حاج سيد ابوالحسن طباطبايي   
نارمك 17. حضرت آقاي حاج سيد محمد تقي واحدي    

تويسركان 18. حضرت آقاي حاج شيخ مهدي كروبي    
19. حضرت آقاي سيد نورالدين علوي طالقاني    تهران

شهر ري 20. حضرت آقاي سيد ناصر صدري     
كن 21. حضرت آقاي شيخ مهدي باقري     
كن 22. حضرت آقاي شيخ غامرضا محمد خاني    

شهر ري 23. حضرت آقاي سيد ابراهيم ابطحي نژاد    
24. حضرت آقاي سيد مرتضي صالحي    شهر ري
شهر ري 25. حضرت آقاي شيخ علي اكبر مهدوي    
شهر ري 26. حضرت آقاي شيخ عباسعلي اسامي    
شهر ري 27. حضرت آقاي شيخ محمدعلي انصاري    
شهر ري 28. حضرت آقاي شيخ مرتضي مطهري    
29. حضرت آقاي شيخ ابوالقاسم محي الدين    ورامين
ورامين 30. حضرت آقاي شيخ فتح اهلل صانعي    
31. حضرت آقاي سيد احمد صفايي     تهران
تهران 32. حضرت آقاي سيد مرتضي طاهري   
33. حضرت آقاي شيخ باب اهلل ثقه االسامي    تهران
شيراز 34. حضرت آقاي سيد امراهلل ملك حسيني    
شيراز 35. حضرت آقاي شيخ فرج اهلل واعظي    

شهر ري 36. حضرت آقاي سيد مرتضي مرتضوي    
37. حضرت آقاي سيد محمد موسوي نسب    تهران
تهران  38. حضرت آقاي شيخ محمد حسين خندق آبادي   
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39. حضرت آقاي سيد آقا احمدي     ورامين
40. حضرت آقاي حاجي آقا باقر آيت اهلل زاده قمي   تهران
41. حضرت آقاي سيد صادق شريعتمداري    تهران
42. حضرت آقاي شيخ مهدي حائري     تهران
43. حضرت آقاي شيخ يوسف ايرواني     تهران
44. حضرت آقاي شيخ غامرضا جعفري    تهران
45. حضرت آقاي سيد محمد حسين علوي بروجردي   تهران
46. حضرت آقاي سيد محمد علي سبط    تهران
47. حضرت آقاي سيد موسي سبط  الشيخ    تهران
48. حضرت آقاي سيد ضياء الدين استرآبادي    تهران
49. حضرت آقاي سيد صدرالدين جزايري    تهران
تهران 50. حضرت آقاي سيد مهدي كماري     
51. حضرت آقاي سيد احمد شهرستاني    تهران
52. حضرت آقاي سيد احمد نجفي شهرستاني    تهران
53. حضرت آقاي سيد محمد حائري     تهران
54. حضرت آقاي حاجي آقا مصطفي مسجد جامعي   تهران
55. حضرت آقاي سيد هادي طباطبايي قمي    تهران
56. حضرت آقاي حاجي سيد هادي خسروشاهي   تهران
57. حضرت آقاي سيد حسين اثني عشري    تهران
58. حضرت آقاي سيد احمد گوهري     تهران
59. حضرت آقاي سيد جواد تقوي     تهران

60. حضرت آقاي شيخ حسن امامي تجريشي    شميران
61. حضرت آقاي شيخ ابوالقاسم ذاكري    شميران

تهران 62. حضرت آقاي شيخ باقر نهاوندي     
63. حضرت آقاي سيد آقا خلخالي     تهران
تهران 64. حضرت آقاي آقا ناصر ابطحي     
65. حضرت آقاي شيخ علي اصغر وحيدي    تهران
66. حضرت آقاي شيخ اسحق مشكيني    تهران

67. حضرت آقاي سيد عبدالحسين رضوي    ورامين
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شهر ري 68. حضرت آقاي سيد مهدي موسوي فضيلت    
همدان 69. حضرت آقاي سيد احمد حسيني     

تبريز 70. حضرت آقاي شيخ محمد حسين بكايي    
71. حضرت آقاي شيخ محمود وحدت    تبريز
تهران 72. حضرت آقاي شيخ مصطفي رهنما    
73. حضرت آقاي شيخ نصرالدين اميرصادقي    تهران
74. حضرت آقاي شيخ عيسي اهري     تبريز
ساوه 75. حضرت آقاي شيخ علي درمان     

76. حضرت آقاي شيخ صادق خلخالي    قم
77. حضرت آقاي سيد جواد الياسي     آبادان
78. حضرت آقاي سيد ماشاءاهلل شريفي    شاهي

79. حضرت آقاي شيخ علي شرعي     قم
80. حضرت آقاي شيخ عزيزاهلل حسيني اردكاني  اردكان، فارس، تهران

تهران 81. حضرت آقاي شيخ ايران رنجبر     
82. حضرت آقاي شيخ مجتبي بروجردي    تهران

اين حضرات عموما نزد ما در ته��ران بودند، اما چند نفر از حض��رات كه نزد ما نبودند 
عبارت بودند از:

1. حضرت آيت اهلل العظمي آقاي خميني    قم
2. حضرت آيت اهلل شيخ بهاءالدين محاتي    شيراز
3. حضرت آيت اهلل زاده آقا سيد حسن قمي    مشهد
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4. حجت االسام سيد عبدالحسين دستغيب    شيراز
5. حجت االسام مصباحي واعظ     شيراز
6. حجت االسام مجدالدين محاتي     شيراز
7. حجت االسام سيد محمود طالقاني     تهران

خاطرات زندان
زندان ما بر خاف زندان هاي ديگر ب��ود. يك عده علما بودند. از وعاظ هر كدامش��ان 
پرچمدار يك جمعيتي بودند. ضمنا برنامه اي در آنجا تنظيم بود كه از نظر وحدت كلمه 
و آموزش خيلي تأثير داشت. تشكيل جلسه هاي س��خنراني صبح و عصر زير نظر آقاي 
فلس��في و آقاي مطهري و آقاي ناصر مكارم ش��يرازي بود كه قبا داوطلب ها را تعيين 
مي كردند. خود بنده چند جلسه سخنراني كردم. بعد ايراد ها را مي گفتند كه خودش از 

نظر كارشناسي خيلي خوب بود. 
براي صنف منبري ها بيشتر جنبه سبك منبر و كارشناسي و كارآموزي داشت، البته 
بحث هايش��ان خيلي خوب بود و خود اين جلسات هم مس��ئله اي بود در زندان كه اين 
سخنراني ها از سوي ماموران زندان به مقامات مافوق گزارش مي شد. وقتي ما ابتداي كار 
دستگير بوديم، نه تلفن، نه ماقات، نه قراري از منزل، ولي همين جلسات بود كه براي ما 

آرامش بخش بود، يك روز هم آيت اهلل خوانساري به ماقات آقايان آمد.
روز هاي جلوترش در محوطه زندان، همه آقايان لباس هايشان را در آورده بودند، يك 
ال پيراهن مثل انجمن شاطر هاي شهر، ش��ده بودند چون هوا گرم و جا تنگ بود. ديگر 
هيچ آثاري از عالم بودن نبود، مثل هيئت ش��اطر ها. يكباره آمدند خبر كردند و گفتند 
لباس هايتان را بپوش��يد. ش��د يك حوزه علميه. بعد گفتند: بفرمائيد سالن نهار خوري 
افسران، همه صندلي بود همگي نشستند، بعد يكباره ديديم، آيت اهلل خوانساري با دو نفر 
با لباس شخصي وارد شدند. آقاي فلسفي گفت من از طرف آقايان از شما تشكر مي كنم، 
از آمدن به ماقات ما، شايد دوست داريد بدانيد وضع ما چطوريست؟ وضع بسيار بد است. 
يك عده كه خودشان مشعل دار آزادي و اخاق و سعادت مردم هستند، حاال به اتهام بر 
هم زدن نظم افتاده اند زندان، كساني كه طبيب مردمند،  حاال به عنوان متهم آمدند به 
زندان، آن هم در يك شرايطي كه فاقد همه شرايط دنياست. يك عده مريضند،  يك عده 
بايد دارو بين غذاي معيني بخورند، خانواده هايشان نمي دانند اصا كجا هستند. مرده اند، 
زنده اند، در يك محيطي كه جاي 50 تا گوسفند نيس��ت، ما را با اين تعداد ريخته اند با 
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اين محوطه كوچك. و    اي كاش اينها فكر مي كردند كه وضع ما اينجا طوري  باشد كه اگر 
فردا نوبت خودشان  رسيد، به خودشان سخت نگذرد. همين كه سخن به اين جا رسيد 
آيت اهلل خوانساري گفت: انشاءاهلل رفع سوء تفاهمات خواهد شد و بلند شدند و نگذاشتند 
آقاي فلسفي ادامه دهند و رفتند بعدا يك حواله دادند براي آقايان كه كمكي باشد. يك 

عده مخالف بودند، يك عده موافق. 
مثا شيخ حسين لنكراني مي گفت ايشان خيال كرده اند كه من يك بچه طلبه هستم. 
اينجا من پشه را رو هوا نعل مي زنم، حاال زنداني هستم، ولي من كه از اعتبار نيفتاده ام. 
آقاي فلسفي گفت هر كسي نمي خواهد، نگيرد و ما مي دهيم به اين دربان ها و خدمه ها.

از خاطرات زندان همان تهديدي كه نصيري كرد، يك خاطره تلخي بود براي من كه 
به مسخره به من نشانه گيري كرد و من با دستم مي خواستم دفاع كنم. ياد مرحوم سيد 
عبدالحسين واحدي افتادم كه بختيار هفت تير كشيد و كشت ايشان را. آمدم با دستم 
دفاع كنم كه او مس��خره كرد و من خيلي ناراحت ش��دم. البته ظهور و بروزي در خودم 
ندادم، ولي خيلي ناراحت شدم كه چه كسي مرا مورد تهديد و مورد شكنجه روحي قرار 

داد. 
يك شيخ اسحق مشكيني بود، شيخي بود از عراق كه وقتي اعاميه از او گرفته بودند، 
ايشان را بازداشت كرده بودند، بعد خوابانده بودند و شاق زده بودند تا حرف كشيدند و 
بعد چند نفر را گرفتند و دردسر دادند و فقط ايشان را شاق زدند و ايشان هم با ما بود، 
اسمش در دفتر من هس��ت. در زندان يكي از كار هاي خوبي كه ايشان انجام داد، چون 
بعد از آزادي ما در زندان ايش��ان ماند. ايشان انگليس��ي را در زندان شروع كرد و ظرف 
6�5 ماه ياد گرفت وقتي از زندان آمد بيرون، با دانستن زبان انگليسي آمد. وي كه مورد 
تحسين من واقع مي شد در حفظ آيات قرآن و اشعار و انگليسي، كه مي گفتم اگر انسان 
بخواهد درس��ي بخواند، در زندان هم مي تواند درس بخواند. ما يك س��ازمان آموزشي 
انصاري داشتيم كه اين سازمان خيلي خدمات داشت. در مورد حجاب دختران كه تاش 
مي كردم كه معلمين با حج��اب و مدير با حجاب بگيرند از دولت و اين منعكس اس��ت 
در پرونده ما. دختر بچه ها را با حجاب مي پذيرفتم و بع��د اينها را هم درس مي داديم و 
هم كار هاي خياطي و خانه داري. بچه را از كاس اول هم انگليسي، هم نماز بهشان ياد 
مي داديم و اعتقاد من بر اين است: واعدوا لهم مااس��تطعتم من قوه، فقط ادوات نظامي 
نيس��ت. نتيجتا ما االن خيلي از افس��رهاي نيروي نظامي و مخصوصا هماف��ر، اينها از 
شاگردان مدرسه ما هستند. در نهاد هاي مختلف كه هم پيشرفت درسي و هم پيشرفت 
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ديني دارند و من با جامع تعليمات اسامي 
حرفم شد كه شما مي گوييد تلويزيون حق 
نداريد نگاه كنيد، درست نيست. بايد دانش 
آموز هم سينما برود، تلويزيون ببيند، بايد 
بفهمد كه در فساد نيفتد. اگر قرار باشد كه 
يك بچه چشم و گوش بسته اي بار بياوريم، 
هزار جور كاه سرش مي رود. در نزديكي ما 
مدرسه دبيرستان احمديه بود با مسئوالن 
آنجا من اين بحث را داشتم كه محدوديت 
چش��م و گوش بس��ته درس��ت نيست. در 
مجموع بيش از س��ه ماه در زن��دان بودم. 
س��ؤاالتي كه در زندان شد بيشتر روي پايه 
اينكه شما كه هس��تيد، كجا بوديد، چه كار 

مي كنيد، االن در اين بلوا در كدام قسمت مداخله كرديد و امثال اينها بود.
بعد در مورد حضرت امام سؤال شد كه ايشان را در چه حدي قبول داريد؟ يا مقامشان 
پيش شما چقدر است؟ گفتم مرجع تقليدم اس��ت. رساله اش در خانه من است. يكي از 

مراجع تقليد، ايشان است. 
گفتند زندگي ات از كجا اداره مي شود و چه كمك هايي به شما مي شود؟ گفتم مسجد 
و مدرسه و سازمان آموزشي دارم. اهل علم معموال زندگي شان اهلل وكيلي اداره مي شود. 

همه في سبيل اهلل اداره مي شود.
تعهد اينكه از حوزه قضايي نبايد خارج ش��ويد بايد اجازه بگيريد. آقاي فلسفي را هم 
روز هاي اول همان طور به بازجويي بردند. يادداشت هايي در زندان من هميشه دوست 
داشتم يك چيزهايي را بنويسم و تدوين كنم. حتي در دوران كودكي نوشته جاتي كه در 
كاس دوم مي رفتم مكتب، دارم. در زندان هم كه بودم، س��عي مي كردم يك چيزهايي 
را يادداشت كنم، گاهي صورت جلسات را، گاهي شعر مي نوش��تم. در زندان شعرهاي 
زيادي سروده ام كه بعضي از آن را هنوز به ياد دارم. از جمله شعر طنزآميزي داشتم كه 

بخشي از آن از اين قرار است: 
از سياست سخن و رفتن زندان به تو چهواعظا بحث ب��زه كاري رندان ب��ه تو چه
انتق��اد از روش دس��ته دزدان ب��ه تو چهتو كه نه قاضي و نه محتس��بي و نه پليس
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مملكت گر كه فتد دست يهودان به تو چهتو برو مسئله غسل و تيمم بده شرح
كاخ سيلنن به فلك بر شد ايوان به تو چهگر به قم ريش��ه تقوا بكند دس��ت س��تم

در اين زمينه شعر مفصل و عجيبي است كه خدا رحمت كند آقا فلسفي را كه اول براي 
ايشان خواندم، گفت نخوان براي آقايان، اين سروده س��ر تو را به باد مي دهد. يك شعر 

فكاهي نشريه توفيق داشت كه به اين مضمون بود:
ارزان ش��ود كو ن��ان ارزان���ت، عمه ات به قربانتگ��ف��ت��ي ك���ه ن����ان 

من اين را طوالني اش ك��ردم و ترجمه به تركي و عربي كردم. آقايان در زندان س��ينه 
مي زدند، مي خنديدند. آقاي فلسفي مي گفت از ته دل  بخنديد كه اين زندان با اين تبسم 
و خنده، بايد سمش و فشارش از بين برود. شعر ديگري هم گفته ام كه بيش از 700 بيت 
است و در آن اسامي همه زندانيان را به نسبت شأنشان آورده ام كه بعضي از آن ابيات را 

اكنون به ياد ندارم و برخي از آن كه به ياد مانده، چنين است: 

ك��ي ف��رام��وش ش��ود از م��ن و توم��اه خ���رداد ب��ه س��ال چهل و دو
ط��وط��ي ن��ط��ق م���را ذوق آم��دم���رغ طبعم ب��ه س��ر ش���وق آم��د
آزادهداس���ت���ان���ي ب���س���راي���م س���اده رج�����ل  گ����روه����ي  از 
ج��اي��گ��اه آن ع���زي���زان، زن���دانچ��ون ش��د از حكم قضاي ع��دوان
خطبا و  ع��ل��م��ا  از  ه��م��ه را ب���ود ب��ه زن����دان م��أواع������ده اي 
ب��ودن��د فضيلت  م����ردان  زي��ن سبب محبسشان ج��ا دادن��ده��م��ه 
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جهاناول���ي���ن ف����رد م���ب���ّرز ز م��ي��ان م��ش��ه��ور  واع���ظ  فلسفي 
ك��ه ب���دي ش��م��ع شبستان م��ا راآن س��خ��ن پ����رور م��ج��ل��س آرا
وح���ي م��ن��زل ه��م��ه گ��ف��ت��ارشم��ظ��ه��ر ل��ط��ف و وف���ا رف��ت��ارش
ب��ر س��ر دش��م��ن دي���ن ت��ي��غ ب��ودم��ج��ت��ه��د در ف���ن ت��ب��ل��ي��غ ب��ود
ن���ه آن��ك��ه ب��اش��د ب��ه ج��ه��ان دردان���هف��ل��س��ف��ي آن رج����ل ف���رزا
م��اه��ي��ت ن���ظ���ر  از  او  ب���رت���ر از ه��م��ه روح��ان��ي��تق�����در 
ل��ي��ك ت��وق��ي��ف خ����اف ق��ان��ونب��ود اس��ت��اد ب��ه ه��ر علم و فنون
ع���ار ن��ب��ود ره��ش��ان رن���ج و تعبب��ه��ر م����ردان خ���دا نيست عجب
ح��ال��ي��ا ك��ن��ج ق��ف��س اف���ت���ادهگ��ر چ��ه چ���ون ش��ي��ر ب���ود آزاده
ك��ه ب���ود ص��اح��ب ت��دب��ي��ر و مقامدي��گ��ر از ج��م��ل��ه آي����ات ع��ظ��ام
ن��دي��ش��هب��وع��ل��ي ف��ك��رت و ل��ق��م��ان پيشه اه���ل ف��ض��ل و ق��ل��م و ا
ب��ه علم و ادب است استآنكه اس��ت��اد  لقب  مطهر  و  ن��ام  مرتضي 
برتره��م خطيب اس��ت و زع��ي��م منبر گ��ل ه��ا  همه  از  گلي  چ��ون 
ش��د معلم ب��ه ع��ل��وم و ب��ه فنونچ��ون ب��ود مطلع از ش��رح و فنون
م��خ��زن ع��ل��م و ف��ق��اه��ت ب��اش��دص��اح��ب ن��ط��ق و ف��ص��اح��ت باشد
عظمتم��ق��دم��ش ب��ر ه��م��ه ب��اش��د بركت از  نشان  هست  س��رش  ب��ر 
ك��ه ك��م��ال��ش ب���ود اذع����ان همهم��ت��ق��ي، م��ح��ور اذه�����ان همه
ب��ه��ت��ري��ن رت��ب��ه ع��ل��م��ي ن��ائ��له��م��ه اف����راد ب��ه ف��ض��ل��ش قائل
عسسشب���ار االه����ا ب���ره���ان از قفسش دس���ت  ز  آزاد  ب��ك��ن 
آزاده چنين  حيف  ص��د  و  ك��ه در اي���ن ك��ن��ج ق��ف��س اف��ت��ادهحيف 
آن��ك��ه ب��اش��د ز رج����ال ن��ام��يش��ي��خ ع��ب��اس��ع��ل��ي اس��ام��ي
نك به زن��دان ش��ده از ظلم و جفاپ��ه��ل��وان��ي��س��ت ب���ه م���ي���دان رث��ا
اس��ت تعليمات  ب��ان��ي  و  استواع���ظ  تأليفات  ص��اح��ب  و  ف��اض��ل 
محبوساز م����دار ف��ل��ك��ي ص���د اف��س��وس خ���ادم  و  خ��ائ��ن  محترم 
ادب است ن��اص��رش ن���ام، م��ك��ارم لقب استديگر آن كس كه زعيم 
همچو ب���دري اس��ت م��ي��ان انجماه��ل ش��ي��راز و مقيم اس��ت ب��ه قم
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آب��اده��س��ت م��ص��داق ب��س��ي اس��ت��ع��داد ش���ده فيضيه ز س��ع��ي اش 
پيشه فضيلت  اس���ت  ن��ي  ن��دي��ش��هن��وج��وا م���رد ع��ل��م و ق��ل��م و ا
ق��ل��م��ش در خ���ور ت��ق��دي��ر ب��ودص��اح��ب ش��ي��وه و ت��ق��ري��ر ب��ود
پ��ي��دا او  ن��اص��ي��ه  از  ك���ه ب����ود ج����زو رج�����ال ف���رداه��م��ت 
پ��س از اي���ن ج���زء اع��اظ��م باشداي��ن��ك��ه اك��ن��ون ز م��ك��ارم باشد
است ن��ام  حسينش  ك��ه  س��ال ه��ا شهره خ��اص و ع��ام استلنكراني 
ع��ال��م و اه���ل ك��ي��اس��ت ب��اش��دپ��ي��ش��ت��ازي ب��ه س��ي��اس��ت باشد
اع��ت��م��اد اس���ت ع��ل��ي اص��غ��ر ن��امدي��گ��ر از ع����ده آي����ات ع��ظ��ام
ه��م م��ج��اه��د ب���ود و م���رد دليرواع����ظ و ف��اض��ل و اه���ل تدبير
همه جا، بر همه كس ره��زن عشققامتش س��رو، دل��ش مخزن عشق
نخستبس كه اين مرد امين است و درست روز  از  آم���ده  اع��ت��م��اد 
ب��ن��ده پ����اك خ����دا ح����اج كنيپير م���ردي اس��ت ز اوص���اف غني
ق��درت��ش ك��ام��ا از چ��ه��ره عيانپ��ي��ر ب��اش��د ول���ي از بنيه ج��وان
اح��س��انب���ود م����ردي ز رج����ال زن��ج��ان و  ص��ف��ا  و  ل��ط��ف  مفخر 
حكمتم��ظ��ه��ر ع��ل��م و ك��م��ال و رفعت لقمان  و  س��ي��رت  بوعلي 
است ل��دي��ن  ع��زا شايسته اش  ف��خ��ر اس����ام، وق����ار دي���ن اس��تن��ام 
م��ق��ت��داي ب��ش��ر و ف��خ��ر ان���امآن��ك��ه در ف��ض��ل ب���ود ب���در تمام
عاليش��ي��خ ص���ادق ك��ه ب���ود خلخالي مقامش  و  اس��ت  شجاع  ه��م 
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ب��ودپ��ر دل و ج���رأت، چ��ون شير بود چ��و شمشير  خ��ص��م  ب��ر  در 
ب��ه��ت��ري��ن رت��ب��ه ع��ل��م��ي ن��ائ��له��م��ه ط���اب ب���ه ق����درش ق��ائ��ل
زعيمس��ي��د م��ح��ت��رم و ع��ب��د ك��ري��م ف��رخ��ن��ده  هاشمي  لقبش 
م�����ورد م��ه��ر ج���وان���ان ب��اش��دي��ك��ه وع����اظ خ���راس���ان ب��اش��د
لطيفكوچك اندام و ظريف است و نحيف ب���اران  چ��و  هست  سخنش 
ع��اق��ب��ت ف��ات��ح و م��ن��ص��ور ب��ودچ��ه��ره اش ب���از و پ��ر از ن���ور ب��ود
ث����ر م��ن��ط��ق و z ن��ظ��رش زده ح��ق ت��اج ت��ب��ارك ب��ه سرشب���ا ا
خ��وب��يش��ي��خ م��ه��دي ك��ه ب���ود ك��روب��ي و  ص��ف��ا  و  ل��ط��ف  وارث 
است تويسركان  او  ال��رأس  حاليا ي��وس��ف اي��ن زن���دان استمسقط 
بهر دي��ن ج��اه��د و پ��ر ك��وش بودخ��اض��ع و ف��اض��ل و ب��اه��وش ب��ود
عسسشب���ار االه����ا ب���ره���ان از قفسش دس���ت  ز  آزاد  ب��ك��ن 
ك���ه ب����ود ره���ب���ر خ����رم آب���ادس��ي��دي ه��س��ت مسمي ب��ه ج��واد
الياسي در ه��م��ه ج��ا  ق���ه���رم���ان س��خ��ن و ف��راس��يش��ه��رت��ش 
بگسستهه��م چ��و ال��ي��اس ن��ب��ي وارس��ت��ه دن���ي  دن���ي���اي  ز  دل 
ك���رده زن����دان ز ف��ص��اح��ت آب��ادس��ي��دي ه��س��ت بلند اس��ت��ع��داد
ز ال��ج��زاي��ر، ع��رب��س��ت��ان، اي���رانخ��ادم��ي ه��س��ت ب��ه اب��ن��اي زم��ان
ب��ان��ي م��درس��ه در آن شهر استواع����ظ ن��ام��ي خ��رم��ش��ه��ر اس��ت
ك��ه ش��د از م��ق��دم وي آب����ادانم��س��ج��دي ه��س��ت ورا آب����ادان
استح��اج اش��رف ك��ه زعيم دي��ن است آيين  عمل  و  علم  مسلكش 
تهران ان���در  كسي  كمتر  ك��ه ن��گ��وي��د ب��ه وي اس��ت��اد بيانهست 
ح��ال��ي��ا واع����ظ ت���ه���ران ب��اش��دگ��ر چ��ه او ب��چ��ه ك��اش��ان باشد
ب��ت ش��ك��ن و خيبرگير كبيرواع��ظ��ي  ز  و  صغير  ز  م��ري��دش  ك��ه 
پيشهره��ن��م��ا ش��ي��خ م����آل ان��دي��ش��ه س��ي��اس��ت  و  ن���ام  مصطفي 
ب���ود آزاد  م��س��ل��م  ب���ردب���اري���ش چ���و ف���ره���اد ب��ودب���ان���ي 
آمدح���ام���ي م���ل���ت اس������ام آم���د دام  اي��ن  طعمه  جهت  زي��ن 
كمك و  حامي  همه  را  بهر اي��ن اي��ده بسي خ���ورده كتكمسلمين 
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ب��ه فلسطين و ب��ه ل��ب��ن��ان ي��اورال���ج���زاي���ر ب�����ودش م���د نظر
ب���اره���ا گ��ش��ت��ه دچ����ار زن����دانب��ه��ر اس�����ام و ب�����راي ق���رآن
م���ردان اي���ن  از جمعيت  دو ج��وان��م��رد ش��ري��ف��ن��د در آندي��گ��ر 
ش��أن��ش��ان ب��ر ه��م��ه ب��اش��د مذعنن��ام��ش��ان ش��ي��خ ع��ل��ي و محسن
آق����ازاده دو  ك��ه هستند  ش��ه��رت آم���د ب��ه م��ح��دث زادهچ���ون 
است خبر  و  حديث  ب��اب  اه���ل خ���رد معتبر اس��تبابشان  ب��ر  در 
ك���رده اح��ي��ا قلمش ش��رع مبينش��ي��خ ع��ب��اس ق��م��ي خ���ادم دي��ن
تأليفات ه��م��ه ج��ا  در  بركاتب��اش��دش  ه��م  ك��رم  و  كشف  صاحب 
دودم���ان���ش ب��ه ج��ه��ان پ��اي��ن��دهه��س��ت ز آث����ار ه��م��ي��ش��ه زن���ده
ص��ل��واتچ��ون ب��دي ع��ال��م ع��ال��ي درج��ات روح����ش  ب��ه  بفرستند 
انصاري ب��ا  اس��ت  همسايه1  غفاريآنكه  لقب  و  اس��ت  حسين  شيخ 
زحمتكش و  عمل  و  فضل  در ف��ق��اه��ت ب���ود اه���ل سنجشم��رد 
در م��ي��ان ه��م��ه از پ��ي��ر و ج��واني���ك ن��ف��ر از رف���ق���اي زن����دان
ن��ب��وي ف��ط��رت و س��ي��رت علويم��رت��ض��ي س���ي���دك م��رت��ض��وي
خ���ادم دي��ن و ج��وان��م��رد و عفيفه��س��ت از زم���ره س����ادات شريف
م��أوام��ت��ب��ح��ر ب�����ود و ب����ا ت��ق��وا و  م��ن��زل  دارد  ري  ش��ه��ر 
است اس��ت��ع��داد  مظهر  عمل  اس��تدر  آب���اد  او  م��ق��دم  از  مجلس 
اش���ع���اريم��خ��ل��ص م��ف��ل��س او ان��ص��اري ب���س���رود  ارادت  ز 

درباره ديگر آقايان زنداني نيز اشعاري گفته ام كه اكنون يادم نيست. اشعاري فكاهي 
نيز در زندان سرودم كه برخي از ابيات آن را به ياد دارم:

روي هم ريخته بود شصت و دو مترمحبس ك��ه ش���دي م��خ��زن مهر
گ�����اه م����أم����ور ت��ف��ن��ن آي���دگ����اه گ���ه ب����وي ت��ع��ف��ن آي��د
باشدروز ه�����اي�����ش م���رت���ب ب��اش��د پ��ل��و ه��ر ش��ب  قسمت م��ا 
سيلو آرد  ز  ب����ود  م���ا  ت����وي آش����ش ق��ط��ع��ات زي��ل��ون����ان 
ري��گ ه��اي��ش ه��م��ه ق��رب��ي��ل ش��دهآل��وي��ش چ��و ُگ���ه تحليل ش��ده

1. شهيد غفاري در كنار منزل آقاي انصاري منزل داشت.
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يادداشت هايي از علماي زنداني
دوران زن��دان، دوران پرخاطره اي بود. باي��د اذعان كنم كه زن��دان 15خرداد زندان 
سازنده اي بود. زنداني بود كه در آن خلوت الهي بود. يكي از كرامات آن بازداشت خلوت 
با خدا بود. از اين زندان هرچه گذشت قابليت ها بيشتر آش��كار شد و زنده تر به نمايش 
درآمد. اگر اين گونه زندان هاي دسته جمعي روي نمي داد چه بسا زمينه براي امام فراهم 

نمي شد كه با قطعيت به ميدان بيايند و انقاب بيافرينند. 
خاصه زندان 15خرداد خيلي جالب و آموزنده بود. از جمله استفاده هاي ارزشمندي 
كه از آن زندان كردم يادداش��ت هايي بود كه علماي زندان��ي در دفترچه خاطرات من 
در زندان به يادگار گذاش��تند. از جمله آقايان فلس��في، مطهري، ناصر مكارم شيرازي، 
هاشمي نژاد، محدث زاده، جالي تهراني، شيخ مصطفي رهنما، آقاي زنجاني و برخي از 
آقايان ديگر مطالبي در آن دفتر نوشته اند و من در اينجا برخي از آن نوشته ها را مي خوانم.

استاد مطهري چنين مرقوم داشته اند: 
بسمه تعالي شانه

و اذ قال عيسي للحواريين من انصاري الي اهلل قال الحواريون نحن 
انصار اهلل )قرآن كريم(

ذره ذره همچو دي��ن با كافرياين جهان جنگ است چون كل بنگري
در ميان جزء ها حربي است هولجنگ طبعي جنگ فعلي جنگ قول
شوداين جهان زين جنگ قائم مي بود حل  تا  نگر  در  عناصر  در 
چون كه تركيب وي از اضداد نيستآن جهان جز باقي و آباد نيست
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دانشمندان اصل تنازع را يكي از اصول زندگاني بشر دانسته اند. فاسفه 
كه بيشتر دقت كرده اند اصل تضاد و تزاحم و تنازع و اصطكاك را از اصول 
اوليه سازمان جهان طبيعت دانسته اند و گفته اند همين تضاد و تزاحم 
است كه باب فيض و رحمت را باز مي كند. لوال التضاد ماصح دوام الجود 
عن المبدأ الجواد. مطابق آنچه انبياء عظام تعليم داده اند از اول خلقت دو 

ُعلَم افراشته شده است: حق و باطل، مولوي مي گويد:

آن يكي آدم دگر ابليس راهدو علم افراخت اسپيد و سياه
چالش و پيكار آنچه رفت رفتدر ميان آن دو لشگرگاه رفت

بديهي است كه حق و باطل، سپيد و سياه، نور و ظلمت هر چند مقابل 
يكديگرند، اما از نظر ديگر يكي اصل اس��ت و ديگري فرع، آن يكي نور 
است و ديگري سايه، آن يكي شيء است و ديگري ضيء، اگر نور نباشد 
سايه نيست، اگر علم نباشد جهل نيست،  اگر راستي نباشد دروغ نيست. 
به هر حال اين جهان اين چنين ساخته شده كه همواره معركه حق و 
باطل، درستي و نادرستي است، صحنه مبارزه است. احياناً حق و باطل 
صفوف متمايزي را تش��كيل مي دهند. اصل تن��ازع از يك طرف و اصل 
تعاون از طرف ديگر قواي محركه چرخ زندگاني به شمار مي روند. چيزي 
كه ديد يك مرد الهي و موحد را از ديد يك مرد ماترياليس��ت نسبت به 
اين صحنه متمايز مي كند، اين است كه از نظر مرد الهي حق، اصل است 

و باقي و حاكم و اما باطل فرع است و زايل و محكوم. 
اما الزبد فيذهب جف��اء و اما ما ينفع الناس فيمك��ث في االرض.... بل 
نقذف بالحق علي الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. از نظر يك فرد مادي و 
ماترياليست حق و باطل دو نيروي اصيل متساوي را تشكيل مي دهند و 
انسان از لحاظ وضع خودش نمي تواند ايمان داشته باشد به اينكه به صف 
حق و عدالت و درستي و راس��تي ملحق گردد، اما مرد الهي مي داند كه 
حق آب است و باطل كف،  اساس عالم به حق و عدالت بر پاست و همواره 
يك نيروي مرموز است كه حق و اهل حق را تأييد مي كند. ان تنصروا هلل 
ينصركم و يثبت اقدامكم. مرد موحد و الهي با اطمينان و اتكا به نيروي ال 
يزالي همواره وارد صحنه مبارزه مي شود و از حقيقت دفاع مي كند و اين 
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خود بزرگترين مايه امتياز و وجه تمايز و وسيله افتخار اهل ايمان است. 
اين چند جمله بر حسب امر حضرت مس��تطاب ثقه االسام آقاي آقا 
ش��يخ محمد علي انصاري به عنوان يادگار در دفترش��ان قلمي گرديد 
و هنگامي كه قلم به دس��ت گرفته مي انديش��يدم چه بنويسم، اسم با 
مسماي ايشان الهام بخش من واقع ش��د و اين چند سطر قلمي گرديد 
و آشنايي من با معظم له در زندان موقت ش��هرباني تهران آغاز شد كه 
هر دونفر به اتف��اق عده اي در حدود پنجاه نف��ر از علما و خطبا و طاب 
به مناسبت نهضت اس��امي اخير ايران زندان شده ايم. چيزي كه مورد 
اعجاب همه واقع ش��د طبع روان و بديهه گوي معظ��م له بود در گفتن 

شعر. خداوند ايشان را بيش از پيش موفق بدارد. 
مرتضي مطهري17/ صفر/83 مطابق 42/4/18

آقاي فلس��في نيز به عنوان يادبود دوران زندان چند س��طري در دفترم نوشتند و مرا 
اينگونه مورد محبت قرار دادند:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
از شب دوازدهم محرم كه مصادف با شب نيمه خرداد 1342 بود، در 
زندان موقت شهرباني بازداشت ش��دم. جمع�ي از آقايان علم�ا و وعاظ 
تهران و واليات، تدريجا در اين زندان محب�وس 
شدند. براي اينكه از اجتماع آقايان استفاده شود، 
مجلس مناظره و مباحثه و انتقاد تشكيل داديم 
و روزي دوبار صبح و عصر اين مجلس تش��كيل 
مي ش��د و هر بار يكي از آقايان درب��اره يكي از 
مسائل علمي در دين طبق برنامه مقرر صحبت 

مي كرد، 
فاض��ل محت��رم و دانش��مند معظ��م جناب 
ثقه االس��ام و المحدثين آقاي انص��اري اراكي 
كه يكي از بازداشت شدگان بود معظم له شش 
بار صحبت كرد و عاوه اشعاري در زندان سرود 
كه ش��اهد بارزي بر طبع روان و سرشار ايشان 
بود. براي يادبود ايام زندان اين چند سطر را به  دستخط آقاي محمدتقي فلسفي
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درخواست معزي اليه نوشتم. اميد است كه همواره در پناه خداوند سالم 
و موفق باشند.

محمدتقي فلسفي 
42/4/11
حضرت آقاي مكارم ش��يرازي با نكته اي پندآميز مبني بر اينكه »هيچ آزادي باالتر از 

آزادي از چنگال هوي و هوس نيست« دفتر يادداشت مرا اين گونه مزين كردند.
بسمه تعالي

قال امير المؤمنين عليه السام: ال تكن عبد غيرك و قد جعلك اهلل حرا
بنده دگران مباش، خدا ترا آزاد آفريده!

آري آزادي و آزادمنش��ي از 
بزرگتري��ن موهبات خداس��ت 
ك��ه ب��دون آن زندگ��ي مفهوم 
صحيحي ن��دارد،  آزادي مظاهر 
گوناگون و انواع بي شماري دارد، 
ولي به جرأت مي توان گفت هيچ 
آزادي باالتر از آزادي از چنگال 

هوي و هوس نيست.
حديث ب��اال و چند جمله ذيل 
آن به عن��وان يادبود ايامي كه با 
جمعي از بزرگان و دانشمندان 
و دوس��تان در زن��دان موق��ت 
ش��هرباني تهران بودي��م به امر 

دوست گرامي جناب آقاي انصاري نگاشته شد. 
ناصر مكارم شيرازي- 10 صفر 83
از ديگر آقايان زنداني كه در دفتر يادداشت من مطالب نصيحت آميز و عبرت انگيزي به 
عنوان يادبود ايام زندان نگاشتند، آقاي هاشمي نژاد،  آقاي حاج شيخ عباسعلي اسامي و 

آقاي شيخ حسين غفاري بودند. در يادداشت اين بزرگواران آمده است:

دستخط آقاي ناصر مكارم شيرازي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ان ابراهيم كان امه

همه افراد بش��ر از اين نظر كه فردي از اجتماع را تش��كيل مي دهند 
با يكديگر مس��اوي و برابرند، اما از نظر ش��خصيت و ارزش تفاوت هاي 
فراوان با يكديگر داش��ته و فاصله هاي زيادي بين آنان موجود اس��ت. 
گاهي يك ش��خص از نظر ش��خصيت آنقدر پر ارج و ارزنده است كه به 
تنهايي به يك اجتماع و ملتي ارج و ارزش داده 
و در عين آنكه از نظر شخص يك فرد است، اما 
از نظر شخصيت به منزله اجتماع و ملتي است. 
چنانكه خداوند عزاس��مه درباره ابراهيم خليل 
عليه السام چنين تعبير فرموده است )آيه فوق( 
جناب حجت االسام آقاي انصاري دام بقائه يك 
ش��خصيت فوق العاده ارزنده است كه مي توان 
گفت اين نمونه شخصيت هاي برجسته هر قدر 
در اجتماع و ملتي بيش��تر گردد، آن اجتماع و 

ملت وزين تر و پر ارج  خواهد گرديد. 
و فقنا اهلل و حضرته لما يحب و يرضي
زندان موقت شهرباني تهران 
سيد عبدالكريم هاشمي نژاد 16 صفر 1383

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ان  تنصر]وا[ اهلل ينصركم و يثبت اقدامكم

در راه نص�رت و ت�رويج دين، جمع���ي از روحاني�ون محت�رم در بن�د 
زن�دان موق�ت شهرباني 

گرفت�ار و به مضمون خبري- عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد- با 
اديب دانش��مند بزرگوار و مبلغ با وق�ار و ش��اع�ر تاج�دار جن�اب آقاي 
حاج شي�خ محم�د عل�ي انص�اري كه واقع�ا اس�م بامسماست، ماقات 
اميدوارم بيش از پيش در نصرت و ياري دين مبين بكوش��ند و واردات 
و مصائب روزگار غدار ايشان را از منصب بزرگ باز ندارد؛ مخصوصا كار 

دستخط شهيد سيد عبدالكريم هاشمي نژاد
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مه��م تعليم و تربي��ت نوباوگان 
مس��لمين ك��ه خ��ود اق��دام 
فرموده ان��د تعمي��م دهند و در 
كيفيت معال��م دي��ن از حيث 
اخ��اق و آداب و امور اس��امي 
عما بكوش��ند و فري��ب دنيا و 
دنياداران رو به هيچ وجه نخورند 
و در تحت فرمان فرهنگيان در 
امور و برنامه غي��ر ديني نروند و 
جديت بفرماين��د كه جزئيات و 
دستورات ديني حتي االمكان در 
مدارس عملي شود. و ما توفيقي 

اال باهلل العلي العظيم
به تاريخ 16 صفر 1383� االحقر عباسعلي اسامي

بسم اهلل تعالي
قال المعصوم عليهم صلوات اهلل 

اغتنموا الفرص فانها تمر مر 
السحاب

از ش��ب 12 محرم 1383 كه 
مصادف با ش��ب 15خرداد ماه 
باش��د، به عنوان اخال در نظم 
عمومي با جمعي از وعاظ محترم 
در زندان موقت شهرباني بوده. 
ضمنا روز 22 ]خ��رداد[ واعظ 
محترم جناب آقاي انصاري را كه 
صاحب طبع بسيار روان در شعر 
و ادب دارند، به زندان آوردند و 
اش��عار نغزي در پاره اي تفريح و 

دستخط آقاي عباسعلي اسامي

دستخط شهيد حسين غفاري
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تعزيه بالخصوص شب وفات 7 صفر سرودند و بسيار مورد تحسين قرار 
گرفت. امروز كه روز 12 ماه صفر است با 47 نفر پس از آزاد شدن عده اي 

از فيض ايشان و حضور رجال تبليغ بهره مند هستيم. 
االحقر حسين غفاري آذرشهري
ديگر علما و خطباي زنداني كه دفتر خاطراتم را با دستخط شريف خود مزين كردند 
عبارت بودند از: آقايان سيد عزالدين زنجاني، محمد حسين خندق آبادي، محمد حسن 
بكايي، عيسي اهري، علي و محس��ن محدث زاده، فرج اهلل واعظي، مهدي كروبي، سيد 
مرتضي صالحي خوانساري، س��يد مصطفي طباطبائي قمي، محمدعلي شرعي، صادق 
خلخالي، سيد ناصر صدري، سيد محمدتقي حسيني واحدي، سيد عبدالحسين رضوي، 

سيد ابراهيم ابطحي و سيد علينقي موسوي طهراني.
بسم اهلل تعالي

بهره مند شدن از ديدار بزرگان كه از مهم ترين 
سعادت هاست به اين زودي ها ميسر نيست. بايد 
رنج ها برد تا انسان وارسته و كاملي را پيدا كرد 
و كل نفيس القدر خود مطلب ديگر بلي بعضي 
اوقات رحمت بي خدمت ول��ي منتي آيد از دريا 

مبارك ساعتي. 
جريان حوادث اين س��عادت را براي طالبين 
فراهم مي س��ازد و بي هيچ مقدمه  به اين مقصد 
بزرگ نائ��ل مي گردند. چنانچ��ه در]...[ در اين 
ايام يعني 10 صفر 1383 اين خوشبختي براي 
اين بنده فراهم آم��د و به ديدار عزي��زان كه از 
رجال علم و فضيلت هس��تند، در زندان موقت 
شهرباني فراهم شد كه از جمله جناب مستطاب 
ثقه االسام والمسلمين آقاي آقا شيخ محمد علي انصاري است كه حقا 
مجمع فضائل علمي و عملي هستند ]...[ بسيار خوشوقتم كه به وسيله 
اين چند سطر موفق به يادبود علمي گرديدم. ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت 

اقدامنا و انصرنا علي القوم الكافرين
حرره في 10 صفر 1383- االحقر عزالدين حسيني عفي عنه

دستخط آقاي عزالدين حسيني زنجاني
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بسمه تعالي
كه اين سنگ سبكتر باشد از بال مگس ما را نشد ابرو خ�م از سنگي�ني بار قف�س ما را
به جرم راستي افكنده در زندان عسس ما رابر غم عدل و آزادي خاف هر چه در عالم

ايام��ي ك��ه در زن��دان موقت 
شهرباني به جرم حمايت از قانون 
و دف��اع از حريم ق��رآن و حقوق 
خاندان پيغمبر اكرم س��ام اهلل 
عليهم اجمعين محبوس بوديم 
جمعي از علماي اع��ام و وعاظ 
گ��رام ته��ران و شهرس��تان ها 
تش��ريف داش��تند. م��ن جمله 
جناب مستطاب مروج االحكام 
ثقه االسام آقاي آقا شيخ محمد 
علي انص��اري اراك��ي بودند كه 
حضورش��ان براي ما بس��يار پر 

ارزش بود. مخصوصا از طبع روانشان بسيار استفاده كردم و اشعار فوق كه 
از يادگار هاي زندان قزل قلعه بود به عنوان يادبود نگارش يافت. 

خندق آبادي 
42/4/12

بسمه تعالي

خورد افسوس زماني كه گرفتار نبودنال�ه از به�ر رهايي نكن�د م�رغ اسي�ر

مدت بيس��ت پنج روز اس��ت كه به جرم دفاع از حريم مقدس قرآن در 
زندان هاي انفرادي و عمومي پادگان عشرت آباد و زندان موقت شهرباني 
تهران به همراهي دوس��تان دانش��مندم جنابان آقاي��ان اهري- وحدت 
بازداشت بوده و به سر مي برم، در زندان موقت شهرباني از حضور جمعي 
شخصيت هاي برجسته روحاني مركز و شهرستان ها من جمله حضرت 
مس��تطاب حجت االس��ام آقاي حاج ش��يخ محمد اراكي- انصاري زيد 
مجدهم كه داراي قريحه شعري سرشاري هستند مستفيد و مستفيض 

دستخط آقاي محمدحسين خندق آبادي
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مي باشم به رسم تذكار به نگارش اين چند خط 
مبادرت شد. 

الي اهلل المشتكي، الحاج محمد حسن 
بكايي عفي عنه 
13 صفر 1383 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ان االرض هلل يرثها عبادي الصالحون

نتوان مرد به سختي كه من اينجا زادمسعديا حب وطن گرچه حديثي ست صحيح
در زندان و منزل زندگان با شخصيت هايي رو به رو شده و توفيق آشنايي 
پيدا كردم كه در بيرون برايم ميسر نبود. آري 
عدو شود سبب خير گر خدا خواهد. منهم شاعر 
توانا و خطيب دانا، سرور ارجمندم جناب آقاي 
انصاري دامت افاضاته كه گل هايي از اش��عار و 
اخاق و بياناتشان چيده و از مصاحبت معظم 
له فايده بيشتري برده ام و اميدوارم در بيرون از 

زندان هم مشمول الطاف قرار گيرم.
اللهم انصرنا علي القوم الظالمين
16 صفرالخير 83، مطابق با 42/4/17

زندان موقت شهرباني تهران- عيسي اهري 
تبريزي

دستخط آقاي شيخ عيسي اهري

دستخط آقاي محمد حسن بكايي
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بسمه تعالي
واستعينوا بالصبر و الصلوة

براي مؤمن بهت��ر از صبر مايه 
تسليت نيست.

ما نيز از پروردگار جهان توفيق 
مي خواهيم. 

علي محدث زاده
محسن محدث زاده

بسمه تعالي

ه�ل عاند الدهر اال من له خطرقل للّذي بصروف الدهر عّيرنا
گر چ��ه در زمان تس��ويد اين 
اوراق گرفت��ار زن��دان موق��ت 
ش��هرباني تهران بودي��م، ولي 
بحم��داهلل و المنه ب��ا خاطراتي 
خ��وش و قلب��ي آرام ب��ا كمال 
افتخ��ار و س��ربلندي ب��ه س��ر 
مي بردي��م. زي��را ك��ه اوال در 
ش��رع  و  وج��دان  محكم��ه 
محكوميت��ي در خ��ود از نظ��ر 
زندان��ي ش��دن و دس��تگير 
هيئت حاكمه بودن احس��اس 
نمي كردي��م و به ج��رم پاكي و 
حمايت از حوزه مقدسه دين و 

دفاع از حريم شريعت سيد المرسلين صلي اهلل عليه و آله و سلم محكوم 
به حبس شده و در زاويه زندان درخش��نده ترين روزگار زندگي خود را 

مي گذرانيم. 
بلي، گاهي در مزاج جامعه منحرف پاكي ج��رم و ناپاكي مايه افتخار 

دستخط آقايان علي و محسن محدث زاده

دستخط آقاي فرج اهلل واعظي
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مي گردد. بايد هم چنين باشد به قول شاعر 
)گر گابي را ْجُعل1 طالب ب��ود(     )آن دلي�ل ن�ا گاب�ي مي ب�ود(
قال اهلل تعالي فما كان جواب قومه اال ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم 
انهم اناس يتطهرون و عاوه بر آنچه گفته شد در عالم هميشه مردان بزرگ 
دچار حوادث بوده اند و از چنين محكوميت هاي كودكانه افراد كودك وش 
به مقاصد عاليه رسيده و احراز شخصيت و حريت كرده اند. پس ما نيز پيرو 

سنن عاليه مردان عالي مقام باشيم زهي سعادت.

گه چاشت گهي شام نداريم خوشيمي�ك ج�و غ�م اي�ام نداري�م خوشي�م
از ك�س طم�ع خام نداريم خوشيمچون پخته به ما مي رسد از عالم غيب

باري طبق پيشنهاد س��رور مكرم و برادر ارجمند جناب آقاي انصاري 
ايده اهلل بتأييداته به تس��ويد يكي از صفحات دفت��ر معظم له مبادرت 
نمودم، به تاريخ 16 تيرماه 1342 خورش��يدي، انا االقل شيخ فرج اهلل 
واعظي ساكن تهران، سه راه سلسبيل، خيابان خوش، كوچه نجم آبادي، 

كاشي 92، منزل شخصي واعظي. 

اال و من مات علي حب آل محمد فقد مات 
شهيدا

اين حديث شريف به يادبود ايامي كه در زندان 
موقت ش��هرباني حضور عده اي از علما و وعاظ 
محترم بوديم، تقديم به دانشمند محترم جناب 
آقاي انصاري كه از مردان پاك، دانا و با فضيلت 
اس��ت مي نمايم و مفتخرم از آنكه زندان باعث 

دوستي بنده با معظم له گرديد. 
زندان موقت شهرباني
مهدي كروبي 

1. سرگين گردان؛ جانوری است شبيه سوسك. 

دستخط آقاي مهدي كروبي



20
3

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

مي
سا

ب ا
قا

ن ان
مد

 برآ
ه و

وط
شر

ن م
تاد

 براف
داد،

خر
15

وال تحسبن اهلل غافا عما يعمل الظالمون
مدت يك ماه و س��ه روز است 
كه در زندان موقت شهرباني كل 
در محضر جمعي از علما و فضا 
مخصوصا خطبا به س��ر مي برم. 
آنقدر روحانيت و معنويت اهل 
اين محبس، عالم زندان را منور 
كرده كه گويي يك مدرس��ه و 
يكي از حوزه هاي علميه اس��ت. 
صب��ح و عصر از حضور اس��اتيد 
درس گرفت��ه و اش��تغال ب��ه 

تحصيل دارم. 
يك��ي از حضار زن��دان جناب 
مستطاب خطيب ش��هير آقاي 

انصاري اراكي مي باشند كه اوال بنده تمناي درك محضر ايشان را داشتم 
و بحمداهلل حاصل ش��د، طوري كه از بيان ايش��ان كه مزيد بر دو مرتبه 
در عالم زندان س��خنراني كرده و كاما افاضاتي فرمودند بس��يار بسيار 
استفاده كردم و همچنين طبع روان اين مرد كه درباره فضائل و مناقب 
اهل مجلس اشعاري بسيار جذاب سرودند، زندان را دارالسرور قرار دادند.
اميد اس��ت خداوند منان ايش��ان را در ص��راط ترق��ي و تعالي خود و 
همچنين مسلمانان جهان مؤيد و منصور بدارد. چند جمله را به عنوان 
يادبود نگاشتم اميد است در مواقع مظان استجابت دعا فراموش نكنند.
سيد مرتضي صالحي خوانساري

بسمه تعالي

چون كه چهل روز به زندان كنيجث�ه خود پاكت�ر از ج�ان كني

نزديك چهل روز است كه در محبس موقت شهرباني در خدمت علماي 
اعام و وعاظ محترم من جمله از علما و سخن گويان و شعرا و ادبا آقاي 

دستخط آقاي مرتضي صالحي خوانساري
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انصاري اراكي كه حقا در خدمت ايشان استفاده 
كردي��م و امي��دوارم اين زندان س��بب ترقيات 
روحاني و درجات راقيه ش��ود، چنانچه يوسف 
صديق )ع( از چاه به جاه رسيد و از زندان به مقام 

عزت رسيد. 
مورخه ليله 16 صفر 83

مصطفي طباطبايي قمي 

بسمه تعالي 

كه اين سنگين، سبكتر باشد از بال مگس ما رانشد ابرو خم از سنگيني بار قفس ما را
به جرم راستي افكنده در زندان عسس ما را بر غم عدل و آزادي خاف هر چه در عالم
گران جانيم نتواند خريدن هيچ كس ما را تنك پر مايگان توبه فرما را ز ما برگو
از آن سوي بحار و ساحل رود ارس ما راخود آزادي به دست آور كه كس نفرستد اين گوهر
در اين مكتب كه معني واژگون گرديده اسما را دموكراتش لقب بخشند هر خود راي و خودكامي
بيات آجر و صبحانه آب عدس ما راز بيت المال ملت گنج ها سهم تبه كاران

روزگاري كه به جرم حق گويي در زندان موقت ش��هرباني 
تهران به س��ر مي برديم، بهترين فرصت ها تش��رف خدمت 
جمعي س��تارگان فروزان علم و فضيلت بود. زندان در اين 
مدت مكتبي بود آموزنده  درس پايداري در برابر نامايمات 
و جه��اد در راه عقيده را عما آموختيم. پ��روردگارا خود ما 
را در راه هدف مقدس اس��ام از خود گذش��ته نم��ا. يكي از 
نمونه هاي برجس��ته محيط آموزنده زندان خطيب محترم 
جناب آق��اي انصاري اراك��ي بودند كه حقا عاوه بر س��اير 
فضايل، با جنبه ذوق ادبي خودشان محيط توأم با غم زندان 
را )به قول يوس��ف علي نبينا و آله وعليه الس��ام، هذا بيت 

دستخط آقاي مصطفي طباطبائي قمي

دستخط آقاي محمدعلي شرعي
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االحزان( تبديل به يك محيط مسرت آميز 
مي فرمودند. اميد اس��ت براي هميش��ه در 

مظان توجه به ياد اين ناچيز بوده باشند. 
محمدعلي شرعي شيرازي
مدرسه رضويه- 42/4/16 
16 صفر 1383

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قال رّب السجن احّب الّي مما يدعونني اليه 

آري زندان في حد ذاته جاي خوبي نيس��ت، لكن در قبال بعضي امور 
مزايا و خواص زيادي دارد كه از جمله آنها توجه به حضرت حق و تسليم 
دست قضا و قدر و توكل به ذات احديت و شكسته شدن شهوات و تكبر 
و غرور نفساني را مي شود نام برد. بشر طالب زندگي آزاد و حريت است. 
البته در چارچوب آزادي و حريت ديگران. سلب آزادي و حريت از هيچ 

فرد و جامعه جايز نيست مگر به 
حكم قانون اله��ي، زندگاني در 
زير منت ديگ��ران و بدون حس 
و وجدان در خيل��ي جاها براي 
بشر مقدور اس��ت، لكن حيات 
با شرف و زندگي انساني فعا به 
غير از پناه بردن به گوشه زندان 
براي آزاد مردان ميسر و مقدور 
نيس��ت. زندان مكت��ب الفت و 

مروت است. 
ب��ه همي��ن مناس��بت ارادت 
غايبانه اي كه خدمت اجل امجد 
عالي ثقه االس��ام و المسلمين 

دستخط آقاي محمدعلي شرعي

دستخط آقاي صادق خلخالي
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شاعر آقاي انصاري اراكي كه الحق از رجال برجسته و آزاد مي باشند، در 
چهار ديواري زندان موقت شهرباني تهران چند مقابل شد و بعد از اين 
جريان، بنده ايشان را در زمره برادران و سروران خود محسوب داشته، 
سعادت و عزت همه مسلمين را در زير س��ايه حكومت قرآن از خداوند 

منان خواستارم. 
االحقر صادق خلخالي

اّن الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل 
]عليهم[ المائكه

و ايمان كامل به پروردگار دارند.
همه مش��كات و مش��قت ها را زير پا گذاشته 
و هدف مقدس خ��ود را دنب��ال مي كنند و اگر 
هر اندازه عوامل ناراحتي براي آنها زياد بش��ود 
بر درجه تحكيم آنها مي افزاي��د و تزلزل در آنها 
ديده نمي ش��ود چون مي دانن��د در آيند]ه[ از 
بهترين هاي عالم وجود مي باشند. همان طوري 
كه يك دانه گل را در مهد زمين مي كارند، از هر 
طرف فش��ار به آن داده مي ش��ود، ولي در عين 
حال هيچ ناراضي نيس��ت و در مقام رضا است 
چون مي داند در آينده گلي بسيار ذي قيمت و 
خوشبو مي شود كه زينت بهترين مجالس و محافل مي شود و البته امروز 
كه يك عده اي از دانش��مندان و علما در زندان به جرم حمايت از حريم 
مقدس اسام به سر مي برند، ولي در حقيقت مسلم است از بهترين ها و 
گوهر هاي جهان آفرينش مي باشند و از برخورد با آقاي شيخ محمد علي 
انصاري كه داراي شوقي سرشار و طبعي روان و شاعرانه مي باشد. بسيار 

خوش وقت و مسرورم و اميد است پيش از محضرشان استفاده نمايم.
سيد ناصر صدري

دستخط آقاي سيد ناصر صدري
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بسمه تعالي
الحمدهلل والصلوه علي رسول 
اهلل و نعوذ باهلل من شرور انفسنا 
و من سيئات اعمالنا. به راستي 
اگر به سرچشمه تمام بدي ها كه 
در وجود خودمان و در ال به الي 
كردارم��ان نهفته اس��ت، توجه 
كنيم و خود را اص��اح و تزكيه 
نماييم از هر شري و ضري ايمن 
و مصون خواهيم بود. اعوذ باهلل 
من الشيطان الرجيم- ان الذين 
آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم 
اولئك لهم اال م��ن و اولئك هم 

المهتدون- صدق اهلل العظيم.
بر اين مبني تحوالت گوناگون 

و نشيب و فراز زندگي در روح اهل ايمان تأثيري ندارد- اكنون يك ماه 
است كه در زندان به سر مي بريم.- يهّون علينا انه بعين اهلل- ممكن است 
روزي اين پرسش از دستگاه نيرومندي كه بر ما حكومت مي كند بشود، 
آنگاه ديگر صحنه س��ازي و سالوس��ي خريدار ندارد. آري روزي چنين 
مؤاخذه مي ش��ود كه ما را چرا زنداني كرده ايد؟ وانگهي فرضا ما زنداني 
نباش��يم، با اختناقي كه فضاي كش��ور ما را احاطه كرده از كدام آزادي 

بهره مند خواهيم بود. 
اللهم ال تشمت بنا االعدا و اجعل عواقب امورنا خيرا- اميد كه دانشمند 
اديب و حبر يگانه آقاي انصاري اراكي هر وقت به اين سطور مرور فرمايد 

از داعي با دعاي خيري ياد فرمايد. 
والسام علينا و علي عباداهلل الصالحين 
و انا االحقر األفقر محمد تقي الحسيني الواحدي.
في ه�-. يب- صغ�- غشفج

دستخط آقاي سيدمحمدتقي حسيني واحدي
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ان حزب اهلل هم الغالبون
بس��يار خرس��ندم كه در دوران توقيف چند روزه خود در زندان موقت 
ش��هرباني با رج��ال و معاريف كش��ور و زعماي 
مح��راب و منبر آش��نا ش��دم. از جمل��ه جناب 
حجت االس��ام آق��اي آقا ش��يخ محم��د علي 
انصاري واعظ و دانش��مند محترم كه از فضله و 
شخصيت هاي مبرز و مبارز عصر است در جلسات 
س��خنراني زندان چند مرتبه از بيانات ش��يوا و 
تقريرات بجا و س��ودمند معظم له استفاده شد و 
طبع سرشار و اش��عار روان حضرت ايشان مورد 
تحس��ين همگان بود و رجاء واث��ق آنكه همواره 

موفق باشند و از دعاي خير فراموش نفرمايند. 
والسام علي من اتبع الهدي
سيد عبدالحسين رضوي

بسم اهلل تعالي
10 صفر الخير 83

در روز 15 مح��رم الحرام 83 بعد از ظهر توس��ط س��رهنگ صدارت 
دس��تگير و در زندان موقت زنداني ش��دم. ولي 
بحمدهلل آقايان علما و وعاظ واالمقام جمعيتي 
تش��كيل دادند كه زن��دان براي حقير بس��يار 
راحت گذش��ت. مخصوصا در مصاحبت جناب 
ثقه االسام والمس��لمين آقاي شيخ محمدعلي 
انصاري واعظ كه از اشعار خود تمام اهل زندان 
را مسرور مي فرمودند كمال خوشوقتي حاصل، 
خداوند زودتر مرخص فرمايد كه در منزل خود 
جمع را جمع و در محضرشان مستفيض بشوم. 
سيد ابراهيم ابطحي

دستخط آقاي سيد عبدالحسين رضوي

دستخط آقاي سيد ابراهيم ابطحي
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بسمه تعالي
به تاريخ پانزدهم شهر صفر 1383

امروز بيست و هفت روز است 
كه در زندان موقت شهرباني بر 
حس��ب تقدير حضرت احديت 
جل  اسمه به س��ر مي برم. يكي 
از افتخاراتي ك��ه در اين اوقات 
نصيبم ش��ده مي توان��م بگويم 
خدم��ت رس��يدن دانش��مند 
محترم و فاضل ارجمند حضرت 
ثقه االسام والمس��لمين آقاي 
آقا ش��يخ محمد عل��ي انصاري 
دام��ت افاضاته مي باش��د اميد 

است خداوند وجود مقدسش را محفوظ داشته و در ترويج شرع مقدس 
تأييد فرمايد. 

االحقر علينقي الموسوي الطهراني

آزادي از زندان
من حدود سه ماه و اندي در زندان بودم، وقتي آزاد شدم بيشتر علماي مهاجر از تهران 
رفته بودند لكن برخي از آنان در تهران بودند كه با آنان ماقات داشتيم. پس از آزاد شدن 
آقاي فلسفي آمدند منزل ما، آيت اهلل مرعشي آمدند، آقاي مياني تشريف آوردند، آقاي 
حاج آقا حس��ين قمي نيز آمدند و يك حواله هم مرحمت كردند. آقاي ش��ريعتمداري 
نيامدند. زماني بود كه از من دلخور بودند. آقاي حاج ش��يخ علي اصغر صالحي كرماني، 
تشريف آوردند. پسرش��ان دكتر محمد رضا صالحي كرماني كه نويسنده هم بودند، در 
همان مسجد سبحان كه آقاي حاج شيخ محمد رضا صالحي كرماني از دوستان فاضل 
من بودند كه هم در دانشگاه و هم امام جماعت بود و خيلي مورد عاقه و احترام من بودند. 
امام را در 12 خرداد از زندان آوردند در قيطريه. يك 24 ساعتي در آنجا آزاد بودند، بعد 
در محاصره قرار گرفتند. من پس از آزادي يك روز رفتم به ديدار امام كه نگذاشتند، من 
بودم و آقاي شيخ محمد ناصري خراساني، آقاي شيخ ميرزا حسين فردوسي پيرمردي 

دستخط آقاي سيد علينقي موسوي طهراني
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بودند كه از هم دوره هاي درسي آيت اهلل خميني و مرحوم پدرم بودند. رفتيم، گفتيم ما 
آمديم براي زيارت آقاي خميني! گفتند كه ممنوع است. 
گفتم ما دو كلمه اي مي نويسيم، شما به عرضشان برسانيد. 

من چند كلمه اي نوشتم: 
8 شعبان المعظم 1383

حضرت آي��ت اهلل العظمي جناب آق��اي خميني دامت 
بركاته 

اينجانبان شيخ محمدعلي انصاري اراكي، شيخ محمد 
ناصري خراساني، شيخ حسين فردوس��ي فراهاني براي 
زيارت و عرض ارادت شرفياب شديم چون امكان ماقات 
نبود بدينوسيله معروض و ملتمس دعا. والسام عليكم و 

رحمت اهلل.
امام در پاسخ مرقوم فرمودند:
بسمه تعالي

از لطف آقايان متشكرم و ملتمس دعا هستم. 
والسام عليكم و رحمت اهلل و بركاته 

علما و خطباي زنداني 15خ��رداد افزون بر دفتر خاطرات حاج  آق��اي انصاري اراكي، 
در دفتر برخي ديگر از هم زنداني هاي خود نيز 
يادداش��ت هاي تاريخي و گرانبهايي از خود به 
يادگار گذاشتند كه برخي از آنها در پي مي آيد: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مدت 36 روز است كه از توقف حقير در زندان 
موق��ت ش��هرباني كل مي گ��ذرد در اين مدت 
محضر علما و وعاظ و دانشمنداني كه در زندان 
به سر مي بردند، براي اينجانب بسيار مغتنم بود 
و بهره ه��اي فراوان��ي از آن ذوات مقدس بردم. 
جناب آقاي آقا س��يد مرتضي مرتضوي ساكن 
شهر ري كه يكي از دوستان سابق بنده است در 
زندان به س��ر مي بردند متانت و صبر و تحمل و 

نامه ي آقاي انصاري اراكي به امام 
خميني و پاسخ معظم له

دستخط شهيد سيد عبدالكريم هاشمي نژاد
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خدماتي كه ايش��ان در مدت توقف خود در زندان داشتند، بسيار جلب 
توجه نموده است. خداوند همه ما را براي انجام وظايف حتمي مذهبي 

و اجتماعي موفق بدارد. 
تهران زندان موقت شهرباني- سيد عبدالكريم هاشمي نژاد 
17 صفر 1383

بسم اهلل تعالي
قال اهلل تعالي في القرآن الحكيم فاينما تولوا فثّم وجه اهلل 

م��ردان عل��م در زن��دان و 
ميدان ه��اي جن��گ تفاوت��ي 
در حالش��ان نيس��ت و هميشه 
مش��غول ذكر و تبليغ اند. االن 
در زن��دان موقت ش��هرباني در 
حضور خطي��ب ارجمند آقاي 
حاج محمد حسن بكايي و ساير 
خطباي اسامي در حدود پنجاه 

نفر استفاده مي شود. 
في التاريخ 4 صفر 13821
حسين غفاري آذرشهري

بسمه تعالي
لسان العاقل وراء قلبه و قلب المنافق وراء لسانه

حديث باال گويا از امير مؤمنان موالي متقيان علي عليه الس��ام است 
و يكي از آموزنده ترين س��خنان پرارزش آن بزرگوار اس��ت. مي فرمايد: 
زبان عاقل پشت قلب اوست و قلب منافق پشت زبان او. آري زبان انسان 
عاقل در پش��ت قلب او قرار گرفته يعني هر چه مي خواهد بگويد، قبا 
در درون دل خود مورد مطالعه و بررسي قرار داده و سپس به زبان خود 
اجازه سخن گويي مي دهد. بديهي است چنين سخني جز خير و سعادت 

1. مرحوم آيت اهلل شهيد غفاری به اشتباه تاريخ 1383 را 1382 ثبت كرده اند. 

دستخط شهيدحسين غفاري
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نخواهد بود. اما آدم منافق و احمق به عكس اين 
حالت اس��ت يعني اول مي گويد و سپس درباره  
نتايج آن مي انديشد و بسيار مي شود كه از گفته 
خود نادم و پش��يمان مي گردد و جز بدبختي و 

ناكامي نتيجه اي نمي برد.
چند جمله فوق به عنوان يادب��ود ايامي كه با 
جمعي از ب��زرگان و دوس��تان در زندان موقت 
شهرباني تهران بوديم. در دفتر خاطرات جناب 
مستطاب ساله السادات آقاي آقا سيد مرتضي 

مرتضوي نگاشته شد. 
ناصر مكارم شيرازي- 17 صفر 1383

بسم اهلل الرحمن الرحيم
به عقيده من زندان يك مكتب تربيتي است كه 
تعداد كاس هاي آن بستگي به تعداد اشخاصي 
و دسته هايي دارد كه با انسان در يك جا زنداني 
هستند. خوشبختانه ما از اين مكتب بزرگ براي 
اولين بار استفاده كرديم و اميد داريم بتوانيم از 
نتايج مطالعات خود در آينده اس��تفاده فراوان 
كنيم. ان الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل 

عليهم المائكه
زندان موقت شهرباني- ناصر مكارم شيرازي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اال بذكر اهلل تطمئن القلوب نام خدا و كت��اب خدا براي مردان با ايمان 
مايه آرامش خاطر و اطمينان نفس اس��ت. اين چند س��طر را در زندان 
موقت شهرباني پشت قرآن مجيد كه متعلق به واعظ ارجمند و خطيب 

دستخط آقاي ناصر مكارم شيرازي

دستخط آقاي ناصر مكارم شيرازي
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گرامي حض��رت آق��اي بكائي 
تبريزي است نوشتم اميد است 
روح معظم له و همچنين روان 
تمام دوس��تان زنداني و حقير 
ناچي��ز از نور ق��رآن بهره مند و 

نيرومند گردد.
محمدتقي فلسفي
42/4/5

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يگانه راهي كه مي توان جامعه رو منقلب كرد و به راه فس��اد يا صاح 

كش��اند همانا تعلي��م و تربيت 
جوانان واطفال از طريق فرهنگ 
است. اين چند س��طر به عنوان 
يادگار به پيشگاه محترم واعظ 
ش��هير ]و[ توان��ا آق��اي بكايي 
تقديم، اميدوارم بع��د از نجات 
از زن��دان موقت ش��هرباني در 
سرتاس��ر آذربايج��ان مدارس 
جامع��ه تعليم��ات اس��امي 

تأسيس فرمايند.
االحقر عباسعلي اسامي 
2 ماه صفر 13841

1. مرحوم عباسعلی اسامی تاريخ 1383 را اشتباها 1384 درج كرده است. 

دستخط آقاي محمدتقي فلسفي

دستخط آقاي عباسعلي اسامي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
كن اين شئت فاكسب اَدبا 

گ�رد نان پ�در چ���ه مي كردي              پ��در خوي��ش ب�اش اگر م���ردي
بزرگترين نعمت و مهم ترين وديعت و عزيزتري��ن امانت- علم و ادب 
است- قدر و قيمت انسان به قدر علم و تقوا و ادب اوست. درجات عاليه 
انسان در دنيا و آخرت بس��ته به مقدار دانش و اخاق اوست پس كسي 
كه طالب بزرگي دنيا و آخرت اس��ت، بايد تمام سعي و كوشش خود را 
مصروف در تحصيل علم كند- و تحصيل علم هيچ وقت دير نمي ش��ود؛ 
يعني در هر وقت از عمر ولو 50 ساله باشد مشغول شود دير نشده است 
فقط تصمي��م مردانه مي خواهد و اس��تمداد از 
خداون��د متعال و اه��ل بيت اطه��ار مخصوصا 
حضرت سيد الشهداء جستن و به آن بزرگواران 

متوسل شدن. 
بنابراين س��يد صحيح القلب آقاي آقا س��يد 
مرتضي مرتضوي كه حيث ش��جاعت و اصالت 
و نجابت ممتاز اس��ت، بايد كاما از نصايح فوق 
استفاده نموده و يك آن از تحصيل علم كوتاهي 
نفرمايند و عمر خ��ود را بيهوده صرف اين كار و 
آن كار نكند. خ��دا به ما و ايش��ان توفيق علم و 

عمل عنايت فرمايد. 
االحقر عباسعلي اسامي

بسم اهلل الرحمن الرحيم

زن��دانچون شد از حكم قضاي يزدان مسكين  من  جايگاه 
خطبا و  ع��ل��م��ا  از  جمله را ب��ود به زن��دان مأواع���ده 
در ميان همه از پير و جواني��ك نفر از رف��ق��اي زن��دان

دستخط آقاي عباسعلي اسامي
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مرتضوي سيدك  نبوي فطرت و سيرت علويمرتضي 
خادم دين و جوانمرد و عفيفهست از زمره س��ادات شريف
مأوام��ت��ب��ح��ر ب���ود و ب���ا ت��ق��وا و  منزل  دارد  ري  شهر 
مجلس از مقدم او آباد استدر عمل مظهر استعداد است
آزاد ز دس��ت عسسشب��ار الها ب��ره��ان از قفسش بكن 
انصاري او  مفلس  ز ارادت س���رود اش��ع��اريمخلص 

م��دت يك ماه اس��ت ك��ه به 
توفيق اجباري در زندان موقت 
ش��هرباني مصاحبت جمعي از 
اعاظ��م علم��ا و خطب��اي نامي 
ايران را دارم و هر صبح و شام از 
محضرشان استفاده هاي علمي 
و اخاقي را برخ��وردار و بدون 
اغراق محي��ط زندان ب��راي ما 
مانند يك مكتب بس��يار بسيار 
آموزنده و پر اس��تفاده اس��ت. 
ضمن مباحث و مذاكرات علمي 
آش��نايي ب��ا ع��ده اي از احرار و 
مردان آزادي خواه و مجاهد مايه 
بسي افتخار است. آقاي آقا سيد 

مرتضي مرتضوي از كس��اني اس��ت كه در اين زندان ماقات و با جناب 
ايشان آشنا شدم جواني است خدمتگزار، معتقد، مجاهد، فداكار. خداوند 
ان ش��اءاهلل او را موفق و مس��اعيش مورد قبول و همواره ايشان ملتمس 

دعا هستم. 
والسام- االحقر شيخ محمد علي انصاري اراكي

دستخط آقاي محمدعلي انصاري اراكي
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بسم اهلل تعالي شانه
هم آهنگي با كريمه مباركه رب السجن احب 

الي با تأسي به يوسف عليه السام
در مقابل حوادث غير مطل��وب چند روزي را 
كه در زندان موقت ش��هرباني از محضر عزيزان 
بهره مند بوديم و علي رغم محدوديت زندان شور 
و نشاط داشتيم. اين چند خط در ظهر مصحف 
جناب ثقه االسام آقاي بكايي دامت افاضاته به 

عنوان يادبود قلمي گرديد.
ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علي 

القوم الكافرين.

عملي دان جستن از قصر و حصوننه رنج و لذت از درون داني ني برون
و آن دگر در باغ ترش و بي مرادآن يكي در كنج زندان مست و شاد

حرره االحقر عزالدين الحسيني عفي عنه 
4 صفر الخير 1383

قال علي عليه الس��ام: عند تضائق حلق الباء 
تكون الفرجة 

از فرم��ان عل��وي اين بن��ده كمترين س��يد 
نورالدين علوي طالقان��ي تجربه ها نموده ام. لذا 
به عنوان تذكر براي جناب آق��اي بكايي قلمي 

گرديد. در زندان شهرباني
42/4/5
نورالدين علوي طالقاني

دستخط آقاي سيد عزالدين حسيني زنجاني

دستخط آقاي سيد نورالدين علوي طالقاني
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بسمه تعالي
فاستقم كما امرت. 

براي رسيدن به هدف و مقصد 
يگانه راه بعد از عنايت پروردگار 

رستگاري و استقامت است. 
آنكه در راه طلب خسته نگردد 

هرگز
پاي پر آبله بادي��ه پيماي من 

است
زندان شهرباني 
حسين خندق آبادي

بسمه تعالي
در زماني كه با جمعي از علم��ا و روحانيون و وع��اظ در زندان موقت 
شهرباني تهران به جرم دفاع از حريم قرآن بازداشت بودم اين يك جلد 

ق��رآن مجيد را ب��رادر ارجمند 
آق��اي]...[ ب��راي حقي��ر اهدا 
كردن��د توفيق و پي��روزي]...[ 
را از خداون��د خواهان��م. اللهم 
افرغ علينا صب��را و ثبت اقدامنا 
)علي دينك( وانصرنا علي القوم 
الكافرين. محمد حس��ن بكايي 

عفي عنه
زندان موقت شهرباني- 18 صفر 1383

دستخط آقاي محمدحسن بكائي

دستخط آقاي حسين خندق آبادي
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هو الحفيظ
هن��ا قبراالحيا،  رب الس��جن اح��ب الي مما 

يدعونني اليه 
در مجمعي از علما و خطبا كه قريب پنجاه نفر 
بوديم در زندان موقت ش��هرباني تهران محض 

يادگاري قلمي گرديد.
عيسي اهري
42/4/6

بوستان در  گل  ش��اخ  بر  ش��رح م��ي داد از ف��راق دوستانبلبلي 
آگهانگفت چيزي تلخ تر در اين جهان پيش  نيست  جدايي  از 
كباباز جدايي مي شود دل ه��ا خراب را  ما  كند  آت��ش هجران 
نظرشاهد اي��ن مدعا خ��واه��ي اگر كن  را  او  آل  و  حسين  بر 
بديدروز عاشورا كه چون شاه شهيد لختي  كودكان  گريه هاي 
بداختران از  آمد  نوميد  ك��رد رو آن��گ��اه س��وي دخترانچونكه 
چونكه بانو ب��ود بر زان��و نشانددختري را ز آن ميان نزديك خواند
 ز آتش دل رخنه در افاك كردز آستين مهر اشكش پاك كرد
آتش دل ز اشك غم روشن مكنگفت كي جان جهان شيون مكن
 بعد از آن هر قدر بتواني گريستبعد من چندي ببايد دير زيست
 سوگواران را عزاداري خوش استبي پدر را گريه و زاري خوش است
با پدر ران��دي سخن از روي مهرچون محبت ديد آن خورشيد چهر
پرسش اح���وال م��ا دي��ر آم��ديازچ��ه از دي���دار م��ا سير آم��دي
واره��ان ما بي كسان را از ختنپس تو ما را باز گ��ردان در وطن
 وز وط��ن وز ي���اوران آواره امگفت من در اين مكان بي چاره ام

دستخط آقاي عيسي اهري
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تا طلوع صبح س��رگ��ردان نبودگ��ر قطا از بيم ص��ي��ادان نبود
احمد آسا قرب حق آهنگ ساختبر براق عشق سوي جنگ تاخت
 قرب حق از قيد مستي رستن استقرب ني باال و پستي رفتن است

به تاريخ 17 ش��هر صفر الخير 
سنه يك هزار و سيصد و هشتاد 
و س��ه هجري درگوش��ه زندان 
موقت شهرباني تهران به جهت 
سرور ارجمند آقاي سيد مرتضي 
مرتضوي ايده اهلل تعالي اش��عار 
فوق ن��گارش يافت اميد اس��ت 

حقير را فراموش ننمايد. 
و انا االقل شيخ فرج اهلل واعظي

هواالكبر
ان الدين عند اهلل االسام

جمل��ه قرآني ب��اال در س��وره آل عم��ران، آي��ه نوزدهم ق��رار دارد و 
تصريح مي كند ك��ه دين بر حق و منحص��ر به فرد در سرتاس��ر جهان 
فقط دين اس��ام اس��ت و دنبال همين قس��مت اس��ت كه همان آيه 
اضاف��ه مي كن��د و مااختل��ف الذي��ن اوت��وا الكت��اب اال م��ن بع��د ما 
جاءه��م العلم. يعني اس��ام كه آم��د يه��ود و نصاري مخالف��ت با آن 
را آغ��از كردند و اي��ن مخالفت را وقتي ش��روع كردند كه ح��ق بر آنها 
 آش��كار ش��ده بود و ب��ه درس��تي اس��ام عل��م پي��دا ك��رده بودند.
آنگاه در آيه 85 همين سوره اضافه مي كند و من يتبع غير االسام دينا 
فلن يقبل منه و هو في االخره من الخاسرين يعني و هر كسي كه غير از 
دين اسام را براي خود دين قرار دهد، هيچ وقت از وي پذيرفته و مقبول 

نخواهد شد و در آخرت و محشر از زيانكاران خواهد بود.

دستخط آقاي فرج اهلل واعظي
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علي هذا در زمان نبوت خاتم النبيين صلي اهلل 
عليه و آله و س��لم كه تا روز محش��ر خواهد بود 
دين هاي س��ابق داراي ارزشي نيس��تند و فقط 
اسام تصديق كرده است كه قبا دين بوده اند و 
بعدا هم منسوخ و هم تحريف شده اند و نمي شود 
اسم دين به آنها گذارد. چند سطر باال را به عنوان 
يادبود براي هم زنجير عزيز جناب آقاي س��يد 

مرتضي مرتضوي نوشتم. 
شيخ مصطفي رهنما
زندان موقت شهرباني 
صفر الخير 1383- تير 1342

بسمه تعالي
ه��ي الس��بيل فم��ن ي��وم ال��ي ي��وم               كان��ه م��ا ت��راك العي��ن ف��ي ي��وم
ال تج���ز ع��ن روي����دا ان��ه����ا دول                دني��ا تنق��ل مم��ن ق��وم ال��ي ق��وم
مدتي است در زندان موقت ش��هرباني توفيق 
درك فيض از محضر عده اي از آقايان علماي اعام 
و وعاظ محترم نصيبم گرديد و با برگزاري جلسات 

سخنراني صبح و عصر استفاده شاياني مي برم.
اميد است خداوند به زودي وسيله استخاص 
عموم را فراهم و توفيق و س��عادت نصيب عموم 

بگرداند.
مراتب فوق بن��ا به فرموده جناب آقاي س��يد 
مرتضي مرتضوي سلمه اهلل جهت يادبود قلمي 

گرديد.
االحقر جواد الياسي
18 شهر صفر المظفر 1383

دستخط آقاي مصطفي رهنما

دستخط آقاي سيدجواد الياسي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
گلي گفت اگر دست گهي داشتمي           بگري���ختمي اگر رهي داشت�مي
با بي گنهي مرا چنين مي س��وزند               اي واي اگر يك گنهي داش�تمي

قريب يك ماه اس��ت با عده اي 
از فضا و وع��اظ مركز و س��اير 
شهرس��تان ها در زن��دان موقت 
ش��هرباني تهران به سر مي برم و 
حداكثر استفاده را از محضر آنان 

نمودم. 
م��ن جمله جناب آق��اي حاج 
بكايي كه يكي از وعاظ و خطباي 
برجسته شهرس��تان تبريز بود، 
افتخ��ار دوس��تي را دريافت��م. 
اميدوارم ايش��ان هم ب��ا لطف 

بي پايان خود بپذيرند.
االحقر حاج سيد احمد حسيني
42/4/12

بسمه تعالي
ان الذي��ن قال��وا ربن��ا اهلل ثم 
استقاموا تتنزل عليهم المائكه 
اال تخاف��وا و ال تحزنوا و ابش��روا 

بالجنه التي كنتم توعدون. 
در زندان موقت شهرباني چند 
شبي درك خدمت واعظ شهير و 
گوينده]...[ جن��اب آقاي بكايي 

نمودم.
ب��راي اينكه بن��ده را فراموش 
نفرمايند آيه كريمه براي يادبود 

ذكر شد.
حسين اشرف كاشاني

دستخط آقاي سيد احمد حسيني

دستخط آقاي حسين اشرف كاشاني
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ذوالمني حي  كه  خداوندي  خلق كردي از مني همچون منياي 
دادي��م عقل و كمال و معرفتبس ز لطف و جود و فضل و مرحمت
ذره منت ب��ه م��ن ن��ن��ه��اده ايمدت چندي است رزقم داده اي
روسياهمن نكردم در عوض غير از گناه روس��ي��اه��م  سياهم  رو 
روس��ي��اه��م ليك ك��اف��ر نيستمب��از هم نوميد از اي��ن در نيستم
لطف من عامست فيض من عميمخود تو گفتي   اي خداوند كريم
ببخشبار الهي، جرم و عصيانم ببخش خوبانم  فضل  بر  بدم  گر 
ب��ر م��دار از روي م��ا اي��ن ن��ام راب��ار ال��ه��ي حفظ ك��ن اس���ام را
مكن دشمن  طعمه  را  مكندوستان  ايمن  ب��ا  از  را  دشمنان 
ت��م��ام خاكيان ب��ر  خ��اص��ه ب��ر اي��ران��ي و اي��ران��ي��انُك��ن تفضل 
شنيددي��ده ما شد سفيد از اي��ن اميد دشمن  طعنه  بايد  چند 
آشكارگويم به مهدي تا برآرد ذوالفقار نمايد  را  اح��م��د  ش��رع 
رو ب��ه درگ���اه ت��و آورد  اي الهس��ي��د م����داح ب���ا ك���وه گ��ن��اه
مكن رد  خويشم  در  از  من اگ��ر بد ك���رده ام تو بد مكنگويد 

در زندان موقت شهرباني به رسم يادبود اين بيت را جهت جناب آقاي 
سيد مرتضي مرتضوي نوشتم تا آنكه ايشان هم مرا فراموش نكند. 

اشرف كاشاني- 17 صفر 83

دستخط آقاي حسين اشرف كاشانيدستخط آقاي حسين اشرف كاشاني
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بسمه تعالي

نهان ع��ال��م  در  ذرات  با تو مي گويند روزان و شبانجمله 
باُهشيم و  بصير  و  سميعيم  خاُمشيمما  ما  نامحرمان  شما  با 

يك��ي از اركان فضيلت آدمي 
در اجتماع خيرانديش��ي و وادار 
نمودن به نيك��ي و جلوگيري از 
كژي و كارهاي نارواست كه در 
تعاليم اسام به امر به معروف و 
نهي از منكر تعبير شده و چون 
اجراي اي��ن امر مهم مس��تلزم 
شناس��ايي موض��وع و رعاي��ت 
شرايط مربوطه اس��ت البته هر 
ك��س را نمي رس��د كه ب��ه اين 
عنوان متظاهر ش��ود چه بسا به 
س��بب عدم شناس��ايي موارد و 
احراز ش��رايط نتيجه معكوس 

گردد، ولي آنچه وظيفه عمومي است اين است كه اگر منكري مشاهده 
كردند و نتوانستند عما يا لسانا نهي كنند قلبا احساس كراهت نموده و 
در جمع بدكاران شركت نكنند. پسر عم محترم آقاي مرتضوي از سادات 
غيور و حس��اس و خير انديش و اهل خدمت به نوع اس��ت كه سعادت 
آشنايي و دوستي ايش��ان نصيب ش��د. اميد دارم با كمال حسن نيت و 
بصيرت وظيفه مقدس خود را تعقيب و اين بنده را از دعاي خير فراموش 

نفرمايند.
والسام علينا و علي عباداهلل الصالحين
العبد اآلثم، محمد تقي الحسيني الواحدي 
42/4/18

دستخط آقاي سيد محمدتقي حسيني واحدي
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بسمه تعالي
اذا اظلم عليك��م الفتن كقطع اللي��ل المظلم 

فعليكم بالقرآن...
حس��ب االمر صديق حقيقي حض��رت آقاي 
بكايي تبريزي با تيمن به حديث ش��ريف نبوي 
به تقديم اين يادبود مبادرت. باشد كه در مواقع 

تاوت كام مجيد اين داعي منظور نظر باشم.
و انا االحقر الحاج سيد محمد تقي واحدي 
في دد صف غشفج

بسمه تعالي
ف��ي الخصال، ق��ال محم��د بن عل��ي الجواد 
عليه الس��ام اني الرجوا النجاه لهذه االمه لمن 
عرف حقنا اال له��ذه الثاثه: صاحب الس��لطان 

الجائر و صاحب الهوي و الفاسق المعلن 
بر حسب تقاضاي دانشمند محترم آقاي بكايي 
دام مجده در زندان موقت ش��هرباني در تاريخ 

چهارم صفر 83 قلمي گرديد. 
االحقر علينقي الموسوي الطهراني

دستخط آقاي سيد محمد تقي واحدي

دستخط آقاي سيد علينقي موسوي طهراني
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بسم اهلل الرحمن الرحيم.
فيه تبيان كل شي

تنها كتابي ك��ه جامع علوم و 
حقايق است و بيان تمام حقايق 
علمي و ديني شده است، همانا 

قرآن است. 
اعتماد واعظ

مصط��في را وعده داد الطاف ح���ق              كه بمي�ري ت�و نمي�رد اين سب�ق
من كت�اب و معج���زت را حافظ���م             بيش وكم ك��ن را از او من رافضم1

در زندان به عن��وان يادگاري 
نوشته شد.

مصطفي طباطبايي قمي
4 صفر 83

قال اميرالمؤمنين عليه الس��ام : كن في الفتنه كاب��ن اللبون الظهر 
فيركب و ال ضرع فيحلب در فتنه و انقاب )كه تاريك و ظلماني است و 
معلوم نيست حق باشد( چون بچه شتر دو ساله باش كه پشت )محكمي( 
ندارد كه سوار شوند و نه ش��يري دارد كه بدوش��ند يعني هيچ قسم از 

1. در اصل: رافظم

دستخط آقاي علي اصغر اعتمادزاده

دستخط آقاي سيد مصطفي طباطبايي قمي
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وجود تو استفاد س��وء نش��ود برخاف نهضت هاي مقدس كه از جان و 
مال نبايد دريغ و مضايقه نمود در مدت زنداني اين جانب سيد نورالدين 
علوي طالقان��ي در زندان موقت ش��هرباني از 
تاريخ 42/4/19 تا 42/4/22 با عده اي از اهل 
علم و مبلغين از جمله آقاي آقا س��يد مرتضي 
مرتضوي مصاحبت داش��تم. آنچ��ه از اخاق 
ايشان دستگير شده حرارت ديني ايشان است 
كه امام فرمود لكل كبد حراء اجر براي هر جگر 
با حرارتي اجر و مزدي است، اميد آن حرارت 
مذهبي ايشان توام با اجر و ثواب دنيا و آخرت 

گردد. 
نورالدين علوي طالقاني
42/4/22

دستخط آقاي سيد نورالدين علوي طالقاني
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گشودگی تاریخ جدید در چشم انداز قيام 15خرداد

دکتر مظفر نامدار1

چرا 15خرداد نقطه عطف تاريخ ايران است ؟
وقتی نيم قرن پيش در س��ال 1342، نهضت 15خرداد 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 15خرداد در بستر يك سلسله اصاحات فريبنده ای 
اتفاق افتاد كه حتی چپ ترين گروه ها و جريان های سياسی و نظريه پردازان اجتماعی 

نيز توانايی درك نمايشی بودن اين اصاحات 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 اعتراف نكردند بلكه آن را حتی در حد و اندازه جنبش های نوين اجتماعی 

1 . اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال دهم، شماره 35، بهار 92 به چاپ رسيده است.
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شايسته تقدير و تحليل ندانستند. ارزش های فرهنگی، 
اس��امی و اجتماعی ديرينی كه 15خرداد ريشه در آنها 
داشت از نظر اغلب نظريه پردازان سياسی نزديك به يك 
قرن پيش، از صحنه تحوالت اجتماعی خارج شده بود و 
كسی تصور نمی كرد در عصری كه افكار و انديشه های غير 
دينی و ضد دين سيطره مطلق خود را بر تحوالت سياسی، 
فرهنگی و اجتماعی گسترده بودند؛ مجدداً دين اسام از 
پس غبارهای تحريف و تحقير س��ر 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 اسامی و ايرانی بحث انگيز، ناكارآمد و ناتوان در حل 
مسائل و مشكات دوران جديد است و استبداد حاكم بر ايران و عقب ماندگی های كشور 
ريشه در اين ارزش ها دارد. از طرف ديگر به ما گفته بودند: ارزش های اسامی 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 سرافكندگی از حوزه عمومی خارج شده و به گوشه ای 
از زندگی شخصی پرتاب و تبعيد شوند تا دست 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 اسامی 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 كاه 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 همداس��تانی داشته و 
مشوق وی در نابودی و تخريب ايران بودند، درك و فهمشان از ترقی و پيشرفت همين 

در دورانی که ملت ها و 
دولت های آنها با تمام توان 
انرژی و منابع، خود را برای 
کسب موقعيت های سياسی 
و اقتصادی و فرهنگی جدید 
در جهان متمرکز می کردند، 
شاه ایران و کارگزاران وی 
تمام این منابع و انرژی را در 
جهت تخریب و تحقير ملت 

خود به کار گرفتند 
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بود. عباس مسعودی مدير روزنامه اطاعات كه يكی از همراهان رضاخان به تركيه بود 
می نويسد: 

تغيير كاه معروف لبه دار پهلوی به كاه اروپايی پس از اين سفر بود...
رضا ش��اه معتقد بود كه اختاف ظاهری ايرانی ها با اروپايی ها برداشته 
ش��ود. او می گفت بايد ايرانی ها خود را با خارجی ها يكسان بدانند و در 
ترقی و پيشرفت تشويق و تأييد ش��وند و بدانند تفاوتی از لحاظ روح و 
جسم و استعداد جز همين كاه 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 كاه لگنی و 
كاه اروپايی نيست و اين تغيير سطحی و ظاهری و جاهانه 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 اخاق و فرهنگ و 

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

به شرح زير اباغ شد و مصيبتی بر مصيبت های گذشته ملت ايران اضافه كرد: 
- در مواقع ورود به اتاق حتماً باي��د كاه را بردارند برای احترام كامل ، 
البته بايستی كاه 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 كاه خود 
را بردارد و پس از ادای همان مراسم از طرف مقابل مجدداً كاه را به سر 

1. حميد بصيرت منش، علما و رژيم رضاشاه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1376، ص176.
� بايد دانست كه تغيير كاه 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 كاه 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 اسام نيز در اين طرح و نقشه نقش بسزايی داشت. 
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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 سام بين اين دو نفر به وسيله 
كاه می شود سايرين بايد به احترام رفيق همراه خودشان به شخصی كه 

جهت آنها احتراماً كاه برداشته، كاه خود را بردارند...1
سختگيری های تحقير كننده در استعمال كاه بين المللی به جای كاه پهلوی )كاه 
لگنی( كه قبًا مزدوران پهلوی به آن كاه 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، اما 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 اطاع 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 )قرارداد 1907( قرار داد وثوق الدوله، قرارداد 
كنسرسيوم و صدها قرارداد اس��تعماری ديگر كه اصاح 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 28مرداد 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 انقاب سفيد شاه بدون ملت رس��يد تا عاوه بر تحقير بنيه فرهنگی و سياسی 

ايران بنيه اقتصادی و اجتماعی نيز نابود شود.
جنبش 15خ��رداد انفجار بغض فرو خ��ورده ملت ايران در مرگ آب��اد تحجر و تحقير 
و مقدس مآب��ی و فرنگی مآب��ی و غرب گرايی بود كه ملتی پش��ت رهبر خ��ود يك قرن 
تحقير و تخريب فرنگی ش��دن، مدرن ش��دن و جهانی ش��دن را تحمل كرد و در پايان 

1. حميد بصيرت منش، همان، ص179-180.



23
1

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

داد
خر

15
ام 

ز قي
اندا

شم 
ر چ

د د
جدي

خ 
تاري

ی 
ودگ

گش

دس��تاوردی جز كاه لگن��ی، كاه اروپايی، 
كوكاكوال، راديوترانزيس��توری و جعبه سياه 
و س��فيدی كه در آن فيلم »سركار استوار« و 
»صمد به مدرس��ه می رود« و »يك اصفهانی 
در نيويورك« نمايش داده می ش��د، به همراه 

نداشت.
نهضت 15خرداد نشان داد كه ديگر امكان 
ندارد نظام س��لطنت را با بازنمايی های شبه 
اصاحات، شبه انقابی و ش��به دموكراتيك 
در چش��م ملت ايران نظامی مقب��ول جازد. 
انتقادات بنيادينی كه امام خمينی بر پايه های 
رژيم س��لطنتی وارد كرد نمی توانست توسط 
هيچ فرآيند شبه دموكراتيكی بازسازی شود. 

حمله به نظام پادشاهی و مترادف دانس��تن شاه دوستی با غارتگری، ضربه زدن به پيكر 
قرآن و اس��ام، تجاوز به احكام اس��ام و كوبيدن روحانيت1 و غير عقلی دانستن نظام 
پادشاهی عمًا سلطنت 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 ظاهر انقابی حكوم��ت محمد رضا بعد از كودتای مفتضح 
انگليس و امريكا در 28مرداد 1332 از طريق تقسيم اراضی و انقاب سفيد، رژيم منفور 
پهلوی را به يك رژيم محبوب و مردمی تبديل كند، اما نهضت 15خرداد ضربه نهايی را بر 
پيكر فرسوده و فرتوت اين رژيم دست نشانده وارد كرد و ماهيت دروغين اين اصاحات 

امريكايی و فريبنده را نيز برما ساخت.
نهضت 15خرداد و ميوه شيرين آن انقاب اسامی را به شرطی می توان بهتر فهميد 
كه تمامی اركان متعلق به اين نهضت را با خود نهضت پيوسته سازيم و تاش نكنيم كه 
هر كدام از اين اركان را به صورت تجريدی م��ورد مطالعه قرار دهيم. نهضت 15خرداد 
و انقاب اسامی س��ه ركن بزرگ دارد كه قابل تجريد، تفكيك و تجزيه نيستند: مردم، 
رهبری و اسام. 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 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، دفتر اول، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1381، ص395.

جنبش 15خرداد انفجار بغض فرو 
خورده ملت ایران در مرگ آباد 
تحجر و تحقير و مقدس مآبی و 
فرنگی مآبی و غرب گرایی بود که 
ملتی پشت رهبر خود یک قرن 
فرنگی شدن،  تخریب  و  تحقير 
مدرن شدن و جهانی شدن را تحمل 
کرد و در پایان دستاوردی جز کاله 
لگنی، کاله اروپایی، کوکاکوال، 
رادیوترانزیستوری و جعبه سياه 
و سفيدی که در آن فيلم »سرکار 
استوار« و »صمد به مدرسه می رود« و 
»یک اصفهانی در نيویورک« نمایش 

داده می شد، به همراه نداشت
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كه از اثرات اين سه ركن تأثير نپذيرفته باشد.
اكنون كه پنجاه سال از واقعه خونبار نهضت 15خرداد گذشته است نبايد از اين حقيقت 
كه گفته اند: »آشنايی سطحی با تاريخ، افيون معرفت انسان است«، غافل شويم. اقدام 
ش��گرف ملت ايران در نهضت پانزده خرداد تغييرات بني��ادی 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. 
15خرداد 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 انقابی و شبه اصاحاتی رژيم وابسته و مستبد پهلوی 
و اليگارشی وابسته به آن، هم ش��اخصی بود برای محك زدن شعارهای دروغين حقوق 
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 اسامی می ريختند و از همه مهم تر شاخصی بود برای 
سنجش توانايی های اس��ام در ايجاد جنبش اجتماعی در عصر سيطره مطلق غرب بر 

سياست، اقتصاد و فرهنگ ايران.
نهض��ت 15خ��رداد به كلی بدن��ه 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 تاش 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 15خرداد و سياست زدايی از سياست در ايران
سياست به مفهوم غربی و به تبع آن در ساختار نظام استبدادی رژيم مشروطه سلطنتی 
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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 15خرداد، آن بخش��ی از جامعه را ب��ا 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 

اسامی قرار می داد، يعنی ابتدا بايد از خود سياست در ايران سياست زدايی می كرد! 
تا قبل از 15خرداد 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  اخاقی و ضد  اسامی 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 اسامی 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 می كنم. آمد يك نفر از 
اشخاصی كه ميل ندارم اسمش را بياورم، گفت آقا سياست عبارت است 
از دروغ گفتن، خدعه، فريب، نيرنگ، خاصه 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 می گوييد نبوده ايم. امروز چون 
موقع مقتضی است، می گويم. اسام- تمامش- سياست است. اسام اين 
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نيست. واهللَّ اسام تمامش سياست اس��ت. اسام را بد معرفی كرده اند. 
سياست ُمُدن از اسام سرچشمه می 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 15خرداد مناسبات جاری در بدنه سياست را بر هم زد و تنشی بنيادين در 
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 15خرداد همين بود. نهضت 15خرداد 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 15خرداد 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 اسامی از سياست 
وقتی در ايران پا گرفت كه امام مردم، روحانيت و اس��ام را در قام��ت اركان و عامان 
فعال و دارای كنش به صورت نه نمايشی بلكه واقعی، وارد حوزه سياست كرد. عامانی 
كه اگرچه در تحوالت جامعه نقش ثابتی داشتند، اما در بنياد سياست پايگاه فرودست 
به حساب می آمدند. بعد از قيام خونين 15خرداد صدای مردم، همپای صدای طبقات 
اشراف، طبقات حكومت گر، احزاب و گروه های سياسی شنيده شد. مردمی كه هيچگاه 
در تعاريف متعارف سياست به رسميت شناخته نمی شدند در مكتب امام خمينی آنچنان 
وارد متن سياست و گفتگوهای سياسی شدند كه اغلب گروه های سياسی كه بعد از قيام 
15خرداد در ايران شكل گرفتند ناچار شدند، جايگاه رفيعی برای مردم در ديدگاه های 

1. صحيفه امام، ج1، ص269-270.
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سياسی خود در نظر بگيرند.
مردم تا قبل از قيام خونين 15خرداد، وس��يله ای ارزان و ب��ی ارزش برای مطالبات و 
معامات سياسی گروه ها و جريان ها به حساب می آمدند و بعد از وصول مطالبات و پايان 
معامات به گوش��ه ای پرتاب می ش��دند امام موضوعيت و مدخليت مردم در مناسبات 
سياسی را صرف نظر از مطالبات و معامات سياسی رسميت بخشيد و در انقاب اسامی 

و تأسيس نظام جمهوری اسامی آن را نهادينه كرد.

قيام 15خرداد و ارتباط نهضت رهايی مردم با واقعيت های جامعه
آنچه مشروطه و نظام سلطنت وابسته به آن و جريان شبه روشنفكری مدافع آن برای 
كشور به ارمغان آورده بود از ديدگاه ملت ايران نه تنها وضعيت جديد و رهايی بخشی به 
حساب نمی آمد بلكه طغيان های خودس��رانه، سرخوشانه و پی در پی فرنگی مآبان تازه 
به قدرت رس��يده، عليه عقل، تفكر، تاريخ، فرهنگ و تمدن و باورهای ايرانی- اسامی 
كشور و نيز استقال 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 
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خود واقعيت های جامعه را روش��ن كند. اين آرمان ها 
با رخدادهای جامعه هيچ ارتباطی نداش��ت و با خود 
ايدئولوژی های بی معنايی را به همراه آورد كه نه تنها 
افس��انه های كهنه و ارتجاعی و ضدعقلی ايران قبل از 
اس��ام را در قالبی مدرن تكرار كرد بلكه هزينه های 
س��نگين ناتوانی و ناكارآمدی خود را نيز به حس��اب 
ملت ايران گذاشت. افسانه هايی كه ربط مشخص خود 
را با واقعيت به طور كامل از دس��ت داده  بودند. حتی 
بصيرتی كه اس��تعداد پيش بينی اين موقعيت دشوار 
را داشته باشد وجود نداش��ت و همان طوری كه گفته 
ش��د ملت های ديگر در اين دوران در پی كشف منابع 
جديدی برای كسب قدرت و ثروت و سرمايه و حفظ استقال و آزادی خود بودند، ولی 
منورالفكرهای ايرانی در پناه قلدری ها و سرنيزه يك شاه بی سواد و جاهل در پی تغيير 

كفش و كاه مردم بودند و اسم آن را تجدد و ترقی گذاشتند.
امام خمينی با به  راه انداختن نهضت 15خرداد، 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 سركوب نهضت اسامی عدالتخانه و قربانی كردن اين نهضت مردمی در پای 
مشروطه ای كه به قول شهيد شيخ 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 مسيری را طی می كرد كه در اين مسير هيچ چشم 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 
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 خاء ناشی از عدم پيوند عقل و تفكر 
با واقعيت های جامعه نهايت استفاده را كرده بودند و نهضت رهايی ملت ايران را به انقاب 

اقدام شگرف ملت ایران 
در نهضت پانزده خرداد 
تغييرات بنيادی در ژئوپلتيک 
و ژئوکالچر کشور ایجاد کرد. 
تغييری که به دست مبارک 
خمينی کبير در محيط انسانی 
ایران روی داد، بی تردید 
شاخصی بود برای محک 
زدن تمام ارکان جامعه که به 
نحوی تحت تأثير این تغيير 

قرار می گرفتند
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س��فيد يعنی انقابی ضد همه انقاب ها و ضد همه اصاح��ات هدايت می كرد. نهضت 
15خرداد 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 
اصاحات ارضی، انقاب 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 
روشنگری های رهبر خود به ماهيت نمايش ها و همايش های رژيم سرسپرده پهلوی و 
اربابان وی بصيرت كامل يافت و به واقعيت های تاريخی و اجتماعی خود بازگشت. نهضت 
15خرداد نشان داد كه انقاب س��فيد شاه، بدون ملت، اس��تعداد آن را ندارد كه حتی 

خالقان خود را نيز رستگار كند، چه برسد به اين كه مسير رستگاری ملت ايران باشد.
بنابراين در معنای دقيق كلمه برآمدن امام خمينی و نهضت 15خرداد 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 توفان زده جامعه در اين دريای متاطم را به دست گرفتند.
نهضت 15خ��رداد 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 
اسامی 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 
و نشانه هايی كه موجب شد ايران، ايران اسامی 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 
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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 15خرداد 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 اتاف 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 دانس��تند. امام در نهضت 15خرداد 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. 15خرداد 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.

15خرداد 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 
اعام كرد حقيقت، سياست، فلس��فه، فقه، حكمت و حكومت خارج از شريعت اسامی 
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. 
حكمت اسامی 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.
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بر خاف سنت فلس��فه غربی كه آغاز و پايان فلسفه 
سياسی به تعبير نظريه پردازانی چون هانا آرنت با هم 
در تضاد آشكار می باشد، يعنی در بنياد فلسفه غربی: 

س��نت با پش��ت كردن فيلسوف به 
سياس��ت و سپس بازگش��تن او برای 
اعمال هنجارهای خود بر امور بشری 
آغاز ش��د، پايان آن هنگام��ی فرا می 
رسيد كه فيلسوف به فلسفه پشت كرد 

تا آن را در سياست متحقق سازد.1
در حكمت اسامی آغاز و پايان سياست با شريعت دو 

جهت متفاوت يا متضاد ندارد. برنارد لوييس كه خود را يك اسام شناس غربی معرفی 
می كند در اين رابطه می نويسد:

وقتی ما در جهان غرب، تربيت شده در س��نت غربی، كلمات اسام و 
اسامی 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 اسام اين چنين نيست و در 
گذشته چنين نبوده است و تاش 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 اسامی ديگر 
نيز شايد به پايان خود نزديك می شود. در اسام 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 15خرداد 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 قيص��ر و كار خدا را 

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

حوزه علميه قم، 1378، ص26.

15خرداد هم شاخصی بود 
برای محک زدن توده های 
مردم و ميزان استقامت و 
وفاداری آنها به آرمان های 
هم  کبير،  خمينی  نهضت 
شاخصی بود برای محک زدن 
الف زنی ها و ظاهرنمایی های 
شبه انقالبی و شبه اصالحاتی 
رژیم وابسته و مستبد پهلوی و 

اليگارشی وابسته به آن
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به خدا واگذارند. در سرتاسر جهان مس��يحيت همواره دو قدرت وجود 
داشته است. خدا و قيصر كه در اين جهان به امور مقدس و امور دولت و 
يا به تعبير جديد، كليسا و دولت تجلی يافته اند. آنها ممكن است يا از هم 
جدا باشند، ممكن اس��ت هماهنگ يا در تضاد با يكديگر باشند. ممكن 
اس��ت اين غلبه نمايد يا آن، امكان دارد كه يكی مداخله كند و ديگری 
اعتراض، همانگونه كه ما اكنون  در حال تجربه مجدد آن هس��تيم... در 
اسام قبل از غرب گرايی مس��لمين، 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 

اسام وجود نداشت.1
از ويژگی های بزرگ نهضت 15خرداد 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 اسامی و ايرانی بازگرداند. امام می دانست در ايران اسامی وقتی همه چيز حفظ 
خواهد شد و سامان خواهد يافت كه آن آغاز زنده سنت اسامی نسبت به فضای زندگی 
مسلمانان مجدداً به جهان اسامی و ايران اسامی باز گردد. آنچه امام انجام داد و نهضت 
15خرداد نقطه عطف آن ش��د، وارونه كردن سلسله مراتب بين انديشه اسامی 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 امام در نهض��ت 15خرداد و بعد از آن اتخاذ كرد قي��ام مبتنی بر آگاهی 
توده های مردم بود نه قيام مبتنی بر مبارزه مسلحانه گروه های سياسی و سازمان های 
چريكی. امام برخاف سنت فلسفه سياسی غربی خشونت را قابله تاريخ نمی دانست كه 
زاينده هر گونه دگرگونی و تغيير است و اعتقادی نداشت كه انقاب ها بايد از دل خشونت 
گذر كند تا زايش جديدی در تاريخ اتفاق بيفتد. بلكه معتقد بود كه بر اساس آموزه های 
اس��امی انقاب ها و دگرگونی ها اگر از دل آگاهی توده های م��ردم بيرون نيايد انقاب 

بيداری عقل نيست بلكه قيام بيداری نفس است.
در منط��ق انقابی امام، نيروه��ای پيدا و پنهان پي��ش برنده تكامل انس��ان و جامعه 
هيچگاه از طريق جريان خشونت بار جنگ ها و انقاب های خونبار، صورت عيان به خود 

1. برنارد لوييس، همان، ص27.



24
1

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

داد
خر

15
ام 

ز قي
اندا

شم 
ر چ

د د
جدي

خ 
تاري

ی 
ودگ

گش

نمی گيرد و تاريخ تنها در دوره های خشونت بار چهره 
حقيقی خود را نش��ان نمی دهد. بلكه تاريخ از منطق 
آگاهی، بصيرت، عق��ل و تفكر می توان��د از فضاهای 
مه آلود لفاظی ه��ای ايدئولوژيك مح��ض و رياكارانه 
عبور كند و بستر رهايی توده های مردم شود. نهضت 
15خرداد به همي��ن اعتبار تجل��ی آگاهی توده های 
مردم و نقط��ه عطف تاريخ ايران اس��ت. زيرا خارج از 
بافته ها و تافته های بی اساس و سست احزاب، گروه ها 
و جريان ها تنها در پس روشنگری های امام و مقتدای 
خود به صحنه آمد. امام در نهضت 15خرداد و بعد از 

آن با تكيه بر آگاهی مردم هم زمان در چند جبهه به مقابله با دش��منان ايران اس��امی 
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 استقال 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 اسام و روحانيت اصيل و انقابی و سياسی را بر نمی تابيدند.
قيام 15خرداد 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��امی باز تعريف نمايد، زي��را عدم انطباق عمل 
سياس��ی اس��امی 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 15خرداد را به شكس��ت 

برآمدن امام خمينی و نهضت 
15خرداد شورش عقل، تفکر، 
بصيرت و ایمان عليه جریاناتی 
بود که در طول حدود یک 
قرن گذشته ایران را علی رغم 
به  خدادادی  استعدادهای 
و  رساندند  عقب ماندگی 
نتوانستند قواعد دگرگونی و 
تعالی را در قلمرو سياسی، 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

به نفع جامعه به کار گيرند
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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 اسامی 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 15خرداد در تاريخ ايران است.

نهضت 15خرداد، حکمت انتظار و گشودگی جديد در ايران
بارها اين مصراع از يكی از ابيات شعر معروف امام خمينی را كه می گويد : »انتظار فرج 
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 15خرداد 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 
استعايی 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 15خرداد، چشم انداز تاريخ ايران می داند. آنهايی كه درك عميق و دقيقی از 
اسام و مكتب اهل بيت دارند، می دانند كه انتظار در بنيادهای حكمت سياسی اسام، 
جوهر سياست است و سياس��ت اس��امی 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��امی 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 
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عظمت قيام 15خ��رداد،  در تاريخ ايران اس��امی اهميت 
دارد، اين نيست كه تا چه حد ما قطعاً به اين تغييرات دست 
خواهيم يافت و حتی درجه احتمال دس��ت 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 خاف تصور بعضی ها حكم��ت انتظار صرفاً 
حكمت اعتراض نيست بلكه حكمت رشد و بالندگی است. 
چون برآيند انتظار، فرج و گش��ودگی فروبستگی ها به عالم 
جديد و پايان فروبستگی هاست. اين واقعه عظيم نمی تواند با 

عبارات نحيفی 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 نيس��ت بلكه خرد اجتماعی است. 
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 15خرداد 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 15خرداد و آينده ايران اسامی را با ظرافت زيبايی 

ترسيم می كند.
1. آنچه در پرتو گشايش های 15خرداد اتفاق می افتد با مفهوم مقدس انتظار فرج يعنی 

جوهر سياست مكتب اهل بيت پيوند تنگاتنگی دارد.
2. تغييرات��ی كه در پرتو چش��م انداز قيام 15خ��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 15خرداد ساخته می شود، جامعه ای رشيد و بالنده 

است، نه جامعه ای معترض و نق نقو.

انتظار فرج از نيمه خرداد، 
داستان شوربختی ملت 
ایران در مرگ آباد تحجر و 
تحقير و استبداد و استعمار 
چشم انداز  بلکه  نبود، 
باشکوه تالش حکيمان، 
فيلسوفان و فقيهانی است 
که با زنده نگه داشتن ِخرد 
انتظار، پيوسته جان تازه ای 
بر جسدهای بی جان تاریخ 

این مرز و بوم بخشيدند
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قيام 15خرداد در پرتو روش��نگری های خمينی 
كبير با خود جامعه آگاهی، تاري��خ آگاهی، آرمان 
آگاهی و جهان آگاهی های جديدی برای ملت ايران 
به ارمغان آورد. امام خمينی تمامی اين آگاهی ها را 
با مفهوم ِخرد انتظار و انتظار تاريخی پيوند زد و از 
همين پيوند مقدس زايش جدي��دی به نام انقاب 
اس��امی در ايران اتفاق افتاد. انقاب��ی كه دنيای 
جديدی را گشود و به فروبستگی 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 تاش حكيمان، فيلسوفان و فقيهانی است كه 
با زنده نگه داش��تن ِخرد انتظار، پيوسته جان تازه ای بر جس��دهای بی جان تاريخ اين 
مرز و بوم بخش��يدند. 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 ايران به وجود آورد . 
15خرداد همان طوری كه خمينی كبير بارها تكرار كرد قيام��ی 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 15خرداد 
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 كامًا 
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 15خرداد ملت ايران را احيا كرد و مج��دداً به تاريخ بازگرداند. با قاطعيت 
می توان گفت كه قي��ام 15خرداد فقط مقدمه ای بر تغييرات س��ريع و بنيادی در ايران 

امام خمينی در قيام 15خرداد با 
اعالم مرگ شاه، مرگ سلطنت، 
مرگ حاميان رژیم سلطنتی، 
مرگ استعمار امریکا و انگليس، 
مرگ مدرنيته، مرگ حاميان 
غربی، بهایی - صهيونيستی 
و حاميان سکوالر مناسبات 
کهنه و فرسوده و در نتيجه مرگ 
تاریخ نگاری های شبه تاریخی 

را نيز اعالم کرده بود
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نبود، بلكه به معنای پايان نظام پادشاهی و سيطره اس��تعمار و عمله های داخلی آن بر 
ايران و جهان اسام نيز هست. 

اكنون كه در آستانه پنجاهمين سال گشت اين نهضت بزرگ هستيم بايد درباره علل 
و منشاء و اثرات آن بيشتر 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 اطاعاتی 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 انقاب اسامی اتفاق افتاد اين 
بود كه تاريخ بازنگاری شود، ولی نه به شيوه 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 15خرداد را ايجاد كرد، زنده است. راهزنان تاريخ در قالب خاطرات شفاهی 
به دنبال آن هستند كه نهضت بزرگ ملت ايران را به مس��لخ تحريف بفرستند. آنچه پا 
برجاست نبرد بی پايان تعبيرها، تحليل ها و تفسيرهاست. اين نبرد در پنجاه سال گذشته 
ادامه داشته اس��ت. جريان چپ كه خود مزدور اردوگاه شوروی سابق بود، قيام خونين 
15خرداد را يك حركت فئودالی و جبهه ملی و همپالكی ه��ای 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 انقاب اسامی نوشته اند، س��لطنت را از نام و ننگ جنايت های 
رژيم در سركوب قيام 15خرداد بری می دانند و گروه های سياسی به گونه ای اين واقعه 
را تعريف می كنند كه گويی نقش اساسی در نهضت 15خرداد 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 
پيداي��ش نهضت 15خرداد ش��د، قبل از هر چيز به م��ا 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 
15خرداد به معنای آن است كه آن دسته از افسانه های ساختارسازی كه به سلطنت و 
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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 قيام 15خ��رداد با اعام 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 اعام 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. 
انقاب اسامی 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 بماند و اركان نهضت 15خرداد را چراغ فرا 
راه خود سازد. همان طوری كه در مقدمه گفته ش��د نهضت 15خرداد سه ركن اساسی 
داش��ت: مردم، رهبری، اس��ام. هيچ يك از اين اركان قابل تفكيك و تجريد از يكديگر 
نمی باشند. دشمنان نهضت 15خرداد و انقاب اسامی 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 15خرداد در مرگ آباد تجدد و تحجر و مقدس مآبی ضايع نگردد، اگر می خواهيم 
ميوه شيرين نهضت 15خرداد يعنی انقاب اس��امی به كام ملت ايران تلخ نگردد، اگر 
می خواهيم پاسدار خون شهيدان انقاب اسامی 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 اختاف، گروه گرايی، حزب بازی، سهم طلبی و تحريف های مادی و معنوی در امان 
نگه داريم. بقای اسام، بقای مكتب اهل بيت و بقای اس��تقال، آزادی و اعتای ايران 

اسامی 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 15خرداد و 
شهدای انقاب اسامی 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 
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آرمان های قيام 15خرداد و انقاب اس��امی روبه روی ماست. ملت ايران توانايی اين را 
دارد كه مجدداً حقانيت خود و اعتقادات خود و آرمان های انس��انی و اسامی خود را به 
اثبات برساند و از اين رهگذر جامعه توحيدی مبتنی بر عقانيت، 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.
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قيام 15خرداد، ویژگي ها، دستاوردها

دکتر سيد حميد روحاني1

جهان در سده بيستم با دگرگوني هاي گسترده و رويدادهاي گوناگوني روبه رو شد كه 
مهم ترين آن دو جنگ ب��زرگ جهاني بود. در اين دو جنگ ش��ديدترين و كوبنده ترين 
آسيب ها بر كشورهاي اس��امي وارد ش��د. در نخس��تين جنگ جهاني، كشور پهناور 
اسامي تجزيه شد. توطئه و بند و بست  پشت پرده  براي واگذاري سرزمين فلسطين به 
صهيونيس��ت ها مورد نظر و تصويب قرار گرفت. مهره هاي خودفروخته و سرسپرده به 
نام هاي شاه و امير و رئيس جمهور بر كشورهاي تكه پاره شده سرزمين اسامي گمارده 
شدند. مس��لك هاي ارتجاعي و واپسگرايانه و انديش��ه هاي خرافي و نژادپرستانه مانند 
وهابي گري، ش��يخي گري، بابي گري، و بهايي گري و تزهاي استعماري جدايي دين از 
سياست و اسام منهاي روحانيت، اسام ايراني، اسام عربي و اسام تركي زير پوشش 
پان ايرانيسم، پان عربيسم، پان تركيس��م و... را براي كمرنگ كردن و به انزوا كشانيدن 
اسام راستين مطرح كردند و روي آن مانور دادند و با اين ترفند امت اسامي را از يكديگر 
جدا كردند و آتش اختاف را ميان آنان شعله ور ساختند. در برخي از كشورهاي اسامي، 

1 . اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال دهم، شماره 35، بهار 92 به چاپ رسيده است.
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اس��ام را از رس��ميت انداختند و رژيم الئيك را حاكم 
كردند و عالمان اسامي را به شدت سركوب ساختند. در 
پي جنگ دوم جهاني، ايران و برخي از ديگر كشورهاي 
اس��امي زير چكمه دژخيمان و تجاوزگران عربده كش 
جهان خوار قرار گرفت و با اشغال اين كشورها به غارت 
منابع زرخيز و ويران كردن سرمايه هاي مادي و معنوي 

ملت ها پرداختند. 
به دنبال جنگ دوم جهاني توطئه اشغال فلسطين به 
اجرا درآمد. صهيونيست هاي خونخوار با دست زدن به 
عمليات تروريستي سرزمين فلسطين را اش��غال كردند و ميليون ها تن از مردم بي پناه 

آن سرزمين را آواره ساختند.
استعمار انگليس كه با س��رنيزه رضاخان نتوانسته بود اس��ام را در ايران از رسميت 
بيندازد، نقش��ه و نيرنگ ديگري در راه به بيراهه كشاندن اس��ام راستين و رواج دادن 
اسام تحريف ش��ده، يك بعدي و خرافي، به كار گرفت. پس از ش��هريور 20، گروه ها و 
جريان هايي بازيگر صحنه ش��دند كه داعيه اسام مداري داش��تند، برخي از آن ها اين 
انديش��ه را رواج مي دادند كه در عصر اتم و قرن بيس��تم س��خن از طهارت و نجاست و 
اين گونه امور مايه »وهن« اسام است و اسام، تنها، دين مبارزه است و با اين انديشه، 
حزبي به نام سوسياليست هاي خداپرست تش��كيل دادند، رهبري اين حزب را محمد 
نخشب به عهده داشت و روش��نفكراني مانند دكتر علي ش��ريعتي از اعضاي فعال اين 

حزب بودند. 
گروه ديگري سربلند كرده و روي اين ديدگاه پاي فشردند كه اصوالً دخالت در سياست 
دون شأن يك مسلمان، پيش��واي روحاني و عالم اسامي است. ملت هاي مسلمان بايد 
به عبادت و ذكر و ورد و دعا سرگرم باشند تا دستي از غيب برون آيد و كاري بكند. اين 
گروه زير عنوان انجمن تبليغات اس��امي كار مي كردند و در برهه ديگري نام »انجمن 

حجتيه« را برگزيدند. 
شماري با تز اس��ام منهاي روحانيت به صحنه آمدند و حرف ش��ان اين بود كه ما، در 
جهت فهم قرآن و شناخت احكام اسام به عالم و مفس��ر و مجتهد نيازي نداريم. قرآن 
براي همه آمده اس��ت، ما آن را م��ورد مطالعه قرار مي دهيم و به دس��تورهاي آن عمل 

استعمار انگليس که با 
سرنيزه رضاخان نتوانسته 
بود اسالم را در ایران از 
رسميت بيندازد، نقشه و 
نيرنگ دیگري در راه به 
اسالم  کشاندن  بيراهه 
راستين و رواج دادن اسالم 
تحریف شده، یک بعدي و 

خرافي، به کار گرفت
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مي كنيم1 اين دس��ته به رهبري مهندس بازرگان فعاليت هايي را در دانش��گاه ها دنبال 
كردند و در سال 1340 »جمعيت نهضت آزادي« را تشكيل دادند. دكتر علي شريعتي 
نيز از پيروان پابرجاي اين تز بود. پيروان اين تز با تقليد از مراجع و اسام شناسان راستين 
سرناس��ازگاري داش��تند و آن را مورد نكوهش قرار مي دادند. البته مخالفت با تقليد از 
مجتهدان و عالمان اسام ش��ناس از دوراني آغاز شد كه فراماسون ها در ايران به صحنه 
آمدند. پس از جنگ ايران و روس و در پي از دس��ت رفتن هفده ش��هر قفقاز نخستين 
چهره هاي ايراني كه به س��ازمان فراماس��ونري سرس��پرده بودند و به ايران بازگشتند 
عسكرخان ارومي2 و ابوالحسن خان ايلچي3 بودند. اين دو پس از بازگشت به ايران تزهاي 

سازمان فراماسونري را چنين تبليغ مي كردند: 
»از فرق س��ر تا نوك انگش��تان پا بايد فرنگي ش��ويم تا ايران به ترقي و پيشرفت نايل 
گردد«!! »پيروي از دين و روحانيت موجب عقب ماندگي اس��ت باي��د دين را از عرصه 
سياس��ت و حكومت  كنار زد«! »ما با تكيه به نژاد ايراني و انديش��ه هاي ناسيوناليستي 
مي توانيم به آرمان هاي ملي خود دس��ت يابيم...«! به دنبال اين دو، ديگر فراماسون ها 
نيز به رويارويي با تقليد از مجتهدان و فقيهان برخاستند و ضد آنان قلم فرسايي كردند. 
سرهنگ آخوندوف كه يكي از فراماسون هاي الئيك و ملحد است، در كتاب خود در راه 
به انحراف كشانيدن اسام، پيشنهاد »پرستانتيزم اسامي« داد و براي زير سئوال بردن 

تقليد از فقيهان وارسته چنين نگاشت: 
... ما ديگر از تقليد بيزار ش��ده ايم، تقليد خانه ما را خراب كرده است، 
حاال در صدد هستيم كه قاده تقليد را از گردن خودمان دور انداخته از 

ظلمانيت به نورانيت برسيم و آزاد و آزاده خيال شويم.4

1. در واقع آنها تز »حسبنا كتاب اهلل« و مسلك برادران سني ما را پذيرفته اند.
2. ميرزا عسكرخان ارومي افشار، سفير فوق العاده ايران در دربار ناپلئون در زمان فتحعلي شاه قاجار. وي كه مأمور 
شده بود ناپلئون و فرانسه را با ايران متحد سازد و جبهه اي عليه انگليس و روسيه به وجود آورد پس از سه ماه ورود 
به پاريس گرفتار لژ ماسوني شد و به جاي فعاليت به نفع ايران به حلقه فرمانبرداري استاد اعظم گراند لژ اسكاتلند 
از لژهاي ماسوني وابسته به انگلستان درآمد. به دنبال او ابوالحسن خان ايلچي از سوي دربار فتحعلي شاه رهسپار 

فرانسه شد. او نيز به سرنوشت عسكرخان ارومي دچار گرديد و به فراماسون ها سرسپرد.
3. ابوالحسن خان شيرازي ملقب به ميرزا ابوالحسن خان ايلچي )1365- 1190 ق( وي خواهرزاده حاج ابراهيم 
خان اعتمادالدوله شيرازي، صدر اعظم آقامحمدخان و فتحعلي شاه بود . لذا او به واسطه اين وابستگي مدتي حاكم 
شوشترشد. وي در دوران فتحعلي شاه به عنوان سفير ايران به انگلستان رفت و در اين سفر موفق به جلب دوستي 
دولت انگليس ش��د و قدم هاي موثري در راه بهبود روابط ايران و انگلستان برداش��ت. وي در اين ايام به عضويت 
فراماسونري انگلستان درآمد. ايلچي تعداد قابل توجهي از رجال ايران را وارد حلقه فراماسونري نمود. او به واسطه 
خدمات خود، به مدت 35 س��ال يعني تا پايان عمر از دولت انگلس��تان مقرري دريافت مي كرد. نك : باقر عاقلي، 

زندگي نامه و شرح حال وزراي امور خارجه، تهران، وزرات خارجه، 1379، ص11.
4. فريدون آدميت، انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده، تهران، خوارزمي، 1349، ص174.
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او پيروي از فقيهان و صاحب نظران اس��امي را مايه خانه خرابي مي داند و آن را مورد 
نكوهش قرار مي دهد ليكن ب��ه ايرانيان خرده مي گيرد كه چ��را از فرنگيان و بيگانگان 

پيروي نمي كنند و مقلد آنها نيستند: 
... از ديگر عوارض ناداني، بروز اين حالت در دماغ ايرانيان است كه به 
دانش خودشان اعتماد مي كنند و هيچ گونه مصلحت نمايي از ديگران را 
قبول نمي نمايند. بابا اول بايد مقلد و مقتبس بود و بعد از تكميل يافتن 

در علوم و فنون از ديگران مجتهد و راهنما گرديد...1
فراماس��ون ها آن گاه كه دريافتند كه نمي توانند اس��ام را در ميان ملت ه��ا از بيخ و 
بن برآرند و ريشه كن س��ازند تاش كردند كه آن را به بيراهه بكشانند و آن را به شكل 
پوس��ته اي بي مغز و بي مايه درآورند و با انديش��ه هاي ارتجاعي، خرافي، واپس��گرايانه، 
نژادپرستانه و مكاتب وارداتي درهم آميزند تا نتواند عامل وحدت امت باشد، بلكه مايه 
اختاف ها و كشمكش ها ميان ملت هاي مسلمان شود. از اين رو، آن گاه كه مصطفي كمال 
)آتاتورك( را در تركيه بر سرير قدرت نش��اندند، افزون بر اينكه به دست او اسام را در 
آن كشور از رسميت انداختند و نظامي الئيك حاكم كردند، تاش كردند كه اسام را با 
انديشه هاي ناسيوناليستي و فرهنگ تركي درآميزند. او طبق سياست استعمار انگليس 
الفباي عربي را به التين برگرداند و مردم مسلمان و نمازگزاران آن كشور را تحت فشار 
گذاشت تا نمازشان را با زبان تركي بخوانند! تا فرهنگ اسامي را به كلي منسوخ سازند. 
در ايران نيز ماسون هايي ملحد و ضدخدا مانند سرهنگ آخوندوف و يا دالل قراردادهاي 
استعماري مانند ميرزا ملكم خان و يا عناصري خودفروخته و مرموز مانند ميرزا آقاخان 
كرماني، زين العابدين مراغه اي، طالبوف،  با ش��يوه ها و ش��گردهايي به تحريف و مسخ 
اسام پرداختند، پيرايه ها بر آن بس��تند و وصله و پينه ها بر آن زدند. به دنبال آنان نيز 
در هر عص��ري و در هر فرصتي مي بينيم كه قلم به دس��تاني با انديش��ه هاي ارتجاعي و 
واپسگرايانه به اس��ام تاختند و به انحراف آن كوش��يدند. ناظم االسام كرماني، يحيي 
دولت آبادي، سيدجمال واعظ، ملك المتكلمين، محمدعلي فروغي، ابوالحسن فروغي، 
شريعت سنگلجي، حكمي زاده )نويسنده كتاب هزارساله( احمد كسروي و... از چهره ها 
و مهره هايي بودند كه افزون بر نقش آفريني در عرصه سياسي، در تخريب پايه هاي استوار 

اسام، از هيچ توطئه و تاشي باز نايستادند. 
پهلوي دوم نيز كه توان الزم را در دست نداشت تا بتواند همانند رضاخان با زور سرنيزه 

1. همان، ص234.
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بر اسام و اس��ام خواهان بتازد جريان هاي انحرافي و 
فرقه هاي دست پرورده اس��تعماري مانند صوفي گري 
و بهايي گري را در سياست اسام زدايي خويش به كار 
گرفت و دس��ت عناصر وابس��ته به اين جريان ها را در 
ش��ئون اقتصادي و نظامي و فرهنگي و در پست هاي 
كليدي كشور بازگذاشت و از سوي ديگر با رواج دادن 
فساد و فحشا و برپايي مراكز بي بندوباري ضد اخاقي 
و بس��اط عيش و نوش و پليدي و... ت��اش كرد ملت 
ايران- به ويژه نس��ل جوان-  را از سرنوش��ت كشور  و 
وطن فروش��ي ها بي خبر نگاه دارد و هوي��ت و كرامت 
انس��اني و ش��خصيت و فضيلت را از آنان به كلي سلب 
كند و به هيچي و پوچي و بي هويتي بكشاند و زمينه را 

براي از رسميت انداختن اسام و برپايي نظامي الئيك-  كه از آرزوهاي ديرينه انگليس 
و امريكا بود- هموار كند. 

امريکا در ايران
امريكا در پي به راه انداختن كودتاي 28 مرداد 1332 بر همه شئون سياسي، اقتصادي، 
نظامي و فرهنگي ايران دس��ت يافت و در راه به دس��ت گرفتن ش��ريان حياتي ايران و 
استواري رشته وابس��تگي همه جانبه رژيم ش��اه به امريكا طرح ها و نقش��ه هايي را در 
دست بررسي و ارزيابي قرار داد و ايران را به دستينه يك سلسله پيمان ها و قراردادهاي 
استعماري واداش��ت و در اول مرداد1332 ميان ايران و نمايندگان هفت شركت بزرگ 
نفتي )پنج شركت امريكايي، يك شركت انگليسي و هلندي و يك شركت فرانسوي( به 
نام كنسرسيوم بين المللي نفت قراردادي بسته شد و كار اكتشاف،  استخراج، پااليش و 
فروش نفت و گاز نيز به شركت نفتي ياد شده واگذار گرديد. امريكا در برابر غارت نفت، 
سيل اسلحه را به سوي ايران سرازير كرد به گونه اي كه يك سوم كل ساح هايي كه امريكا  

به خارج صادر مي كرد منحصر به ايران بود. 
ژنرال ويليامسون رئيس هيئت مستشاران نظامي امريكا در آن دوران مي گويد: 

... هر هفته به طورمتوسط 35 نماينده از كمپاني هاي مختلف از جمله 
سازنده و فروشنده اسلحه وارد تهران مي شدند و براي فروش كاالهاي 

ناظم االسالم کرماني، یحيي 
سيدجمال  دولت آبادي، 
ملک المتکلمين،  واعظ، 
محمدعلي فروغي، ابوالحسن 
فروغي، شریعت سنگلجي، 
حکمي زاده )نویسنده کتاب 
هزارساله( احمد کسروي و... 
از چهره ها و مهره هایي بودند 
که افزون بر نقش آفریني در 
عرصه سياسي، در تخریب 
پایه هاي استوار اسالم، از هيچ 

توطئه و تالشي باز نایستادند



ش ويژه
بخ

254
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

خود به ماقات مقامات وزارت جنگ ايران يا واسطه هاي 
ديگر مي رفتند...1

همراه با سرازير ش��دن سيل س��اح و مهمات به ايران 
حضور كارشناس��ان، مستش��اران و مهره هاي س��ازمان 
جاسوس��ي امريكا روز به روز افزايش يافت. رواج فرهنگ 
ابتذال و بي بند و باري، گرايش به مسائل جنسي و رذايل 
اخاقي، رشوه گيري، دزدي و جاسوس��ي براي بيگانگان 
در ميان درباريان و نظاميان باال گرفت و ابعاد گسترده اي 

يافت:
... فرماندهان ارتش كه بي ماحظه از فروشندگان خارجي 
اسلحه و مهمات رش��وه مي گرفتند، در معامات درون مرزي نيز گوي 
سبقت را از همه دزدان و باج گيران آريامهري كه شهرت جهاني داشتند 
ربوده بودند... در پيشاپيش دزدان ودالالن اسلحه اعضاي جليل خاندان 

سلطنت قرار داشتند...2
امريكا با آنكه خود را در ايران يكه تاز و »فعال مايشاء« مي ديد و سياست ايران را طبق 
آز و نياز استعماري خود راهبرد مي كرد، از خيزش و خروش مردمي سخت بيمناك بود. 
امريكا مي دانس��ت كه ش��اه در ميان ملت ايران، جايگاهي ندارد و مردم ايران در مرداد 
ماه 1332 او را از ايران بيرون راندند. اين نقشه و نيرنگ سازما ن هاي سيا و اينتليجنت 
سرويس بود كه با كودتا او را به ايران برگرداندند و بر گرده ملت ايران سوار كردند، آنها 
به خوبي مي دانستند كه ملت ايران هرگاه مجالي بيابد در سرنگوني او درنگ نمي كند. از 
اين رو، كارشناسان امريكايي بر آن شدند كه با واداشتن رژيم ايران به يك سلسله رفرم 
فريبنده و دلگرم كننده براي ش��اه در ميان ملت ايران- به ويژه طبقات محروم جامعه- 
اعتباري پديد آورند و از او چهره اي »اصاح طلب«، دلس��وز و »رعيت پرور« بسازند و با 
اين شگرد از نفرت و انزجار مردم نس��بت به او بكاهند. برخي از نظريه پردازان خارجي 

آورده بودند: 
... هنگام��ي كه طوفان ملت گراي��ي، خاورميانه را روفت و به س��رعت 
رش��د كرد، رهنمودهاي متعددي از ش��وراي امنيت ملي درباره ايران 

1. باري روبين، جنگ قدرت ها در ايران، ترجمه محمود مشرقي، تهران، آشتياني، 1363، ص110.
2. محمدرضا سوداگر، رشد روابط سرمايه داري در ايران، تهران، شعله و انديشه، 1369، ص12.

کارشناسان امریکایي بر آن 
شدند که با واداشتن رژیم 
ایران به یک سلسله رفرم 
فریبنده و دلگرم کننده براي 
شاه در ميان ملت ایران- 
به ویژه طبقات محروم 
جامعه- ا عتباري پدید 
آورند و از او چهره اي 
»اصالح طلب«، دلسوز و 

»رعيت پرور« بسازند
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به رش��د ناآرامي سياسي اش��اره مي كرد و 
توصي��ه مي كرد ك��ه حكومت اي��ران براي 
اقدام به اصاحات سياسي و اقتصادي تحت 
فش��ار قرار گيرد. در 1958 پس از چندين 
گزارش توطئه كودتا و سقوط سلطنت عراق 
سياس��ت گذاران امريكا باز هم بيشتر گوش 
به زنگ اوضاع سياس��ي داخلي ايران شدند. 
يك بررسي سيا در تاريخ نوامبر 1958 اظهار 

مي كرد شاه اگر برنامه اصاحات را آغاز نكند ظرف يكي دو سال سقوط 
خواهد كرد. واكنش شوراي امنيت ملي رهنمود جديدي در مورد ايران 
در نيمه نوامبر بود كه با رمز NSC 5821/1 مش��خص شده و خواهان 
تغييرات عمده در سياس��ت امريكا بود... و با اين اس��تدالل كه احتمال 
نمي رود شاه به ابتكار خود دست به اصاحات بزند راهنمايي مي كرد كه 
وي تحت فشار قرار داده شود... و اگر شاه نتوانست اصاحات را عملي كند 
اياالت متحده آمادگي آن را داشته باشد كه يگانگي خود با وي را كاهش 

داده و از يك حكومت جانشين پشتيباني كند...1
اين طرح و پيشنهاد در دوران زمامداري آيزنهاور به ش��كل جدي و ريشه اي از سوي 
مقامات امريكا دنبال نشد، »... كار چنداني درباره بحران رشديابنده  ايران انجام نگرفت. 
برنامه هاي كمك نظامي و اقتصادي امريكا توس��عه نيافت، به سفير امريكا و سرپرست 
شعبه س��يا در تهران توصيه شد به ش��اه در مورد اصاحات فش��ار آورند و يك هيئت 
عالي رتبه با پيامي مشابه به ايران رفت )آوريل 1959( س��فير ظاهراً تمايلي به اين كار 
نداش��ت. به عاوه خود آيزنهاور در دسامبر 1959 با ش��اه ماقات كرد اما ظاهراً قضيه 

اصاحات را پيش نكشيد...2
به دنبال انتخ��اب ج��ان. اف.كندي به رياس��ت جمه��وري امريكا در س��ال 1339  
گزارش هايي كه از ايران مي رس��يد ب��راي او نگران كننده بود. پيش بيني خروش��چف، 
نخست وزير آن روز شوروي درباره ايران، نگراني كاخ سفيد را فزوني بخشيد. او در يك 
گفتگوي پنهاني در كاخ كرملين با خرسندي گفته بود »به زودي ايران به خاطر فقر مردم 

1. مارك. ج. گازيوروسكي سياست خارجي امريكا و شاه، ترجمه فريدون فاطمي، تهران، مركز، 1371، ص170.
2. همان.

دولت امریکا شاه را 
براي گماردن دکتر علي 
اميني به نخست وزیري 
زیر فشار گذاشت تا 
رفرم از باال و دگرگوني 
به ظاهر اصالحي را به 
دست او به اجرا درآورد 

و هشداري به شاه باشد
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و فساد رژيم شاه به سوي انقاب ماركسيستي پيش مي رود و ديري نپايد كه مانند يك 
سيب رسيده به دامان شوروي فرو افتد...«1

اين ديد نارس و پيش بيني رويايي خروشچف مقامات امريكا را سخت نگران و آشفته 
ساخت. جان اف كندي با دريافت گزارش هاي محرمانه از اوضاع ايران و منطقه خاورميانه 
به مطالعه و بررسي طرح پيشنهادي »NSC 5821/1« پرداخت و براي پياده كردن آن 
نه تنها در ايران، بلكه در همه كشورهاي وابسته به امريكا، شتاب زده، دست به كار شد. 
او با آزمون از انقاب الجزاير، كوبا و ديگر رويدادهاي ضد امريكايي و ضد استبدادي در 
گوشه و كنار جهان، اين نكته را به درستي دريافت كه رژيم هاي وابسته و دست نشانده 
را براي هميشه با نيروي نظامي و سرنيزه نمي توان سرپا نگاه داشت و از سقوط رهانيد. 
رژيم هاي ديكتاتوري و ضدمردمي دير يا زود با خيزش و خروش مردمي روبه رو ش��ده 

سرنگون خواهند شد. 
طرح پيشنهادي »NSC 5821/1« كه مورد تأييد و تصويب رئيس جمهور وقت امريكا 
جان اف كندي قرار گرفت راه چاره را در اين مي ديد كه رژيم هاي وابسته و دست نشانده 
همراه با سركوب و سرنيزه، به يك سلسله كارهاي رفرميس��تي و فريبنده دست بزنند 
و توده هاي پابرهنه و زير س��تم و فش��ار را با برنامه هاي به ظاهر اصاحي به سوي خود 
بكش��انند و در آنان اميدواري پديد آورند و بدين گونه راه انفج��ار مردمي را ببندند و يا 

دست كم آن را به عقب بيندازند. 
جان.اف.كندي در پيام خود به كنگره امريكا در س��ال 1340 )25 مي 1961م( اين 

ديدگاه و دكترين خود را اين گونه بازگو كرد:
... پيم��ان نظامي نمي تواند به كش��ورهايي ك��ه بي عدالتي اجتماعي 
و هرج و مرج اقتص��ادي راه خرابكاري را در آن باز ك��رده كمك نمايد. 
امريكا نمي تواند به مش��كات كشورهاي كم رش��د فقط از نظر نظامي 
توجه كند... اين امر خاصه در مورد كش��ورهاي كم توسعه كه به ميدان 
بزرگ مبارزه تبديل شده اند صادق است و به همين جهت است كه بايد 
پاسخ ما به خطراتي كه متوجه اين كشورها است جنبه خاق و سازنده 
داشته باشد. ما مي خواهيم در اين كشورها اميدواري پديد آيد...اگر ما به 
مشكات ملت ها فقط از نظر نظامي توجه كنيم، مرتكب اشتباه عظيمي 
خواهيم شد. زيرا هيچ مقدار اسلحه و قشوني نمي تواند به رژيم هايي كه 

1. جيمز. ا.بيل، شير و عقاب، ترجمه دكتر فروزنده برليان )جهانشاهي(، تهران، فاخته، 1371، ص186.
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نمي خواهند ي��ا نمي توانند اصاحات اجتماعي كنن��د و اقتصاد خود را 
توسعه دهند، ثبات و استواري ببخشد. پيمان نظامي نمي تواند به مللي 
كه بي عدالتي اجتماعي و هرج و مرج اقتصادي مش��وق قيام و رخنه و 
خرابكاري است كمك كند. ماهرانه ترين مبارزات ضدپارتيزاني نمي تواند 
در نقاطي كه مردم محلي كامًا گرفتار بينوايي هستند و به اين جهت از 
پيشرفت خرابكاران نگراني ندارند باموفقيت روبه رو گردد. از طرف ديگر 
هيچ نوع خرابكاري نمي تواند مللي را كه با اطمينان به خاطر جامعه بهتر 

مي كوشند فاسد كند. اين عقيده ماست.«1
ش��اه و بيش��تر درباريان كه از مالكان و زمين داران بزرگ بودند و ب��ه نيروي نظامي و 
امنيتي خود سخت مي باليدند به اين طرح پيشنهادي امريكا روي خوش نشان ندادند و 
از كنار آن بي سروصدا گذشتند، چنان كه برخي از نويسندگان و تحليل گران نوشته اند:

... قبل از اوايل دهه 1960 م عوامل مهمي دس��ت به دس��ت هم داده 
و براي رژيم ]ش��اه[ اين توهم و غفلت آش��كار را به وجود آورده بود كه 
هيچ اصاح بنيادي عمده اي ضرورت ندارد، عواملي نظير افزايش توليد 
ناخالص ملي، كارايي ارت��ش و نيروي امنيتي در س��ركوب مخالفين و 

باالخره كمك اقتصادي و نظامي دولت امريكا...2
اين سركشي و طفره رفتن شاه از ديد امريكايي ها پوشيده نماند. از اين رو، دولت امريكا 
ش��اه را براي گماردن دكتر علي اميني به نخست وزيري زير فشار گذاشت تا رفرم از باال 
و دگرگوني به ظاهر اصاحي را به دس��ت او به اجرا درآورد و هشداري به شاه باشد كه 
اگر بخواهد از سياس��ت »اصاحاتي« امريكا س��رپيچي كند و با كاخ سفيد همسويي و 
همخواني نداشته باشد، ممكن است كنار گذاشته ش��ود و مهره  كارآزموده اي از سوي 

امريكا به جاي او بنشيند.
اطاعيه

... يكي از نزديكان دكتر علي اميني اظهار داشته، كندي با دكتر اميني 
از نزديك آشناست و پس از شروع به كار دكتر اميني را تقويت و حمايت 
خواهد كرد و نيز گفته شده اس��ت كه سياست3 كندي در ايران تقويت 

جناح دكتر اميني و از طرف ديگر حمايت از جبهه ملي است.

1. اطاعات، 6خرداد 1340، متن اين پيام زير عنوان »كندي طرفدار انقاب دموكراتيك است«! آمده است. 
2. نيكي كدي، ريشه  هاي انقاب ايران، ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهي، تهران، قلم، 1375، ص227.

3. در اصل: رياست.
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دكتر علي اميني ديرزمان��ي بود كه براي روز 
مبادا در آس��تين امريكايي ها پنه��ان بود و از 
نوچه هاي س��ازمان سيا به ش��مار مي آمد.1 او 
در 7ارديبهش��ت ماه 1340، به نخست وزيري 
منصوب ش��د و بي درنگ در راه پي��اده كردن 
دكترين جان.اف.كندي و رفرم از باال، به ميدان 
آمد و در كابينه خود به تصويب و اجراي »قانون 
اصاحات ارضي« دست زد كه با قانون اساسي 
ايران، طبق اصل بيس��ت و هشتم متمم قانون 
اساس��ي كه »قوه س��ه گانه« مقنن��ه، قضاييه 
و اجرايي��ه، هميش��ه از يكديگ��ر »ممت��از و 

منفصل اند« مغايرت داشت. 
پافش��اري امريكا در اج��راي »اصاحات در 
ايران« به ويژه تقس��يم اراضي، تنها پيشگيري 
از نارضايتي كشاورزان و روستانشينان نادار و 
تهيدست نبود، فروپاشاندن بنياد اقتصادي- به ويژه كشاورزي- پديد آوردن بازار سياه 
براي كاالهاي امريكايي- به ويژه گندم نامرغوب كه در آن روزگار روي دست شان مانده 
بود و ناگزير بودند آن را به دريا بريزند- رشد و توسعه صنايع مونتاژ و وابسته- كوچ دادن 
روستانشينان به شهرها، فروپاش��ي نظام روستايي و ش��هري، تأمين نيروي كار ارزان 
براي صنايع مونتاژ و از ميان بردن فرهنگ اصيل سنتي و ملي از ديگر انگيزه هاي طرح 

پيشنهادي امريكا بود كه زير پوشش رفرم و »اصاحات« دنبال مي شد. 
امريكايي ها از روزي كه در عرصه سياس��ي جهان پديدار شدند، سياست خرد كردن 
استقال اقتصادي كشورهاي جهان را در سرلوحه برنامه اس��تعماري خود قرار دادند، 
چنان كه انگلستان نيز بيش از امريكا همين سياس��ت را در ديگر كشورها- به ويژه در 
كشورهاي اسامي- دنبال مي كرد. آنها به درستي دريافته اند كه به دنبال از ميان رفتن 

1. در فصل هفتم كتاب س��يا كه در س��ال 1341 انتش��ار يافته آمده اس��ت: چند روز پس از اينكه علي اميني 
تحصيل كرده دانشگاه سوربن پاريس در ماه مه 1961 مقام نخست وزيري ايران را اشغال كرد يك مأمور اطاعات 
امريكا )سيا( در يكي از بارهاي شهر استانبول يكي از دوس��تان روزنامه نويس خود را ماقات نمود. با صرف چند 
گياس مشروب مارتيني مدتي با هم صحبت كردند و بعد مخبر روزنامه از مأمور اداره اطاعات سئوال كرد درباره 
اميني در ايران چه مي دانيد؟ او چه نوع بازيگري است. مأمور اداره اطاعات جواب داد: او خوب است عالي است او 

يكي از بچه هاي خودمان است...

اجراي  در  امریکا  پافشاري 
»اصالحات در ایران« به ویژه تقسيم 
اراضي، تنها پيشگيري از نارضایتي 
کشاورزان و روستانشينان نادار و 
تهيدست نبود، فروپاشاندن بنياد 
اقتصادي- به ویژه کشاورزي- 
پدید آوردن بازار سياه براي 
کاالهاي امریکایي، کوچ دادن 
روستانشينان به شهرها، فروپاشي 
نظام روستایي و شهري، تأمين 
نيروي کار ارزان براي صنایع مونتاژ 
و از ميان بردن فرهنگ اصيل سنتي 
و ملي از دیگر انگيزه هاي طرح 
پيشنهادي امریکا بود که زیر پوشش 

رفرم و »اصالحات« دنبال مي شد 
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استقال اقتصادي يك كشور، استقال سياسي نيز خواه ناخواه فرو مي ريزد، از اين رو، 
امريكايي ها با واداش��تن شاه به تقسيم اراضي نمايشي، توانس��تند، روستاها را از سكنه 
خالي كنند و روستاييان گرسنه و محروم را به كپرنشيني و حلبي آبادنشيني در حاشيه 
شهرها وادارند و كشاورزي ايران را- كه روزگاري تنها يك استان آن غله كشور را تأمين 
مي كرد- مختل كنند و از ميان ببرند و وابس��تگي اقتصادي ايران ب��ه امريكا را همراه با 

وابستگي سياسي گسترش دهند. چنان كه نوشته اند: 
... اجراي اين اصاحات به زودي منجر به بستگي اين كشورها به امريكا 
گرديد و موجب تنزل محصوالت محلي براي تغذيه مردم بومي گرديد 
و در نتيجه موجب افزايش واردات مواد غذاي��ي و دخالت در امر تغذيه 
در اين كشورها گرديد، ولي برعكس، مشاغل كشاورزي در امريكا بيش 
از هر زمان ديگر بهبود يافت، چون صادرات غذاي��ي امريكا بايد صدها 
ميليون افراد انساني را در شرق و غرب دنيا غذا دهد. اين گونه صادرات، 

ساح هاي سياسي وحشتناكي در دست كاخ سفيد شد...1
نيز آورده اند:

... ش��عار اصاحات ارضي در ايران پوشش��ي براي انهدام كلي اقتصاد 
كش��اورزي به طريقي بود كه حداكثر منفعت را براي خاندان سلطنت، 
اوليگارشي وابسته به خاندان س��لطنت و مؤسسات كشاورزي- تجاري 
خارجي، من جمله كمپاني هايي كه مسقط الرأسشان در امريكا، اروپا و 
يا باالتر از همه در اس��راييل بود، تأمين نمايد. درست است كه طي اين 
اقدامات ميزان مش��خصي از اماك و اراضي كش��اورزي ميان دهقانان 
تقسيم شد، لكن اراضي تقسيم شده به ندرت داير و قابل كشت بودند و 
به عاوه به رايگان هم تقسيم نشده بودند. اين اراضي در قبال پرداخت 
پول هايي واگذار مي شدند... انهدام اقتصاد كشاورزي ايران سبب خالي 
شدن چشم گير روستاها و كوچ انبوه و گسترده دهقانان درمانده و جوياي 
كار به جانب شهرها گرديد. طبقه ماكين ديروز به معامله گران حرفه اي 
مستغات ش��هري و بازرگانان واردكننده يا صادركننده بدل شدند و از 

لحاظ مالي، به جاي اينكه از بين بروند تنها تغيير شكل دادند...2

1. احمد فاروقي و ژان لوروريه، ايران بر ضد شاه، ترجمه مهدي نراقي، تهران، اميركبير، 1358، ص48.
2. حامد الگار، انقاب اسامي در ايران، ترجمه مرتضي اسعدي و حسن چيذري، تهران، قلم، 1360، ص66.
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در پي مأموريت دكت��ر اميني براي پي��اده كردن رفرم 
امريكا در ايران، دكتر حسن ارس��نجاني كه از مهره هاي 
وابسته به رژيم صهيونيستي بود به عنوان وزير كشاورزي 
در كابينه اميني گمارده شد. بايد دانست كه دكتر اميني 
تنها براي پي��اده كردن رفرم مورد تصويب كاخ س��فيد به 
صحنه نيامده بود مأموريت هاي ديگ��ري نيز به او واگذار 
شده بود كه در رأس آن به رس��ميت شناختن اشغالگران 

فلسطين و برقراري ارتباط ديپلماسي با آنها بود. 
دكتر ارس��نجاني1 از مهره هايي بود كه صهيونيس��ت ها 
س��اليان درازي روي او كار ك��رده بودن��د. وابس��تگي و 
سرسپردگي او به رژيم صهيونيستي تا آن پايه بود كه برخي از ناظران سياسي در ايران 
درباره او گفته بودن��د »... از مقامات ايراني هيچ كس به اندازه ارس��نجاني در نزد دولت 

اسراييل محبوب نيست«! 

1. نامبرده پسر محمدحسين ارسنجاني در س��ال 1301 به دنيا آمد. از دانشكده حقوق در رشته علوم سياسي 
فارغ التحصيل شد و به فعاليت سياسي پرداخت... به مدت سه سال از محارم و مشاوران سپهبد رزم آرا بود. در سال 
1323 روزنامه اي به نام »داريا« منتش��ر كرد. مدتي عضو حزبي به نام »ميهن پرستان« شد. پس از چندي از اين 
حزب بريد و به عضويت »حزب پيكار« درآمد. در سال 1322 »حزب آزادي ايران « را پايه گذاري كرد. در پي تشكيل 
»حزب دموكرات ايران« از طرف قوام الس��لطنه، با اين حزب ائتاف كرد و به عضوي��ت كميته مركزي اين حزب 
درآمد. در دولت كوتاه قوام السلطنه در سال 1330 به معاونت نخست وزيري منصوب شد. نامبرده در سال 1327 
در روزنامه داريا از رژيم نوپاي صهيونيستي به عنوان رژيمي سوسياليستي ستايش كرد. در سال 1325 با پشتيباني 
قوام السلطنه به عنوان نماينده مجلس شوراي ملي از الهيجان برگزيده شد و تاريخ تولدش را از 1301 به 1291 
تغيير داد تا سن خود را براي نمايندگي، قانوني بنماياند )حداقل سن قانوني براي نمايندگي مجلس شوراي ملي 
30 سال بود( ليكن اعتبارنامه او در مجلس رد شد. پس از كودتاي 28 مرداد مدتي مشاور وزير دارايي )علي اميني( 

در كابينه زاهدي بود. ارسنجاني با رژيم صهيونيستي ارتباط تنگاتنگ و ديرينه اي داشت. 

باید دانست که دکتر اميني 
پياده کردن  براي  تنها 
رفرم مورد تصویب کاخ 
سفيد به صحنه نيامده بود 
مأموریت هاي دیگري نيز 
به او واگذار شده بود که 
در رأس آن به رسميت 
شناختن اشغالگران فلسطين و 
برقراري ارتباط دیپلماسي 

با آنها بود 
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دكتر حسن ارسنجاني براي اجراي »اصاحات ارضي« كارشناسان رژيم صهيونيستي 
را به ايران فرا خواند تا با ارزيابي زمين هاي ايران، براي »تقسيم اراضي« طرحي بدهند. 
كارشناسان آن رژيم به سرپرستي شخصي به نام »آريه آلي آو«  در اول مردادماه 1341 
بنا به دعوت رسمي دكتر حسن ارس��نجاني، وزير كشاورزي به ايران آمدند و به بررسي 
و مطالعه روي زمين هاي ايران پرداختند. نامب��رده در مصاحبه اي با يك روزنامه رژيم 

صهيونيستي اعام كرد: 
... در اجراي برنامه اصاحات ارضي در كشور ما، اسراييل نمونه خوبي 
محسوب مي ش��ود. ما با عاقه مندي و تحسين به موفقيت هاي شما در 
اين زمينه و زمينه هاي ديگر مي نگريم. وزير كشاورزي ايران از كيفيت 
كار كارشناس��ان اس��راييلي در ايران س��تايش كرد و افزود: پيشرفت 
اس��راييل در اجراي برنامه هايش بس��يار سريع اس��ت و من مي خواهم 
در ايران هم به همان وضع برس��يم... وزير كش��اورزي در پاسخ سئوالم 
درباره فعاليت هاي گسترده متخصصان اسراييلي در ايران اظهار داشت: 
كارشناس��ان اس��راييلي در ايران فعاليت هاي در خور ستايشي دارند و 
طرح موفقيت آميز آنها مالكان و زمين داران را نيز بر آن داشته است كه 

از كمك و نظر آنها استفاده كنند...1
با نگاهي به »قانون اصاحات ارضي« كه به وسيله كارشناسان رژيم صهيونيستي تنظيم 
و پيشنهاد شد و در دولت دكتر علي اميني به تصويب رسيد و به اجرا درآمد، اين واقعيت 
خود را نش��ان مي دهد كه نه امريكا، نه شاه، نه كارگردانان پش��ت پرده و نه كارپردازان 
روي صحنه هيچ كدام در انديشه رهايي كشاورزان و روستاييان از تجاوز مالكان و تأمين 
حقوق آنان نبوده اند. مي گويند »چاقو دسته خود را نمي برد« نظام سرمايه داري امريكا 
و شخص شاه كه خود از مالكان بزرگ ايران بود و ستون فقرات رژيم او را نيز زمين داران 
بزرگي مانند امير اسداهلل علم، خان بيرجند، شريف امامي و... تشكيل مي دادند چگونه 
مي خواس��تند و مي توانس��تند به زيان نظام فئودالي گامي بردارند و در انديشه حقوق 
كشاورزان باشند. انگيزه اصلي امريكا از آن همه جار و جنجال زير عنوان »اصاحات« و 
هياهوي تبليغاتي رژيم شاه زير شعار »الغاي رژيم ارباب رعيتي« و دم زدن از »اصاحات 
ارضي« و »حقوق دهقانان« در گام نخست، استواري هرچه بيشتر پايگاه امريكا در ايران 
و وابستگي هرچه بيشتر ايران از نظر اقتصادي به امريكا و فلج كردن كشاورزي ايران و 

1. معاريو، چاپ فلسطين اشغالي، 1962/9/10.
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در گام دوم، اقتدار رژيم ش��اه و كاستن نارضايتي توده هاي 
محروم از راه تقسيم اراضي نمايشي، نيم بند و فريبنده بود 
كه توسط كارشناسان رژيم صهيونيستي تنظيم و پيشنهاد 

شده بود. 
طبق طرح كارشناس��ان رژيم صهيونيستي كه زير عنوان 
»قانون اصاحات ارضي« به تصويب رسيد و به اجرا درآمد، 
منافع مال��كان و زمي��ن داران بزرگ از هرگونه دس��تبرد و 

آسيبي ايمن ماند، زيرا در اين طرح: 
1. زمين هاي مكانيزه از قانون اصاحات ارضي و تقسيم اراضي استثنا شده بود.

2. زمين هايي كه در آن ساختماني بنا شده و نيز كشتزارهاي چاي، درختزارها، باغ ها 
از تقسيم اراضي بركنار ماند.

3. هر مالكي كه داراي اماك و زمين هاي گوناگون در اطراف و اكناف كش��ور اس��ت، 
مي تواند 6 دانگ را براي خود نگاه دارد و قانون اصاحات ارضي شامل آن نمي شود.

4. زمين به شكل رايگان به كشاورزان داده نشد دولت زمين ها را با پول بيت المال يك 
جا از مالك خريداري كرد و با اقساط 15 ساله به كشاورزان فروخت و نام آن را »تقسيم 

اراضي« گذاشت. 
5. بسياري از كشاورزاني كه زميني به آنان واگذار شده بود توان تهيه بذر و شخم زمين 
و كشت را نداشتند و از س��وي ديگر در هر ماه ناگزير بودند اقساط زميني را كه به آنان 
واگذار شده بود بپردازند، از اين رو، از روي بيچارگي و تهيدستي ناگزير شدند دست زن و 
فرزندان را بگيرند و از روستاها بگريزند و در نتيجه كشاورزي ايران با افت شديدي روبه رو 
گرديد، روستاها از سكنه خالي شد و در كنار شهرها حلبي آبادها و كپرها گسترش يافت 

و ايران براي تأمين غله و نان و گندم هرچه بيشتر به امريكا وابسته شد. 
6. زمين داران بزرگ از اين »اصاحات ارضي شاه« زياني نديدند بلكه از پول به دست 
آمده بابت زمين هايي كه دولت به عنوان »تقسيم اراضي« از آنان خريداري كرده بود به 
تأسيس كارخانجات مونتاژ دست زدند و برخي از روستايياني را كه به شهرها كوچ كرده 

بودند و مختصر سوادي داشتند با نرخ ارزان در كارخانجات خود به كار گرفتند. 
شماري از كارشناس��ان و ناظران آگاه اقتصادي و سياسي و برون مرزي و درون مرزي 
نيز به نمايشي بودن »اصاحات ارضي« و زيان هاي آن نكته هايي را بازگو كرده اند كه به 

برخي از آن اشاره مي كنيم: 

امریکایي ها از روزي که 
در عرصه سياسي جهان 
پدیدار شدند، سياست خرد 
کردن استقالل اقتصادي 
کشورهاي جهان را در 
سرلوحه برنامه استعماري 

خود قرار دادند
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... در ژانوي��ه 1962 به تش��ويق و توصي��ه مقامات 
امريكايي تصويب نامه اوليه اصاحات ارضي وضع شد. 
اين قانون كه سپس به مرحله اول معروف شد داراي 

چهار نكته اصلي بود: 
1. مالكيت به يك ده ش��ش دانگ از دهات مختلف 
محدود شد. باغات، مزارع چاي درختزارها، با خانه ها 

و اراضي مكانيزه اي مستثني شدند.
2. دولت ظرف ده س��ال )بعد به 15 س��ال افزايش 
يافت( به مالكين بر اساس ماليات هايي كه پرداخته 
بودند، غرام��ت مي داد. دهقاناني ك��ه زمين دريافت 
مي كردند مي بايست ارزش زمين را به عاوه ده درصد، ظرف يك دوره 
پانزده س��اله بازپرداخت كنند. هر كس سه سال بدهي خود را پرداخت 

نمي كرد زمين خود را از دست مي داد.
3. زمين به كساني داده مي شد كه از قبل روي آن زراعت مي كردند.

4. در جاهايي كه تقس��يم اراضي صورت نمي گرفت، يعني دهاتي كه 
براي اربابان باقي مي ماند بايد به اخراج خودسرانه دهقانان خاتمه داده 

مي شد. 
... اين را هم نبايد فراموش كرد كه عده نامعلومي از كس��اني كه زمين 
دريافت كردند از عهده پرداخت بدهي خود برنيامدند و در نتيجه از آنان 
سلب مالكيت شد. در همه دهات ايران... دولت به عنوان قدرت مسلط، 
جاي مالك را گرفته اس��ت... اين ادعا كه قدرت ماكين درهم شكسته 
نيز نادرست است، چرا كه بس��ياري از ماكين قسمتي از زمين خود را 
حفظ كردند و به آنها آزادي داده شد كه بهترين اراضي شان را براي خود 
نگهدارند وانگهي آن مالكيني كه زمين ش��ان را از دست دادند در ازاي 
آن پول دريافت كردند كه به آنها اجازه داد همچنان عضو طبقه حاكمه 

ايران باقي بمانند...1
در نوشته ديگري آمده است: 

... برنامه اصاحات ارضي ش��اه ب��ا اينكه از آغاز م��ورد حمايت امريكا 

1. فرد هاليدي، ايران، ديكتاتوري و توسعه، ترجمه محسن يلفاني و علي طلوع، تهران، علم، 1358، ص101.

دکتر ارسنجاني از مهره هایي 
بود که صهيونيست ها ساليان 
درازي روي او کار کرده بودند. 
وابستگي و سرسپردگي او به 
رژیم صهيونيستي تا آن پایه بود 
که برخي از ناظران سياسي در 
ایران درباره او گفته بودند »... 
از مقامات ایراني هيچ کس به 
اندازه ارسنجاني در نزد دولت 

اسرایيل محبوب نيست«! 
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ب��ود، ب��ه عل��ت ش��تاب زدگي و عدم 
پيش بيني هاي الزم در مرحله اجرايي 
مورد انتقاد قرار گرفت و در گزارش��ي 
زير عنوان »وضع اي��ران« كه به تاريخ 
دهم آوريل س��ال 1963 از طرف سيا 
تهيه شد، مي خوانيم كه تقسيم اراضي 
بين كشاورزان و رها كردن دهقانان به 
حال خود موجب پس رفتن كشاورزي 
ايران خواهد ش��د. اي��ن پيش بيني به 
حقيقت پيوست... روس��تاهاي ايران 

پس از مراحل اوليه اصاحات ارضي به فراموش��ي س��پرده ش��دند و با 
اجراي طرح صنعتي و گسترش فعاليت هاي ساختماني در شهرها سيل 

روستاييان به سوي شهرها روان شد...1

توطئه اسالم ستيزي
امريكا در پي اجراي سياس��ت به ظاه��ر اصاحي در اي��ران براي اس��تواري ارتباط 
نزديك، رسمي و همه جانبه ايران با رژيم صهيونيستي به اقدام هايي دست زد. يكي از 
مأموريت هاي دكتر علي اميني گس��ترش روابط ايران با رژيم صهيونيستي و باز كردن 
س��فارت دو كش��ور در تهران- تل آويو بود. در دوران دولت اميني براي نخس��تين بار 
يك مقام رژيم صهيونيس��تي به نام »بن گورين« از ايران ديدن كرد. نامبرده به عنوان 
نخست وزير آن روز فلسطين اشغالي، در 8 آبان ماه 1340 در سر راه خود به بيرماني،2 
در تهران توقف كوتاهي داشت كه در فرودگاه مورد استقبال دكتر علي اميني قرار گرفت 
رئيس ستاد ارتش ايران نيز در اين ديدار حضور داشت. برخي از مطبوعات ايران سبب 
اين توقف نامبرده در فرودگاه تهران را اشكاالت فني در موتور هواپيمايي كه او را به سمت 
بيرماني مي برد وانمود كردند، ليكن يكي از روزنامه هاي فلسطين اشغالي به نام »گل ها 

آم« فاش ساخت كه:
 ... توقف بن گورين در تهران از قبل مقرر ش��ده بود و مذاكراتي ميان 

1. باري روبين، همان، ص97.
2. برمه كنوني.

نظام سرمایه داري امریکا و 
شخص شاه که خود از مالکان 
بزرگ ایران بود و ستون فقرات 
رژیم او را نيز زمين داران بزرگي 
مانند امير اسداهلل علم، خان 
بيرجند، شریف امامي و... تشکيل 
مي دادند چگونه مي خواستند و 
مي توانستند به زیان نظام فئودالي 
گامي بردارند و در اندیشه حقوق 

کشاورزان باشند
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بن گورين و نخست وزير ش��اه به عمل آمد... طرفين در 
اين مذاكرات خود يك قرارداد مخفي در فرودگاه تهران 
ميان ايران و اس��راييل امضا كردند... 1 طرفين ضرورت 
تقويت همكاري اقتصادي، سياسي و نظامي ميان تهران 
و تل آويو را مورد تأكيد قرار دادند. دكتر علي اميني در 
دوران نخست وزيري خود- طبق سياست امريكا- دروازه 
كشور را بر روي صهيونيست هاي اشغالگر باز كرد و راه 
نفوذ آنان در همه ش��ئون اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي ايران را 
هموار ساخت و رفت و آمد، داد و س��تد و ارتباط نزديك و فشرده ميان 
رژيم شاه و رژيم صهيونيستي را شتاب بيشتري بخشيد. چنان كه آورده 
شد شماري از كارشناسان رژيم صهيونيس��تي به منظور تهيه طرحي 
درباره چگونگي »تقسيم اراضي« به وسيله دكتر حسن ارسنجاني وزير 
كشاورزي دولت اميني به ايران آمدند و ديرزماني در ايران ماندگار شدند. 
شماري از كارمندان وزارت كشاورزي نيز براي آشنايي با روش و كيفيت 
انجام »اصاحات ارضي« به فلسطين اش��غالي روانه شدند. بنابر نوشته 
يكي از روزنامه هاي رژيم صهيونيستي »وزير امور خارجه بانو گلداماير 
در بازگشت از افريقاي شمالي وارد تهران ش��د...وزير خارجه در ديدار 
كوتاه و غير رسمي خود از ايران... با اعضاي نمايندگي اسراييل در تهران 
و كارشناسان اسراييلي كه در تأسيسات توسعه ايران فعاليت مي كنند 
از جمله با هيئت اسراييلي كه به رياست »آريه آلي آو« سرگرم تجديد 
بناي منطقه قزوين و اجراي اصاحات ارضي در ايران هس��تند ديدار و 

گفتگو به عمل آورد... 2
در راستاي سياست امريكا و رژيم شاه براي روابط عميق ديپلماسي ميان ايران و دولت 
نامشروع و غاصب اسراييل موش��ه دايان كه از چهره هاي سرشناس و نظامي و سياسي 
رژيم صهيونيستي به شمار مي آمد در تاريخ 27ش��هريور ماه 1341 به ايران آمد و تا 5 
مهرماه 1341 در تهران به سر مي برد. او در اين سفر با شاه، نخست وزير و ديگر مقامات 
بلندپايه ايران ديدار و گفت وگو كرد و در زمينه مس��ائل اقتصادي، كشاورزي و عمراني 

1. برگرفته از سخنراني جمال عبدالناصر در سال 1344.
2. معاريو، 1962/11/18م.

طبق طرح کارشناسان رژیم 
صهيونيستي که زیر عنوان 
»قانون اصالحات ارضي« 
به تصویب رسيد و به اجرا 
و  مالکان  منافع  درآمد، 
زمين داران بزرگ از هرگونه 

دستبرد و آسيبي ایمن ماند
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قراردادهايي با دولت ايران به امضا رسانيد. نيز براي 
پياده كردن دكترين جان.اف.كندي )رئيس جمهور 
آن روز امريكا( در ايران طرح ها و نقشه هايي داد. از 
موضوعات مورد بحث ميان موش��ه دايان و مقامات 
ايراني به رس��ميت ش��ناختن رژيم صهيونيستي از 
سوي ايران و باز كردن سفارت ميان تهران- تل آويو 
بود، رژيم شاه ضمن موافقت اصولي با اين پيشنهاد 

از واكنش تند و توفنده علما و روحانيان و توده هاي مذهبي با به رسميت شناختن رژيم 
صهيونيستي اظهار نگراني كرد. موشه دايان براي رهانيدن رژيم شاه از اين مشكل، اجراي 
سياست اسام زدايي و حاكم كردن كشوري الئيك و بيگانه از مذهب- مانند تركيه- را كه 
از ايده و آرزوي ديرينه دولت هاي انگليس و امريكا است، پيشنهاد داد كه مورد موافقت 
دولت ايران قرار گرفت. به دنبال دست زدن رژيم شاه به تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و 
واليتي و در پي اعام رفراندم از سوي شخص شاه يكي از روزنامه هاي رژيم صهيونيستي 

نوشت: 
... شاه 6 قانون اساس��ي جديد را كه تأثير فراواني بر اوضاع اجتماعي، 
اقتصادي و سياسي ايران دارد به تصويب مردم خود مي رساند... تصويب 
6 قانون مزبور اجراي اصاحات ارضي را كه يك سال پيش شروع شده 
است سرعت بيشتري مي بخشد... اس��راييل در طرح و اجراي 6 قانون 
مزبور كمك شاياني به ايران كرده است. از رئوس مذاكرات 3 ماه پيش 
موشه دايان وزير كشاورزي ما با شاه ايران پيرامون اصاحات اجتماعي 
كه بايد در ايران صورت مي گرفت، بوده اس��ت برخ��ي از روزنامه هاي 
ايران اخيراً براي اولين بار به كمك هاي فكري و فني اسراييل اشاره اي 
داشته اند و شايد اين، نشانه تصميم ايران براي برداشتن گام ديگري به 

منظور برقراري روابط ديپلماسي با اسراييل باشد...1
هنوز از سفر موشه  دايان به ايران بيش از هفته اي نگذش��ته بود كه امير اسداهلل علم، 
نخست وزير در تاريخ 14 مهرماه 1341 به تصويب نامه غيرقانوني انجمن هاي ايالتي و 
واليتي دست زد و شرط اس��ام را از انتخاب كننده و انتخاب شونده برداشت و به جاي 
س��وگند به قرآن در مراسم تحليف، »سوگند به كتاب آس��ماني كه به آن اعتقاد دارم« 

1. خروت ، چاپ تل آويو - 1963/1/23.

این  از  بزرگ  زمين داران 
»اصالحات ارضي شاه« زیاني 
ندیدند بلکه از پول به دست 
آمده بابت زمين هایي که دولت 
به عنوان »تقسيم اراضي« از آنان 
خریداري کرده بود به تأسيس 
کارخانجات مونتاژ دست زدند
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گذاش��ت كه واكنش تند علما و مردم مس��لمان ايران را به همراه داش��ت. رژيم شاه با 
ارزيابي نهضت علما و روحانيان در آن مقطع و ش��ناخت مردان مبارز روحاني و ارزيابي 
ديدگاه ها و موضع گيري هاي آنان، ناگزير به عقب نشيني شد و تصويب نامه را ملغي كرد.1 
ليكن در بهمن ماه 1341، شاه رسماً به صحنه آمد و براي پياده كردن طرح امريكايي- 
صهيونيستي »اصاحات«، »اسام زدايي« و حاكم كردن يك نظام الئيك، زير پوشش 
»انقاب سفيد« به رفراندم دست زد كه خشم و خروش علما و ملت ايران و آغاز نهضت 

اسامي ايران به رهبري امام خميني را به همراه داشت. 

آغاز نهضت امام
امام خميني در برهه اي به صحنه آمد كه از يك سو توطئه اي از سوي امريكا براي فريب 
ملت ايران زير پوشش »اصاحات« در دست اجرا قرار گرفته بود و بر پايه اين برنامه تاش 
داشتند به شاه آبرو و اعتبار بخشند و او را هوادار حقوق كشاورزان، كارگران و ديگر اقشار 
محروم و تهيدس��ت جامعه بنمايانند و در واقع با ماسك رعيت پروري و دهقان دوستي، 
كشاورزان را به خاك مذلت بنش��انند و كش��اورزي ايران را از ميان ببرند. زير پوشش 
اصاحات، وابس��تگي ملت ايران به امريكا و اقتدار هرچه بيشتر آن ابرقدرت را در ايران 
استواري بخشند. در چنين شرايطي به مصداق اگر بيني كه نابينا و چاه است اگر خاموش 
بنشيني گناه است، رسالت اسامي امام اقتضا مي كرد كه فرياد بركشند، زنگ خطر را به 
صدا درآورند و ملت ايران را از توطئه امريكا و شاه كه بنا بود زير عنوان فريبنده اصاحات 

و انقاب سفيد پياده شود، آگاه سازند. 
از سوي ديگر توطئه اسام زدايي و از رسميت انداختن اسام و حاكم كردن نظام الئيك 
خطري بود كه امام نمي توانست در برابر آن آرام بنشيند و بي تفاوت بماند. نهضت امام 
در آغازين دهه 40 در برهه اي پديد آمد كه دين زدايي از زندگي اجتماعي بشر در جهان 
به شدت دنبال مي شد. اسام راستين در ميان ملت ايران تا پايه اي كمرنگ شده و رو به 
افول بود و در برابر، اسام من درآوردي و اسام يك بعدي روز به روز بيشتر رواج مي يافت. 
اسام جدا از سياست، اسام منهاي روحانيت، اس��ام بدون عبادت و معنويت )اسام 
سياسي( اسام درويش مسلكي و صوفي گري، اسام التقاطي و آميخته با انديشه هاي 
ليبراليستي )هماهنگ با فرهنگ و انديشه هاي غربي( اسام سوسياليستي )آميخته با 
انديشه هاي چپ گرايانه و ماركسيستي( اسام ارتجاعي و واپسگرايانه كه با هر پديده نو 

1. درباره مبارزه روحانيت با تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و واليتي رك: نهضت امام خميني، دفتر اول، ص165.
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سر ناسازگاري داشت )حتي مبل و صندلي و ساعت 
مچي و قاش��ق و چنگال و بلندگو را برنمي تافت( 
اس��ام س��اخته و پرداخته وهابي هاي وابسته به 
صهيونيست ها كه به وسيله عناصر فريب خورده اي 
مانند شريعت سنگلجي ترويج مي شد، اسام ايراني 
كه با انديش��ه هاي ناسيوناليس��تي، نژادپرستانه و 
باستان گرايي آميخته بود، به وسيله عناصر مرموزي 
در ميان جامعه طرح مي ش��د و رونق مي يافت، تا 
اسام راستين به دست فراموش��ي سپرده شود و 
اتحاد امت اسامي از ميان برود. از اين رو، در تركيه 
مصطفي كمال افزون بر آنكه اس��ام را از رسميت 
انداخ��ت و از صحنه سياس��ت و حكومت كنار زد، 

تاش كرد، اسامي با خوي و خصلت و سرش��ت ترك ها در جامعه پديد آورد و فرهنگ 
ترك را چاشني باور اسامي مردم كند و فرهنگ اسامي را منسوخ سازد، الفباي عربي را 
به حروف التين بدل كرد، حتي دستور داد كه مردم نمازگزار نماز را با زبان تركي بخوانند. 
در ايران نيز عناصر ماسوني مانند سرهنگ آخوندوف، ميرزا آقاخان كرماني، طالبوف و 
ديگر نويسندگان وابسته و خودباخته با شيوه ها و شگردهايي تاش كردند كه فرهنگي 
واحد به نام فرهنگ اسامي را انكار كنند و فرهنگ شاهي، باستان گرايي و انديشه هاي 
ناسيوناليستي را با اس��ام پيوند دهند و توده هاي مس��لمان را به جاي اسام گرايي به 
باستان گرايي بكشانند و بدين گونه باورمندي توده هاي مسلمان را سست كنند و راه را 

براي اسام زدايي هموار سازند. 
در چنين اوضاع ناهنجاري امام به پا خاس��ت و نهضت اسامي را پايه گذاري كرد )16 
مهرماه 1341( امام در اي��ن نهضت و مبارزه دو هدف را دنب��ال مي كرد 1. برما كردن 
سرشت ش��وم و س��ياه رفرم امريكايي »انقاب س��فيد« و مجري آن: )پهلوي دوم( 2. 
پاسداري از اسام راستين و به گفته خودشان »اس��ام ناب محمدي )ص(«  از اين رو، 
امام در روز آغاز نهضت در جمع علما و مراجع قم اعام كرد:  »اگر ما مي خواهيم اسام 
و ايران از اضمحال نجات پيدا كند بايد اي��ن دودمان پهلوي را از قدرت پايين بياوريم. 
استعمار انگليس دودمان پهلوي را در ايران به قدرت رساند تا به دست آنها هم اسام را 
از ميان ببرد و هم ايران را به روز سياه بنش��اند...« )نزديك به اين مضامين( امام از آغاز 

در ایران نيز عناصر ماسوني 
مانند سرهنگ آخوندوف، ميرزا 
آقاخان کرماني، طالبوف و دیگر 
نویسندگان وابسته و خودباخته 
با شيوه ها و شگردهایي تالش 
کردند که فرهنگي واحد به نام 
فرهنگ اسالمي را انکار کنند 
و فرهنگ شاهي، باستان گرایي 
و اندیشه هاي ناسيوناليستي را 
با اسالم پيوند دهند و توده هاي 
مسلمان را به جاي اسالم گرایي 

به باستان گرایي بکشانند
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نهضت هدف براندازي داشتند و براي آماده كردن مردم 
ايران گام به گام پيش رفتند. 

رژيم شاه در برابر نهضت امام ترفندهايي به كار گرفت 
تا بتواند آن نهضت را درهم بش��كند و مشعلي را كه امام 
فروزان ساخته بود خاموش كند. نخست از راه تطميع وارد 
شد. او در ديدار با حاج آقا روح اهلل كمالوند چنين وعده داد: 
»... روحانيون با اين برنامه اصاحي ما موافقت كنند و به 
كارشكني و مخالفت دست نزنند من اطمينان مي دهم كه هر پيشنهاد و خواسته اي كه 
درباره جامعه روحانيت داشته باشند براورده سازم«1 آنگاه كه از اين ترفند طرفي برنبست 
به تحقير و اهانت دست زد و ضد امام فحش نامه هايي پراكنده ساخت، تا امام را به سكوت 
و سازش بكشاند.2 ليكن اين ش��گرد نيز راه به جايي نبرد و نتوانس��ت امام را از رسالت 
بزرگي كه بر دوش داشت بازبدارد، از اين رو رژيم ش��اه به حربه تهديد روي آورد، براي 
امام پرونده سازي كرد و پاسبان با احضاريه به درب منزل امام رفت، فرستادن احضاريه 
چندباري تكرار شد.3 ليكن اين نقشه نيز با بي اعتنايي امام روبه رو شد و راه به جايي نبرد. 
چهارمين حربه رژيم شاه در راه بازداشتن امام از مبارزه، به كار بستن حربه سركوب بود. 
كماندوهاي شاه در روز دوم فروردين 42 به مدرسه فيضيه يورش بردند و آنجا را به خاك 
و خون كشيدند تا رعب و وحشت در جامعه روحانيت پديد آورند و به مبارزه پايان دهند، 
ليكن امام نه تنها در برابر آن وحشيگري و خونريزي پروا نكرد و يكه نخورد بلكه با اراده اي 
استوار مبارزه را شدت بخشيد و شخص شاه را مورد حمله قرار داد. امام در اعاميه اي كه 
به دنبال فاجعه فيضيه صادر كرد آورد: »شاه دوستي يعني غارتگري... شاه دوستي يعني 
ضربه زدن به پيكر قرآن و اسام... شاه دوستي يعني كوبيدن روحانيت و اضمحال آثار 
رس��الت...« امام در اين اعاميه اعام كرد: »...تقيه حرام و اظهار حقايق واجب ولو بلغ 
مابلغ«4 فاجعه فيضيه نه تنها نتوانست نهضت اسامي را به سستي و سردي بكشاند و به 
عقب نشيني وادارد، بلكه مايه خشم و خروش مردمي و اوج نهضت و مبارزه شد و دامنه 

نهضت و مبارزه را گسترش داد و افكار عمومي را ضد رژيم شاه به شدت تحريك كرد.
مقامات ساواك كه در برابر حركت براندازي امام به اس��تيصال كشيده شده بودند به 

1. نهضت امام خميني، دفتر اول، ص255.
2. همان، ص355.

3. همان، ص454-455.

4. همان، ص396-397.

امام در روز آغاز نهضت در 
جمع علما و مراجع قم اعالم 
کرد: »اگر ما مي خواهيم 
اسالم و ایران از اضمحالل 
نجات پيدا کند باید این 
دودمان پهلوي را از قدرت 

پایين بياوریم«
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خط موازي روي آوردند تا نهضت امام را به بيراهه بكشانند و اهداف اصلي آن را به دست 
فراموشي بسپارند، از اين رو، ساواك مركز، ش��ماري از گويندگان اسامي و روحانيان 
منبري را احضار كرد و از آنان خواست از سه موضوع سخن نگويند و ديگر هر چه بگويند 
و هر انتقاد و اعتراضي در سخنراني هايشان مطرح كنند، ساواك به آنان كاري نخواهد 
داشت. عليه شاه س��خن نگويند، عليه اس��راييل نيز حرفي نزنند و دائم به گوش مردم 
نخوانند كه اسام در خطر است، ديگر هر چه بگويند آزادند!! اين نقشه نيز از سوي امام 

برما شد و امام در سخنراني 13خرداد 42 آن را فاش كرد.

قيام 15خرداد
رژيم ش��اه كه در برابر اوج نهضت اس��ام ايران  خود را درمانده و ت��اج و تخت خود را 
در خطر س��قوط مي ديد بر آن ش��د به مقام قيادت و به حريم مرجعيت تجاوز كند و با 
دستگيري امام نهضت اسامي ايران را با شكس��ت روبه رو سازد. از اين رو، كماندوهاي 
شاه در شب 15خرداد 42 به منزل امام يورش بردند و امام را دستگير كردند و به زندان 
گسيل داشتند. دستگيري امام واكنش توفنده و خروشان ملت ايران را به همراه داشت 
و قيام حماس��ي و انقاب آفريني پديد آورد. مردم مبارز ايران در قم، تهران، پيش��وا و 
ورامين، آران و بيدگل در كاشان و نيز در ش��يراز به خيابان ها آمدند و كشته ها دادند و 

حماسه ها آفريدند.

امام خميني در جمع ياران خود در ابتداي نهضت، مقام معظم رهبري در پشت ايشان مشاهده مي شود
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درباره قيام 15خرداد بايسته است چند موضوع مورد 
بررسي قرار بگيرد؛

1. ويژگي هاي قيام 15خرداد
2. ويژگي هاي قيام آفرينان 15خرداد

3. دستاوردهاي قيام 15خرداد
4. بازتاب جهاني قيام 15خرداد

5. قيام پانزده خرداد و رژيم صهيونيستي

ويژگي هاي قيام 15خرداد42
در كشور ايران در دوره هاي گوناگون، خيزش ها و خروش هاي زياد مردمي رويداد كه 
شماري از آن در تاريخ ثبت شده است، شماري نيز از ياد رفته و به دست فراموشي سپرده 
شده است. در ميان حركت ها، ش��ورش ها و قيام ها دست كم چندين خيزش و شورش 
در اين سده واپسين داشته ايم كه در سرنوشت كشور و ملت ايران نقش ريشه اي داشته 
است. مانند حركت ضدفراموشخانه و فراماسونري در سال 1238، خروش مردمي ضد 
قرارداد رويتر در سال 1252، خيزش بر قرارداد رژي در سال 1270، نهضت عدالتخواهي 
در سال 1280، شورش هاي ضدسياس��ت پهلوي اول در خراسان، آذربايجان، اصفهان 
و... نهضت ملي ش��دن صنعت نفت در دهه 20، از برجسته ترين شورش ها، خيزش ها و 
حركت هايي است كه ملت آزادي خواه ايران از سده پيشين دنبال كرده است كه برخي 
از آن در شكست زورمداران درون مرزي و فزون خواهان برون مرزي نقش به سزاي ايفا 
كرده است. با وجود اين آنگاه كه به قيام 15خرداد42 نگاه مي كنيم مي بينيم كه اين قيام 
با آن خروش ها و شورش ها تفاوت هاي برجسته و آشكاري دارد و آنچه مايه پابرجايي، 
تداوم و نشو و نماي قيام 15خرداد شده همان تفاوت ها، برجستگي ها  و ويژگي هاي اين 
قيام است. ما اكنون به شكل گذرا برخي از ويژگي هاي قيام 15خرداد را نسبت به ديگر 

خيزش ها، نهضت ها و شورش هاي سده پيشين شمارش مي كنيم: 
1. خيزش در راه خدا و دفاع از واليت و مرجعيت

در قيام 15خرداد مسائل مادي هيچ گونه نقشي نداش��ت. آن پاكباختگاني كه در آن 
روزهاي خونبار به صحنه آمدند و جانفشاني كردند نه براي تنباكو بود، نه براي نفت بود 
و حتي نه براي به دس��ت آوردن آزادي بود، بلكه براي دفاع از واليت و مرجعيت دست 
از جان شستند و در برابر توپ و تانك دژخيمان ش��اه ايستادند. هدف آنها پشتيباني از 

مقامات ساواک که در 
برابر حرکت براندازي 
امام به استيصال کشيده 
شده بودند به خط موازي 
روي آوردند تا نهضت 
امام را به بيراهه بکشانند 
و اهداف اصلي آن را به 

دست فراموشي بسپارند
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حسين زمان در برابر يزيد زمان بود. 
آنگاه ك��ه محم��د معصوم ش��اهي 1در ميانه راه 
ورامي��ن- ته��ران از ب��رادرش اميرهوش��نگ 
معصوم شاهي مي پرسد به كجا مي رويم، از تهران 
خبر مي رس��د كه از كشته ها پش��ته ها ساخته اند، 
ش��هيد اميرهوش��نگ معصوم ش��اهي ب��ا نگاهي 
عتاب آميز به برادرش پاس��خ مي ده��د، ما كوفي 
نيستيم كه حس��ين زمان را تنها بگذاريم، امروز يا 

همه ما بايد كشته شويم و يا مرجع ما آزاد شود. در سر پل باقرآباد او دومين يا سومين نفر 
از تظاهركنندگان پيشوا و ورامين بود كه به شهادت مي رسد.2

آقاي حسين محمدي3 از تظاهركنندگان قيام 15خرداد42 مي گويد: 
... ما ديديم جز خدا هيچ چي نبود. ما اين قدرت را نداش��تيم از اينجا 
)پيشوا( تا باقرآباد پياده برويم. پيرمرد هفتاد ساله، بچه هاي ده- دوازده 
س��اله، مريض، عليل همه راه افتاده بودند، بيش��تر از نود درصد مردم 

حركت كردند، آن هم با اشك و آه، جز خدا چه مي توانست باشد... 
آقاي علي اكبر گياني جعفري 4

... مردم وقتي خبردار شدند كه پهلوي كار را به آنجا رسانده است كه 
ديگر آيات عظام ه��م امنيتي ندارند... وقتي ش��نيدند كه مرجع تقليد 
دستگير شده است، حاال چه سّري بود در وجود اين مردم، بين مردم و 
خدا، مردم با خدا چه سّري داشتند نمي دانم كه اين گونه از خود بي خود 

شدند انگار پدر از دست داده اند...5 
آقاي حسن اردستاني جعفري6 

... ]روز 15خرداد[ دسته بني اسد آمد در صحن مطهر حضرت امامزاده 
جعفر رس��يد حاجي  مقدس )خ��دا رحمتش كن��د( روي منبر رفت، 
دس��تش را بلند كرد و گفت، ايهاالناس امروز عزاي ما دو تا ش��د: عزاي 

1. از اهالي ورامين، فرزند حاج عباس- متولد 1313.
2. بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي- واحد خاطرات.

3. از اهالي پيشوا، فرزند حسين متولد 1300.
4. بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي- واحد خاطرات.

5. بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي- واحد خاطرات. 
6. از اهالي پيشوا، فرزند علي متولد 1310.

رژیم شاه که در برابر اوج نهضت 
اسالم ایران خود را درمانده و 
تاج و تخت خود را در خطر 
سقوط مي دید بر آن شد به مقام 
قيادت و به حریم مرجعيت 
تجاوز کند و با دستگيري امام 
با  را  ایران  اسالمي  نهضت 

شکست روبه رو سازد
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اباعبداهلل الحسين )عليه الس��ام( و ديگر دس��تگيري حضرت آيت اهلل 
خميني، مردم با شنيدن اين خبر تو سروكله خود زدند، شيون كردند... 
نزديك ظهر بود اين خبر را دادند. س��پس اعام كردند ساعت دو بعد از 
ظهر در همين صحن مطهر جمع ش��وند كه به ي��اري مرجع تقليدمان 
رهسپار تهران ش��ويم... من رفتم حمام براي غس��ل كردن، آن هنگام 
حمام در منزل نبود. ديدم مردم دارند مي آيند براي غس��ل ش��هادت و 
خيلي شلوغ است. من رفتم منزل در حوض منزل غسل شهادت كردم، 
ناخن هايم را گرفتم... خواستم از منزل بيرون بيايم پدرم گفت باباجان 
كجا مي روي؟ اين زن و بچه ها را به چه كس��ي مي سپاري؟ )4- 5 بچه 
كوچك داشتم( گفتم امام حسين به چه كسي س��پرد، من هم به خدا 
مي سپارم پدرم گفت من هم مي آيم و با من راه افتاد در صورتي كه يك 
پيرمرد 60- 70 ساله بود درست راه نمي توانست برود... مردم بار ديگر 
در صحن اجتماع كردند و براي حركت آماده شدند، بعضي اين سئوال 
رامطرح كردند كه چه كاري از ما س��اخته اس��ت؟ آقاي كريمي جواب 
داد: هنگامي ك��ه حضرت ابراهي��م را نمرود در آت��ش انداخت، قناري 
دهانش را پر از آب مي كرد و م��ي آورد روي آتش مي ريخت به او گفتند 
اين كمتر از يك قط��ره آب كه نمي تواند آت��ش را خاموش كند، جواب 
داد از من اين اندازه برمي آيد ما هم همين اندازه از دس��تمان برمي آيد 
كه حركت كنيم واعتراض كني��م، بايد به وظيفه خ��ود عمل كنيم. از 

15 خرداد 1342
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آنج��ا حركت كرديم... ي��ك عده از 
شهرس��تان هاي آذربايجان، دروگر 
بودند براي درو مي آمدند، ش��ب ها 
در صحن مي خوابيدن��د. آنها وقتي 
خبر دس��تگيري امام را شنيدند با 
ما همراه شدند. خانم ها هم با كارد 
آشپزخانه راه افتاده بودند. مادرخانم 
من س��اتور قصابي زير چادر گرفته 
ب��ود و راه افتاده بود، هركس��ي هر 

وسيله اي كه داشت با خود برداشته بود. به سر پل كه رسيديم حاجي آقا 
محي الدين و چند تن ديگر دس��ت ها را به هم زنجير كردند و از خانم ها 
خواستند كه برگردند. حاج آقا محي الدين برايشان سخنراني كرد گفت 
برادرهايتان، پس��رهايتان، پدرهايتان هستند. از شما خواهش مي كنم 
برگرديد. شما با بچه هاي كوچك زير دست و پا مي رويد، خاصه خانم ها 
را برگرداندند... آمديم در ميانه راه در جاده قلعه سين، يك محل مرتفعي 
بود، حاج آقامحي الدين )خدا رحمتش كند( جمعيت را متوقف كرد گفت 
در اين راه كشته شدن و اسارت دارد، زنداني و شكنجه دارد، هر كسي اين 
آمادگي را ندارد از همين جا برگردد. من دو دقيقه س��كوت مي كنم هر 
كسي كه آمادگي ندارد برگردد. يك نفر هم برنگشت. همه اين شعار را دم 
گرفتند: خميني، خميني خدانگهدار تو، بميرد بميرد دشمن خونخوار 
تو. ماش��ين هايي كه از تهران مي آمدند، مي گفتند نرويد راه را بسته اند 
و مردم را مي كشند. گفتيم همه آماده هس��تيم. نزديك پل باقرآباد كه 
رسيديم سرهنگ بهزادي و س��رهنگ جعفري آمدند جلو. گفتند كجا 
مي رويد؟ گفتيم پ��در روحاني ما را گرفته اند بايد ايش��ان را آزاد كنند. 
گفتند رئيس شما كيست؟ گفتيم ما رئيس نداريم، ما به طور خودجوش 
راه افتاده ايم. سرهنگ بهزادي اصرار مي كرد كه بايد بگوييد رئيس اين 
جمع چه كسي اس��ت؟ س��يدمرتضي طباطبايي )خدا رحمتش كند( 
خيلي فعال بود، تمام اعاميه هاي قم را او پخش مي كرد آمد جلو گفت 
فرض كن منم رئيس بگو ببينم چه مي گويي؟ سرهنگ بهزادي گفت به 

در قيام 15خرداد مسائل مادي 
هيچ گونه نقشي نداشت. آن 
پاکباختگاني که در آن روزهاي 
و  آمدند  به صحنه  بار  خون
جانفشاني کردند نه براي تنباکو 
بود، نه براي نفت بود و حتي نه 
براي به دست آوردن آزادي 
بود، بلکه براي دفاع از والیت و 

مرجعيت دست از جان شستند
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شما مي گويم برگرديد. مرحوم طباطبايي گفت اگر 
مي خواس��تيم برگرديم كه نمي آمديم گفت مي زنم 
همه تان را داغون مي كنم. س��يد مرتضي طباطبايي 
گفت مرغابي را از آب مي ترساني؟ سرهنگ بهزادي 
تيري به قلبش زد و او را جابه جا به شهادت رسانيد. 
عزت اهلل رجبي با قمه حمله كرد او نيز با تير سرهنگ 
بهزادي همان جا به شهادت رس��يد... سربازها نيز به 
س��وي مردم تيراندازي مي كردند و جمعي را شهيد 
و مجروح كردند... اي��ن آذربايجاني ها و ترك ها، اين 
بنده هاي خدا كه دروگر بودن��د از اينها نيز خيلي ها 
كشته شدند و از جنازه ش��ان نيز كسي خبري به دس��ت نياورد. شايد 
چهارصد پانصدنفر از اينها به درجه ش��هادت رسيدند. خدا رحمتشان 

كند.1
آقاي مسلم آيتي2 از قيا م آفرينان 15خرداد42 در آران و بيدگل كاشان مي گويد: 

... ما در مسجد ماش��كراهلل بوديم كه شايعه دس��تگيري امام شنيده 
شد. مردم از مس��جد بيرون آمدند... مردم بيش از اندازه شور و هيجان 
داش��تند. من نمي خواهم واقعه آن روز را ش��رح دهم كه مثنوي هفتاد 
من كاغذ شود. هر لحظه اش ديدني و شنيدني بود. كاش تصويرهايي از 
آن روز مي بود و به نسل جوان امروز عشق و عاقه به مرجعيت را نشان 
مي داد. ما دوران انقاب و شور و هيجان آن دوران را نيز ديديم اما عشق 
و عاقه اي كه جوان��ان در آن روز 15خرداد از نظ��ر ديدگاه اجتماعي و 
اعتقادي به مرجعيت نش��ان دادند جور ديگري بود. واقعيت اين است 
كه گريه به مردم امان نمي داد. مرحوم عبدالرضا ش��يرواني اين مرد در 
صحنه آن روز به گونه اي بر سر و سينه مي زد و اشك مي ريخت كه اگر 
فرزند 18 ساله اش در مقابلش به زمين مي افتاد اين قدر ماتم زده نمي بود. 
عبداهلل فكري خدا رحمتش كند مغازه كباب��ي اش را رها كرد و در يك 
دستش شمشير و دست ديگرش »ش��يرخان« )چماق مخصوص( اين 

1. بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي- واحد خاطرات. 
2. فرزند عبداهلل، متولد 1321.

در جریان ملي شدن صنعت 
نفت برخي از سردمداران آن 
حرکت به اصطالح  معروف »هم 
خدا و هم خرما را مي خواستند«! 
بر این باور بودند که با ادامه 
سلطنت پهلوي دوم و با کمک 
استعمار امریکا مي توانند کفتار 
پير انگليس را از ایران بيرون 
برانند و سرنوشت نفت را به 

دست ملت بسپرند 
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مرد هم مانند عبدالرضا گريه امانش نمي داد... باز هم آرزو مي كنم كاش 
جوان هاي ما امروز تصويري از آن روز مي داشتند و مي ديدند مردم آران 
اعتقاد و عاقه شان به مرجعيت چه اندازه بود و مي ديدند كه مرجعيت 

مي تواند با فرمانش دنيايي را دگرگون كند...1
آقاي محمدتقي نمكي اراني2مي گويد: 

... با شنيدن خبر دستگيري امام )رحمت اهلل عليه( يك شور و هيجان 
مهمي در آران و بي��دگل پديد آمد كه آن روز در بين صدها ش��هرهاي 
بزرگ و كوچك كشور تنها در تعداد انگشت شماري از شهرها، از جمله 
قم، ورامين، تهران و غيره به وجود آمد. در آس��مان آران و بيدگل فرياد 
»يا مرگ يا خميني« طنين افكند و من آن زمان 11 سال داشتم اما از 
آنجايي كه خواهرزاده آقاي حاج اخب��اري بودم نقش مذهبي و انقابي 
آن فقيد س��عيد در وجود ما بچه ها هم بي تأثير نب��ود... من و برادرم به 
نام علي اكبر  نمكي به جمع انقابيون پيوس��تيم تا مدخل ش��هر آران و 
بيدگل دوشادوش آنها حركت كرديم... به خاطر دارم كه در ورودي آران 
و بيدگل يك منبع آب شهري بود و پايين همان منبع، يك تانكر نفتي 
قرار گرفته بود، خوب به ياد دارم كه حاج حبيب اهلل قاسمي در باالي آن 
تانكر رفت و فرياد زد: مردم بيدار باشيد مي خواهند دين ما را از ما بگيرند، 
پرچمدار ما را دستگير كرده اند... يكي از روحانيون وقتي ديد مأمورين 
مردم را براي تيراندازي نشانه گرفته اند، دكمه پيراهنش را باز كرد و گفت 

بزنيد، به گلوي من بزنيد...3
2. ضد استبدادي و ضد استعماري

با نگاهي به جنبش ها و نهضت هاي سده پيشين مي بينيم كه آن جنبش ها و شورش ها 
يا ضد استعماري و يا ضد استبدادي بودند، از اين رو، هرگاه يكي از اين دو اهرم آسيب 
مي ديد و با خطر روبه رو مي شد، اهرم ديگر، به ياري آن مي شتافت و آسيب ها و ضربه هاي 

وارد آمده را جبران مي كرد. 
در خيزش مردمي ضد قرارداد تنباكو كمپاني رژي و استعمار انگليس آسيب سختي 
ديدند. حكم تاريخي ميرزاي شيرازي كمر كمپاني انگليسي را شكست ليكن استبداد 

1. بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي- واحد خاطرات. 
2. فرزند علي خان، متولد 1330، از اهالي آران و بيدگل.

3. بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي- واحد خاطرات.
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حاكم دس��ت اس��تعمار انگليس را به شكل نامرئي 
در همه شئون ايران بيش��تر باز گذاشت و از جيب 
ملت نادار و تهيدست ايران زيان هايي را كه خيزش 
تنباكو بر كمپاني رژي وارد كرده بود جبران كرد و 
بدين گونه آن استعمار كهنه كار را بيش از پيش فربه 

كرد و بر ايران سلطه بخشيد. 
در نهض��ت عدالت خواه��ي مردم ب��راي رهايي از 
چنگ استبداد با نقشه و نيرنگ، مهره هاي بيگانه به 
سفارتخانه استعمار انگليس پناه بردند و بر اين باور 
بودند كه بتوانند با ياري و مدد استعمارگران عفريت 
استبداد را از پاي درآورند!! در اين نهضت استبداد حاكم آسيب ديد ليكن استعمار خائن 
درسي فراموش ناشدني به ملت ايران داد و رضاخان را از آستين خود بيرون كشيد و به 
او تاج و تخت بخشيد. رژيم سياه و ديكتاتور رضاخان استبدادي در ايران پديد آورد كه 

مردم بيدادگري ها، خودكامگي ها و ستمگري هاي دوران قاجار را از ياد بردند. 
در جريان ملي شدن صنعت نفت برخي از سردمداران آن حركت به اصطاح  معروف 
»هم خدا و هم خرما را مي خواستند«! بر اين باور بودند كه با ادامه سلطنت پهلوي دوم و 
با كمك استعمار امريكا مي توانند كفتار پير انگليس را از ايران بيرون برانند و سرنوشت 

نفت را به دست ملت بسپرند. 
امام با آزمون از حركت ها و جنبش هاي گذش��ته، نهضت اس��امي اي��ران را هم زمان 
عليه اس��تبداد و اس��تعمار آغاز و دنبال كرد. در همان روزهاي آغازين نهضت مبارزه با 
خودكامگي هاي شاه و فزون خواهي  هاي امريكا، صهيونيست ها و ديگر ابرقدرت ها را از 
اهداف اصولي و ريشه اي خويش اعام كرد و شعار نه شرقي نه غربي را به پيروان خويش 
يادآور ش��د. از اين رو، قيام آفرينان 15خرداد در آن روز تاريخي در راه دفاع از اسام و 

مبارزه با ديكتاتور حاكم و زورمداران جهاني به پا خاستند. 
نگارنده به ياد دارد كه مردم آگاه و به پا خاس��ته تهران در روز 14 خرداد42 در هنگام 
راهپيمايي خود كه از جنوب به ش��مال تهران حركت كردند و ش��ور انقابي آفريدند، 
آنگاه كه به برابر س��فارت انگلس��تان رس��يدند، چندي ايس��ت كردند و يكي از سران 
تظاهركنندگان باالي چهارپايه رفت و در سخناني كه ايراد كرد اين نكته را يادآور شد 
كه هدف ما قطع دس��ت بيگانگان از سرنوشت ايران اس��ت. رهبر ما )آيت اهلل خميني( 

حرکت ها  از  آزمون  با  امام 
و جنبش هاي گذشته، نهضت 
اسالمي ایران را هم زمان عليه 
استبداد و استعمار آغاز و دنبال 
کرد. در همان روزهاي آغازین 
نهضت مبارزه با خودکامگي هاي 
شاه و فزون خواهي  هاي امریکا، 
صهيونيست ها و دیگر ابرقدرت ها 
را از اهداف اصولي و ریشه اي 

خویش اعالم کرد
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مي گويند سرنوشت ايران نبايد در لندن تعيين شود، سرنوشت 
ايران نبايد در واشنگتن رقم بخورد، سرنوشت ايران بايد در ايران 
تعيين ش��ود. انبوه تظاهركنندگان آنگاه ك��ه در برابر كاخ مرمر 
رس��يدند فرياد برآوردند »ديكتاتور برو گمش��و«، »مرگ بر اين 
ديكتاتور« و بدين گونه مبارزات ضد استعماري و ضداستبدادي 
خود را به نمايش گذاشتند. در روز 15خرداد نيز تظاهركنندگان 
عليه امريكا، صهيونيست ها و رژيم شاه شعار دادند و نفرت خود 
را از استعمار و استبداد اعام كردند. قيام آفرينان 15خرداد42 با 

فرياد مرگ بر شاه، مرگ بر امريكا، مرگ بر اسراييل به صحنه آمدند و حماسه آفريدند 
و پس از كودتاي 28 مرداد اين نخس��تين بار بود كه شعارهاي مرگ بر امريكا- مرگ بر 

اسراييل در آسمان ايران طنين انداز شد. 
اعاميه اي را كه مجاهدان راه خدا و قيام كنندگان 15خرداد در آن هنگام صادر كرده اند 
در اينجا گراور كرده ايم تا پايه نفرت و انزجار ملت ايران در خرداد خونين42 به درستي 

روشن شود.

تظاهرات  و  شعارها 
ملت به پا خاسته ایران، 
ضدصهيونيست ها در 
روز 15خرداد42 تا آن 
پایه بلند و رسا بود که 
در فلسطين اشغالي و 
در ميان صهيونيست ها 

به خوبي  طنين انداز شد



ش ويژه
بخ

282
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95



28
3

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

دها
اور

ست
ا، د

ي ه
يژگ

د، و
ردا

1خ
م 5

قيا

بايد دانست كه شعارها و تظاهرات ملت به پا خاسته 
ايران، ضدصهيونيست ها در روز 15خرداد42 تا آن 
پايه بلند و رسا بود كه در فلسطين اشغالي و در ميان 
صهيونيست ها به خوبي  طنين انداز شد. اشغالگران 
فلسطين فرياد رس��اي مردم ايران ضد اشغالگران را 
شنيدند و پيام ضدصهيونيس��تي قيام 15خرداد را 

دريافت كردند. در برخي از روزنامه هاي صهيونيستي با تيتر درشت آوردند: 
تظاهرات عليه اسراييل در تهران

ديروز هزاران نفر مسلمان شيعه در خيابان هاي تهران تظاهرات كرده 
و قطع هرگونه روابطي با اسراييل را خواستار شدند. تظاهركنندگان در 
دس��ته هايي كه هر س��ال به يادبود نوه حضرت محمد تشكيل مي شود 

ضدشاه و اسراييل شعارهايي دادند...1
اين روزنامه در گزارش ديگري اعام كرد:

تظاهركنندگان فرياد شاه يهودي شده را سردادند
كسي كه شاهد اغتشاش��ات اخير تهران بوده اس��ت گزارش مي دهد 
كه افراد متعصب فرياد مي زدند شاه اسراييلي شده است. اكبرت بهري 
)بهاري( وكيل مدافع مقيم اس��راييل كه امروز ساعت 3 صبح از تهران 
وارد فرودگاه ليدا شده وقايع اخير تهران را براي خبرنگاران ما شرح داد. 
او اظهار كرد كه تظاهركنندگان فرياد مي زدند »ش��اه ديگر به سربازان 
خود اطمينان ندارد و س��ربازان اس��راييلي را مقابل ما قرار داده است« 
وي اضافه كرد كه جنبه ضد اس��راييلي تظاهرات مزبور به حدي بود كه 
تظاهركنندگان فرياد مي زدند: شاه اسراييلي شده- شاه يهودي شده...2

3.  مخالفت با اساس سلطنت
در حركت ها و جنبش هاي سده پيشين هدف براندازي هيچگاه مطرح نبود. مردم ايران 
در آن پايه از رشد و آگاهي نرس��يده بودند كه در راه واژگوني رژيم پادشاهي به مبارزه 
برخيزند. بسياري از مردم شاه را نماد وحدت و تماميت ارضي ايران مي پنداشتند و بر اين 
باور بودند كه حتي اگر يك مو از سر شاه كم شود ايران، ايرانستان مي شود! و بخش هايي 

1. معاريو، چاپ تل آويو، 1963/6/10.
2. همان، 1963/6/7.

قيام 15خرداد به یک قشر و 
یا به چند قشر از اقشار جامعه 
ایران محدود نبود، بلکه عموم 
طبقات، دارا و نادار، شهري و 
روستایي، کشاورز و کارگر، 
زن و مرد، پير و جوان در این 

قيام حضوري فعال داشتند 
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از خاك ايران از دست مي رود. برخي از گروه هاي 
سياس��ي مانند جبهه ملي و نهض��ت آزادي نيز بر 
همين باور بودند. نهضت آزادي در اساسنامه خود 
با صراحت اعام كرد كه اصل س��ي و ششم متمم 
قانون اساسي را كه مي گويد: »سلطنت مشروطه 
از طرف ملت به وسيله مجلس مؤسسان به شخص 
اعليحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوي تفويض شده 
و در اعقاب ذكور ايشان نسل بعد نسل برقرار خواهد 
بود« پايبند است و آن را قبول دارد. مي گويند كه به دكتر مصدق پيشنهاد شد كه »كلك 
شاه را بكند« و به سلطنت او پايان دهد. او پاس��خ داد كه من در مجلس شوراي ملي به 
كام اهلل مجيد س��وگند ياد كرده ام به ش��اه خيانت نكنم«.!! امام با اشاره به اين سستي 

نامبرده در برابر شاه چنين اظهار كردند:
... قدرت دست دكتر مصدق آمد لكن ]او[ اش��تباه هم داشت. يكي از 
اشتباهات اين بود آن وقتي كه قدرت دستش آمد اين ]شاه[ را خفه اش 
نكرد كه تمام كند قضيه را، اين، كاري براي او نداشت، هيچ كاري براي 
او نداشت، براي اين كه ارتش دست او بود، همه قدرت دست او بود، اين 

]شاه[ هم... آن وقت ضعيف بود و زير چنگال او بود، لكن غفلتي شد...1
امام با شناخت از اس��ام ناب محمدي )ص( رژيم پادشاهي را ناروا و بر خاف موازين 
عقلي و انساني مي دانس��ت و چنان كه در صفحه 22 آورده شد اصوالً بر اين باور بود كه 
»استعمار انگليس دودمان پهلوي را در ايران به قدرت رسانده است تا به دست آنها اسام 
را از ميان ببرد و ايران را به روز سياه بنش��اند، از اين رو، از روز آغاز نهضت اسامي ايران 
)16 مهر 1341( انگيزه براندازي داشت و در راه واژگوني رژيم پادشاهي گام برداشت، 

قلم زد و برنامه ريزي كرد. 
قيام آفرينان 15خرداد42 با الهام از مكتب امام واژگوني رژيم شاه را در سر داشتند و 
خواهان سقوط شاه بودند. از اين رو، در روز 15خرداد براي نخستين بار پس از شهريور 
20 شعار مرگ بر شاه بر پايه مباني اسامي )نه بر پايه خشم آني و احساسات موسمي و 
زودگذر(  از سوي مردم در آسمان تهران طنين افكند. البته در قم و برخي ديگر از شهرها 
مانند آران و بيدگل كاشان قيام كنندگان 15خرداد واژگوني رژيم شاه را خواهان بودند 

1. صحيفه امام، ج4، ص371.

رژیم شاه از 15خرداد سخت 
وحشت داشت و تالش مي کرد 
که نام و یاد آن روز از یادها 
برود و به دست فراموشي سپرده 
شود، ليکن مي دید که هر روز 
بيش از پيش اوج مي گيرد و 
خروش برمي دارد و اندیشه ها 

را به سوي خود مي کشد
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و شعار »مرگ بر شاه سردادند« .
4. قيامي همگاني

قيام 15خرداد به يك قش��ر و يا به چند قشر از اقش��ار جامعه ايران محدود نبود، بلكه 
عموم طبقات، دارا و نادار، شهري و روستايي، كشاورز و كارگر، زن و مرد، پير و جوان در 

اين قيام حضوري فعال داشتند. 
در حركت هاي سده پيشين بيشتر مبارزان و قيام كنندگان از دانشگاهيان، روحانيان 
و بازاريان بودند. ديگر اقش��ار جامعه يا اصوالً حضور نداشتند و يا برخي از آنان به شكل 
جانبي در جنبش و خيزش ديده مي ش��دند ليكن در قيام 15خرداد همه اقشار جامعه 
به شكل گسترده و چشم گير حضور داشتند بلكه ش��هيداني را نيز تقديم كردند. طبق 
آماري كه از شماري از شهيدان 15خرداد در دسترس است، مي بينيم كه در ميان اين 
به خون خفتگان 26 تن زن و دختر، 18 نفر كشاورز، 11 تن كارگر، 11 تن دانش آموز، 
سه تن روحاني، دو تن راننده تاكسي، دو تن خياط، دو تن كفاش و 4 تن معمار، شيشه بر، 
نجار، گل فروش، بارفروش ميدان، حلبي ساز، كارمند، فروشنده، باتري  ساز، پارچه فروش، 
خواربارفروش، نجار، درش��كه چي، ريخته گر، مبل س��از، نقاش، عطار، خواربارفروش، 
پاستيك ساز و... مي باش��ند كه با نثار خون خود راه را براي انقاب اسام ايران هموار 

ساخته اند. 
نام هاي شماري از شهيدان 15خرداد

شغلنام خانوادگينام
ابوالحسنيحكيمه 

ابوالحسنيزهرا
شيشه براجاقيانجواد
احيائيملكه

كشاورزاردستاني كهنگيابوالقاسم
ارميدهشريفه
نجاراستادهاشميعلي 

راننده تاكسياسدپور شيرازيمحمدحسين
خياطاشعريعبداهلل 
فروشندهاعرابي جوشقانيمحمود 

افخمي قميبتول
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كشاورزافسرحسين 
كارگراقليميعباس
بديريسكينه

برجعلي اصغر 
بنا و معماربرخورداريعباسعلي
بنا و معماربرخورداريقاسمعلي
برزينامراهلل

برومندپاكسكينه 
بهراميكبري
بيگدليبتول

كشاورزبيگلريارسان 
كشاورزبيگلريباختر
كشاورزبيگلريحيدر
كشاورزبيگلريزراره
كشاورزبيگلريزياد

كشاورزبيگلريعلي 
كشاورزبيگلرينصير

گل فروشپرمورمحمدعلي
دانش آموزپروا )قنادي(اسداهلل

پروانهاسماعيل
دانش آموزپروانهمحمدعلي
دانش آموز )چهارده ساله(پهلوانيمرتضي
پهلوانينصراهلل

كارگرتشكريمحمدحسين
تكثيرزنملوك

تواناعباس 
جاويديروح انگيز
جدالي سلطانيفاطمه

كاسبچراپنانعنايت اهلل 
جهانگيريفاطمه 

حاجي آخونديمحمدرضا
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حاج قنبريمرصع
مبل سازحاج محمدزادهاصغر

درشكه چيحسنياسماعيل
روحانيحسيني غوزينيسيد يونس
كشاورزخانيحسن 
دانش آموز )سيزده ساله(خبازهاشكراهلل 
خياطخمسه اييحيي 

كارگر )نانوا(خوش تقاضاعبدالرحيم
دانش آموزخوش لهجهمحمد
دانش آموزدسترساحمد
دانش آموزدستغيب سربيخليل
دهقانيصديقه
كشاورزرجبي اناركيعزت اهلل
كارگررحيميكريم
كشاورزرسوليشهباز

كشاورزرسوليعبدالرحمن
رضائي نادرخانيعبداهلل
راننده تاكسيزادقنادناصر
زارعيعلي 
دانش آموز )سيزده ساله(زالپايي سه گانهاحمد 
زلفي بلگيجانيمولود

نقاشزوارفردعبداهلل 
زوارفردكاظم

كفاشستوده نياكرانيمسعود 
سرورياحمد
سليمانيرحيم
كفاشسليمانيمحسن
آهنگر و جوشكارسليمانينوراهلل 

سياحسارا
عطارشاه جعفريسيدرسول
بنا و معمارشاه قلندريغامحسين
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كارگرشجريمجتبي
فروشندهشمشيري تهرانيحسن

كارگرشيرخداعلي اكبر
صادقهوشنگ
فروشندهصفائيمحمد 

طاهررفتارزهرا
كشاورزطباطبائي رفيعيسيد مرتضي

بنا و معمارطوسيحسن
بارفروش ميدانطيبحاج محمدرضا

حلبي سازعباسيمحمدعلي
بنا و معمارعباسي زادهمحمود
ريخته گرعباسي فردحسن
كشاورزعرب مقصوديجعفر
كشاورزعسگريانعلي 

كارگرعلي عسگريمصطفي
فرزينيصديقه
فرهادي بجاربنهعلي 

فياضي نورمحمدعلي 
فيروزياحمد

دانش آموزقائينيغامرضا
كارمند وزارت كشاورزيقائيني گوارشكيغامحسين 

كشاورزقاسميرستم
كشاورزقاسمي فخارابراهيم

كارگرقديرزاده كاشيعلي محمد
فروشندهقراگوزلوعباسعلي
قره گوزلوعلي اكبر
كاظم زادهابوالقاسم
كامهفاطمه

باتري  و دينام سازكرماني جمكرانيابراهيم 
كلوانيرقيه

كشاورزكلهرحسن 
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پارچه فروشگلروعباس
خواربارفروشگل محمديعلي اكبر

رانندهمتحيرصمد
مجاهدرحيمه

روحانيمجتهدزادهسيد مرتضي
محمدخانيفضل اهلل 
پاستيك سازمحمدخانييداهلل 
دانش آموز )7 ساله(محمديمسعود 

مدديغفار
خواربار فروشمعصوم شاهيامير

نجارمكاريقاسم 
كفاشممتازآبادابوالحسن 

موتعلميانعادل
روحانيموسوي الريمظفر
مهاباديسكينه

كارگرمهدوياناسماعيل 
مهدي مايريمحترم
ميرزا حسنفخري 

كارگرنادريمحمدقلي
نصير اساميمحمد
نصيرزادهكاظم 
نيكومنظراحمد

كفاشوطن پرستمحمدحسين
وقايعيخديجه 

ويژگي هاي حماسه آفرينان 15خرداد
قيام خونين 15خرداد42 با استواري ادامه يافت و هيچگاه از جوش و خروش بازنماند. 
در سالگرد آن روز حماسي و تاريخي، مردم قيام آفرين و حماسه ساز ايران ياد شهيدان 
آن روز را گرامي داش��تند و درباره اهداف، انگيزه ها و راه و مرام قيام آفرينان آن روز در 
خارج ايران مقاله ها نوشتند، سخن ها گفتند و اهداف دليرمردان به پا خاسته آن روز را 
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تبيين كردند. 
حوزه هاي علمي- به ويژه حوزه قم- در هر س��ال به ياد ش��هيدان 15خرداد مراسمي 
برپا مي داش��ت و با آن عزيزان به خون خفته تجديد عهد مي كرد. در بعضي از س��ال ها 
دانشجويان در دانشگاه ها نيز ياد ش��هيدان 15خرداد42 را گرامي مي داشتند و نسبت 
به آنان اعام وفاداري مي كردند. رژيم ش��اه از 15خرداد سخت وحشت داشت و تاش 
مي كرد كه نام و ياد آن روز از يادها برود و به دست فراموشي سپرده شود، ليكن مي ديد 
كه هر روز بيش از پيش اوج مي گيرد و خروش برمي دارد و انديش��ه ها را به سوي خود 
مي كشد. شاه ديرزماني دندان روي جگر گذاشت و تاش كرد نگراني خود را از نام و ياد 
15خرداد فاش نكند و به زبان نياورد، شايد با گذشت زمان 15خرداد نيز از يادها برود و 
از انديشه ها زدوده شود ليكن آنگاه كه ديد آتش فروزان 15خرداد، هر روز بيش از روزهاي 
پيش زبانه مي كشد و نگراني او را افزون مي سازد، خواه ناخواه و از روي ناچاري به سخن 

آمد! سخني كه ترس و هراس و نگراني از آن آشكار بود:
... پريروز يا يك روز پيش��تر در محيط دانش��گاهي اي��ران من جمله 
تهران، ما شعارهايي ديديم عجيب! يعني با همان عناصر بي وطن سرخ 
با مرتجعين سياه هر دو گفتند گرامي باد س��الروز 15خرداد. ماحظه 
كنيد!: 15خرداد، معناي آن چه بود؟... چطور ممكن است يك ايراني آن 
روز سياه كثيف را گرامي بدارد؟! اين از دهن مرتجع سياه و بي وطن سرخ 
درمي آيد.البته اين را ميل دارم مطالعه كنيد، گو اينكه يك چيز عجيبي 
نيس��ت... ولي معلوم مي ش��ود اين دو دس��ته در يك چيز باهم شريك 
هستند و آن در كج روي و بدسليقگي. اين را بدم نمي آيد اگر خانم ها و 
آقايان به خودشان زحمت مي دادند كه در اطراف اين موضوع يك قدري 
بررسي و غور كنند كه اصًا يك كسي چطور از خودش خجالت نمي كشد 
كه بيايد و به اصطاح ارتجاع س��ياهي را كه باعث بدبختي اين مملكت 

مي شد تجليل كند...1
به دنبال اين رجزخواني ش��اه روزنامه هاي وابس��ته به دربار نيز به صحنه آمدند و هر 
كدام به گونه اي زيرعنوان »در سوگ ارتجاع« و... در راه زير سئوال بردن قيام 15خرداد 
و حماس��ه آفرينان آن قلم فرس��ايي كردند به گم��ان اينكه با اين گونه جوس��ازي ها و 
نارواگويي ها مي توانند از جايگاه واالي آن روز تاريخي بكاهند و در ميان مردم نس��بت 

1. كيهان، 17خرداد1354.



29
1

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

دها
اور

ست
ا، د

ي ه
يژگ

د، و
ردا

1خ
م 5

قيا

به آن ذهنيت منفي پديد آورند و رژيم شاه را از خطر 
س��همگين و س��نگين 15خرداد برهانن��د، اما موج 
خروش��ان خون ش��هيدان 15خرداد با سمپاشي ها 
و بهتان تراش��ي هاي شاه و نويس��ندگان سرسپرده و 
مزدبگير وابسته به ساواك و دربار، از خشم و خروش 
باز نمي ايس��تاد و باز نايس��تاد تا س��رانجام كاخ شاه 
را در كام خود فرو ب��رد و نظام دوهزاروپانصدس��اله 

شاهنشاهي را براي هميشه در ايران به زباله دان تاريخ افكند. 
اكنون بايد ديد حماسه آفرينان 15خرداد42 چه ويژگي ها و برجستگي هايي داشتند 
كه راه و انديش��ه آنان به رغم جاروجنجال هاي گس��ترده تبليغاتي رژيم ش��اه و بنگاه 
تبليغاتي استكبار جهاني و امپرياليسم خبري، به بن بست نرسيد، از حركت و پيشرفت 
بازنماند و توانست انقاب بيافريند و انقاب اس��امي را به پيروزي برساند. ويژگي هاي 
قيام كنندگان 15خرداد42 بيشتر از آن اس��ت كه بتوان آن را در اين فرگرد به نگارش 
كشيد و حق مطلب را ادا كرد اما مي توان برخي از آن ويژگي هاي سرنوشت ساز و آموزنده 

را به شكل گذرا برشمرد: 
1. سيره عاشورايي

نخستين هنر امام در آغاز نهضت اس��امي، احياي مكتب عاشورا بود، خودپرستان و 
آسايش طلبان در درازاي تاريخ تاش كرده بودند راه حسين )سام اهلل عليه( را بي رهرو 
سازند و چنين بنمايانند كه آن بزرگوار طبق دستوري كه در خواب دريافت كرد كه »ان 
اهلل ش��اء ان يراك قتيا« رفت و خود را به كش��تن داد. برخي نيز فلسفه قيام و شهادت 
آن حضرت را تنها در عزاداري، روضه خواني، س��ينه زني و نوحه س��رايي مي پنداشتند. 
مي گفتند حضرت امام حسين شربت شهادت نوشيد تا شيعيان بر مصيبت هايشان اشك 

بريزند، ثواب ببرند و از آتش جهنم رهايي يابند. 
گفتن ندارد كه عزاداري، روضه خواني و نوحه سرايي براي حضرت سيدالشهدا و ديگر 
شهيدان كربا بسيار ارزشمند و مقدس اس��ت و اين عزاداري ها بر آن حضرت است كه 
اسام، مذهب و مكتب تشيع را جاودانه ساخته است. ليكن فلسفه عاشورا تنها در گريه و 
زاري و عزاداري ديدن و در پيروي از عاشوراييان، تنها به سينه زني و نوحه خواني بسنده 
كردن، جفا به راه و مكتب حسين اس��ت. امام در دوران كوتاه نهضت خود راه حسين را 
احيا كرد، مكتب عاشورا را به ملت ايران شناسانيد. مردم با شناخت عاشورا و مكتب سرخ 

در پي آغاز نهضت اسالمي 
و روشنگري هاي امام، جو 
مسموم از فضاي حوزه و 
دانشگاه تا پایه اي کنار رفت و 
زمينه براي اتحاد ميان حوزه و 
دانشگاه فراهم شد. دانشجویان 

سر در راه امام نهادند
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عاشورا، به راستي عاشورايي شدند، راه عاشوراييان را 
پي گرفتند مسئله مرگ و زندگي و شهادت براي آنها 
حل شد، ش��هادت را براي خود دس��تاوردي گرانبها 
مي دانستند و از كشتن و كشته شدن پروا نمي كردند، 
از اي��ن رو، در روز 15خرداد با ش��هامت، ش��جاعت 
و دالوري ب��ه صحنه آمدن��د و عرصه را ب��ر نيروهاي 
انتظامي و نظامي رژيم شاه تنگ كردند. گزارش هاي 
برخي از مأموران س��اواك و ش��هرباني در بامداد روز 
15خرداد دالوري و بي پروايي حماسه آفرينان آن روز 

را به نمايش مي گذارد: 
... سربازها عقب نش��يني كردند، مردم به ماشين آتش نش��اني حمله نمودند. سرگرد 

صادقي خطاب به اداره پليس: كمك، كمك، كمك1
سربازها عقب نشيني كردند، پاس��بان ها به تبعيت از آنها عقب نشيني 
مي نمايند، قبل از ورود سربازها روحيه مأمورين پليس بهتر بود، كمك 
كنيد، كمك، حمله خيلي شديد است، مأمورين عقب نشيني مي كنند. 
حمله خيلي شديد است، مأمورين به س��رعت عقب نشيني مي كنند، 
اوضاع خيلي وخيم اس��ت جلوي راديو خيلي ش��لوغ اس��ت، دس��تور 

تيراندازي داده شد...
اين دالوري مردم به پا خاسته در روز 15خرداد كه نيروهاي نظامي و 
انتظامي را سخت به وحش��ت افكنده بود، برگرفته از شجاعت حسيني 

1. نهضت امام خميني، دفتر اول، ص529.

دانشجویان دانشگاه تهران 
به صف روحانيان، بازاریان، 
کارگران و دیگر اقشار جامعه 
که از جنوب تهران حرکت 
با  پيوستند و  بودند  کرده 
شعار »خميني بت شکن ملت 
طرفدارتو، بميرد بميرد دشمن 
یکدیگر  با  تو«  خونخوار 

هم صدا و هم پيمان شدند

15 خرداد 1342
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و مكتب عاش��ورايي بود. بي ترديد راه كساني كه از مكتب عاشورا درس 
آموختند جاودانه است و هيچ گاه از ميان نمي رود. 

2. واليتمداري
قيام حماس��ه آفرينان 15خرداد در راه دف��اع از واليت و مرجعيت ب��ود. مردم در راه 
پش��تيباني از مرجع تقليدش��ان جان بر كف گرفتند و در برابر توپ و تانك ايس��تادند. 
مجتهد جامع الش��رايط و فقيه داراي واليت تا آن پايه از ديد شيعيان متعهد و باورمند 
قداست دارد كه دستورهاي او مساوي با فرمان امام معصوم است و مخالفت با او در حكم 
كفر است1 و امام اعام مي دارد: »... چنانچه ش��طر كلمه اي به يك نفر از مراجع اسام 
اهانت بكند كسي، بين او و خداي تبارك و تعالي واليت قطع مي شود...2 مردمان شيعه 
از آنجا كه پيروي از مرجعيت واليت را بر خود واجب مي دانستند- و مي دانند- مي بينيم 
در نهضت ها و حركت ها، آنگاه با همه نيرو و توان به صحنه مي آمدند و تا آخرين نفس، 
آخرين نفر و آخرين قطره خون پايداري مي كردند كه رهبري را مجتهدي جامع الشرايط 
بر عهده داش��ته باش��د. در جنبش تنباكو در پي حكم تاريخي ميرزاي شيرازي، تاجر 
اصفهاني كه از سوي نماينده رژي براي تحويل تنباكو زير فشار قرار داشت، انبار تنباكو را 
شبانه آتش زد و فرداي آن روز نماينده رژي را بر سر تل خاكستر برد و با كمال آسودگي 
گفت: »ديشب با خدا معامله كردم«.3 بي ترديد كس��اني كه به پيروي از دستور فقيه و 
مجتهد جامع الشرايط در عرصه اي گام نهند ترديد، تزلزل، سستي و عقب نشيني در راه 

و كارشان جا ندارد و راهشان پابرجا و استوار است. 
3. بصيرت و آگاهي 

زورمداران و جهانخواران از حربه هاي سنگيني كه پيوسته ضد رهبران و آزاديخواهان 
به كار مي گيرند، تهمت هاي بي جا و نسبت هاي ناروا است. در درازاي تاريخ قلدرمآبان 
بااين حربه چه بسا انسان هاي وارسته اي را در ميان مردم زير سئوال برده و به شكست 
كشانيده اند، سيد جمال الدين اسدآبادي را با حربه تهمت در ميان برخي از ملت ها بدنام 
كردند آيت اهلل كاش��اني را نيز با نس��بت هاي دروغ و ناروا به انزوا كشاندند و خانه نشين 
كردند. اين حربه ننگين وقتي مي تواند كاربرد داش��ته باشد كه ملت ها را در ناآگاهي به 
س��ر برند و فريب بخورند. از اين رو، امام با آگاهي از اين شگرد ش��يطاني دشمن از روز 

1. الراد عليهم كالراد علينا و الراد علينا كالراد علي اهلل فهو في حدالكفر.
2. صحيفه امام، ج 1، ص307 - 306.

3. ابراهيم تيموري، تحريم تنباكو اولين مقاومت منفي در ايران، تهران، ش��ركت س��هامي كتاب هاي جيبي، 
1361، ص79.
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آغاز نهضت بر آن ش��د كه به ملت آگاهي ببخشد چون 
مي دانس��ت كه يك ملت آگاه، رشد يافته و با بصيرت از 
جوسازي ها، سمپاشي  و دروغ پردازي هاي دشمن فريب 
نمي خورد و كژراهه نمي رود. از اين رو، امام در نخستين 
نشست سياسي اي كه در روز 16 مهرماه41 و براي آغاز 
نهضت با علما و مراجع قم داشت اين سه پيشنهاد را داد: 
الف. نامه ه��ا و تلگرام هاي اعتراض آميز علما به ش��اه 
و دولت و دربار چاپ ش��ود و در دس��ترس عموم قرار بگيرد تا مردم با مطالعه نامه ها و 
تلگرام هايي كه به صورت اعاميه چاپ و پخش مي شود، در متن حوادث و رويدادهايي 

كه در كشور جريان دارد قرار بگيرند. 
ب. گويندگان اسامي، وعاظ و خطبا را فرا خوانند و سفارش اكيد كنند كه در سنگر 
منابر، عموم ملت را به نقشه ها و نيرنگ هاي رژيم شاه ضد اسام و استقال ايران، آگاه 

و با اطاع سازند.
ج: از علما و مراجع خواستند كه شخصاً با مردم سخن بگويند تا آن روز سابقه نداشت 
كه يك مرجع تقليد در جمع مردم سخنراني كند. امام به اين »سنت سيئه« پايان داد 
و ش��خصاً از آن روز تا روزي كه ديده از جهان فرو بست و به ملكوت اعا پيوست، در هر 
فرصتي براي مردم س��خنراني كرد و به عموم آگاهي بخشيد. اين دورانديشي حكيمانه 
و برنامه پيش��گيرانه امام تا آن پايه ملت ايران را بيدار كرد و آگاهي و بصيرت بخش��يد 
كه ترفندهاي گوناگون رژيم ش��اه و تبليغ��ات زهرآگين آنها ضد امام نتوانس��ت براي 
مردم هيچ گونه ذهنيت منفي نس��بت به امام پديد آورد. ملت ايران نه تنها از تبليغات 
دروغين و زهرآگين عليه امام فريب نخوردند، بلكه در قيام 15تاريخي خرداد به درستي 
مي دانستند كه چگونه بايد در برابر دژخيمان خون ريز شاه به رويارويي دست بزنند، چه 

مراكزي را مورد حمله قرار دهند. 
... مردم به خوبي آگاه بودند كه بايد چه كار كنند، چه نقاط حساسي را 
مورد هدف قرار دهند و چگونه با رژيم برخورد كنند. از اين رو، انبوهي 
از تظاهركنندگان به سوي كاخ مرمر به حركت درآمدند و واژگوني كاخ 
شاه را در نظر داشتند، گروهي به منظور در دست گرفتن اداره راديو به 
ميدان ارك و اداره  انتشارات راديو يورش بردند و طي زد و خورد شديدي 
ايس��تگاه را به تصرف درآوردند و در و پنجره ها را شكستند؛ ليكن آتش 

اسالمي  نهضت  با  امام 
خویش توانست زنگاري 
را که بر چهره اسالم نشانده 
قدرت  و  بزداید  بودند، 
و توان اسالم را به نمایش 
بگذارد و اسالم را در همه 

ابعاد به مردم بشناساند
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نيروهاي مس��لح آنان را عقب راند. گروه ديگر براي دستيابي به اسلحه 
اداره تسليحات ارتش در جنب توپخانه را مورد حمله قرار دادند...1

قيام آگاهانه ملتي رشديافته و با بصيرت در روز 15خرداد در تداوم آن قيام و نهادينه 
شدن مبارزه مردمي و نهضت اسامي ايران نقش به سزايي داشت. بي ترديد قيامي كه بر 

پايه آگاهي و بصيرت پديد آيد، هيچگاه پايان نمي يابد و زوال نمي پذيرد. 

4. مقاومت
ايس��تادگي، پاي��داري و صابت و مقاوم��ت در سرنوش��ت ملت ها و كش��ورها نقش 
سرنوشت سازي دارد. دشمن براي از پاي درآوردن يك ملت، فشارهاي گوناگوني را بر 
آنها وارد مي كند، زندان و تبعيد، زجر و شكنجه و اعدام، س��لب آسايش و امنيت، قتل 
و غارت، ايجاد خفقان و وحشت و... از حربه هايي اس��ت كه زورمداران در راه به تسليم 

واداشتن يك ملت فرهيخته به كار مي گيرند. 
رژيم شاه نيز در پي قيام 15خرداد، با اعام حكومت نظامي، با به راه انداختن دادگاه هاي 
نظامي فرمايشي، با اعدام جوانمرداني چون طيب حاج رضايي، حاج اسماعيل رضايي، صادق 
اماني، محمد بخارايي، رضا هرندي، مرتضي نيك نژاد، سلب امنيت و آزادي و حاكم كردن 
خفقان و وحشت و انباشتن زندان ها از فرزندان ملت، تاش كرد قيام 15خرداد را از تداوم و 
پيشرفت باز بدارد، نهضت اسامي ايران را درهم بشكند و راه شهيدان 15خرداد را بي رهرو 

1. نهضت امام خميني، دفتر اول، ص535- 534.

15 خرداد 1342
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سازد. ليكن اين مقاومت توانفرسا و معجزه آساي ملت 
ايران بود كه رژيم شاه را ناكام گذاشت و نهضت اسامي 
ايران را اوج بخشيد، تا آنجا كه نهضت فراگير شد ملت 
ايران را در سراسر كش��ور به حركت درآورد و انقاب 

پديد آورد. 
5. وحدت اسالمي

ويژگ��ي ديگ��ر قيام كنن��دگان 15خ��رداد كه در 
جاودانگي و امتداد راهش��ان نقش مؤثري داش��ت، 
اتحاد و انسجام اسامي آنان بود. مبارزان و مجاهدان 
راه خدا در قيام خود در يك صف ايستاده بودند يك 
هدف داش��تند و هم صدا بودند. در آن قيام مقدس، 
باندبازي، جناح بندي، دسته بندي و گروه گرايي راه نداشت. دشمنان اسام و مهره هاي 
كارآزموده جهانخواران واژه هاي مرموز و مبهم چپ، راس��ت، اصول گرا، محافظه كار و 
اصاح طلب را هنوز نتوانسته بودند، در ميان حماس��ه آفرينان آن قيام اسامي رخنه و 
رس��وخ دهند و نيروهاي انقابي را روياروي يكديگر قرار دهند. اين اتحاد تا اوج انقاب 
اسامي و پيروزي آن در سال 1357 تداوم داش��ت. از اين رو، توانست همه توطئه ها و 
ترفندها، نقش��ه ها و نيرنگ هاي رنگارنگ زورمداران و جهانخواران را ناكام س��ازد و به 
شكست بكشاند و چون ملت ايران به ساح هايي مجهز بودند كه دشمن از آن محروم بود. 
بي ترديد هر ملتي به اين ساح ها مجهز باشند راهشان جاويدان است: خداخواهي همراه 

با انديشه عاشورايي- واليتمداري، بصيرت و آگاهي- مقاومت- وحدت.

دستاوردهاي قيام 15خرداد
كارشناسان سياسي و جستارگران رويدادها و جريان هاي تاريخي، قيام 15خرداد را 
نقطه عطفي در تاريخ مبارزات ايران مي دانند. زيرا اين قيام مقدس افزون بر ويژگي هايي 
كه در اين صفحات به برخي از آن اش��اره شد، دستاوردهايي داش��ت كه، پايه و شالوده 
انقاب اسامي روي آن استواري يافت و اگر آن ره آوردها نبود، فراگيري نهضت اسامي 
ايران و پيروزي انقاب اس��امي- به ظاهر- شدني نبود. برخي از دس��تاوردهاي قيام 
15خرداد42 را كه زمينه س��از فراگيري نهضت و پديد آمدن انقاب اسامي بوده است 

در پي مي آوريم:

امپریاليست هاي غرب که موجودیت 
خود را در ایران در گرو اجراي 
»انقالب سفيد« مي دیدند و 
سرسختانه خواستار اجرا و پياده 
شدن آن بودند، با قيام امام عليه 
این رفرم استعماري و اسارت بار، 
همه چيز خود را در معرض خطر 
و نابودي انگاشتند. از این رو با 
تمام نيرو و امکانات عليه امام 
خميني و نهضت ضد استعماري 

او بسيج شدند
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1. آشكار شدن ماهيت شاه
از نخستين ره آورد قيام 15خرداد در ديدن ماسك اس��امي خواهي، رعيت پروري و 
وطن خواهي از چهره شاه بود. او طبق سياست استعمار انگليس تاش داشت با تظاهر به 
اسام ريشه اسام را بكند. با شعار »رعيت پروري«، »دهقان دوستي« و دلسوزي براي 
ملت، آزادي خواهان را به خاك و خون بكشد، كشاورزان و كارگران را به روز سياه بنشاند 
و خود را از هرگونه پيرايه اي مبرا بنماياند. ليكن قيام 15خرداد سرشت شاه را به نمايش 
گذاشت. او با تجاوز به مقام قيادت و امامت و حريم مرجعيت و واليت و به خاك و خون 
كشيدن مردم بي گناهي كه جز دفاع از مرجع تقليد خود جرمي نداشتند، ماهيت خود 
را به درستي آشكار ساخت و قساوت و رذالت و شرارت خود را به نمايش گذاشت. ملت 
ايران با شناخت ماهيت ش��اه در راه واژگوني رژيم او عزم خويش را جزم كردند و تا روز 

واژگوني شاه و رژيم پادشاهي از پاي ننشستند. 
2. شكست دکترين کندي و »انقالب سفيد شاه« 

امريكا براي پيشگيري از شورش مردمي عليه شاه و به راه افتادن جنگ هاي چريكي 
از س��وي توده هاي ناراضي و محروم جامعه، شاه را بر آن داش��ت كه در راه خرسندي و 
رضايتمندي اقشار محروم جامعه مانند كشاورزان و كارگران به رفرمي فريبنده دست 
بزند و دگرگوني در زندگي ناداران و تهيدستان پديد آورد. امريكا به اين اميد بود كه شاه با 
يك سلسله برنامه هاي به ظاهر اصاحي بتواند كارگران و كشاورزان و ديگر اقشار محروم 
جامعه را به سوي خود كشد و از پش��تيباني آنان برخوردار باش��د. ليكن امام با نهضت 
اسامي و روشنگري ها و افشاگري هاي پيگير خود توانست اين نقشه و نيرنگ امريكا را 
نقش بر آب كند. در روز 15خرداد42 آن كشاورزان و كارگراني كه به گمان امريكا بايد 
پشت سر شاه بايستند و از او حمايت كنند، روياروي او ايستادند، فرياد مرگ بر شاه سر 

دادند و حماسه ها آفريدند. 
3. پايان يافتن مبارزه پارلمانتاريستي

گرو ه ها و سازمان هاي سياس��ي و وفاداران به شاه و رژيم پادش��اهي ساليان درازي با 
دنبال كردن سياست مسالمت آميز و مبارزه در چارچوب قانون اساسي نظام مشروطه 
س��لطنتي، خواهان آزادي انتخابات، آزادي مطبوعات و اجراي قانون اساس��ي بودند و 
بدين گونه رژيم شاه را از خطر براندازي دور نگاه مي داشتند. قيام 15خرداد به اين گونه 
مبارزه هاي بي ثمر پايان داد و شعار »شاه بايد سلطنت كند نه حكومت« را به زباله دان 
تاريخ افكند. شمارش معكوس براي سقوط ش��اه از آن برهه آغاز شد و دريايي از خون 



ش ويژه
بخ

298
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

ميان شاه و ملت جدايي افكند.
4. فروپاشي ديوار سياه رضاخاني

يكي از مأموريت هاي خانمان س��وز رژيم پهلوي اختاف افكني مي��ان ملت ايران- به 
ويژه نسل تحصيل كرده-  بود. استكبار جهاني به دست رضاخان و مهره هاي قلم به مزد 
او توانست ميان حوزه و دانش��گاه جدايي پديد آورد و آنان را نس��بت به يكديگر بدبين 
سازد، چنان كه ميان ديگر اقشار جامعه نيز با عناوين »روشنفكر«، »واپسگرا«، شهري و 
روستايي، دارا و نادار، ترك و فارس، عرب و عجم، كرد و لُر، شيعه و سني و... ناهنجاري 
و ناهماهنگي پديد آورد. جهان خواران به درس��تي دريافته اند ملتي متحد و هماهنگ 
مانند كوهي اس��توار در برابر بيگانگان و بيگانه پرستان مي ايس��تند و دست تبهكاران و 
فزون خواهان را از سرنوشت كشور خويش كوتاه مي كنند، از اين رو، نويسندگان دوران 
سلطنت رضاخان طبق سياست آن رژيم و نقش��ه جهانخواران با شيوه هاي گوناگون بر 
حوزه هاي علمي و پيشوايان روحاني تاختند و روحانيان را عناصري بيكار، بيعار و ولنگار 
نماياندند و بدين گونه براي نسل تحصيل كرده نسبت به علما و روحانيان ذهنيت منفي 
پديد  آوردند، در برابر، در ميان روحانيان نيز ضد دانش��گاهيان به سمپاشي گسترده اي 

دست زدند و دانشگاهيان را فرنگي مآبان از خدابي خبر خواندند. 
در پي آغاز نهضت اسامي و روشنگري هاي امام، جو مسموم از فضاي حوزه و دانشگاه تا 
پايه اي كنار رفت و زمينه براي اتحاد ميان حوزه و دانشگاه فراهم شد. دانشجويان سر در 
راه امام نهادند. نخستين تظاهرات به حمايت از امام از سوي دانشجويان بود كه با شعار 
آيت اهلل خميني پيروز است، در روز 12 ارديبهش��ت ماه1342 به خيابان ها آمدند و به 
دنبال آن در روز 14 خرداد42 نيز دانشجويان دانشگاه تهران به صف روحانيان، بازاريان، 
كارگران و ديگر اقشار جامعه كه از جنوب تهران حركت كرده بودند پيوستند و با شعار 
»خميني بت شكن ملت طرفدارتو، بميرد بميرد دشمن خونخوار تو« با يكديگر هم صدا 
و هم پيمان شدند. اين پيمان مقدس در روز 15خرداد42 با خون عزيزان دانشگاهي و 
روحاني كه به ناحق بر زمين ريخته شد، به امضا رسيد و بدين گونه ديوار سياه رضاخاني 
ميان حوزه و دانشگاه و ديگر اقش��ار جامعه فرو ريخت. ملت ايران يك دست و يك صدا 
فرياد مرگ بر شاه بركشيد. اين فريادها در 22 بهمن 1357 جواب داد و پيروزي خون 

بر شمشير را به نمايش گذاشت. 
5. زدودن زنگار از چهره اسالم

چنانكه پيشتر آورده شد آن روز كه امام به صحنه مبارزه گام گذاشت، اسامي كه در 
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ميان جامعه رواج يافته، با اسام راستين فاصله 
زيادي داش��ت، برخي به اسام منهاي سياست 
و ش��ماري به اس��ام منهاي روحانيت دلخوش 
كرده بودند، جمع��ي نيز تنها به عب��ادت و دعا 
س��رگرم بودند و بس��ياري نيز بر اين باور بودند 
كه از هر ش��يء نو، بگريزند و حتي اس��تفاده از 
دوش در حمام بدون خزينه را كراهت داشتند. 
روش��نفكران به اصط��اح مذهبي ني��ز بر اين 
باور بودند كه اس��ام به تنهايي ت��وان انگيختن 

توده ها و به راه انداختن حركت ه��ا و نهضت ها را ندارد و براي مبارزه با س��تمگري ها و 
زورگويي هاي جانكاه زورمداران و فزون خواه��ان بايد از مكتب هاي وارداتي وام گرفت! 
امام با نهضت اسامي خويش توانست زنگاري را كه بر چهره اسام نشانده بودند، بزدايد 

و قدرت و توان اسام را به نمايش بگذارد و اسام را در همه ابعاد به مردم بشناساند.
آشكار شدن سيماي درخشان اسام راستين دگرگوني ژرفي در ميان ملت مسلمان 
ايران پديد آورد و مردم به وظايف و تكاليف اس��امي خويش به درس��تي آشنا شدند. 
اسام را ش��ناختند و در راه انجام احكام آن، جان بر كف نهادند. با آشكار شدن سيماي 
واقعي اسام ناقوس مرگ رژيم شاه و ديگر سلطه جوياني كه از اسام به عنوان ابزار بهره 

مي گرفتند به صدا درآمد. 
دستاوردهاي قيام 15خرداد42 بيشتر از آن اس��ت كه بتوان آن را در بخش گنجانيد 
و حق مطلب را ادا كرد. بررس��ي كامل و جامع آن دس��تاوردها به مجموعه اي مفصل و 

گسترده نياز دارد و به اصطاح معروف مثنوي هفتادمن كاغذ شود. 

بازتاب جهاني قيام 15خرداد 
از آنجا كه نهضت اسامي ايران و قيام 15خرداد با معيارها و ديدگاه هاي سياست بازان 
و كارگردانان اوضاع سياسي جهان همخواني نداش��ت و براي آنها ناشناخته بود سران 
استكباري و دس��تگاه تبليغاتي ش��رق و غرب با همه نيرو و توان عليه آن به سمپاشي، 
جوسازي و بهتان تراشي دس��ت زدند و دروغ پردازي هاي رژيم ش��اه ضد امام و پيروان 

پاكباخته ايشان را با آب و تاب فراوان تكرار كردند. 
شاه در كتاب انقاب سفيد )كه دس��تور داده به نام او نوش��ته اند( مدعي مي شود كه 

علي رغم تالش بي امان استعمارگران 
شرق و غرب در آلوده ساختن چهره 
انقالبي قيام 15خرداد و سيل تهمت به 
قهرمانان آن روز تاریخي، حقایق در 
زیر پرده پوشيده نماند و بسياري از 
واقعيت ها از البه الي قلم نویسندگان 
غربي که مي کوشيدند قيام ملت ایران 
در 15خرداد را ارتجاعي، غير ملي و 

آنارشيستي وانمود سازند بروز کرد
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قهرمان 15خ��رداد »ارتب��اط مرم��وزي با حزب 
توده داش��ته و آنها بودند كه مقام او را به اصطاح 
معروف به عرش رسانيدند«! در صورتي كه حزب 
توده و ارب��اب آن )ش��وروي( از نهضت اس��امي 
امام خميني س��خت وحش��ت كردند و آن را سد 
بزرگي در مقابل پيش��رفت خود ديدند، از اين رو، 
در 15خرداد با تم��ام قوا عليه آن به پا خاس��تند 
و همانند جهان خواران غربي پش��ت سر شاه قرار 
گرفتند و گفته هاي او را نشخوار كردند و تا آنجا كه توانستند نهضت اسامي ملت ايران 

و رهبر آن را مورد تاخت و تاز قرار دادند! 
راديو مسكو شب 16خرداد، قيام ملي و اسامي 15خرداد را چنين مورد ارزيابي قرار 

داد: 
»عناصر ارتجاعي ايران كه از اصاحات اين كشور مخصوصاً اصاحات 
ارضي ناراضي هس��تند و افزايش حقوق اجتماعي و توسعه آزادي زنان 
ايران را باب ميل خود نمي بينند، امروز در تهران، قم و مشهد تظاهرات 
خياباني برپا كردند. آش��وب كه به وس��يله عده اي ايجاد شده، به قصد 
ضديت با اصاحاتي بود كه از طرف حكومت ايران در دس��ت اجرا است 
و يا برنامه هاي آنها در دست تهيه اس��ت. رهبران بلوا و محركين اصلي 
آن برخي از رهب��ران مذهبي بودند و عناصر ارتجاع��ي، بازار را به آتش 
كشيدند، چند مغازه را مورد حمله قرار داده و غارت كردند، اتومبيل ها و 
اتوبوس ها را در هم شكستند و به چند اداره دولتي نيز حمله ور شدند«.

راديو مسكو در اين ارزيابي جز نش��خوار و تكرار اتهامات راديو سلطنتي ايران چيزي 
ندارد و بيش��رمانه از به كار بردن كلمه »ارتجاع«، »مخالف اصاحات« و ديگر اتهامات 
نارواي دستگاه تبليغاتي شاه، در مورد مردان قهرماني كه در راه به دست آوردن آزادي 
و استقال به پا خاس��ته و خون داده اند، خودداري نورزيده اس��ت! راديو پيك ايران در 
همين شب به پيروي از ارباب اس��تعمارگر خود همان گفته هاي راديو ايران را در مورد 

امام خميني و قيام 15خرداد تكرار كرد و امام را »مرتجع« خواند! 
پشتيباني دولت شوروي از شاه و تاخت و تاز او به نهضت 15خرداد تنها به سطح راديو 
محدود نبود، بلكه روزنامه هاي آن نيز يكي پس از ديگري به ياري شاه شتافتند و به سهم 

تظاهرات قهرآميز مردم- که ناظران 
سياسي آن را شدیدترین تظاهرات 
ضدشاه پس از سقوط دولت دکتر 
مصدق در سال 1953 مي خوانند- 
وقتي آغاز شد که زعيم دیني، آقاي 
روح اهلل خميني و یاوران او دستگير 
شدند که موجب شد تظاهرات به 
یک انقالب کاخ برانداز تبدیل شود
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خود از حمله و دش��نام به قهرمانان 15خرداد و رهبر آنان خودداري نورزيدند. روزنامه 
»ايزوستيا« ارگان دولت شوروي در 17خرداد 42 )7ژوئن( چنين به كمك شاه آمد: 

»... در تهران و مشهد و قم و ري به تحريك عده اي از روحانيون مرتجع 
مسلمان آشوب و بلوايي برپا شد. 

آشوب طلبان براي مبارزه عليه اصاحات ارضي دولت از ايام سوگواري 
مرسومي... استفاده نموده و عده اي از جوانان متعصب عقب افتاده چند 

مغازه را و چند اتومبيل را واژگون كردند«. 
و باالخره مجله هفتگي عصر جديد- چاپ مسكو- در تاريخ 19ژوئن 1963 )29 خرداد 

1342( زير عنوان »توطئه مرتجعين ايران« اين گونه به ياري شاه شتافت: 
...هر سال در ماه مقدس محرم يك فستيوال مذهبي به يادبود شهادت 
امام حسين در ايران اجرا مي گردد. مؤمنين در حالي كه لباس عزا به تن 
دارند در مساجد تجمع كرده، دستجمعي حركت مي نمايند. اين مراسم 
امسال نيز به همان وضع هميشگي انجام گرفت. در پنجم ژوئن كه تاريخ 
رسمي خاتمه اين مراسم بود، جمعيت عظيمي در ميدان نزديك بازار 
تجمع كرده و در حالي كه چاقو و چوب به دست گرفته بودند و شعارهاي 
ضد دولتي مي دادند به طرف وزارت كشور به حركت درآمدند. وقتي كه 
جمعيت نزديك وزارت كشور رسيد، پليس چندين تير اخطار به سوي 
هوا شليك كرد ولي جمعيت متفرق نگرديدند و شروع به خراب كردن 
س��اختمان و شكس��تن درها و پنجره هاي آن نمودند، لذا پليس شروع 
به تيراندازي كرد و جمعيت در حالي كه كش��ته ها و زخمي ها را به جا 
گذاشته بودند متفرق گرديدند. اغتشاشات در محات ديگر پايتخت نيز 

به وقوع پيوست. 
... جمعيت به پليس حمله نموده و ماشين هاي پليس را واژگون و آتش 
زدند. در چند ناحيه شهر آتش سوزي رخ داد. دولت از ارتش مدد خواست 
و حكومت نظامي اعام كرد و زره پوش ها ب��راي محافظت مراكز عمده 
شهر، مقر شاه و نخست وزيري مستقر ش��دند... تظاهرات ضدحكومتي 
همچنان درشهرهاي مش��هد، تبريز، شيراز، قم و ري به وقوع پيوست... 
سخنگويان رس��مي مي گويند كه تمام اين اغتشاشات خود به خود به 
وجود نيامده، بلكه نتيجه توطئه رهبران مرتجع و آخوندهاي مسلمان 
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بوده اس��ت. 30 تن از ماهاي طراز اول دستگير ش��ده و در ميان آنان 
نام آيت اهلل خميني... ديده مي ش��ود... آخوندها قدرت فراواني در ميان 
طرفداران فرقه شيعه دارند و به داليل تاريخي، تعصب مذهبي در ميان 
ش��يعيان هنوز خيلي قوي بوده و در ماه محرم اي��ن تعصب به حداكثر 

شدت خود مي رسد. 
خميني و طرفدارانش از اين تعصب مردم بهره ب��رداري كردند و علناً 
عليه دولت به توطئه هايي دس��ت زدند. آنها ادعا كردند كه دولت قصد 
برانداختن قوانين اس��ام را دارد. آنها از تعصب مذهبي مردم استفاده 
كرده، آنه��ا را اغفال كردند. آنه��ا اصاحات اجتماع��ي دولت و حقوق 
مش��ترك به بانوان را بهانه كرده، مردم را بر ضد دولت بر انگيختند. در 
اثر تبليغات آنها اش��خاصي كه از تعصب كور ش��ده بودند به خيابان ها 
ريخته، به  آشوب و بلوا دست زدند... ماهاي مس��لمان ايران صاحبان 
زمين فراواني هستند و ترس از دس��ت دادن اين اراضي باعث مخالفت 
آنها با دولت شده اس��ت... با داليل كافي مي توان تصور كرد كه ماها با 
تمام عناصر ارتجاعي مخصوصاً فئودال ه��ا در جريانات اخير همكاري 
داش��ته اند... اگرچه نظم در تهران و س��اير ش��هرها برقرار ش��ده ليكن 
وضع هنوز بحراني مي باش��د. ماهاي مرتجع هنوز تس��ليم نشده و به 

دسيسه هاي ضد دولتي خود و پخش اعاميه ادامه مي دهند...«.
اين همكاري و اتحاد نامقدس ابرقدرت ها و اس��تعمارگران راستي و چپي در حمله به 
نهضت امام خميني، نمايان گر عظمت سياس��ي واجتماعي او و ميزان اهميت و اصالت 
نهضت اس��امي او و اثر ژرف و مثبت آن در ميان توده هاي زحمتك��ش بود كه به طور 

محسوس و چشمگيري منافع ابرقدرت ها را به خطر مي انداخت. 
امپرياليس��ت هاي غرب كه موجوديت خود را در ايران در گرو اجراي »انقاب سفيد« 
مي ديدند و سرسختانه خواستار اجرا و پياده شدن آن بودند، با قيام امام عليه اين رفرم 
اس��تعماري و اس��ارت بار، همه چيز خود را در معرض خطر و نابودي انگاش��تند. از اين 
رو با تمام نيرو و امكانات عليه امام خميني و نهضت ضد اس��تعماري او بس��يج ش��دند. 
كمونيست ها نيز كه با آغاز نهضت اس��امي ايران به رهبري امام ديگر نمي توانستند در 
ميان طبقات محروم ورنجديده اجتماع نفوذ كرده، آنان را به اسم آزادي به دام بيندازند، 
سخت احساس خطر كردند و امام خميني و نهضت او را عليه خود و منافع استعمارگرانه 
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خويش پنداش��تند  و خود را ناچ��ار مي ديدند كه با 
امپرياليسم غرب و رژيم دست نش��انده آن در ايران، 
هم صدا شوند و براي سركوبي نهضت با آنان همكاري 
نزديك و همه جانبه اي داش��ته باش��ند. چنان كه با 
امپرياليس��م انگليس و رژيم دست نش��انده رضاخان 
قلدر در سركوبي جنبش اس��امي جنگل همكاري 

همه جانبه اي داشتند. 

رسانه هاي برون مرزي
علي رغم تاش بي امان استعمارگران شرق و غرب در آلوده ساختن چهره انقابي قيام 
15خرداد و سيل تهمت به قهرمانان آن روز تاريخي، حقايق در زير پرده پوشيده نماند و 
بسياري از واقعيت ها از البه الي قلم نويسندگان غربي كه مي كوشيدند قيام ملت ايران 
در 15خرداد را ارتجاعي، غير ملي و آنارشيستي وانمود سازند بروز كرد و شاه و حاميان 
غربي و شرقي او را بيش از پيش رس��وا كرد؛ و از آنجا كه درج همه مقاله ها و نوشته هاي 
روزنامه هاي غربي درباره 15خرداد و بررسي و تفسير آن نياز به كتابي جداگانه دارد از 
مجال اين نگارش بيرون است، به آوردن ترجمه برخي از نوشته هاي مطبوعات خارجي 

اكتفا مي گردد و متن برخي از آن نيز گراور مي شود. 
روزنامه االهرام- چاپ قاهره-  در تاريخ پنج ش��نبه 16خ��رداد 42 زير عنوان: »تهران 
شعله ور گرديده و اهالي آن با صداي بلند، براندازي نظام حاكم و قطع رابطه با اسراييل 

را مي خواهند« نگاشت: 
» ديروز تهران از آتش خش��م مردم ش��عله ور ش��د و زبانه هاي آتش 
به شهرهاي ديگر كش��يد. نيروي نظامي و ارتش ش��اه با تانك و توپ و 
زره پوش به خيابان ها آمد و صدها نفر از تظاهركنندگان كشته و زخمي 
شدند. نيروي نظامي كه به مسلسل سنگين مجهز مي باشد كاخ شاه را 

احاطه كرده و راه هايي را كه به كاخ منتهي مي شود بسته است. 
تظاه��رات قهرآميز مردم- ك��ه ناظران سياس��ي آن را ش��ديدترين 
تظاهرات ضدش��اه پس از س��قوط دولت دكتر مصدق در سال 1953 
مي خوانند- وقتي آغاز شد كه زعيم ديني، آقاي روح اهلل خميني و ياوران 
او دستگير ش��دند كه موجب ش��د تظاهرات به يك انقاب كاخ برانداز 

موج تازه اي از اغتشاشات 
ایران را فرا گرفته است. در 
اوایل این ماه چندین هزار نفر از 
طرفداران رهبر مذهبي آیت اهلل 
خميني دست به تظاهراتي عليه 
حکومت دیکتاتوري زدند. 
تظاهرکنندگان خواستار آزادي 
زندانيان... و همچنين قطع 
روابط سياسي با اسرایيل بودند
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تبديل شود. تظاهركنندگان و هيئت هاي ديني كه به مناسبت ماه محرم 
سياه پوشند، با شعار مرگ بر شاه به اداره انتشارات و راديو هجوم كردند 
و كوشيدند آن را اش��غال كنند و نيز به س��اختمان هاي وزارت دارايي، 
وزارت خارجه و اداره روزنامه اطاعات كه وابسته به شاه مي باشد حمله 
كردند و آن را به آتش كشيدند و ماشين هاي ارتشي را سنگباران كرده، 
يك جيپ ارتش را پس از واژگون ساختن آتش زدند. پليس با مسلسل 
و گاز اشك آور به تظاهركنندگان يورش برد و عده اي را كشته و زخمي 
ساخت. بنا به اظهار شاهدان عيني در همان ساعات اول تظاهرات صدها 
نفر كشته شدند؛ و دامنه انقاب به مشهد كه در شمال شرقي ايران قرار 
دارد نيز كشيده شد و يكي از افراد پليس در اين شهر به قتل رسيد و نيز 

در شهر مقدس قم انقاب مردمي به وقوع پيوست«.
همين روزنام��ه در روز 17خرداد 42 مطاب��ق 7 حزيران زير عن��وان »آتش در تمام 

شهرهاي ايران شعله ور شده است« چنين مي نويسد: 
»انقاب مردمي سراسر ايران را فراگرفته است و تاش بي امان ارتش 
كه به تانك و زره پوش مسلح است، در سركوب انقاب به جايي نرسيده 
اس��ت. نيروهاي انتظامي تهران را در اش��غال خود دارند ولي توده هاي 
مردم توانستند حلقه محاصره پليس را شكس��ته، براي چندمين بار به 
منظور اشغال ساختمان اداره انتش��ارات و راديو كوشش به عمل آورند. 
ارتش با تجهيزات بيشتري به حفاظت از كاخ شاه پرداخته و شاه همراه 
خانواده سلطنتي كاخ را ترك گفته و به كاخ سعدآباد كه در خارج تهران 
قرار دارد گريخته است. بنابر نوشته روزنامه اطاعات، شاه شخصاً رهبري 
س��ركوبي انقاب مردمي را بر عهده دارد و علي رغم حكومت نظامي و 
منع رفت و آمد از طرف دولت، دانش��جويان دانشگاه ها نيز به انقابيون 
پيوستند و آزادي زعماي ديني خود را مي خواهند و باالي درب ورودي 

دانشكده صنعتي پاكي باال برده اند كه: »مرگ بر شاه خون آشام«. 
دامنه انقاب به شيراز نيز كشيده ش��ده و در آن شهر چند پاسبان و 
يك افسر پليس به شدت زخمي ش��ده اند. آتش انقاب در شيراز وقتي 
زبانه كشيد كه شش تن از علماي برجسته و زعيم آنان، روح اهلل خميني 

بازداشت شدند. 
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در تهران نيز تظاهرات قهرآميز 
و كش��ت و كش��تار ادام��ه دارد 
و قبرس��تان در محاص��ره پليس 
اس��ت تا تع��داد كش��ته ها كه در 
آنجا به خاك س��پرده مي شوند از 
نظرها پوش��يده بمان��د. از تعداد 
كشته ش��دگان آمار صحيحي در 

دست نيست.
خبرگزاري آسوش��يتدپرس از 

نيويورك گزارش داد كه ده ها نفر از دانشجويان ايراني در برابر سازمان 
ملل متحد دست به تظاهرات زدند و پاكاردي حمل مي كردند كه روي 
آن نوشته بود »ما انتخابات آزاد مي خواهيم«، »ما مي خواهيم حقوق بشر 
در ايران رعايت گردد«، »مرگ بر ش��اه«، دانشجويان ضمن اعاميه اي 
كه در آنجا پخش كردند يادآور ش��دند كه انقابيون ايران با اصاحات 
مخالف نيستند، با تأمين حقوق زنان نيز مخالفتي ندارند و نيز با مبارزه 
با بيس��وادي مخالفت نمي كنند، بلكه با شاه مخالف هستند كه از طرف 
امريكا حمايت مي شود. گوينده رسمي دولت ايران زعيم ديني روح اهلل 
خميني و ديگر علم��اي دين را متهم كرده كه با اصاحات ارضي ش��اه 

مخالفند...«. 
مجله هفتگي آبسرواتور عرب در شماره هفدهم خود در ژوئن 1963 )خرداد 1342( 
مقاله اي را به تظاهرات خونين 15خرداد اختصاص داده و تحت عنوان »نيرنگ بزرگ« 

مي نويسد: 
»موج تازه اي از اغتشاش��ات ايران را فرا گرفته است. در اوايل اين ماه 
چندين هزار نف��ر از طرفداران رهبر مذهبي آيت اهلل خميني دس��ت به 

تظاهراتي عليه حكومت ديكتاتوري زدند. 
تظاهركنندگان خواس��تار آزادي زنداني��ان... و همچنين قطع روابط 
سياسي با اسراييل بودند. دولت ايران چندين سال است كه )دوفاكتو( 
دولت اسراييل را به رسميت شناخته اس��ت و اين شناسايي باعث قطع 

روابط سياسي جمهوري متحده عرب و ايران شد«. 

خبرنگار UPI: تظاهرکنندگان با 
مشت هاي گره کرده و فریادهاي 
رعدآسا وارد خيابان هاي اطراف 
بازار شدند و با قواي ارتشي مواجه 
گشتند. قواي مسلح به طرف جمعيت 
تيراندازي مي کرد ولي مردم همچنان 
پيش مي رفتند. من شخصًا ناظر 
پيشروي شجاعانه تظاهرکنندگان به 

سوي رگبار گلوله بودم
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همين مجله سپس اضافه مي كند:
»هرچند كه شاه در هر لحظه اعام مي كند كه اكثريت ملت پشت سر او 
هستند معذلك ديگر از وضع خويش در برابر جنبش نيروهاي انقابي در 
تهران مطمئن نيست... گرچه دسته هاي نظامي اغتشاشات ضددولتي را 
سركوب كردند، ولي اين امر نتوانست مانع بشود كه رهبران مذهبي در 
ضمن پخش تراكت هايي، مردم را عليه رژيم شاه به جهاد دعوت كنند. 
اين تراكت ها كليه مسلمانان صميمي را دعوت به جهاد عليه حكومتي 
كه راه حقيقي اسام را پيروي نمي كند، مي كردند. همين تراكت ها اضافه 
مي كنند كه دولت نمي تواند قانوني باش��د. بنابراين ايمان مذهبي به ما 
اين حق را مي دهد و اين وظيفه را به دوش ما گذاشته است كه با دولت 

مبارزه كنيم«.
آبسرواتور عرب سپس مي نويسد:

»اغتشاش��ات محرم از طرف دولت ايران به موجي از تعصب مذهبي 
نسبت داده شده اس��ت. علم اظهار داشته اس��ت كه رهبران مذهبي و 
شيعه هاي متعصب قصد داش��ته اند كه عليه رفرم هاي پيشنهادي شاه 
سابوتاژ كنند... ولي دانش��جويان ايراني در اياالت متحده امريكا اظهار 
داشتند كه... اين اغتشاشات نتيجه محض و روشن احساسات ضدشاه 
و عدم رضايت عمومي توده مردم اس��ت، چه شيعه و چه سني. عاوه بر 
اين نشان دهنده اين اعتقاد است كه حكومت در برنامه اصاحات خود 

صادق نيست. 
خبرنگار )U.P.I( كه خود شاهد قسمتي از جريانات بوده اين طور گزارش مي دهد:

تظاهركنندگان با مش��ت هاي گره ك��رده و فريادهاي رعدآس��ا وارد 
خيابان هاي اطراف بازار ش��دند و با قواي ارتش��ي مواجه گشتند. قواي 
مس��لح به طرف جمعيت تيراندازي مي كرد ولي مردم همچنان پيش 
مي رفتند. من ش��خصاً ناظ��ر پيش��روي ش��جاعانه تظاهركنندگان به 
س��وي رگبار گلوله بودم. ايمان مردم به حدي قوي بود كه سينه خود 
را س��پر گلوله مي كردند و به پيروزي و موفقيت خود اطمينان داشتند، 
ولي نظاميان با تانك هاي سنگين و مسلس��ل هاي ساخت امريكا بيكار 
ننشسته بودند. من خود شاهد بودم كه س��ربازان با خونسردي هر چه 



30
7

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

دها
اور

ست
ا، د

ي ه
يژگ

د، و
ردا

1خ
م 5

قيا

تمام تر مردم را ه��دف گلوله قرار داده، 
درو مي كردند. يكي از تظاهركنندگان 
در مقاب��ل من ب��ه زمين افت��اد و جان 
سپرد. وقتي خم ش��دم جوان ديگري 
در برابر من غلط��ي زد و بر زمين افتاد 
و به دنبال خود نواري از خون به جاي 
گذاش��ت. رهگذران ج��رأت و فرصت 

كمك به زخمي شدگان را نداشتند ولي هنگامي كه آتش خاموش شد و 
دود و آتش برطرف گرديد اجساد كشتگان ظاهر گشت و آنگاه بازاريان 
به سراغ ياران ش��هيد خود آمده با روزنامه  اجساد آنان را پوشاندند... به 
اطراف خود نگاه مي كردم،  قلب تهران به صبح بعد از توفان شبيه است. 
هر چيزي قطعه قطعه و ويران ش��ده، تمام ادارات دولتي تعطيل و شهر 
مانند يك قلعه نظامي تسخير شده است. فجيع ترين وضعي است كه در 
دوران بيست ساله گذشته ديده ام. آتش و خرابي، بازار و ادارات دولتي 
و مغازه هاي فراواني را فرا گرفته. دود س��ياه به آسمان بلند است. غرش  
ماشين هاي آتش نشاني از هرگوشه اي به گوش مي رسد ولي هنوز شعله 

آتش به آسمان زبانه مي كشد...1  

1. نقل از بولتن جبهه ملي، ش3، جمعه 17 خرداد 1342.

خبرنگار )U.P.I(: من خود 
شاهد بودم که سربازان با 
خونسردي هر چه تمام تر 
مردم را هدف گلوله قرار 
داده، درو مي کردند. یکي 
از تظاهرکنندگان در مقابل 
من به زمين افتاد و جان سپرد

15 خرداد 1342
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روزنامه لومون��د زير عنوان »تظاه��رات در تهران 
قدرت شاه را متزلزل كرده است« چنين مي نويسد:

... دستگيري خميني 
اول ماه ژوئن براي مس��لمانان شيعه ايران ماه عزا 
مي باش��د كه ش��هادت حسين- س��ومين پيشواي 
اسام- را يادآوري مي كند. امسال ماه عزاي شيعيان 
از شور و هيجان ويژه اي برخوردار است. پرچم هاي 
سياه تمام شهر را در بر گرفته است، بازار در همه جا 
به ويژه در محله هاي جنوب كه از همه فقيرتر و از همه س��نتي تر است، 
به كلي بس��ته اس��ت. هزارن نفر در خيابان ها و در زي��ر گنبدهاي بازار 
س��ينه مي زنند. يك انرژي زيادي در اين فعاليت ها ديده مي شود. روز 
سوم ژوئن آقاي خميني در مسجد بزرگ قم- شهر مقدس ايران- يك 
سخنراني شديداً قهرآميز عليه شاه ايراد مي كند و او را به قاتلين حسين 
تشبيه مي نمايد. پليس مداخله كرده وحش��يانه حرف خميني را قطع 
مي كند، قهر و خشم باال مي گيرد، خميني از مردم مسلمان مي خواهد 
كه مأموران ش��اه را خف��ه كنند. مردم ب��ه حرك��ت درمي آيند، پليس 
عقب نش��يني مي نمايد ولي صبح فردا مأموران درب خانه خميني را به 
صدا درمي آورند. مي خواهند به زور وارد خانه شوند. پسر ايشان جلوي 
ورود آنان را مي گيرد. مأموران ش��اه او را به قتل مي رسانند و خميني را 
بدون هيچ مجوز اداري دس��تگير مي كنند. خميني ساعت 4 دستگير 
مي ش��ود و در س��اعت 6/5 تظاهركنندگان در تهران و تبريز، شيراز و 

مشهد به راه مي افتند. 
در اين تظاهرات به هر پرچم عزاي حسين شهيد، عكسي از خميني زده 
شده بود و نيز بيرق هايي ديده مي شد كه روي آن نوشته بود: »زنده باد 
مصدق«. اگر از مردم مي پرسيدي اين دو شعار چه معني دارد مي گفتند: 
خميني امام ماست و مصدق رئيس ماست. تجار بازار در اين تظاهرات 
شركت داشتند. از اين كه بعضي از تجار و ماها وابسته به مالكين زمين 
مي باشند، حتمي است ولي به نظر مي رس��د كه خميني در اين دسته 
نباش��د؛ ولي اين حقيقت را نيز نمي توان ناديده گرف��ت كه توده مردم 

وزارت دادگستري تعداد کشته 
شدگان را هفتاد و چهار نفر 
شمرده که شصت تن آن در تهران 
و چهارده تن در قم بوده است؛ اما 
به نظر مي رسد که شمار قربانيان 
خيلي بيش از این باشد. حکومت 
به خبرهایي که در آن تعداد کشته 
شدگان یک هزار تن شمرده شده 

است، اعتراض کرد
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جنوب شهر، بيكاران، پيش��ه وران و... در خط واحدي در اين تظاهرات 
شركت دارند. 

شكاف بين رژيم س��لطه و توده روز به روز عميق تر مي شود. ماهاي 
بزرگ در زندان به س��ر مي برند و طرفداري توده با آنهاست. جبهه ملي 
و مخالفين چپ كه خود را از حوادث كنار نگه داش��ته اند برنامه معين 
ندارند و به نظر مي رسد بيشتر از گذشته ايزوله شده باشند. دانشجويان 
دست به يك حركت انقابي زده اند ولي مخالفت آنها تاكنون از محدوده 
دانشگاه تجاوز نمي كند. كارگران در تهران به شدت و گرمي استقامت 

مي ورزند ولي سازمان مرتبي ندارند.1

»تهران- 6 ژوئن )آژانس فرانس پرس، آسوشيتدپرس، رويتر( از ساعت 
5 صبح كه مقررات منع عبور و مرور به اجرا گذاشته شد، تهران سومين 
روز شورش و عصيان خويش را آغاز كرد. اين شورش نسبت به روزهاي 
پيش خفيف تر بود. قواي نظامي با اش��غال مركز ش��هر و محاصره بازار، 
ش��ورش كنندگان را وادار به تفرق مي كردند. جمعي از تظاهركنندگان 
كه از بازار به راه افتاده بودند يك بار ديگر كوشيدند ساختمان فرستنده 
راديو را تصرف كنند ولي موفق نش��دند. در داخل دانش��گاه گروه هاي 
دانشجو عليه حكومت تظاهرات مي كردند. نيروهاي نظامي دانشگاه را 
در محاصره داشتند ولي هنوز در صدد برنيامده بودند كه دستور وزارت 
فرهنگ را درباره تعطيل دانش��گاه به اجرا گذارند. ت��ق و لق بودن كار 
اتوبوسراني مانع از آن شد كه بس��ياري از مأموران دولتي بتوانند به سر 

1. روزنامه لوموند، چاپ فرانسه، ش5760، 1963/7/25.

15 خرداد 1342
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كار خود بروند... كاخ شاه، كاخ نخست وزير و قبرستان شهر كه قربانيان 
تظاهرات چهارش��نبه )15خرداد( در آن به خاك س��پرده مي شوند در 
محاصره قواي نظامي است. قبرس��تان را بدين جهت محاصره كرده اند 

كه مانع تظاهرات شديد خانواده هاي قربانيان گردند. 
23 تانك به مراقبت گمارده شدند

23 تانك س��نگين امريكايي در برابر اداره ش��هرباني و وزارت خارجه 
آماده عمليات هس��تند. تانك هاي ديگري نيز همراه با 6 جيپ مس��لح 
به مسلسل، اداره پس��ت و تلگراف را مي پايند و س��ربازان به طور مدام 

انگشتانشان روي ماشه آماده فشردن است. 
... شاه و ملكه فرح به اتفاق دو فرزندش��ان چهارشنبه )15خرداد( كه 
اوج ش��ورش بود، تهران را به قصد كاخ س��عدآباد ترك گفتند... وزارت 
دادگستري تعداد كشته شدگان را هفتاد و چهار نفر شمرده كه شصت 
تن آن در تهران و چهارده تن در قم بوده اس��ت؛ اما به نظر مي رسد كه 
ش��مار قربانيان خيلي بيش از اين باش��د. حكومت به خبرهايي كه در 
آن تعداد كشته ش��دگان يك هزار تن شمرده شده است، اعتراض كرد. 
بيمارستان هاي تهران به وسيله نظاميان محاصره شده است و به كسي 
اجازه ورود داده نمي شود. بيمارستان ها از دادن هرگونه اطاعي درباره 

تعداد زخمي ها و كشته ها امتناع مي ورزند. 

15 خرداد 1342
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دخالت مصر؟
براي نخس��تين بار پس از ده س��ال، پايتخت تح��ت حكومت نظامي 
قرار گرفته است... در همان حال كه در ش��هر حكومت نظامي برپاست 
وضع مبهم است. ژنرال پاكروان رئيس سازمان امنيت در يك مصاحبه 
مطبوعاتي اظهار داش��ت كه توطئه اي براي واژگون كردن رژيم در كار 
بوده اس��ت. وي تأييد كرد كه در س��پيده دم چهارش��نبه )15خرداد( 
آيت  اهلل خميني را در قم، آيت اهلل قمي را در مش��هد و در حدود 30 تن 
ديگر از علما را توقيف كرده اند. وي اعام كرد كه اين اش��خاص به اتهام 
توطئه عليه امنيت كشور محاكمه خواهند شد. مدارك درباره همدستي 
اينان با توطئه گران خارجي به دس��ت آمده است. وي گفت وجوهي به 
وسيله مصر در اختيار رؤساي مذهبي قرار گرفته است تا در داخل كشور 
ايجاد اغتشاش نمايند و با اين اغتشاش ها سياست اصاحات اجتماعي 

را كه شاه اتخاذ كرده است ناكام گردانند.
ژنرال پاك��روان به عاوه تصريح ك��رد كه جبهه مل��ي در اين حركت 
شركت نداشته است و تنها تعداد كمي از دانشجويان در تظاهرات شركت 
كرده اند. هدف آيت اهلل خميني، رئيس توطئه گران با همدستي علماي 

خارجي اين است كه مي خواهد خود را مرجع شيعيان گرداند. 
تدابير غاظ و شداد درباره نظم و امنيت

جلسه هيئت وزيران كه عصر روز چهارشنبه منعقد گرديد، از ساعت 
ده تا پنج صبح مقررات منع عب��ور و مرور را تصويب كرد. ژنرال نصيري 
بافاصله دس��تور زير را صادر كرد: هرگونه اجتماع از س��اعت 8 به بعد 
ممنوع اس��ت و مأموران فرمانداري نظامي دستور دارند به دنبال اولين 
اخطار شليك كنند. هر كس عليه نظم عمومي فعاليت كند در معرض 
مجازات اعدام ق��رار دارد و مأموران فرمانداري نظامي حق بازپرس��ي و 

توقيف هر مظنوني را دارند. 
پنج شنبه صبح )16خرداد( شديدترين شورش ها به وقوع پيوسته است. 
تظاهركنندگان- علما و مبارزيني كه پيراهن سياه در بر كرده اند به دنبال 
آنان مي باشند- به شكستن مغازه ها و آتش زدن وسائط نقليه پرداختند. 



ش ويژه
بخ

312
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

آنان تقاضاي آزادي رؤساي مذهبي را مي كردند.1
روزنامه دي ولت زير عنوان »تظاهركنندگان خواهان سقوط شاه شده اند« آورده است: 

تهران، 6 ژوئن
ناآرامي ها در اي��ران هنوز ادام��ه دارد. صبح پنج ش��نبه )16خرداد( 
تظاهركنندگان متعصب در شهر جنوبي ايران )شيراز( خواستار سقوط 
شاه شدند. آنها مغازه ها را به هم ريخته، وسايل نقليه را به آتش كشيدند. 
در اغتشاشاتي كه 3 روز اس��ت به طول انجاميده است، طبق اظهار علم 
نخست وزير كش��ور 26 نفر كش��ته، 60 نفر زخمي ش��ده اند. در تهران 
چتربازان تربيت شده جنگي به جستجو و تعقيب گردانندگان اغتشاشات 
پرداختند. در محات مختلف شهر تظاهراتي به وجود آمد كه به وسيله 
نيروي انتظامي فوراً در هم كوبيده ش��د. فرمانده كل ارتش ايران بعد از 
شنيدن خبر تظاهرات در شيراز فوراً در اين شهر حكومت نظامي اعام 
كرد. اين حالت از چهارشنبه )15خرداد( در تهران حكم فرما مي باشد. 
تظاهركنندگان پاكارد هايي در دست داشتند كه روي آنها اين شعارها 
نوشته شده بود:  »نابود باد رژيم كنوني«، »نابود باد دشمنان اسام«، »ما 
خواهان آزادي رهبر مذهبي خود هستيم«، »ما تا آخرين قطره خون در 

راه هدف مقدس خود به مبارزه ادامه خواهيم داد«.2
دي ولت در شماره باال در گزارش ديگري نوشته است: 

اغتشاش��ات در تهران فروكش مي كند. پليس و ارتش اوضاع را تحت 
كنترل دارند. تهران- 6 ژوئن. آشوب هاي شديد در پايتخت ايران در روز 
پنج شنبه فروكش كرده اند. كليه واحدهاي ارتش از مركز شهر فراخوانده 
شدند، ولي در نزديكي كاخ تابستاني شاه تيراندازي هايي ديده مي شد. 
صبح پنج شنبه )16 خرداد( گروهي از مردم كوشيدند تا براي سومين بار 
ساختمان ايستگاه راديوي تهران را به تصرف خود درآورند. در تعقيب 
اين جريانات واحدهاي ارتش مركز شهر را به محاصره خود درآوردند و 
تيرهاي هوايي خالي كردند. از آن پس سربازان به سوي بازار كه مرتب 
محل تجمع انقابيون قرار دارد حمله كردند... چتربازان در تمام مدت 

1. لوموند، چاپ فرانسه، ش5719، 1963/6/7 )17 خرداد 1342(.
2. دي ولت، چاپ آلمان، ش130، 1963/6/7  )17 خرداد 1342(.
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صبح پنج شنبه محات مختلف شهر را به جستجوي طغيان گران مورد 
هجوم قرار دادند. 25 تانك جنگنده بر گرد وزارت خارجه حلقه زده اند. 
كاخ س��لطنتي توس��ط نيروهاي هوايي ارتش محافظت مي شود. شاه 
بر خاف  گزارش هاي س��ابق قبول نكرده كه همراه با خانواده اش كاخ 
سلطنتي را ترك كند. او همراه س��اير اعضاي دولت كليه اقدامات الزم 
را براي سركوب شورش رهبري مي كند. دانشگاه تهران صبح پنج شنبه 
بسته ش��د. دانش��جويان اخال گر به وس��يله كماندوهاي پليس از هم 
پراكنده ش��دند... كميسيون امنيتي در جلس��ه فوق العاده اي خواستار 
اقدامات ش��ديدتري عليه تظاهرات بعدي شد. به پليس و ارتش فرمان 
داده شد هر پوششي را براي اخال گري و ايجاد اغتشاش فوراً در نطفه 

خفه كنند...1
لوموند در گزارش ديگری آورده است:

... در تهران هنوز شهر به وسيله ارتش اشغال شده است و بازار و ديگر 
مناطق پرجمعيت جنوب را تحت نظر دارد. در داخل بازار و نيز در كنار 
مساجد سرباز مستقر شده اس��ت. تمام فعاليت های شهری اكنون فلج 
شده، مغازه ها بس��ته، در خيابان های اصلي حركت وسايل نقليه قدغن 
است. در هنگام شب صدای تيراندازی و رگبار مسلسل شنيده می شود.

تظاهرات خونين در شيراز و قم
روز پنجشنبه تظاهرات قهرآميزی در ش��يراز به وقوع پيوست. تعداد 
زيادی كشته و زخمی شدند. تظاهركنندگان- همانند تظاهركنندگان 
پايتخت- مغازه های ش��يراز را خ��راب وغارت كردند و س��اختمان ها، 
س��ينماها و اتومبيل ها را به آتش كشيدند. تعدادی از اتومبيل هامتعلق 

به پليس بوده است.
از نيروهای انتظامی يك كلنل و عده ای پليس زخمی ش��ده اند. چهار 
رهبر مذهبی من جمله آيت اهللّ  محاتی دس��تگير شده به تهران انتقال 

1. براي روشن شدن اين حقيقت كه مطبوعات خارجي روي دريوزگي و وابستگي به امپرياليسم، اخبار 15خرداد 
را مستقيماً از دستگاه تبليغاتي ايران مي گرفته اند و به نفع رژيم مي نوشته اند، در گزارش باال دقت نماييد. در اين 
گزارش با تيتر درشت اعام شده كه »اغتشاشات فروكش كرد، كليه واحدهاي ارتش از مركز شهر فراخوانده شدند« ! 
ولي از آنجا كه دروغ گو كم حافظه مي شود، بعد از چند سطر آمده كه:  »مردم كوشيدند تا براي سومين بار ساختمان 

ايستگاه راديوي تهران را به تصرف خود درآورند و به ارتش دستور شدت عمل داده شد«. 
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داده شدند.
از طرف ديگر در شهر مقدس قم- كه در 100 كيلومتری جنوب تهران 
واقع است- نيز شورش هايی به وقوع پيوسته است. از اين شهر نيز افرادی 
كشته و زخمی شده اند... س��تون های ارتش رفت و آمد تهران به قم را 

متوقف ساخته اند.
تظاهرات ديگری نيز در مشهد و تبريز به وقوع پيوسته است...

رئيس دولت از توطئه سخن می گويد.
 آقای اسداهلل  علم نخست وزير ايران در پنجشنبه در مصاحبه راديويی 
اظهار داشت كه از افشا ش��دن به موقع توطئه سران مذهبی خوشحال 
اس��ت. به گفته وی اين توطئه قراربود تا 15 روز ديگر ب��ه مرحله اجرا 
در بيايد... در چنين ش��رايطی احتمال خطر می رفت كه دولت قادر به 
مقاومت نباشد... بدين طريق، آقای علم، تز عمومی ژنرال پاكروان را كه 
طبق آن حوادث اخير به يك توطئه سياسی برای سرنگونی رژيم مربوط 

بوده است تأييد می كند...
به نظر می رسد كه ش��ورش روزهای چهارش��نبه و پنجشنبه )15 و 
16خرداد( جزء يك برنامه عمومی از پيش تعيين شده نبوده است، بلكه 
به علت دستگيری رهبران مذهبی بويژه دستگيری آيت اهلل  خمينی- كه 
از پرس��تيژ غيرقابل انكاری در ميان توده های مسلمان شيعه برخوردار 
است و اين پرس��تيژ به خاطر آن است كه ايش��ان از ماه مارس گذشته 
رهبري جنبش مذهبی مخالف رژيم را به عهده گرفته اند- به وجود آمده 

است.1
دی ولت نيز آورده است:

مسلمانان عليه اصاحات، بازار در حال آتش سوزی
دولت علم حكومت نظامی اعام می كند، اخبار »دی ولت«

تهران- 5 ژوئن. ]تعدادی[ كشته و زخمی از نتايج تشنجات شديدی 
است كه در پايتخت ايران به وقوع پيوس��تند. طبق احتماالتی كه داده 
می شد و صدها نفر از مردم كشته شده اند دولت علم در تهران حكومت 
نظامی اعام ك��رد. ارتش ب��ا تانك و مسلس��ل عليه طرف��داران رهبر 

1. لوموند، 8 ژوئن 1963 )18 خرداد 1342(.
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مسلمانان، خمينی، كه عليه اصاحات شاه دست به اعتراض زده اند وارد 
عمل ش��د... تهران در تمام مدت روز همانند ش��هری در حال محاصره 
جلوه می كرد.بعد از اغتشاشات چنين می نمود كه گردبادی وزيده است. 
تظاهركنندگان، بازار را در چندين  نقطه  به آتش كشيدند. خيابان های 
مركز شهر مملو از باقيمانده خرابی ها و قطعات  شيشه  و پنجره اند. دولت 
علم اعام كرده كه عليه نيروهای مخالف بدون ترحم پيش  خواهد رفت. 
كاخ شاه در محافظت شديد اس��ت. نيروهای محافظ كليه خيابان هايی 
را كه به كاخ منتهی می ش��ود كنترل می كنند، عاوه ب��ر اين بعضی از 
وزارتخانه ها نيز در تص��رف و كنترل نيروهای محافظ اس��ت. اقدامات 
امنيتی هنگامی در پيش گرفته ش��د كه مس��لمانان متعصب كوشش 
كردند بخش رادي��و و مطبوع��ات را محاصره كرده، ب��ه وزارت صنعت 
كه در مجاور آن ق��رار دارد هجوم آورند. آنچه موجب اين اغتشاش��ات 
شد دس��تگيری تقريباً 130 نفر از اعتصاب كنندگان در سه شنبه شب 

و دستگيری خمينی و معاونش در صبح چهارشنبه )15خرداد( بود...1
روزنامه تايمز مالی نوشت:

... شيش��ه های شكس��ته س��اختمان های دولتی و ردپای نفرت انگيز 
تانك ها در معبرهای اصلی تهران، نمادی از وضعيت فعلی ايران است. 
آمار تلفات مالی و جانی بسيار سنگين است. حكومت نظامی همچنان در 
تهران ادامه دارد... اين آشوب ها تنها متعلق به پايتخت نيستند بلكه در 
برخی از ديگر شهرهای مهم نيز رخ دادند. حمله ای ديگر برای به دست 
گرفتن و اشغال ايس��تگاه راديويی انجام شد. مقامات و صاحب منصبان 
رسمی معتقدند كه ش��ورش ها برای اش��غال مراكز آب و برق شهر نيز 
پيش رفته بودند و موفق ش��دند از مرز نيروهای پليس و ارتش بگذرند. 
ش��ورش ها نقطه اوجی برای درگيری بين دولت و روحانيون محسوب 
می ش��د. روحانيون به رهبری آيت اهللّ  خمينی در مخالفت با اصاحات 

ارضی به سر می برند...  .2

1. دی ولت، ش 129، 1963/6/6 )16 خرداد 1342(.
2. تايمز مالی، چاپ لندن، 1963/6/19.
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قيام 15خرداد و رژيم صهيونيستي 
روزنامه های صهيونيس��تی در فلس��طين اش��غالی كه از خيزش و خروش ملت ايران 
بر ضد شاه و صهيونيست ها سخت بيمناك و نگران ش��ده بودند، با آوردن يك سلسله 
تحليل های زهرآگين و گزارش های دروغين كوشيدند كه مسلمانان را به اختاف های 
داخلی بكشانند، اذهان را مشوب كنند و حركت اسامی ايران را به زير سئوال ببرند. از 

اين رو، اينگونه به ياری شاه شتافتند:
شاه شيعيان را مات کرد

متعصبين مذهبی كه قصد داشتند با كمك مصر عليه اصاحات شاه 
قيام كنند، مرتجع ترين عنصر جهان اسام هستند. شاه ايران، محمدرضا 
پهلوی در هفته گذش��ته برتوطئه ای كه به نظر می رس��يد وخيم ترين 

توطئه عليه حكومت وی در ده سال اخير است فايق آمد...
مبارزات دائمی ميان شيعه و س��نی و نيز اين حقيقت كه شيعيان به 
صورت اقليت درعالم اسام باقی مانده اند، باعث شد كه اين دسته مورد 
آزار و اذيت تعقيب كنندگان سنی قرار بگيرند و در بسياری موارد نيز به 
صورت يك نهضت زيرزمينی فعاليت كنند. شرايط مزبور باعث شد كه 
پيروان ش��يعه اطاعت كوركورانه و وفاداری بدون چون و چرايی نسبت 
به رهبر مذهبی خود داشته باشند و حاضر باشند در راه اجرای اوامر او 
جان خود را نيز فدا كنند. درنتيجه پيروان مذهب ش��يعه به مرور زمان 
به صورت مرتجع ترين و متعصب ترين دس��ته های اسامی در آيند و با 
توس��عه و تحول جامعه عرب كه در نزد آنها به منزله كفر بود، به شدت 

مخالفت كنند. 
مراكز اصلی قدرت مذهب شيعه، در ايران و عراق است )در حدود نيم 
ميليون ش��يعه درعراق س��كونت دارد( و پيروی ميليون ها نفر ساكنان 
كشور از مذهب شيعه قدرت سياسی بزرگی در ميان سران اين مذهب 

ايجاد كرده است، كه هيچ حكومتی نمی تواند آن را ناديده بگيرد. 
با اين وج��ود انقاباتی كه در 12 س��ال اخي��ر در خاورميان��ه اتفاق 
افتاد ق��درت مذهب را در اين كش��ورها ب��ه كلی متزلزل س��اخت و به 
موقعيت مذهب شيعه نيز لطمه وارد كرد. از اين لحاظ مبارزه شيعيان 
ايران با هدف های اجتماعی ش��اه به خصوص تس��اوی حقوق زنان، به 
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منزله مبارزاتی است كه اميدی به 
موفقيت آن نيست.

در  توج��ه  جال��ب  موض��وع 
اغتشاش��ات اخي��ر اي��ران، رفتار 
دوگانه سرهنگ ناصر، حاكم مصر 
اس��ت. حاكم مصر از آغاز حكومت 
تاكنون ادعای اصاحات اجتماعی 
و اقتصادی در آن كش��ور را داشته 
اس��ت و به خاطر اصاحات مزبور 

از حمله به محاّل مذهبی محافظه كار و محدود س��اختن آن خودداری 
نكرده است، ليكن در ايران به دليل هدف سياس��ی خود از همكاری با 
محافل مرتجع خودداری نكرده و سعی دارد به وسيله عمال خود و نيز 

جمع آوری اسلحه رژيم شاه را سرنگون كند...1
در مقاله ديگری زير عنوان »چه عواملی باعث اغتشاشات اخير ايران شد« آوردند:

نخست وزير ايران اعام داشت كه در تظاهرات اخير آن كشور كه باعث 
كشته ش��دن ده ها نفر و زخمی ش��دن صدها نفر ديگر شد، مذهبيون 
مرتجع دست داش��تند. صاحبان بزرگ اراضی و افراد مذهبی مرتجع با 
اصاحاتی كه در رفراندوم اخير از طرف اكثريت قاطع رأی دهندگان به 

تصويب رسيد مخالفت كردند.
نمی توان گفت اصاحات مزبور، اصاحات دامنه دار و وس��يعی است 
ولی هميشه عوامل دست راس��تی تر و مرتجع تر نيز يافت می شوند كه 
با اقداماتی كه جه��ت مترقيانه دارد مخالفت كنند. همين ها مس��ئول 

خونريزی اخير تهران و شهرهای ديگر ايران هستند...

1. معاريو، چاپ تل آويو، 1963/6/9.
روزنامه يادشده در اين مقاله خود نقشه های زير را دنبال كرده است:

1. اختاف های مسلمانان شيعه و سنی را كه به دست فراموشی سپرده شده بود، زنده كند و دامن بزند. 2. مكتب 
تشيع را )كه خطرناك ترين ايدئولوژی بر ضد صهيونيسم و امپرياليسم را دربردارد( مذهبی ارتجاعی بنماياند. 3. 
تقليد از مراجع و رهبران مذهبی را ارتجاعی و سخيف جلوه دهد. )مخالفت با اصل واليت فقيه( 4. اختافات نژادی 
عرب و عجم را زنده كند و احساسات ناسيوناليستی را دامن بزند. 5. قيام 15خرداد را عليه اصاحات ارضی، حقوق 
زنان و... وانمود كند. 6. دگرگونی های مصر و عراق و برخی ديگر از كشورهای اسامی را كه به دوران شاهی پايان 
بخشيد بر ضد اسام و مذهب ش��يعه بنماياند.7. نقش جمال عبدالناصر را در پديد آمدن قيام 15خرداد، مسلم و 

قطعی نشان دهد.

تظاهرکنندگان پالکارد هایي 
روي  که  داشتند  دست  در 
آنها این شعارها نوشته شده 
بود:  »نابود باد رژیم کنوني«، 
»نابود باد دشمنان اسالم«، »ما 
خواهان آزادي رهبر مذهبي 
خود هستيم«، »ما تا آخرین قطره 
خون در راه هدف مقدس خود 

به مبارزه ادامه خواهيم داد«
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اصاحات ارضی تاكنون شامل 15 تا 20 درصد از پنجاه هزار دهكده 
ايران ش��ده اس��ت. برطبق اصاحات مزبور مالكيت ارض��ی، صاحبان 
اراضی به 5000 دو نام )هر دونام1000مترمربع( محدود گرديده است. 
صاحبان اراضی از اين امر ضرری نمی بينند  زيرا  اراضي تقسيمی به قيمت 

كامل به كشاورزان فروخته می شود...
چه علتی باعث شد كه ش��اه اصاحات مزبور را انجام دهد؟ زيرا همه 
می دانيم كه خود وی نماينده صاحبان اراضی و سرمايه داران بزرگ است. 
شاه اصاحات مزبور را اعام كرده است تا از يك نقطه عمومی پيشگيری 
كند... ش��اه و دولت می دانند كه با عدم رضايت كشاورزان و كارگران... 
نمی توان وض��ع موجود را حفظ ك��رد... هدف اصاح��ات ارضي ايجاد 
دودستگي در طبقه كشاورز اس��ت. به اين منظور كه يك طبقه كوالك 
ايجاد نمايد و رابطه بين اين طبقه و طبق��ه كارگر را قطع كند. بنابراين 

يك اصاحات مترقيانه است... نمی توان گفت اصاحات ايران حقيقتا ً
انگيزه تظاهركنندگان تهران اين بود كه دولت را وادار سازند از اجرای 
اصاحات خودداری كند، ليكن در اين امر موفقيتی نخواهند داشت؛ زيرا 
فشار ملت بر شاه و دولت فوق العاده است و نيز  نمی توان چرخ های زمان 
را به عق��ب برگردانيد. خونريزی كه ازطرف ارتج��اع به عمل آمد باعث 
خواهد شد كه مرتجعين بيشتر در انزوا قرار بگيرند. حزب توده و جبهه 
ملی دكتر مصدق تاكنون بارها لزوم افس��ار زدن به سران مذهبي را كه 
در حيات سياسی ملت ايران دخالت می كنند... گوشزد كرده اند. شكی 
نيست كه در مقابل اين نقشه های سران مذهبی، شاه، دولت، حزب توده 

و جبهه ملی در يك صف قرار دارند...1
در روزنامه ديگری جوسازی ضد اسام و قيام 15خرداد اينگونه دنبال شده است:

... اخت��اف مي��ان رهبران مذهب��ی از يك ط��رف و دول��ت و طبقه 
روش��نفكران از طرف ديگر،تنها ب��ه اصاحات ارضی محدود نيس��ت. 
ايران با وجودی كه يك كش��ور اسامی است و اس��ام مذهب رسمی 
آن می باش��د، اما تعصبی كه در كش��ورهای عربی وج��ود دارد در اين 
كش��ور ديده نمی ش��ود. به عاوه در ميان ع��ده زيادی از م��ردم ايران 

1. گل ها عام، ارگان حزب كمونيست »اسراييل«، 1963/6/9.
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تمايل زيادی به احيای ايران باس��تان و تمدن قديم ايران قبل از اسام 
نشان داده می شود. بيش��تر ايرانيان عاقه دارند آنچه را كه مخصوص 
ملت ايران اس��ت از جمله س��ازش و تحمل نس��بت به ديگر گروه های 
مذهبی و نژادی كه ايرانيان را از اعراب مس��تثنا می س��ازد، به صورت 
برجس��ته ای جلوه دهند. در ايران عاوه بر مس��لمانان عده ای يهودی، 
بهايی، ارمنی و زرتش��تی نيز زندگ��ی می كنند و اين امری اس��ت كه 
برخ��اف ميل و رضايت اف��راد مذهب��ی متعصب می باش��د. از اين رو، 
در ش��عارهای تظاهركنندگان چن��د روز پيش )15خرداد 42( ش��عار 
ضد اس��راييلی و ضد يه��ودی مقام مهم��ی داش��ت. تظاهركنندگان 
 كوشش داش��تند به ملت ايران بباورانند كه ش��اه و دولت او اصاحات

ارضی را با كمك مربيان اس��راييلی انجام می دهند. به عاوه از سربازان 
اسراييلی برای حفظ و نگهبانی كاخ های شاه استفاده می شود...

شعارهای ضد اسراييلی و ضد يهودی به خودی خود نشان می دهد كه 
اغتشاشات از خارج هدايت شده است و برنامه آن در كنار رود نيل ريخته 
شده است... اين نگرانی وجود داشت كه اغتش��اش كنندگان عملياتی 
بر ض��د يهوديان انجام دهن��د. نامه های تهديدآمي��ز و نيزاعاميه های 
ضد يهودی در محله های يهودی نش��ين تهران و اصفهان و شيراز نشان 
می دهد كه توطئه كنندگان قصد داش��تند به يهوديان و در درجه اول 
به اس��راييلی هايی كه در ايران كار می كنند صدمه وارد س��ازند، ليكن 
دولت ق��وای محافظ در نقاط يهودی نش��ين ق��رار داد و از وقوع چنين 
حادثه ای جلوگيری كرد... حكومت فعلی اي��ران عامل باثباتی و عاقه 
اس��راييل به ادامه اين حكومت به منافع ايران و حفظ صلح اين منطقه 
اس��ت. می توان اميدوار بود كه قوای طرفدار دولت از بروز تشنجاتی كه 
ممكن است به استقال  ايران لطمه وارد سازد جلوگيری نمايد. در عين 
حال ما نسبت به آينده جامعه يهوديان ايران نگران هستيم... شعارهای 
ضداسراييلی و ضد يهودی كافی است ثابت نمايد كه بهتر است يهوديان 
ايران محل مطمئنی برای آينده خ��ود در نظر بگيرند. تحركات ناصر از 
امنيت يهوديان كش��ورهای اسامی كاسته اس��ت. هر تغيير و تحولی 
ممكن است در درجه اول يهوديان را مورد خطر قرار دهد... دولت ايران 
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روش ليبرالی نسبت به مهاجرت يهوديان به اسراييل دارد و به اين علت 
تابعيت آنها را لغو نمی كند. بدين ترتيب كه از لحاظ قانونی آنها می توانند 
هر وقت بخواهند به ايران باز گردند و برخی نيز از اين موضوع استفاده 

می كنند...  .1
روزنامه های صهيونيستی در شرايطی روی »توطئه« تظاهركنندگان 15خرداد بر ضد 
يهوديان جاروجنجال به راه انداخته اند و از »آينده جامعه يهوديان ايران« اظهار نگرانی 
كرده زمزمه مهاجرت آنان به فلسطين اشغالی را ساز كرده اند كه در يكی از روزنامه هاي 
اسراييلی تلگرامي از نماينده كنگره جهانی يهود در تهران به چاپ رسيده است و در آن 

آشكارا اعام شده است كه تظاهرات ايران اصوالً »جنبه ضد يهودی ندارد«:
... تلگراف زير از طرف آقای موس��ی كرمانيان نماينده كنگره جهانی 
يهود در تهران به اداره كنگره در تل آويو رس��يده اس��ت: »اغتشاشات، 
جنبه ضد يهودی ندارد و به جامعه يهود صدمه ای وارد نشده است. دولت 

بر اوضاع مسلط است... بحران هنوز ادامه دارد...«.2
بايسته است به عنوان »ختامه مسك« اين فرگرد را با سخني از امام )س( به پايان بريم:
... ابتدا از مدرسه فيضيه صدا بلند شد و مدرسه فيضيه را خراب كردند 
و جوان هاي ما را بعضشان را ش��هيد كردند، لكن استقامت اسباب اين 
شد كه ]اصحاب فيضيه[ شكست نخورند، شكست روحي نخورند. اين 
استقامت موجب ش��د كه اقش��ار بعضي به بعض پيوستند، دعوت هاي 
اس��امي را به جان خريدند و ش��نيدند و اين قطره ها به هم پيوستند و 
سيل عظيمي ايجاد كردند. قيام همگاني براي اسام، براي خدا و براي 
جمهوري اسامي در تمام اقشار ملت ما ريشه كرد و تمام اقشار را به هم 
پيوند داد و ايمان در همه ظهور پيدا كرد، يك تحول روحي، يك تحول 
فكري، با اراده مصمم از بچه هاي كوچك تا مردهاي بزرگ از دخترهاي 
كوچك تا خانم هاي بزرگ، همه اقش��ار باهم قيام كردند و اس��تقامت 

كردند...3

1. لمرحاب، چاپ تل آوي��و، ارگان اتحاد كارگر، 1963/6/10- هتس��وفه، ارگان »ح��زب جبهه مذهبی-   ملی 
اسراييل«، 1963/6/9.

2. هابوكر، چاپ تل آويو، 1963/6/10.
3. صحيفه امام، ج7، ص245.
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دکتر سيد حميد روحاني1

اوضاع ايران در دهه 50
وقتی طرح حكومت اسامی امام در س��ال 1348 در قالب يك نظريه منسجم و بديل 
نظام پادشاهی مطرح شد، روحانيان مبارز حوزه هاي اسامي نيز بيش از گذشته ايده و 
انگيزه براندازي را جدي گرفتند. حمله به شخص شاه در اعاميه ها و تظاهرات روحانيان 
و طاب- به رغم خفقان حاكم- بيش از گذش��ته مطرح و دنبال شد و اين در شرايطي 
بود كه هرگونه نيش و طعنه و گوشه و كنايه به شاه، در حكم انتحار بود و كساني كه در 
اعاميه ها و نوشته هاي خود ش��اه را مورد انتقاد و اعتراض قرار مي دادند، در واقع حكم 
اعدام خود را امضاء می كردند. حماسي ترين و توفانی ترين خيزش و خروش ملت ايران 
در نفی نظام پادشاهی در خرداد1354 در فيضيه قم روي داد. در اين قيام خونين كه در 
تاريخ نگاری دوران معاصر به كلی فراموش شد، طاب و روحانيان با شعارهايي انقابي 
و بنيان افكن از جمله مرگ بر ش��اه قاتل،  مرگ بر ش��اه مزدور، از پهلوي بيزاريم و... به 

1. اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال هشتم، شماره 27، بهار 90 به چاپ رسيده است. 

قيام فراموش شده
»جستارهايی پيرامون قيام 17خرداد سال 1354 فيضيه«
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تظاهرات دست زدند و رژيم شاه را به چالش كشيدند. 
حركت رعدآساي فيضيه در خرداد54 و متعاقب آن نگارش پيش نويس قانون اساسی 
جمهوری اس��امی ايران در اين سال، از يك سو ريش��ه در طرح حكومت اسامي امام 
داشت كه در آن رژيم شاهنشاهي، ناهمگون با اصول اس��امي نشان داده شده بود و از 
سوي ديگر اين حركت پيش زمينه طرح انقاب اس��امي در سال 1356 بود و مي توان 
گفت شعارهاي انقابي و ضدشاهي طاب در مراسم يادبود شهيدان 15خرداد، جرئت  و 
جسارت مردم را براي دست زدن به اين گونه شعارهاي ضدشاهي و طرح نظام جمهوری 
اسامی در سال 1356 فراهم كرد و اين خيزش حماسي را گسترش داد و انقاب آفريد. 
دهه 50 با يك سلسله دگرگوني ها، نقشه ها و برنامه هاي از پيش تعيين شده همراه بود؛ 
رژيم شاه از يك سو با به راه انداختن سيرك هاي ميان تهي،  به ويژه جشن های پرهزينه و 
خانمانسوز دوهزاروپانصدساله شاهنشاهي و فراخواني سران فزونخواه و تجاوزگر جهان 
به اين سيرك دل آزار، كوش��يد تا ناله جانسوز مردم رنجديده، گرس��نه، نادار و بيمار را 
در ميان هلهله هاي مستانه نفتخواران جهاني و شادخواران و فزونخواهان بين المللي و 
حراميان درباري، خاموش س��ازد و به دنيا چنين بنماياند كه مل��ت ايران در اوج رفاه و 
توانگري، جز ولنگاري، پايكوبي، دست افشاني، چراغاني،  عيش و نوش و شادي و... كاري 
ندارد! و از سوي ديگر با پايان دادن به حزب هاي ساختگي رنگارنگ و ايجاد حزبي به نام 
رستاخيز كوشيد خفقان حاكم بر ايران را استواري بخشد، جو پليسي را گسترش دهد، 
نفس  را در سينه ها خفه س��ازد، قلم ها را بشكند و رخصت نفس كشيدن را از هم وطنان 
ايراني بگيرد. از اين رو، در پي برپايي حزب رستاخيز، جو پليسي و خفقان در كشور شدت 
يافت. زندان ها از آزاديخواهان آكنده شد، شكنجه هاي توانفرسا، كشتن بي گناهان در 
زير شكنجه در سلول هاي زندان، سر به نيست كردن برخي از زندانيان، تبعيد شماري از 
عالمان مجاهد روحاني و بازداشتن شماري از گويندگان و سخنوران مبارز از سخنراني، 
روز به روز فزوني يافت. طبق گزارش س��اواك از س��ال 1352 تا س��ال 1355 يكصد و 
دوازده تن از روحانيان »ممنوع المنبر« ش��دند. ليكن بايد دانس��ت كه شمار روحانيان 
زنداني، همزمان با برپايي حزب رستاخيز و به دنبال تشكيل اين حزب كم تر از روحانيان 

ممنوع المنبر نبوده است.1
دستگاه جاسوسي و امنيتي ش��اه براي پياده كردن اين سياست شوم و مرگبار بسان 
اينكه »سنگ را بس��ته و س��گ را رها كرده« ديرزماني از برپايي حزب رستاخيز و نيز 

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 
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همزمان و پس از آن، مب��ارزان روحاني را يا به زندان و تبعيد گس��يل داش��تند و يا از 
سخنراني و منبر رفتن بازداشتند، قلم ها را شكستند، دهان ها را بستند، خفقان را بيش 
از پيش استواري بخشيدند و زندان ها را از مبارزان روحاني و ديگر آزادي خواهان اسامي 
و نيروهاي مردمي آكنده س��اختند. نگارنده با پيگيري ها و بررسي هايي نام شماري از 
روحانيان زنداني در دهه 50 و در آستانه برپايي حزب رستاخيز و نيز پس از تشكيل آن 

حزب را به دست آورده است كه در پي مي آورد:
سيدعلي خامنه اي- شيخ مهدي شاه آبادي- شيخ عباس طبسي- هاشمي نژاد- محمد 
مفتح- شيخ اكبر هاشمي رفسنجاني- محمدعلي گرامي- سيدهادي خامنه اي- محمد 
حكيمي- فاكر خراساني- ش��يخ مهدي رباني املشي- س��يد مهدي طباطبايي- علي 
غفوري- انصاري قزويني- زين العابدين حقاني- الهوتي- موحدي قمي- عرفا شيرازي- 
حس��ين طارمي-  جعفري گياني- عبدالمجي��د معاديخواه- محص��ل يزدي- محمد 
حجازي- اسدي خراساني-  كرباس��چي- احمد فاضل زاده- مهدي كروبي- شيخ جواد 
نوروزي- س��يد جال طاهري- كانتر- عباس��ي- اميد نجف آبادي- شجاعي زنجاني- 
يزداني اصفهاني- موس��وي زنجاني- الهي تهراني- اكبر معيني- محس��ن اس��امي- 
عبدالرضا حجازي- ايوبي- حسين هاشميان- شيخ نصراهلل صالحي- كرباسچي- سيد 
اكبر موس��وي اصفهاني- ش��يخ قدرت اهلل عليخاني- ش��يخ جواد نوروزي- سيدهادي 
هاشمي- جال گنجه اي- سيد كاظم زنجاني- غامحسين نادري- شفيعي خلخالي- 
اسامي خراساني- شكري- سليمان حيدري- س��يف الدين محمدي زنجاني- حسين 
بهرامي- ابراهيم س��لكي- عبداهلل غفوري- محمد محس��ني رفس��نجاني- حجت اهلل 
حاجي پور- كاظم ميرصادقي- احمد رحماني- س��يد رضي  حسيني- سيد عبدالوهاب 
موس��وي- صدرالدين خلخالي- علي كشاني- شيخ حس��ن ارمي خراساني- رضي اهلل 

سعادتي- متبحري- صادقي- محققي- شيخ محمد واعظي و... 
رژيم شاه در راستاي سياست سركوب و تشديد خفقان و گسترش هراس و بيم در ميان 
مردم، شماري از سخنوران روحاني و عالماني ديني را به شهرهاي بد آب و هوا تبعيد كرد. 
ساواك در ليست خود تنها نام هاي يازده تن از روحانيان تبعيدي را آورده و چنين وانمود 
كرده است كه شمار تبعيدي ها در سال 1355 نس��بت به سال هاي پيش از آن كاهش 
داشته اس��ت،1 ليكن نگارنده در بررسي هاي خود نام  بيش از س��ي تن از روحانيان را به 
دست آورده است كه در سال يادشده در تبعيد به سر مي برده اند؛ نام روحانيان تبعيدي 

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 
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در پي مي آيد:
ش��يخ محمدفاضل قفق��ازي- ش��يخ علي 
مشكيني- سيد اسداهلل مدني- شيخ حسينعلي 
منتظري- شيخ احمد جنتي- شيخ ابوالقاسم 
خزعلي- ش��يخ محم��د مؤمن قمي- ش��يخ 
محمدرضا مهدوي كني- س��يد محمدصادق 
لواس��اني- ش��يخ علي اصغر مرواريد- ش��يخ 
محمد محفوظي- ش��يخ محمد يزدي- شيخ 
محمدص��ادق تهراني- ش��يخ مه��دي رباني 
املشي- راشد يزدي- ش��يخ صادق خلخالي- 
سيد علي غيوري- شيخ محمد امامي كاشاني- 
شيخ غامرضا گلسرخي- صالحي نجف آبادي- شيخ حسن صانعي- شيخ مجتبي حاج 
آخوند- س��يد محمد صالح طاهري- عندلي��ب همداني- احمد منتظ��ري- علي اصغر 
احمدي- عبايي- موالنا-  عبدالعلي كني- محمد نوري زاده- جهانبخش تعميركاري-  

جعفر گلستانه- رمضان جنتي- احمدي خميني 
اين تنها روحانيان مبارز و عالمان مجاهد نبودند كه از س��وي رژيم شاه به زندان ها و 
تبعيدگاه  ها گسيل مي شدند و زير فشار قرار مي گرفتند، بلكه بسياري از مبارزان دين باور 
و زنان و مردان مسلمان دالور و جوانان فداكار دانشگاهي، بازاري، كارگر و كشاورز نيز در 
زندان هاي شاه زير سخت ترين فشارها و شكنجه ها قرار داشتند. رژيم شاه براي خاموش 
كردن صداه��اي انقابي و آزاديخواهي به هر جنايتي دس��ت مي زد، دس��تگيري هاي 
دسته جمعي مانند دس��تگيري بيش از 200 نفر در آبادان، نزديك 200 نفر در نهاوند، 
60 نفر در دزفول، شمار زيادي در اصفهان و اهواز، تيرباران 9 نفر از زندانيان سياسي در 
تهران و... از كارنامه هاي رژيم پهلوي در دوران سياه برپايي حزب رستاخيز بود، تا ايران 
را به ويرانه اي جغدنشين بدل سازد و صداي مخالف را براي هميشه خاموش سازد، ليكن 
به رغم اين جنايت ها و بي فرهنگي آن رژيم مي بينيم كه پيروان راس��تين راه امام و راه 
عاشورا نه تنها يك گام پس نرفتند، آرام ننشستند از مبارزه بازنماندند، بلكه با استواري، 
پايداري و سرس��ختي مبارزه را پي گرفتند و پيش تاختند؛ به وي��ژه اينكه امام در طرح 

حكومت اسامي از همگان خواسته بود آرام و بي تفاوت نمانند:
... ش��ما كه قدرت نداريد جلوي اين اعمال را بگيريد و اين مفاس��د را 

حماسي ترین و توفانی ترین خيزش 
و خروش ملت ایران در نفی نظام 
پادشاهی در خرداد1354 در فيضيه 
قم روي داد. در این قيام خونين 
که در تاریخ نگاری دوران معاصر 
به کلی فراموش شد، طالب و 
روحانيان با شعارهایي انقالبي و 
بنيان افکن از جمله مرگ بر شاه 
قاتل،  مرگ بر شاه مزدور، از پهلوي 
بيزاریم و... به تظاهرات دست زدند 

و رژیم شاه را به چالش کشيدند
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دفع نماييد، اقًا ساكت  ننشينيد، تو سر شما مي زنند داد كنيد، انظام 
نكنيد. انظام )تن به ظلم دادن( از ظلم بدتر است، بگوييد، انكار كنيد، 
فرياد بزنيد. بايد در مقابل دستگاه آنها يك دستگاه هم اين طرف باشد و 
هر چه به دروغ مي گويند تكذيب كند، بگويد دروغ است، عدالت اسامي 
اين نيس��ت كه آنها ادعا مي كنند... برنامه هاي اسامي غير از اين است 

كه آنها دارند.1
امام در پي ط��رح حكوم��ت اس��امي در بهمن م��اه 1348، در بيش��تر اعاميه ها و 
سخنراني هاي خود ش��خص ش��اه و رژيم پادش��اهي را مورد حمله قرار مي داد و روي 
ناهمگوني نظام پادش��اهي با اصول اس��ام تأكيد مي كرد. اين موضع روش��ن و قاطع 
امام، مردم ايران و مجاهدان روحاني را در مبارزه بر ضد رژيم ش��اه استوارتر و پابرجاتر 

مي ساخت.
امام در پيام خود به زائران خانه خدا در بهمن ماه1349 آشكارا و با صراحت اعام كرد:

... اساساً اسام با اساس شاهنشاهي مخالف است. هر كس سيره رسول 
خدا را در وضع حكومت ماحظه كند مي فهمد اس��ام آمده است اين 
كاخ هاي ظلم شاهنشاهي را خراب كند. شاهنش��اهي از كثيف ترين و 

ننگين ترين نمونه ارتجاع است...2
امام در سخنراني خود بر ضد جش��ن دوهزار و پانصدساله رژيم پادشاهي در ايران، در 

تيرماه 1350 نيز اظهار كرد:
... شاهنشاهي ايران از اولي كه زاييده شده است تا حاال روي تاريخ را 
سياه كرده است، جنايات شاه هاي ايران روي تاريخ را سياه كرده است... 

مسلمين عار دارند از اين شاهنشاهي...3
امام در پيام خود به ملت ايران در تاريخ 27مهر1352 هشدار داد: 

... م��ن از اين خدمتگزار بي چ��ون و چراي امريكا براي جهان اس��ام 
احس��اس خطر مي كنم... اينجانب كراراً خطر اسراييل و عمال آن را كه 
در رأس آنها شاه ايران است، گوشزد كرده ام. ملت اسام تا اين جرثومه 
فساد را از بن نكنند، روي خوش نمي بينند و ايران تا گرفتار اين دودمان 

1. حكومت اسامي يا واليت فقيه، درس 11، ص44. 
2. صحيفه امام، ج 2، ص326. 

3. همان، ص363. 
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ننگين است روي آزادي نخواهد ديد...1
در پيام امام بر ضد حزب رستاخيز در تاريخ 21 اسفندماه 1353 آمده است: 

... مردم محروم اين كشور مجبورند موافقت خود را با نظام شاهنشاهي 
اعام كنند، نظام پوسيده اي كه از نظر اسام مردود و محكوم به فناست... 
مردم مسلمان ايران مجبورند در برابر شاهي سر تسليم فرود آورند كه 

دستش تا مرفق به خون علماي اسام و مردم مسلمان آغشته است...2
اين رهنمودها، روشنگري ها و هش��دارها، در انگيختن توده ها بر ضد رژيم شاه و اوج 
بخشيدن به مبارزه براي براندازي و شكس��ت جو خفقان نقش بسزايي داشت. پيروان 
راستين امام، به ويژه مبارزان روحاني در راه پيشبرد نهضت اسامي و رويارويي با رژيم 
شاهنشاهي و خروش و خيزش در راه برپايي حكومت اسامي، بيش از پيش به فداكاري، 
ايثارگري و از خودگذشتگي دست مي زدند و توطئه رژيم ش��اه را در استقرار حكومت 
وحشت و ترور، در هم مي شكس��تند و آتش نهضت و مبارزه را فروزان تر مي ساختند. از 
اين رو، مي بينيم در خردادماه 1354 به رغم اينكه صدها تن از مبارزان روحاني در زندان 
و تبعيد به س��ر مي بردند و از سخنراني و منبر رفتن بازداشته ش��ده بودند، بزرگداشت 
سالگرد 15خرداد، در قم با ويژگي هاي بي مانندي برگزار شد و حماسه تاريخي آفريد. 

فريادگران 17خرداد54
مبارزان روحاني و محصلين علوم اسامي كه در خردادماه 1354 در مدرسه فيضيه به 
سوگ شهيدان 15خرداد42 نشستند، تنها هدفشان، گراميداشت آن روز تاريخي نبود؛ 
نمي خواستند- همانند سال هاي پيشين- تظاهراتي برپا كنند و به ياد شهيدان آن روز، 
شعارهايي سردهند و پراكنده شوند، بلكه بر آن بودند تا با الهام از مكتب امام و به پيروي 
از رهنمودها، ايده ها و انديشه هاي آن رهبر كبير جو خفقان باري را كه در آسمان ايران 
پايدار بود، در هم بش��كنند. نام و ياد 15خرداد هميشه سرچشمه خروشان نفرت ملت 

ايران از شاه و نظام پادشاهی بود. 
ش��ادروان ش��يخ احمد كروبي كه يكي از مبارزان پاكباخته و عالم وارسته شهرستان 
اليگودرز بود، چند روز پيش از فرا رسيدن 15خرداد 54 به قم آمد و در برخي از مجالس 
خصوصي و نيمه عمومي درباره امام، 15خرداد و بايس��تگي برپايي حكومت اسامي و 

1. همان، ج3، ص7. 
2. همان، ص72. 
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واژگوني رژيم شاه سخناني بر زبان آورد و در مدرسه فيضيه،  در جمع طاب و روحانيان 
نيز پيرامون غيرقانوني بودن نظام پادشاهي و ساختگي بودن حزب رستاخيز و بايستگي 
تاش و كوشش در راه برپايي حكومت اسامي به رهبري امام خميني سخنراني كرد و 
روي هدف استقرار حكومت اسامي تأكيد ورزيد. او پس از دستگيري نيز در بازجويي ها 
به برنامه هاي روش��نگرانه خود در قم اذعان كرد و آن را مورد تأيي��د قرار داد. در بولتن 

ساواك درباره شيخ احمد كروبي چنين گزارش شده است: 
... متهم يادشده باال در بازجويي هاي معموله عضويت و فعاليت خود را 
در احزاب و گروه هاي مذهبي و سازمان هاي وابسته به آن انكار و ضمن 
تأييد اعمال اقدامات گروه به اصطاح مجاهدين خلق اظهار ميدارد: چون 
دستگاه فعلي، جبار است و به هيچ وجه عدالت اجتماعي در ايران وجود 
ندارد بنابراين معتقدم كه مي بايس��تي حكومت اسام جايگزين رژيم 
س��لطنتي گردد. البته تنها فردي كه بتواند چنين نظريه اي را در ايران 
اجرا نمايد روح اهلل خميني است ]و[ اضافه مي نمايد چون به اين نظريه 
عقيده راسخ دارم لذا تصميم گرفتم مطالبي جهت طاب و مردم اظهار 
نمايم تا در نزد خدا مسئول نباشم. بنابراين پس از ورود به قم نزد آيت اهلل 
گلپايگاني رفتم و پس از تعارفات معموله به ايشان و افرادي كه در آنجا 
بودند گفتم در 15خرداد42 به عناوين مختلف از خميني پش��تيباني 
نموديد و پس از تبعيد او خاموش شديد، نفاق را كنار بگذاريد. درباريان 

به شما خيانت مي كنند... 
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وي مي افزاي��د يك هفته در قم بودم ش��ب ها را در حج��رات مدارس 
مي گذراندم و روزها در مدرسه فيضيه براي طاب و مردم مطالبي درباره 
روز 15خرداد و عقايد خميني اظهار مي كردم، تا اينكه قبل از تظاهرات 
15خردادماه سال 2534 در مدرس��ه فيضيه سخنراني جامعي كردم... 
و اضافه مي كند در مورد رستاخيز نيز اظهاراتي كردم و سرانجام از آنان 
خواستم پافشاري نمايند تا عدالت اجتماعي بشري و حكومت اسامي 

به وجود بياورند...1
ساواك در گزارش ديگري از ايده و انديشه شادروان شيخ احمد كروبي چنين گزارش 

داده است:
... در ساعت 17:15 مورخه 36/10/26 ش��يخ احمد كروبي در منزل 
خود واقع در اليگودرز اظهار داشت به همه مردم و دستگاه هاي امنيتي 
ثابت ش��ده كه من مردي هس��تم مؤمن و معتقد به مباني دين مقدس 
اس��ام و قرآن مجيد و مردي هستم مبارز و دوس��ت دار مردم، حق گو 
و حق پرس��ت و مخالف با زمامداران و س��اطين، مخالف با رژيم فعلي 
مملكت، دوس��ت دارم حكومت ما حكومت اس��امي باش��د. من پيرو 

دستورات آيت اهلل خميني كه رادمردي است دين دار، مي باشم...2
طاب و روحانياني كه در روز 15خرداد1354 به تظاهرات دست زدند افزون بر اينكه 
از موضع ضد س��لطنتي امام و پافش��اري او روي برپايي حكومت اسامي الهام گرفته و 
با روحيه انقابي و ضدش��اهي به خروش و خيزش برخاس��ته بودند، از سخنراني هاي 
تند و توفنده و انقابي ش��ادروان شيخ احمد كروبي نيز تأثير بس��زايي گرفته بودند و با 
هدف مبارزه با رژيم شاه در راس��تاي برپايي حكومت اس��امي در عصر روز پنج شنبه 
15خرداد54 در مدرسه فيضيه به تظاهرات دست زدند و به ياد شهيدان آن روز تاريخي 
به سوگ نشستند و اعام عزا كردند. در اين مراسم تني چند از روحانيان پيرامون كشتار 
15خرداد و پايداري حماسي مردم و پشتيباني بي دريغ آنان از مقام واليت و مرجعيت 
سخن گفتند و به دنبال آن تظاهرات آغاز شد. طاب مبارز در پشتيباني از امام و شهيدان 

و بر ضد شاه و حاكمان طاغوتي شعارهايي سردادند. برخي از شعارها چنين بود: 
خميني، خميني، خدا نگه��دار تو- بميرد، بميرد، دش��من خونخوار 

1. بولتن ويژه ساواك، ش1821- 311، ص2-3. 
2. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 
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تو؛ خميني بت شكن، اس��ام تو را 
مي خواهد- مرجع دور از وطن، ملت 
ت��و را مي خواه��د؛ درود بر خميني 
بت ش��كن- لعن��ت ب��ر اي��ن يزيد 
قانون ش��كن؛ مرگ بر ش��اه مزدور؛ 
مرگ بر شاه قاتل؛ درود بر شهيدان؛ 
درود بر خميني؛ درود بر س��عيدي؛ 
ملت ما بيدار اس��ت- از پهلوي بيزار 

است. 
تظاهركنندگان كوش��يدند ك��ه از فيضيه بيرون 
رون��د و تظاهرات را ب��ه خيابان هاي قم بكش��انند، 

ليكن نيروهاي انتظامي كه از پيش آماده ش��ده بودند، با يورش خود تظاهركنندگان را 
از پيشروي بازداشتند. در اين تظاهرات چند تن از طاب دستگير شدند. رئيس ساواك 
قم به نام معيني طي گزارش��ی به تهران پيرامون تظاهرات روز 15خرداد54 در فيضيه 

چنين گزارش داده است: 
... مقارن ساعت ..21 روز جاري قريب 500 نفر طاب مدرسه فيضيه قم 
به مناسبت 15خرداد سال 42 با دادن شعارهاي توهين آميز )شعارهاي 
عليه مقامات عالي��ه مملكتي( به خاندان جليل س��لطنت در جلو درب 
ورودي مدرسه مذكور اجتماع نموده كه پليس با آب پاش آنها را متفرق و 
به داخل مدرسه رانده است. در حال حاضر كنترل محوطه خارج مدرسه 
را پليس در اختيار داش��ته ضمن��اً منطقه ژاندارمري ق��م نيز به حالت 

آماده باش درآمده و آماده هر گونه كمك مي باشد... 
در زير اين گزارش پي نويس شده است: 

مراتب به عرض مقام مديريت كل رسيد فرمودند به دفتر ويژه اطاعات 
و نخست وزيري منعكس شود. 

حرکت رعدآساي فيضيه در 
خرداد54 و متعاقب آن نگارش 
اساسی  قانون  پيش نویس 
جمهوری اسالمی ایران در این 
سال، از یک سو ریشه در طرح 
حکومت اسالمي امام داشت 
که در آن رژیم شاهنشاهي، 
ناهمگون با اصول اسالمي نشان 
داده شده بود و از سوي دیگر این 
حرکت پيش زمينه طرح انقالب 

اسالمي در سال 1356 بود
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پس از پايان نماز مغرب و عش��ا در مدرس��ه فيضيه به امامت آيت اهلل اراكي در ش��ب 
جمعه 16خرداد طاب مبارز بار ديگر با ش��عارهاي انقابي به تظاهرات دس��ت زدند. 
تظاهركنندگان كه ش��مار آنها بيش از پانصد نفر برآورد مي شد به سمت ميدان آستانه 
حركت كردند ليكن وقتی وارد ميدان شدند، بار ديگر مورد يورش پليس ضدشورش كه 
با ماسك، باتوم، كپسو ل هاي گاز اشك آور، سرنيزه و ديگر ساح هاي گرم و سرد مجهز 
بودند، قرار گرفتند. پليس شاه وقتی با حمله بي رحمانه و با ماشين آب پاش و فشار آب و 
باتوم و سرنيزه نتوانست تظاهركنندگان را به عقب نشيني وادارد، از كپسول گاز اشك آور 
بهره گرفت و دو كپسول گاز ميان تظاهركنندگان افكند و بدين گونه راه را بر روحانيان 

بست و آنان را به عقب نشيني و بازگشت به صحن فيضيه ناگزير ساخت.

روحانيان و طاب كه از تظاهرات خياباني بازداشته شده بودند، بر آن شدند با بلندگو و 
از راه بام فيضيه و دو پنجره اي كه از مدرسه به ميدان آستانه باز مي شد صداي خود را به 
گوش مردم قم و هزاران تن از زائراني كه در شب جمعه در قم به سر مي بردند برسانند و 
تظاهرات را اوج بخشند. شماري از طاب با گردهمايي در بام فيضيه به شعارهايي انقابي 
و ضدشاهي دست زدند. شعارهاي مرگ بر شاه قاتل، مرگ بر شاه مزدور، ملت ايران بيدار 
است- از پهلوي بيزار اس��ت و... براي مردم و زائراني كه از ميدان آستانه و خيابان هاي 
پيرامون فيضيه گذر مي كردند،  گيرايي ويژه اي داشت. چه بسا تا آن روز چنين شعاري 
هيچ گاه به گوش مردم نخورده بود. بس��ياري از رهگذران در كناره ها و پيرامون فيضيه 
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گرد آمده بودند و به اين ش��عارها گوش فرا مي دادند و گاهي با صلوات تظاهركنندگان 
را همراهي مي كردند. بايسته يادآوري است كه شماري از طاب كه منزل و شايد زن و 
فرزند داش��تند و نيز يك نفر كارمند صنايع هواپيمايي كه براي زيارت به قم رفته بود و 
در تظاهرات فيضيه شركت داشت از در فرعي فيضيه بيرون رفتند، ليكن در راه توسط 
مأموراني كه فيضيه را محاصره كرده بودند و زير كنترل داشتند، دستگير شدند. نام هاي 

22 نفر آنان در گزارش شهرباني، به اين شرح آمده است: 
1� عباس حسيني فرزند ابراهيم 2� سيد محمود دريابادي فرزند علي 3� احمد محدث 
فرزند حسين 4� سيد محمدهادي ناجي فرزند حسين 5  � سيد مصطفي شريفي فرزند 
سيدعبدالحسين 6� علي اصغر ش��م آبادي فرزند محمدرضا 7� غامرضا رضايي فرزند 
محمدابراهيم 8� اسام الدين رستگار فرزند احمد 9� محمدعلي بخشي فرزند قربانعلي 
10� علي محمد حس��يني فرزند محمد 11� محمدتقي متقي فرزند حس��ينعلي 12� 
نبي اهلل ابراهيم زاده فرزند محمدرضا 13� س��يدعلي ميرديلمي فرزند س��يدحبيب اهلل 
14� محمود برازنده فرزند علي اكبر15� احمد عابدي فرزند عباسعلي 16� كمال الدين 
اديب فرزند علي اكبر 17� ابوالفضل حسيني فرزند افضل 18� محب علي انصاري فرزند 
علي 19� جواد حبيبي فرزند فضل اهلل 20� حسين خدادادي فرزند محمد 21� اهلل رحم 
غام نژاد فرزند غام عباس 22� صادق تركماني فرزند حاج علي )زائر( كارمند ش��ركت 

هواپيمايي...1 

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 
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رئيس ساواك قم به نام معيني در گزارشي به تهران از 
تظاهرات طاب در غروب روز 15خرداد، چنين گزارش 

داده است: 
... س��اعت 2000 روز ج��اري حدود 
200 نف��ر از طاب مدرس��ه فيضيه قم 
با دادن ش��عار توهين آميز ب��ه خاندان 
جليل سلطنت جلو درب ورودي مدرسه 
مذكور اجتماع كه ب��ا دخالت مأمورين 

شهرباني به داخل مدرسه رانده شدند1 و هم اكنون از داخل پنجره هاي 
مدرسه همچنان به دادن شعار و پرتاب س��نگ به طرف مأمورين ادامه 
مي دهند. ضمناً طاب مدرس��ه خان نيز از باالي بام، با دادن شعارهاي 
درود بر خميني به طرف مأمورين سنگ پرتاب كه با استقرار مأمورين 
روي بام مدرسه مورد بحث، موضوع فيصله يافته است. عليهذا پيش بيني 
مي شود اين تظاهرات در روزهاي آينده با شدت بيشتري ادامه يابد. لذا 
چنانچه دستوري در اين مورد از طريق مركز مي باشد مراتب را اعام تا 
به مورد اجرا گذارده شود. ضمناً تا اين ساعت سه نفر از تظاهركنندگان 
به ش��رح زير دس��تگير ش��دند: 1� رجبعلي ملكيان فرزند حسين 2� 
محمد نادري فرزند نادرعلي 3� س��يدصدرالدين موس��وي فرزند سيد 

سخاء الدين...

1. ساواك قم در گزارش ديگري شمار تظاهركنندگان را »قريب 500نفر« برآورد كرده است. 

امام در پي طرح حکومت 
اسالمي در بهمن ماه 1348، 
و  اعالميه ها  بيشتر  در 
سخنراني هاي خود شخص 
شاه و رژیم پادشاهي را مورد 
حمله قرار مي داد و روي 
ناهمگوني نظام پادشاهي با 

اصول اسالم تأکيد مي کرد
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شهرباني قم در گزارش خود شمار دستگيرشدگان 
در روز 16خرداد را پنج نفر نوش��ته و افزون بر س��ه 
نفري كه نامشان در گزارش 54/3/16 ساواك آمده 
اس��ت،  دو نفر ديگر را س��يد محمدصادق احمدي 
فرزند س��يد مهدي و عليرضا محبتي فرزند ابراهيم 

نام برده است.1
س��اعت 9 صبح روز جمعه 16خرداد، در مدرس��ه 
فيضيه باز شد و رفت و آمد به مدرسه به حال عادي 
درآمد؛ ليكن پارك ماشين هاي پليس و آتش نشاني 
در برابر مدرسه فيضيه و صف آرايی نيروهاي انتظامي 
و مأموران مجهز به ماسك، سپر، باتوم، مسلسل دستي، كپسول گاز اشك آور و... پيرامون 
فيضيه، ميدان آس��تانه و صحن مطهر حضرت معصومه)ع( نشان از ناآرامي ها مي داد و 
ديد رهگذران را به خود جلب مي كرد. درون فيضيه نيز شعارهايي انقابي به رنگ قرمز 
و با خط درشت روي ديوارها و پارچه هاي س��فيدي كه بر ديوار نصب شده بود به چشم 
مي خورد. عكس بزرگي نيز از امام باالي در كتابخانه، ديدگان را به خود جلب مي كرد. 
روي پارچه بزرگي كه بر ديوار فيضيه نصب شده بود اين شعار ديده مي شد: »15خرداد 
س��الروز قيام امام خميني را گرامي مي داريم.« تظاهركنندگان فيضيه در ساعت هايي 
كه رفت و آمد به فيضيه به ش��كل عادي ادامه داشت، مي توانس��تند از اين مجال بهره 
گيرند و از صحنه بگريزند،  ليكن آنان بر آن بودند كه صداي اعتراض خويش را در آسمان 
ايران طنين انداز سازند و اين رس��الت، به پايداري، ايستادگي و جانفشاني نياز داشت و 
نمي بايست برنامه ها را نيمه كاره رها كنند؛ افزون بر اين ساواك به وسيله عوامل نفوذي و 
از راه عكسبرداري از گلدسته حرم توانسته بود، روحانيان فعال و پركار در اين تظاهرات 
را شناسايي كند و آن گاه كه يكي از آنان از مدرس��ه بيرون مي آمد، بي درنگ دستگير 
مي ش��د. چنانكه در صبح اين روز )16خرداد( 5 نفر از مبارزان روحاني- كه به نامشان 
اشاره شد- به دنبال بيرون آمدن از مدرسه فيضيه دستگير و به شهرباني گسيل شدند. 
ساواك بر آن بود تظاهركنندگان را بدون هجوم به فيضيه يكي پس از ديگري در بيرون 
از مدرسه شكار كند و به زندان و شكنجه گاه بكشاند. مقامات رژيم از هجوم به فيضيه و 
بازتاب آن در ميان مردم، سخت هراسان بودند؛ از اين رو، تاش داشتند تظاهركنندگان 

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 

مبارزان روحاني و محصلين 
علوم اسالمي که در خردادماه 
1354 در مدرسه فيضيه به 
سوگ شهيدان 15خرداد42 
نشستند، بر آن بودند تا با الهام 
از مکتب امام و به پيروي 
و  ایده ها  رهنمودها،  از 
اندیشه هاي آن رهبر کبير جو 
خفقان باري را که در آسمان 
ایران پایدار بود، در هم بشکنند
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را با حيله و نيرن��گ و تهديد و نويد از مدرس��ه فيضيه بيرون بياورن��د و به تحصن آنان 
بي سروصدا پايان دهند و در بيرون مدرسه به حسابشان برسند. روحانيان تظاهركننده 
كه به اين نقشه و نيرنگ به درستي پي برده بودند، با سرسختي و هوشياري در برابر آن 

ايستادند و به برنامه هاي انقابي خود ادامه دادند. 
در ظهر روز 16خرداد بار ديگر ش��عارهاي انقابي از بلندگوي فيضيه در آس��مان قم 
طنين افكند. شعارهاي اهلل اكبر، درود بر خميني، مرگ بر شاه مزدور، مرگ بر شاه قاتل، 
ملت ما بيدار است- از پهلوي بيزار است، خميني بت ش��كن- ملت طرفدار تو، مرگ بر 
حزب رس��تاخيز و... لرزه بر اندام دژخيم��ان و مزدوران رژيم ش��اه انداخت و مردم قم، 
رهگذران و زائران را به گردهمايي پيرامون فيضيه كشاند. نيروهاي شهرباني و ساواك از 
گردهمايي هاي مردم نگران شده بودند؛ به ويژه اينكه مي ديدند مردم با فرستادن صلوات 
با تظاهركنندگان همراهي مي كنند. از اين رو، از هر سو به مردم يورش بردند و كوشيدند 

آنان را پراكنده كنند. 
تظاهركنندگان در ش��ب 17خرداد بار ديگر با يك حركت ناگهاني از مدرس��ه بيرون 
آمدند و با شعارهاي مرگ بر ش��اه و درود بر خميني تا ميدان آستانه پيش رفتند كه با 
يورش پليس و مأموران ساواك روبه رو شدند. تظاهرات توفنده و رعدآساي طاب از بام 

فيضيه، مردم قم و زائران و مسافران را سيل آسا به سوي آن صحنه كشانيد. 
انبوهي از مردم در خيابان هاي آس��تانه، چهارمردان، ارم، اراك گردآمده و به تماش��ا 
ايس��تاده بودند. فرياد رعدآس��اي مرگ بر ش��اه قاتل،  براي مردم تازگي داشت و نيز با 
شنيدن نام »خميني« ياد آن مرجع تبعيدي در دل آنان زنده مي شد؛ مردم با شنيدن 
نام امام بي اختيار صلوات مي فرستادند، سوت و كف مي  زدند و ابراز احساسات مي كردند. 
پليس شاه كه از اين واكنش مردم، دچار وحش��ت و دلهره شده بود، وحشيانه به سمت 
مردم يورش  برد و تاش  كرد آنها را پراكنده كند، ليكن مردم از صحنه دور نمي شدند و 

بدين گونه جنگ و گريز ميان مردم و پليس تا نيمه شب 17خرداد ادامه يافت. 
در روز 17خرداد صدها كماندو و چترباز از گارد شاه همراه با چند دستگاه بالگرد وارد 
قم شدند و پيرامون فيضيه پابرجا ايستادند. ساواك قم در اين روز، در گزارشي به تهران 

اعام كرده است:
... از بامداد روز جاري تعدادي در حدود 100 نفر از طاب در مدرسه 
فيضيه شروع به دادن شعار عليه مقامات عاليه نموده و از ساعت 0930 
حدود 60 نفر طلبه  كه برخي از آنان با پارچه صورت خود را پوشانيده اند 
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بر روي بام مدرسه آمده و مشغول دادن ش��عار و پرتاب سنگ به طرف 
مأمورين مي باشند. ضمناً جلسه شوراي هماهنگي صبح امروز تشكيل 
و پس از اس��تمزاج نظر مقامات مركز، تصميم گرفته شد كه با شدت و 
قدرت از اقدامات طاب جلوگيري و شهرباني قم براي تأمين اين منظور 

از مركز تقاضاي نيروي كمكي نموده است...
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فريادگران حماس��ه فيضيه ب��ا ديدن 
نيروهاي وي��ژه، كماندوه��ا و چتربازها 
ك��ه از ته��ران آم��ده و هم��راه ب��ا چند 
دس��تگاه آمبوالنس، ماشين هاي پليس 
و آتش نش��اني، در ميدان آستانه به صف 
ايس��تاده بودند، دريافتند ك��ه به زودي 
فيضيه مورد يورش قرار مي گيرد؛ از اين 

رو، چند برنامه را به كار بستند: 
1. پرچمي قرمز در بلندترين نقطه بام 
فيضيه كه از دوردس��ت ترين نقطه شهر 
ديده مي شد، برافراشتند و با اين شگرد به 
بينندگان آن پرچم، خطر خونيني را كه 
در پيش بود گوشزد كردند و اين نكته را 
نيز با اين كار اعام كردند كه راه آنان راه 
سرخ حسيني است و حماسه آفرينان آن 
روز فيضيه براي شهادت در راه آرمان هاي 

اسامي آماده شده اند. 
2. تا آنجا كه توانستند سنگ و چوب انباشته كردند و براي رويارويي خونين آماده شدند. 
3. از تلفن فيضيه با مراكز گوناگون اسامي، ديني، سياسي و علمي مانند بيت علماي 
قم، علماي برخي از شهرس��تان ها، آقاي فلس��في، خبرگزاري ه��اي خارجي، خوابگاه  
دانشجويان دانش��گاه تهران تماس برقرار كردند و خبر اوضاع وخيم و خونيني را كه در 

پيش بود به آنان رسانيدند. 
4. در صحن فيضيه نشستي برگزار كردند و با يكديگر به رايزني پرداختند كه در برابر 

يورش دژخيمان چه راهي در پيش بگيرند. 
نزديك ظهر روز شنبه 17خرداد، س��رهنگ جوادي معاون رئيس ش��هرباني قم از راه 
دارالشفاء با تظاهركنندگان ارتباط برقرار كرد و كوش��يد با به اصطاح پند و اندرز آنان را 
به تسليم وادارد. روحانيان و طاب مبارز با سنگ و چوب به او حمله كردند و او را به گريز 
واداشتند. ساواك قم طي تلگرامي به تيمسار نصيري )رياست ساواك كشور( از گفت وگوي 
نمايندگان برخي از علماي قم با تظاهركنندگان و سرس��ختي و مقاومت طاب در برابر 
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پيشنهاد آنان براي پايان دادن به تظاهرات و تسليم شدن چنين گزارش داده است: 
... در ساعت 1230 روز جاري نمايندگان آيات، همراه معاون شهرباني 
و نماينده ساواك از درب مدرس��ه دارالشفاء داخل و به تظاهركنندگان 
پيشنهاد نمودند طاب و اش��خاصي كه مايل هستند بدون درگيري با 
پليس به محل كار و منازل خود بروند از درب مدرسه خارج شوند لكن 
تظاهركنندگان مقاومت نموده و با دادن شعار و شكستن درب و پنجره 

از خروج مدرسه خودداري نمودند...1 

1. شكستن در و پنجره از سوي طاب دروغي بيش نيست. شايد با اين دروغ خواسته اند جنايت هاي وحشيانه 
مأموران خود را، در قيام فيضيه پنهان كنند و چنين وانمود نمايند كه شكستن در و پنجره حجره ها كار خود طاب 

بوده است! 
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يورش خونين به فيضيه
متعاقب اين اقدامات در ساعت 16:30 حمله آغاز شد. طابي كه در باالي بام به مراقبت 
و مقاومت ايس��تاده بودند با زد و خوردي كوتاه به صحن فيضيه پرتاب شدند. در درون 
فيضيه نيز جنگ تن به تن آغاز ش��د. مبارزان روحاني هنگام يورش كماندوها با ش��عار 
اهلل اكبر، اهلل اكبر كه به شكل دسته جمعي س��ر مي دادند، مردم و رهگذران كنار فيضيه 
را به جناياتي كه در دس��ت اجرا بود آگاه مي كردند. طاب جوان- حتي نوجواناني كه 
بيش از 10- 12 سال از عمرشان نگذشته بود در برابر كماندوها تا واپسين نفس پايداري 
مي ورزيدند. به رغم درندگي ها، خشونت ها و وحش��ي گري هاي بي حدومرز كماندوها، 
صداي عجز و البه و گريه و ناله و درخواس��ت هرگز به گوش نرسيد. شماري از طاب با 
سر و دست و كمر شكسته و بدن هاي خون آلود، نقش زمين شدند. كماندوها، برخي از 
طاب دست و پا شكسته و خونين را به حوض مدرس��ه مي انداختند به گونه اي كه آب 
حوض به رنگ ارغواني درآمده بود. برخي از طاب توانستند از دست كماندوها و مأموران 
بگريزند و جان سالم به در ببرند. برخي نيز توانستند در گوشه و كناري پنهان شوند و به 

چنگ دژخيمان نيفتند. 
كماندوهاي شاه پس از س��ركوب طاب كه در بام و صحن مدرسه بودند، به حجره ها 
يورش بردند، در و پنجره ها را شكستند، قرآن و كتاب هاي ديني و علمي را پاره و لگدمال 
كردند و طابي را كه به درون حجره ها پناه برده بودند بيرون كش��يدند و به شديدترين 
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شيوه زير مشت و لگد گرفتند. مأموران ساواك،  
ش��هرباني و ژاندارمري قم نيز هم��راه كماندوها 
انجام وظيفه! مي كردند و به زدن طاب و غارت 
حجره ها و پ��اره كردن كتاب ها مش��غول بودند. 
برخي از طاب به سبب ضربه هايي كه به سرشان 
وارد آمد آس��يب هاي جبران ناپذيري ديدند، به 
ضعف بينايي و س��ردردهاي مزمن دچار شدند، 
برخي از جانب كمر و پا و زانو آسيب هاي سختي 
ديدند و ناتوان ش��دند. مس��ئوالن و كارگردانان 
س��ركوب فيضيه پس از پايان مأموريت خود و دس��تگيري ح��دود 300 تن از طاب، 

صورت جلسه اي تنظيم كرده، در آن آوردند: 
صورت مجلس

چون از بعد از ظهر روز پنجش��نبه 54/3/15 عده اي از طاب ناراحت 
و اخالگر در داخل مدارس فيضيه و دارالش��فاء موضع گرفته و با انجام 
تظاهرات و دادن شعارهاي مضره عليه مقامات عاليه مملكتي موجبات 
اغتش��اش و بي نظمي منطقه را فراهم نموده بودند و با نصب يك قطعه 
پرچم قرمزرنگ ب��ر روي بلندترين نقطه بام مدرس��ه فيضيه تظاهر به 
مقابله با پليس نموده و چند قطعه پارچه كه روي آن شعارهاي مخالف 
نوشته شده بود به درب و ديوارهاي مدرسه الصاق كرده بودند و با اينكه 
از طرف مأمورين پليس مكرر به آنها تذكر داده ش��ده بود كه از مدرسه 
خارج و متفرق ش��وند توجهي ننموده و با نشان دادن چوب هايي كه در 
دست داشتند به شدت تظاهرات خود مي افزودند. عليهذا ساعت 1630 
روز 54/3/17 طبق طرح و برنامه تنظيمي قبلي مأمورين ش��هرباني و 
ساواك قم در معيت اكيپ اعزامي از مركز به مدارس فيضيه و دارالشفاء 
وارد كه طاب داخل مدارس مزبور به محض مش��اهده مأمورين شروع 
به تظاهرات و دادن شعارهاي مخالف نموده و با سنگ و چوب به طرف 
مأمورين حمله ور گرديدند كه مأموري��ن ناگزير به مقابله پرداخته و در 
اثر زد و خورد و پرتاب سنگ از جانب طاب 12 نفر از مأمورين شهرباني 
قم مجروح و تعدادي از شيشه هاي در و پنجره مدارس مزبور شكسته و 

کماندوهاي شاه پس از سرکوب 
طالب که در بام و صحن مدرسه 
بودند، به حجره ها یورش بردند، 
در و پنجره ها را شکستند، قرآن و 
کتاب هاي دیني و علمي را پاره 
و لگدمال کردند و طالبي را که 
به درون حجره ها پناه برده بودند 
بيرون کشيدند و به شدیدترین 

شيوه زیر مشت و لگد گرفتند
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سرانجام 243 نفر از طاب مزبور دستگير و به شهرباني داللت گرديدند- 
 اين برنامه در س��اعت 1730 خاتمه پذيرفت% ب توضيح اينكه در اين 
جريانات 28 اصل��ه از باتن هاي چوبي و چهار ع��دد از كاه هاي ايمني 

مأمورين شكسته است. 
رئيس ساواك قم. معيني   

رئيس شهرباني قم. سرهنگ شهرستاني
معاون انتظامي شهرباني قم. سرهنگ جوادي

معاون اداري شهرباني قم. ه� سرهنگ2 كامكار
فرمانده اكيپ اعزامي از مركز. سروان كيا

رئيس دايره پليس. سرهنگ 2 پارسا
رئيس دايره زندان. سرگرد مؤمن زاده

رئيس كانتري بخش 2. سروان نيكومنش
معاون كانتري مركز. ستوانيكم افاضلي

رئيس شعبه اطاعات. ه� ستوانيكم محمدي
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حماسه آفرينان فيضيه در شکنجه گاه پادشاه
در روز 18خرداد نمايندگاني از علماي تراز اول قم براي ديدار از دستگيرش��دگان به 
زندان شهرباني رفتند. پيش از رسيدن اين نمايندگان به شهرباني، مأموران آن دسته از 
روحانيان و طابي را كه زخم هاي عميقي داشتند از ديگر دستگيرشدگان جدا كردند و 

از ديد نمايندگان دور داشتند! 
در بعد از ظهر روز 18خرداد دستگيرشدگان را با چند دستگاه اتوبوس به تهران حركت 
دادند. در هر اتوبوس 12 تن از مأموران انتظامي و امنيتي مسلس��ل به دست گماشته 
شده بودند و به دستگيرشدگان رخصت جنبيدن نمي دادند. دستگيرشدگان را در كف 

اتوبوس نشانده بودند تا از بيرون ديد نداشته باشد.1 
رئيس ساواك قم )س��رهنگ معيني( همزمان با گسيل دستگيرش��دگان  به تهران و 
زندان اوين گزارشي براي تيمسار رياست ساواك كل كشور )سپهبد نصيري( فرستاد؛ 

در اين گزارش آورده بود: 
... تاكنون دويس��ت و هفت��اد و دو نفر از طاب ك��ه در جريانات اخير 
دخالت و يا ش��ركت داشته اند وسيله مأمورين دس��تگير كه از اين عده 
بيس��ت و دو نفر در روز 54/3/15 )ليست ش��ماره يك( و شش نفر در 
روز 54/3/16 )ليس��ت ش��ماره دو( و دويس��ت و چهل و چهار نفر در 
روز 54/3/17 )ليست شماره س��ه( بازداش��ت گرديده اند كه اسامي و 
مشخصات آنان به پيوس��ت تقديم مي گردد. برابر تحقيقات انجام شده 
و ش��واهد موجود نوزده نفر از افراد مورد نظر بي��ش از ديگران در انجام 
تظاهرات و مقابله در برابر پليس شركت نموده بودند كه در ليست شماره 
سه مشخص گرديده اند. و يك نفر از آنان )رديف اول ليست شماره دو( 
قصد ربودن اسلحه راننده شهرباني را داشته است كه كليه اين افراد قرار 

است وسيله شهرباني به مركز اعزام گردند...

1. برخي از زخمي ها كه خون زيادي از آنها رفته بود، سخت تشنه بودند و آب مي خواستند ليكن مأموران تا تهران 
به كسي آب ندادند. يكي از زخمي ها كه خون زيادي از او رفته بود به سبب شدت تشنگي با صداي بلند گفت: »من 
آب مي خوام.« سربازي كه باالي سر او ايستاده بود خطاب به فرمانده خود گفت: »جناب سروان! اين ميگه من آب 
مي خوام!« فرمانده با يك لحن مخصوص پاسخ داد: »بهش بده«! سرباز با چماقي كه در دست داشت چنان بر سر 

او كوبيد كه انگار از هوش رفت. 
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رئيس ساواك قم در گزارش ديگري نام  چند تن از 
طاب پاكستاني و افغاني را كه در تظاهرات فيضيه 

شركت داشتند چنين اعام كرده است:
... عده اي از طاب عصر روز 54/3/15 به مناسبت 
س��الگرد 15خرداد در مدرس��ه فيضيه اجتماع و 
تظاهراتي عليه دولت برپا داش��تند و س��رانجام با 
دخالت پليس، تظاهركنندگان عصر روز 54/3/17 
كه مقاومت نموده بودند دس��تگير ش��دند. ضمناً 
بيگانگان مشروحه زير نيز كه جزء دستگيرشدگان 
مي باش��ند تاكنون سوابق سياس��ي از آنان در اين 

ساواك موجود نمي باشد.
1- س��يد احمدشاه فرزند س��يدعلي، معروف به 

موسوي... تبعه پاكستان
2- محمدعارف فرزن��د محمدمهدي، مع��روف به مهاج��ري... تبعه 

پاكستان
3- محمدهادي فرزند محمدقادر، معروف به فهيمي... تبعه پاكستان

4- عبدالحسين فرزند نوروزعلي، معروف به عاقلي... تبعه پاكستان
5- عباس فرزند قنبر، معروف به مروج زاده... تبعه افغانستان

6- س��يدكمال فرزند سيدحس��ين، مع��روف به حس��ين زاده... تبعه 
افغانستان...

قيام 17خرداد فيضيه قم در سال 
54 یک قيام خودجوش و یادآور 
قيام خونين سال 1342 و آغاز 
نهضت امام خمينی بود. برخي از 
طالب و روحانيان دستگيرشده 
در این قيام در بازجویي ها 
با بالندگي  و صراحت، اذعان 
  کردند که در راه برپایي حکومت 
اسالمي تالش و کوشش مي کنند 
و به مبارزه برخاسته اند. برخي نيز 
ریشه اندیشه سياسي و مبارزاتي 
خود را در طرح و بحث حکومت 

اسالمي بيان مي کردند
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دستگيرش��دگان در س��اعت 20:50 روز 18خرداد به زندان اوين رسيدند. از ساعت 
21 )هنگام ورود به زندان( تا ساعت 4 پس از نيمه شب دستگيرشدگان را در فضاي باز 
زندان روي موزاييك و سنگ ريزه ها بدون آب و غذا خواباندند و هرگونه سخن، حركت، 
درخواست و يا اعتراضي را به شديدترين شيوه اي با مش��ت و لگد و باتوم و شاق پاسخ 

دادند و حتي به آنان رخصت به جا آوردن نماز ندادند. 
از بامداد روز 19خرداد، جابه جايي دستگيرشدگان و گسيل آنان به درون زندان آغاز 
شد؛ هر 25 نفر تا 30 نفر را در يك اتاق جا دادند. پس از پايان جابه جايي، بازجويي اوليه 

آغاز شد و تا نيمه هاي شب 20خرداد ادامه يافت. 
قيام 17خرداد فيضيه قم در س��ال 54 يك قيام خودجوش و يادآور قيام خونين سال 

1342 و آغاز نهضت امام خمينی بود. 
برخي از طاب و روحانيان دستگيرش��ده در اي��ن قيام در بازجويي ها ب��ا بالندگي  و 
صراحت، اذعان   كردند كه در راه برپايي حكومت اسامي تاش و كوشش مي كنند و به 
مبارزه برخاسته اند. برخي نيز ريشه انديشه سياسي و مبارزاتي خود را در طرح و بحث 

حكومت اسامي بيان مي كردند. بنابر گزارش ساواك: 
... غامرضا خلف رضاي��ي... در ادامه تحقيقات معموله اظهار داش��ته 
هنگام شركت در جلسات انجمن دانشوران ]در شهرستان دزفول[ با دو 
نفر طلبه علوم ديني كه طرفدار تشكيل حكومت اسامي در كشور بودند 
آش��نا و بر اثر بحث و مذاكره با آنان، به تدري��ج زمينه فكري الزم جهت 

مبارزه در او به وجود آمده است...1
مأموران س��اواك و دس��تگاه اطاعاتي رژيم ش��اه تاش كردند براي پرونده سازي و 
محكوم كردن بازداشت شدگان دستاويزي به دست آورند؛ از اين رو، بي درنگ به بازرسي 
حجره ها پرداختند  و كتاب هاي گوناگوني را كه طاب از ماركسيست ها، سوسياليست ها، 
ملي گراها و ديگر گروه ها و عناصر منحرف براي پاس��خگويي در كتابخانه خود داشتند 
و نيز رساله »توضيح المسائل«، اعاميه ها و سخنراني هاي امام و ديگر عالمان برجسته 
مبارز كه در ميان كتاب هاي طاب موجود بود، به عنوان مدارك جرم گردآوري كرده و 
دستاويز قرار دادند و طبق آن براي بازداشت شدگان پرونده سازي كردند. ساواك قم در 

اين مورد چنين گزارش داده است:
... متعاقب دستگيري طاب مدرسه فيضيه و دارالشفاء و اعزام آنان به 

1. بولتن ويژه ساواك، ش113، 1354/4/2، ص3. 
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مركز از شب گذشته )1354/3/18( وسيله مأمورين ساواك و شهرباني 
از حجرات مدارس مزبور بازرس��ي و مقداري كتب و اوراق مضره كشف 
گرديده و از حجره دارالشفاء يك جعبه محتوي باطري و يك ساعت آماده 
براي تله هاي انفجاري و مقداري دارو كشف كه تصور مي رود براي وسايل 

انفجار تهيه شده است...
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مأم��وران در بازرس��ي از حجره ه��ا، 
صورت جلس��ه اي ني��ز ك��ه دربردارنده 
كتاب ه��ا، اعاميه ه��ا، س��خنراني ها، 
عكس ها، نوارها و... مي باشد، در سه برگ 
تهيه كرده و به امضاي نماينده دادستان 
قم به نام شب افروز، نماينده ساواك قم به 
نام ترابي و نماينده شهرباني قم به نام هاي 

احمدي و فاح رسانيدند.1
مأم��وران در بازجويي ه��اي خ��ود 
از دستگيرش��دگان كه با ش��كنجه هاي 
توانفرسا همراه بود، توانستند از طاب و 
روحانياني كه در تظاهرات فيضيه نقش داشتند و دستگير نشده بودند سرنخي به دست 
آورند و چند تن از آنها را در شهرهاي گوناگون دستگير كنند و مورد بازجويي و شكنجه 

قرار دهند. در بولتن كميته مشترك به اصطاح ضدخرابكاري گزارش شده است: 
... در جريان تحقيقات معموله از متهمين دستگيرش��ده و بر اس��اس 
گزارشات منابع اطاعاتي ساواك كه مشخصات تعدادي از طاب علوم 
ديني ش��ركت كننده در تظاهرات و اخالگري هاي حوادث شهرستان 
ق��م را در اختيار قرار داده بودن��د، اقدامات الزم به منظور شناس��ايي و 
دس��تگيري عناصر مذكور معمول و در نتيجه 12 نفر از آنان به وسيله 
مأمورين ساواك در شهرستان هاي قم، شيراز، ساري و دزفول دستگير 
و به مركز اع��زام و مورد تحقيق ق��رار گرفتند. متهمين دستگيرش��ده 
كه در بازرس��ي از حجره هايش��ان تعدادي كتب مضره مذهبي كشف و 
ضبط گرديده در جري��ان بازجويي هاي معموله ب��ه فعاليت هاي مضره 
و اخالگرانه خويش معت��رف و تحقيقات از آنان به منظ��ور اخذ كليه 

اطاعات و دستيابي به ساير عناصر مرتبط با آنها ادامه دارد... 
در اين گزارش نام هاي دستگيرشدگان چنين آمده است: 

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 

54، موجي از خشم و  رویداد خرداد
نگراني در سراسر کشور پدید آورد. خبر 
یورش کماندوها به فيضيه و سرکوب 
طالب و دستگيري دسته جمعي آنان، در 
حوزه هاي علمي، محافل روحاني، مجامع 
مذهبي و در ميان عموم مردم، به ویژه 
کساني که فرزندانشان در قم به تحصيل 
علوم اسالمي سرگرم بودند، بازتاب 
ناگواري به همراه داشت و مایه نگراني و 
بي قراري همگان شد و خشم و کين مردم 

را نسبت به رژیم شاه فزوني بخشيد
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1

ف
شغلشهرتنامردي

طلبه علوم ديني در شهرستان قمحسين نيامحمد1
طلبه علوم ديني در شهرستان قمكيافتوحيمحمديوسف2
طلبه علوم ديني در شهرستان قمكانترياحمديوسف3
طلبه علوم ديني در شهرستان قمرباني شيرازيمحمدمهدي4
طلبه علوم ديني در شهرستان قمعليخانيقدرت اهلل5
طلبه علوم ديني در شهرستان شيرازخلوتيابراهيم6
دانش آموز در شهرستان دزفولخلف رضايي زارعغامرضا7
دانش آموز در شهرستان دزفولسعيدفررحيم8
دانش آموز در شهرستان دزفولامينمحمدعلي9
دانش آموز در شهرستان ساريمقصوديجاويد 10
كشاورز در شهرستان ساري1اوالد اعظمياحمد11

چنانكه پيش تر اشاره شد شماري از مردم و دانش آموزان نيز به تظاهركنندگان فيضيه 
پيوس��تند و با آنان همراهي كردند؛ در گزارش كميته مش��ترك نيز مي بينيم نام هاي 
برخي از افراد غير روحاني و دانش آموزان برخي از شهرستان ها را كه در تظاهرات فيضيه 
شركت داش��تند و توانس��ته بودند هنگام يورش مأموران به فيضيه از صحنه بگريزند. 
پيش تر اشاره شد كه ساواك آنان را دستگير و بازداشت كرده است، ليكن ساواك با اين 
دستگيري ها و بازداشت ها نيز نتوانست عامان اصلي جريان فيضيه را بيابد؛ از اين رو، 
ناگزير شد چنين بنماياند كه محركان و عامان اصلي را يافته است! ليكن هنوز دستگير 

نشده اند! ساواك در گزارشي اعام كرد: 
... محركين اصلي تظاهرات اخالگرانه حوزه علميه قم كه دس��تگير 

نشده اند به شرح زير مي باشند:
1� برادران فاضل زاده، جواد، باقر 2� ش��يخ قدرت اصفهاني 3� ش��يخ 

1. بولتن ويژه ساواك، ش112، 1354/4/2، ص2و6.
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خليل )جواني اس��ت عينكي و صبح ها در مدرس��ه بروجردي تدريس 
مي كند(...
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ساواك براي توجيه ناتواني خود در شناخت 
و دس��تگيري عامان اصلي جري��ان فيضيه 
دروغ هايي سر هم بندي كرده و چنين گزارش 

داده است: 
طرفداران خميني در قم

جمعيتي به ن��ام متحركين 
طرف دار خميني در قم داراي 
فعاليت بوده و سعي مي كنند 
كم تر شناخته شوند، اشخاص 
شناخته ش��ده اي��ن جمعيت 

عبارتند از: 
 1� ش��يخ علي فاض��ل زاده 

2� شيخ محمد فاضل زاده 3� شيخ جواد فاضل زاده 4 � شيخ محمد افشار 
5� سيدحسين سبحاني 6� سيدمحمدعلي موسوي مازندراني

افراد فوق به مناسبت معدوم ش��دن 9 نفر زنداني1 در يك شنبه شب 
و دوشنبه ش��ب 31فروردين و اول ارديبهش��ت، مجلس فاتحه خواني 
در مدرس��ه فيضيه قم برپا نموده و رديف 3 مذكور ضمن سخنراني، از 
معدومين تجليل و اظهار داشته آنان افرادي بي گناه بودند و بدون جرم 

كشته شده اند...

1.اشاره به 9 نفر زنداني كه در 30فروردين 1354 به دست زندانبان شاه به شكل مرموزي كشته شدند و ساواك 
به دروغ ادعا كرد كه آنان هنگام گريز از زندان هدف قرار گرفتند و از پاي درآمدند! اسامي آنان به اين شرح است: 

مصطفي خوشدل، كاظم ذواالنوار، بيژن جزني، حسن ضياظريفي، احمد جليلي افشار، مشعوف كانتري، عزيز 
سرمدي، محمد چوپان زاده، عباس سوركي. 

شاه و ساواک دنبال پياده کردن این 
نقشه بودند که خيزش فيضيه را یک 
جریان مارکسيستي بنمایانند که 
ریشه در توطئه بلوک شرق بر ضد 
رژیم شاه و سياست هاي امریکا 
در ایران دارد و با خواست ملت 
ایران که همگي یک دست و یک 
زبان پشت سر شاه ایستاده! و به 
حزب رستاخيز پيوسته اند! هيچ 
گونه ارتباطي ندارد!  ليکن پشتيباني 
آیات قم از حماسه آفرینان فيضيه 
مي توانست این نقشه شاه را با 

شکست روبه رو کند
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كارفرمايان س��اواك بنا به سياس��ت شاه 
و مقامات درباري بازداشت ش��دگان واقعه 
فيضي��ه را به چند دس��ته پخ��ش كردند؛ 
بخشي را روانه دادگاه كردند، بخش ديگري 
را به اداره نظام  وظيفه فرستادند و شماري 
را ك��ه كم تر از 18 س��ال داش��تند، پس از 
شكنجه هاي وحشيانه و غير انساني و تهديد 
و خط و نشان كش��يدن، با گرفتن ضمانت 
آزاد كردند. در بولتن محرمانه ساواك آمده 

است:
... مختصري از اعترافات متهمين دستگيرشده 

1- احمد كروبي كه عامل اصلي تظاه��رات بوده در تحقيقات معموله 
ضمن تأيي��د فعاليت هاي مض��ره خوي��ش، خ��ود را از مخالفين رژيم 
شاهنشاهي معرفي نموده و با صراحت خود را معتقد به ايجاد حكومت 
اس��امي در كش��ور معرفي مي كند. اين فرد كه داراي اف��كار ارتجاعي 
شديد است با كليه برنامه هاي اصاحي در كشور رفع حجاب مخالف و از 

سرسپردگان خميني مي باشد. 
2- احمد محدث يكي ديگر از عناصر دستگيرشده، معترف گرديده كه 
تحت تبليغ شخصي به نام حسين جوانبختي... قرار داشته و از طريق او 
اعاميه ها و جزوات مختلف گروه به اصطاح مجاهدين خلق را دريافت و 
مطالعه و به سايرين مي داده است. وي اضافه نموده تاكنون اعاميه هاي 
مختلفي منجمله »گرسنگي ناشي از چيست؟« و اعاميه خميني مبني 
بر مخالفت با حزب رس��تاخيز ملت ايران را تكثير و ضمن مس��افرت به 
شهرستان هاي دزفول، شيراز، الهيجان، تعدادي از اين اعاميه ها را در 
اختيار چند نفر از روحانيون مقيم شهرستان هاي مذكور قرار داده و بقيه 
را نيز در قم و نقاط مناسب شهرستان هاي اخيرالذكر توزيع كرده است. 
3- تعدادي از متهمين دستگيرش��ده در جريان تحقيقات معموله به 
شدت مقاومت و با اينكه داليل كافي در زمينه فعاليت هاي مضره آنان 
موجود است معهذا سرسختانه از دادن اطاعات خود به مأمورين تحقيق 

خروش فيضيه به رغم جوسازي ها 
و سمپاشي هاي گسترده رژیم شاه 
توانست در آسمان تيره و تار سرزمين 
ایران رعد و برق پدید آورد و نور اميد 
در دل ها بتاباند،  نهضت امام را اوج 
بخشد، موج ها بيافریند، راه نویني 
براي شورش و خيزش باز کند، صداي 
فرزندان فيضيه را در سراسر ایران 
طنين انداز سازد و مایه رویش شود و 

دستاوردهاي پرباري به همراه آورد
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خ��ودداري مي نمايند كه بازجويي م��داوم از آنها ادامه داش��ته و نتايج 
حاصله متعاقباً به استحضار خواهد رسيد. 

ب: به دنبال دس��تگيري طاب م��ورد بحث، از حجره ه��اي آنان در 
مدرسه فيضيه و دارالش��فاء بازرس��ي به عمل آمد كه در نتيجه حدود 
2000 جل��د كتب و نش��ريات مختلف مض��ره مذهبي، تع��داد زيادي 
ج��زوات و اعاميه هاي مربوط ب��ه گروه به اصط��اح مجاهدين خلق و 
اعاميه هاي مضره مربوط به طرفداران خمين��ي و »روحانيون مترقي 
قم« و اعاميه هايي مربوط به فلس��طين و تعدادي نشريات كمونيستي 
منجمله جزوه »ضرورت مبارزه مس��لحانه«، »رد تئوري بقا« كش��ف و 

ضبط گرديده است...
ت: وضعيت متهمين دستگيرشده:

در جري��ان تحقيق��ات از مجموع 279 نف��ر عناصر دستگيرش��ده و 
بررسي هايي كه در زمينه اقدامات اخالگرانه آنان به عمل آمد، مي توان 
آنها را در پنج گروه تقسيم بندي نمود كه در صورت استقرار رأي عالي به 

ترتيب زير رفتار خواهد شد:
تعداد 46 نفر عناصري كه فعاليت گروهي و ارتب��اط آنها با عناصر   .1
خرابكار محرز و در تظاهرات دخالت مس��تقيم داشته اند، پس از انجام 
تحقيقات و اخذ كليه اطاع��ات پرونده اتهامي آنها تكمي��ل و به اداره 

دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي ارسال گردد.
از تعداد 71 نفر افرادي كه در جريان تظاهرات فعاليت هاي مؤثري   .2
نداشته اند، آن عده كه بين 18 الي 35 س��ال دارند و خدمت زير پرچم 
انجام نداده اند براي خدمت وظيفه به اداره وظيفه عمومي تحويل و بقيه 
كه خدمت وظيفه را انجام داده اند پرونده آنها ب��ه دادگاه نظامي احاله 

شود. 
تعداد 61 نفر عناصري كه بين 10 الي 17 سال دارند، پس از دادن   .3
تذك��رات الزم و اخذ تعهدات كاف��ي آزاد و به خانواده هايش��ان تحويل 

گردند. 
تعداد 96 نفر متهميني كه داليل و مدارك كافي در زمينه شركت   .4
آنها در تظاهرات و فعاليت هاي مضره در دست نبوده و بي گناه مي باشند، 
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با اخذ تعهد آزاد شوند. 
پنج نفر از اتباع پاكستاني و افغاني كه داليلي حاكي از شركت آنها در   .5
تظاهرات موجود نبوده و بر اثر محاصره مدارس مذكور دستگير و زنداني 

مي باشند به كشورهاي متبوعه خود عودت داده شوند. 
با تقديم يك جل��د آلبوم محتوي عكس هاي��ي از صحنه هاي مختلف 
تظاهرات كه به وس��يله مأمورين گرفته شده به استحضار مي رساند كه 
تحقيقات مداوم از عناصر دستگيرشده و اقدامات الزم به منظور دستيابي 
به افراد مرتبط با آنها و كساني كه در تظاهرات شركت داشته و در حال 
حاضر متواري ش��ده اند در جريان بوده و نتيجه متعاقباً به اس��تحضار 

خواهد رسيد... 
ارتشبد نصيري در زير اين گزارش يادداشت كرده است: 

1. موافقت مي شود، اقدام شود
2. به جز بند3 از اعترافات و بند »ت« بقيه ب��ه طور خبر به روزنامه ها 

داده شود1 
به دنبال موافقت تيمسار نصيري با اعزام طاب مشمول به نظام وظيفه، ساواك شماري 
از طاب زنداني را در دو ليست جداگانه به اداره نظام وظيفه تحويل داد. 38 تن از آنان در 
تاريخ 54/3/31 به اداره نظام وظيفه تحول شدند. 24 تن ديگر از آنان نيز در مرحله دوم 
به آن اداره اعزام گرديدند. ساواك در تاريخ 54/4/21 زير عنوان »اعزام طاب اخالگر 

به حوزه نظام وظيفه« ليست طابي را كه به سربازي گسيل شده اند اعام كرده است.

1. بولتن ويژه ساواك، ش1821، 312، 1354/3/26، ص2 و 3. 
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بايسته يادآوري است طابي را كه به سربازخانه ها گسيل داشتند، معافيت تحصيلي 
داشتند و در مدت تحصيل از معافيت برخوردار بودند و تحويل آنان به اداره نظام وظيفه 

برخاف قانون بود، اما رژيم شاه هيچ گاه به قانون بها نمي داد و به نام قانون و نظام 
مشروطه حكومت استبدادي را دنبال مي كرد و همانند دوران پيش از استقرار نظام 
مشروطه »رأي« و »فرمان« شاه و »اوامر ملوكانه« حكم قانون را داشت؛ از اين رو، 

مي بينيم ساواك طي نامه اي به فرماندهي ژاندارمري كشور پيرامون »اعزام طاب« به 
اداره نظام وظيفه چنين نوشته است:

... تعدادي از طاب علوم ديني كه صاحيت ادامه تحصيل در حوزه هاي 
علميه را ندارند  به فرمان مطاع مبارك اعليحضرت همايون شاهنش��اه 
آريامهر جهت انجام خدمت به اداره وظيفه عمومي طبق ليست پيوست 

معرفي و اعزام مي گردند. 
خواهشمند است دستور فرماييد پيش بيني هاي الزم را معمول دارند 
تا در موقع معرف��ي و اعزام نامبردگان به اداره وظيفه عمومي اش��كالي 

پيش نيايد. 
رئيس سازمان اطاعات و امنيت كشور. ارتشبد نصيري
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ساواك در گزارش هاي خود پيرامون آمار و ارقام دستگيرشدگان فيضيه و نيز در مورد 
شمار طابي كه به نظام وظيفه اعزام شدند، نتوانسته اس��ت آمار دقيق و درستي ارايه 
دهد. درباره دستگيرش��دگان از 243 نفر تا 272 نفر و تا 300 و اندي نفر در گزارش ها 
آمده است؛ ش��ايد يك علت آن دس��تگيري طاب و روحانياني بوده است كه توانسته 
بودند، هنگام ي��ورش كماندوها از صحن��ه بگريزند و در فرصت هاي ديگ��ر در قم و در 
برخي از شهرستان ها شناسايي و دستگير ش��دند؛ علت ديگر به پريشاني، سرآسيمگي 
و نداش��تن تمركز فكري مأموران و مقامات س��اواك برمي گردد ك��ه در برابر خيزش و 
خروش رعدآساي فرزندان فيضيه خود را باخته و سرگشته و آشفته شده بودند. از اين 
رو، مي بينيم در گزارش هاي نخستين، شمار طابي را كه به سربازخانه روانه كردند در 
دو ليس��ت جداگانه 38 نفر و 24 نفر نماياندند، ليكن نامه رئيس س��اواك كل كشور به 
فرماندهي ژاندارمري- كه بدان اشاره شد- همراه با نام هاي 68 تن از طاب علوم اسامي، 

مي باشد؛ با وجود اين در زيرنويس نامه يادشده آمده است:
صورت اسامي 39 نفر كه مجدداً به وسيله بخش 312 تنظيم شده بود 
به تيمسار سرلشكر دولو قاجار داده ش��د... بقيه افراد در روز 54/3/31 
به بلوار اليزابت اداره وظيفه عمومي به س��ركار سرهنگ اتابكي تحويل 

داده شود. 

بازتاب ها و واكنش ها
همزمان با يورش كماندوها به مدرسه فيضيه، ش��اه در يك سخنراني، قيام 15خرداد 
را مورد حمله و اهانت قرار داد و از هم صدايي دانش��گاه و حوزه در گراميداشت آن روز 
حماسي اظهار شگفتي و حيرت كرد. شاه در سخنان خود كه نگراني و ناآرامي و خشم و 

كين از آن نمايان بود، چنين گفت: 
پريروز يا يك روز پيش تر در محيط دانشگاهي ايران منجمله دانشگاه 
تهران، ما شعارهايي ديديم عجيب يعني با همان عناصر بي وطن سرخ 
با مرتجعين سياه هر دو گفتند گرامي باد س��الروز 15خرداد. ماحظه 
بكنيد! 15خرداد. معن��اي آن چه بود؟ يك دقيقه پي��ش گفتم چطور 
ممكن است يك ايراني آن روز سياه و كثيف را گرامي بدارد؟! اين از دهن 
مرتجع س��ياه و بي وطن س��رخ درمي آيد. البته اين را ميل دارم مطالعه 
كنيد. گو اينكه يك چيز عجيبي نيس��ت... ولي معلوم مي ش��ود اين دو 
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دسته در يك چيز با هم شريك هس��تند و آن در كجروي و بدسليقگي. 
اين را بدم نمي آيد اگر خانم ها و آقايان به خودشان زحمت مي دادند كه 
در اطراف اين موضوع يك قدري بررسي و غور كنند كه اصًا يك كسي 
چطور از خودش خجالت نمي كشد كه بيايد و به اصطاح ارتجاع سياهي 

را كه باعث بدبختي اين مملكت مي شد تجليل كند...1
به دنبال اين گفتار شاه، روزنامه هاي وابس��ته به دربار نيز بر ضد قيام 15خرداد42 به 
سمپاشي و جوسازي دس��ت زدند و تظاهرات دالوران فيضيه در خرداد54 را حركتي 

ارتجاعي و توطئه كمونيستي وانمود كردند و تاش كردند آن را به زير سؤال ببرند. 
رويداد خرداد54، موجي از خش��م و نگراني در سراسر كش��ور پديد آورد. خبر يورش 
كماندوها به فيضيه و سركوب طاب و دستگيري دسته جمعي آنان، در حوزه هاي علمي، 
محافل روحاني، مجامع مذهبي و در ميان عموم مردم، به ويژه كساني كه فرزندانشان در 
قم به تحصيل علوم اسامي سرگرم بودند، بازتاب ناگواري به همراه داشت و مايه نگراني 
و بي قراري همگان شد و خشم و كين مردم را نسبت به رژيم شاه فزوني بخشيد و بسياري 
از روحانيان و مردم را به جنب و جوش و تكاپو واداشت. نخستين واكنش از سوي علماي 
قم بود كه در اعتراض به جنايات مأموران شاه در فيضيه بي درنگ نماز جماعت را تعطيل 
كردند. ديگر پيشنمازهاي قم نيز در قم و برخي از شهرها از حضور در مساجد و برگزاري 
نماز جماعت خودداري ورزيدند. علماي تراز اول قم در روز 18خرداد54 براي رايزني و 
تصميم گيري پيرامون فاجعه فيضيه در بيت بنيانگذار حوزه قم )آيت اهلل حائري يزدي( 
گرد آمدند. اس��اتيد، روحانيان و طاب قم نيز به عنوان اظهار همدردي و پشتيباني از 
دالوران فيضيه به اعتراض برخاستند و دست به تظاهرات زدند و در جلوي منزل آيت اهلل 
حائري اجتماع كردند و از علما كه در آن منزل نشست داشتند، خواستند كه وظيفه آنان 

را در برابر جنايات رژيم شاه در فيضيه روشن كنند. 
علما در اين نشست به نتايج ذيل رسيدند: 

1. نمايندگاني به زندان ش��هرباني بفرس��تند و براي مداواي زخمي شدگان و برطرف 
كردن نيازمندي هاي دستگيرشدگان اقدام كنند. 

2. از دستگيرش��دگان، آنان كه همس��ر و فرزند دارند، شناسايي ش��وند و به همسر و 
فرزندانشان از نظر مادي كمك كنند. 

3. براي خنثي كردن پيرايه كمونيستي و ديگر نس��بت هاي ناروا كه از سوي دستگاه 

1. كيهان، 1354/3/17، ص2. 
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تبليغاتي رژيم شاه به طاب دستگيرشده روا داشته شده است، نامه هايي به ديگر مقامات 
روحاني بنويسند و از دستگيرشدگان پشتيباني كنند. 

4. اقدامي ريشه اي براي بازپس گيري مدرسه فيضيه و مدرسه دارالشفاء به عمل آورند. 
ساواك قم در تلگرامي به تهران چنين گزارش داده است:

... ساعت 10 روز جاري آيات شريعتمداري، گلپايگاني، نجفي جهت 
تبادل نظر پيرامون اوض��اع و احوال اخير حوزه به منزل ش��يخ مرتضي 
حائري رفته و تعداد كثيري از طاب در كوچه و جلو درب منزل مذكور 
اجتماع نمودند. پس از مدتي با اص��رار طاب درب منزل باز و آنان را به 
داخل هدايت كردند. ش��يخ مرتضي حائري به نمايندگي از طرف آيات 
از اتاق خارج ش��ده و با گريه و التماس از طاب خواست به خاطر حفظ 
حوزه دست از اجتماع و تظاهرات بردارند و اصاح امور را به عهده مراجع 
واگذار كنند و به طاب قول مساعد داد كه با تماس با مقامات، مدرسه 
فيضيه را تحويل بگيرد و نمايندگاني جهت ماقات با دستگيرشدگان از 
طرف مراجع اعزام دارند كه در نتيجه طاب ساعت 1200 متفرق شده و 
جلسه آيات نيز در ساعت 1230 خاتمه پذيرفت. از جانب شريعتمداري، 
ابوالفضل فيض مش��كيني، از جانب گلپايگاني، شاكري از طرف نجفي 
مرعشي، شرعي شيرازي و دو نفر طلبه به اس��امي سيدحسن طاهري 
خرم آبادي و موسوي تويسركاني به نمايندگي طاب تعيين گرديده كه 
ضمن مراجعه به شهرباني از وضع و حال دستگيرشدگان و مجروحين 
جويا شده و در صورت لزوم كمك هايي به آنان بنمايند. ضمناً تا آنجايي 
كه كسب اطاع ش��ده نتيجه مذاكرات آيات در سه مورد اصلي به شرح 

زير خاصه مي شود:
1- تسريع در پرداخت شهريه و تعطيل مدارس، به منظور متفرق كردن 

طاب و خلوت كردن حوزه. 
2- عي��ادت از مصدومي��ن و مجروحي��ن حادث��ه و ماق��ات ب��ا 

دستگيرشدگان و كمك به خانواده آنان. 
3- درخواست استرداد مدرسه، به دستگاه روحانيت به منظور اسكان 

مجدد طاب.
با توجه به اينكه نمايندگان مذكور هم اكنون در شهرباني قم مي باشند 
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مقرر فرماييد در استرداد مدرس��ه صريحاً نظريه اعام فرمايند. رئيس 
ساواك قم. معيني
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از پاسخي كه تيمسار نصيري به صورت يادداشت داده است، كينه او نسبت به 
حماسه آفرينان فيضيه به درستي آشكار مي شود. در پاسخ او آمده است:

1- كوچك ترين ارفاقي نسبت به اين افراد نبايد كرد، اينها همان ارتجاع 
سياه هستند. در اخبار اعمال آنها درج شود.

2- محركين اصلي تحت تعقيب قرار گيرند و مشمولين به نظام وظيفه 
بروند و ش��ديداً بايد در خدمت وظيفه تحت مراقبت و خدمت س��خت 

انجام دهند. 
3- رئيس ساواك قم به آقايان آيات قم بگويد آنچه استنباط مي شود 
اينها با موافقت و حمايت ش��ما به اين اعمال دست زده اند و پيغام شما 
يك عمل ظاهري بوده است و كمك و ديدار از فاميل آنها خود بهترين 

دليل است.
اين افراد ديگر به قم حق مراجعت ندارند و چنانچه به اين روش ادامه 
دهيد به جز آنكه به ح��وزه قم صدمه بخورد نتيجه ديگري عايد ش��ما 

نخواهد شد...
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اين دستورالعمل كه از آن بوي خون مي آيد، عظمت و برجستگي خروش فيضيه و نقش 
آن در شكستن خفقان بازآمده از حزب رستاخيز و نيز نگراني و آشفتگي كه براي رژيم 
شاه در پي داشت را تا پايه اي آشكار مي سازد؛ به گونه اي كه رئيس ساواك ايران با خشم و 
كين به خود رخصت مي دهد بدون مجوز قانوني، آن قهرمانان را براي هميشه از بازگشت 
به قم به گمان خود بازدارد!! و حوزه قم را از عناصر سلحشور، پرشور، زنده و رزمنده تهي 
سازد تا آن حوزه به گورستاني خاموش بدل شود. او و ديگر سردمداران شاه بر اين باور 
بودند كه خيزش و خروش در قم، ريش��ه در فعاليت اين چند صد تن طلبه اي دارد كه 
در 15خرداد54 لرزه بر اندام كاخ نشينان افكندند و بر چهره غمبار و خاك گرفته ايران 
نور پاشيدند و به آن جان بخش��يدند. آنها نمي توانستند دريابند كه رهروان راستين راه 
خميني و فرزندان انقابي آن رهبر سترك در سراسر ايران، براي پديد آوردن رستاخيزي 
عمومي و انقابي اسامي آماده مي شوند و آن حماسه اي كه در 15خرداد54 در قم به 
نمايش درآمد، به زودي در سراسر ايران جلوه گر خواهد شد و كاخ ها را فرو خواهد ريخت 
و قدرت پوشالي شاه و ساواك را در هم خواهد شكس��ت. دستگاه امنيتي شاه بر آن بود 

دالوران فيضيه را به گونه اي كيفر دهد كه از همگان زهر چشم بگيرد. 
ش��اه و س��اواك دنبال پياده كردن اين نقش��ه بودند كه خيزش فيضيه را يك جريان 
ماركسيستي بنمايانند كه ريش��ه در توطئه بلوك شرق بر ضد رژيم شاه و سياست هاي 
امريكا در ايران دارد و با خواست ملت ايران كه همگي يك دست و يك زبان پشت سر شاه 
ايستاده! و به حزب رستاخيز پيوسته اند! هيچ گونه ارتباطي ندارد!  ليكن پشتيباني آيات 
قم از حماسه آفرينان فيضيه مي توانست اين نقشه شاه را با شكست روبه رو كند؛ از اين رو، 
مي بينيم تيمسار نصيري در يادداشت خود، براي بازداشتن علماي قم از پشتيباني نسبت 
به تظاهركنندگان فيضيه و دالورمردان قيام 17خرداد خط و نش��ان مي كشد و تهديد 
مي كند: »... چنانچه به اين روش ادامه دهيد به جز آنكه به حوزه علميه قم صدمه بخورد، 
نتيجه ديگري عايد ش��ما نخواهد ش��د...«! ليكن اين بيم دادن و خط و نشان كشيدن 
نتوانست علماي قم را از وظيفه و مس��ئوليتي كه در آن برهه بر دوش داشتند باز بدارد. 
آيات قم بنابر تصميمي كه در بيت آيت اهلل حائري با رايزني  و هم انديشي گرفته بودند، به 
پخش نامه هايي دست زدند و در اين نامه ها از »طاب و محصلين علوم ديني« كه بي گناه 
مورد »ضرب و جرح قرار گرفته« و به زندان كشيده شده بودند حمايت كردند. در نامه 

آقاي سيدمحمدرضا گلپايگاني به آقاي سيد احمد خوانساري آمده است:
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرت مس��تطاب آيت اهلل آقاي حاج س��يد احمد خوانساري دامت 

بركاته
با اباغ سام و استفسار از سامت وجود محترم، به طوري كه استحضار 
داريد، چند روز پيش عده اي از مأمورين به مدرس��ه فيضيه و دارالشفاء 
حمله كردند و درب و پنجره ها را شكستند و جمعي از طاب و محصلين 
علوم ديني را مضروب و مجروح و بازداش��ت نمودند. اين فاجعه ناگوار 
موجب تأثر عميق حقير و جامعه روحانيت گرديد. تهمت هاي ناروايي 
كه در مطبوعات نسبت به روحانيت درج شده، تكذيب مي شود و ساحت 
مقدس روحانيت شيعه از تأييد مرام كمونيسم منزه و مبراست. مستدعي 
است به هر نحو مقتضي مي دانيد عاجًا براي رفع منع از مدرسه فيضيه 
و دارالشفاء و آزادي طاب و زندانيان بي گناه اقدام فرماييد تا رفع نگراني 
ش��ود و تذكر دهيد جرايد را از توهين به مقدس��ات اس��امي باز دارند 
و بيش از اين موجبات نگراني مس��لمانان را فراهم ننمايند. س��امت و 
دوام تأييدات وجود مبارك را از خداوند متعال مسئلت دارم. تاريخ غره 

ج1،95/2 محمدرضا الموسوي الگلپايگاني2
آقاي شهاب الدين مرعشي نجفي نيز نامه اي خطاب به آقاي سيد احمد آشتياني نوشته 

است:
بسمه تعالي

حضرت مستطاب آيت اهلل آقاي آشتياني دامت بركاته
به عرض محترم عالي مي رساند: از س��احت قدس ربوبي دوام توفيق 
و تأييدات سركار را مس��ئلت مي نمايد. غرض از تصديع چنانچه خاطر 
شريف مستحضر شده حادثه ناگوار حمله ناجوانمردانه به مدرسه فيضيه 
كه منجر به خسارات زياد و ضرب و شتم و هتك و دستگيري جماعتي از 
طاب و محصلين محترم علوم دينيه گرديد، موجب تأثر و تأسف عميق 
داعي و كليه اهل علم حوزه مقدسه علميه قم و ساير طبقات مؤمنين و 
جريحه دار شدن قلوب شده چنانچه اين مطلب را در نوشته سابق متذكر 

1. برابر با 1354/3/21 
2. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 
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شدم. و مزيد بر علت مفتريات و اكاذيب واضحه بعضي از جرايد در مورد 
دستگيرشدگان مي باشد. 

جاي بسي تأسف است كه اين اسنادهاي ناروا از حيث افعال و مرام به 
طاب علوم دينيه كه از سربازان مذهب و ولي عصر)عج( مي باشند داده 
شود. لذا مصدع ش��ده اميد اس��ت در ترميم اين خصوص و استخاص 
محبوس��ين بي گناه معجًا اق��دام فرموده تا رفع نگران��ي عموم خاصه 
روحانيون بشود. بديهي است نتيجه را هر چه زودتر اعام خواهيد فرمود. 
در خاتمه مستدعي دعا به جهت رفع اين گرفتاري ها مي باشم. والسام 
خير ختام. في 2ج/1،1395/2 شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي2

آقاي سيدكاظم شريعتمداري نيز در اعاميه كوتاهي آورده است: 
بسمه تعالي

حادثه مولمه و گرفتاري طاب مدرسه فيضيه و دارالشفاء موجب كمال 
تأسف و تأثر است. روحانيت شيعه و حوزه علميه قم با مرام كمونيستي و 
ماديگري به هيچ وجه و قسمي امكان سازش ندارد و طاب بازداشت شده 
از مدرسه فيضيه و دارالشفاء هيچ كدام وارد اين مرام نيستند و آنچه در 

جرايد نوشته شده است صحيح نيست و تكذيب مي شود. 
از خداوند متعال مس��ئلت مي نمايم آقايان طابي كه گرفتار شده اند 
به زودي مس��تخلص ش��وند. 3جمادي الثان��ي 3،1395 س��يد كاظم 

شريعتمداري4
آقاي سيدمحمدصادق روحاني نيز در نامه اي خطاب به آقاي مياني آورده بود: 

بسمه تعالي واليه المشتكي
حضرت آيت اهلل مياني دامت بركاته

با يك دنيا تأثر و ناراحتي به عرض مبارك مي رساند در چند روز قبل 
عده اي از طاب و محصلين جوان و متدين در مدرسه فيضيه و دارالشفاء 
به بهانه آنكه دو ش��ب قبل از آن، مجلس ختمي حسب المعمول براي 
ش��هدا گرفته بودند، مورد حمله مس��لحانه ناجوانمردان��ه كماندوهاي 

1. برابر با 1354/3/22 
2. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي.

3. برابر با 1354/3/23
4. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 
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دولتي اعزام ش��ده از تهران قرار مي گيرند و در حدود يك س��اعت آنها 
را مورد ضربات ش��ديد قرار مي دهند ك��ه تا حال نمي داني��م چند نفر 
مرده اند و چند نفر جراحات خطرناك دارند. چون نتوانستيم از نزديك 
ش��اهد اوضاع باش��يم و در تمام اين مدت از عزيزان ما غير از اهلل اكبر و 
ان  تنصرواهلل ينصركم و دعوت يكديگر به اس��تقامت و مواسات، چيزي 
نقل نشده و پس از آن آنها را به شهرباني برده اند و در مسير راه هم آنها 
را كتك مي زده اند و پس از 24 س��اعت آنها را با وضع دلخراشي منتقل 
به تهران نموده اند و از همان وقت تا حال هر دو مدرس��ه با اثاثيه طاب 
در تحت اختيار دولتي هاس��ت و بعد از آن روزنامه ها آنچه ممكن بوده 
است نسبت هاي دروغ و بي اساس و ناروا به آنها داده و وقاحت را به جايي 
رسانده اند كه راستي روي تاريخ را سياه و موجب خشم و نفرت عمومي 
قرار گرفته اند. به هر حال خواسته هاي خود را بعرض مي رساند و تقاضا 

مي شود با مصادر امر تماس گرفته و انجام فوري آنها را بخواهيد. 
رسيدگي فوري به وضع طاب زنداني و مداواي آنان و باالخره آزادي   .1

از زندان؛
عدم تعرض دولتي ها به طاب قم، چون مرتب ايجاد ناراحتي براي   .2

آنها مي نمايند؛ 
پس دادن اثاثيه؛  .3

تحويل دادن فيضيه و دارالشفاء به زعماي حوزه بدون قيد و شرط؛  .4
توبيخ روزنامه نويس ها و جلوگيري از اهانت بيش��تر به مقدس��ات   .5

ديني؛
رس��يدگي جدي در اصل قضيه و مجازات مأمورين��ي كه مرتكب   .6

خاف شده اند. 
در خاتمه منتظر اقدام فوري و اعام نتيجه مي باشم. والسام عليكم و 

رحمت اهلل و بركاته 3ج1.95/2 محمدصادق الحسيني الروحاني 
برخ��ي از روحانيان مبارز قم براي پخ��ش اين نامه ها به ش��كل هاي پلي كپي، تايپي،  
فتوكپي و... تاش و كوشش پيگير و فراواني داش��تند و گاهي نيز اين نامه ها را همراه با 

پيش نويسي روشنگرانه پراكنده مي ساختند كه نمونه هايي از آن را در پي مي آوريم:

1. برابر با 1354/3/23
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بسم اهلل المنتقم القهار
خردادماه جاري ش��اهد فاجعه بزرگ و حادث��ه اي خونين بود. طاب 
و محصلين محترم حوزه علميه قم در روز 15خ��رداد به خاطر تجليل 
از ش��هداي اين روز تاريخي و اظهار تنف��ر و انزجار از حزب پليس��ي و 
فاشيستي شاه )كه زعما و مراجع تقليد ش��فاهاً و كتباً شركت در آن را 
تحريم فرموده اند( و همچنين به منظور اعان مخالفت با انتخابات قابي 
و پوش��الي هيئت حاكمه، مجلسي در مدرس��ه فيضيه سرپا كردند و به 
دنبال آن تظاهرات پرشوري انجام دادند. پليس و مزدوران مسلح رژيم از 
غروب شب 16 تا عصر روز 17خرداد، دو مدرسه فيضيه و دارالشفاء را در 
اشغال نظامي خود درآورده، آب و برق را قطع نموده و از رسيدن آذوقه به 
طاب جلوگيري كردند. روز هفدهم هلي كوپتر نظامي و اعزامي شخص 
شاه، منطقه را زير نظر گرفت و حتي عكسبرداري هايي از محوطه داخلي 
دو مدرسه نيز به عمل آورد و سپس صدها تن از افراد گارد كه از تهران 
فرستاده ش��ده بودند به اتفاق چند صد رأس ژاندارم و پليس به مدرسه 
ريختند، طاب بي پناه را به شدت مجروح و مصدوم نموده، ده ها نفرشان 
را از باالي بام به زير انداختند، سر و دس��ت گروهي از آنان را شكسته و 
حتي عده اي از آنها در اين حادثه جان دادند. كتاب هاي مذهبي و درسي 
و اثاثيه هاي آنان را پاره پاره و لگدمال كردند. اين جانيان آدمخوار حتي 

قرآن ها را زير لگد پاره پاره كرده و در و پنجره ها را شكستند. 
به دنبال اين حادثه درس ها و نمازهاي جماعت در سرتاسر قم به عنوان 
اعتراض به اين يورش وحشيانه، تعطيل شد و روحانيون خشم و نفرت 

خود را از اين عمل ناجوانمردانه عمال شاه ابراز نمودند. 
و اينك متن رنجنامه مرجع معظم تقليد حضرت آيت اهلل العظمي آقاي 
گلپايگاني مدظله را كه به منظور محكوم كردن رژيم شاه كه عامل اصلي 

اين فاجعه مي باشد، به استحضار عموم مسلمين مي رسانيم...
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در پيش نويس ديگري مي خوانيم:
به نام خداي توانا

15خرداد42 در اوج شكوفايي و عظمت خويش در بستر زمان جاري 
شد و بحق نقطه تحولي در تاريخ مبارزات توده هاي رنجديده ما بود. از 
همان زمان بود كه فرزندان عزيز خلق يعني پيش��گامان نبرد مسلحانه 
ايران، به ضرورت جهاد خويش و نقش گلوله در پيش��برد تاريخ ملت ها 
پي بردند و به دنبال آن تكاملي در امر مبارزه ملي صورت گرفت. دستگاه 
فاشيس��تي و ضد مردمي ش��اه كه پيوسته مي كوش��يد حادثه خونين 
15خرداد را در افكار مردم ميهن ما وارونه جلوه دهد، از به ياد آوردن آن 
روز و آن حادثه كه در حقيقت لك��ه ننگي بود بر دودمان كثيف پهلوي،  
پيوسته وحش��ت داش��ت. به همين سبب به دنبال ش��عارهاي انقابي 
دانش��گاه هاي ايران در روز 15خرداد54 و همچنين پ��س از اطاع از 
تظاهرات پرش��ور طاب و محصلين حوزه علميه قم كه در ش��ب 16 و 
17خردادماه صورت گرفت، ش��اه بي وطن اين مرتجع مزدور، صبح روز 
17خرداد، در حالي كه از خشم و عصبانيت مي لرزيد، در يك سخنراني 
گفت: باز همان عناصر بي وطن س��رخ با مرتجعين س��ياه هر دو گفتند 
»گرامي باد سالروز 15خرداد«. شاه مي كوشد تا انقابيون مسلح خلق را 
بي وطن سرخ و روحانيت مترقي و بيدار شيعه را مرتجع سياه بنامد ولي 
غافلست كه توده هاي ما فريب اين دغلكاري ها و نقشه هاي اهريمني را 
نخواهند خورد. شاه كوشيد تا 15خرداد را از خاطره ها محو كند در حالي 
كه پس از 13 سال، هفدهم خردادي هم بر آن اضافه گشت. كوشش كرد 
تا به وسيله روزنامه هاي وابسته به دربار، چهره اين فريادگران پرتاش را 
مسخ كند كه مراجع تقليد و روحانيون بزرگ در اين ميان به پا خاستند 
و با مش��ت محكم به دهن او كوبيدن��د كه دامن پ��اك روحانيت از اين 
تهمت هاي شه ساخته منزه است. و اينك توجه شما را به دو سند گويا و 
زنده در اين زمينه از حضرت آيت اهلل العظمي آقاي شريعتمداري دامت 

بركاته و حضرت  آيت اهلل روحاني مدظله معطوف مي داريم...
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ديري نپاييد كه خبر فاجعه فيضيه در 17خرداد54 در استان ها و شهرهاي گوناگون 
ايران، بازتاب يافت. ساواك مشهد طي گزارشي، از پخش نامه آقاي گلپايگاني به آقاي 
خوانساري در مسجد گوهرشاد، خبر داد؛ ساواك همدان نيز رسيدن اين نامه براي يكي 

از علماي آن شهر را گزارش كرد.
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در پي بازتاب فاجعه 17خرداد فيضيه در مش��هد و آگاهي علما و روحانيان اين شهر از 
جنايت هاي رژيم شاه در قم و زدن و كشتن و دستگير كردن طاب، حوزه علمي مشهد نيز 
در روز 54/3/19 به عنوان اظهار همدردي با قم تعطيل شد. برخي از اساتيد آن حوزه سر 
كاس درس طي سخنراني، آنچه را كه در قم روي داده بود براي شاگردان درس خود بيان 
كردند. حوزه مشهد در ماتم فرو رفت. شماري از روحانيان و طاب حوزه مشهد به تظاهرات 
دست زدند و در پشتيباني از امام، حوزه قم و دستگيرشدگان شعار دادند و جنايت هاي شاه 
را محكوم كردند. ساواك در گزارشي زير عنوان »اعتراض چهار نفر از مدرسين حوزه علميه 
مشهد و تعطيل دروس حوزه، به علت دستگيري طاب اخالگر شهرستان قم« آورده است: 
روز 54/3/19 چهار نفر از مدرسين حوزه علميه مشهد به شرح اسامي 
زير به عنوان اعتراض  به دستگيري اخير طاب اخالگر مدارس فيضيه و 
دارالشفاء شهرستان قم در جلسه درس خود حاضر نشده و دروس حوزه 

علميه مذكور را تعطيل نموده اند: 
1- سيدعبدالكريم هاشمي نژاد 2- ميرزا جواد آقا تهراني 3- ميرزا علي 

فلسفي 4-حسينعلي مرواريد                                   ارزيابي خبر: صحت دارد
اقدامات انجام شده:

1- مراتب به نخست وزيري اعام شده است. 
2- ضمن دادن تذكرات الزم به مشاراليهم، به آنان تفهيم شده در صورت 

ادامه تحريكات از تدريس آنان در حوزه جلوگيري به عمل خواهد آمد. 
تيمس��ار نصيري در زير اين گزارش فرماني صادر كرده كه از كينه شديد او نسبت به 
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فريادگران فيضيه و ضربه سنگين حركت آنان به نظام شاه و دستگاه امنيتي ساواك نشان 
دارد؛ او پي نوشت كرده است: 

اين تذكر ساده كافي نيس��ت. بايد معلوم شود س��وابق اين چهار نفر 
چيست و به آنها گفته ش��ود اين افراد با پرچم قرمز و شعار كمونيستي 
تظاهراتي كرده اند و در منازل آنها مدارك كمونيس��تي وجود داشته يا 
بايد اعمال آنها را تقبيح كنيد و اال شماها هم جزو آنها منظور و رفتاري 

كه با آنها شده و مي شود با شماها هم خواهد شد.
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در پي اين فرمان، دو تن از اساتيد حوزه مشهد به نام هاي سيدعبدالكريم هاشمي نژاد 
و شيخ عباس واعظ طبسي بازداشت شدند؛ ساواك ديگر اساتيد آن حوزه را كه به 

عنوان اظهار همدردي با قم درس هاي خود را تعطيل كرده بودند- مانند ميرزا جواد 
آقاتهراني، شيخ حسينعلي مرواريد و ميرزا علي آقاي فلسفي- به سبب جايگاه ويژه اي 

كه در ميان مردم مشهد داشتند، نتوانست دستگير كند. 
در پي دستگيري و بازداشت آقاي هاش��مي نژاد و آقاي واعظ طبسي، 12 تن از طاب 
حوزه مشهد كه در پشتيباني از حماس��ه آفرينان فيضيه تظاهرات كرده بودند دستگير 

شدند. نام هاي دستگيرشدگان چنين است:
1- سيد احمد توس��لي فرزند حاج ميرزا بابا 2- نوراهلل خائفي فرزند حاج فرج 3- علي 
جعفري معروف ب��ه اردمه اي فرزند محمداس��ماعيل 4- محمدحس��ن جعفري فرزند 
عباس��علي 5- محمدرضا باقري فرزند حيدر 6- علي نمايي ما فرزند محمدحس��ين 
7- محمدحس��ين ش��جاعي فرزند ميرزا محمد 8- يحيي نصرآبادي فرزند عبدالصمد 
9- احمدعلي باقري فرزند باباقلي 10� اسحق زاهديان فرزند ابوالقاسم 11� سيد حامد 

هاشمي فرزند ميرحمزه 12� احمد نجاري فرزند حسن
با اينكه دستگيرش��دگان هرگونه ش��ركت در تظاهرات و انگيختن ديگران به شور و 

شورش را رد كرده و آن را نادرست اعام كردند بازجوي ساواك چنين نظر داده است:
... اظهارات 12 نفر طاب در مورد عدم ش��ركت در تظاهرات و دادن 
ش��عار مضره كذب  بوده و ش��ركت نامب��ردگان در تظاه��رات و دادن 
ش��عار به نفع خميني محرز مي باش��د. س��يد حبيب اهلل هاش��مي نژاد 
]س��يدعبدالكريم[ از روحانيون ناراحت و مخالف رژي��م بوده و تاكنون 
سه بار بازداشت و 2 ماه محكوميت حاصل كرده و روز جمعه 54/3/23 
با وجودي ك��ه ممنوع المنبر بوده مجلس��ي در منزل خ��ود ترتيب و با 
س��خنراني طاب را تحريك نموده اس��ت. وي در همان مجلس اظهار 
نموده ط��اب حق طلب را بازداش��ت مي كنن��د و آنان را كمونيس��ت 
مي نامند. كه منظورش اش��اره به حوادث اخير قم بوده است. لذا اتهام 
منتسبه به يادشده محرز و مسلم مي باش��د. شيخ عباس واعظ طبسي 
نيز از روحانيون مخالف رژيم بوده و از س��ال 42 فعاليت داشته و چند 
بار بازداشت و سه ماه محكوميت داشته است. اتهام منتسبه به وي نيز 

مسلم و محرز است...
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مردم مسلمان و مبارز ايران نيز با آگاهي از فاجعه خونبار فيضيه، سخت به خشم آمدند 
و به رغم خفقان شديد و جو پليسي، در حد توان خود واكنش نشان دادند. شماري از مردم 
نيكوكار و نيك سرشت به قم شتافتند و با برقراري ارتباط با نمايندگان امام در قم به خانواده 
بازداشت شدگان فيضيه كمك رسانيدند. برخي از اصناف با صدور اعاميه هايي، با روحانيان 
مبارز قم اظهار همدردي كردند. شهرباني قم در گزارشي به ساواك آن شهرستان، از پخش 

»دو برگ اعاميه  اهل بازار« خبر داده است. در اين گزارش آمده است:
... برابر گزارش يكان وابسته، شب گذشته دو برگ اعاميه پلي كپي شده 
تحت عنوان )ابراز همدردي اهل بازار با روحانيون قم و شماره دوم نشريه 
آزادي جوانان مبارز قم و كاشان( به دست آمده كه در آنها نوشته شده در 
حادثه اخير مدرسه فيضيه بيش از ده نفر به شهادت رسيده و چهل نفر از 

طاب و بيست نفر از كماندوها به سختي مجروح گرديده اند...
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رئيس ساواك قم نيز بي درنگ اين خبر را به تهران گزارش كرده و كپي آن دو اعاميه 
را به مركز فرستاده است.
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برخي از گروه هاي سياس��ي مانند »س��ازمان مجاهدين خلق« نيز طي اعاميه اي به 
بررسي و تحليل خيزش و خروش فيضيه پرداخته و آن را برآيند جنبش مسلحانه وانمود 

كرده كه »خروش نويني در ميان روحانيون مبارز به وجود آورد«!!
... اين مبارزات در ابتدا به صورت نهضت آيت اهلل خميني با پشتيباني 
خلق مسلمان ما متجلي شد و با يورش وحشيانه و بي سابقه رژيم خائن 
به ركودي نسبي دچار ش��د. مبارزين به زندان افتادند و شكنجه شدند. 
سعيد ي ها و غفاري ها در زير شكنجه جان سپردند و عده اي از آنها نيز به 
تبعيدگاه ها روانه شدند... باالخره بعد از ظهر روز 17خرداد فرمان حمله 
از جانب شاه خائن صادر مي ش��ود. كماندوهاي شهرباني و ساواك... به 
مدرس��ه حمله مي كنند. زد و خوردي خونين درمي گيرد. كماندوهاي 
رژيم كه از انجام هيچ عمل خائنانه اي ابا ندارند وحشيانه فجايع ننگين 

15خرداد42 را تكرار مي كنند.
آنچه از اين عملي��ات به جا مي ماند جس��دهاي خونين كش��تگان و 
بدن هاي غرق در خون مصدومين در كف حيات مدرسه است. اما آنچه 
در اين عمليات چش��مگير بوده مقاومت دليرانه برادران روحاني است 
كه در زير ضربات وحش��يانه گارد ش��عارهاي انقابي مي دادند و آيات 
جهاد زمزمه مي كردند؛ به طوري كه در يك مورد طبق گفته يك شاهد 
عيني چند مزدور گارد با تجهيزات خويش روحاني جواني را زير ضربات 
خويش گرفته و به ش��دت او را كتك مي زدند. ضربات باتوم ها به قدري 
بود كه شاهدين ماجرا اميدي به زنده ماندن اين روحاني مبارز نداشتند 

و او دايماً در زير ضربات، قطعه شعر زير را زمزمه مي كرد:
اني احامي ابدا عن ديني...1 واهلل ان قطعتموا يميني   

1. سازمان يادش��ده در اين اعاميه خود، از موضع سياس��ت مداري ورزيده و پيش كس��وتي آزموده به بررسي 
كاستي ها و نادرستي هاي خيزش فيضيه نشس��ته و به اصطاح رهنمودهايي داده است! و نخستين و بزرگ ترين 
»نقصي« كه خيزش فيضيه از ديد سازمان داشته است »علني بودن آن در شرايط خفقان پليسي حاكم است و به 

همين خاطر است كه ضرباتي را كه از جانب رژيم مزدور متحمل مي شوند، سخت و مهلك است«!! 
اين انديشه تنها به سردمداران اين س��ازمان محدود نبود، بيشتر گروه ها و سازمان هاي سياسي در آن دوران بر 
اين باور بودند كه اعاميه دادن و سخنراني كردن و تظاهرات و... نوعي انتحار سياسي است! و امام با اعاميه هايي 
كه صادر مي كند و با فراخواني مردم به تظاهرات و راهپيمايي ها، نيروهاي مبارز را به چنگ ساواك مي اندازد و در 
واقع به هدر مي دهد؛ بايد نيروها را سازماندهي كرد و آماده ساخت تا سياست جهاني دگرگون شود! و با چراغ سبز 
قدرتمندان جهاني و در چارچوب ستايش آنان پيش رفت. ليكن امام با اعاميه ها و روشنگري ها و مردم با تظاهرات 

و حماسه آفريني هاي خود توانستند جو خفقان را بشكنند، نهضت را پيش ببرند و انقاب بيافرينند. 



ش ويژه
بخ

390
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

جوسازي رسانه اي
واكنش گسترده عالمان اسامي و پيشوايان روحاني و عموم مردم ايران در برابر فاجعه 
17خرداد و پش��تيباني آنان از دالورمردان فيضيه، رژيم شاه را بيش از پيش هراسان و 
آشفته كرد. شاه و دستياران او دريافتند كه دروغ پردازي هاي آنان در مورد قيام فيضيه 
و ادعاي اينكه آن جريان يك حركت كمونيستي بوده نتوانسته است مردم را فريب دهد 
و نسبت به آن رويداد ذهنيت منفي پديد آورد. رژيم ش��اه نمي توانست باور كند كه در 
ميان ملت ايران تا آن پايه فرومايه و بي اعتبار اس��ت كه اگر بگويد ماس��ت سفيد است، 
مردم در درستي آن دچار ترديد مي شوند. شاه به جاي اينكه از بي اعتمادي ملت نسبت 
به سخنان او و دستگاه تبليغاتي ايران پند بگيرد و به دروغ پردازي ها و جوسازي ها پايان 
دهد، با پندار اينكه حتماً تبليغات برضد جريان فيضيه كوتاه و نارسا بوده، دستور داد كه 
روي سمپاشي ها و نارواگويي ها بر ضد حماسه فيضيه بيش از پيش سرمايه گذاري كنند 
و دستگاه تبليغاتي و رسانه هاي گروهي، بر ضد آن حماسه خونين جار و جنجال بيشتري 
به راه اندازند. اينجا بود كه روزنامه هاي وابس��ته به رژيم ش��اه با برنامه گس��ترده تري، 
به صحنه آمدند و به تبليغات دروغين بر ضد حماس��ه آفرينان فيضيه دس��ت زدند. در 

روزنامه هاي آن روز ايران اين عناوين به چشم مي خورد:
عوامل ارتجاع س��رخ و سياه در قم پرچم س��رخ برافراشتند و شعار   -

كمونيستي دادند. 
افراد نقاب دار در قم بلواي خياباني به راه انداختند.   -

نقابداران ب��ا چوب و چم��اق در و پنجره مدارس را شكس��تند و به   -
مأموران حمله كردند. 

كتب كمونيس��تي و مدارك و اسناد در دو مدرس��ه ديني به دست   -
مأموران افتاد. 

بمب و مواد منفجره در مدارس ديني قم كشف شد.   -
اخالگران به مدارس ديني قم خسارت وارد كردند.   -

تظاهرات نقاب داران با تأسف عميق مراجع تقليد و روحانيون روبه رو شد.   -
كليه اخالگران در حوادث قم شناخته شدند و بازداشت گرديدند   -
و به زودي پرونده اتهامي آنان براي رس��يدگي قانوني به مراجع قضايي 

ذي صاح فرستاده خواهد شد... 1

1. كيهان، 1354/3/20. 



39
1

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

ده
ش ش

امو
م فر

قيا

اخالگران در قم دست به اغتشاش زدند.   -
اخالگران ماسك به صورت زده، شعار كمونيستي مي دادند و پرچم   -
سرخ برافراشته بودند و با چوپ و چماق به مأموران انتظامي حمله بردند. 

عده اي از محركين و اخالگران شناخته و بازداشت شدند.   -
در بازرسي محل سكونت اخالگران بمب دست ساز كشف شد.   -
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اسرار بلواي قم فاش شد.   -
عوامل ارتجاع سرخ و سياه در قم با هم اتحاد بستند.   -

اخالگران مي خواستند مانع مشاركت مردم در انتخابات شوند.   -
آشوبگران اعتراف كردند كه معتقد به اصول انقاب نيستند و به سه   -

اصل رستاخيز ايمان ندارند. 
يك روحاني نما كه پس��رش از عوامل ماركسيس��ت اسامي است   -

طاب را تحريك به ايجاد بلوا كرد. 
آشوبگران محصلين حوزه هاي علميه قم را به مبارزه مسلحانه دعوت   -

مي كردند...1
بازتاب سازنده، بيداركننده و شور و ش��عورآفرين حماسه فيضيه و 15خرداد در ميان 
ملت تا آن پايه گسترده و دامنه دار بود كه رژيم شاه دس��تپاچه و شتاب زده به واكنش 
نسنجيده و جوس��ازي، دروغ پردازي و عربده كشي دس��ت زد و هر روز روزنامه ها را به 
نگارش مقاله ها و يادداشت هاي ديكته شده وادار مي كرد، تا شايد بتواند از موج آفريني 

خيزش و خروش فيضيه در ميان ملت ايران پيشگيري كند. 
روزنامه كيهان در تاريخ 21خرداد54 نوشته اي را به چاپ رسانده است كه مي توان در 
آن، پايه و درجه بيم و هراس رژيم شاه از نهضت اسامي و خروش پيروان امام در ايران 
را به درستي ديد. در اين نوشته تاش شده اس��ت كه چند موضوع ناروا و دور از واقعيت 

به باور ملت ايران برسد: 
1. اينكه شعار مرگ بر شاه و ديگر شعارهاي ضد نظام شاهي در فيضيه ريشه در انديشه 
كمونيست ها دارد و اين گونه ش��عارها نمي تواند از سوي روحانيان و توده هاي مسلمان 
مطرح شود. نويس��نده اين مقاله بر آن بود با اين شگرد، دين باوران اسامي را نسبت به 

نهضت روحانيت هراسان سازد و براي آنان ذهنيت منفي پديد آورد. 
2. با مطرح كردن اين دروغ كه نهضت اس��امي ايران دنبال آن است كه »زن زير رو 
بند باشد« و خرافه پرستي را رواج دهد و... نيروهاي روشنفكر و دانشگاهي را از حوزه و 
روحانيت دور كند و ديوار سياه رضاخاني ميان حوزه و دانشگاه را- كه در پي نهضت امام 

فروپاشيد- بار ديگر بنياد نهد. 
3. به كشاورزان و زنان ايراني نيز بباوراند كه اگر نهضت اسامي ايران پيروز شود، آنان را 
از حقوق و آزادي باز مي دارد و زمين هايي را كه در پي به اصطاح »اصاحات ارضي شاه«! 

1. اطاعات، 1354/3/27. 



39
3

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

ده
ش ش

امو
م فر

قيا

به كشاورزان رسيده است به مالكان و زمين داران بازمي گرداند!
4. اينكه اسام راستين، همانا اسام شاهنشاهي است!! و نهضت امام و انديشه هاي او با 

اصول اسامي همخواني ندارد! 
در اين يادداشت، زير عنوان »تكني كالرها و چوب زيربغل« آمده است: 

... رداي قهوه اي، دستار سفيد، شال كمر س��بز، ريش حنايي و پرچم 
سرخ شايد اگر اش��عه ايكس به كار مي برديم قلب سياه و ذهن سياه تر 
را نيز مي ديديم. س��خن از يك ش��خصيت كاريكاتوري در يك كمدي 
تكني كالر نيست. از كساني سخن مي گوييم كه مي كوشند پلي پوشالي 

ميان كمونيسم و خرافه بزنند. 
گروهي از اين افراد در اين هفته در قم آفتابي ش��دند، سر و صدايي به 
راه انداختند، در و پنجره اي را شكس��تند و سپس از صحنه بيرون رانده 
شدند. منطق آنها چوب و چماقي بود كه همراه داشتند. اما بايد ديد آنها 
چه مي خواهند و چه مي گويند؟ نمايش��گران قم شعارهاي كمونيستي 
مي دادند. آنها يا به ش��عارهاي خود اعتقاد دارند يا ندارن��د، اگر اعتقاد 
ندارند كه بايد گفت آلت دست دشمنان كشور شده اند يا به خاطر خالي 
كردن عقده هاي خود چپ آوازه افكندن را انتخاب كرده اند، اگر از سوي 
ديگر آنها به شعارهاي خود اعتقاد دارند بايد گفت كه مردم ايران اجازه 
نخواهند داد يك ايدئولوژي بيگانه به آنها تحميل شود. ما ممكن است 
بسيار مسائل اجتماعي داشته باشيم، اما مجبور نيستيم براي حل اين 
مسائل به كتاب دعاهاي قرن نوزدهم اروپا متوسل شويم. از اين گذشته 
ديده ايم كه تحميل كمونيس��م بر كش��ورهاي گوناگون نتايج چندان 
درخشاني نداشته است. پس اين كاال در ايران خريداري ندارد. نزديك به 
50 سال فشار خارجي و داخلي در اين زمينه نتوانسته است اين واقعيت 
را عوض كند و نخواهد توانست. پرسوناژهاي تكني كالرها، در همان حال 
از خرافه سخن مي گويند، به زعم آنان زن بايد زير روبنده باشد وگرنه بايد 
به رويش اسيد پاشيد. اصاحات ارضي � به گفته بعضي سردمداران آنها 
� مغاير شريعت است، منشور انقاب ايران، به طور كلي، از نظر اين افراد 
پذيرفتني نيست. خوب، كدام انسان عاقلي ممكن است اين مزخرفات 
را بپذيرد و اصرار ورزد كه ايران به عهد بوق بازگردد. مي توان طرح ها و 
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پيشنهادهايي براي نتيجه گيري بهتر از اصاحات ارضي داد اما تخطئه 
اصل دادن زمين به زارعي كه در آن كار مي كند، نش��انه كوري سياسي 
و ضديت با مردم اس��ت. مي توان گفت كه فان اصل انقاب خوب اجرا 
نمي شود اما تخطئه اصولي كه هدفشان مشاركت بيشتر مردم در درآمد 
كشور و تحكيم حاكميت ملي بر منابع طبيعي است به قلمرو سفسطه 

تعلق دارد. 
اس��ام دين ترقي و تساوي اس��ت. ديني اس��ت كه يكي از نخستين 
اقداماتش جلوگيري از زنده  به گور كردن نوزادان دختر بود. ديني است 
كه كسب علم و به كار گرفتن ش��يوه هاي نو را وظيفه پيروان خود مي 
داند... اما اسام در به كار گرفتن ابزار پيشرفت و امروزي شدن نيازمند 
چوب زير بغل نيست. در حالي كه تكني كالرها ماركسيسم را به عنوان 
يك چوب زير بغل براي اسام توصيه مي كنند. بدين سان آن ها در يك 
زمان هم اسام را ناتوان اعام مي كنند و هم ماركسيسم را. فرهنگ ما 
يك فرهنگ اسامي اس��ت و اگر هويت اسامي خود را از دست بدهيم 

تقريباً هيچ چيز نخواهيم بود...1

رژيم ش��اه بهتر از هر كس��ي مي دانس��ت كه مبارزه روحانيان و خيزش قم هيچ گونه 
ارتباطي با كمونيس��م ن��دارد و فرزندان فيضيه با اله��ام از مكتب قرآن به پا خاس��ته و 
خواهان سرنگوني نظام شاه هستند. و از آنجا كه به درستي دريافته بود انديشه براندازي 

1. كيهان، 1354/3/21. 
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و ضدشاهي كه ريش��ه در مذهب دارد مي تواند خطر جدي و ريشه اي براي تاج و تخت 
شاه باشد، آن گونه سرآسيمه، آشفته و شتاب زده به سمپاشي و جوسازي دست زده بود 
و تبليغات ناهنجار و زنجيره اي بر ضد حماسه فيضيه و حماسه آفرينان خرداد54 به راه 

انداخته بود. 
پيرايه انتساب قيام طاب مدرسه فيضيه قم به كمونيسم و غيره، احمقانه ترين اقدام 
مطبوعات رژيم پهلوی بود. امام در پشتيباني از فريادگران فيضيه، اعاميه اي خطاب به 

ملت ايران صادر كرد. متن آن اعاميه در پي مي آيد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

1 شهر رجب 1395
خدمت عموم ملت شجاع و مظلوم ايران- ايدهم اهلل تعالي

اخبار واصله از ايران، دنبال شكس��ت مفتضحانه ش��اه در حزب بازي 
جديد، ب��ا آنكه موجب كمال تأس��ف و تأثر اس��ت مايه امي��د و طليعه 
درخشان آزادي اس��ت. تأس��ف از آنكه در عصري كه ملت ها يكي پس 
از ديگري از زير يوغ استعمار خارج مي ش��وند و استقال و آزادي خود 
را به دست مي آورند، ملت بزرگ مس��لم ايران با گماشته شدن يكي از 
مرتجع ترين افراد و يكي از عمال بي چون و چراي استعمار و سايه افكندن 
وحشتناك ترين استبداد وحشيانه بر سرتاسر كشور، از تمام شئون آزادي 
محروم و با جميع مظاهر استبداد و ارتجاع دس��ت به گريبان هستند. 
سازمان امنيت ايران به دستور شاه به صورت اداره تفتيش عقايد قرون 
وس��طايي درآمده و با مخالفان حزب تحميلي ش��اه، كه اكثريت قاطع 
ملت متدين است، با انواع تهديدها و اهانت ها و ضرب ها و شكنجه هاي 
وحش��يانه رفتار مي كنند. ملت ايران، از علماي دين تا دانش��گاهي و از 
بازاري تا زارع و از كارگر تا اداري و كارمند ج��زء، بايد معتقد به عقيده 
شاه باشند؛ گرچه بر خاف اسام و مصالح مسلمين و ملت باشد، گرچه 
استقال ملت و آزادي همه را بر باد دهد! و در صورت تخلف، سرنوشت 
آنها ضرب ها و حبس ها و ش��كنجه ها و محروميت ها از حقوق انس��اني 
است و متخلفين »مرتجع س��ياه« و »بي وطن سرخ« اند و بايد سركوب 
شوند. تأس��ف از س��ركوب كردن ملت مظلوم، و هجوم به دانشگاه هاي 
سراسر كشور. تأسف از واقعه جانسوز هفده خرداد )54( مدرسه فيضيه 
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و دارالش��فاء- كه واقعه قتل عام 15خرداد 42 را زن��ده كرد- و يورش 
بي رحمانه و مسلحانه عمال استعمار بر مدارس ديني كه جز با علم و فقه 
اسام و دفاع از قرآن كريم و احكام س��ازنده اسام سر و كاري ندارند، و 
شكستن سر و دست ها و در و پنجره ها و كوبيدن تا سرحد مرگ و پرتاب 
كردن جوانان بي پناه را از پش��ت بام ها )به جرم اظه��ار عقيده بر خاف 
حزب شاهي و به جرم سوگواري براي مقتولين 15خرداد(  كه به حسب 
نقل بعض مطبوعات خارجي، عدد مقتولين به 45 نفر و عدد مجروحين 
بسيار است كه در بيمارستان ها پذيرفته نشده اند؛ و بيش از سيصد نفر 
در زندان ها به سر مي برند كه سرنوشت آنها معلوم نيست. اين است وضع 
كشور مترقي! اين است معيار دموكراس��ي شاه!  اين است حال مملكت 
آزادمردان و آزادزنان! تأس��ف از وضع مطبوعات ايران كه مستقيماً زير 
نظر سازمان اداره مي شوند، و هر چه ديكته كنند مي نويسند و هر تهمتي 

خواستند به هر مقامي مي زنند. 
ولي ب��ا هم��ه مصيبت ها، بي��داري ملت ماي��ه اميد اس��ت. مخالفت 
دانشگاه هاي سرتاسر ايران- به حس��ب اعتراف شاه- و مخالفت علماي 
اعام و محصلين و طبقات مختلف ملت با همه فشارها و قلدري ها، طليعه 
به دست آوردن آزادي و رهايي از قيد استعمار است. شركت نكردن ملت 
غيور در حزب فرمايش��ي و انتخابات خائنانه، نمون��ه بيداري و پيروزي 

است. 
اينجانب به مل��ت بزرگ ايران پس از تس��ليت در اي��ن مصيبت هاي 
دلخراش و تس��ليت در اهانت به قرآن كريم و حريم اهل بيت طهارت- 
عليهم الس��ام- و تس��ليت در واقعه 15خرداد 42 و هفده خرداد 54، 
تبريك مي گويم بر اين روش��نفكري و آزادمنش��ي! تبريك مي گويم بر 

طلوع صبح آزادي و قطع ريشه استعمار و عمال خبيث آن! 
سام من بر مقتولين و مصدومين 15خرداد! سام من بر مصدومين و 
مظلومين هفده خرداد! سام من بر طبقات اهل علم و خطباي محترم! 
سام من بر جوانان غيرتمند دانشگاه هاي ايران! سام من بر مؤمنين و 
مسلمين سراسر كشور كه با عدم شركت در حزب تحميلي و انتخابات 
غيرقانوني مشت محكم بر دهان ياوه س��رايان زدند و وفاداري خود را به 
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اسام و مس��لمين ثابت كردند! س��ام من بر زندانياني كه در راه هدف 
مقدس اس��ام در زير شكنجه به س��ر مي برند! س��ام من بر جوانان و 
دانشجويان غيرتمند ايراني خارج كش��ور كه با كوشش ارزنده خود به 
اسام و برادران مس��لم خود خدمت مي كنند و فجايع استعمار و عمال 

آن را برما مي كنند.
من در اين لحظه هاي آخر عمر، نگراني ه��اي فراوان دارم. خوف از آن 
دارم كه اين شخص، كه با هر حيله اي متشبث ش��د مواجه با مخالفت 
ملت و طبقه جوان ش��د، بيش از اين مبتاي به تش��نج اعصاب شود و 
ملت مظلوم را بيش از اين به خاك و خون كش��د و ب��ا تهمت »مرتجع 
سياه« و »بي وطن سرخ«، علماي اس��ام و دانشمندان و روشنفكران را 
قتل عام كند. به خداوند متعال از ش��ر عناصر خبيثه پناه مي برم و قطع 
ايادي اجانب را مس��ألت مي نمايم. والسام عليكم و رحمت اهلل. روح اهلل 

الموسوي الخميني1 

دستاوردهای قيام فيضيه 
خروش فيضيه به رغم جوسازي ها و سمپاشي هاي گسترده رژيم شاه توانست در آسمان 
تيره و تار سرزمين ايران رعد و برق پديد آورد و نور اميد در دل ها بتاباند،  نهضت امام را 
اوج بخشد، موج ها بيافريند، راه نويني براي ش��ورش و خيزش باز كند، صداي فرزندان 
فيضيه را در سراسر ايران طنين انداز سازد و مايه رويش شود و دستاوردهاي پرباري به 
همراه آورد؛ هر چند در اين راه برخي از طاب بي گن��اه � بنابر گزارش خبرگزاري هاي 
برون مرزي- به ش��هادت رسيدند، ش��ماري به اداره نظام وظيفه گسيل شدند و با رفتار 
خش��ن و اهانت بار فرماندهان نظامي روب��ه رو بودن��د و رنج ها بردند. ش��ماري نيز در 
دادگاه هاي فرمايش��ي نظامي با زندان هاي درازمدت كيفر ديدند. طاب بازداشتي كه 
به زندان محكوم شدند، بيش از يكصد نفر بودند كه از 6 ماه تا 15 سال كيفر گرفتند. با 
وجود اين، خروش فيضيه در 15خرداد54 دستاوردي ارزنده، برجسته و سرنوشت ساز 

به همراه داشت. 
وزارت امور خارجه ش��اه در نامه اي به س��اواك يك مورد از اخبار يكي از روزنامه هاي 

خارجي پيرامون رويداد قم را چنين گزارش كرده است:

1. صحيفه امام، ج3، ص100-102. 
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... روزنامه TAGES-ANZEIGER در ش��ماره 11 ژوئ��ن 1975 خود در 
خب��ري از تهران مي نويس��د كه طبق گزارش��ات روزنامه ه��اي تهران 
دانشجويان رش��ته علوم ديني در ش��هر قم در هفته گذشته تظاهرات 
شديدي بر عليه دولت به عمل آورده اند و تظاهركنندگان از طرف قواي 
انتظامي دستگير و روانه زندان گرديده اند كه به زودي در دادگاه محاكمه 

مي شوند. بريده روزنامه براي ماحظه به پيوست ارسال مي گردد...
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حماسه خونين فيضيه هيمنه شاه را در هم شكست و به ملت ايران نماياند كه مي توان 
آشكارا روياروي شاه ايستاد و با شعار مرگ بر شاه سرنگوني رژيم او را فرياد زد. مردم از 
خيزش فيضيه درس گرفتند، جرأت يافتند، پيش آمدند. ديري نپاييد كه شعار فرزندان 
خميني در فيضيه شعاري همگاني و فراگير شد و در سراسر ايران طنين افكند و انقاب 
اس��امي را به ارمغان آورد. از اين رو، بايد گفت حماس��ه آفرينان فيضيه، طايه داران و 

پيشقراوالن انقاب سال 57 بودند. 
در پايان به بخشي از اعاميه حوزه علميه قم كه در سالروز فاجعه 17خرداد، در سال 

1355 انتشار يافته است، اشاره مي كنيم: 
... يك سال است كه از حوادث روزهاي پانزدهم و شانزدهم و هفدهم 
خرداد54 )دوازدهمين سالگرد كشتار بي رحمانه 15خرداد42 توسط 
رژيم جاد شاه(  مي گذرد. حوادثي كه- برخاف همه تبليغات دشمنان 
داخلي و خارجي ح��وزه روحانيت كه آن را يك ش��ورش ماجراجويانه 
توصيف مي كردن��د- كامًا از مواضع ضد طاغوتي، ضد س��لطنتي، ضد 

اشرافيت اسام ريشه مي گرفت...1
اين اعاميه از يورش وحش��يانه پليس و س��اواك به مدرس��ه هاي حجتيه و آيت اهلل 
بروجردي و حقاني در تاريخ 5خرداد ماه55 خبر داده اس��ت كه پس از جس��ت وجو و 
بازرسي حجره ها، 35 نفر از طاب مدرسه بروجردي و 11 نفر از طاب مدرسه حقاني 
را دس��تگير مي كنند. اين خودكامگي و قانون ش��كني نش��ان مي دهد كه رژيم شاه از 
حماس��ه 15خرداد54 تا چه پايه اي آس��يب ديده، ضربه خورده و هراسان بوده است و 
براي پيشگيري از تكرار آن در خرداد55 به بگير و ببند و ايجاد جو پليسي در حوزه قم 
دست زده  است، تا از تكرار حماسه 17خرداد54 پيش��گيري كند اما متعاقب اين قيام، 
طوفان طوفنده انقاب اسامی در سال 1356 از راه رسيد و بنيادهای نظام ظلم و فساد 

شاهنشاهي را از هم گسيخت. 

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 



40
1

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

مي
سا

-      ا
ي  

يران
گ ا

رهن
ه ف

 علي
رب

ي غ
ي ها

ماي
اهن

 سي
ه با

قابل
 و م

داد
خر

15

15خرداد و مقابله با سياهنمایي هاي غرب عليه فرهنگ 
ایراني  -      اسالمي

دکتر مظفر نامدار1

كه تقديرش به دست خويش بنوشت خدا آن ملتی را سروری داد 
كه دهقان��ش برای ديگران كش��ت به آن ملت سر و كاری ندارد 
اقبال الهوری 

مقدمه 
مجموعه ای كه در دس��ت داريد از يك جهت ش��ايد يك خوانش جديد درباره نهضت 
15 خرداد سال 1342 باشد اما از جهت ديگر در مورد آينده شناسی چرخش های سياسی، 
چرخش های عقيدتی و چرخش های ضد انقابی در ايران دوران معاصر نيز هست. درست 
اس��ت كه اين مجموعه به دگرگونی های نيم قرن پيش اي��ران و آغاز نهضت امام خمينی 
می پردازد، اما به نوعی با دورنمای انقاب اسامی نيز پيوند وثيقی دارد و امكان اثبات و نفی 

1. اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال دوازدهم، شماره 43 و 44، بهار و تابستان 94 به چاپ رسيده 
است.
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مضمون و جوهر انديشه ها، جريان ها و فرآيندهايی كه از آغاز تا به امروز به نوعی در ارتباط 
با نهضت امام خمينی و انقاب اسامی بوده اند، را فراهم می سازد. 

پاس��خ های متنوعی كه در طول نهضت امام خمينی از آغاز تا به امروز، به موضوعات 
و مسائل پيچيده تاريخی، سياسی و عقيدتی داده می ش��ود عموماً ناظر به اين پرسش 
بنيادين اس��ت كه نهضت امام خمينی، درخت تنومند و س��رزنده و ش��اداب آن يعنی 
انقاب اسامی و ميوه شيرين آن يعنی جمهوری اسامی به كجا می رود؟ اين سؤال، به 
ويژه اگر پويايی تحوالت اجتماعی مدنظر قرار گيرد، همواره تمامی جنبش های بزرگ 
اجتماعی و توده های وس��يع مردمی و گروه ها و جريان های سياسی را به خود مشغول 
كرده است و نهضت امام خمينی و انقاب اسامی نيز از اين قاعده مستثنی نيست. بايد 
اعتراف كرد كه چنين پرسشی آشكارا هراس انگيز و فكر كردن به ابعاد و نتايج احتمالی 

آن دلهره آور است. 
ما می دانيم كه اين جهان در س��طح گس��ترده ای دس��تخوش دگرگونی اس��ت. اين 
دگرگونی ها نه تنها تكنولوژی و ارتباطات، بلكه تمامی حيات اجتماعی ما را در بر گرفته 
است. اكنون همه ما حتی دلهره تغيير در خصوصی ترين روابط شخصی در درون خانواده 
خود را از طريق شبكه های سايبری و تلفن های هوشمند كه در خلوت و جلوت ما حضور 
دارند را با تمام وجود حس می كنيم. بنابراين چگون��ه می توانيم به حال و آينده فعل و 
انفعاالت سيستم اجتماعی خود نينديشيم و به اثرات اضطراب آور اين فعل و انفعاالت و 

پيامدهای آن فكر نكنيم. 
پرسش از جهت های آينده در زندگی بش��ر آنچنان هول انگيز است كه حتی بعضی از 
متفكرين علت بازگشت انسان پسامدرنيته به مذهب را در صور گوناگونش، بيم از آينده 
پر ابهام و پر مخاطره و تسكينی می دانند كه ايمان مذهبی در مقابل اين وحشت زدگی 
بشارت می دهد؛ آن هم در دورانی كه انس��ان با تبختر خاصی تصور می كرد كه فرآيند 
جنجالی و پرخروش توسعه علوم و تكنولوژی و عقلی شدن بر مذهب سايه خواهد افكند 

و برای هميشه تومار آموزه های پيامبران را در هم خواهد پيچيد.1 
توهم  بشر اين  بود كه  با خارج  كردن  دين  و اخاق ، سياست  عقلي  خواهد شد. اما اكنون  
رفته  رفته  انسان  نگران  است  كه  بيش  از حد به  عقل  خود تكيه  كرده  است . جوامعي  كه  
حدود دو، س��ه  قرن  است  با عقل  فلسفي  اداره  مي ش��وند بيش  از همه  مستعد خشونت ، 
كشتار، توليد ساح هاي  كشتار جمعي ، س��لب  آزادي هاي  بشري  و نابود كردن  زندگي  

1. برای مطالعه بيشتر رك: آدام شاف، جهان به كجا می رود؟، ترجمه فريدون نوايی، تهران، آگاه، 1369. 
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انسان  هستند. از كانت  به  بعد نقش  فلسفه  در سياست  اين  بود كه  نگذارد عقل  از محدوده  
حس ، تجربه  و اس��تقرا فراتر رود؛ اما از همان  لحظه  مش��خص  بود كه  با چنين  رويه اي ، 

فلسفه  سياست  دچار تناقضي  آشكار خواهد شد. 
بنابراين حتی اگر در ميان تمامی نظريه هايی كه به علل و عوامل قيام ملت ايران عليه 
رژيم پهلوی در 15 خرداد سال 42 و انقاب اسامی سال 1357 پرداخته اند، تنها از اين 
زاويه، يعنی بيم از آينده پر ابهام و پر مخاطره ك��ه در نتيجه دگرگونی های ايران بعد از 
كودتای 28 مرداد به وجود آمد به اين نهضت نظر شود و بازگشت ملت ايران به مذهب در 
حوزه سياست را ناشی از سردرگمی، وحشت و ابهام چشم اندازهای دگرگونی در دوران 
پهلوی و قبل از آن بدانيم باز هم از عظمت نهضت امام كاسته نخواهد شد و خوانش های 
مكرر اين نهضت و چش��م اندازهای آينده آن ما را از دلهره های ابهام برانگيز و نامطمئن 

در امان خواهد داشت.  
خيلی از محققين اين را پذيرفته اند كه نهضت امام خمينی در سال 42 با ايجاد شكاف 
در اركان ايدئولوژی های س��نتی و كهنه ما و نظام های ارزش��ی مرتبط با اين سنت ها، 
بحران های متعدد و ژرفی را در نظام شاهنش��اهی و جريان های وابسته و پيوسته به آن 
ايجاد كرد كه صرفاً نمی توان با پاس��خ های ابهام برانگيز و نامطمئن از كنار آن گذشت و 
آن را فقط به اصاحات امريكايی ها در ايران و بی ارادگی رژيم ش��اه و امثال اين داليل 

فرو كاست. 
بعد از كودتای 28 مرداد سال 1332،كافی بود چند سالی ديگر، سرشار از سرمستی 
متأثر از پيروزی كودتاگران و بازی مبارزه موش و گربه ای گروه ها و جريان ها با دولت ها 
و مجالس دست نشانده شاه بگذرد تا ايران به يك كشور مطلقاً اسير و مستعمره امريكا 
و اسراييل و بازار مصرف كاالهای بنجل اروپايی، امريكايی و اسراييلی و از همه بدتر به 
يك كشور با يك مذهب جعلی بهايی- صهيونی تبديل شود. جنبش مشروطه و جنبش 
ملی شدن صنعت نفت قرار بود برای ايران آزادی، امنيت، قانون، عدالت، تجدد و ترقی به 
ارمغان آورند ولی مشروطه خواهان، سرنوشت اين ملت را در كمتر از يك دهه به دست 
دهشت آفرين ترين حكومت ديكتاتوری و ارعاب سپردند. هيچ دوره ای از تاريخ ايران را 
سراغ نداريم كه توسط يك دولت اين همه جنايت و خيانت در مقياس تمام ايران زمين و 
در مقياس تمام منافع ملی و در مقياس تمام فرهنگ و ميراث تمدنی ايران اتفاق افتاده 

باشد. 
جنايت و خيانت هاي��ی توده گير كه به ش��يوه ای به ظاهر عقان��ی و قانونی و در پس 
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ش��عارهايی به ظاهر ج��ذاب و دهن پر ك��ن و با خونس��ردی تمام به نام مدرنيس��م و 
مدرنيزاسيون صورت گرفت. جنايت هايی زاييده توهمات كس��انی كه خود را متجدد 
و مترقی می خواندند و دامنه اين تجدد و ترقی را حتی به زندگی ش��خصی و خصوصی 
خانواده های ايرانی كشاندند تا قدرت مطلقه ای را به نام قدرت مدرن در ايران پايه ريزی 
كنند. قدرتی كه به جای حفاظت از امنيت، آزادی و استقال كشور، حافظ منافع اربابانی 

بود كه پشتوانه های تئوريك، تسليحاتی و سياسی اين قدرت به حساب می آمدند.
قرنی كه با چنين چرخش شومی از سال 1299 شمسی )سال كودتای سياه رضاخان( 
در ايران آغاز ش��د از همان ابتدا پيام آور تغييرهای ويران كنن��ده ای در نظام فرهنگی و 
اجتماعی ايران بود. از جنبش مشروطه تا نهضت 15 خرداد 42، فرآورده های سياسی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در كش��ور، نه نمودار واقعيت های جامع��ه ايرانی بلكه 
ساخته س��اده لوحانه ذهن هايی بود كه باور كرده بودند »تجدد و ترقی را می توان مانند 
درخت نارگيل از جايی به جای ديگر منتقل كرد و به بار نشاند.« چنين صورت هايی از 
تجدد از نظر عقلی مواردی سطحی و دور از بافت های اجتماعی و فرهنگی ايران بود و از 

ابتدا روشن بود كه مورد اقبال عمومی قرار نگيرد.
اما چرخش��ی كه بعد از كودت��ای س��ياه در اركان حكومتی ايران ايجاد ش��ده بود از 
ناحيه اربابان خود مأموريت داش��ت به هر قيمتی ايران را وارد مدار حاش��يه های نظام 
سرمايه داری كه تأمين كننده انرژی های حياتی برای اين نظام از يك طرف و بازار مصرف 
كاالهای اين نظام از طرف ديگر باش��د، كند. اين سياست ها تا قبل از نهضت 15 خرداد 
سياست های جاری در ايران بودند ولی دولتمردان، روشنفكران و صاحب نظران اين مرز 
و بوم نه تنها با زبان بسته در گوشه ای نشسته و نظاره گر اين رخدادهای شوم بودند بلكه 

بخش قابل توجهی از آنها خود كارگزاران دوره گذار به حساب می آمدند. 
اما توفان از نقطه ای كه كس��ی تصورش را نمی كرد فرا رس��يد و باز هم مثل گذش��ته 
تاريخ، از درون حوزه های علميه اين س��كوت مرگبار شكسته ش��د. ترديد در حقانيت 
رژيم سلطنتی و پايه های آن توسط امام خمينی راه را برای پرسش های بنيادی گشود. 
- آيا ترقی ايران آن گونه كه از يك قرن پيش در گوش ما زمزمه می كنند جز با گذشتن 

از روی كشته های راه دين و آموزه های پيامبران، امكان پذير نيست؟ 
- آيا پيشرفت و توس��عه و تعامل با جهان جز با گذشتن از روی پيكر مطهر كشته های 

استقال، آزادی، هويت، فرهنگ و اصالت كشور ميسر نيست؟ 
- آيا عزت و س��ربلندی جز با تقليد از بيگانگان و ناديده گرفتن ذخاير و س��رمايه های 
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بومی غير ممكن است؟ 
- آيا دين برای اين كه مق��دس، عزيز، و پاك بماند بايد از ح��وزه عمومی مردم يعنی 

سياست، حكومت و ساير امور دنيا خارج شود و به حوزه شخصی برگردد؟
- آيا رژيم سلطنتی و پادشاهی آن گونه كه به ما گفته اند وديعه الهی است و مردم حق 

ترديد و نفی آن را ندارند؟
- آيا رژيم سلطنتی يك رژيم عقلی و منطقی است؟ 

- آيا اطمينان داريم كه باورهای غرب گرايان بازتاباننده هنجارهای فرهنگی و تاريخی 
ملت ايران است؟

- آيا بدون هماهنگی و سازگاری سياسی با قدرت های استكباری نمی توان از امكانات 
جهانی استفاده كرد و مسيری كه آنها به ما نشان می دهند به اضمحال منتهی نخواهد 

شد؟
- آيا پيشرفت عمومی كش��ور جز با هماهنگی با قدرت های بزرگ امكان پذير نيست 

بنابراين ما هميشه بايد در پناه يكی از قدرت ها زندگی كنيم تا تكه نانی به ما برسد؟ 
نظام پرس��ش هايی كه امام خمين��ی ايجاد كرد آتش بر خرمن خش��ك و پوس��يده 
نظام كهنه و فرس��وده شاهنش��اهی در ايران انداخت. اين خاصيت جنبش های الهی و 
جنبش های در مسير حق است. اين جنبش ها شرايط، امكانات، سؤال ها و فرصت های 
جديدی فراهم می س��ازند. راس��ت گفته اند ك��ه آنچ��ه در جنبش ها اهمي��ت دارد و 
تعيين كننده اس��ت نظام سؤال هاست نه امكانات پاس��خ. اين همان فرصت و موقعيتی 
بود كه امام در رخدادهای ناظر به جنبش 15 خ��رداد و وقايع بعد از آن برای ملت ايران 

فراهم كرد. 
نظام پيوسته س��ؤال هايی كه اركان رژيم پهلوی و س��تون های نگهدارنده اين اركان، 
ديوانساالری فرسوده و از كار افتاده ايران، جريان های نمادين و بی بو و خاصيت مبارزه 
با رژيم، پاسداران مذهب رسمی حكومت، و عبادات و عادات مردم و تئوری های رنگ و 

رو رفته تجدد و ترقی را در گستره ای از ابهام و ترديد قرار داد. 
از آن طرف اين پرسش ها رخوت و سستی و ترس حوزه ها را فرو ريخت و نگاه به اسام 
را به مسير اصلی آن برگرداند. اسام در ايران و از نظر پيروان مكتب اهل بيت، هيچ گاه 
صرفاً مجموعه ای از احكام، معامات و عبادات نبود؛ بلك��ه يك تاريخ و يك مكتب بود. 
اسام اهل بيت در ايران هميشه زبان گفتاری س��اده مردم ايران برای ابراز نارضايتی از 
وضع موجود بود و امام خمينی اين زبان را می شناخت. برخاف جريان هايی كه نسبتی 
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با اين زبان نداشتند و چون شناخت دقيقی از اين زبان نداشتند به دنبال اين بودند كه به 
هر طريق ممكن اين زبان را از ايران حذف كنند و زبان ديگری جايگزين سازند. 

امام می دانست كه مذهب در ايران احكام نيست بلكه روش زندگی است. ما می توانيم 
با اس��تدالل يا با تخريب و تحريف يا با زور و ايجاد ترديد افكار و حتی احكام را دگرگون 
كرده يا دگرگون نشان دهيم اما تغيير در روش زندگی كار پيچيده و مشكلی است. آنچه 
نهضت 15 خرداد را نقطه عزيمت و نقطه عطف تاريخ معاصر ايران می كند همين است 
كه امام خمينی متوجه تاش های خطرناكی می ش��ود كه از جنگ دوم جهانی به بعد 
برای تغيير روش زندگی مردم در ايران ساماندهی می شود. تاشی كه اگر در ايران ادامه 
پيدا می كرد و سبك زندگی اس��امی  مردم را دگرگون می ساخت بی ترديد امروز ايران 
يك كشوری شبيه مصر يا عراق يا عربستان و يا تركيه در منطقه می شد. كشوری از هم 

گسيخته و تجزيه شده و درگير در منازعات قومی ، قبيله ای و فرقه ای. 
بنابراين پرسش از چشم اندازهای آينده نهضت امام خمينی، پرسشی است كه در زمينه 
مضامين مختلف اين مجموعه خوابيده است و پرسشی اس��ت نه برای اين كه پاسخی 
تعهدآور بدان داده شود كه اين كاری غير عقانی است، بلكه به خاطر اين است كه مسائل 
مبتا به ملت ايران در صد سال اخير در زمينه های اين پرسش بيان شود و به مشكات 
و راه حل های احتمالی آن فكر شود و مشخص گردد چرا ملت بزرگ ايران از ميان تمام 
گزينه های سياسی پر زرق و برق و پر طمطراق موجود و از ميان تمامی جريان ها، گروه ها 
و احزاب و از ميان تمامی  ايدئولوژی ها، فلس��فه ها و نظريه های سياسی، امام خمينی و 
انقاب اس��امی  را انتخاب كرد؟ چرا در ميان همه مدل های نظام سياس��ی موجود در 
جهان به سراغ مدل ناش��ناخته و غير متعارفی به نام جمهوری اسامی  رفت و دوست 
داشت كه اين مدل را هم به جهان معرفی كند؟ چرا بايد به امكانات اين انتخاب فكر كرد؟ 

و چرا بايد به اين انتخاب پايبند بود و به آن احترام گذاشت؟ 
ش��ايد از اين منظر بود كه امام خمينی دوست نداش��ت نهضت 15 خرداد ملت ايران 
فراموش شود؛ شايد از اين منظر بود كه امام خمينی از ما می خواست كه پيوسته به اين 

بينديشيم كه:
پانزده خرداد چرا به وجود آمد؟ و مبدأ وجود آن چه بود؟ و دنباله آن 
در سابق چه بود؟ و االن چيست؟ و بعدها چه خواهد بود؟ 15 خرداد را 
كی به وجود آورد؟ و دنبال��ه آن را كی تعقيب ك��رد؟ و اآلن كی همان 
دنباله را تعقيب می كند؟ و پس از اين اميد به كيست؟ 15 خرداد برای 
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چه مقصدی بود؟ و تاكنون برای چه مقصدی اس��ت؟ و بعدها برای چه 
مقصدی خواهد ب��ود؟ 15 خرداد را بشناس��يد؛ و مقص��د 15 خرداد را 
بشناسيد؛ و كسانی كه 15 خرداد را به وجود آوردند بشناسيد؛ و كسانی 
كه 15 خرداد را دنبال كردند بشناس��يد؛ و كسانی كه از اين به بعد اميد 
تعقيب آنها هست بشناس��يد؛ و مخالفين 15 خرداد، و مقصد 15 خرداد 

را بشناسيد...1
وجه آينده پژوهی اي��ن نهضت از منظر امام خمينی، هي��چ توجيهی ندارد جز اين كه 
نهضت 15 خرداد و آرمان های آن تنها امكان و ضرورتی بود كه می توانس��ت جايگزين 
وضع حقارت باری باشد كه ايران در آن دوران گرفتارش بود. اين كه ملت ايران پذيرفت 
كه اگر اين جايگزين��ی اتفاق نيفتد آينده هي��چ فرصتی برای حض��ور در تاريخ به اين 
سرزمين توحيدی نخواهد داد خود يك تصميم سرنوشت ساز تاريخی بود كه بايد اتخاذ 

می شد. 
ملت ايران آگاهانه اين تصميم را گرفت. از آن دورانی كه اصاحات امريكايی را رد كرد 
و به تمام جريان هايی كه مأموريت بزك كردن اس��تبداد و استعمار را داشتند نه گفت 
و عزيزترين گوهر وجودی خود يعنی جان را بر كف گرفت و در مقابل گلوله و س��رنيزه 
ايستاد و حاضر شد مثل مواليشان حسين بن علی)ع( با همه دارايی های خود به ميدان 
بيايند، نشان می داد كه ملت ايران اين مسير را احساساتی انتخاب نكرده است و يا برای 
رسيدن به منافع شناخته ش��ده ای كه اغلب گروه ها، احزاب و جريان ها برای آن مبارزه 

می كنند، به ميدان نيامده است.
ايستادگی در مقابل اركان نظام شاهنشاهی و نفی اين نظام و مقاومت در برابر تمامی  
س��تون های نگهدارنده آن و از همه مهم تر ترديد در اصاحات نمايشی و انديشيدن به 
ضرورت جايگزينی برای آن ش��ايد امروز در موقعيتی كه انقاب اسامی  برای ما فراهم 
كرده اس��ت به ظاهر امر بعيد و خطيری به نظر نرسد ولی نسل حاضر و نسل آينده بايد 
به دلهره آور بودن اين امكان و ضرورت، حتی در حوزه پندار، در ش��رايط سال های دهه 

40 و 50 بينديشد. 
در س��ال هايی كه ب��ا عوام فريبی های رژيم پهل��وی و نمايش های عجي��ب و غريب و 
فريبنده ای چون تقسيم اراضی در ميان دهقانان، لغو رژيم ارباب- رعيتی، اعطای آزادی 
به زنان، آزادی انتخابات، بردن سواد به روستاها، بردن بهداشت به روستاها، شريك كردن 

1. صحيفه امام، ج8، ص53. 
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مردم در سود كارخانه ها و امثال اين شعارها پای بسياری از جريان هايی كه داعيه مبارزه 
با استبداد و استعمار داشتند، لغزيد و اغلب گروه ها و جريان ها را نه تنها خلع مسئله كرد 
بلكه بعضی از اين جريان ها برای شراكت در اين انقاب شاهانه و ابراز تبريك به محضر 

اعلی حضرت همايونی! گوی سبقت را از يكديگر می ربودند. 
در چنين فضايی كه عقل و هوش از س��ر همه پريده بود، به گون��ه ای كه صدای پای 
اضمحال و نابودی را در بغل گوش خود نمی ش��نيدند و كسی جسارت پرسش درباره 
چش��م انداز اين وقايع پی در پی را نداش��ت، طلبه ای از درون يكی از حجره های حوزه 
علميه قم، دست خالی و بدون پش��توانه حمايت محكم حتی از درون شبكه های قوی 
مرجعيت در ساختار حوزه، بدون داشتن حزب و گروه و سازمان و بدون داشتن پشتوانه 
حمايتی يكی از قدرت های خارجی )كه در اين دوران اغلب گروه ها و جريان ها به داليل 
متعددی خود را به اين پش��توانه ها متصل می كردند و برای اي��ن كه نماينده انحصاری 
اين قدرت ها در ايران باشند با هم مس��ابقه می دادند(؛ به ميدان آمد و مردم را كه هدف 
اصلی اين عوام فريبی ها بودند با خود به صحنه آورد و نمايش��ی بودن اين عوام فريبی ها 

را بر ما ساخت. 
اگر از اين زوايا به نهضت 15خرداد سال 42 نگاه نكنيم انديشيدن به چشم انداز آينده 
15خرداد در »بعدهای« تاريخ و مقصد 15خرداد و دنباله های آن و ش��ناخت مخالفان 
آن كه هدف توصيه های راهبردی امام خمينی اس��ت، برای كسانی كه از اين »به بعد« 
اميد تعقيب آرمان های 15خرداد را در س��ر می پرورانند بی وج��ه خواهد بود. عظمت 
نهضت 15خرداد وقتی فهميده می ش��ود كه به تحليل های جامعه ش��ناختی نيروهای 
مقابل 15 خرداد توجه شود. تحليل های كسانی كه جوان های نسل اول انقاب اسامی 
 كه با نام و ياد و نوش��ته های آنها شور مذهب و ش��ور انقاب در آنها به خروش می آمد، 
نمی توانستند باور كنند كه امكان دارد چنين متفكرانی نيز در پرتو اقدامات عوام فريبانه 
انقاب سفيد، به تمام داشته های جامعه ش��ناختی خود كه بدان مغرور بودند بخندند و 
فريب تابلوهای »شركت تعاونی روستايی« در مسير جاده ها و »مزارع كشت و صنعت« 
نمايشی رژيم شاه را بخورند؛ مزارعی كه از اساس متعلق به صهيونيست ها بود و ربطی به 
كشاورزانی كه در همان سال های اول اصاحات ارضی نابود شدند و به شهرها مهاجرت 

كرده بودند نداشت!! 
در خرداد سال 43، 15خردادی ها در انديشه پيدا كردن جسد پاك كشته های خود در 
گورستان ها سرگردان بوده و در تب و تاب بزرگداشت اين فاجعه می سوختند و از همه 



40
9

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

مي
سا

-      ا
ي  

يران
گ ا

رهن
ه ف

 علي
رب

ي غ
ي ها

ماي
اهن

 سي
ه با

قابل
 و م

داد
خر

15

حياتی تر، به شيوه ايستادگی و افشای قرارداد قرون وس��طايی كاپيتوالسيون در عصر 
انقاب سفيد!! فكر می كردند. ولی عده ای در همين دوران گرفتار اثبات يا نفی سرشت 
طبقاتی هيئت حاكمه و دور بودن اعلی حضرت از اين پايگاه طبقاتی بودند. مراد من در 
اينجا نفی يا ايجاد ترديد نس��بت به بعضی از چهره های تاريخی در ايران معاصر نيست 
بلكه هدف اين است كه نش��ان دهيم چرا بايد به نهضت 15 خرداد از زاويه تحليل های 
متعارف جامعه ش��ناختی و سياس��ی نگاه نكرد و برای اين جنبش همان عائم عمومی  
را كه جامعه شناسان و جنبش شناس��ان برای همه جنبش های اجتماعی قائل هستند، 

قائل نشد. 
زيرا حتی مخالفان نهضت 15 خرداد در بدنه نيروهای منسوب به مذهب نيز در برقراری 
رابطه با اين نهضت و فهم آن متعارف عمل نكردند. همان طوری كه امروز در نس��بت با 

انقاب اسامی  نيز اين گونه عمل می شود. 
دكتر علی شريعتی در خرداد س��ال 1343 هنگام بازگشت به ايران در مرز بازرگان به 
جرم فعاليت برای جبهه ملی در فرانسه بازداشت می شود و طبق اظهارات خودش از راه 
زمينی به تهران منتقل می گردد. در تهران مورد بازجويی قرار می گيرد و در نهايت، ورای 
مباحث مطروحه در برگه های بازجويی، نامه جداگانه ای كه بعدها به نامه 40صفحه ای 
شهرت پيدا می كند برای ساواك می نويسد. اين نامه از جهت نگاه جامعه شناختی كه به 
ايران بعد از اصاحات ارضی دارد در نوع خود جالب توجه است و به نظر می رسد بهترين 
سند برای فهم مبانی اختافی نهضت 15 خرداد با ساير جريان ها به خصوص جريان هايی 
كه به نوعی به مذهب منسوب بوده و در قالب جريان های مذهبی وابسته به جبهه ملی 
و وفادار به دكتر مصدق در گرايش های سوسياليس��تی و ليبراليستی و ناسيوناليستی 
فعاليت می كردند، می باشد. دكتر شريعتی در اين نامه به نكات مهمی  اشاره می كند كه 
نشان می دهد چرا در نهضت امام خمينی و قيام 15 خرداد از جريان های مذهبی و غير 
مذهبی اثری نيست و اين نهضت بيش از آن كه يك نهضت از پايگاه اجتماعی خاصی با 
گروه پيشرو خاص باشد يك نهضت به تمام معنا مردمی  و فراگير بود و چرا نبايد با ابزار 
جامعه شناختی متعارف كه تحت تأثير بنياد های فلسفه سياسی و اجتماعی غربی است 

به سراغ اين نهضت رفت. 
دكتر شريعتی می نويسد: 

اولين برخورد من با ايرانی كه بيش از پنج سال از آن دور بودم گرچه 
نامطلوب بود اما موجب ش��د كه من ناگهان متوجه شوم كه در اين پنج 
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سال غيبت، وضعی در ايران به وجود آمده است كه با تصوری كه من و ما 
همه كه در خارج بوديم داشتيم با آن سازگار و منطبق نيست... مأموران 
اطاعات و مطبوعات و كسانی كه معرفی ايران و اوضاع ايران را در خارج 
بر عهده دارند چنان ضعيف يا سهل انگارند كه به هيچ وجه كوچكترين 
قدمی  مؤثر در راه شناس��اندن جريانات اخير ايران و تغييرات ريشه ای 
اجتماعی كه در آن رخ داده است برنداشته اند و شايد خود نيز به درستی 

و عميق از آن آگاه نيستند...1

1. شريعتی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1378، ج1، ص172. 
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دكتر ش��ريعتی از مس��ير مرز بازرگان تا تهران كه 
بی ترديد نصف آن در شب طی شد مگر چه ديده بود 
كه اين گونه منقلب گرديد و خارج از همه مقياس های 
س��نجش تحوالت اجتماعی، از كارگزاران حكومت 
شاه شكايت می كند كه چرا اين دگرگونی ها را خوب 
به دانشجويان در خارج و به مردم معرفی نمی كنيد!! 

او می گويد: 
من وقتی وارد ايران ش��دم در طول 
راه تا تهران وقتی چشمم به تابلوهای 
پياپ��ی ك��ه ش��ركت های تعاون��ی 

روس��تايی را اعام می كرد می خورد غير عادی می نمود به غالب دهات 
بين راه كه می گفتند اين ساختمان مدرسه است كه بدون كمك مالی 
دولت خود سپاهيان دانش و مردم ساخته اند بر می خوردم تا حد زيادی 
قابل تصور نبود... ب��ه عقيده من قانع كردن دانش��جوی ايرانی خارج از 
كشور را نسبت به تقسيم اراضی، نابود شدن فئوداليته، آزادی زن، تجهيز 
عليه بی سوادی و سهيم كردن كارگر در سود به مراتب آسان تر و فوری تر 

است تا ديگران...1 

1. همان، ص81-83. 

جنبش مشروطه و جنبش ملی 
شدن صنعت نفت قرار بود برای 
ایران آزادی، امنيت، قانون، 
عدالت، تجدد و ترقی به ارمغان 
آورند ولی مشروطه خواهان، 
سرنوشت این ملت را در 
کمتر از یک دهه به دست 
دهشت آفرین ترین حکومت 

دیکتاتوری و ارعاب سپردند
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نمی خواهيم ادعا كنيم كه مبادی س��نجش جامعه ش��ناختی متفكران��ی مثل دكتر 
شريعتی در حد چند تابلوی ش��ركت تعاونی روستايی و سطحی و س��اده بود ولی اين 
مس��ئله در فهم مبادی بنيادين جنبش 15 خرداد در ش��رايطی كه تحصيل كرده های 
جامعه شناسی دانشگاه سوربن فرانسه با ديدن چند تابلو در روستاها نتيجه می گرفتند 
كه رژيم ش��اه در ظرف پنج س��ال فئوداليته را در ايران نابود، زنان را آزاد، بی سوادی را 

ريشه كن و كارگران را در سود سهيم كرده است، بسيار اهميت دارد! 
نگاه دكتر شريعتی و كسانی كه مثل ايش��ان می ديدند و تحليل می كردند و هنوز هم 
به انقاب اس��امی  نيز چنين نگاهی دارند، دقيقاً ش��بيه همان نگاهی است كه مارك 
گازيوروسكی در كتاب سياست خارجی امريكا و شاه و اغلب تحليل گران غربی نسبت به 

انقاب اسامی  دارند. او می نويسد: 
انق��اب 79-1978 ايران برای اكث��ر ناظران نقطه ابهامی  به ش��مار 
می آيد؛ زيرا اين كشور از اوايل دهه 1960م/1338ش، از نرخ باالی رشد 
اقتصادی بهره مند ب��وده و در جريان كامل يك »انق��اب از باال« )مثل 
انقاب س��فيد( قرار گرفته بود، كه به نظر می آمد جلودار كش��ورهايی 
باش��د كه در راه مدرنيزه كردن خود، گام برمی دارند. يك برنامه عمده 
اصاحات ارضی به اجرا در آمد و صنعتی كردن كش��ور با س��رعت، در 
حال انجام بود كه تقريباً برای همه قش��رهای اجتماع ايران، اشتغال و 
بهبود وضع اقتصادی را فراهم می آورد... نسل جديدی از تكنوكرات های 
تحصيلك��رده غرب در س��مت های باالی ام��ور دولت��ی و صنعتی قرار 
گرفتند... كارشناس��ان همانند ناظران امور، چ��ه در داخل ايران و چه 
در كشورهای ديگر، از اين كه در چنين شرايطی انقابی سريع رخ داد، 

مبهوت ماندند...1
شباهت نگاه شريعتی و گازيوروس��كی در فهم تحوالت جامعه شناس��ی ايران به اين 
اعتبار شبيه به هم است كه از يك مبانی تئوريك در غرب سرچشمه می گيرد و بيش از 
آن كه ناظر به وقايع و اثرات آن در باورها، آرمان ها و تمايات درون جامعه باشد ناظر به 
خود تئوری و مبانی حاكم بر اين تئوری هاست. تئوری ها در علوم انسانی، لزوماً منطبق 
با واقعيت نيس��تند بلكه برس��اخته های ذهنی ما برای تفس��ير واقعيت ها هستند. اين 
برس��اخته های ذهنی كه ما تاش می كنيم آن را به تمامی  وقايع مشابه تعميم دهيم، 

1. مارك ج. گازيوروسكی، سياست خارجی امريكا و شاه، ترجمه جمشيد زنگنه، تهران، رسا، 1371، ص33. 
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هميشه استعداد الزم را برای تبيين رخدادها ندارند. در حوزه علوم انسانی چون شرايط و 
عوامل تأثيرگذار، آرمان ها و انگيزه ها و مكانيسم های متنوعی كه در شرايط  و محيط های 
متفاوت يكسان نيستند در وقوع و فهم رخداد تأثيرگذار است به سختی می توان نتايج 
به دست آمده در يك رخداد را بر رخداد مشابه تعميم داد. برای همين بود كه شريعتی 

و گازيوروسكی نتوانستند وقوع رخداد را به درستی درك كنند.
آنها نگاه نمی كنند كه اين تابلوها و ساختمان ها، اوالً؛ واقعی است يا نمايشی است برای 
رهگذرانی كه لحظه ای از كنار آن رد می ش��وند! ثانياً؛ چه ميزان عزت، رضايت، كرامت 
و آزادی جامعه را ارتقا بخشيده است؟ فقط تعداد تابلوها برای آنها ماك رضايتمندی 
مردم و مبانی توسعه بود. آنچه باعث شد كه شريعتی با ديدن چند تابلو و چند مدرسه 
نتيجه بگيرد كه تحوالت بزرگی در ايران به وقوع پيوسته و در نتيجه مردم خوشبخت و 
راضی هستند!! شبيه همان چيزهايی است كه گازيوروسكی ديده بود و تصور می كرد با 

چنين اتفاقاتی ديگر معنی ندارد كه در ايران انقابی اتفاق بيفتد.
اين مبانی  توانايی نداشتند بزك كردن های پش��ت اين دگرگونی ها را ببينند و ميزان 
رضايت يا نارضايتی مردم را به درس��تی تحليل كنند؛ زيرا معيارهای حاكم بر مبانی ای 
كه شريعتی و گازيوروسكی از آن اس��تفاده می كردند چيزی فراتر از تابلوها نبود. مثل 
نگاهی كه امروز عده ای به تابلوها، قرارداده��ا، گفت وگوها، مذاكرات و مقاوله نامه ها در 
جمهوری اس��امی  دارند. آنها متوجه بزك كردن های امريكا در پش��ت اين مذاكرات 
نيستند و سرنوشت اين مملكت و انقاب را به گونه ای به بعضی از مذاكرات پيوند زدند 
كه گويی اگر به توافقی نرسيم همه چيز از دست رفته است و همه چيز تيره و تار و سياه 

خواهد شد. 
اين نوع سياه نمايی نس��بت به داش��ته های ملت ايران، در تاريخ ما ريشه قديمی  دارد 
و واقعه جديدی نيس��ت. يكی از مبادی اساس��ی نهض��ت 15 خرداد مب��ارزه با همين 
سياه نمايی هايی بود كه رژيم پهلوی، جريان غرب گرايی، مستشرقين و اركان نگاهدارنده 
آنها هميشه نسبت به تاريخ، مذهب، فرهنگ، زبان و ادبيات ايران، ذخاير و سرمايه های 
اين كشور و توانايی ها و استعدادهای اين ملت انجام می دادند تا راه را برای پذيرش اربابان 

خود فراهم سازند. 
اساس��اً اگر بگوييم كه نهضت 15 خرداد از يك جهت نهضتی عليه س��ياه نمايی های 
سيستماتيك عليه ايران، ملت ايران، ذخاير و سرمايه های ايران و توانايی های ملت ايران 

بود، به بيراهه نرفته ايم. 
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15 خرداد نهضتی در مقابله با سياه نمايی های سيستماتيك عليه ايران 
امروزه يكی از خطرهايی كه نظام جمهوری اس��امی  ايران و انقاب اسامی  را تهديد 
می كند همين خطر س��ياه نمايی مخصوصاً س��ياه نمايی های دولتی است. كسی ترديد 
ندارد كه سياه نمايی بد اس��ت، اما س��ياه نمايی دولتی بدترين نوع آن است؛ نه فقط به 
اين دليل كه سياه نمايی دولتی اقدامی  ضد اخاقی، ضد ميانه روی و ضد اعتدال است؛ 
بلكه به اين خاطر كه سياه نمايی دولتی به هر شكل و در هر قالبی و توسط هر جريان و 
نهادی، مانع اعتماد عمومی  جامعه به س��اختار نظام سياسی و اركان و قوای منسوب به 
اين ساختار و استعدادهای نهفته در يك جامعه و داشته های يك ملت می شود. بنابراين 
فی البداهه می توان ادعا كرد كه سياه نمايی دولتی يكی از عوامل اصلی و اساسی ايجاد 
ش��كاف های اجتماعی در جامعه، و ش��كاف های اجتماعی يك��ی از علت های بنيادين 
ستيزه جويی و پيكارهای اجتماعی بوده و اين ستيزه جويی ها و پيكارها به نوبه خود، به 
پيامدهای سياسی و اجتماعی گوناگونی مانند جنبش های اجتماعی كاذب، رخدادهای 
سياسی زودگذر، تشكيل نهادهای سياسی بی هويت و نوبه ای، سياست گذاری های فله ای 
و بی بنياد منجر می ش��ود و در نهايت مانع بزرگ پيشرفت، توس��عه، آزادی و استقال 

جامعه است. 
اين همان روشی بود كه جريان منورالفكری از دوران قاجاريه تاكنون، با استفاده از آن 
ملت ما را نسبت به داش��ته های خود بی اعتماد كرد و راه حل معضات و مشكات اين 
مملكت را به خارج از ايران منتقل نمود. سياه نمايان دولتی خواسته يا ناخواسته اعتماد 
عمومی  جامعه، يعنی ركن اصلی س��رمايه اجتماعی و قدرت نرم جامعه را مورد تهاجم 
قرار می دهند و ماده خام پيكارهای سياسی و اختافات فروخفته و ناهمگنی اجتماعی 

را حتی برای سرنگونی خود فراهم می سازند! 
اكثر پژوهشگران حوزه اجتماعی، سياه نمايی دولتی را نشان گويايی از »دولت سست« 
در مقابل »دولت پرتوان و نيرومند« می دانند. دولت پرتوان دولتی است كه برای رسيدن 
به اهداف تبيين ش��ده از جمله نفوذ در جامع��ه، تنظيم روابط خارج��ی، تنظيم روابط 
اجتماعی، بهره برداری از منابع، تخصيص يا اس��تفاده از منابع به شيوه كارآمد و انجام 
ساير سياست ها و وظايف دولتی به نقش خودس��االر و توانايی های سازمانی و نهادينه 
كردن اين توانايی ها و بهره گيری از استعدادهای جامعه متكی است. دولت نيرومند نيازی 
ندارد با سياه نمايی دولت های گذشته و انكار تمامی  دستاوردهای دولت های قبل، خود 
را تعريف و توجيه نماي��د و می داند كه نمی تواند با اين روش ج��ای پای محكمی  برای 
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اثبات توانايی های خود به دست آورد. اما دولت سست دولتی است كه به دليل ضعف های 
ساختاری، سازمانی، نهادی و ضعف در سياس��ت گذاری و برنامه ريزی و از همه مهم تر، 
برخورداری از نخبگانی ناكارآمد و فرتوت به شدت خود را گرفتار پيكارهای اجتماعی و 
يا دولتی كرده و تاش می كند ديوانساالری ناتوان و ناكارآمد خود را در پشت سياه نمايی 
اساف خود پنهان نمايد و اوضاع به ارث رسيده به خود را آنچنان ويرانه و از هم گسسته 

نشان دهد كه گويی قرن ها وقت نياز است تا اين خرابه ها تبديل به آبادانی شود!!
چنين دولتی چون توانايی ايجاد وفاق اجتماعی را ن��دارد و همواره خود را در معرض 
تهاجم و نظاره گری گروه های اجتماعی و سياسی می بيند برای حفظ و توجيه خود يا به 
سياه نمايی های گذشته روی می آورد يا مانند دولت های اقتدارگرای عصر رضاخانی، به 
اعمال كنترل های محسوس و نامحس��وس اجتماعی متكی می شود و گاهی هم چنين 
دولت هايی در نق��ش گروه ها و جريان های معارض و اپوزيس��يون ظاهر می ش��وند و با 
دامن زدن به تنش های ايدئولوژيك و جنبش ه��ای كاذب اجتماعی، اصل مطالبه گری 
از خود را به محاق بازی های سياسی و سياس��ی بازی ها و سياهكاری ها می برند. يكی از 
ويژگی های دولت های دوران پهلوی همين خصلت س��ياه نمايی بود و متأس��فانه نظام 
جمهوری اسامی  نيز در بعضی از ادوار رياست جمهوری، نمونه اين دولت ها را با شدت 

و ضعف تجربه كرده است. 
بنابراين، دولت های سست بنياد به اين اعتبار به س��ياه نمايی روی می آورند چون در 
ايجاد سه پايه سازواری اجتماعی يعنی: سازواری در سطح محلی، منطقه ای و ملی، ميان 

سياست گذاری، ديوانساالری و منتقدان دولتی ناتوان هستند.1 
با اين تفاصيل، س��ياه نمايی دولتی بيش از هر چيز نشانه آن است كه در ساختار نظام 
سياسی جامعه خللی جدی وجود دارد و سياه نمايان عمداً يا سهواً به ما می گويند نظام 

سياسی موجود كارآيی و صاحيت الزم را برای اداره جامعه ندارد.
كسی از سياه نمايی دشمنان يك ملت يا يك انقاب چندان تعجب نمی كند؛ چون يكی 
از روش های تخريب يك نظام مستقل، س��ياه نمايی درباره آن نظام است و اين اقدامی  
است كه عموماً و مستمراً توسط دشمنان صورت می پذيرد و نمی توان انتظار داشت كه 

1. خوانندگان برای مطالعه بيش��تر می توانن��د به آثار زير رج��وع نمايند: پيپا نوريس، نيكی ك��دی و ديگران، 
جامعه شناسی شكاف های اجتماعی، ترجمه پرويز دليرپور و عليرضا سميعی اصفهانی، تهران، كوير، 1388؛ پيوتر 
زتومكا، اعتماد نظريه جامعه شناختی، ترجمه غامرضا غفاری، تهران، ش��يرازه، 1386؛ فران تونكيس، اعتماد و 
سرمايه اجتماعی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387؛ باری بوزان، 

مردم، دولت ها و هراس، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1378.
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آنها دست به چنين سياست ناجوانمردانه ای نزنند. كسی حتی از سياه نمايی های احزاب، 
گروه های ذی نفوذ و گروه های فشار نس��بت به دولت های قبلی و دولت مستقر چندان 
تعجب نمی كند؛ چون كار ويژه احزاب كه اراده معطوف به قدرت است چنين اقتضائاتی 
را توجيه پذير می كند؛ حتی اگر اين روش، ناجوانمردانه و غيرموجه باش��د با وجود اين 
احزاب و جريان ها عموماً از اين روش ها برای تخريب رقبا و توجيه خود استفاده می كنند. 
اما آنچه محل پرسش و غير قابل توجيه است سياه نمايی دولتی است؛ سياه نمايی دولتی 
از نظر منطق سياس��ی و منطق عقلی فاقد توجيهات تئوريك اس��ت. زي��را هيچ عقلی 
نمی پذيرد كه ساختار قوا در يك كشور برای توجيه ناتوانی يا توانايی يا برای حفظ بقای 
خود نه تنها تمام اقدامات و زحمات دولت و دولت های قبلی را مورد انكار قرار دهد بلكه 

تمامی  منابع رسمی  آماری دولت را كه خود نيز بدان متكی هستند بی اعتبار سازند. 
اولين پرسشی كه س��ياه نمايان دولتی با آن روبه رو هس��تند اين است: مگر قرار است 
اين دولت يا اين مجلس تا آخر قدرت را در دست خود داشته باشد كه اين گونه تمامی  
ساختارها و سازمان های رسمی  را مورد انكار قرار داده و تخريب می كند؟! سياه نمايان 
دولتی آيا هيچ به اين انديش��يده اند كه دولت بعدی با آنها همان كار را خواهد كرد كه 
آنها با دولت و دولت های قبلی كرده اند؟ س��ياه نمايان آيا هيچ به اين انديش��يده اند كه 
ديوانساالری در دولت های مدرن عموماً با تمام سازمان و ساختارش از دولت های قبلی 
به دولت های بعدی منتقل می شود و تخريب اين ديوانساالری و آمارها و گزارش هايش 
در دولت قبلی، به نوعی بريدن همان شاخه هايی است كه دولت بعدی بر آن سوار است!؟ 
بنابراين س��ياه نمايی دولتی علی القاعده فاقد منطق عقلی و تاريخی است كه متأسفانه 
می رود تا در ديوانساالری ايران نهادينه و تبديل به يك رويه و عادت شود. سياه نمايان 
دولتی خواسته يا ناخواسته تمامی  منابع پيدا و نهان اعتماد عمومی  در جامعه را مانند 

موريانه تجزيه و نابود می كنند.
دولت مردانی كه در دولت جاری می گويند: »انشااهلل خداوند به منتقدين ما هم انصاف 
خواهد داد«،1 بايد متوجه اين مس��ئله باش��ند كه انصاف فقط حق ويژه آنها نيست. ای 
كاش دولتمردان دولت يازدهم و وابستگان آنها هم در انتقاد از دولتمردان و دولت های 
قبلی انصاف را رعايت می كردند تا ديگران هم درباره آنها انصاف را رعايت كنند. كسانی 
كه خود در تخريب ديگران اسب سركش نفس را رها كرده و با استفاده از تعابير و الفاظ 

1. رك: سخنان آقای محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور در سخنرانی پيش از خطبه  های نماز جمعه تهران، 
 .1394/4/12
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ناپسند و ناشايستی چون: دولت مغول، دولت دروغگو، دولت ناپاك، دولت آوار و... تمام 
زحمات وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی در دولت قبلی كه جزء تفكيك ناپذير 
ديوانس��االری دولت فعلی نيز می باش��ند را ناديده گرفته و تمام��ی  نهادهای آماری را 
دروغگو و آمارهای آنها را دروغين و از همه بدتر فعاليت ه��ای آن دولت را به ويرانه ها و 
خرابه های عهد مغول تشبيه كرده اند، چگونه از منتقدين خود انتظار دارند درباره آنها به 
انصاف داوری كنند؟! مگر آنها در انتقاد از ديگران به انصاف داوری كردند؟ اگر بی انصاف 

نداند كه انصاف چيست، انصاف داند كه بی انصاف كيست!!
سياه نمايان دولتی وقتی مجامع رسمی  آمار كشور كه بر اساس مكانيسم خاص خود 
آمار تهيه می كنند و اين مكانيس��م در ساختار همه دولت ها يكس��ان است را به اعتبار 
كينه ای كه از دولتمردان قبلی در دل داش��ته اند بی اعتبار و آمارهای آنها را غير واقعی 
و دروغ القا كرده اند اكنون چه دليل عقلی در دس��ت دارند كه مردم به آمارهای همان 

مجامع آماری در اين دولت اعتماد كرده و آنها را راست بپندارند؟! 
ای كاش برای لحظه ای سياه نمايان دولتی به نتايج اقدامات تخريبی و زشت خود برای 
نظام جمهوری اسامی  می انديشيدند و تمامی  شاخه هايی كه بر روی آن نشسته بودند 
را نمی بريدند. هنوز دو س��ال بيشتر از عمر دولت يازدهم نگذش��ته است كه اين دولت 
در همان دام هايی گرفتار آمده است كه متأس��فانه از روی ناآگاهی يا از روی بداخاقی 
يا ش��ايد از روی عمد و خروج از دايره اعتدال و خردورزی، خود برای دولتمردان قبلی 
تدارك ديده بود. اكنون منتقدان اين دولت نيازی نمی بينند ك��ه انصاف را درباره اين 
دولت رعايت كنند چون معتقدن��د كه هنوز هم دولتمردان اين دولت دس��ت از روش 
ناپسند سياه نمايی دولت های قبلی برنداشته و در هر جای بی ربط و باربط، تير زهرآلود 
س��ياه نمايی را به س��مت اقدامات، آمارها، گزارش ها و فعاليت های آن دولت ها پرتاب 

می كنند.
اگر س��ياه نمايان دولتی ذره ای انصاف داش��تند و در انتقاد از دول��ت قبلی كينه های 
ش��خصی خود را جايگزين داوری های منصفانه نمی كردند اكنون خود در طلب رعايت 

انصاف از سوی منتقدين دولت به در و تخته نمی زدند. 

سياه نمايی و اختالط قدرت سياسی با قدرت اقتصادی 
همانطور كه گفته شد متأسفانه س��ياه نمايی دولتی در ديوان ساالری حكومتی ايران 
پديده زش��ت و مزمنی اس��ت كه از عصر قاجاری و پهلوی به جمهوری اسامی  منتقل 
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گرديد و اگر ب��ا اين پديده خطرناك مقابله جدی نش��ود به عنوان ي��ك بيماری مزمن 
سياسی، تمامی  اركان اعتماد عمومی  جامعه را متزلزل خواهد ساخت. 

اين روشی بود كه منورالفكران عصر پهلوی از زمانی كه مناسبات جابه جايی حكومت 
به دس��ت بيگانگان افتاد و ش��اه با اراده انگليس و امريكا جابه جا می شد، از آن استفاده 
می كردند تا ملت ايران را نسبت به سرمايه های داخلی خود بی اعتماد ساخته و دخالت 
بيگانگان حتی در جابه جايی عالی ترين س��طح مسئوالن كشوری را موجه جلوه دهند. 
اگرچه ممكن اس��ت عده ای اين پديده را عموماً پيامد خط��ای اخاقی يا عقب ماندگی 
فرهنگی- سياس��ی ديوانساالری دولت مدرن و هس��ته های منورالفكری وابسته به آن 
بدانند ولی از جهت ديگر می توان ريش��ه های س��ياه نمايی دولتی را در اختاط قدرت 
سياسی و اقتصادی در ديوان س��االری حكومتی در عصر قاجاری و پهلوی در ايران پيدا 

كرد. 
مطالعه تاريخ معاصر ايران نشان می دهد كه هر جا اين اختاط مورد ترديد و پرسش 
قرار گرفت يكی از روش های جاری برای تخريب شخصيتی و حيثيتی افراد و جريان هايی 
كه اين اختاط را مورد ترديد قرار می دهند روش سياه نمايی است. همان روشی كه شاه 
و س��تون های نگهدارنده حكومت وی عليه حوزه های علميه، روحانيت و امام خمينی 
به كار گرفتند و در سيستم ديوان ساالری حكومتی ايران نهادينه شد و به همان سنت 
زشت گذشته به جمهوری اسامی  منتقل گرديد؛ به گونه ای كه بعد از انتخابات دولت 
نهم در ايران در قالب يك رويه سياسی به كار گرفته شد و وقتی از به كارگيرندگان اين 
روش ناپسند سؤال شد كه شما چرا به انتخاب مردم در انتخابات رياست جمهوری دهم 

گردن ننهاديد و اين انتخاب را برنتابيديد عنوان كردند: 
دل ما با كس��ی كه س��ال 84 پيروز شد اصًا صاف نش��د و هيچ وقت 
نتوانستيم او را به عنوان مظهر جمهوريت مردم فهيم و بافرهنگ و صادق 

جمهوری اسامی  ايران بدانيم.1
گويی انتخاب مردم بدون تنفيذ آنها معنا ندارد و آنها ماك تشخيص مظاهر جمهوريت 
مردم هستند و اگر انتخاب مردم توسط آنها تنفيذ نشود، می توان با هر روشی اين انتخاب 
را مورد انكار قرار داد و با آن مقابله كرد! اين باورها در ديوان ساالری منورالفكری، نماد بارز 
اختاط قدرت اقتصادی و قدرت سياسی در دولت های مدرن است؛ اختاطی كه عموماً 
احزاب، گروه های ذی نفوذ، گروه های فشار، جريان هايی كه اراده معطوف به قدرت دارند و 

1. مصاحبه برنامه شناسنامه با آقای محمدباقر نوبخت؛ رك: سايت صدای ميانه، 1393/3/30، كد خبر 23715. 
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امثال اينها از دوران گذشته از آن بهره می برند و از 
مزيت های آن استفاده می كنند و با هر حركتی كه 

اين اختاط را تهديد كند به مبارزه برمی خيزند. 
يكی از انگيزه ه��ای اصلی نهض��ت 15 خرداد 
مقابله با همين اختاط ش��رك آميز در سياست 
متعارف ب��ود؛ اختاطی كه ام��ور عمومی  و امور 
عام��ه را ح��وزه خصوص��ی بانده��ا، خانواده ها، 
قبيله های سياس��ی، احزاب و گروه ها و خواصی 
می دانس��تند ك��ه ب��رای خ��ود و وابس��تگان و 

پيوستگان خود حق ويژه  قائل بودند. 
در جمهوری اسامی  رگه های اين سياه نمايی به صورت جدی در ساختارهای رسمی  
نظام جمهوری اس��امی  از اطرافيان قائم مق��ام رهبری يعنی آقای منتظری از س��ال 
1365 آغاز شد. اولين كسی كه به شكل رسمی  روش ناپسند سياه نمايی در درون نظام 
جمهوری اسامی  را آغاز كرد و به عنوان يكی از دست اندركاران نظام بيشترين حمات را 
به عملكرد نظام و تخريب اعتماد عمومی  مردم انجام داد آقای منتظری و باند ايشان بود. 
متأس��فانه از آن تاريخ، بعضی از دولتمردان برای تبرئه خود يا به دليل اين كه از رأس 
قدرت به زير آمدند در قالب مقاله، نامه، گزارش، ذكر خاطره و غيره شروع به سياه نمايی 
گذشته كردند. كسانی كه سال ها در تمامی  تصميم گيری های استراتژيك نظام در دولت 
و مجلس و س��اير مجامع تصميم گيری حضور داش��ته و تأثيرگذار بودند اما به گونه ای 

سياه نمايی كردند كه گويی خود هيچ مسئوليتی در قبال اين تصميمات نداشتند. 
به عنوان نمونه در جريان اعدام منافقين شقی كه دستشان به خون ده ها تن از مردم 
مظلوم كوچه و بازار آلوده بود وقتی حكم الهی در سال 67 در مورد آنها اجرا شد، منتظری 
به گونه ای سياه نمايی می كند كه گويی او و باند او هيچ نقشی در اين اعدام ها نداشتند؛ 
غافل از اين كه اصًا اعدام مفس��دين فی االرض در نظام جمهوری اس��امی  با ارجاع به 

فتاوی ايشان عملی بود و امام در منابع فقهی به اين مسئله با احتياط برخورد می كرد. 
در تاريخ 1366/5/9 آقای موسوی اردبيلی كه در اين دوران رياست قوه قضاييه را بر 

عهده دارند نامه ای به امام خمينی به اين مضمون می نويسد: 
حضرت آيت اهلل العظمی  امام خمينی دام عزه 

اعدام ش��خص مفس��د كه در نظر مبارك مورد احتياط اس��ت به نظر 

یکی از مبادی اساسی نهضت 
15 خرداد مبارزه با سياه نمایی هایی 
جریان  پهلوی،  رژیم  که  بود 
غرب گرایی، مستشرقين و ارکان 
نگاهدارنده آنها هميشه نسبت 
فرهنگ،  مذهب،  تاریخ،  به 
زبان و ادبيات ایران، ذخایر و 
سرمایه های این کشور و توانایی ها 
و استعدادهای این ملت انجام 
می دادند تا راه را برای پذیرش 

اربابان خود فراهم سازند
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آيت اهلل منتظری جايز است و اين مسئله در محاكم قضايی مورد احتياج 
است. اگر اجازه می فرماييد در مراجع قضايی طبق نظر ايشان عمل شود. 
ادام اهلل عمركم الشريف 
عبدالكريم موسوی اردبيلی 

امام در ذيل اين نامه می نويسند: 
بسمه تعالی

مجازيد طبق نظر شريف ايشان عمل نماييد. 66/5/9 1 
نويسندگان خاطرات آقای منتظری در كينه ورزی نس��بت به امام و سياه نمايی نظام 
جمهوری اسامی  و بزرگ نمايی جايگاه منتظری در تصميم گيری های استراتژيك نظام، 
آنچنان عقلشان قاطی چيزهای ديگر می شود كه فراموش می كنند اين اسناد را كه نشان 
می دهد اعدام بحق منافقين در سال 1367 به فتوای قضايی منتظری بوده است نه امام 

خمينی، در خاطرات منتظری حداقل به عنوان سند افتخار نياورند! 
كينه ورزی و س��ياه نمايی منتظری و باند او ك��ه بعدها در جريان��ات دوم خردادی و 
اصاح طلبی ژست های دموكراتيك به خود گرفتند، فقط به مسئله اعدام منافقين ختم 
نشد. شاهكار س��ياه نمايی منتظری كه جريان های اصاح طلب نسبت به آن خود را به 
جهل مركب زدند و ت��اش كردند كه آنها را از حافظه تاريخی مل��ت مظلوم ايران پاك 

نمايند، نامه مورخ 1367/7/9 به ميرحسين موسوی نخست وزير ايران است.
اين نامه كه در فضای حمله منافقين، عمليات مرصاد و تهاجم مجدد رژيم بعث به خاك 
ميهن ما بعد از پذيرش قطعنامه 598 نوشته شد سطح دخالت های وسيع منتظری و باند 
وی و همچنين سياه نمايی های ظالمانه آنها نسبت به نظام جمهوری اسامی  را بيشتر 
برما می سازد و نشان می دهد چرا سنت سياه نمايی در جريان های اصاح طلبی كه به 

نوعی از آبشخورهای فكری منتظری ارتزاق می كنند، نهادينه شده است.
س��ياه نمايی های منتظری در اين نامه نسبت به دولت ميرحس��ين موسوی بی شك 
دردناك ترين و ش��ايد اولين سياه نمايی های سيس��تماتيك دولتی در س��اختار نظام 
جمهوری اس��امی  اس��ت كه در آن فردی ك��ه خود و گماش��تگانش در بس��ياری از 
تصميم گيری های خوب و بد نظام دخالت مؤثر و مستقيم داشتند برای تبرئه خود اين 
گونه به جان نظام نوپای جمهوری اس��امی  ايران افتادند و از تم��ام آنچه به زعم خود 

نادرست تشخيص دادند اعام برائت نموده و خود را مبرا جلوه دادند.

1. خوانندگان برای ديدن اين اسناد به خاطرات منتظری پيوست های 75 تا 82 مراجعه كنند. 
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منتظری در اين نامه خطاب به ميرحسين موسوی می نويسد:
1. پس از جنگ انتظار تحول اساس��ی در اقتصاد و سياست و برخورد 
با مردم می رفت. ]خوانندگان عنايت داش��ته باشند كه هنوز نزديك به 
دو ماه از پذيرش قطعنامه 598 گذش��ته اس��ت و حمله مجدد صدام و 
منافقين پس از قبول قطعنامه، و اش��غال بخش اعظمی  از خاك ايران 
عمًا مفهومی  به نام پايان جنگ را در اين دوران بی خاصيت می س��ازد 

ولی گوش سياه نمايان اصوالً بدهكار چنين منطقی نيست.[
2. كمبوده��ا و تبعيض ها و ت��ورم و درآمد كم و اخت��اف قيمت های 
بی رويه كه منش��أ عمده آنها خود دولت و عدم تخصص و دلس��وزی و 
تنگ نظری ها و س��خت گيری های بعضی مسئولين بازرگانی و صادرات 
و واردات كشور و دخالت و تصدی بسياری از ارگان ها نسبت به تجارت 
بی حساب از قبيل سپاه و بنياد شهيد و امثالهما می باشد اينها همه وضع 
اقتصادی كشور را فلج كرده است. ]خوانندگان عنايت داشته باشند كه 
منتظری فضای حاكم بر دولتی را ترسيم می كند كه اصاح طلبان سعی 
داشتند در فتنه 88 اين دولت را به عنوان آرمانی ترين دولت انقاب به 
ما معرفی كنند. سياه نمايی های منتظری در اين نامه خيلی شباهت به 
سياه نمايی های اخير اصاح طلبان نس��بت به دولت نهم و دهم دارد و 
بی ترديد حداقل ما را به ياد اين مسئله می اندازد كه اگر سياه نمايی های 
منتظری ارزش تاريخ��ی دارد بايد برای اين س��ياه نمايی های اخير نيز 

وجاهتی قائل شد.[... 
4. امروزه كشورهای چپ رو و تند هم به اش��تباه خود واقف شده اند و 
سياست درهای باز را تعقيب می كنند و به مردم بيشتر بها می دهند. بايد 
مسئولين تنگ نظر و سخت گير و بی اعتنا به مردم اساساً تعويض شوند. 

چون ترك عادت برای بعضی ميسر نيست...
6. تعزيرات حكومتی موفق نبوده اس��ت و ناراحتی زياد درست كرده، 
كار نوعاً به دس��ت بچه های خام و عقده دار افتاده و خود اين سياس��ت 
موجب بس��ياری از كمبودها و نابرابری ها ش��ده، ش��ما به گزارش های 

مسئولين صد در صد اعتماد نكنيد. 
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اين ها نمونه های بسيار اندك س��ياه نمايی هايی بود كه متأسفانه با منتظری و پيروان 
مشرب او در ساختار رسمی  ديوانساالری ايران وارد ش��د و عموماً جريان چپ انقاب، 
بعدها از آن به عنوان روشی برای تخريب رقبای سياسی خود بهره گرفتند. در انتخابات 
هفتم رياست جمهوری، سياست سياه نمايی، سردار سازندگی را نيز بی نصيب نگذاشت و 
گربه كورهای چپ انقاب، برای كوبيدن جاده ناصاف پدرخوانده خود او را از مقام سردار 
س��ازندگی به عاليجناب س��رخپوش، آمر اصلی قتل های زنجيره ای، اكبرشاه و... تنزل 
دادند. سياه نمايی دوره هاشمی  در كارنامه سياسی جريان اصاحات در نوع خود جالب و 
عبرت آموز است زيرا مقوله سازندگی را كه در غبار مه آلود و انبوه سوء تعبيرهای گوناگون 
فرو رفته بود، به درستی تفسير كرد و توسعه پنداشتن اين فرآيند را كه جريان های چپ 
خيلی اصرار داش��تند اين معنا از اين دوره استخراج شود را نش��ان داد كه يك اختاط 

مصلحتی و نمايشی بيش نبود. 
اصاح طلبان برای رهايی از س��ايه س��نگين پدرخوانده و رس��يدن به ق��درت بايد از 
ويرانه های دوره س��ازندگی عبور می كردند و اين دوره را خرابه ای نش��ان می دادند كه 
هاشمی  در تب و تاب قهرمان شدن و قهرمان ماندن و برجسته بودن در تاريخ يا تاريخی 
شدن، با ابتكارات ناشيانه و با آزمايش و خطا، سرنوشت يك انقاب و سرنوشت مردم يك 
جامعه و سرمايه های ملی يك كشور را در پای خواهندگی های فردی خود قربانی كرده 
بود. اصاح طلبان در سياست سياه نمايی دوره هاشمی  به دنبال القای اين مسئله بودند 
كه آرمان های خواهندگی های اين دوره، آرمان هايی تصنع��ی بود. آرمان هايی كه جز 
خودمداری، خودبينی و خودپنداری چيز ديگری در توبره نداشت. آنها به ما گفتند كه 
ده ها ميليارد دالر بدهكاری و صدها طرح و پروژه نيمه كاره و نشر بی عدالتی و سركوب 
آزادی و ده ها اوضاع سياه به جا مانده از دوره هاشمی  هيچ گاه به معنای توسعه نيست.1

متأسفانه سياست س��ياه نمايی دولتی كه از منتظری آغاز ش��ده بود در دولت هفتم و 
هش��تم نهادينه ش��د و دولت نهم و دهم نيز برای توجيه بعضی از اقدامات غير موجه و 
نادرست خود از اين سياست كم و بيش استفاده كرد و اكنون اين رويه ناپسند و مخرب، 
در دولت يازدهم ماهيت تئوريك و سيستماتيك به خود گرفته و با كمال تعجب به عنوان 

يكی از اصول ثابت برنامه های تبليغی، فرهنگی و سياسی دولت درآمده است.
اكنون سريال سياه نمايی های دولتی توس��ط اصاح طلبان و اعتداليون متأسفانه در 

1. خوانندگان برای اطاع از س��ياه نمايی های اين دوره رك: رحمت اهلل صادقی، هاش��می در بوته نقد، تهران، 
گفتمان، 1378. 
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دولت يازدهم دور ديگری را آغاز كرده اس��ت. 
كارگ��زاران دوره س��ازندگی و اصاحات برای 
توجيه خودخواندگی ه��ای خود مجدداً به اين 
حرب��ه ناجوانمردانه و زن��گ زده روی آوردند. 
مطالعه سرانگشتی تاريخچه س��ياه نمايی در 
ساختار ديوانساالری دولتی نكات عبرت آموزی 

را پيش پای ملت ما قرار می دهد. اين آموزه ها نشان می دهند كه سياه نمايی در كشور ما 
بيش از هر چيز حاصل پردازش های ذهنی جريان های سست و ناتوان در عرصه سياست 

و فعاليت های سياسی است. 
راست گفته اند كه در بازار سياس��ت به ندرت می توان فرشته بود يا فرشته جست وجو 
كرد. در اين بازار متعارف كه متأس��فانه در كشور ما هنوز تحت س��يطره گفتمان های 
رسمی  غربی است سياست بازان و سياست كاران در داد و ستدهای خويش گاه مصلحت 
را حقيقت می دانند و گاه حقيقت را فدای مصلحت می كنند و گاه مانند غربی ها معتقدند 
كه هيچ نسبتی ميان حقيقت و سياست نيست. خوش باوری زيانباری است كه عده ای 
گرفتار آن هستند و فكر می كنند كه حقيقت را می توان نزد سياستمداران جست وجو 
كرد. تا وقتی سياس��تمداران ما در سياس��ت ورزی به ش��يوه و روش غربی ها س��لوك 
می كنند و تا وقتی به جای دلبس��تگی به حقيقت، اراده معطوف به قدرت سنگ محك 

سياستمداری است، سياه نمايی رقابتی ناسالم در كسب هويت های سياسی است. 
مداخله گری دولتمردان در سياست های سياه نمايی، به خودی خود پيكار سياسی را در 
جامعه نه تنها تعديل نمی كند بلكه عماً در فرآيند ايجاد »چندگانه باوری« همچنان وظيفه 
مرزبندی و روشن ساختن مرزهای هويت سياسی جامعه را به عهده می گيرد. دولت مردانی 
كه در رأس سياست سياه نمايی هستند صاحيت آن را ندارند از منتقدان خود تقاضا كنند 
كه در انتقاد از آنها انصاف را رعايت نمايند. زيرا خود با اتخاذ سياس��ت سياه نمايی اساس 
انصاف را متزلزل و بی اعتبار كرده اند. در جامعه ای كه اساس انصاف توسط هر سياست ورزی 

بی اعتبار شود انتظار انصاف از رقبای سياسی توهمی  بيش نخواهد بود. 
در سياست ورزی اس��امی  ميزان توانايی و اقتدار در ذات خود پديدار نهفته است نه 
در نفی و انكار پديدارهای متقابل. بهترين س��نجش توانايی هر دولت در برنامه ريزی، 
سياست گذاری، بهره وری ساختاری و سازمانی و عملكرد آن دولت نهفته است. می توان 
تفاوت دولت ها و توانايی های آنها را در اين زمينه ها در عملكردهای مقايسه ای و تطبيقی 

اگر بگویيم که نهضت 15 خرداد 
عليه  نهضتی  جهت  یک  از 
سياه نمایی های سيستماتيک عليه 
ایران، ملت ایران، ذخایر و سرمایه های 
ایران و توانایی های ملت ایران بود، به 

بيراهه نرفته ایم
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نشان داد )روشی كه سعی می كنيم در شماره های آتی از آن بهره بگيريم(. اين تفاوت ها 
را می توان در ميزان اقبال رأی دهندگان به هر دولتی، در ادوار انتخاباتی به دست آورد. 
ما ده ها روش انسانی و اسامی  برای نشان دادن ميزان توانايی و مقبوليت يك دولت يا 
جريان يا نهاد داريم كه توسل به آنها ما را از به كارگيری روش سياه نمايی بی نياز می كند. 
نمونه ای از مباحث مربوط به دوران انقاب اس��امی  به اين اعتبار مطرح شد تا بدانيم 
نهضت 15 خرداد و آرمان ها و روش های حل مسئله آن هنوز زنده و راهگشاست. معضل 
بزرگ جنبش 15 خرداد در نداشتن حزب، گروه، سازمان، امكانات و پشتيبانی خارجی 
نبود. 15 خرداد مردم را داشت و جنبش��ی كه مردم را داشته باشد از تمامی  آنچه تصور 
می شود يك جنبش برای ش��روع و تداوم و پيروزی به آنها نياز دارد، بی نياز خواهد بود. 
مش��كل بزرگ امام خمينی و جنبش 15 خرداد يكی مقابله با بزك كردن هايی بود كه 
رژيم شاه با اين بزك ها تحصيل كرده های جامعه شناسی و تاريخ دانشگاه سوربن فرانسه 
را نيز فريب می داد؛ و ديگری مقابله با سياه نمايی هايی بود كه نسبت به توانايی ها و ذخاير 

فرهنگی كشور انجام می گرفت تا اعتماد و اطمينان مردم را به داخل از بين ببرند. 
عظمت 15 خ��رداد بي��ش از ه��ر چي��ز مقابله ب��ا ذهن ه��ای بافت��ه و تافته ش��ده 
تحصيل كرده هايی بود كه در جبهه ملی و ساير احزاب در اركان رژيم پهلوی در قشرهای 
دانشگاهی، در رس��انه ها، در حوزه ها و حجره های فقاهت و مرجعيت، در ديوانساالری 
دولتی و در ساير شبكه های منورالفكری و مذهبی تحت تأثير اين تابلوها قرار گرفته و 
نه تنها فاجعه ای كه در ايران در حال وقوع بود را متوجه نمی ش��دند بلكه اين بزك های 

شاهانه را توجيه علمی، فلسفی و جامعه شناختی می كردند. 
مشكل بزرگ 15خرداد اين بود كه رژيم شاه و ستون های نگهدارنده آن، اين تحليل ها 
و قضاوت ها را مبنای حقانيت و تداوم اقدامات خود قرار می دادند و خودشان هم باورشان 
ش��ده بود كه از س��ال 1338 تا س��ال 1343 كه اوج فاكت ايران و نابودی هسته های 
توليدی كشور و در نهايت نابودی استقال سياس��ی و تحميل رژيم كاپيتوالسيون به 

ايران بود تغييرات بزرگی در كشور به نفع مردم به وجود آمده است.
معضل بزرگ جنبش های سياس��ی و اجتماعی دوران معاصر اي��ران بيش از هر چيز 
رنج بزك كردن استبداد و اس��تعمار توسط كس��انی بود كه در طول تاريخ ايران  گويی 
وظيفه ديگری جز اين نداشته اند؛ زخم فرهنگی و سياسی مزمنی كه در تاريخ معاصر، 
ملت ايران از اين زخم رنج های فراوان ديده است و هنوز هم اين زخم التيام پيدا نكرده 
است، زخم بزك كردن چهره زشت و نفرت انگيز استبداد و استعمار در قالب تئوری های 
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شبه علمی  و شبه تاريخی، زخم نجات بخشی، دموكراسی خواهی و حقوق بشر امريكايی، 
زخم استقال ستيزی و تئوريزه كردن وابستگی، زخم فرهنگ گريزی و هويت ناپذيری 
منورالفك��ری، زخ��م بی اعتم��ادی و بی اعتنايی به ذخاي��ر و س��رمايه های ملی، زخم 
سياه نمايی و تيره و تار نشان دادن داشته ها و پنداشته های ايرانی، زخم وطن فروشی و 

خيانت به مردم، زخم اعتماد و اطمينان به دشمنان اين مرز و بوم و زخم... 
زخم دورانی كه ي��ك ملت تحقيرش��ده، رنج كش��يده، سركوب ش��ده و فقير و عقب 
نگه داشته شده برای دفاع از حيثيت، هويت، استقال و آزادی خود به ميدان آمده باشد و 
قامت رشيد فرزندانش به خاك و خون كشيده شده باشد؛ اما يك مدعی جامعه شناسی 

بدون توجه به آثار و عواقب گفته ها و نوشته هايش بنويسد كه: 
... از نظر هيئ��ت حاكمه ايران ك��ه در رأس آن ش��خص اعليحضرت 
همايون شاهنش��اه قرار دارند من يك تحليل جامعه شناس��ی علمی  و 
تازه ای دارم كه استنباط شخصی من اس��ت و اين كليد عقايد سياسی 
من محسوب می شود و آن اين اس��ت كه بر خاف بسياری از رژيم های 
سياس��ی كش��ورها هيئت حاكمه ايران متكی به يك طبقه اجتماعی 
مشخص نيس��ت يعنی پايگاه طبقاتی ندارد... اساساً از طرف يك طبقه 
مش��خص اجتماعی مبعوث نمی ش��ود بلكه مجری اوامر است. شخص 
ايشان )ش��اه( را نمی توان در يك چهارچوب طبقاتی مشخص اجتماع 
كنونی ايران محدود كرد زيرا بوس��يله يك طبقه معين زمام سلطنت را 
به دس��ت نگرفته اند بلكه از نظر اجتماعی يك شخصيت فوق طبقاتی 
دارند و به اصطاح از قيد طبق��ه معينی آزادند و قاعدت��اً چون خود را 
وابسته به يك طبقه مش��خص در جامعه نمی دانند ناچار خود را ناگزير 
به حفظ منافع و اتكاء بدان نمی يابند. از اي��ن نظر می توان گفت كه در 
ايران طبقه حاكمه وجود ندارد و بنابراين همه طبقات با حفظ ش��كل 
سياسی و رژيم موجود می توانند تغييرات اساسی و عميق اجتماعی را 
به نفع خود ممكن بدانند و به سرنوشت خود بدون توسل به زور و دست 
زدن به يك كار تند انقابی اميدوار باشند. چنانكه در جريان تغييرات و 
اصاحات اجتماعی پنج، شش سال اخير ايران در زمينه های اجتماعی 
و سياسی اين اصل بروشنی به ثبوت رسيد و ديديم كه چگونه با تصميم 
ش��خص ايش��ان فئوداليس��م كه طبقه حاكمه ايران محسوب می شد 
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و در ش��رايط سياس��ی موجود 
تضعي��ف يا اضمح��ال آن غير 
ممكن بشمار می آمد ناگهان در 

هم كوبيده شد.1
ما در اينجا كاری به تناقضات، پريشان گويی ها، 
س��طحی بودن و بافته های ذهنی اين نوشته ها 
نداريم ام��ا آنچه مرب��وط به عظم��ت جنبش 
15 خ��رداد در آن ش��رايط وادادگ��ی و ب��زك 
كردن های علمی  اس��تبداد و استعمار می باشد 
اين اس��ت كه ام��ام خمين��ی با وج��ود چنين 

زمينه هايی در محيط دانشگاهی و جامعه روشنفكری مردم را به صحنه قيام وارد كرد. 
ما نمی دانيم امام بر مبنای كدام تحليل جامعه شناختی، سياسی يا علمی  احساس كرد 
كه در چنين دوران��ی قيام و آوردن مردم به صحنه جواب می دهد!! زيرا ش��رايط از نظر 
داده های متعارف جامعه شناختی و تحليل های سياسی شرايط يك قيام اثرگذار به نظر 

نمی رسيد اما امام كه از اين زاويه به تحوالت اجتماعی نگاه نمی كرد. 
در جامعه مذهبی ايران برای امام وجود تضاد طبقاتی، وجود طبقه پيش��رو و س��اير 
شرايط كه ش��رط موفقيت يك جنبش در بنياد های فلسفه سياس��ی و جامعه شناسی 
جنبش های اجتماعی اس��ت، خنده آور ب��ود. امام حتی برای جريان های كمونيس��تی 
در جامعه مذهبی ايران كه از جنگ دوم هميشه دس��تاويزی برای سركوب اعتراضات 
مردمی  بودند و بخ��ش اعظمی  از ناكامی ه��ای ملت ايران به خاطر وج��ود اين جريان 
مترسك در بوستان ملت بود، ش��أنی قائل نبود تا احساس كند اين گروهك ها در جناح 
چپ و راست حتی عرضه ساماندهی افراد درون تشكيات خود را داشته باشند چه برسد 
به رهبری يك قيام مردمی!! اصًا از نظر امام در ايران مرام كمونيستی را بيش از آن كه 
»روسوفيل ها« مطرح كرده باشند »انگلوفيل ها« مطرح كرده بودند!! امام پايه گذار حزب 

توده در ايران را انگلوفيل می دانست. 
آنچه اركان رژيم پهلوی و سيس��تم عصبی امريكا و ستون های نگه دارنده منافع اينها را 
در كشور از هم پاش��يد اين بود كه جنبش 15 خرداد تمامی  اين نمايش های بزك شده را 
عيان كرد و چهره كريه آن سوی افسانه نجات بخشی، دموكراسی خواهی، اصاح طلبی و 

1. شريعتی به روايت اسناد ساواك، همان، ص178-180. 

معضل بزرگ جنبش های سياسی و 
اجتماعی دوران معاصر ایران بيش 
از هر چيز رنج بزک کردن استبداد 
و استعمار توسط کسانی بود که در 
طول تاریخ ایران  گویی وظيفه دیگری 
جز این نداشته اند؛ زخم فرهنگی و 
سياسی مزمنی که در تاریخ معاصر، 
ملت ایران از این زخم رنج های 
فراوان دیده است و هنوز هم این 

زخم التيام پيدا نکرده است...
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حقوق بشر امريكايی را نشان داد. محيط فريبنده و بزك شده ای كه در آن سردمدار استبداد، 
اختناق و وابستگی می شود رهبر اصاحات و انقاب و پرچمدار آزادی زنان و الغای فئوداليته 
و غيره و امپرياليس��م خونخواری چون امريكا و رئيس جمهور آن می شود مظهر آزادی و 

آرمان های آزاديخواهانه و چهره نمونه و جاودانی از شهامت برای نسل جوان! 
پس از كشته شدن جان كندی رئيس جمهور امريكا كه آن همه مصائب را بر ملت ايران 
تحميل كرد و خون پاك صدها جوان اين مرز و بوم برای رضايت وی بر زمين ريخته شد، 
كميته دانشجويان جبهه ملی اعاميه تسليتی منتش��ر می كند كه در مجله اين جبهه 
منتشر می شود. اين اعاميه حتی خود امريكايی ها را متعجب می سازد.1 وجه صدور اين 
تسليت توسط جبهه ملی كه هيچ منطق عقلی و سياسی جز اظهار نوكری و سرسپردگی 
نداشت آن هم در ش��رايطی كه امام رئيس جمهور امريكا را مس��ئول اصلی خيانت ها و 
جنايت های رژيم شاه به خصوص در 15 خرداد می دانست و دست امريكايی ها تا مرفق 
به خون ملت ايران و چپاول مناب��ع ملی ما آلوده بود و در ش��رايطی كه در هيچ كجای 
تاريخ ثبت نشده كه جبهه ملی برای شهدای 15 خرداد اطاعيه ای داده و اظهار تأسف 
و همدردی كرده باشد و در اغلب اسناد نيز آمده است از اين كه ساواك در گزارش های 
خود دخالت جبهه ملی در قيام 15 خرداد را تأييد نك��رده و آنها از اين كه چنين لطفی 
ساواك نسبت به جبهه ملی داشته اظهار خوشحالی و پايكوبی می كردند، صدور چنين 

اطاعيه هايی چيزی جز خون در جگر كردن مردم نبود.

1. اسناد النه جاسوسی امريكا؛ احزاب سياسی در ايران )1(، بی نا، بی تا، ج20، ص51. 
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در هيچ شرايطی، تعابيری كه سران جبهه ملی1 در اين اطاعيه نسبت به رئيس جمهور 
امريكا به كار بردند حتی در مورد رهبر خود، دكتر مصدق نيز به كار نبردند: »آنهايی كه 
برای آزادی ملت خود مبارزه می كنند می دانند كه چگونه آرمان های آزاديخواهانه در 

ميان نسل جوان رشد می يابد، كندی مظهر اين آرمان ها بود.«
پيش و بعد از اين نيز اظهار ارادت سران جريان های مختلف جبهه ملی به امريكا بارها 
بيان شده بود. مثًا كش��اورز صدر گفته بود كه: اگر اياالت متحده خواستار يك كشور 
آزاد است كه عليه شوروی ها كار كند بايد به جبهه ملی كمك كند.2 يا در جای ديگری 
می گويد: امريكا بايد ايران را راهنمايی كرده و كمك كند كه به طرف دموكراسی غربی 
برود تا مردم بتوانند آزاد باشند.3 داريوش فروهر، كريم سنجابی، مقدم مراغه ای، شاهپور 
بختيار، متين دفتری و اغلب رهبران جبهه ملی ش��بيه همي��ن اظهارنظرها را در مورد 

امريكا دارند. 
همان طوری كه گفته شد امريكايی ها از ديدن اين اطاعيه اظهار تعجب كردند و در 
گزارش محرمانه سفارت امريكا در تهران به وزارت امور خارجه امريكا در 30 آذر 1342 
آمده است كه اين دوگانگی بين تحسين فوق العاده و نفرت فوق العاده نسبت به اياالت 

متحده نياز به استدالل از روی داليل عقلی از جانب اين دانشجويان دارد. 
ارزيابی امريكا زبان حال فضای شكننده و بزك شده ای است كه قشر منورالفكر آن اين 
چنين گرفتار دوگانگی و وادادگی و اسير تحليل های تئوريك است كه در غرب آموخته 
و با آن می خواهد فضای جامعه ما را درك كند و با اين درك به داد ملت ايران برسد!! امام 
می دانست بين اين درك و آن خواسته هيچ سنخيتی وجود ندارد. از دل آن آموخته های 
تئوريك رضاخان و محمدرضا به عنوان رهبران تجدد و ترقی، الغای فئوداليته و اعطای 
آزادی به زنان و غيره خارج خواهد شد و رئيس جمهور پيچيده ترين قدرت استعماری 
يعنی امريكا، خضر نجات و مظهر آرمان های آزاديخواهانه و نماد ش��جاعت برای نسل 

جوان خواهد بود! 
تنها كس��ی كه می توانس��ت اين بيگانگی كش��نده در نس��ل تحصيل كرده و جوان را 
درك كند امام خمينی بود. امام فاصله بين ايده آل ها و آرمان های اين نس��ل از يك سو 
و واقعيت های اوضاع ايران از س��وی ديگر را با تمام وجود می شناخت و می دانست كه 

1. شايد بعضی ها باور كنند كه اين اطاعيه را دانشجويان جبهه ملی صادر كرده  اند ولی واقعيت اين است كه اين 
اطاعيه توسط سران جبهه ملی به نام دانشجويان منتشر شده است.

2. اسناد النه جاسوس امريكا، همان، ص12. 
3. همان. 
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اين فاصله را با كارهای ماجراجويانه ای مثل مبارزات چريكی يا جنگ مسلحانه و امثال 
آن نمی توان پر كرد. اين فاصله تنه��ا با آگاهی و با لمس واقع��ی تفاوت ها و كنار رفتن 
چهره های بزك شده از بين می رفت. نهضت 15 خرداد يكی از كارهای بزرگش، كنار زدن 

رنگ و نيرنگ اين شرايط بزك شده بود.
با تفاصيل مذكور، ما در اي��ن مجموعه نهضت 15 خرداد را چندان از جنبه اس��نادی 
بررس��ی نخواهيم كرد. 15 خرداد بيش از هر چيز از جهت ساختارش��كنی هايی كه در 
شبكه های سياسی، اقتصادی و اجتماعی حاكم بر ايران دهه40 انجام داد، ارزش بررسی 
دارد. اين ش��بكه ها وظيفه بزك كردن امريكا و رژيم حاكم بر ايران را بر عهده داشتند و 
امام نيز بنابر وظيفه الهی و انسانی بايد ماهيت اين بزك ها را برما می كرد و چهره زشت 

و كريه رژيم پهلوی در پشت اين بزك ها را رو می كرد.1 
امام رو در رو بايد با پنج ش��بكه پرقدرت در داخل كشور مبارزه می كرد. شبكه های تو 
در تويی كه بعضی از آنها اگرچه مس��تقيماً با هم در ارتباط نبودند ولی در نهايت آب به 

آسياب مشترك می ريختند.
1. شبكه های سياسی و امنيتی كه روی افسانه نجات بخشی امريكا فعاليت می كردند.

2. شبكه های سنتی سياست درون رژيم پهلوی كه برای بقای خود تجارت وطن فروشی 
می كردند.

3. شبكه های بهايی- صهيونيستی درون رژيم پهلوی كه سياست بسط قدرت در اركان 
حكومت را داشتند.

4. ش��بكه های ايدئولوژي��ك درون رژي��م پهلوی كه در پ��ی نابودی اس��ام و ترويج 
باستان گرايی در ايران بودند. 

5. شبكه های ارتجاعی و مقدس مآب درون حوزه های علميه كه مذهب را برای دكان 
مريدخری و مرادفروشی خود می خواستند.

امام بايد از روی نعش اين ش��بكه ها عبور می ك��رد تا مردم باور كنند كه قرار اس��ت 
گشودگی جديدی اتفاق بيفتد. گشودگی ای كه از جنس جنبش های كاذب اجتماعی 
نيست. همه آنهايی كه جنبش های اجتماعی را مطالعه كرده اند می دانند، جنبش های 
سياسی- اجتماعی عموماً در نفی وضع موجود و شبكه های حاكم كه مدافع وضع موجود 
هستند وارد عمل می شود. آنهايی كه جنبش 15 خرداد و انقاب اسامی  را غير متعارف 

1. چنانكه امروز نيز مقام معظم رهبری طبق رس��الت مقدس اس��امی و وظيفه  الهی و انس��انی خود، برآن اند 
توطئه هايی را كه در اين دولت برای بزك كردن چهره ش��يطان بزرگ دنبال می شود خنثی كنند. سخنرانی های 

معظم له در ايام اخير- به ويژه سخنرانی های 4، 18 و 25 شهريورماه/ 94- گويای اين واقعيت است. 
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می دانند عموماً به امكانات مقابله با اين شبكه ها نظر دارند. در آن شرايط بزك شده هيچ 
تحليل رسمی  نمی توانست نمودارهای گويا و تعريف شده ای به ما نشان دهد كه در زير 
پوست اين شرايط، انقاب بزرگی از جنس انقاب های كبير، از جنس انقاباتی كه انبياء 

طايه داران و اولياء پرچمداران آن بودند، در حال شكل گيری باشد.
بنابراين، از جنبه تئوري��ك و تاريخی، نهضت 15 خرداد هنوز ب��رای ملت ايران توليد 
معنا و مفهوم می كند. زيرا اوالً، هنوز اين ش��بكه ها در ايران فعال و توليدكننده هستند 
و بيش از هر چيز خطری كه متوجه آزادی، استقال و جمهوری اسامی  است از ناحيه 
اين شبكه هاست. ثانياً، نقطه آغازين فرهنگ رهايی در ايران از نهضت 15 خرداد شروع 

می شود و مفهوم و ماهيت رهايی نيز شكل جديدی به خود می گيرد. 
ثالثاً، در حوزه سياس��ت بخش اعظمی  از جنبش های اجتماعی ايران تا قبل از نهضت 
15 خرداد متكی بر برداشت های اصحاب دايره المعارف انقاب فرانسه از مفهوم ملت بود. 
امام خمينی در 15 خرداد اين مفهوم را از سيطره چنين نگاه نحيفی رهايی بخشيد و به 
مدار اصلی آن در فرهنگ ايرانی- اسامی  برگرداند. حتی اگر تنها همين ره آورد را مديون 

نهضت 15 خرداد بدانيم جا دارد پيوسته به مقصد 15 خرداد بينديشيم. 
جنبش 15 خرداد از همان آغاز، اين بلندپروازی را داشت كه جنبشی ساختارشكن به 
معنای دقيق كلمه باشد و به رغم همه موانعی كه بر سر راه تحقق آرمان های اين جنبش 

وجود داشت هرگز از مسير خود منحرف نشود. 
نهض��ت 15 خرداد از اين جهت شايس��ته ت��داوم تاريخی اس��ت تا از چش��م انداز آن 
رويدادهای اطراف خود را ديده بانی كنيم. تا همانطوری ك��ه امام گفت بدانيم چرا اين 
نهضت به وجود آم��د و مبدأ وجود آن چه بود؟ آيا صرف ب��ردن يك اليحه به مجلس يا 
برگزاری رفراندوم برای يك نمايش خنده آوری به نام انقاب سفيد اين گونه مردم را به 

خيابان ها كشيد و به ميدان مرگ فرستاد؟ 
حقيقت اين بود كه از اواخر دهه20 در ايران اتفاقاتی در حال شكل گيری بود كه مسير 
ملت ايران را دگرگون می كرد. اين دگرگونی از نظر امام از جنس اضمحال كشوری بود 
كه امام مانند اغلب ملت ايران به آن عشق می ورزيد. بخشی از اين وقايع مربوط به حوزه 
مسائل اسامی  بود؛ بخشی مربوط به دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی ايران می شد. 
بخشی هم به اركان اس��تقال سياسی و اقتصادی ايران بر می گش��ت. امام متوجه اين 
دگرگونی ها بود. پيامدهای سياس��ی، اقتصادی و اجتماعی جنگ دوم جهانی و سقوط 

يك شاه دست نشانده از خيلی جهت ها برای ايران سنگين بود.
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دکتر مظفر نامدار 1

خونين ترين و بهترين روز
هر سال بزرگداش��ت روزی را برگزار می كنيم كه ش��ايد در يك قرن يك بار هم پيش 
نيايد. آغاز يك فرآيند جديد؛ يك عصر تازه و يك دوره تاريخی نو. برای نخستين بار در 
چنين روز تاريخی انتخابی كه پيش روی ملت ايران قرار داش��ت تنها اين نبود كه برای 
آينده بهتر از گذشته، بايد به ميدان بيايد؛ زيرا چنين تصميمی برای مردم حداقل بارها 
در دوران اخير اتفاق افتاد و ما در چندين جنبش بزرگ اجتماعی برای زندگی بهتر به 
مفهوم متعارف كلمه، به ميدان آمده بوديم و در نوع خود نيز حماس��ه های كم نظيری 
خلق كرده بوديم. اما آنچه در اين روز تاريخی بی نظي��ر اتفاق افتاد آن بود كه به ميدان 
آمدن ملت ايران و رويارويی با يك رژيم بی هويت و دست نشانده و مستبد، با فرمان، فتوا، 
تحريك و يا س��ردمداری هيچ فرد، گروه، حزب يا جريانی صورت نپذيرفت. در اين روز 
هيچ فرد و جريانی به مردم وعده زندگی بهتر، درآمد بيشتر، وعده مسكن، نان و يا حتی 

1. اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال يازدهم، شماره 39، بهار 93 به چاپ رسيده است.

مرگ آباد تجدد و تحجر، نهضت 15خرداد و داستان ریش و ریشه! 
»جستارهايی در فهم قيام 15خرداد1342«
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وعده آزادی و برابری و امثال اين آرمان های متعارف در جنبش های اجتماعی را نداد.
در اين روز ملت ايران خودجوش، با تأثير از يك حس دوست داش��تنی- از جنس آن 
احساساتی كه در طول تاريخ انسان ها فقط برای پيامبران و امامان بروز می دهند- به رغم 
سكوت معنادار و مرگبار بس��ياری از جريان های مدعی مبارزه، نه با شعار نان، مسكن، 

آزادی بلكه با شعار »يا مرگ يا خمينی« به ميدان آمد.
تا قبل از قيام 15خرداد سال 42 ملت ايران پس از ناكامی های پی در پی در جنبش های 
گذشته، با نااميدی با مسائل خود روبه رو می شد. رهبران سياسی و احزاب و گروه هايی 
كه خود را مخالف دولت نش��ان می دانند با الهام از آنچه به نام تجدد و ترقی و توسعه در 
جهان می گذشت پيش بينی كرده بودند كه پايان مذهب قريب الوقوع است و ديگر عمر 
مبارزه از طريق رهبری علمای مذهبی نيز به سر آمده است. خيلی از آنها از جنبه های 
ايدئولوژيك و عقيدتی وجود نظام سلطنت در ايران را يك ضرورت تاريخی و غير قابل 
انكار دانسته و حتی بعضی ها به رغم لوتربازی هايی كه در می آوردند تا خود را يك مصلح 
اجتماعی جا بزنند، رژيم مش��روطه سلطنتی و بقای س��لطنت را با اعتنا به وضع خاص 
ايران از نظر جامعه شناسی، متناسب ترين شكل حكومتی می دانستند كه می تواند دست 
به اصاحاتی در ش��ئون مختلف بزند و با تزهای افراطی و انحرافی كه غالباً از خارج القا 
می شود... مبارزه ريشه ای و عميق!! بكند.1 از ديد اغلب گروه های چپ و راست، پادشاهی 

در ايران اسطوره شكست ناپذيری بود كه ريشه در هزاران سال تاريخ وطن داشت. 
هيچ گروهی حتی خيال مخالفت با اصل س��لطنت را به خود راه نمی داد، چه برسد به 
مبارزه با نظام ضد عقلی سلطنت و سرنگونی شاه؛ بلكه عموماً به دنبال آن بودند كه در 
پناه سلطنت به حداقلی از امتيازات كه خاصه می شد در گرفتن اجازه فعاليت يا تأسيس 
حزب يا درآوردن نش��ريه و در بهترين حالت اگر كرم شاه فوران می كرد اجازه برگزاری 
ميتينگ در اتاق های در بسته يا اجازه شركت در انتخابات و در نهايت معرفی يك وزير 
از دل يك حزب گوش ب��ه فرمان و مطيع و اش��غال يكی، دو تا از كرس��ی های مجلس 

فرمايشی، برسند.
بعد از تقسيم اراضی و متعاقب آن انقاب سفيد، بسياری از افراد، احزاب و گروه ها باور 
كردند كه شاه با اين كار س��لطنت پهلوی را در ايران جاودانه كرد. اما جنبش 15خرداد 
س��ال 42 به فاصله اندكی از اصاحات نمايشی ش��اهانه تمامی اين خوش خيالی ها را 
پايان بخشيد و آغازی بر پايان استبداد، اس��تعمار و سكوالريسم در ايران شد. تاريخ به 

1. شريعتی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1378، ج1، ص74. 
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ما می گويد كه اين جنبش با اس��تقبال گرم طبقه مدعی روش��نفكری و احزاب وابسته 
روبه رو نش��د. اما واقعيت آن بود كه ميليون ها نفر از ملت بزرگ ايران كه در ظاهر هدف 
اصلی نمايش های اصاح طلبانه رژيم شاه بودند به انتظار موافقت يا مخالفت هيچ حزب 
و گروهی ننشستند و خودجوش به ميدان آمدند تا دور تازه ای در تاريخ ايران آغاز شود.

15خرداد42 اگر چه ش��اهد خونين ترين روز در تاريخ ايران بود ولی بهترين روز نيز 
است؛ زيرا در اين روز ملت ايران تولد جديدی پيدا كرد. تولدی در قامت يك حزب؛ اما 

حزبی نه از جنس احزاب متعارف بلكه حزبی از جنس حزب اهلل. 
بازگش��ت انديش��ه اس��امی به جنبش های اجتماعی ايران در آغاز دهه چهل از نظر 
بسياری از تحليل گران يكی از غيرمنتظره ترين رخدادهايی بود كه سه دهه پايانی قرن 
بيس��تم را به گونه ای ديگر رقم زد. ملت ايران در اين دوران به درون خود بازگشت و به 
بازنگری در هويت جمعی خود پرداخت. بازگشت به هويت ايرانی اسامی منجر به طرح 
نظری عجيبی ش��د كه در آن دوران كس��ی تصور نمی كرد اين طرح نظری در كمتر از 
ربع قرن به بار نش��يند. منظور از اين طرح نظری امكان ساماندهی سياسی، اقتصادی و 
فرهنگی جامعه بر مبنای انديشه اسامی بود. از 15خرداد1342 تا 22بهمن1357 اين 
امكان نظری صحنه فرهنگی سياسی ايران را تحت تأثير خود قرار داد و بسياری از جوانان 
تحصيل كرده كه همه فكر می كردند اگر س��ودای مبارزه در سر داشته باشند بی ترديد 
اين مبارزه بر مبنای اصول اسامی نخواهد بود، به ناگهان در اهدافشان سخن از تشكيل 

حكومت اسامی  گفتند. 
آنهايی كه می گفتند سكوالريزه ش��دن سياس��ت در ايران همانند نقاط ديگر جهان 
فرآيندی قطعی و اجتناب ناپذير است و اسام را باور كهنه و منسوخی می انگاشتند كه 
تنها به درد تكريم پيرمردها و فاتحه برای قبرستان ها می خورد به ناگهان خود را در مقابل 
جنبشی ديدند كه شورانگيزی مذهبی آن انسان را ياد پيروان نهضت انبياء می انداخت. 
بعد از 15خرداد اسطوره پردازی های تجدد و ترقی كه تا حدودی در دوره قاجاريه جامعه 
را به تكاپو وا داشته بود، رمز گشايی و افسون زدايی ش��د. با ورود امام به صحنه سياسی 
انديشه های تجدد روشنفكران غرب گرا و دين ستيز به تدريج اعتبار خود را از دست داد. 
در اين مقاله تاش می كنيم مهمترين س��رفصل هايی را كه قيام 15خرداد و نهضت 
امام خمينی در تاريخ ايران گشود، بازخوانی نماييم. اين بازخوانی هر از چند گاهی برای 
دولتمردان، پژوهش��گران و همه كس��انی كه دل در گرو انقاب اسامی دارند ضروری 

است.
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ما نمی توانيم از اين واقعيت غفلت كنيم كه ش��عار توسعه در مناسبات ديوان ساالری 
ايران و در ذهن اغلب دولتمردان اقتضائاتی دارد كه اين اقتضائات عموماً تابع آن دسته 
از نظرياتی است كه از آغاز قرن هجده در اروپا دين زدايی از سياست و سياست زدايی از 
دين را شرط جدايی ناپذير فرآيند توسعه و نوسازی و ترقی می دانستند. ما در عصر امام 
خمينی و عصر انقاب اسامی تا به امروز هم نتوانس��تيم از قيد و بندهای اين نظريات 
خاص شويم. اكنون هر چه از عمر انقاب اس��امی می گذرد ايمان ما به دقت و عمق 
تحليل ها و ديدگاه های امام خمينی از چشم انداز دگرگونی ها در ايران بيشتر می شود. 

امام به ملت ايران گفته بود: 
]اگر چه[ ما از ش��ر رضاخان و محمدرضا خاص ش��ديم، لكن از شر 
تربيت يافتگان غرب و شرق به اين  زودي ها نجات نخواهيم يافت. اينان 
برپادارندگان سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی می باشند كه با 
هيچ منطقی خلع ساح نمی شوند، و هم اكنون با تمام ورشكستگي ها 
دست از توطئه عليه جمهوری اس��امی و شكستن اين سد عظيم الهی 

برنمی دارند.1
شايد امام ديده بودند كه در آينده نه چندان دور حتی در بدنه مسئوالن نظام جمهوری 
اسامی نيز افرادی پيدا می شوند كه شرط توسعه يافتگی را نه تنها در گرو عدول از بعضی 
از ارزش های اسامی می دانند بلكه از اساس، باور به استقال در عصر جهانی شدن را امر 
كفرآميزی تلقی می كنند و به مسئوالنی كه در مكان استراتژيكی چون مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نشسته اند تا آنچه به مصلحت نظام است را تشخيص دهند، می گويند كه 
لفظ استقال ديگر منسوخ شده است و اگر در فكر توسعه هستيد دنبال راهی بگرديد 

كه چگونه نظر اربابان توسعه در آن طرف آب را جلب كنيد.
شايد عده ای س��اده لوحانه به ما بگويند س��فارش اين گونه پژوهش ها و نشر اين گونه 
ديدگاه ها از اموال ملت مظلوم ايران در مركز تحقيقات اس��تراتژيك مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام صرفاً در حد يك كار پژوهش��ی است و پژوهش هم كه به زعم اين آقايان 
نسبتی با دين، اخاق، اعتقادات، استقال، آزادی، حفظ تماميت ارضی و امثال اين بند 
و بست ها ندارد!! اما نبايد فراموش كنيم اكنون كسانی كه زمام امور قوه مجريه در نظام 
جمهوری اسامی ايران را در دست دارند آموزش ديده همين تئوری پردازان دين گريز 
و استقال ستيز در مركز تحقيقات كذايی می باش��ند كه به فرموده امام سرسپردگانی 

1. صحيفه امام، ج 15، ص446-447. 
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هستند كه با هيچ منطقی خلع ساح نمی شوند. 
حساس��يت به اين مس��ئله وقتی بايد بيشتر 
باش��د كه پاره ای اوقات تعبيراتی از مس��ئوالن 
ارش��د نظام و در رأس آن رئيس جمهور محترم 
می ش��نويم كه نمی توانيم اين تعبيرات را از سر 
مزاح يا تساهل زبانی قلمداد كنيم زيرا رفتارهای 
بعض��ی از دولتمردان ما در دولت های گذش��ته 
نش��ان می دهد كه دغدغه های ايدئولوژيك آنها 
را حتی اگر با زبان مزاح و طنز، مطايبه، كنايه و 
امثال اين استعارات و تشبيهات نيز گفته می شود 

بايد جدی گرفت و بدان انديشيد؛ زيرا پس از چندی همين اظهارنظرهای طنزاندود و 
رمزآلود، سر از مكتب ها و ايدئولوژی های جديدی درمی آورد كه از بد حادثه تمامی آنها 

تمايات شديد به تنه زدن به انقاب اسامی و آرمان های امام خمينی دارند. 
باالخره حافظه تاريخی را برای همين روزها گذاشته اند كه ما فراموش نكنيم تا ديروز 
اين اظهارنظرهای طنزآلود در دولت موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد سر از كدام 
جريان چپ و راست، خط سوم، حلقه، جنبش رنگی و مخملی، جريان انحرافی، مكتب 
ايرانی و امثال ذلك درآورد. اكنون بعضی از اظهارنظرهای طنزآلود رياست محترم دولت 
يازدهم و كارگزارانش هم لرزه بر اندام ما می اندازد ك��ه نكند از مكتب نياوران و مكتب 

اعتزال و ساير مكتب ها و جريان های انحرافی ديگر سردرآورد.
منطق تاريخ، منطق سياس��ت و منطق ش��ريعت به م��ا می گويد ك��ه اظهارنظرهای 
دولتمردان را جدی بگيريم و بدان بينديش��يم. اگر رئيس جمه��ور محترم فرمودند كه 
دولت جمهوری اسامی كه تار و پود س��اختار و قوانين حاكم بر آن در نسبت با دين و 
اعتقادات اين مرز و بوم است، كاری با دين مردم ندارد و می گويد »عيسی به دين خود 
و موس��ی به دين خود«، بايد س��ريعاً به ياد اين نظريه های ق��رن هجدهمی بيفتيم كه 
می گفتند: دولت توسعه نبايد يك دولت دينی و اخاقی باشد!! و همچنين بايد سريعاً به 
ياد توصيه های تئوريك آن نظريه پرداز توسعه در مركز تحقيقات استراتژيك بيفتيم كه 

به مسئوالن نظام اين گونه سفارش كرد: 
جمهوری اس��امی ايران بايد با نظم موجود جهانی به صلح رس��يده 
و به صورتی پايدار، روش هم زيستی مس��المت آميز با آن را اتخاذ كند. 

بعد از تقسيم اراضی و متعاقب آن 
انقالب سفيد، بسياری از افراد، 
احزاب و گروه ها باور کردند که 
شاه با این کار سلطنت پهلوی را 
در ایران جاودانه کرد. اما جنبش 
15خرداد سال 42 به فاصله اندکی 
از اصالحات نمایشی شاهانه تمامی 
این خوش خيالی ها را پایان بخشيد 
و آغازی بر پایان استبداد، استعمار 

و سکوالریسم در ایران شد
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به عبارت ديگر، اگر جمهوری اس��امی ايران بخواهد ماهيت خود را در 
حداكثرگرا حفظ كند، طبيعی است كه نمی تواند در فرآيندهای جهانی 

شدن وارد شود.1
اين توصيه های استراتژيك كه اكنون در سرلوحه سياست خارجی دولت يازدهم قرار 
دارد وقتی در كنار آن توصيه استراتژيك كه دولت با دين مردم كار ندارد، قرار می دهيم 
معنايی فراتر از معنای »عيسی به دين خود و موسی به دين خود« دارد. اين يعنی موسی 
به دين خود و عيس��ی نيز بايد به دين موسی باش��د!! با چنين فرآيندهايی كه در حوزه 
سياست خارجی و سياست داخلی در اظهارنظرها و پژوهش های مورد عاقه دولتمردان 
خود می بينيم آيا می توانيم بگوييم آن كه به وسط زندگی ما پريد انشاءاهلل كه گوسفند 

است و چيز ديگری نبود!!؟ 
همه اين رخدادها به ما می آموزند كه بايد پيوس��ته دولتمردان ما خ��ود را با اصول و 
قواعدی كه انقاب اسامی بر پايه آن شكل گرفت و پيروز شد تطبيق كنند و اگر به بقای 
نظام و بقای ايران و بقای مردم و حتی بقای خود می انديشند اجازه ندهند قدمی و قلمی 

از اين آرمان ها پا پس كشيده شود. 
جنبش 15خرداد هويت ملت ايران را كه در سياست های تجدد و ترقی منورالفكران 
و مستبدان رژيم قاجاری و پهلوی مبهم و سر در گم شده بود به هويت اسامی- ايرانی 
برگرداند. پيامدهای تغييرات ناشی از 15خرداد صرفاً معلول فروپاشی يك نظام سياسی 
نبود بلكه فروپاش��ی يك ميراث رنج آوری بود كه بعد از مش��روطه تمامی جريان های 
مبارز را در خود هضم و از حيز انتفاع ساقط كرده بود. مانورهای سوداگرانه روشنفكران 
دوره قاجار و پهلوی كه با هدف تأمين منافع نخبگان حزبی و اليگارشی حكومتی انجام 
می شد و رمق جنبش های اجتماعی ايران را گرفته بود با 15خرداد بی اثر و مسير تازه ای 
در جنبش ملت ايران آغاز ش��د. امام خمينی در نهضت 15خرداد در جهانی كه جريان 
قدرت و ثروت سعی در بلعيدن نهادهای اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی ايران 
را داشتند به بازس��ازی هويت جمعی مردم همت گماش��ت و در زير سايه فرهنگ ناب 
و تمدن س��از اس��امی اين هويت را احيا كرد. نبردی كه از اين دوران ميان نهضت امام 
خمينی و غرب و سرسپردگان داخلی غرب درگرفته بود جايی جز سرزمين بی حاصل و 

ويران شده دولت ساالری عصر پهلوی در حاشيه جامعه جهانی نبود. 
اكنون برای اين كه تئوری پردازان توسعه با دلس��وزی های بی بنياد خود، ما را دوباره 

1. محمود سريع القلم، ايران و جهانی شدن، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1384، ص128. 
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به همان حاش��يه های جامعه جهانی بازنگردانند، ضروری است پيوسته توصيه و تأكيد 
نماييم كه دولتمردان ما بايد به جای س��فارش پژوهش های بی بنياد كه عموماً دغدغه 
شخصی خود پژوهشگران اس��ت نه دغدغه ملت ايران، آرمان ها و انديشه های ناب امام 
خمينی را مبنای پژوهش قرار دهند كه به تعبير ولی امر مسلمين اگر رستگاری ای باشد 
در متن اين آرمان نهفته است نه در حاشيه های جامعه جهانی؛ كه اگر در سرسپردگی 
به آن حاشيه ها برای رسيدن به توسعه كمترين روزنه ای وجود داشت منورالفكران عصر 
قاجاری و پهلوی و كارگزاران نظام های اس��تبدادی اين دو دوره اجازه نمی دادند عصر 
سرسپردگی به دوران بعدی برسد و امروز ديگر جايی مثل مركز تحقيقات استراتژيك يا 
دانشگاه هايی شبيه دانشگاه های ايران نبودند كه برای چنين نظريه های رنگ و رو رفته 

عصر جاهليت قاجاری پول بپردازند. 

1. پانزده خرداد و تعادل مفهوم انداموارگی ملت با مفهوم حقوقی ملت 
15خرداد س��ال 1342 را اگر نقطه عطف در تاريخ ايران می دانند به اين اعتبار است 
كه تاريخ ما را به دوران جديدی می برد. اين چرخش��گاه تقويمی حاكی از آن است كه 
ايران ضمن نگاه به گذشته، دور تازه ای از تاريخ را آغاز كرده است كه نهضت 15خرداد 
نقطه گسست آن از گذشته می باشد. شايد عده ای بگويند كه سال های 1342 و 1357 
خورش��يدی در قياس با تاريخ هايی چون 1324 قمری )س��ال پيروزی مشروطيت( و 
1332 شمسی )سال ناكامی جنبش نفت( معنای متفاوتی ندارند تا نقطه عطف در تاريخ 
ايران باشند؛ عاوه بر آن كه اين گونه تقطيع تقويمی غالباً روزهای ادامه دار اجتماعی را 
كه بسياری از آنها پيش از سال 42 شروع شده اند و هنوز هم تداوم دارند از نظرها پنهان 

می كند و اين برای تداوم تاريخی ملت كهنسالی چون ايران مطلوب نيست. 
اگر چه اين تصور در ظاهر بی وجه نشان نمی دهد و كسانی كه می خواهند از سال 42 و 
رخدادهای بعد از آن چهره نگاری نمايند بايد از ضرب آهنگ های بلندی كه پيش از آن 
به ويژه از جنبش باشكوه تحريم و نهضت مشروطه شروع شده و به 15خرداد42 كشيده 
ش��ده ياد كنند اما با همه اين تفاصيل 15خرداد از اين جهت ب��رای ملت ايران بيش از 
ديگر رخدادها جاذبه دارد چون پندار غليان انبوه مردم را بدون سازمان حزبی و گروهی 

و جريانی تداعی می كند.
تغيير ساختاری در نظام مبارزه و ظهور اسلوب هايی از جنس قيام های مردمی كه عمًا 
جايی برای س��هم خواهی گروه های مدعی پيش��رو بودن باقی نمی گذارد، در طول يك 
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قرن گذش��ته تنها در جنبش 15خرداد متبلور 
گشت. فرآيندهای دگرگونی اجتماعی كه دنباله 
آن از قرن نوزدهم و دوره قاجاری به قرن بيستم 
رسيد فقط می تواند به طور نارسا به ما بگويد كه 
آنچه از يك صد س��ال پيش در ايران شروع شد 
به معن��ی واقعی كلمه چه ب��ود. مورخان نهضت 
تنباكو، نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن نفت 
با همه نقاط ضعف و قوت بيش��تر ميل داش��تند 
كه رخدادهای تاريخی گذشته را با حوادث رقم بزنند نه با روندها، فرآيندها و تحوالت 
ساختاری. اما نهضت 15خرداد توانس��ت تمامی آن رخدادها را با روندها و فرآيندهای 

تحوالت ساختاری ايران كه منجر به انقاب اسامی شد پيوند بزند.
جنبش های اجتماعی تا قبل از 15خرداد مسير سرراستی را طی نكردند بلكه تنها به 
يك سلسله اقدامات نافرجام بسنده كردند. ميراث خواران نهضت مشروطه به رغم تمامی 
ش��عارهای جذابی كه می دادند خيلی زود به نبردی بنيان افكن عليه آزادی، استقال، 
باورها و ارزش های تاريخی ملی روی آوردند و پشت سر ديكتاتور حقيری چون رضاخان 
عقده های فروهيده خود را تحقق بخشيدند. از سال 1300 خورشيدی مشروطه سلطنتی 
ماجراجويی های خود را در نبرد با مردم آغاز كرد و در سال 1320 وقتی ديكتاتور سياه 
نتايج خيانت های خود به ملت ايران را ديد هيچ ارزشی حتی برای اربابان خود نيز نداشت 

و با حقارت به بيرون از ايران پرتاب شد.
س��ال 1329 كه آغاز جنبش نفت بود ملت ايران فكر می كرد با كوتاه ش��دن دس��ت 
اس��تعمار انگليس از ذخاير ملی، در آينده ای نه چندان دور رنگ آسايش را خواهد ديد 
اما چيزی نگذشت كه به دست بخشی از رهبران جنبش، امريكا جايگزين انگليس شد.

قرار بود دهه پنجاه در ايران به گونه ای آغاز ش��ود كه همه چيز در محاط انقاب شاه 
بدون ملت به پيش رود و ملت ايران به يقين برس��د كه يك عص��ر تاريخی جديدی در 
ايران آغاز شده است كه كس��ی چيزی درباره آن نمی داند. اما تمام هارت و پورت های 
اصاح گرايانه شاه در كمتر از يك سال با مسئله ای مواجه شد كه ظاهراً در سياست های 

تقسيم ارضی و انقاب سفيد همه فكر می كردند به كلی حل و فصل شده باشد. 
نهضت 15خرداد فرا رسيد و به نابودی منظومه تاريخی ای انجاميد كه قرار بود پايه های 
رژيم ش��اه را در ميان توده های مردم مستحكم كند. نهضت 15خرداد سياهه معضات 

شاهد  چه  اگر   42 15خرداد
خونين ترین روز در تاریخ ایران 
بود ولی بهترین روز نيز است؛ 
زیرا در این روز ملت ایران تولد 
جدیدی پيدا کرد. تولدی در 
قامت یک حزب؛ اما حزبی نه 
از جنس احزاب متعارف بلکه 

حزبی از جنس حزب اهلل 
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ساختاری رژيم شاه را به دستور كار سياسی برای توده های مردم تبديل كرد؛ توده هايی 
كه به رغم تمايات گروه های سياس��ی به تغيير آگاهانه جامعه باور داشتند و بر اساس 
همين باور خودجوش وارد صحنه جنبش 15خرداد ش��دند. س��ياهه آسيب شناختی 
مناقشات اجتماعی كه توسط امام به س��ياهه چالش های سياسی رژيم شاه بدل شد با 
مفروضات ديگری كه بر بنياد تمايات اس��ام خواهانه و عدالت طلبانه و آزادی خواهانه 
ملت ايران رابطه نزديكی داش��ت چنان ش��رايطی ايجاد كرد كه مردم باور كردند برای 

سازماندهی و تغيير شرايط نيازی به گروه های سياسی و دستورات حزبی ندارند.
جنبش 15خرداد اعتمادی در مردم ايران ايجاد كرد كه ترس از آثار زيان بار مقابله با 
اصل نظام شاهنشاهی را به كلی محو كرد و انگاره خدايان س��رزمينی پادشاهان را كه 

قدرت مهار بر قلمرو خود را هيچ گاه از كف نمی دهند ويران ساخت.
ش��اه به كمك امريكا خيلی تاش كرد ك��ه اين حركت رهايی بخ��ش به يك معضل 
اجتماعی تبديل نش��ود و رژيم به باتاق گسست از بس��تگی های تاريخی فرو نغلتد اما 
جنبش 15خرداد ضربه نهايی را درست بر جايی وارد آورد كه برای نظام پادشاهی مجال 
گسترده ای برای انتساب بازانديشانه به س��نت های هويت بخش باقی نگذاشت. تجربه 
باشكوه رهايی بخشی به شيوه 15خرداد تمامی جريان های مدافع بقای سلطنت را در هر 
شكلی، از بدنه نهضت امام خمينی خارج كرد و مرز محكمی بين نهضت و اين جريان ها 

حتی در حوزه های علميه كشيد.
با ورود امام به صحنه سياسی ايران ديگر عمل موفق سياسی لزوماً پيروی از روش های 
سنتی مبارزه در قالب احزاب و گروه های سياس��ی برای گرفتن امتيازات ناچيز از رژيم 
نبود. امام توده های مردم را به عنوان فاعان اصلی و اساسی تغيير، مستقيماً و باواسطه 
وارد حوزه سياست كرد و هدف نهضت را تغيير ساختاری رژيم شاهنشاهی اعام كرد. 
اين دريافت از مبارزه ك��ه ميراث جنبش 15خرداد بود ب��ا درك تقليل يافته گروه های 
سياسی از مبارزه كه خاصه می شد به تجمعات قليل محفلی و نشر شب نامه و گرفتن 
امتياز روزنامه های بی خاصيت و در نهايت كسب يكی، دو كرسی از كرسی های مجلس، 
به كلی متفاوت بود. ارزش استفاده از مبارزه در سنت گروه های سياسی ايران تا قبل از 
15خرداد به هيچ عنوان حاوی بهره مندی از اس��تقال، خودسامانی و حق انتخاب نوع 

حكومت و نظام سياسی توسط مردم نبود.
تساهل، بی تفاوتی نس��بت به ارزش های ملی و دينی و بدبينی نسبت به توانايی مردم 
در تأسيس يك نظام سياسی مقتدر شرط اصلی گروه های سياسی در سنت مبارزاتی تا 
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قبل از 15خرداد بود. امام خمينی صورت زيب��ای تكيه بر مردم را به عنوان تنها صورت 
هويت جمعی در قيام 15خرداد به نمايش گذاشت. بس��ياری از مردم مثل مردم شهر 
پيش��وای ورامين و مردم ش��هر آران و بيدگل و... نه خمينی را ديده بودند و نه خمينی 
را می ش��ناختند اما به دليل پيوند عقيدتی و تاريخی كه با راه و مرام حس��ينی خمينی 

داشتند به نهضت پيوستند.
مفهوم اصلی ملت در ايران با نهضت امام خمينی معنا شد. امام بين درك انداموارگی 
ملت از يك سو و ساخت حقوقی ملت از س��وی ديگر پيوندی ناگسستنی برقرار ساخت 
و برای هميشه به تقابل صوری اين دو مفهوم در س��نت مبارزاتی و سياسی ايران پايان 
بخش��يد. در منطق امام، مفهوم انداموارگی ملت رمز »تعادل جاری« و مفهوم حقوقی 
ملت رمز »تعادل پايدار« برای كشور كهنس��الی چون ايران بود. ورودی و خروجی های 
فرهنگی- سياسی در تاريخ ملت ها دائماً در حال دگرگونی و تغيير است. برقراری تعادل 
جاری و تعادل پايدار در چنين ش��رايطی بسيار دش��وار و پيچيده است. اغلب رهبران 
سياسی تصور می كنند اگر تعادل پايدار را در كش��ور خود برقرار سازند از نظر تاريخی 
تداوم پيدا خواهند كرد. رهبران شوروی سابق چنين ديدی از مفهوم ملت داشتند لذا 
تاش كردند با تعادل حقوقی بين قوميت های مختلف جامعه چندمليتی شوروی را تداوم 
بخشند. اما ديديم كه اين تعادل حقوقی به تنهايی نتوانست وحدت اندامواره ملتی به نام 

ملت شوروی را پابرجا سازد. 
اغلب آنهايی كه در قالب جنبش های مدرن فعاليت سياس��ی می كنند و تاش دارند 
كه نظم جديدی برپا سازند تحت تأثير بنيادهای فلس��فه سياسی غرب به دنبال اعاده 
مفهوم حقوقی ملت در جامعه می باشند. سنت مبارزاتی ايران تا قبل از نهضت 15خرداد 
نيز تحت تأثير چنين ديدگاهی بود و ش��ايد يكی از داليل ناكام��ی اغلب جنبش های 
اجتماعی دوران معاصر نيز همين ديدگاه باشد. تعادل حقوقی از جنبه منطقی تعادلی 
برخاسته از نوس��ان واقعيت و خيال و در هم آميزی مرزهای واقعی و خيالی است. چون 
تعادل برخاس��ته از تمايات ايدئولوژيك اس��ت. ايدئولوژی ها به درس��تی برخاسته از 
نوسان واقعيت و خيال هستند و حقوقی كه از دل ايدئولوژی ها تعريف می شوند الجرم 
حقوق برخاسته از واقعيت و خيال است. اغلب جنبش های اجتماعی مدرن چون ذات 
ايدئولوژيك دارند مانند ناسيوناليس��م )ملت پرس��تی نه ملت دوس��تی(، سوسياليسم 
)جامعه پرستی نه جامعه دوستی(، فاشيسم )قدرت پرستی نه اقتداردوستی(، ليبراليسم 
)آزادی پرستی نه آزادی دوستی(، كنسرواتيس��م )اعتدال پرستی نه اعتدال دوستی( و 
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ساير ايس��م ها از اين قاعده مستثنی نيس��تند و در مرز خيال و واقعيت سير می كنند و 
بين خيال و واقعيت در نوسان هستند. خيال بازسازی جامعه بر مبنای حقوق مبتنی بر 
ايدئولوژی ها و برقراری تعادل پايدار با تكيه بر اين حقوق )مثل حقوق بشر، حقوق زن، 
حقوق كودك، حقوق كارگر و...( يعنی كش��اندن جامعه به سمت خيال و توهم كسانی 
كه اين حقوق را به زعم خود حقوق همه انسان ها می شمارند و مدعی اند كه برای تحقق 
اين حقوق بايد همه جوامع انس��انی حتی به ضرب استثمار و اس��تعمار و قتل عام های 
دس��ته جمعی تحت س��يطره اين حقوق قرار گيرن��د. ماركس كه بر مبن��ای توهمات 
ايدئولوژيك خود طبقه كارگر را سردمدار همه دگرگونی اجتماعی می ديد تا به آنجا در 
سيطره خيال و واقعيت در نوس��ان بود كه می گفت راه نجات جوامع بشری از شر نظام 
سرمايه داری، برقراری ديكتاتوری طبقه كارگر )پرولتاريا( است! چه جنايت ها كه لنين 

و استالين بر اساس اين توهم ايدئولوژيك در دنيا نكردند. 
ليبرال ها بر اس��اس توهمات ايدئولوژيك دفاع از آزادی و حقوق بشر و متمدن كردن 
جوامع بدوی و وحش��ی آفريقا و آس��يا و... به زعم خود، چه جنايت ها كه نكردند و چه 
انسان هايی را كه به بردگی نبردند و نفروختند و با فروش انسان ها چه سرمايه ها كه به 
هم نزدند و در نهايت شدند كشورهای مدرن توسعه يافته! آن وقت ماكياولی، هابز، الك، 
كانت، هگل، روسو، منتسكيو، ماركس، اسميت، وبر و... كه به فتوای آنها- به نام صدور 
مدرنيته به جهان- تمامی اين جنايت ها و آدم كشی ها و آدم فروشی ها و ويران كردن ها 

اتفاق افتاد، روشنفكران نجات بشريت در تاريخ مدرن شدند!
بديهی اس��ت جامعه ای كه ب��ر مبنای حقوق ايدئولوژيك ش��كل گرفته باش��د رهبر 
ايدئولوژيك می خواهد نه امام؛ حزب می خواهد نه مردم، رسانه می خواهد نه دانشگاه، 
روشنفكر می خواهد نه حكيم و متفكر و فيلسوف و فقيه! اين دقيقاً همان فرآيندی بود 
كه سنت مبارزاتی قبل از 15خرداد را شكل می داد و در نهايت از دل اين سنت مبارزاتی 
كسانی مثل سپه ساالر، ميرزاملكم خان، آخوندزاده، تقی زاده، فروغی، رضاخان و مصدق 
در چهره های مثبت و منفی خارج شدند. اينكه عده ای می گويند برای پاگيری نهادهای 
فرهنگی و مدنی جديد مثل رسانه، حزب، روشنفكر و... نياز به نهاد مدرن ديگری به نام 
دولت- ملت به مفهوم حقوقی بود، معنايش همين اس��ت. چنين جامعه ای نه بر مبنای 
نصوص و متون فرهنگی و دينی و تاريخی ريش��ه دار، بلكه بر اساس اجماع ايدئولوژيك 

رهبران، احزاب، گروه ها و اساسنامه ها و مرام نامه های آنها اداره می شود.
امام خمينی با درك اسامی از مفهوم ملت و امت می دانست كه تعادل حقوقی ملت اگر 
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چه الزم است ولی كافی نيست. چون در اين تعادل هر كسی به دنبال حقی كه برای خود 
قائل است و خود آن حق را تعريف می كند، می باشد؛ چنين تعادلی تا وقتی پايدار است 
كه همه تصور كنند به حق خود می رس��ند ولی پايه ريزی يك جنبش بزرگ اجتماعی 
برای سرنگونی اس��تبداد و اس��تعمار به چيزی بيش از تعادل حقوقی نياز دارد. امام به 
دنبال تعادل جاری در جامعه بود. تعادلی كه با ورودی و خروجی های پيوسته، مستمر 
و حتی بنيان افكن مثل منافع ايدئولوژيك، فردی، گروهی، قبيله ای، حزبی، جناحی و 
غيره بر هم نريزد. يكی از بزرگترين دستاوردهای نهضت 15خرداد تحقق عينی مفهوم 
انداموارگی ملت و برقراری تعادل ج��اری در نهضت بود؛ تعادلی كه ب��ه راحتی از بين 

نمی رفت. 
امام با ورود مستقيم به صحنه مبارزه و حذف حلقه های واسط در ارتباط با بدنه اصلی 
جنبش- يعنی توده های مردم- نشان داد كه در تشكيات سنتی مبارزه، اغلب كسانی 
كه خود را رهبر می دانس��تند در عمل كار رهبری نمی كردند. ص��دور يك بيانيه يا يك 
نطقی كه به كسی برخورد نكند و توصيه های چندپهلو به مردم و موش و گربه  بازی در 

مخالفت با رژيم، در سنت مبارزاتی امام جايی نداشت. 
در س��ال 41 در جريان مقابله با تصويب نامه اليحه انجمن ه��ای ايالتی و واليتی امام 
نامه ای به مرحوم فلس��فی دارد كه اين نامه سند محكمی در ش��يوه های جديد مبارزه 

می باشد. امام می نويسد: 
... اعاميه آقای خوانس��اری را ماحظه كردم و خالی از تعجب نبود.1 
اصل اقدام ايشان بسيار به موقع و الزم است لكن كيفيت آن خيلی نارسا 
و سست است. برای اين مطلب دينی كه اساس روحانيت و ديانت و مليت 
در خطر است، مجلس روضه درست كردن و در ضمن آن، اساس ديانت 
را قرار دادن، بسيار موهن است نسبت به مقصد. و از آن بدتر آنكه مسجد 
س��يد عزيزاهلل را كه چهار هزار جمعيت مقدس ب��ازاری در آن مجتمع 
می شود. و البته می دانيد دولت از ديانت نمی ترسد، تا از بازاری متدين 
و دعای اينها يا نفرين آنها وحش��ت كند؛ دولت از م��ردم فعال و جوان 

1. در پی دعوت امام خمينی از علم��ا و مراجع برای اعتراض به اليحه انجمن های ايالتی و واليتی، آقای س��يد 
احمد خوانساری اعاميه ای صادر كردند كه در آن هيچ اشاره ای به موضوع مذكور نشده بود. متن اعاميه ايشان 
چنين است: »بسمه تعالی شأنه. به مناسبت تصادف روز پنجش��نبه سوم جمادی الثانيه با رحلت حضرت صديقه 
كبری فاطمه زهرا- عليها سام- مجلس ذكری از ساعت 9 الی 11 در مسجد سيد عزيزاهلل منعقد؛ اميد است برای 
عرض اخاص به مقام مقدس پيغمبر اكرم)ص(، به استماع موضوع مهم مذهبی كه الزم است به اطاع رسد، عموم 

طبقات، خاصه آقايان علمای اعام- دامت بركاتهم- شركت فرمايند. االحقر احمد الموسوی الخوانساری...«. 
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و احزاب و دانش��گاه ماحظه می كند. بايد يك اجتماع دينی كه آقای 
فلسفی سخنگوی ديانت اس��ام صحبت می كند و آقای خوانساری  از 
مراجع وقت می خواهد صحبت كند در مسجد سيد عزيزاهلل كه حكم يك 
صندوق خانه را دارد، نباشد. من نمی دانم اين چه فداكاری است؟ بايد اين 
امر به توسط يك كرور اعاميه به تهران و حومه تهران حتی قزوين، قم 
و باد نزديك و دور منتشر شود و گفته شود و نوشته شود كه چون برای 
اين اجتماع، جايی در تهران نيست، خارج تهران در بيابان می رويم. در 
اين صورت از دو حال خارج نيست، يا آنكه با سرنيزه جلوگيری می كنند و 
آن خيلی بعيد است. آن وقت تكليف يك سره می شود و ما غالب می شويم 
و سقوط دولت حتمی است، و يا نمی كنند، تمام ناراضي ها به شما ملحق 
می شوند و غوغا می كنند و عظمت مطلب، آنها را از پا درمی آورد و طرفين 
مطلب به نفع مسلمين است... س��ركار می دانيد در اين حال كه ما قرار 
گرفتيم قضيه از آشتی و صلح گذشته و پای نابودی احكام اسام و فتح در 
كار است و »هيهات منا الذله«. نترسيد، ماحظه نكنيد. آقای خوانساری 

را نمی گيرند. شما را نمی گيرند؛ دنيا اقتضا ندارد. شما بهتر می دانيد...1

2. پانزده خرداد و بازتوليد عمل سياسی در مرزهای عقيدتی 
دليل ديگری كه 15خرداد را نقطه عطف در تاريخ ايران می كند حفظ فاصله ضروری 
ميان برنامه های نظری جنبش و برنامه های سياس��ی گروه ها بود. امام می دانس��ت كه 
حدود خواس��ته های اين گروه ها بسيار ناچيز و حقير اس��ت و در نهايت در درون حفظ 
ساختار ديكتاتوری پهلوی قرار دارد و در مجموع ره آورد بزرگی برای ملت ايران نخواهد 
داشت. امام می دانس��ت اگر تمامی انرژی جنبش را برای چنين خواسته های حقيری 
هزينه نمايد ب��ه نااميدی م��ردم از دگرگونی بنيادی در رژيم ارتجاع��ی پهلوی خواهد 
انجاميد زيرا روايت های متناقض ايدئولوژيك مخالفان سياست های رژيم در حوزه چپ 
و راست برای آرمان های بلند خمينی كبير بسيار ناچيز بود و همان طوری كه گفته شد 
صورت بندی های نهايی اين خواس��ته ها در گرفتن امتيازات ناچيز برای اين گروه ها نه 

مردم، خاصه می شد.
در چشم انداز ايدئولوژيك اين گروه ها دموكراس��ی، آزادی و حقوق اجتماعی معنايی 

1. صحيفه امام، ج1، ص85-86. 
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جز كسب اين امتيازات نداشت؛ حتی اگر برای آن 
تمامی حقوق مردم قربانی ديكتاتوری می شد. هر 
گاه رژيم پهلوی چني��ن امتيازاتی را به اين گروه ها 
می داد از نظر آنها مبارزه به پايان می رسيد و بايد از 
رژيم با تمام وجود حمايت می شد. در حالی كه در 
منطق امام مبارزه با رژيم پهلوی مبارزه برای گرفتن 
امتيازات به مفهوم متعارف آن حتی برای حوزه های 
علميه نيز نبود. نظريه ها و روايت های ايدئولوژيك 
اين گروه ها ش��ايد از نظ��ر آنها اب��زار مفيدی برای 
هدايت كنش جمعی به حس��اب می آمد ولی امام خمينی در حد اب��زار نيز كارآيی اين 

روش ها را قبول نداشت. 
ابزارها همواره بر اساس تجربيات تصحيح می ش��وند و تغيير می يابند و نبايد آنها را به 
عنوان طرح های كلی در دنيای ناقص اما شگفت انگيز انسان ها بازتوليد كرد و بر اساس 
چنين توهمی آرمان های يك ملت را پايه ريزی نمود. نظريه ها و روايت های ايدئولوژيك 
اين گروه ها از نظر امام در بهترين حالت به توجيه خودخواهانه و مقتدرانه منافع فردی 
و گروهی می انجاميد. چنين تماياتی در عالی ترين ش��كل يعنی وقتی كه پيروانشان 
اعتقادی راستين به آنها داشته و درصدد اجرای آنها برآيند به منبع اتوپياهای سياسی 
مثل: كمونيسم، فاشيسم، ليبراليسم، سكوالريس��م و حلقه های محفلی ای چون حلقه 
كيان، حلقه بيان، حلقه مكتب ايران��ی و اخيراً نيز حلقه ني��اوران و امثال ذلك تبديل 
می شوند. اين حلقه ها و ايسم ها همواره زيادی خواهی، ديكتاتوری، ترور، استبداد، سازش 

و خيانت را در خود نهان دارند.
امام هم از اين زاويه جنبش های گذش��ته را مطالعه كرده بود و هم اثرات زيان بار اين 
گروه گرايی ها را در تاريخ ديده بود. جامعه شناس��ی ام��ام از موجوديت احزاب در ايران 
جامعه شناسی دقيقی است. در 18شهريور1343 امام در جمع مردم قم در مسجد اعظم 

تحليل بسيار دقيقی از ماهيت احزاب ارايه می دهد و می فرمايد:
... بدبختي هايی كه ما در مملكت خودم��ان داريم. دولت ها می آيند و 
می روند؛ هر دولتی هم می آيد يك حزبی درس��ت می كند- هر دولتی. 
شما از آن وقت تا حاال هر چه ديديد، يكی »حزب مردم« درست می كند، 
يكی حزب چی درس��ت می كند، يك��ی »حزب ايران نوين« درس��ت 

امام به ملت ایران گفته بود: 
]اگر چه[ ما از شر رضاخان و 
محمدرضا خالص شدیم، لکن 
از شر تربيت یافتگان غرب و شرق 
به این  زودي ها نجات نخواهيم 
برپادارندگان  اینان  یافت. 
و  ابرقدرت ها هستند  سلطه 
سرسپردگانی می باشند که با هيچ 

منطقی خلع سالح نمی شوند...
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می كند، يكی حزب چه. هی حزب درست می كنند. اصًا در ايران حزب 
معنا ندارد؛ در هيچ جای دنيا؛ مگر آنهايی كه مثل ايران هستند. مملكت 

يك حزبی اصًا معنا ندارد... 
آنجاهايی كه حزب هس��ت، دولت ها از حزب وجود پيدا می كنند، نه 
اينكه اول دولت تشكيل بشود بعد حزب درست كند! بعد اتكا به آن پيدا 
كند! اينجا، خوب، ش��ما می بينيد اول دولت درست می شود. دولت هم 
به مجلس و به من و ش��ما هيچ ربطی ندارد. اول دولت درست می شود. 
خودشان می گويند، من نمی گويم، خودشان می گويند ما به امر آمديم 
و به امر می رويم؛ غلط هم هيچ كس نباي��د بكند؛ هيچ وكيلی هم غلط 
نكند. نمی كند هم! اول دولت تشكيل می شود؛ بعد كه دولت تشكيل شد 
و سرنيزه دستش آمد، شروع می كند حزب درست می كند. آن وقت هم 
يك حزبی است كه دولت از حزب پيدا شده! دولت ما حزبی است! دولت 
آقايان حزبی است! آقا! اين را برای كی می گويی؟! مِن آخوند می فهمم، 
دول عال��م نمی فهمند اينه��ا را؟! آنه��ا می خواهند تو اين طور باش��ی؛ 
می خواهند عقب افتاده باشی. دس��ت برداريد آقا از اين عقب افتادگی؛ 
مجد خودتان را حفظ كنيد. اگر حزب می خواهيد درست كنيد، خوب، 
يك حزبی قبل از اينكه دولت شما پيش بيايد، يك حزبی درست كنيد؛ و 
بعد هم حزب در مجلس، به طور]ی [ كه بايد بشود، به طوری كه قوانين 
اساس��ی و قانون اساسی و س��اير قوانين اقتضا می كند، نماينده درست 
كنند؛ و بعد هم آقای وزير، نخست وزير متكی به نمايندگانی كه از حزب 
پيدا شد و از جمعيت و از خواسته مردم و اينها پيدا شد؛ بعد می شود يك 

دولت متكی به حزب...1
امام در حقيقت مشكل س��اختاری احزاب در ايران را- كه ظاهراً ادعا می شد مبارزات 
سياسی عليه رژيم ش��اه بر كاكل اين احزاب می چرخد- آن هم برای مردم عادی بيان 
می كند. احزاب از نظر امام در ايران توليدكننده قدرت نيستند بلكه ساخته دست قدرت 
هستند و احزابی كه ساخته دست قدرت باش��ند بازيچه و ابزار تمايات اصحاب قدرت 
خواهند بود. چگونه امكان دارد كه رهبری جنبش اجتماعی را به دست چنين احزابی 
سپرد؟ اين مشكل س��اختاری كه امام در س��ال 43 متوجه آن بود هنوز هم ادامه دارد. 

1. همان، ص384-385. 
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متأسفانه هم اكنون نيز احزاب ساخته دست دولت ها می باشند. حزب كارگزاران از دل 
دولت هاشمی، حزب مشاركت از دل دولت خاتمی، حزب اعتدال و توسعه از دل دولت 
هاشمی و مجمع تش��خيص مصلحت نظام، حزب توحيد و تعاون، حزب مردم ساالری، 
حزب اعتماد و بقيه احزاب كه هارت و پورت آنها در نمايش های دموكراسی از بقيه بيشتر 

است تماماً احزاب متصل به دولت ها هستند و از قدرت و ثروت دولت ارتزاق می كنند. 
امام در جنبش 15خرداد نش��ان داد كه نه تنها تمايلی به مواضع بی بو و بی خاصيت و 
خالی از هر گونه ارزش و آرزوهای بزرگ احزاب و گروه های سياسی ندارد بلكه می دانست 
اگر نتواند اقبال شورانگيز و خالصانه و صادقانه مردم را دس��ت مايه تغييرات اجتماعی 
نمايد در نهايت به يك رهبر موج سوار مثل ساير رهبران سياسی بدل خواهد شد؛ يعنی 
مانند همه گروه های خودخواه در خانه می ماند و منتظر می نشس��ت تا تغييرات تاريخ 
توس��ط ديگران انجام پذيرد. تجربه ای كه امام در نهضت نفت به ويژه در قيام 30تير با 

گوشت و پوست خود لمس كرد. 
در نهضت نفت مصدق پيوس��ته نقش يك س��وژه به ظاهر خردورز ول��ی خودخواه و 
موج سوار را بازی كرد. در بدترين شرايط بدون مش��ورت با كسی مردم را تنها گذاشت 
و اس��تعفا داد و به خانه رفت و منتظر نشست تا مردم او را با س��ام و صلوات به قدرت 
برگردانند تا از كنار اين بازگش��ت بتواند امتيازات بيش��تری نه از دشمنان ملت بلكه از 
خانه ملت يعنی مجلس دريافت كند. اين رهبر حزبی در طول تاريخ جنبش نفت همواره 
اقدام جمعی مردم را مفروض می شمرد و خود را در معرض بهره برداری از اين اقدام قرار 
می داد. يكی از داليل اساسی شكست نهضت نفت همين خصلت »انگل وارگی« در ميان 

رهبران سياسی و احزاب بود.
فتنه سال 1388 بستر مناس��ب ديگری برای مطالعه اين انگل واره هاست؛ كسانی كه 
خود را از تمامی ماحم اين فتنه كنار كش��يدند و در خانه های خود به تماش��ای واقعه 
نشستند و منتظر ماندند تا در انتخابات سال 92 اقدام جمعی ديگران راه تاريخ را برايشان 
باز كند و اينها در قالب يك نجات دهنده در صحنه حاضر ش��وند. اگر چه تاريخ نش��ان 
داده است كه عموماً هيچ اقدام بزرگی كه منجر به سازندگی يك جامعه گردد به دست 
انگل واره ها ايجاد نشده اس��ت زيرا خودخواه تر از آن اند كه در امری كه سودشان در آن 
نباشد مش��اركت كنند اما سايه سنگين انگل واره ها هميش��ه بر سر جنبش های بزرگ 
اجتماعی و رهبران بزرگ تيرگی افكنده است و حتی دست مايه مخالفت و مقاومت در 

مقابل جنبش های اصيل اجتماعی شده است.
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ملت ما شاهد است كه چگونه اس��امی بعضی از شخصيت هايی كه موضع انگل واره در 
رخدادهای سرنوشت ساز داشته اند در مقابل نهضت بزرگ امام خمينی سنگر مناسبی 
برای گروه ها و احزاب بی ريشه برای مبارزه با اين نهضت شدند. امام در 15خرداد سال 
42 نشان داد كه جوامع از آن دس��ته رهبرانی شكل می گيرد كه در فرآيندی آشكار در 
كنار مردم و همراه مردم در كش��مكش پيرامون منافع، آرمان ه��ا و ارزش های جامعه 
بسيج می شوند. بنابراين آنچه تجربه 15خرداد نشان داد حفظ فاصله ضروری جنبش 
با انگل وارگی سياس��ی و تفاوت ميان تحليل نظری نظام های بازتوليد سياسی جامعه و 

عمل واقعی سياسی بود.
عمل سياس��ی از نظر امام همواره با احتياط در مرزهای عقيدتی تاريخ به جلو می رود 
و به جای جهش و پيش��رفت های سريع و فاقد پش��توانه فكری و تاريخی با تطابق سير 
طبيعی تحوالت جامع��ه و پذيرش فرآيند دگرگونی باورها و رفتارهای اس��امی مردم 
همراه می شود. برای همين بود كه امام در هيچ دوره ای مبارزه مسلحانه و ترور مقامات 
رژيم شاه را تأييد نكرد. زيرا مبارزه مسلحانه و ترور هيچ ظرفيتی برای نشان دادن عدم 
هم خوانی آگاهی ذهنی مردم با نظم كهنه و پوسيده شاهنشاهی را نداشت؛ همان طور كه 
نمی توانست نشان دهد آيا مردم آمادگی الزم برای تغيير را دارند. شايد از نظر امام مبارزه 
مسلحانه تنها وس��يله ای بود برای گروه های سياسی تا از طريق آن حس قدرت طلبی و 
آموزه های نظری ايدئولوژی خود را در حيطه عمل به محك آزمايش بگذارند تا بتوانند 

بيش از آنچه در توان واقعی جامعه است تحوالت ايدئولوژيك خود را شتاب بخشند.
از نظر امام آنها نه تنها مشكلی را از جامعه حل نمی كردند بلكه بهانه های الزم را برای 
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سركوبی بيشتر مردم به دست رژيم ديكتاتوری فراهم می ساختند. امام در ديدار منافقين 
با ايش��ان در نجف بيهودگی و ماجراجويانه بودن اين روش را تذكر داد. امام در جنبش 
15خرداد سال 42 نشان داد كه نه شبيه روشنفكرانی اس��ت كه رهايی مردم را از پس 
فنجان قهوه و چای در كافه های دوداندود شمال شهر تهران يا مركز شهر آرزو می كنند 
و در حسرت رس��يدن به اين آرزو تمامی انرژی خود را حواله پك سيگارهای امريكايی 
می سازند و از پيروزی عنقريب پرولتاريا بر سرمايه داری و ايجاد ديكتاتوری طبقه كارگر 
و رهايی طبقه رنجبر افسانه س��رايی می كنند و رمان های صد تا يك غاز می نويسند؛ و 
نه از جنس آن رهبرانی است كه رهايی مردم را از پس گلوله های تفنگ در بيغوله های 
جنگل يا خانه های تيمی كه نه صدايی از آن به بيرون درز می كند و نه نوری از جايی به 
آن می تابد جست وجو می كند. آرمان های خيال پردازانه گروه های كوچك چريكی در 
زندگی آهنين فراموش خانه های تيمی گروه ها و سازمان های طرفدار مبارزه مسلحانه 
كه از نيمه دوم دهه چهل بخش اعظمی از جوان های ش��ورانگيز و احساساتی ولی فاقد 

آگاهی را به كام مرگ رژيم ديكتاتوری فرستاد. 
آنچه امام در 15خرداد سال 42 به ملت ايران آموخت اين بود كه هيچ حس تاريخی ای 
در ورای تاريخی كه حس می كنيم وجود ندارد. خداوند سرنوش��ت هيچ قومی را تغيير 
نمی دهد مگر آنكه خود آن قوم اراده تغيير داش��ته باش��د. امام چقدر زيبا در خصوص 
سستی نامه مرحوم خوانساری به مرحوم فلسفی گفت: اجتماع بزرگ دينی را كه قرار 
است تن رژيم را بلرزاند و سخنگوی آن فلس��فی و مرجعی چون خوانساری باشد نبايد 
در مس��جدی كه حكم صندوق خانه را دارد برگزار كرد... دولت از ديانت نمی ترسد تا از 
بازاری متدين و دعا يا نفرين آنها وحش��ت كند، دولت از مردم فعال، جوان، دانشگاه و 

احزاب زنده می ترسد. 

3. پانزده خرداد و شکل گيری تغييرات اجتماعی در چهارچوب تاريخی هر جامعه
جنبش 15خرداد درس های ارزشمندی برای نظريه جنبش های اجتماعی به طور عام 
و انقاب اسامی به طور خاص در بر داش��ت. فرآيند تغييرات اجتماعی، در چهارچوب 
تاريخی جامعه ای كه زادگاه آن اس��ت ش��كل می گيرد. نه علم مب��ارزه به مفهومی كه 
گروه های مدعی مبارزه مسلحانه بدان اعتقاد داشتند و نه ش��يوه مبارزه را نمی توان از 
فرهنگ های ديگر به ضرب حزب و گروه و تفنگ وارد جامعه ای كرد و از آن انتظار زايش 

داشت؛ چنانكه نمی توان مانند ولتر ساده لوحانه گفت: 
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همان طور كه درخت نارگيل را می شود از كشوری به كشور ديگر انتقال 
داد و به خوبی به عمل آورد نهادهای موفق در يك كشور را به كشور ديگر 

با همان نتايج مثبت می توان منتقل كرد. 
تئوری های توسعه و دگرگونی را نمی توان پروژه ای آمرانه برای تغيير در كشورها به كار 
گرفت. ملت ايران در يك صد سال گذشته تاوان سنگينی برای چنين ديدگاه های نحيفی 
پرداخت كرد. ممكن است منابع حاصل از تجربيات ديگران پويايی هايی را در يك جامعه 
ايجاد كند ولی همزمان محدوديت های عقيدتی و ساختاری عجيبی نيز به وجود خواهد 

آورد كه منجر به پيدايش فرآيندهای متناقضی خواهد شد.
يكی ديگر از داليلی كه نهضت 15خرداد را نسبت به تمامی  جنبش های اجتماعی ايران 
ممتاز می سازد همين ديدگاه بود. امام معتقد بود كه نظام استبدادی مشروطه سلطنتی 
را نمی توان با حركت هايی كه زاييده تناقضات بين شيوه توليد و روابط توليدی است از 
پا انداخت. زيرا از نظر امام كمونيسم در ايران زاييده امريكا بود. امام معتقد بود كه حزب 
توده را انگليسی ها در ايران پايه ريزی كردند و خطر كمونيسم برای ايران را امريكايی ها 
به دهان ساده لوحان انداخته اند تا از اين طريق جنبش های منطقه را كه ماهيت اسامی  

دارد سركوب كنند.
... گاهی ملت را از خطر كمونيست ها می ترساند كه اگر او برود مملكت 
به دس��ت آنان می افتد؛ و ش��ايد بعضي ها كه از واقعيت ها اطاع ندارند 
اغفال شوند. كمونيس��م در ايران با دس��ت امريكا، چنانچه حزب توده 
به دست انگليس ايجاد ش��د. به گفتار مطلعين، داغ ترين كمونيست ها 
در منطق��ه مهره های امريكايی هس��تند برای خنثی ك��ردن قيام های 
رهايی بخش  ملی و مذهبی ملت های اس��ير به دست س��رمايه داری و 

كمونيسم كه نمونه بارزش را در سال های اخير ديديم...1 
نظام استبداد سلطنتی از ديد امام توس��ط اين گروه ها از پا در نمی آمد بلكه به دست 
مردم معتقد به اس��ام و باورمند ب��ه رهبری روحاني��ت كه از جنبه ه��ای اجتماعی و 
اقتصادی فاقد پايگاه های طبقاتی خاص در حوزه سياست بودند سرنگون می شد. يكی 
از كمك های مهم تجربه 15خرداد به نظريه های عموم��ی تحول اجتماعی اين بود كه 
نشان داد می توان از شرايط ويژه نظام های سياسی كه در اين نظام ها نهفته است استفاده 
نمود و آن نظام را ساقط كرد؛ بدون اينكه نظام ها از سوی بازيگران اجتماعی كه به تعبير 

1. همان، ج 3، ص422-423. 
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خود آگاهانه بسيج شده اند با خطر جدی روبه رو 
باشند. شايد يكی از داليلی كه باعث شد نهضت 
امام خمينی غير قابل پيش بينی باشد همين بود. 
امام كاركرد تاريخی رژيم مش��روطه سلطنتی 
و ارج و ق��رب آن را در ذهن توده ه��ای مردم )نه 
در ذهن نخب��گان جامعه، اح��زاب و گروه ها( به 
درستی می شناخت. درست در همان دورانی كه 
حتی بعضی از گروه های مبارز مسلمان مثل نهضت آزادی يا جامعه سوسياليست های 
خداپرست يا نويس��ندگانی چون ش��ريعتی و هم فكران او رژيم پهلوی را برای گذار از 
دوران فئوداليته به دوران سرمايه داری يك رژيم مترقی و ضروری توصيف می كردند و 
هيچ كدام از اين گروه ها تمايلی به سقوط نظام پادشاهی در ايران نداشتند، امام كاركرد 
تاريخی دولت پادشاهی را در بنيادهای جامعه اسامی تمام شده تلقی می كرد و معتقد 
بود حتی نمايش تقسيم اراضی و انقاب سفيد نيز نمی تواند كمك چندانی به دوام رژيم 

پهلوی نمايد. 

4. پانزده خرداد و جايگزينی اصل مسئوليت و همياری به جای اصل قدرت و مرتبت 
يكی ديگر از ويژگی های اساس��ی نهضت امام خمينی كه بايد هميشه در دستور كار 
سياس��ی در نظام جمهوری اسامی باش��د آن بود كه امام وقتی در 15خرداد سال 42 
استراتژی ساختارشكنانه حذف نظام پادشاهی و مترادف دانستن شاه دوستی با غارتگری 
را در سرلوحه نظريه سياسی قرار داد در فرآيند عمل سياسی حيطه بندی روشنی ميان 
مبارزه برای كسب امتيازات و مبارزه برای تغيير ساختاری نظم پوسيده و كهنه پادشاهی 
ايجاد ش��د. در همان دوران حتی در ميان مب��ارزان درون حوزه نيز بودند كس��انی كه 
می گفتند خمينی به دليل بی اطاعی از ساختار تاريخی نظام پادشاهی و پشتوانه های 
چپ و راست داخلی و خارجی آن با اتخاذ سياست »شاه دوستی« يعنی غارتگری، هتك 
اسام، تجاوز به حقوق مسلمين، و تجاوز به مراكز علم و دانش؛ »شاه دوستی« يعنی ضربه 
زدن به پيكر قرآن و اسام، سوزاندن نشانه های اسام و محو آثار اساميت؛ »شاه دوستی« 
يعنی كوبيدن روحانيت و اضمحال آثار رس��الت؛1 عمًا ناتوانی خود را در تش��خيص 
شرايط و علم مبارزه از دست داده است. اما امام با آگاهی عميق از خواسته های اسامی 

1. همان، ج 1، ص178. 

آنچه امام در 15خرداد سال 42 به 
ملت ایران آموخت این بود که هيچ 
حس تاریخی ای در ورای تاریخی 
که حس می کنيم وجود ندارد. 
خداوند سرنوشت هيچ قومی را 
تغيير نمی دهد مگر آنکه خود آن 

قوم اراده تغيير داشته باشد



45
7

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

ه! 
يش

 و ر
ش

ن ري
ستا

و دا
داد 

خر
15

ت 
هض

ر، ن
حج

د و ت
جد

اد ت
گ آب

مر

مردم ايران، مانند يك رهبر اركستر كه اگرچه ممكن است نتواند ساز تخصصی خاصی 
را بنوازد اما می داند سازها را بايد كجا به كار گرفت و يا مانند يك پزشك جراح حاذق كه 
ممكن است از ريزه كاری های بيهوشی بی اطاع باشد و نتواند كار يك پزشك متخصص 
بيهوش��ی را انجام دهد ولی دقيق��اً می داند كه نقش بنيادين بيهوش��ی در كار جراحی 
چيست؛ وارد ميدان مبارزه شد و قدر و ميزان هر يك از جريان ها را عليه شاه ارزيابی كرد.
هيچ گروهی نتوانس��ت امام را بازی دهد و قدر و ارج خود را بي��ش از آنچه بوده ارتقا 
بخش��د. تا قبل از نهضت 15خرداد در فرآيند مبارزات گذش��ته ملت ايران كسانی كه 
رهبری نهضت را بر عهده می گرفتند درك دقيق و عميقی از منزلت و شأن جريان های 
مدعی مبارزه و مخالفت با وضع موجود را نداش��تند؛ به همين دليل نهضت مشروطه و 
نهضت نفت خيلی سريع اسير كج تابی های اين گروه ها شد و ناكام ماند. اما امام رهبری 
بود كه می دانس��ت نقطه اتكای جنب��ش را نمی توان بر ش��عارها و عوام فريبی های اين 
گروه ها قرار داد. در مبارزه مبتنی بر مسئوليت كه روش استراتژيك امام بود همه افراد 
و گروه ها برای اهداف، ح��وزه فعاليت ها و حتی برای رفتاره��ا و عملكردهای خود بايد 
مس��ئوليت پذير می بودند. اين بدان معنا بود كه گروه های مدعی مبارزه اگر قرار بود در 
نهضت امام جايی داشته باشند بايد از همان ابتدا تمايات سهم خواهانه گروهی و حزبی 
خود را به كناری می نهادند و همراه با مردم و در كنار مردم بخش��ی از مس��ئوليت های 

نهضت را می پذيرفتند.
آنچه باعث ش��د تا نهضت امام خمينی از بس��ياری از آفات گروه گرايی در امان بماند 
و آنچه باعث می ش��ود تا انقاب اسامی و نظام جمهوری اس��امی از آفات بنيان افكن 
گروه گرايی در امان بماند، پايبندی دقيق به استراتژی امام در سنت مبارزه است. همه 
می دانس��تند در نهضت امام بر خاف رويه مبارزاتی گروه ها و ب��ر خاف رويه مبارزاتی 
احزاب سلس��له مراتب حزبی وجود ندارد. در نهضت امام زيردس��ت و باالدستی وجود 
نداشت و هر كسی خود را شريك و همكار می دانست. همه اعضای نهضت چون با علم و 
آگاهی وارد مبارزه می شدند بايد از عهده كنترل و نظارت بر اقدامات و فعاليت های خاص 
خود از طريق دريافت بازخوردها و اصاح مسير در راستای اهداف نهضت برمی آمدند. 
در نهضت امام نه معلم ايدئولوژی بود، نه سرتيم و مسئول گروه بود، نه خانه تيمی بود، و 
نه مسئله دار شدن و بريدن و تصفيه های خونين درون تشكياتی به خاطر تغيير مواضع 

و بريدن ها. 
اس��تراتژی رهبری در نهضت امام از 15خرداد تا پيروزی انقاب اس��امی استراتژی 
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»محور- پيرامون« بود. در استراتژی »محور- پيرامون« هيچ سلسله مراتب حزبی مردم 
را به دسته های باال و پايين حزبی تقسيم نمی كند و هيچ كس نمی تواند به تنهايی فقط 
خود را وارث انقاب و صاحب و مسئول بداند و ديگران را از اين امتياز سلب كند و از همه 

بدتر سهم  ويژه ای نيز برای خود بخواهد. 
استراتژی محور- پيرامون نوعی رابطه واليی بين امام و امت بود كه ائمه بزرگوار شيعه 
بنا نهاده بودند. اين استراتژی دقيقاً در مقابل استراتژی های سلسله مراتبی كه احزاب و 
سازمان ها از آن پيروی می كنند، قرار دارد. بنابراين كسانی كه مبتنی بر تمايات حزبی 
در نظام جمهوری اس��امی كه برآمده از نظريه محور- پيرامون است مسئوليت قبول 

می كنند خواسته و ناخواسته مانع بزرگی برای پيشرفت نظام فراهم می سازند. 
در اركان رهبری نهضت ام��ام خمينی از 15خرداد تا 22بهم��ن به جای بحث درباره 
»قدرت و مرتبت« در مورد »مسئوليت و همياری« س��خن گفته شد. وقتی از قدرت و 
مرتبت سخن به ميان آيد چه بخواهيم و چه نخواهيم از امتيازات و تبعيض ها سخن به 
ميان خواهد آمد. اگر مسئوالن نظام جمهوری اسامی می خواهند راه امام و نهضت امام 
جاودانه باشد بايد از اس��تراتژی قدرت و مرتبت عدول كنند و به استراتژی مسئوليت و 
همياری بازگردند. استراتژی قدرت و مرتبت اس��تراتژی احزاب و گروه ها و جريان ها و 
افرادی است كه سياس��ت را بر مدار منافع قبيله ای خود تعريف می كنند. اما استراتژی 
امام، استراتژی مسئوليت و همياری و استراتژی منافع ملی و عمومی است. قدرت بدون 
مسئوليت به تعبير بعضی از متفكرين اصًا قدرت نيس��ت بلكه بی مسئوليتی است. در 
نهضت امام خمينی از كسی سؤال نمی شد تو استحقاق چه كاری را داری بلكه پرسيده 

می شد تو مسئول چه كاری هستی؟ 
با تفاصيل مذك��ور نبايد ترديدی به خ��ود راه داد كه انقاب اس��امی ج��ز با تداوم 
استراتژی های نهضت امام خمينی امكان ندارد بر دشمنان بی شمار نادان و دانای خود 
غلبه كند. كارگزاران اين نظام نيز اگر بقای خود را در ت��داوم اين نهضت می بينند بايد 
از گفتمان »اس��تحقاق چه كاری را دارم« عدول كرده و به »گفتمان مسئول چه كاری 

هستم« بازگردند.
نهضت 15خرداد در متن خود درس آموزی های بزرگ ديگری دارد كه بايد پيوس��ته 
كشف و بازخوانی ش��وند. ايران در چهارچوب سياسی و ساختار حكومتی هنوز در حال 
گذار از عصر جاهليت اس��تبداد پادشاهی به عصر جمهوری اس��امی است. ما هنوز در 
ديوان ساالری نظم سلطنتی گرفتار هس��تيم و هنوز نوع نگاه نخبگان، سياستمداران و 
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دولتمردان ما به سياست، نگاهی مبتنی بر قدرت و 
مرتبت است. 

دولتمردان ما تقاضاهای جديد ملت ما را در سايه 
اس��تقال و آزادی و جمهوری اس��امی می دانند 
و با اين تقاضاها آشنايی دارند و ش��ايد در بهترين 
حاالت نيز توانايی آن را داش��ته باشند كه بعضی از 
اين تقاضاها را تصور، تصديق يا تفسير كنند. اما بايد 
قبول كنند كه هنوز راه حل ها و تش��كل های جديد 
مبتنی بر سياس��ت اس��امی را كه آرزوی انقاب 

اسامی پايه ريزی كامل اين سياست در جمهوری اسامی و معرفی آن به جهان است را 
نه می دانند و نه دقيق می شناسند.

حتی بازيگران صحنه های جامعه و ساختار اجتماعی يعنی سياستمداران، ديپلمات ها، 
كارمندان عالی رتبه ادارات، دانشمندان و دانش پژوهان علوم سياسی و علوم اجتماعی، 
نويس��ندگان و روزنامه نگاران ما گرفتار اصطاحات قديمی سياست كه مربوط به نظم 

پوسيده و كهنه شاهنشاهی و نظم غربی است، می باشند.
ما هنوز نتوانس��تيم ادبيات سياس��ی ايران را مبتنی بر ادبيات امام خمينی و انقاب 
اسامی و اس��ام عزيز نماييم. ما همگی هنوز بر مفروضات گذشته وارد عمل سياسی 
می شويم و گروه ها و جريان های ما هنوز افكار و نظريه های خود را بر واقعيت های ديروز 
ايران منطبق می سازند؛ گويی نمی خواهند و يا نمی توانند خود را با آرمان های امروزی 

مردم منطبق سازند.
بسياری از گروه ها و جريان های سياس��ی كه با عناوين مدرن فعاليت می كنند هنوز 
دربند آرمان ها، افكار و انديشه های عصر پوس��يده قاجاری و پهلوی هستند. آيا دردآور 
نيست كه بعد از سقوط نظام ضد عقلی سلطنت در ايران هنوز عده ای كه خود را روشنفكر 
می خوانند در پی اعاده اين نظام باش��ند؟! آيا رنج آور نيست كه هنوز عده ای كه خود را 
منورالفكر و مدرن می نامند در پی اعاده قوانين ضد انسانی عصر باستان در دوران جديد 

باشند؟!
چه كسی باور می كند كه بخشی از روش��نفكران عصر جمهوری اسامی  به پيروی از 
اساف ابله خود سودای بازسازی روابط اس��تعماری ايران با غرب و در رأس آن امريكا، 
انگليس و صهيونيسم را در س��ر دارند و پيوس��ته در گوش ما زمزمه می كنند كه لفظ 

چه کسی باور می کند که بخشی 
از روشنفکران عصر جمهوری 
اسالمی  به پيروی از اسالف ابله 
خود سودای بازسازی روابط 
استعماری ایران با غرب و در رأس 
آن امریکا، انگليس و صهيونيسم 
را در سر دارند و پيوسته در گوش 
ما زمزمه می کنند که لفظ استقالل 
و متعاقب آن آزادی در عصر 

جهانی شدن منسوخ است!! 
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استقال و متعاقب آن آزادی در عصر جهانی شدن منسوخ است!! اينها و صدها مسئله 
ناگفته نشان می دهد كه نخبگان و كارگزاران سياست و علوم سياسی و اجتماعی و حتی 
فيلسوفان ما دركی از ش��رايط جديد ايران بعد از انقاب اس��امی در پرتو انديشه های 
امام خمينی ندارند و پيوسته تاوان ناكامی ها و س��رخوردگی های خود را از ملت ايران 

می گيرند.
نمی دانيم چرا اين گونه است! شايد به اين اعتبار باشد كه مانند اساف منورالفكری اروپا 
فكر می كنند اصولی در كار نيست، هر چه هس��ت حوادث است.1 شايد مانند قائم مقام 
فراهانی برای حمايت از س��لطنت محمدميرزا قولی به عباس ميرزا نايب السلطنه داده 
باشند. آخر در تاريخ گفته اند كه قائم مقام راضی به سلطنت محمدميرزا نبود چون او را 
خونخوار و نااليق می ديد و از عباس ميرزا خواست كه فرزند ديگری را به وليعهدی برساند 
ولی عباس ميرزا نپذيرفت و قائم مقام را به امام هشتم قسم داد كه از بدگمانی نسبت به 

محمدميرزا بگذرد.2 
شايد منورالفكران و سياس��تمداران ما در جايی قولی به كسی داده اند كه از بدگمانی 
نس��بت به دش��منان خونخوار اين ملت بگذرند. شايد برای همين اس��ت كه بعضی از 
مسئوالن محترم جمهوری اسامی  پيوس��ته به ما گوش��زد می كنند كه از بدگمانی و 
بی اعتمادی نسبت به غرب و سازمان های بين المللی بگذريم؛ »در مسئله مهم هسته ای 
كه به امنيت ملی و منافع ملی ما ارتباط دارد اين گونه ترديدها )بدبينی به غرب( نبايد 

مورد توجه قرار گيرد. اينها هم مسائلی است كه گاهی مشكل آفرين می شود.«3
آورده اند كه فاضلی نديم سلطانی غيور بود و اندك وسواسی داشت و 
عادت كرده بود كه گاه گاهی مويی از محاسن خود بر می كند. سلطان 
آن عادت را از او نپسنديد و گفت: اگر ديگر موی از محاسن خود بركنی 
بفرمايم دستت ببرند. نديم بترس��يد و در مجلس پادشاه به حفظ حال 
خود نيك متوجه ش��د و از بس كه احتياط می كرد عي��ش او منقص و 
اوقات او مكدر شد و می ترسيد كه مبادا به مقتضای عادت از او خطايی 
صادر شود و در معرض سياس��ت س��لطان افتد. بعد از مدتی كه كار بر 
او به غايت تنگ ش��د، وقتی س��لطان را حال خوش بود و بزم آراسته و 
مطربان و نديمان را حاضر ساخته بود در آن اثنا نديم فاضل بسی لطائف 

1. فيليپ آميگه، عصر زرين ديپلماسی؛ ماكياولی و ونيزی ها، ترجمه شيوا رضوی، تهران، بی نا، 1366، ص15. 
2. سيد بدرالدين يغمايی )به كوشش(، منشأت قائم مقام فراهانی، تهران، شرق، 1373، ص26. 

3. حسن روحانی، امنيت ملی و ديپلماسی هسته ای، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1390، ص68. 
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بهجت انگيز و ظرايف دالويز پرداخت و س��لطان را به غايت مس��رور و 
خندان ساخت. سلطان گفت: ای فانی امروز آن روز است كه مزرعه ای 
نيكو به تو بخشم تا از محصول آن برخوری و به فراغت روزگار به سر بری. 
اكنون از ما بطلب هر مزرعه ای كه دلت مايل اس��ت. نديم گفت: چيزی 
نمی خواهم فقط ريش مرا به من ببخش تا هر چه خواهم به ريش خود به 
جای آرم كه تا دستم از ريشم كوتاه هست هيچ حضوری و سروری ندارم. 
اكنون ملت ما بعد از همه رنج هايی كه در تاريخ برده اند به بركت امام و انقاب اسامی 
صاحب ريش و ريش��ه خود گش��تند و انتظار دارند كه ارباب قدرت ب��ا خوش بينی ها و 
بدگمانی های خود شرايطی فراهم نسازند كه دستمان به ريش و ريشه مان بند نباشد و 

عيش از ملت منقص گردد. 
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قيام 15خرداد؛ تبلور اجتماعی ظرفيت های مردمی روحانيت و 
افول تحليل های حزبی

سهراب مقدمی شهيدانی 

چکيده 
بازكاوی قيام 15خرداد به عنوان طليعه نهضت امام خمينی از جهات متعدد حائز اهميت 
است. يكی از ابعاد اين قيام خونين، حضور پردامنه مردم در ميدان مبارزه با رژيم شاه و در 
اعتراض به دستگيری امام خمينی به عنوان يكی از مراجع طراز اول حوزه علميه قم است. 
توجه به انگيزه اين حضور گسترده مردمی و تحليل جامعه شناختی آن، يكی از موضوعات 
مورد نظر در اين مقاله اس��ت. التفات ويژه امام خمينی به پش��توانه مردمی روحانيت با 
توده های مردم و توجه خاص ايشان به ظرفيت های اجتماعی مرجعيت شيعه، در تحليل 
ماهيت و پی آمدهای 15خرداد، نقش محوری دارد. نوشتار حاضر ضمن بازخوانی روايت 
و برخی تحليل های حضرت ام��ام پيرامون قيام 15خرداد، به موض��وع قدرت و ظرفيت 
اجتماعی روحانيت و تبلور آن در كوران قيام 15خرداد پرداخته است. در عين حال، به طور 
مقايسه ای، عملكرد و مواضع برخی جريان ها و احزاب سياسی نيز در مخالفت با اين قيام 
خونين و محكوميت آن، مورد بازخوانی قرار گرفته است كه در حقيقت ناشی از ماهيت غير 
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مردمی و وابستگی اين جريان هاست. در بخش پايانی نيز، در ضمن اشاره به اظهارنظرهای 
برخی جامعه شناسان سياس��ی، ابعاد رهبری امام در ايجاد انبعاث اجتماعی و آزادسازی 

ظرفيت های مردمی، بررسی شده است. 
کليدواژه ها: امام خمينی، قيام 15خرداد، جنبش های اسامی، انديشه سياسی شيعه، 

نهضت روحانيت، تاريخ معاصر. 

مقدمه 
واكاوی همه جانبه قي��ام خونين 15خرداد، به عنوان پيش درآم��د نهضت بزرگ امام 
خمينی)ره(، از جوانب مختلف حائز اهميت تاريخی اس��ت. چه اينكه اساساً در تحليل 
انقاب های بزرگ نمی ت��وان و نبايد ريش��ه ها، زمينه ها، نقاط عطف تحوالت و س��ير 
تكوين مبارزات آغاز تا پيروزی را ناديده گرفت. اين است كه در بازشناسی نهضت امام 
خمينی)ره( نيز، نمی توان از واقعه خونين 15خرداد، به عنوان نقطه آغاز خونين مبارزات 

اسامی مردم ايران به آسانی درگذشت. 
امام خمينی قيام 15خرداد را »مبدأ نهضت اس��امی اي��ران« و از »ايام بزرگ الهی« 
می داند1 و ضمن تأكيد بر آثار تاريخی اين قيام در به ثمر نشس��تن انقاب اس��امی، از 
15خرداد به عنوان »نقطه عطف تاريخ« ياد كرده است.2 ايشان در اين زمينه می فرمايند: 
پانزده خرداد- كه ما مردان با اراده ای را از دس��ت داديم و جوانانی از 
دست ملت ما رفت- نقطه عطفی است در تاريخ، و مبدأ اين نهضت است.3 
اين نقطه عطف در تحوالت ايران معاصر، كه به تعبير امام راحل »خميرمايه نهضت مبارك 
ملت بزرگ ايران و روز بذر انقاب بزرگ اسامی« است، خود ريشه در انديشه دينی مردم 
ايران دارد و از اين حيث، نهضتی اصيل و كاماً دينی است كه به تعبير امام، ملت ايران »بايد 

اين خميرمايه و بذر پر بركت را در عصر عاشورای 61 ]قمری [ جست وجو كند.«4 

1. صحيفه امام، ج9، ص469. ايشان می فرمايند: »اين ايام بزرگ الهی كه از »ايام اهلل« است اينها را يادتان باشد. يادتان 
نرود كه ما يك 15خرداد داشتيم، 15خرداد مبدأ نهضت اسامی ايران است.«

2. حضرت امام می فرمايند: »15خرداد يك نقطه عطفی است در تاريخ كش��ور ما كه از همان وقت شروع به فعاليت 
سياسی شد و روحانيون از همان وقت خودشان را مجهز كردند«. رك: صحيفه امام، ج12، ص379. 

3. صحيفه امام، ج10، ص406. در ادامه نيز، پديدآورندگان قيام 15خرداد را به عنوان مبدأ انقاب اسامی معرفی و 
چنين فرموده اند: »آنها كه در پانزده خرداد قيام كردند، قيام مردانه كردند، و در مقابل دژخيمان »نه« گفتند و به شهادت 

رسيدند، آنها مبدأ اين نهضت عظيم شدند.«
4. صحيفه امام، ج 16، ص291. امام می فرمايند: »سالروز خرداد 42 خميرمايه نهضت مبارك ملت بزرگ ايران و روز بذر 
انقاب بزرگ اسامی ماست. ملت عزيز بايد اين خميرمايه و بذر پر بركت را در عصر عاشورای 83 ]قمری [ جست وجو كند؛ 
عصر عاشورای مصادف با ساعات شهادت نصرت آفرين سيد مظلومان و سرور شهيدان؛ عصر عاشورايی كه خون طاهر و مطهر 

ثاراهلل و ابن ثاره به زمين گرم كربا ريخت و ريشه انقابات اسامی را آبياری نمود.«
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پژوه��ش پيرام��ون ماهي��ت و پرداختن به 
ابعاد گسترده قيام 15خرداد، گذشته از آنكه 
يك ض��رورت تاريخی در بازشناس��ی س��ير 
تحوالت انقاب اسامی است، يك روز ملی و از 
»ايام اهلل« است و از اين حيث، به فرموده امام 
راحل، همواره بايد عزيز و زنده نگاه داشته شود. 
چه اينكه امام راحل س��الروز اين قيام را برای 
هميشه عزای عمومی اعام كرده اند.1 صد البته 
اين بزرگداشت و آن عزای عمومی، نه به معنای 
آن است كه تنها از فجايع اين روز خونين گفته 
و شنيده شود، بلكه با توجه به جايگاه تاريخی 
اين قيام، در راس��تای علنی كردن و عمومی 

كردن قيام عليه پهلوی، بايد به اين قيام به عنوان يك »موهبت الهی« نظر كرد كه بركات 
زيادی به همراه داشت و »در عين حالی كه مصيبت بود، مبارك بود«.2 

پاسداش��ت اين قيام بزرگ، در حقيقت با تفكر در ابعاد و آثار اين نهضت ممكن است، 
آنگونه كه حضرت امام نيز همگان و خصوصاً »سران قوم« را به آن توجه داده اند: 

ملت ايران نبايد 15خ��رداد را از ي��اد ببرند. و نبايد هي��چ يك از اين 
جناياتی كه از 15خرداد به اين طرف شده است )و جلوترش به دست پدر 
اين شده اس��ت( نبايد ملت ايران اينها را از ياد ببرد؛ اينها بايد سرلوحه 

1. صحيفه امام، ج 8، ص51. امام راحل می فرمايند: »ملت ما اين روز را عزيز می ش��مارد. و من روز 15خرداد را برای 
هميشه عزای عمومی اعام می كنم.« 

2. امام خمينی از جمله مواهب اين قيام را بيداری عمومی و همگانی شدن قيام برمی شمارند و چنين می فرمايند: 
»15خرداد... روزی است كه ملت ما نبايد از ياد ببرد و نمی برد. 15خرداد يك نقطه عطفی است در تاريخ كشور ما كه از 
همان وقت شروع به فعاليت سياسی شد و روحانيون از همان وقت خودشان را مجهز كردند... لكن در عين حالی كه 15خرداد 
يك مصيبتی بود برای  ملت ما، لكن مبدأ جنبش بود؛ از همان وقت و جلوتر از آن وقت روحانيون قيام كردند و به دس��ت 
روحانيون نهضت شروع شد، از قم شروع شد و 15خرداد يك انعكاس��ی بود از همان قيام. روحانيت را گرفتند قريب تمام 
علمای تهران را گرفتند و حبس كردند، و ش��ايد مدتی هم علمای تهران و وعاظ تهران در حبس بودند و بعد به تدريج رها 

شدند، و از آنجا شروع شد به نهضت و مخالفت. 
در عين حالی كه 15خرداد مصيبت برای ما بود لكن اين موهبت هم خدای تبارك و تعالی، به ما عطا كرد كه مردم بيدار 
شدند و لبيك گفتند به صدای روحانيون. و در همه جا، در همه مملكت اين نهضت شروع كرد و مبدأش از همان 15خرداد 
بود، و بعد كم كم تدريجاً ريشه گرفت. و بعد كه در اين آخری ديگر زيادتر شد و بيشتر شد نهضت مردم، پيش تر رفت نهضت 
مردم و قيام همگانی شد. بحمداهلل ريشه اجانب از اين مملكت كنده شد و شاه سابق از ايران رفت؛ گرچه امريكا او را پناه داد 
و االن هم در پناه امريكاست، منتها در مصر يا در حوالی مصر به سر می برد كه آنها هم در قبضه امريكاست. بنابراين 15خرداد 
در عين حالی كه مصيبت بود، لكن مبارك بود برای ملت كه منتهی شد به يك امر بزرگی و آن استقال كشور و آزادی برای 

همه مملكت.« رك: صحيفه امام، ج12، ص379.

دستاوردها و پيامدهای قيام 15خرداد: 
شکست دکترین کندی، آشکار شدن 
ماهيت ضد اسالمی شاه، تقویت 
روحيه دینی و دفاع مذهبی مردم، 
افزایش رشد سياسی روحانيت و 
توده های مردم، قرار گرفتن علما و 
مراجع در سطح رهبری و پيشتازان 
نهضت، تعميق پيوند روحانيت با اقشار 
مختلف، برمال شدن ماهيت ملی گراها، 
افشای خطر صهيونيسم، فروپاشی تز 

جدایی دین از سياست و... 
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قضايای آنها باشد، برای اينكه مبدأ تفكر باشد، بايد سران قوم تفكر كنند 
در اين امور؛ 15خرداد را بايد حفظش كنند.1 

بازخوانی عالمانه ماهيت و ابعاد قيام 15خرداد و تفك��ر پيرامون آن، كه مورد مطالبه امام 
راحل بوده است، از اين جهت الزم است كه از فردای شكل گيری اين قيام خونين، طيف های 
مختلفی- از كارگزاران رسمی رژيم شاه گرفته تا فعاالن سياسی غرب زده و شرق زده و حتی 
نيروهای به اصطاح ملی گرا و ملی مذهبی- در پی اراي��ه روايتی وارونه از اين قيام برآمدند 
كه هدفی جز »تحريف اين حركت عظيم و اصيل مردمی- دينی« و خدشه در ماهيت و آثار 
آن نداشت. تاش های پردامنه ای كه با انگيزه های مختلف، برای خدشه در قيام 15خرداد، 
در پی فراموشی اين قيام مهم و نيز به قصد تحريف اين حركت عظيم مردمی- آن هم با ارايه 
تحليل های ناصحيح و نارسا- صورت می پذيرد، مورد توجه ويژه امام راحل بوده و ايشان ضمن 
ارايه روايتی از انگيزه، زمينه ها، اهداف و آثار قيام 15خرداد،2 ضرورت بازشناسی انگيزه قيام و 

1. صحيفه امام، ج 3، ص412.
2. حضرت امام در مورد زمينه های اجتماعی و دينی شكل گيری قيام 15خرداد، چنين فرموده اند: 

»مردم به تنگ آمدند. منتظر اين بودند كه يك صدايی بلند بشود، دنبالش بروند. در 15خرداد، جلوی 15خرداد، يك چنين 
صدايی درآمد. از قم شروع شد. از قم علمای قم شروع كردند به اينكه يك مخالفتی بكنند. مخالفت كردند و صحبت ها... شد تا 
اينكه منتهی شد به 15خرداد، 15خرداد يك قيام بسيار بزرگی شد. آنها هم يك كشتار بسيار بزرگی كردند. من كه در حبس 
بودم ولی وقتی كه آمدم... آنجا به من رساندند كه پانزده هزار آدم را كشتند. حاال چقدر هم گرفتند، خدا می داند، نمی دانم. مردم 
به يك  حالی درآمدند كه ديگر برايشان زندگی يك چيزی نبود كه خيلی دنبالش بروند. زندگی اين بود كه با اشرار بايد زندگی 
كنند. زندگی با اشرار يك زندگی صحيحی نيست. زندگی كه پدر فرزندش را می بيند گرفتار است. فرزند پدرش را می بيند گرفتار 
است. زن شوهرش را می بيند گرفتار هست. و هكذا يك زندگی سختی برای مردم شده بود. دنبال اين بودند كه يك جرقه ای 
بلند بشود و تعقيب كنند. 15خرداد آن جرقه ای كه قبلش پيدا شد و 15خرداد را به وجود آورد و آنها 15خرداد را هم شكستند. 
لكن ملت آن طور نشد كه يك شكست تا آخر بخورد. ملت درصدد بود. همين طور كم و زياد ]در حال مبارزه [ بود، تا حوادثی پيدا 

شد كه اين حوادث از دو سال پيش از اين تقريباً تا حاال يك حوادثی دنبال هم ]پيوسته [ پيدا شد.
مردم هم مستعد بودند. از حكومت ناراضی، از زندگی به تنگ آمده بودند، و يك تحول روحی هم كه خدا به آنها داد و آن اين بود 
كه در اين آخر يكجور تحولی پيدا شده بود كه حاال هم باز يك مقداری اش هست و آن اينكه مثل همان كسانی كه در صدر اسام 
بودند. اينها آرزوی شهادت می كردند. االن هم شما وقتی كه می بينيد توی اين جمعيت ها كفن پوشيدند كه ما برای شهادت 
حاضريم. مادرهايی كه بچه شان را از دست دادند يكی- دوتا را، می آيند پيش من می گويند كه شما دعا كنيد، اين يكی- دوتا 
هم كه داريم اينها هم شهيد بشوند. مكرر اين جوان ها، زن و مرد جوان از من می خواهند كه من دعا كنم آنها هم شهيد بشوند. 
اين يك تحول روحی بود كه به دست خدا و به اراده خدا حاصل ش��د برای ملت. و اجتماعی كه در يك امر كردند، برای اينكه 
ناراضی همه بودند. اين نكرده بود، يك قشری را راضی نگه دارد. فقط آن رده های باالی ارتش و قوای انتظامی، باقی را ديگر به 
هيچ نمی گرفتند، نه ادارات و نه ارتش. آن رده های پايين، نه مردم و نه بازار و نه مسجد و نه روحانيت و نه دانشگاه، هيچ يك را 
به حساب نمی آوردند اينها. چيزی نمی دانستند اينها را. و بزرگتر خطای اينها همين بود كه ملت را چيزی نمی دانستند. ملت 
همه با هم شدند برای اينكه همه ناراضی بودند. وقتی صدا درآمد كه ما جمهوری اسامی می خواهيم، مخالفت كسی با آنها نكرد، 
سرتاسر ايران ابتدا را می گويم- سرتاسر ايران، يك صدا بيرون می آمد كه ما جمهوری اسامی می خواهيم. اين رژيم شاهنشاهی 

را نمی خواهيم.« رك: صحيفه امام، ج11، ص457-461.
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فعاليت های پديدآورندگان1و مخالفان 15خرداد و همچنين خطر تحريف اين نهضت خونين 

1. امام خمينی در زمينه ضرورت بازشناسی انگيزه دينی پديدآورندگان 15خرداد چنين می گويند: »پانزده خرداد چرا به 
وجود آمد؟ و مبدأ وجود آن چه بود؟ و دنباله آن در سابق چه بود؟ و االن چيست؟ و بعدها چه خواهد بود؟ 15خرداد را كی به وجود 
آورد؟ و دنباله آن را كی تعقيب كرد؟ و االن كی همان دنباله را تعقيب می كند؟ و پس از اين اميد به كيست؟ 15خرداد برای چه 
مقصدی بود؟ و تا كنون برای چه مقصدی است؟ و بعدها برای چه مقصدی خواهد بود؟ 15خرداد را بشناسيد؛ و مقصد 15خرداد 
را بشناسيد؛ و كسانی كه 15خرداد را به وجود آوردند بشناسيد؛ و كسانی كه 15خرداد را دنبال كردند بشناسيد؛ و كسانی كه از 

اين به بعد اميد تعقيب آنها هست بشناسيد؛ و مخالفين 15خرداد، و مقصد 15خرداد را بشناسيد.
15خرداد از همين مدرسه شروع شد. عصر عاش��ورا در همين مدرس��ه اجتماع عظيم بود؛ و بعد از اينكه صحبت هايی و 
افشاگري هايی شد، دنباله آن منتهی به 15خرداد ش��د. 15خرداد برای اسام بود و به اسم اس��ام بود و به مبدئيت اسام و 
راهنمايی روحانيت و همين جمعيت ها كه االن اينجا هستند. اينها بودند كه 15خرداد را به وجود آوردند. همين سنخ جمعيت 
بودند كه 15خرداد را به وجود آوردند. و همين سنخ جمعيت بودند كه كشته شدند. همين طبقه از افراد اسامی بودند كه برای 
اسام قيام كردند و هيچ نظری جز اسام نداشتند 15خرداد را به وجود آوردند. همين جمعيتی كه مقصدی غير از اسام ندارند 
در تعقيب 15خرداد تا حاال دنبال كردند. از همين جمعيت كه مقصدی غير از اسام ندارند اميد آن است كه تعقيب كنند و 

نهضت ما را به ثمر برسانند.
بايد ديد اين جمعيت كی هستند. اينها كه 15خرداد را به وجود آوردند و آنها كه در 15خرداد، به طوری كه مشهور است، پانزده 
هزار فدايی دادند و آنهايی كه پس از 15خرداد و 15خردادها و پس از قتل عام 15خرداد و قتل عام های ديگر در ميدان ها آمدند 
چه قشری از جمعيت بودند؟ آنهايی كه 15خرداد را به وجود آوردند، آنهايی كه دنباله 15خرداد را تاكنون رساندند، آنهايی كه 
برای شكستن سد رژيم فعاليت كردند، آنهايی كه به خيابان ها ريختند و فرياد »اهلل اكبر« كردند، همين قشر از جمعيت بودند. 
حق مال همين قشر از جمعيت است؛ ديگران هيچ حقی ندارند. االن كی منحرف دارد می كند مسير ملت ما را؟ چه گروه هايی 
هستند كه ملت ما را از اين مس��ير می خواهند منحرف كنند؟ چه جمعيت هايی هستند كه نهضت اسامی را می خواهند از 
اساميتش منحرف كنند؟ اينها گروه هايی هستند كه عده ای از آنها نمی دانند قضايا را، جاهل اند؛ و عده ای هستند عالماً عامداً با 
اسام مخالف اند. آنهايی كه جاهل اند بايد هدايت كرد، بايد گفت به آنها كه ای آقايان! كه خيال می كنيد به غير از اسام در ايران 
می تواند چيزی پيش ببرد، ای كسانی كه گمان می كنيد ]قدرتی [ غير اسام رژيم را ساقط كرده است، ای كسانی كه احتمال 
می دهيد كه غير مسلمين و غير اسام كس ديگر دخالت داشته است، شما مطالعه كنيد، بررسی كنيد؛ اشخاصی كه در 15خرداد 
جان دادند، سنگ های قبرهای آنها را ببينيد كی بودند اينها. اگر يك سنگ قبر از اين قشرهای ديگر غير اسامی پيدا كرديد، 
آنها هم شركت داشته اند. اگر در قشرهای اسامی يك سنگ قبر از آن درجه های باال پيدا كرديد، آنها هم شركت داشته اند. ولی 
پيدا نمی كنيد. هر چه هست اين قشر پايين است، اين قشر كشاورز است، اين قشر كارگر است، اين تاجر مسلم است؛ اين كاسب 
مسلم است؛ اين روحانی متعهد است. هر چه هست از اين قشر است. پس 15خرداد را به تبع اسام اينها به وجود آوردند و به تبع 
اسام اينها حفظ كردند؛ و به تبع اسام اينها نگهداری می كنند. كسانی كه گمان می كنند غير قدرت اسام می توانست يك 

همچو سدی را بشكند در خطا هستند.« رك: صحيفه امام، ج8، ص54-55. 
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توسط »غرب باوران بيگانه از 15خرداد«1 و »انقابی نمايان فرصت طلب«2 را تذكر داده است.

مرور اجمالی بر زمينه ها و آثار قيام 15خرداد 
قيام 15خرداد به عنوان طليعه نهضت امام خمينی، زمينه ها و پيامدهايی داشته است 
كه در بازشناس��ی اين نهضت خونين، نبايد از آن غفلت كرد. مروری گذرا بر بسترها و 
زمينه های شكل گيری اين قيام، در اين بخش از نظر خواهد گذشت. آن گونه كه پيش تر 
از نظر گذش��ت، برخی از اين بس��ترها و زمينه ها در بيانات حضرت ام��ام خمينی)ره( 
نيز مورد توجه قرار گرفته اس��ت. به طور خاصه می توان عوامل، بسترها و زمينه های 

شكل گيری قيام پانزده خرداد را چنين برشمرد: 
ارايه پی در پی طرح ها و لوايح غير اسامی و دين ستيزانه، اسام ستيزی رژيم و كم رنگ كردن 
آموزه ها و دستورات دينی، ايجاد فشار و اختناق و تحوالت آمرانه، ناديده گرفتن مرجعيت و 
قدرت رهبری دينی، هتك احترام مرجعيت )به خصوص امام خمينی(، ترويج تدريجی و آرام 
ارزش های غربی برای به حاشيه راندن دين، برگزاری انتخابات فرمايشی و ايجاد مجالس مطيع 
)در واقع كم رنگ كردن قانون اساسی(، قبضه مطلق قدرت و ناديده گرفتن نظرات روحانيون و 

1. غرب باوران مخالف قيام 15خرداد در كام امام، اين گونه خطاب و توصيف شده اند: »ای غرب زده ها! ای اجنبی زده ها! ای 
انسان های ميا ن تهی! ای انسان های بی محتوا! به خود آييد همه چيز خودتان را غربی نكنيد. ماحظه كنيد چيزهايی كه در غرب 
است، چيزهای خوبی كه در غرب است، ماحظه كنيد جمعيت حقوق بشر كه در غرب است، ببينيد چه اشخاصی هستند و چه 
مقاصدی دارند. اينها حقوق بشر را می خواهند ماحظه كنند، يا حقوق ابرقدرت ها را؟ اينها دنبال ابرقدرت ها هستند و حقوق 
ابرقدرت ها را می خواهند تأمين كنند. شما ای حقوقدان های ما! ای جمعيت حقوق بشر! دنباله اين حقوقدان ها نرويد. شما مثل 
اين قشر، اين قشر زحمتكش، حقوق را اجرا كنيد. اينها جمعيت حقوق بشر هستند. اينها برای حقوق بشر زحمت می كشند. 
اينها تأمين آسايش بشر را می كنند و شما صحبت می كنيد! اينها عمل می كنند. اين كارگرها، اين دهقان ها، اينها جمعيت حقوق 
بشر و حقوقدان هستند. اينها عمل می كنند، و شما می نويسيد. هيچ يك از شما در راه رسيدن بشر به حقوق خودش فعاليت 
ندارد. آنكه فعاليت دارد همين جمعيتی هستند كه امروز قيام كرده و 15خرداد قيام كرد. اينها برای بشر دلسوزند؛ برای اينكه 
مسلمند. اينها مسلمند. اسام برای بشر دلسوز است. شما كه مسيرتان غير اسام است برای بشر هيچ كاری نمی كنيد، می نويسيد 

و می خواهيد نهضت را منحرف كنيد، می گوييد تا نهضت را منحرف كنيد.« رك: صحيفه امام، ج8، ص57. 
2. توصيف اين طيف از مخالفان انقاب در بيان حضرت امام اين گونه آمده است: »آن قشری كه به واسطه مخالفت با اسام با ما 
مخالفت می كنند، آنها بايد عاج به هدايت- اگر ممكن است عاج- كرد؛ و اال با همان مشتی كه رژيم را از بين برديد اين وابسته ها 
را هم از بين خواهيد برد... آنهايی كه در خارج بودند و حاال آمده اند و آنهايی كه در خارج صف بوده اند و حاال وارد صف شده اند هيچ 
حقی در اين نهضت ندارند. و نظر آنها هيچ اعتباری ندارد. نظر آن ملتی كه نهضت را به وجود آورد و قدرت های بزرگ را شكست، 
و بعد از اين هم دنبال همين قدرت خواهد بود، تمام حظ مال اينهاست. نظرهای اينها ميزان است. نظرهای ديگران اگر موافق با 
نظر اينهاست، اگر دنباله اسام است، اگر با حفظ اسام و احكام است، اهاً و مرحبا؛ و اگر انحراف است آنها بايد بروند آنجايی كه 
قباً بوده اند. انحرافات را از كجا بشناسيم؟ از كجا بدانيم كه ]تفاوت [ قشر نهضت به وجودآور، با قشرهای مخالف نهضت چيست؟ 
از كجا بفهميم؟ از نوشته های آنها، از گفتار آنها، از اجتماعات آنها، از ميتينگ های آنها. هر اجتماعی كه بر اساس اسام و قوانين 
اسام است، بر مسير اين ملت است. و هر اجتماع و هر نطق و هر خطابه و هر قلم فرسايی كه بر خاف مسير اسام است، هر چه 
باشد خاف اين نهضت است. مخالفين شما می خواهند خون را شما داديد، استفاده را آنها ببرند. مخالفين شما می خواهند 
زحمت ها را شما كشيديد، ميوه ها را آنها بچينند. مخالفين شما ملت ستمديده هيچ رنجی نبردند، در زمان طاغوت هم هيچ 
رنجی  نبردند؛ برای اينكه تبع بودند؛ موافق بودند يا ساكت بودند. حاال كه شما سفره را پهن كرديد، اينها به دور سفره نشسته اند 
برای استفاده. كاش می گفتند شما هم شريك، لكن می گويند ما، و شما نه. و روحانيت نه. ما و قشرهای ديگر نه. همه چيز را برای 

خودشان می خواهند. ما و اسام نه!«. رك: صحيفه امام، ج8، ص56.
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مردم، محك زدن قدرت مذهبی مردم و بررسی امكان حذف اين نيروی اثرگذار و تهديد علما، 
غائله سازی عمدی و ايجاد اختاف بين مردم، تحريكات شديد عوامل رژيم عليه اسام گرايان 
و اتهامات ناروا )چون ارتجاع سياه و پيوند با خارج و...( عليه آنان، سركوبی شديد اعتراضات 

مردمی.1
قيام 15خرداد دستاوردها و پيامدهای پردامنه و ماندگاری به همراه داشت كه در پرتو 
بررس��ی ابعاد مختلف اين قيام، قابل احصاء اس��ت. از جمله اين پيامدها مواردی مانند 
شكست دكترين كندی، آشكار شدن ماهيت ضد اس��امی شاه، تقويت روحيه دينی و 
دفاع مذهبی مردم، افزايش رشد سياسی روحانيت و توده های مردم، قرار گرفتن علما و 
مراجع در سطح رهبری و پيشتازان نهضت، تعميق پيوند روحانيت با اقشار مختلف )به 
خصوص دانش��جويان(، الگو قرار گرفتن مذهب برای مبارزه )اسامی تر شدن انقاب(، 
افشای چهره رياكارانه شاه، تشكيل س��ازمان ها و گروه های اسامی، شكل گيری جدی 
انديشه براندازی رژيم، رشد آگاهی و تفكر انقابی مردم، برما شدن ماهيت ملی گراها، 
پايان يافتن مبارزه در چهارچوب نظام حاكم )به عنوان ش��يوه غالب مبارزه و به عنوان 
رفرم(، مركز قرار گرفتن نيروهای معارض مذهبی، شروع دور جديد مبارزات روحانيت 
)ورود جدی روحانيت به عرصه سياست(، افش��ای خطر صهيونيسم، تضمين پيروزی 
نهضت )آشكار شدن طليعه های پيروزی(، فروپاشی تز جدايی دين از سياست و... قابل 

ذكر است.2
با شكل گيری قيام 15خرداد كه در اعتراض به دستگيری امام خمينی به وقوع پيوست، 
از يك سو راه آش��تی و مصالحه با رژيم شاه بسته ش��د و در حقيقت دربار و دولت هر دو 
ماهيت واقعی خود را نمايان ساختند و زمينه های عوام فريبی تاريخی پهلوی از بين رفت. 
چه اينكه با سركوب شديد اين قيام، در حقيقت همزمان هويت ضد مردمی و ضد دينی 

رژيم برما گشت. 
نكته ديگر، افشای ماهيت ضد روحانيت رژيم بود كه البته پيش تر هم با حمله به مدرسه 
فيضيه- آن هم در برخورد با يك مجلس غير سياسی و كامًا مذهبی كه به دعوت يك 
مرجع تقليد غير سياسی برگزار شده بود- جلوه ای از آن را به نمايش گذاشته بود، اما اين 
بار رژيم شاه، با دستگيری يك مرجع تقليد طراز اول و سركوب مردم معترض، به طور 

كامل از ضديت خود با نهاد دين پرده برداری كرد.

1. برای تفصيل بيش��تر در اين باب رك: رحيم كارگر، »بسترها و دس��تاوردهای قيام پانزده خرداد«، مبلغان، 
ارديبهشت و خرداد 1387، ش103؛ ص29-45. 

2. همان؛ با اندك تغيير.
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نكته مهمی ك��ه در بازخوان��ی پيامدهای قيام 
15خرداد نبايد از نظر دور داشت، تجلی ظرفيت 
مردمی روحانيت بود كه علی رغم خفقان پليسی 
فراگير و همچنين علی رغم ع��دم برخورداری از 
شبكه های ارتباطی گسترده و امن و مدرن، مردم 
در كوتاه مدت در حجمی غير قابل تصور به صحنه 
اجتماعی كشيده شدند و تا پای جان ايستادگی 
كردند.1 اين ظرفيت مردمی ب��ه جايگاه تاريخی 
روحانيت شيعه بازمی گردد كه در طی سال های 
42-40 در سخنان امام )سخنرانی ها، اعاميه ها و نامه ها( به آن اشاره شده بود؛ اگرچه 
برخی از طيف های روحانی، هرگز نخواستند يا نتوانستند اين ظرفيت عظيم اجتماعی را 
ببينند يا آن را باور كنند. اين بود كه برخی از روحانيان شهير شيعه، چه در ايران و چه در 
حوزه علميه نجف، به حضور مردم در ميدان مبارزه با ديده ترديد می نگريستند.2 از همين 
حيث، بعدتر در كوران مبارزات اسامی، برخی از شخصيت های روحانی با عدم شناخت 
ظرفيت های مردمی، با استدالل به عدم هم خوانی مش��ت و درفش، ضمن توجيه عدم 
حضور خود در ميدان مبارزات، مردم را نيز از ورود در مبارزه نهی می كردند. اين بود كه 
امام راحل، با تيزبينی ويژه خود، در خنثی سازی توجيهاتی از اين دست، شيعه را »مذهب 

1. همه گير بودن قيام 15خرداد، به  رغم خفقان و نبود شبكه های ارتباطی وسيع، موضوع قابل مطالعه و جالبی 
است. شهرهايی مانند آران و بيدگل )در كاشان(، پيش��وا و ورامين، تهران، شيراز، مشهد، قم، از جمله شهرهايی 

بودند كه دامنه قيام 15خرداد تا بدانجا كشيده شده است.
2. از جمله اين ش��خصيت های بزرگوار می توان به آيت اهلل العظمی س��يد محسن حكيم اش��اره كرد كه در بدو 
ورود امام به نجف، با استدالل به الگوبرداری از امام حسن)ع(، حضور مردم در صحنه های مبارزاتی و پشتيبانی از 
مرجعيت و روحانيت را با تشكيك و ترديد، تحليل می كردند. ايشان در گفت وگو با امام چنين می گويد: »آيت اهلل 
حكيم: ]اگر[ اقدام حاد كنيم مردم از ما تبعيت نمی كنند، مردم دروغ می گويند، آنها پی شهوت اند، برای دين سينه 
چاك نمی كنند. امام: چطور مردم دروغ می گويند؟ اين مردم كه جان دادند، زجر ديدند، حبس كشيدند، تبعيد 
شدند، اموالشان به غارت رفت. چطور مردم بقال و عطار سر محل كه سينه جلو گلوله دارند، دروغ می گويند؟ آقای 
حكيم: تبعيت نمی كنند، مريد شهوات و اغراض ماديه  هستند! امام: عرض كردم كه مردم در 15خرداد جوانمردی 
و صداقت خود را نشان دادند. آيت اهلل حكيم: اگر قيام كنيم و خون از بينی كسی بريزد، سر و صدايی بشود، مردم به 
ما ناسزا می گويند و سر و صدا راه می اندازند. امام: ما كه قيام كرديم از احدی به جز مزيد احترام و سام و دستبوسی 
نديديم و هر كه كوتاهی كرد، حرف سرد شنيد و مورد بی ارادتی مردم واقع شد!« رك: سيد حميد روحانی، نهضت 

امام خمينی، دفتر دوم، ص222. 

برخالف مدعای برخی تاریخ نگاران 
مغرض، قيام 15خرداد 42 تبلور 
ظرفيت های اجتماعی روحانيت و 
توده های مردمی در تقابل با نظام 
ستم شاهی است و از این حيث 
حرکتی ممتاز و پيشروانه است که 
تقریبًا از همه جریان ها و سازمان های 
مدعی منورالفکری و ترقی خواهی 

یکباره سبقت می گيرد 
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خون و شمشير«1 معرفی و استراتژی »پيروزی مشت بر سرنيزه« را طرح كردند.2
يكی از پيامدهای مهم قيام 15خرداد، روش��ن ش��دن ميزان مردم م��داری و رويكرد 
مبارزاتی حقيقی احزاب و جريانات سياس��ی مختلف ايران ب��ود. جريان های مختلف 
سياسی )ش��امل احزاب چپ و راس��ت؛ از جبهه ملی تا حزب توده، حزب زحمتكشان، 
نهضت آزادی و...(3 با موضع گيری های خود، يا در نُهتوی مرگ اندود سكوت خزيدند و 
مردم را تنها گذاش��تند و يا به نوعی اين قيام خونين را آشكارا يا پنهانی محكوم كردند 
و آن را اقدامی ارتجاعی و تاش��ی كور معرفی نمودند. گرچه ع��دم همراهی احزاب و 
جريان های فعال سياسی با قيام 15خرداد، بهره برداری از تمام ظرفيت های اين قيام را 
كمرنگ كرد ولی زمينه و امكان مردمی مصادره اين قيام كامًا اصيل و دينی از دس��ت 
روشنفكران و دگرانديش��ان گرفته شده است. س��ركوب خونين قيام 15خرداد اگرچه 
موجب سرخوردگی برخی از مبارزان و فعاالن سياسی و ايجاد خفقان عمومی شد، اما 

1. »مذهب خون و شمشير است مذهب تشيع، و اين تا آخر هست«. صحيفه امام، ج 14، ص524.
2. »اين را بدانيد كه س��رنيزه نمی تواند حكومت كند. يك وقت اين است كه مردم بيدار نشده اند و خوابند همه 
منزلشان، و هر كس مش��غول كار خودش است، آن وقت بله؛ س��رنيزه هم الزم ندارد؛ همان بدون سرنيزه، همان 
با ارعاب، همان با چند تا ستاره كه ]سرشانه [ باش��د، مردم می ترسند. يك وقت تحول پيدا شده، و ]شرايط[ حاال 
شده؛ حاال يك نمونه است؛ يعنی شما در طول تاريخ در هر جا نگاه كنيد مثل اين نمونه- مثل ايران ]امروز[- پيدا 
نمی كنيد... يعنی يك مملكت سر تا پايش عوض ش��ده است؛ يك وقت يك جوری بوده، حاال شده يك چيز ديگر. 
اين را نمی شود با سرنيزه خاموشش كرد. سرنيزه همچو قدرتی ندارد و لهذا ما ديديم حكومت نظامی كردند، بايد 
دو نفر بيشتر، به حسب حكومت نظامی و اعام حكومت نظامی از دو نفر بيشتر نبايد با هم باشند، مردم هم گوش 
كردند به اين حرف! پنجاه هزار ]خنده حضار[، صد هزار، دويست هزار، سيصد هزار هر گوشه مملكت ]راه افتادند[ 
همان جايی كه حكومت نظامی بود! بعد از آن، حكومت نظامی را باالترش كردند- اگر باالتری داشت- و نخست وزير 
نظامی آوردند و دولت شد دولت نظامی، باز همان مسئله است. ديگر نظامی را مردم ديدند و سنجيدند و شكستند 
نظامی را. قدرت ملت- يعنی قدرت مش��ت بر تانك غلبه كرد. قدرت دين، قدرت ايمان غلبه كرد بر تانك و توپ. 
اين قدرت قدرت الهی است. قدرت الهی با همين مشت ها غلبه كرد بر تانك ها و بر توپ ها و بر مسلسل ها و اينها.« 

رك: صحيفه امام، ج 5، ص56-57.
3. ش��ايد برای برخی از خوانندگان ذكر نام نهضت آزادی در زمره مخالفان قيام 15خرداد مايه تعجب باش��د؛ 
چه اينكه اعاميه معروف منتسب به اين جريان سياس��ی در 19خرداد 42 كه به هدف محكوميت سركوب قيام 
15خرداد نوشته شده است، در منابع مختلف ذكر شده و يك نوع تلقی مثبت از نهضت آزادی به دست داده است؛ 
گفتنی آنكه در ايام 15خرداد اوالً سران اين نهضت در زندان به س��ر می بردند و لذا اساساً امكان نگارش و انتشار 
اعاميه توسط ايشان وجود نداشته است، ثانياً اگر حقيقتاً اين نهضت خود را حامی قيام 15خرداد می دانست چرا 
قرين ديگری برای اعاميه معروف 19خرداد از آنها سراغ نداريم؟ گفتنی آنكه بر اساس برخی روايت های شفاهی، 
اين اعاميه ظاهراً توسط برخی از اعضای جوان تر منتسب به اين جريان- مانند جال الدين فارسی- نوشته شده و 
جالب آنكه، نگارش اعاميه مذكور بعداً توسط سران نهضت تكذيب شده است! مؤيد مدعای مذكور، روايت عباس 
شيبانی از مؤسس��ان نهضت آزادی پيرامون مواجهه اعضای اين نهضت با قيام 15خرداد است كه در همين مقاله 
به طور مفصل خواهد آمد. سيد حميد روحانی، تاريخ نگار انقاب اسامی نيز بر تكذيب اعاميه 19خرداد توسط 
نهضت آزادی صحه می گذارد و چنين می نويسد: »اين اعاميه به نام نهضت آزادی ايران منتنشر شد، ليكن سران و 
رهبران اين گروه در آن روز اين اعاميه و چند اعاميه مشابه آن را تكذيب كردند و ساختگی خواندند.« رك: سيد 

حميد روحانی، نهضت امام خمينی، دفتر اول، ص649.
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تجلی توانمندی مبارزاتی مردم و نمود قدرت اجتماع��ی روحانيت، زمينه های حضور 
گسترده مردم در صحنه های خونين آينده را فراهم آورد و نوعی خودباوری مبارزاتی را 

نهادينه كرد.1 

نهض�ت  در  س��ازمان ها  و  جري�ان ها  نق�ش  از  كاري�کاتوری   رواي�ت های 
امام خمينی)ره(

يكی از مسائل محوری در تحليل انقاب ها، تبيين نقش بنيان گذاران و بانيان مبارزه 
اس��ت. خصوصاً در انقابی كه به پيروزی هم منجر می شود، اين موضوع از آن حيث كه 
با هويت سياسی اين بانيان و نيز نقش آنان در راهبری نهضت گره خورده است، نقشی 
اساس��ی تر و حياتی تر می يابد. گذش��ته از اين، روايت كاريكاتوری و يك س��ويه برخی 
جريان ها و ت��اش در جهت پر رنگ كردن نق��ش خود، عمًا به حذف س��اير مبارزين 
می انجامد و يك تحريف تاريخی ظالمانه را س��امان می ده��د. پرداختن به نقش بانيان 
انقاب، از يك سو زمينه را برای بازخوانی تاش های بانيان مبارزه روشن می سازد و به 
نحوی تقدير تاريخ از تاش ايش��ان تلقی می ش��ود، در عين حال ميزان التزام هر كدام 
از اش��خاص، احزاب و جريان های فعال به آرمان های نهضت را روشن می نمايد و زمينه 
قضاوت نسل های مختلف در مورد كيفيت و كميت انقابی بودن ايشان را فراهم می سازد. 
به ديگر س��خن، تا تصوير روش��نی از نقش بانيان انقاب به ذهن داده نشود، نمی توان 
قضاوت دقيقی در مورد ميزان انقابی بودن ايشان ارايه داد. قضاوتی كه هم در اعتماد 

اجتماعی به اين مبارزين مربوط است و هم در تحرير تاريخ انقاب مؤثر است. 
بررس��ی نقش احزاب و جريان های مختلف در همراهی با انقاب اس��امی، همواره با 
چالش های جدی همراه بوده است. تا بدان پايه كه برخی از همين احزاب خود را معماران 
اصلی انقاب دانس��ته اند و تاش كرده اند روحانيت و حتی شخص امام خمينی)ره( را 
در حاش��يه روايت كنند. در كتاب ايران بين دو انقاب نمونه روشنی از اين روايت های 
نادرست به چشم می خورد. نويسنده كه سال ها از ايران دور بوده و تمام تحقيقاتش تنها 
1. برخی از نويسندگان- دانسته يا نادانسته- سركوب قيام 15خرداد را نشانه شكست كل نهضت امام دانستند 
و از اين رو برآن اند كه فعاليت مبارزاتی 13ساله امام در ايام تبعيد- از سال 1343تا سال 1357- را ناديده گيرند 
و سرمنشأ انقاب اس��امی را نه قيام 15خرداد كه حوادث مربوط به سال 56 بدانند. برخی از گروه های مبارزاتی 
نيز، بدون توجه به پيامدهای مثبت قيام 15خرداد، راه نجات را تنها مبارزه مسلحانه تلقی كردند و به جای فعاليت 
ايجابی با محوريت مردم- روحانيت، حذف كارگزاران پهلوی و تخريب اماكن دولتی را به عنوان راهبرد مبارزاتی 
خود برگزيدند. اين در حالی است كه امام راحل با نفی مشی مسلحانه در ايام قبل و بعد از 15خرداد، تمام تمركز 
خود را بر روشنگری توده های مردمی معطوف كرد و با ايجاد يك جريان همه گير، انقاب را در بهمن 57 به پيروزی 

رساند. 
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از دريچه برخی منابع گزينش شده سامان يافته، در اين كتاب تاش دارد ريشه و منشأ 
اصلی انقاب ايران را محافل شعری كمونيس��تی معرفی كند! آبراهاميان در اين زمينه 

چنين می نويسد:
بعدها روزنامه ن��گاران جرقه انقاب را انتش��ار مقال��ه توهين آميز در 
اطاعات و اعتراض مردم قم به آن مقاله اعام كردند. اما در واقع نقطه 
آغاز انقاب، پيچيده تر بود و نخس��تين جرقه آن را می توان جلسه های 
شب شعر و ناآرامی های پس از آن در دانشگاه صنعتی آريامهر )شريف( 

دانست.1
گذش��ته از تاريخ نگاران دگراندي��ش، برخی از روحاني��ان نهضت ام��ام خمينی نيز 
تحليل های غير منطبق با واقع در مورد نقش گروه ها و احزاب، و توده های مردمی ارايه 
كرده اند. به عنوان نمونه آقای رفس��نجانی در نخس��تين مجلد از مجموعه خاطراتش 
با عنوان دوران مبارزه، گاه نقش گروه های منحرف با مش��ی مس��لحانه را پررنگ جلوه 
می دهد، از حركت آنان به عنوان اقدامی بهنگام و بجا نام می برد كه در پيشبرد مبارزات 

نقش مهمی داشته و گاه نقش قيام بزرگ 15خرداد را كم رنگ جلوه می دهد. 
در مورد بخش اول، گفتنی آنكه ايش��ان ب��رای اثبات اثرمندی مبارزات مس��لحانه- 
علی رغم نهی مكرر امام در اين موضوع و نيز روشن شدن آثار مخرب اين حركت- بارها 
در كتابش از كاركرد مبارزاتی گروه های مس��لح و اثرات مثبت حركت های مسلحانه به 

نيكی ياد می كند و نقش آنها را در نهضت و مبارزه پررنگ جلوه می دهد: 
گروه های مسلح و متش��كل، با محوريت دو س��ازمان نيرومند به نام 
سازمان مجاهدين و سازمان چريك های فدايی خلق ايران، و در غياب 
حضرت امام با داعيه هايی ناگهان در صحنه حض��ور يافتند، با گزينش 

سنجيده زمانی مناسب.2
آقای  هاشمی ضمن تحليل گرايش گروه های مختلف به سمت مبارزه مسلحانه، در پی 
انگيزه شناسی بچه مسلمان ها، بعد از ذكر نام اعضای گروه مؤتلفه و حزب ملل اسامی، 
زمينه پيدايش سازمان مجاهدين خلق را هم انگيزه های مذهبی می داند و اعضای اوليه 
آن را افراد مخلصی می داند كه »به اين نتيجه رسيده بودند كه با شيوه نهضت آزادی به 

1. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1392، 
ص624. 

2. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه؛ خاطرات تصويرها، اسناد و گاه شمار هاشمی رفسنجانی، زير نظر 
محسن هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقاب، 1376، ج1، ص42. 
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جايی نخواهند رسيد«. وی در ادامه تأكيد دارد كه اعضای سازمان منحرف مجاهدين 
»شايد از همه ]گروه های مسلح مسلمان ديگر[، عميق تر برنامه ريزی كردند.«1

نوع نگاه آقای  هاشمی در توجيه مبارزه مسلحانه با توجه به تصريح وی در تعبير »دفاع 
مسلحانه« به جای عبارت »مبارزه مسلحانه«، قابل فهم است، آنجا كه می گويد: »مبارزه 
ما... قبل و بعد از 15خرداد... مبارزه مس��لحانه نبود، مبارزه سياسی بود. منتها گاهی به 

دفاع كشيده می شديم، دفاع مسلحانه.«2
در روايت آقای  هاشمی، گاه وجود گروه های مسلح به عنوان يك ضرورت تاريخی در 

هندسه نهضت و مبارزه، جلوه نمايی می كند: 
البته در اوج خفقان و فشارهای وحشيانه رژيم، برای اينكه فسادهای 
رژيم بی جواب نباشد، مبارزات مسلحانه هم تش��ويق می شد؛ زيرا اوالً 
در آن شرايط صدای گلوله و انفجار و بمب رساتر از اعاميه و سخنرانی 
بود؛ و ثانياً رژيم را متوجه می كرد و خطر سلب امنيت و تلخ شدن ذائقه 
حكومت پرستان پهلوی، ترمزی بود بر فشارهای ظالمانه؛ و ثالثاً حالت 

تشفی و اميد برای مبارزات می شد.3
در بخش هايی از كتاب دوران مبارزه باور راوی به نقش پردامنه مبارزات مسلحانه در 

نهضت نمودی واضح تر دارد: 
تبليغاتی ك��ه در اطراف اي��ن گروه ها]ی مبارز مس��لح[ ش��د، موج 
نيرومندی به نفع مبارزه ايجاد كرد. بعضی از اف��راد اينها با مقاومت ها، 
جس��ارت ها و برخوردهايی ك��ه در بازجويی ه��ا و دادگاه ها داش��تند 
موج آفري��ن بودند. كس��انی هم كه تح��ت تأثي��ر آن جري��ان بودند، 
قهرمانی هايی از اينها نقل می كردند- كه گاهی واقعيت داشت و گاهی 
هم مبالغه و تبليغات بود- كه نقل محافل و مجالس می شد و اثرش در 

جامعه كامًا محسوس بود.4
تحليل های اين چنينی، جناب آقای  هاشمی را بر آن داش��ته كه »ارزيابی مثبتی« از 
گروه های مبارز مسلح مثل مجاهدين خلق5 داشته باشد و از مجموعه مجاهدين خلق 

1. همان، ص186. 
2. همان، ص239.

3. همان، ص239-240. 
4. همان، ص249.

5. همان، ص257. 
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و ديگ��ر گروه های مس��لح »نقط��ه ضعف قابل 
ماحظه ای به نظر«ش نرس��د! و در نهايت »در 
موضع حماي��ت از اين جريان«1 ق��رار بگيرد و 
سياس��ت كلی اش حماي��ت از مجاهدين خلق 
)منافقين( باش��د، گرچه به قول خودش »اين 
حمايت بدون وابستگی حزبی و گروهی و رفتن 

در تشكيات شان«2 باشد. 
در مورد بخش دوم نيز حادثه خونين 15خرداد كه جرقه اصلی انقاب اسامی از آنجا 
ش��كل می گيرد، به صرف عدم حضور جناب آقای  هاشمی حادثه ای طبيعی جلوه داده 

شده كه هيچ طراحی دقيق و برنامه ريزی خاصی برای آن صورت نگرفته بود: 
هر چند كه من در زمان وقوع حادثه ]15خرداد[ در سربازخانه بودم، اما با 
حضوری كه در حوادث زمينه ساز آن داشتم و حضوری كه در بهره برداری 
از پيامدهای آن پيدا كردم، می توانم بگويم طراحی دقيقی برای اين حادثه 
نبود، نه از طرف رژيم، نه از طرف ما و نه عوامل خارجی. سلسله حوادثی 

در جريان مبارزه پيش آمد و به طور طبيعی منتهی شد به اين حادثه...3 
حركت، حركتی بود طبيعی و مردمی، با انگي��زه مذهبی، و 15خرداد 
انفجار خش��م و عواطف مردم بود، بی آنكه هدايت و سازماندهی خاصی 

داشته باشد...4
اين نوع نگاه به قيام 15خرداد، بيش از آنكه ناشی از مستندات و حقايق تاريخی باشد، 
نوعی انفعال از گفتمان غرب انديشان و وابستگان به رژيم پهلوی است كه تاش كردند 

قيام 15خرداد را حركتی ارتجاعی، بی هدف و كور معرفی كنند. 

ظرفيت اجتماعی و پايگاه مردمی روحانيت از منظر امام خمينی
برخاف مدعای برخی تاريخ ن��گاران مغرض، قيام 15خ��رداد 42 تبلور ظرفيت های 
اجتماع��ی روحانيت و توده ه��ای مردمی در تقابل با نظام ستم ش��اهی اس��ت و از اين 
حيث حركتی ممتاز و پيشروانه اس��ت كه تقريباً از همه جريان ها و سازمان های مدعی 

1. همان. 
2. همان، ص258. 
3. همان، ص181. 
4. همان، ص183. 

روشنفکران در سال های آغازین 
دهه چهل به سه دسته قابل تقسيم 
بودند: نخست وابستگان به دربار 
پهلوی، دوم وابستگان به احزاب 
و جمعيت های سياسی و سوم 

روشنفکران منفرد و مستقل
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منورالفكری و ترقی خواهی يكباره سبقت می گيرد و از اين حيث در عين حال كه گامی 
جدی و مهم در مقام اصاحات اجتماعی گسترده در ايران تلقی می شود، زمينه و پايه 
اساسی علنی و عمومی شدن مبارزات امام خمينی)ره( با رژيم شاه و نظام استعمار است. 
15خرداد اثبات همان شناخت عميق اجتماعی امام خمينی)ره( از جامعه ايرانی است، 

آنگاه كه در مقام تحدی طلبی با رژيم شاه می فرمود: 
مراجع اسام، علمای دين و پيش��وايان مذهب در هر زمانی با تكيه بر 
اسام با قلدرها مقابله كرده اند. امروز هم هر دست خيانتكاری كه برای 
لطمه زدن به اسام دراز شود با قدرت اسام قطع می شود. مراجع اسام 
ايران و نجف در مقابل تجاوز به احكام اسام و خيانت به مسلمين ساكت 
نمی نشينند و در اين امر تنها نيس��تند، كليه مردم ايران، عشاير ايران، 
بلكه ملت های ساير كشورها پش��تيبان مراجع دين هستند و اهانت به 
قرآن را تحمل نمی كنند. شما فعًا آرامش را حفظ كنيد و بر سر كارهای 
خود برويد. خداوند ني��اورد آن روزی را كه ما درس ها را تعطيل كنيم و 
دستور تعطيل عمومی بدهيم. اگر روزی الزم شد كه وظيفه ملت معين 
شود به شما اعام می كنيم و وظيفه عموم مردم را تعيين خواهيم كرد؛ 
اما نه در اينجا، نه با اين جمعيت، بايد بيابان های قم را در نظر گرفت. آن 

اجتماع  عظيم را در اين جاها نمی توان تشكيل داد.1 
آن گونه كه مشاهده می شود امام خمينی در روزهای آغازين نهضت، با اعتمادی كامل 
به مردم قدم در راه مبارزه می گذارد و عميقاً با ظرفيت های مردمی نهضت آشناس��ت. 
اين اس��ت كه در جريان »تصويب نام��ه انجمن های ايالتی و واليتی« در س��ال 41، در 
سخنرانی های متعدد به اين ظرفيت اجتماعی فراگير قدرتمند اشاره می كند. در يكی از 
همين بيانات، با ادبياتی ناصحانه، در مقام تحدی تهديد ضمنی، قدرت مردمی روحانيت 

را به شاه چنين گوشزد می كند:
اين اجتماع  كه برای ديگران خ��رج دارد، برای ما با ي��ك كلمه تهيه 
می شود. مردم فهميده اند ما دوست آنها هس��تيم؛ مردم به دوستشان 
عاقه دارند. روحانيي��ن پدر ملت اند، به فرزندانش��ان عاقه دارند. يك 
پيرمردی نصف شب می نويسد: جمع ش��ويد دعا كنيم، تهران حركت 

1. صحيفه امام، ج 1، ص87؛ بيانات در جم��ع طاب و بازاريان )لزوم لغو اليح��ه انجمن های ايالتی و واليتی(، 
14آبان 1341.
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می كند! يك پيرمرد هم اينجا بنويس��د ما می خواهيم يك ختم »أمْن 
يُجيب« بگيريم، ببينيد چه می ش��ود! چون ملت ادراك كرده است كه 
علما صاح آنها را می خواهند؛ علما مصلح هستند، مفسد نيستند. ما ميل 
داريم دولت اين طور باش��د. ميل داريم اگر عزای ملی اعام كند، همه 
عزا بگيرند؛ بر خاف نباش��ند. می خواهيم همان طور كه مردم قلبشان 
متوجه روحانيين است و با اش��اره آنها جمعيت انبوه فراهم می شود، با 

دولت هم اين طور باشند.
از ری نوش��تند ما پنج هزار نفر با كفن آماده ايم؛ از جاپلق  نوش��تند ما 
صد هزار نفريم، مهيای دستور شماييم؛ از لرستان نوشتند طايفه هايی 
با كفن حاضريم. مردم بيدارند؛ يك مملكت بيدار، عقب افتاده اس��ت؟ 
شما خلع س��اح كنيد، بياييم در تهران؛ ش��ما بگوييد ما يك اجتماع 
می خواهيم در ش��رق، ما می گوييم يك اجتم��اع می خواهيم در غرب؛ 
بياييد قم، شما بگوييد ما يك اجتماع می خواهيم در اينجا، ما می گوييم 
يك اجتماع می خواهيم در خاك فرج ، در دو فرس��خی؛ شما نزديك، ما 
دور. برويد خوزستان، جای ديگر، تا بفهمند ]و[ اين پشتوانه را از دست 
ندهند. من به شاه مملكت نصيحت می كنم اين قوه را از دست ندهند. دو 
قضيه را همه ديديم؛ يك قضيه فوت آيت اهلل بروجردی، كه ديدند. از آنها 
هم فوت واقع می شود، از ما هم فوت شد. می گويند آخوند چيزی نيست 
چطور آخوند چيزی نيست؟ می گويد: من با آخوند كار ندارم . آخوند با 
تو كار دارد. نصيحت از واجبات است؛ تركش شايد از كباير باشد. از شاه 

گرفته تا اين آقايان، تا آخر مملكت، همه را بايد علما نصيحت كنند.1
آن گونه كه مشاهده می شود رهبر نهضت اسامی، در آغاز راه از قدرت مردمی عظيمی 
سخن می گويد كه در پيوستگی مستمر با روحانيت است و از اين روی نبايد و نمی توان 
واكنش گسترده مردم به دستگيری رهبر روحانی نهضت را در آفرينش قيام 15خرداد، 
امری عادی و طبيعی جلوه داد كه هيچ كس در پيدايش آن نقش مستقيم نداشته است! 
همان گونه كه نمی توان عنصر تصميم گيری آگاهانه و بهنگام مردم را از ماهيت نهضت 
جدا دانست. گرچه غالب محافل روشنفكری از 15خرداد به عنوان حركتی ارتجاعی نام 

1. صحيفه امام، ج 1، ص121-120؛ س��خنرانی ]در جمع علما و طاب و اهالی قم )ش��رايط اسفبار سياسی- 
اجتماعی([، 11آذر 1341.
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برده اند! در ادامه نوع موضع گيری جريان های مختلف در مورد كشتار مظلومانه مردم در 
15خرداد 42 را از نظر می گذرانيم. 

بررسی عملکرد جريان های روشنفکری در قبال قيام 15خرداد 42
تبيين مي��زان مش��اركت جريان های سياس��ی، مذهب��ی و فكری در نهض��ت امام 
خمينی)ره(، يك��ی از مهم تري��ن و در عين ح��ال چالش برانگيزتري��ن موضوعات در 
تاريخ نگاری انقاب اسامی اس��ت. چه اينكه بدون تبيين مس��تند و مبسوط فعاليت 
جريان های مختلف، نمی توان به ابعاد مختلف نهضت ام��ام و نيز به وجوه پيدا و پنهان 
رهبری نهضت پی برد. در عين حال كه نمی توان پيشينه، خاستگاه و ماهيت جريان ها 
را به درستی قضاوت كرد. اين اس��ت كه پژوهش در موضوع حاضر خواننده را توانمند 
خواهد كرد كه احياناً مس��تند مدعاهای واهی را مطالبه كند و يا در برخی موارد حقوق 
تضييع شده افراد و جريان ها را به رسميت بشناسد. توجه به موضوع نوشتار حاضر وقتی 
اهميت اكيد می يابد كه مشاهده می ش��ود كه برخی از جريان های سياسی- اجتماعی 
فعال در دوران نهضت، با ارايه روايتی كاريكاتوری از فرآيند مبارزات اس��امی، نه تنها 
نقش خود را بيش از آنچه هست پر رنگ جلوه می كنند كه مدعای رهبری نهضت را دارند! 
از سوی ديگر با وجود همه آثار ارزشمند در تاريخ انقاب اسامی، هنوز نقش توده های 
مردم و پيوندشان با روحانيت و شخص امام خمينی)ره(، آنگونه كه بايد و شايد، تبيين 
نشده اس��ت. همه اين دغدغه ها بازخوانی مس��تند حوادث نهضت و نقش جريان های 

مختلف را ضروری تر می سازد. 
گفتنی آنكه روشنفكران در سال های آغازين دهه چهل به سه دسته قابل تقسيم بودند: 
نخست وابستگان به دربار پهلوی، دوم وابستگان به احزاب و جمعيت های سياسی و سوم 

روشنفكران منفرد و مستقل.
گروه نخست آشكارا با قلم و بيان خود در جهت سياست های رژيم فعاليت می كردند و 
در سازمان ها و دستگاه های دولتی مشغول به كار بودند. گروه دوم تابع مواضع احزاب و 
سازمان های متبوع خود بودند، هر چند كه وحدت نظر كاملی در ميانشان وجود نداشت. 
دسته سوم نيز نوعا سياست سكوت و بی نظری را برگزيدند1 كه در آن شرايط، به مفهوم 

1. البته معدود افراد از روشنفكران مستقل صراحتاً در حمايت از قيام 15خرداد به ميدان آمدند كه جال آل احمد 
بارزترين نمونه آن است.
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بی اعتنايی به فجايع واقعه 15خرداد و تأييد ضمنی اقدامات رژيم تلقی می شد.1 
از آنجا كه بررسی عملكرد و مواضع همه جريانات سياسی در اين مختصر نمی گنجد، 
در ادامه به مواضع و عملكرد برخی از مهم ترين اين گروه ها و جريان های روش��نفكری 

فوق الذكر، می پردازيم.

مواضع و عملکرد جبهه ملی و نهضت آزادی 
در بازخوانی مواضع جبهه ملی و نهضت آزادی مس��تندات زي��ادی وجود دارد كه در 
اينجا تنها به برخی از آنها اشاره می رود. نخستين عملكرد منفی اين جريان به اصطاح 
ملی، س��كوت رهبر معنوی و بنيانگذار جبهه ملی يعنی دكتر مصدق در قبال حوادث 
15خرداد است كه در آن ايام در احمدآباد در تبعيد به سر می برد و با رهبران جبهه ملی 

نيز در مكاتبه بود.2 
طبق اسناد النه جاسوسی، يكی از جاسوسان سفارت امريكا كه در عصر روز 15خرداد 

با دكتر مهدوی )از افراد برجسته جبهه ملی( ماقات نموده، از قول وی می نويسد: 
دكتر مهدوی گفت جبه��ه ملی در تدارك فعاليت ه��ای امروز بعد از 
ظهر ]14خرداد[ دست نداشته است... مهدوی از سوی ساواك احضار 
گرديد و از او پرسيده شد كه آيا جبهه ملی در نظر دارد در تظاهرات عليه 
دولت در 15خرداد شركت كند يا خير؟ مهدوی گفته بود: خير. بعضی 
از دانشجويان جناح چپ جبهه ملی در حوادثی كه حدود ظهر آن روز 
در دانشگاه رخ داد و باال بردن پاكاردی نوش��ته بود: »مرگ بر مستبد 
خون آشام« و در س��وزاندن يك جيپ دولتی دست داشته اند ]ولی[ به 
محض اينكه رهبران جبهه مل��ی- از جمله مهدوی- در اين باره آگاهی 
يافتند، به ساواك تلفن كرده و گفتند كه مانع اين تظاهرات در دانشگاه 

بشوند و اين كار بعداً انجام گرفت.3 
آنگونه كه مشاهده می شود س��ران جبهه ملی نه تنها در صفوف مردم معترض حاضر 
نشده اند بلكه با اطاع رس��انی و همكاری با ساواك، در س��ركوب قيام 15خرداد نقش 
داش��ته اند. اين رويه در نوع مواجهه رهبران زندانی اين جريان سياس��ی كه حدود 23 

1. محمدحسن رجبی، زندگينامه سياسی امام خمينی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1378، ج1، ص281، 
با اندك تغيير.

2. همان، ص280. 
3. همان، ص279.
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نفر بوده اند نيز پيداس��ت؛ چه اينكه آنان هيچ گونه واكنش اعتراضی نس��بت به كشتار 
15خرداد نداشته اند. اين است كه پاكروان رياست ساواك، در مصاحبه مطبوعاتی خود 
در 15خرداد، در پاسخ به يكی از خبرنگاران، ش��ركت اعضای جبهه ملی در تظاهرات 

روزهای 13 تا 15خرداد را تكذيب كرد.1 
دكتر عباس ش��يبانی از اعضای جبهه مقاومت ملی، عضو هيئت مؤسس و از اعضای 
شورای مركزی نهضت آزادی و همچنين مسئول كميته دانشجويی نهضت آزادی ايران، 
در مورد واكنش اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی نسبت به واقعه 15خرداد 42، نظرات 
جالبی را مطرح كرده است. وی كه در هنگامه قيام 15خرداد به همراه شماری از اعضای 
جبهه ملی- مانند اللهيار صالح- و برخی از اعضای نهضت آزادی- مانند بازرگان و...- در 
زندان بوده است، روايت های معناداری از مشاهدات خود در اين دوره مهم از تاريخ انقاب 
را مطرح كرده است. به نظر شيبانی، نهضت آزادی پس از انشعاب از جبهه مقاومت ملی با 
هدف مبارزات پارلمانی تأسيس شده و پس از تأسيس با اقبال مردمی مواجه نشده است: 
ما در نهضت مقاومت بارها بحث كرديم كه جمع بشيم و حزبی درست 
كنيم، تا فعاليت مثًا انتخاباتی بكنيم. تصورمان اين بود ولی موقعی كه 
آمديم، نتوانستيم. اقبال مردم هم به ما جلب نشد! يعنی نه مردم جذب 
ما شدند، نه رژيم اجازه مبارزه پارلمانی را می داد! همه اعضای مركزی 

نهضت هم هم فكر و محكم نبودند.2 
روايت خواندنی عباس شيبانی از نوع موضع گيری مدعيان مبارزات ملی مردمی، پس 
از حادثه 15خرداد، بسيار جالب توجه است. او كه به عنوان شخصيتی ملی و مذهبی در 
قبال اين كش��تار به اعتراض می پردازد، با واكنش منفی همراهانش مواجه می شود كه 
اتفاقاً تمام حيثيت اجتماعی خود را در مبارزه با رژيم شاه به دست آورده اند و به عنوان 
مجرم سياسی، محبوس هس��تند. اعضای جبهه ملی به همراه برخی از اعضای نهضت 
آزادی، در برخورد با اين اقليت معترض به 15خرداد با ساواك همراه و هم قدم می شوند. 

عباس شيبانی روزهای پس از قيام 15خرداد را چنين روايت می كند: 
]در نهضت 15خرداد[ من زندان بودم كه معلوم شد كشتار كرده اند. 
ما فردايش در زندان اع��ام روزه كرديم. ولی جبه��ه ملی ها و چپی ها 
همراهی نكردند. مليون و بعضی از نهضتی ها هم همراهی با ما نكردند. 

1. كيهان، چهارشنبه 15خرداد 42، ش5959؛ به نقل از محمدحسن رجبی، همان، ص280.
2. »مبارزات ملی مذهبی نيم قرن اخير در گفت و گو با دكتر عباس شيبانی«، كتاب نقد، س4، ش13، ص62. 
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ساواك هم ما را كه روزه بوديم به زور چايی خوراند كه نگوييم ما روزه ايم. 
جبهه ملی و بعض��ی اعضای نهضت آزادی، صريح��اً مخالف بودن كه از 
15خرداد حمايت بكنيم! ما آن را يك قيام مردمی می دانستيم ولی آنها 
می گفتند كه يك عده نادان و چاله ميدانی و فان، عليه اصاحات شاه و 

امريكا شورش كرده اند.1 
در تحليل چرايی نوع موضع گيری منفی نس��بت به 15خرداد، حداقل س��ه دليل از 
روايت شيبانی قابل برداشت است: عدم آش��نايی با انديشه های مبارزاتی امام و ماهيت 
قيام 15خرداد، عدم هم فكری و همگامی اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی در مواجهه 
با اقدامات انقاب��ی امام و قيام 15خرداد- كه ريش��ه در اختاف مبنايی در انديش��ه و 
روش مبارزاتی دارد-2 و ديگر پنهان كاری در بيان عقايد واقعی كه نش��انگر نوعی نفاق 

طوالنی مدت است. وی در اين مورد می گويد:
ما در زندان با ايده های امام به تدريج آشنا شديم و عكس العمل همه ما 
در برابر ايشان و حركت 15خرداد، يكسان نبود. البته اختاف ها بيشتر 

پس از انقاب اتفاق افتاد يا آشكار شد.3 
طبق اسناد انتشاريافته توس��ط نهضت آزادی، اعاميه ای در روز 19خرداد 42 تحت 
عنوان »ديكتاتور خون می ريزد« با امضای »نهضت آزادی ايران« منتشر شد كه كشتار 
مردم بی گناه در واقعه 15خرداد و دستگيری امام و برخی از علما و روحانيون را شديداً 
محكوم می كرد. البته با توجه به آنكه س��ران اين نهضت در اين تاريخ در زندان به س��ر 
می برده اند، ماهيت نويس��ندگان اصلی اين اعاميه انقابی چندان روش��ن نيست و از 
طرفی، به گفته برخی از تاريخ پژوهان انقاب اس��امی، اين اعاميه بارها توسط سران 

نهضت آزادی تكذيب شده است.4

1. همان، ص64. 
2. ش��يبانی در همين مصاحبه به طور تفصيلی از آرمان مش��روطه خواهی و اعتقاد به مب��ارزات پارلمانی- كه 

الزمه اش موافقت با بقای شاه است- در ميان اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی سخن به ميان آورده است. 
3. همان، ص65. 

4. سيد حميد روحانی، تاريخ نگار انقاب اس��امی نيز بر تكذيب اعاميه 19خرداد توسط نهضت آزادی صحه 
می گذارد و چنين می نويسد: »اين اعاميه به نام نهضت آزادی ايران منتشر شد، ليكن سران و رهبران اين گروه 
در آن روز اين اعاميه و چند اعاميه مشابه آن را تكذيب كردند و ساختگی خواندند«. رك: سيد حميد روحانی، 
نهضت امام خمينی، ج1، ص649. محمدحسن رجبی نيز در بررسی عملكرد روشنفكران در ماجرای 15خرداد، 
ضمن اش��اره به اين اعاميه، زندانی بودن س��ران نهضت آزادی را متذكر می گردد و چنين می نويس��د: »الزم به 
يادآوری است كه در جريان واقعه 15خرداد 1342 رهبران نهضت آزادی در زندان به سر می بردند«. محمدحسن 
رجبی، همان، ص281. رجبی در واقع با بيان اين جمله، به طور ضمنی انتس��اب اين اعاميه به نهضت آزادی را 

مورد خدشه قرار داده است.
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مواضع روشنفکران وابسته به دربار پيرامون 15خرداد 
از جمله جريان های فرهنگی و فكری مدعی روش��نفكری، كسانی بوده اند كه در عين 
وابستگی به دربار، همواره به نوعی خود را دوست دار و طرفدار اصاحات اجتماعی معرفی 
می كردند.1 از جمله اين روشنفكران برجس��ته می توان »دكتر پرويز ناتل خانلری« را 
ذكر كرد. خانلری كه خود در دورانی به انديش��ه های چپ گرايش داشت، در برهه قيام 
15خرداد، در منصب وزارت فرهنگ قرار داشت و موضع گيری وی در روز پانزده خرداد 

و در جمع هيئت دولت، گويای ماهيت فكری واقعی اوست. 
او در اين جلسه به رئيس دولت حمله كرده و »اس��داهلل علم« را به كوتاهی در كشتار 
مردم مسلمان متهم نموده است كه چرا با شدت عمل بيشتری با مردم معترض در روز 
15خرداد برخورد نشده و از منظر خانلری، نخست وزير می بايست بسيار شديدتر عمل 

می كرده است. خانلری در آن جلسه چنين می گويد: 
اين طور كه بنده ديدم طبقه روش��نفكر س��خت عصبانی است و بر له 
]طرفدار[ دولت اس��ت و می گوي��د چرا دولت سس��تی می كند و اقدام 
شديد ]در برخورد با معترضان[ نمی كند. مطلب ديگر اينكه شترسواری 
دوال دوال نمی شود؛ ]برای سركوب مخالفان[ تصميم قاطع بايد گرفت. 
اگر سست بگيريم مملكت از ميان می رود. مس��ئله مربوط به خودمان 
نيست. ما می توانيم استعفا بدهيم ولی مملكت از بين می رود. ما تصميم 
قاطع بايد بگيريم. ما وقتی يك س��توان دوم اگر عملی كرد او را تعقيب 
می كنيم، به هر صورت حكومت نظامی ضرورت كامل دارد و بسيار شديد 

بايد عمل كرد...2

مواضع جريان های سياسی چپ و حزب توده 
حزب توده در دوران فعاليت خود فاقد استقال در تعيين خط مشی و موضع گيری بود 
و هر آنچه كه ش��وروی اعام می كرد بدون هيچ تغييری و به عنوان نظر و موضع گيری 
خود، پذيرفته و عمل كرده است. اين است كه در اين برهه تاريخی برای اطاع از موضع 

1. روشنفكران وابسته به دربار و به طور كلی روشنفكران راست مخصوصاً ناتل خانلری هرگز ادعای مردم داری 
و مردم محوری نداش��تند. بلكه به عكس يك نحو نخبه گرايی و تبختر را نيز ترويج می كردند و تا جايی كه س��عی 

داشتند از مردم دوری می گزيدند. 
2. متن كامل مذاك��رات هيئت دولت طاغ��وت در پانزده خ��رداد 1342، دفتر هيئت دول��ت و روابط عمومی 

نخست وزيری، ص26.
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حزب توده، ناگزير بايد مواضع شوروی را نيز مرور كرد. عملكرد شوروی نسبت به ايران، 
از ابتدا تا زمان فروپاشی، همواره بر ضد ملت و در نهايت به نفع سلطنت پهلوی بود. تنها 
اشاره ای به موضع گيری ش��وروی در قبال نهضت اس��امی در پانزده خرداد مبين اين 

مسئله است. 
راديو مسكو در 16 خرداد 1342 می گويد:

عناصر ارتجاعی ايران كه از اصاحات اين كشور- مخصوصاً اصاحات 
ارضی– ناراضی هستند، و افزايش حقوق اجتماعی و توسعه آزادی زنان 
ايران را باب ميل خود نمی بينند، امروز در تهران، قم و مشهد تظاهرات 
خيابانی برپا كردند. آش��وب كه به وس��يله عده ای ايجاد ش��ده به قصد 
ضديت با اصاحاتی بود كه از طرف حكومت ايران در دس��ت اجراست، 
و يا برنامه های آنها در دست تهيه اس��ت. رهبران بلوا و محركين اصلی 
آن، برخی از رهبران مذهبی بودند، و عناص��ر ارتجاعی، بازار را به آتش 
كشيدند. چند مغازه را مورد حمله قرار داده و غارت كردند. اتومبيل ها و 

اتوبوس ها را در هم شكستند، و به چند اداره دولتی نيز حمله ور شدند.1
بيژن جزنی كه خود از اعضای حزب توده بود، در كتاب وقايع س��ی س��اله اخير ايران 

می نويسد:
دومين جريان مورد بحث ما حزب توده اس��ت. اين سازمان مهاجر در 
اين جريان )پانزده خرداد( نيز همچنان از واقعيت فاصله داشت، و مشی 
تبليغاتی خود را با مشی دولت ش��وروی انتخاب می كرد. در اين دوره، 
حزب توده در داخل، ش��بكه ای از خود نداشت، و س��خن پراكنی های 
»پيك ايران« وسيله شناخت مشی اين حزب بود. حزب توده به امينی 
به شدت حمله می كرد، زيرا دولت ش��وروی و راديو »صدای ملی« نيز 
چنين می كردند، و پس از اصاح رابطه ايران و شوروی، پيك ايران نيز 
از شدت حمات خود بر رژيم كاس��ت، و باالخره بی آنكه به تضاد خلق 
با ديكتاتوری دربار بيانديش��د، به طور ضمنی اصاحات را تأييد كرد و 
تظاهرات خونين پانزده خرداد را به عنوان يك حركت ارتجاعی محكوم 
كرد! البته مدتی بعد، اين اشتباه فاحش خود را پس گرفت. از سوی ديگر، 
اين حزب برای دس��ت زدن به فعاليت در داخل كشور به سرعت دست 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص608. 
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به اقدام زد، و درس��ت هنگامی كه آبها از آس��ياب افتاده بود و هنگامی 
كه ديكتاتوری باخشونت بی سابقه ای حمله كرده بود، در داخل شبكه 
»تشكيات تهران« را پايه گذاری كرد، كه اين شبكه طی قريب نه سال 
فعاليت خود، به كثيف ترين حربه سازمان امنيت بر ضد خلق تبديل شد.1
البته اين موضع حزب توده عاوه بر تبعيت از ش��وروی، دليل ديگری نيز داشت و آن 
دش��منی و عنادی بود كه حزب توده با اس��ام و روحانيت از ابتدای تشكيل حزب، به 
عنوان موضع جدی و پايدار خود پذيرفته بود، كه حزب را وادار به اين گونه مواضع غير 

واقع بينانه و خصومت آميز می كرد.2
حزب توده ضمن تأيي��د اصاحات ارضی و »انق��اب از باال«ی مورد نظر ش��اه، قيام 
15خرداد را »كوش��ش محافل ارتجاعی در جهت مخالفت با اصاحات ارضی و آزادی 
زنان« دانست و آن را محكوم نمود. ماهنامه مردم )ارگان حزب توده( در تيرماه 1342 

چنين نوشت: 
در اينكه محافل ارتجاعی كوش��يده اند در ايام عزاداری از احساسات 
مذهبی عده ای سوء استفاده كرده، گروهی از افراد عقب افتاده و متعصب 
را به اعمال و رفتاری جاهانه، ضد ترقی و برخاف انسانيت برانگيزند و 
حتی شعارهايی عليه اصاحات ارضی و آزادی ]زنان[ در ميان تظاهرات 

مردم پخش نمايند، شكی نيست.3

موضع برخی روشنفکران مستقل و مردمی مانند جالل آل احمد
جال آل احمد كه از نويسندگان و روشنفكران ش��هير ايران معاصر است، در ماجرای 
قيام 15خرداد به واسطه اس��تقال فكری و مردم دوس��تی حقيقی، در تحليل قيام، به 
بيراهه نرفته و خود را از صف مردم مبارز ايران جدا نكرده است. وی كه به نگارش آثاری 
چون غرب زدگی و در خدمت و خيانت روش��نفكران، به عنوان يكی از منتقدان جريان 
روشنفكری در ايران مطرح است، عملكرد اين جريان در مواجهه با 15خرداد را به شدت 

1. بيژن جزنی، وقايع سی ساله اخير ايران، تهران، سازمان چريك های فدايی خلق، 1357، ص80-79. به نقل 
از: »مواضع داخلی و خارجی درباره قيام پانزده خرداد«، پورتال پژوهش��ی و اطاع رس��انی مؤسسه تنظيم و نشر 

آثار امام خمينی:
 http://www.imam-khomeini.ir

2. »مواضع داخلی و خارجی درباره قيام پانزده خرداد«، پورتال پژوهش��ی و اطاع رسانی مؤسسه تنظيم و نشر 
آثار امام خمينی: 

http://www.imam-khomeini.ir
3. مردم، تيرماه 1342، به نقل از محمدحسن رجبی، همان، ص280. 



48
5

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

ل...
 افو

ت و
حاني

ی رو
ردم

ی م
ت ها

رفي
ی ظ

ماع
جت

ور ا
 تبل

داد؛
خر

15
ام 

قي

مورد نقد قرار داده و به واس��طه دفاع خود از اين قيام دينی، مورد ش��ماتت بسياری از 
دوستان خود قرار گرفته است. 

زنده ياد جال آل احمد در جري��ان 15خرداد 1342 كه در واق��ع، صحنه تقابل نهاد 
سلطنت با نهاد روحانيت بود، به صراحت، جانب روحانيت را گرفت و روشنفكران را هم 
به صراحت مورد مامت قرار داد كه در مقابل آن رويداد، دست های خود را به بی اعتنايی 

شستند!1 
او معتقد بود كه رژيم حاكم بر ايران، رژيمی است خودكامه، غرب زده و جاده صاف كن 
اس��تعمار و تنها نهادی هم كه می تواند در برابرش ايس��تادگی يا حداقل مخالفت كند، 
روحانيت مس��تقل و غير وابس��ته اس��ت. او به همين علت، روحانيت را ب��ا همه نقطه 
ضعف هايش، بر چن��ان رژيمی ترجيح می داد و قايل به اين بود كه قاطبه روش��نفكران 

ايران بايد در ماجرای 15خرداد 1342 از روحانيت حمايت می كردند.
در راستای همين اس��تدالل هم بود كه در برابر افرادی چون مرحوم خليل ملكی كه 
روحانيت را »آخرين مانع تجدد« می دانس��تند، مقاومت می ك��رد و متقابًا روحانيت 
را »آخرين س��نگر در مقابل رذالت های دولت« می خواند، ليكن بايد توجه داش��ت كه 
اين گونه حمايت ها از روحانيت و آن گونه مامت ها نس��بت به روشنفكران، به هيچ وجه 
مطلق و بدون قيد و شرط و ناشی از احساسات نبودند. او ضمن اينكه نسبت به ساختار و 
كاركرد هر دو نهاد مزبور انتقاداتی داشت كه در همان كتاب به تفصيل آمده است، باز هم 
خوش بينانه به آينده نگاه می كرد. به آينده روشنفكری در ايران »سخت خوش بين« بود 
و رويدادهای 15خرداد 1342 را هم يك نقطه عطف تاريخی به شمار می آورد و اميدوار 
بود كه »شايد روحانيت عاقبت در اين كوره پخته شود و قوام بيايد و زمينه ای بشود برای 

مبارزه های آتی.« 2 
به دنبال هم صدايی روشنفكران وابسته با اس��تبداد در »ارتجاعی قلمداد كردن قيام 
پانزده خرداد«، برخی از روشنفكران مستقل نيز نس��بت به اين واقعه، سياست سكوت 

1. در خدمت و خيانت روشنفكران، تهران، رواق، ص15؛ به نقل از مقاله »جال و 15خرداد« به قلم محمدحسين 
دانايی خواهرزاده جال آل احمد كه به بررسی رابطه فكری جال آل احمد و مبارزان برای پيروزی انقاب پرداخته 

است. رك:
h t t p : / / j a m e j a m o n l i n e . i r / a y a m / 1 9 6 5 8 7 4 4 4 4 9 4 1 1 5 8 8 1 3 / % D 8 % A
C % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 - % D 9 % 8 8 - % D B % B 1 % D B % B 5 -
%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

2. محمدحسين دانايی، »جال و 15خرداد؛ نگاهی به تاش آل احمد برای هم سوكردن روحانيت و روشنفكران«، 
سه شنبه 12خرداد 1394؛ اطاعات:

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=124333
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اختيار كردند؛ اين سياست بعداً مورد انتقاد مرحوم 
جال آل احمد ق��رار گرفت. آل احم��د در كتاب 
در خدمت و خيان��ت روش��نفكران معتقد بود كه 
گناه اصلی شكس��ت همه جنبش های سياس��ی 
معاصر بر گردن روشنفكران است كه از يك طرف 
»درك و ش��عوری از فحوای آن فتواه��ا و قيام ها 
نش��ان نداده اند« و از طرف ديگ��ر »هرگز صدايی 
به مخالفت برنياوردند و هميشه با يك دنباله روی 
كودكان��ه در اين دع��وای مدام مي��ان حكومت و 
روحانيت، ط��رف حكوم��ت را گرفته اند و آخرين 

بارش از قضيه 15خرداد 42 به اين طرف«.1
به باور برخی روش��نفكران2 جال آل احمد تنها 
روشنفكری در دهه های 30 و 40 كشور بوده است 
كه با برخورداری از قدرت تحليل خود توانست تشخيص دهد كه انقاب اسامی ايران 

به رهبری امام خمينی)ره( اتفاق خواهد افتاد. 
اين تحليل با بيان خاطره ای نقل ش��ده از يك��ی از فعاالن فرهنگ��ی دهه 40- مقيم 
برلين- همراه شده اس��ت. راوی بعد از ظهر همان روز كه جال به قم می رود تا با آقای 
]امام[ خمينی ديدار كند با او قرار ماقاتی داش��ته اس��ت. او نقل می كند كه بعد از آن 
ماقات جال به او گفته اس��ت كه »اين س��يدی كه من ديدم )امام( اين مردك )شاه( 
را پايين می كشد«. از منظر دهباش��ی، جال تنها روشنفكری بود در آن سال ها كه اين 
قدرت تشخيص را داشت كه انقاب مردم ايران به صورت يك انقاب دينی و مذهبی و 
آن هم توسط امام خمينی)ره( شكل خواهد گرفت. باقی روشنفكران در آن زمان قادر به 

تشخيص مدل انقاب مردم ايران نبودند.3
موضع گيری دقيق و مردمی آل احمد موجب شد تا برخی از روشنفكران دگرانديش 
كه سال ها داعيه طرفداری از منافع ملی و استيفای حقوق توده های مردمی را داشتند، 

1. عبدالوهاب فراتی، »قيام 15خرداد 1342 )روند، بازتاب و نتايج(«، حضور، بهار 1381، ش39، ص115-101؛ 
با تلخيص و تغيير.

2. علی دهباشی، منتقد ادبی و سردبير مجله بخارا.
3. سخنرانی علی دهباشی، »جال آل احمد و پيش بينی انقاب اس��امی ايران در دهه های 1330 و 1340«، 

بازنشر در سايت 15خرداد.

دربار  به  وابسته  روشنفکران 
آشکارا با قلم و بيان خود در جهت 
سياست های رژیم فعاليت می کردند 
و در سازمان ها و دستگاه های دولتی 
مشغول به کار بودند. روشنفکران 
وابسته به احزاب تابع مواضع 
احزاب و سازمان های متبوع خود 
بودند، هر چند که وحدت نظر 
کاملی در ميانشان وجود نداشت. 
روشنفکران منفرد نيز نوعا سياست 
سکوت و بی نظری را برگزیدند که 
در آن شرایط، به مفهوم بی اعتنایی 
به فجایع واقعه 15خرداد و تأیيد 

ضمنی اقدامات رژیم تلقی می شد
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بر او بشورند.  خليل ملكی يار ديرين جال آل احمد، يكی از اين افراد است كه جال را 
به خاطر ديدار با امام در سال 1342 و معاشرتش با ايشان مورد توبيخ قرار داده است.1

نظر برخی جامعه شناسان پيرامون توجه امام خمينی به ظرفيت های اجتماعی 
روحانيت 

انقاب اس��امی ايران پس از پيروزی به طور گسترده در محافل علمی مختلف، مورد 
تحليل و بازكاوی قرارگرفته اس��ت. مروری بر برخی نظرات در حوزه جامعه ش��ناختی 

انقاب اسامی و نقش امام خمينی، در تكميل موضوع بحث، الزم است.
از آنجا كه بحث مقاله حاضر به تجلی ظرفيت های اجتماعی روحانيت و مرجعيت در 
قيام 15خرداد اختصاص دارد، برخی از س��خنان تحليل گران در همين موضوع را مرور 

خواهيم كرد.
رهبر هر انقابی عمًا رهبری مبارزه و نبرد مستقيم و رويارو با نظام سياسی حاكم را 
بر عهده گرفته و استراتژی ها و تاكتيك های الزم را طراحی و ترسيم نموده و به مرحله 
اجرا در می آورد و تا زمانی كه نظام حاكم ساقط نش��ده، از مبارزه و بسيج توده ها دست 
برنمی دارد.2 به ديگر سخن، هر انقابی از نقطه شروع تا رسيدن به پيروزی، فرآيندی را 
طی می كند كه در هر مرحله و هر لحظه و زمان، نيازمند رهبر توانايی است كه از مهارت 
تحريك و تهييج و تش��ويق توده ها برخوردار بوده و بتواند با بهره گيری از قدرت كام و 

بيان اصول و مبانی ايدئولوژيك انقاب را تحليل و تبيين نمايد.3
امام خمينی عاوه بر آنك��ه مغز متفكر و طراح ايدئولوژی انقاب اس��امی بود، نقش 
اساسی و مهمی نيز در بسيج قشرهای مختلف مردم و هدايت آنان به سوی هدف نهايی 
انقاب، كه سرنگونی رژيم شاهنشاهی بود داشت. رهبری ايش��ان در اين مرحله از دو 

ويژگی برخوردار بود: 
الف. تكيه بر حضور همه گروه ها و قشرها در صحنه انقاب و ايجاد وحدت كلمه ميان 

آنان
ب. حاكم ساختن ايدئولوژی اسام بر مبارزه مردم در انقاب4

1. محمدحسن رجبی، همان، ص280 به نقل از: كيهان، 14شهريور 1358، ش10800، ص5. 
2. منوچهر محمدی، تحليلی بر انقاب اسامی، اميركبير، 1378، ص77، به نقل از حسين احمدی، تاكتيك های 

مبارزاتی امام خمينی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، زمستان 1390، ص77. 
3. انقاب و بسيج سياسی، دانشگاه تهران، 1372، ص92؛ به نقل از حسين احمدی، همان، ص78.

4. نقش رهبری در نهضت مشروطه- نهضت ملی شدن نفت و انقاب اسامی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 
ص205، به نقل از حسين احمدی، همان، ص78.
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يرواند آبراهاميان از نويس��ندگان مخالف انقاب اس��امی، با وجود آنكه تاش دارد 
روايتی مغلوط و مخدوش از انقاب اس��امی ارايه دهد، نتوانس��ته نقش بی بديل امام 
خمينی)ره( را در بس��يج توده های مردمی ناديده بيانگارد. اين است كه ضمن اشاره به 
اين توانمندی ويژه روحانيت در پيوند با مردم، به ناتوانی احزاب سياس��ی غير مذهبی 
در عرصه بسيج مردمی نيز اعتراف كرده است. البته او در عبارت پردازی جهت دار خود، 
تاش كرده است اين ويژگی تاريخی پيوند مردم- روحانيت را امری موقتی و گذرا قلمداد 
كند ولی با اين همه نتوانسته اس��ت ظرفيت اجتماعی بی رقيب روحانيت را در پيدايی 

انقاب اسامی، يكسره ناديده بگيرد. وی چنين می نويسد: 
آن عوامل گذرا و موقتی كه قدرت يابی روحانيون را ممكن س��اخت، 
عبارت بودند از شخصيت كاريزمايی آيت اهلل خمينی، نفرت شديد مردم 

از شاه و ناتوانی های سازمانی احزاب غير مذهبی.1
به ديدگاه حامد الگار، امام خمينی در ايفای نقش عظيم و بی نظير خود در امر رهبری 
از ويژگی های روحانی و معنوی خويش نيز كمك گرفت. خصوصيات و شايستگی هايی 
كه حتی كس��انی كه تعهد و التزامی به اسام نداشتند، در آن ش��ك و ترديد نكردند و 
تحت تأثير فضيلت های اخاقی امام، اسام را به عنوان يك ايدئولوژی و نيروی انقابی 

پذيرفتند.2
با توجه به مجموعه مطالب پيش گفته می توان چني��ن نتيجه گرفت كه امام خمينی 
از امتيازاتی ويژه برخوردار بود كه قدرت فرماندهی و توان بس��يج كردن همه قشرهای 
جامعه را برای ايشان فراهم كرد. گو اينكه ايش��ان يكبار بين سال های 1341-1343 
مبادرت به بسيج جامعه عليه رژيم پهلوی كرده و از تجربه كار انقابی و سياسی نمودن 

فضای جامعه و به حركت درآوردن توده ها برخوردار بود.3 

1. يرواند آبراهاميان، همان، ص662. 
2. حامد الگار، انقاب اسامی در ايران، ترجمه مرتضی اسعدی و حسين چيذری، قلم، 1360، ص74، به نقل از 

حسين احمدی، همان، ص77.
3. حسين احمدی، همان، ص78.
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15خرداد؛ نقطه عطف بيداری اسالمی و گذار از
جنبش های غربی به جنبش های اسالمی

دکتر مظفر نامدار1

15خرداد و آغاز عصر روشنگری و تجديد حيات ايران 
می گويند تاريخ چالش پذير است و تاريخ زمان حال نيز چالش پذيرترين نوع آن است. 
در س��ال 1340 وقتی امام خمينی)س( به صورت جدی و جانانه وارد حوزه سياست و 
مبارزه با رژيم پهلوی و پشتوانه های داخلی و خارجی آن شد، اكثر گروه ها و جريان های 
سياس��ی، اس��ام و روحانيت را تأثيرگذار جدی در ح��وزه دگرگونی ه��ای اجتماعی 
نمی دانس��تند. اما ديری نپاييد كه در كمتر از دو دهه، اساس��ی ترين دستاورد انديشه 
شيعه در دوران معاصر در تأمات سياسی و رويكرد تاريخی معمار كبير انقاب اسامی 

و پايه گذار جمهوری اسامی، حضرت امام خمينی)س(، رقم خورد. 
امام خمينی با برخورداری از بينش تاريخی عميق، تمامی مجاهدت های نظری علمای 
ش��يعه از دوران غيبت تا عصر حاضر را به رشته تدوين كشيد و در دوران سلطه غرب بر 

1.  اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال نهم، شماره31، بهار 91 به چاپ رسيده است. 
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عرصه انديشه، اجتماع و نظم اجتماعی، طرح جديد و تفسير نوينی را از نسبت انسان با 
طبيعت، جامعه و نظم سياسی ارايه كرد.

امام خمينی با پشتوانه ای از دانش وسيع در ش��ريعت، نفوذ كام، عمق فهم سياسی، 
قدرت باالی انطباق شريعت با مقتضيات زمان، ش��جاعت و روحيه سازش ناپذيری و از 
همه مهم تر عرفانی لطيف و مردم گرا، در مدت كوتاهی هسته های اساسی تحولی بنيادی 
را بر شالوده باورها و سنت های ترديد ناپذير معارف اسامی، تأسيس كرد و با اين رويكرد، 
باب علم در حوزه نظريه های انقاب و مدل نظام های سياسی را كه ده ها سال، زير سلطه 

تغيير ناپذير فلسفه سياسی غرب دست و پا می زد، مجدداً مفتوح ساخت.
نهضت ام��ام خمينی وقتی در ايران آغاز ش��د كه م��ردم از دو واژه نه تنه��ا گريزان و 
سرخورده بودند بلكه نفرت داشتند: يكی واژه حزب و ديگری واژه روشنفكر. اين دو واژه 
در حافظه تاريخی ملت ايران تداعی تفرقه، تقليد، وابستگی، عمله استبداد و استعمار، 
خيانت، مقابله ب��ا اعتقادات، فرنگی مآبی، سرس��پردگی به بيگانه، الابالی گری، فس��اد 

اعتقادی و اخاقی، بی بندوباری و تحقير فرهنگ ملی را داشت. 
ملت ايران داليل مستند و مستحكمی برای نفرت از اين دو واژه داشتند؛ زيرا سال ها 
بود كه با اثرات ويرانگر اين دو واژه در سرنوشت خود زندگی می كردند. در هيچ دوره ای از 
تاريخ، ملت ايران چنين شرايط ناگوار و دشواری را تجربه نكرده بودند. به تعبير حضرت 

امام: 
مردم به تنگ آمده بودند، منتظر اين بودند كه يك صدايی بلند بشود، 
دنبالش بروند. در 15خرداد، جل��وی 15خرداد يك چنين صدايی بلند 
شد... مردم به يك حالی در آمدند كه ديگر برايشان زندگی يك چيزی 
نبود كه خيلی دنبال��ش بروند. زندگی اين بود كه با اش��رار بايد زندگی 
كنند. زندگی با اش��رار يك زندگ��ی صحيحی نيس��ت. زندگی كه پدر 
فرزندش را می بيند كه گرفتار است، فرزند پدرش را می بيند كه گرفتار 
است، زن شوهرش را می بيند گرفتار هست و هكذا؛ يك زندگی سختی 
برای مردم ش��ده بود، دنبال اي��ن بودند كه يك جرقه ای بلند بش��ود و 
تحريك كنند، 15خرداد آن جرقه ای كه قبلش پيدا شد و 15خرداد را 

به وجود آورد.1
با وجودی ك��ه ايران بارها مورد هجوم قباي��ل بيگانه قرار گرفته بود و يا پادش��اهان و 

1. صحيفه امام، ج11، ص457. 
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حاكمان نااليقی ب��ر آن حكومت ك��رده بودند و با 
وجودی كه سابقه حمله مغول و اقوام ويرانگر ديگر 
در تاريخ دور و نزدي��ك ايران وج��ود دارد و مردم 
ايران لطم��ات جبران ناپذي��ری را از اين تهاجمات 
متحمل ش��دند ولی آش��فتگی درون��ی و بيرونی، 
سردرگمی، بدبختی های فراگير و نا اميدی كه در 
دوران حكومت پهلوی بر ايران حاكم ش��د در هيچ 
دوره ای سابقه ندارد. اين دوره محصول كسانی بود 
كه به نام تجدد و ترقی و پيشرفت چنين سرنوشت 
شومی را برای مردم رقم زده بودند و به همين اعتبار 
عملكرد آنها اعتماد و اطمينان به اين مفاهيم را در 

ميان مردم از بين برد. 
هر جا ك��ه آگاهی مردم فق��ط اندكی از محدوده ه��ای محلی فراتر می رف��ت افكار و 
انديشه های آميخته با زهر اين عدم اعتماد و اطمينان بيشتر خودش را نشان می داد و 
دلهره اين كه در پس هر برنامه، طرح و قراردادی كه توسط دولت و رژيم منعقد می شود 
بايد منتظر عواقب شومی بود، شرايط ش��كننده ای را بر جامعه حاكم كرده بود. نظم و 
نظامی كه اينها برای مردم می خواس��تند با نظم و نظام مورد عاقه مردم تفاوت زيادی 
داشت. غرب گرايان پشتيبان رژيم پهلوی و احزاب چپ و راست وابسته به آنها خواهان 
شكل گيری روابطی بودند كه با اس��تقال، پيش��رفت، امنيت، تماميت ارضی، عزت و 
س��ربلندی ايران و باورها و اعتقادات ملی و اسامی سازگاری نداشت. اين روابط عموماً 
بر تقليد از غرب، خارج كردن باورها و اعتقادات اسامی مردم از حوزه عمومی، تعطيلی 
عقل و اطاعت محض از حكومت قرار داش��ت. چنين نظم و نظام��ی از درون آرمان ها و 
نيازهای جامعه ايرانی برنمی خاست. از همين رو نه تنها طبيعی نبود بلكه به ضرب زور، 
استبداد، گرفتار كردن مردم، اعمال خشونت حكومت و از همه بدتر بر اساس روش ها و 
برنامه های اربابان آنها در غرب به مردم تحميل می گرديد. چنين نظامی هيچ گاه برای 
ملت ايران دلپذير و خوشايند نبود و چون بر سياس��ت تقلب، زور و استبداد مبتنی بود 
از سر باور و ايمان ش��كل نمی گرفت و هيچ گاه در اين دويست سال اخير برای كشور ما 
پر خير و بركت نبود. بنابراي��ن تعجبی ندارد كه مردم در اي��ن دوران از واژه های غرب، 

روشنفكر، حزب و امثال اينها دل خوشی نداشته باشند. 

عجيب نيست در زمانی که انقالب 
سفيد شاهانه و تقسيم اراضی 
باالترین  امریکایی  ویرانگر 
غرور و نخوت را براي رژیم به 
وجود آورد و امریکا در فضای 
چنين غروری به دنبال تصویب 
کاپيتوالسيون و گرفتن امتياز حق 
توحش از ملت ایران بود، نهضت 
بزرگ امام خمينی این فخر و غرور 
جاهالنه را به چالش کشيد و مردم 
جانانه از رهبر خود حمایت کردند
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نظم و ترتيبی كه شاه و احزاب و جريان های حامی رژيم مشروطه سلطنتی در دنيای 
سياس��ت مطالبه گر آن بودند نظمی بود كه به جامعه تحميل گرديد؛ نه مردم خواستار 
چنين نظم و نظامی بودند و نه اين نظم و نظام در خدمت مردم بود. به تعبير امام اين نظم 
بر غرور و اقتدار ابرقدرتی امريكا اس��توار بود؛ بنابراين در ايران اسامی اين نظم و نظام 
آشوبناك و ويرانگر نش��ان می داد، زيرا از طريق ديكتاتورهای به ظاهر مدرن و مترقی با 
جديدترين ساح های روز اعمال می گرديد. آشوبناكی و ويرانگری نهضت مشروطيت 
و نهضت ملی ش��دن صنعت نفت و متعاقب آن به روی كار آوردن دو ديكتاتور حقير از 
طريق كودتا بهترين بستر برای مطالعه نظمی بود كه گروه ها و احزاب ليبرال و سوسيال 
قرار بود بر ملت ايران تحميل كنند... سياست در بستر چنين نظمی سايه ترسناكی بود 
كه بر سر ملت ايران سنگينی می كرد. سياستی كه ناقض اساسی ترين اقتضای دفاع از 

تماميت ارضی، استقال و آزادی مردم و بی بهره از آن بود.
سياست در آستانه نهضت 15خرداد در ايران مثل صدای گوش خراش و آزاردهنده ای 
بود كه در گوش مردم می كوبيدند و فرياد مردم را بلند كرده بودند ولی كس��انی كه اين 
صدای گوش خراش را ب��ه راه انداخته بودند رياكارانه آن را موس��يقی می ناميدند. نظم 
مدرنی كه به ملت ايران تحميل كردند چنان همهمه و جنجال��ی به پا كرد كه مردم را 

نسبت به نواهای ظريف تر و مايم تر جهان به كلی ناشنوا ساخته بود.
دش��وارترين فصل نهضت 15خرداد مقابله با اين جنجال ه��ای دروغين و حيله ها و 
مقدس مآبی های پش��ت اين جنجال ها بود. امام خمينی درك عمي��ق و دقيقی از اين 
شرايط داشت و می دانست دشوارترين بخش مقابله با رژيم پهلوی مقابله با گلوله و تفنگ 

و مسلسل نيست؛ مقابله با جنجال های تبليغاتی رژيم شاه است. 
در 15خ��رداد42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلس��ل ش��اه نبود كه اگر 
تنها اين بود مقابله را آس��ان می نمود. بلكه عاوه بر آن از داخل جبهه 
خودی گلوله حيله و مقدس مآبی و تحجر بود؛ گلوله زخم زبان و نفاق و 
دورويی بود كه هزار بار بيشتر از باروت و سرب جگر و جان را می سوخت 

و می دريد.1
عجيب نيس��ت در زمانی كه انقاب سفيد شاهانه و تقس��يم اراضی ويرانگر امريكايی 
باالترين غرور و نخوت را براي رژيم به وجود آورد و امري��كا در فضای چنين غروری به 
دنبال تصويب كاپيتوالسيون و گرفتن امتياز حق توحش از ملت ايران بود، نهضت بزرگ 

1. همان، ج21، ص280-281. 
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امام خمينی اين فخر و غرور جاهانه را به چالش كش��يد و م��ردم جانانه از رهبر خود 
حمايت كردند.

ملی گرايی و باستان گرايی كه دو روی سكه ارتجاع روشنفكری و استبداد برای خريد 
باورهای اسام خواهی ملت ايران بودند در طول حاكميت ش��وم خود، هم انگيزه و هم 
امكان سلطه جهان گستر و ستيزه های خونبار اس��تعمار گران را به درون ايران منتقل 
كرده و هم در كنار انگلوفيل ها )سرسپردگان انگليس در حكومت ايران( و روسوفيل ها 
)سرسپردگان روس��يه در حكومت ايران( پای آلمانوفيل ها )سر س��پردگان آلمان در 
حكومت ايران( و بعد هم پای امريكوفيل ها )سرسپردگان امريكا در حكومت ايران( را بر 

سر سفره نعمت بی كران خداوندی به ملت ايران باز كردند. 
حضور امپرياليس��م و جنگ در ايران چنان باال گرفت كه درس��ت در اوج ش��عارهای 
سنگين استبداد ناسيوناليستی و باستان گرا ملت به آس��تانه خودكشی جهانی رسيد. 
حكومت پارلمانی كه ميراث نهضت خونبار ملت ايران در استبداد قاجاری بود و مشاركت 
مردم در تصميم گيری های مهم را نويد می داد، به پوس��ته ظاهری در دست استبدادی 
به مراتب سياه تر از استبداد قاجاری تبديل شد و سرنوشت مردم به دست خانواده های 
قدرت و ثروت افتاد. نوسازی سطحی و بی ريشه نه تنها به فقر و استثمار خاتمه نداد بلكه 
استمرار فقر و نيازمندی را در فرآيند نوسازی آمرانه موجه نشان داد و تقسيم بی خاصيت 
اراضی در حد اقتصاد معيش��تی به نام اصاحات ارضی به خورد مردم داده شد در حالی 
كه بين اصاحات ارضی با تقس��يم اراض��ی فاصله زيادی وجود داش��ت. مونتاژ توليد و 
مصرف كاالها به لحاظ فنی ظاهراً عقانی نشان می داد اما از لحاظ اخاقی و منافع ملی 
و زيرساخت های اقتصادی جاهانه ترين اقدام بود. سوادآموزی مدرن در زير سايه های 
سنگين تركه های باريك معلمين نظام آموزشی جديد به فريب خوردن اكثريت مردم 
از اقليت حكومت گر نه تنها پايان نداد بلكه خود فريبی را جايگزين كرد و نظام آموزشی 

جديد وظيفه تعليم شهروندان مطيع، سر به زير و قانع را به عهده گرفت.
سردرگمی و آشفتگی فكری، فرهنگی، اخاقی و سياس��ی از بيرون به درون آدميان 
مخصوصاً جوانان منتقل شد و كنترل اجتماعی حكومت از طريق كميته های مجازات، 
سازمان امنيت، پليس و ژاندارمری مؤثرتر و كارآمدتر از گذشته گرديد زيرا خود را مجهز 
به دستگاه عظيم كنترل نفس از طريق ايجاد رعب و وحشت كرده بود. دادگستری جديد 
رضاخانی از ابتدا معلوم بود كه دادی نخواهد گستراند و با خود عدالتی به ارمغان نخواهد 
آورد. عامل خودس��ر و معلوم بی عدالتی جای خود را به بيدادگ��ران مجهول و جاهل و 
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عمله های آنها داد و حكومت قانون كه قرار بود با جنبش مشروطيت جای حكومت مردان 
را بگيرد فقط حاكمان را تغيير داد و نامردان را جايگزين مردان كرد. شبه روش��نفكران 
غرب گرا بی شرمانه نام اين استبداد را ديكتاتوری مطلقه مدرن گذاشتند و به ملت ايران 
تبريك گفتند كه گام بلندی در فرآيند تحول تاريخی خود به سمت مدرنيته برداشته اند 

و ديكتاتوری به مراتب آرمانی تر از ديكتاتوری گذشته را پذيرفته اند!
در كشاكش چنين فضای مصيبت بار و پر از نيرنگ و فريب، نهضت امام خمينی در سال 

41 هيمنه و هيبت استبداد و استعمار و عمله های آنها را به چالش كشيد.
امام از پس مطالعه عميق و دقيق جنبش های گذشته دريافته بود كه سقوط شاهان به 
تنهايی، به قدرت رسيدن مردم و مجلس را به ارمغان نمی آورد. از نظر امام جنبش های 
اجتماعی اي درست بود كه ظرفيت های بزرگی برای آزادی و استقال در خود داشتند 
اما به همان ميزان دارای ظرفيت های بزرگتری برای اس��تبداد جدي��د نيز بودند. امام 
تجربه ناموفق نهضت مشروطيت و نهضت ملی ش��دن صنعت نفت را در پشت سر خود 
می ديد و استبداد ش��كل گرفته از درون اين دو جنبش را در نظر داشت. افول شاهان و 
شريك شدن دسته ها و گروه ها و احزاب به نام ملت در حكومت نه تنها برای ملت ايران 
آزادی و استقال به ارمغان نياورد بلكه استبدادی به مراتب سياه تر از استبداد قاجاری 

بر ايران حاكم كرد.
استبداد س��ناتورها در كنار استبداد پادش��اه ش��رايطی به مراتب خوفناك تر از شبح 
شاهان بدون سناتور و بدون قانون در ايران ايجاد كرد. اين استبداد كه شبه روشنفكران 
پهلوی آن را دولت مطلقه مدرن ناميدند با پارلمان، س��ناتور و قانون! مردم را به زنجير 
كشيدند و بی آنكه مردم بدانند آنها را با همان قوانينی كه تصور می شد خودشان از طريق 
نمايندگانشان وضع كرده اند وحشی صفت، عقب مانده و استبدادزده و خردگريز معرفی 

كردند.
امام خمينی با قيام در مقابل اليحه كاپيتوالسيون كه نوعی پرداخت بهای زندگی در 
ميان مردم وحشی به امريكاييان بود و تصويب اين اليحه توسط سناتورها و نمايندگان 
پايمال كردن عزت و عظمت مردم ايران بود، تمام هيمنه و غرور استبداد مطلقه مدرن 

و استعمار حامی آن را شكست. 
ديكتاتوری مطلق��ه كه آرمان شبه روش��نفكران عصر قاجاری و پهل��وی بود هيوالی 
اجتماعی شروری بود كه توماس هابز انگليسی در كتاب لوياتان آن را به درستی ترسيم 
كرده بود. دولت مطلقه مدرن اژدهايی بود كه به ظاهر به دس��ت مردم تأسيس و تغذيه 
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می شد و رشد می كرد؛ اما وقتی هيواليی مهيب گرديد از كنترل خارج شد و همه چيز 
را به زير سلطه خود درآورد. نظام مشروطه سلطنتی كه بر جنبش عدالتخانه ملت ايران 
حاكم شد چنين هيواليی را در ايران متولد و بر سرنوشت مردم حاكم كرد. امام خمينی 
از ابتدا سياس��ت های نهضت خود را بر كوبيدن اژدهای دولت مطلقه گذاشت؛ اژدهايی 
كه پيوسته توسط احزاب، گروه ها و جريان های سياسی ضرورت وجود آن مورد ترديد 

قرار نمی گرفت. منتهی گرفتار اين توهم بودند كه می توانند اين اژدها را كنترل كنند.
امام خمينی از اساس معتقد بود كه چنين نظامی با چنين دولت و پادشاهی ويرانگر، 
غير عقانی و ناانسانی است. شاهان حريصانه منابع سرشار فرهنگی، سياسی و اقتصادی 
كشور را می بلعند و س��پس مقادير انبوهی از پس مانده های بلعيده ش��ده ها را در قالب 
محصوالتی بی بنياد، مصرفی و بی ارزش به عنوان تج��دد به خورد مردم می دهند. امام 
می دانست آنچه شبه روشنفكران عصر پهلوی با تكيه بر آن استبداد مطلقه مدرن پهلوی 
را توجيه می كنند نظم دولت مستبد و توتاليتری اس��ت كه تكيه بر زندان و نظم ارتش 
و ژاندارمری دارد. چنين نظامی معلوم بود ناپايدار است لذا امام در آغاز نهضت خود به 
جای كوبيدن حاشيه های انحرافی اين نظم به اركان آن كه شخص پادشاه و پشتوانه های 

استعماری آن بود، حمله كرد. 
دقيقاً ماهيت متفاوت نهضت امام با جريان هايی كه داعيه مبارزه داش��تند را بايد در 
همين جا جست وجو كرد. اغلب جريان های سياسی و گروه هايی كه خود را مخالف شاه 
می دانستند معتقد بودند كه اين نظم را می توان از طريق حركت های چريكی مسلحانه از 
هم پاشيد. امام معتقد بود كه حركت مسلحانه كه توسط چند جوان احساساتی به تقليد 
از جنگ های چريكی در امريكای التين پايه ريزی می ش��ود چون فاقد پشتوانه حمايت 
مردم و مبانی فرهنگ اعتقادی جامعه است نه تنها دردی از جامعه درمان نخواهد كرد 
بلكه بهانه كافی به شاه برای سركوب نهضت مردم و وصل كردن آن به خارج از كشور را 

خواهد داد.
اگرچه عده ای در آن دوران چني��ن ديدگاهی را برنتابيدند و نهض��ت امام خمينی را 
چون از الگوی مبارزه مس��لحانه پيروی نمی كرد نهضتی ارتجاع��ی و فاقد علم مبارزه 
مدرن خواندند اما در كمتر از يك دهه وقتی اغلب جريان های مدعی مبارزه مسلحانه به 
انحراف، تسويه حساب های درون گروهی، انشعاب های عقيدتی عجيب و غريب و از همه 
بدتر به محل نفوذ سازمان امنيت كشور )ساواك( برای شناسايی و شكار جوانان مبارز 
و مؤمن تبديل شدند و از هم پاشيدند، عمق درك امام از انحرافی بودن مبارزه مسلحانه 
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برای شكست رژيم شاه بيشتر نمايان شد. 
از نظر ام��ام، انقاب صرف��اً جابه جايی قدرت از 
طريق س��اقط ش��دن يك حكومت و جايگزينی 
حكومت ديگ��ر نبود كه بت��وان اي��ن جايگزينی 
را با اس��لحه، زور و جنبش های مس��لحانه شبيه 
آنچه در شوروی، چين، كوبا يا س��اير كشورهای 
امريكای التين در جريان بود، توجيه كرد. انقاب و 
دگرگونی انقابی در منظر امام دگرگونی در جان 
و روان ياورهای جامعه بود. چنين انقابی با تغيير 
بخشی از نهادهای سياسی و پابرجا ماندن مناسبات رژيم كهنه به سرانجام نمی رسيد. 

امام از اساس به دنبال انقابی بود كه دارای سه ركن اصلی باشد: 
1.اسامی باشد و هيچ ايدئولوژی ديگری را حمايت نكند. 

2.نهضت هيچ وابستگی به خارج نداشته باشد و بر مردم ايران تكيه كند. 
3.تغييراتی اساسی در همه ابعاد جامعه ايرانی ايجاد كند.1

بعدها اين آرمان امام در مهمترين شعار انقاب اسامی تجلی می كند. شعار استقال، 
آزادی و جمهوری اسامی در حقيقت تبيين تام و تمام آرمان های نهضت امام خمينی 
بود. سقوط شاه، برچيده شدن نظام شاهنشاهی و استقرار حكومت اسامی شعار اصلی 

امام از سال 1342 بود. 
بديهی بود كه در پس چني��ن آرمان های بلندی تأييد گروه ه��ا و جريان هايی كه هم 
در انگيزه مبارزه، هم در روش مبارزه و هم در خاستگاه مبارزه سر در گريبان بيگانگان 
داشتند، جايی نباشد. ش��ايد يكی از داليل اصلی عدم تأييد گروه ها و احزابی كه داعيه 
مبارزه مسلحانه يا مبارزه پارلمانی با رژيم شاه را داشتند، همين بود. اغلب اين گروه ها 
و جريان ها چشم به ايدئولوژی های غربی و حمايت امريكا، اروپا و شوروی در آن دوران 
داشتند و معتقد بودند تا ابرقدرت های سياسی و ايدئولوژيك از يك جنبشی در جهان 
س��وم حمايت نكند امكان پيروزی وجود ندارد. بنابراين هر ي��ك از اين گروه ها تاش 
می كردند خود را به يك سرچش��مه خارج��ی كه عموماً امريكا و ش��وروی بودند وصل 

نمايند. 
اما امام از جنب��ه ايدئولوژی مبارزه و از جنبه روش مب��ارزه و همچنين در اعتقادات و 

1. نقل به مضمون: صحيفه امام، ج5، ص172. 

انقالب در معنای واقعی از نظر 
امام هيچ گاه نمی توانست با زور 
و اسلحه و تشکيل گروه های 
مسلحانه و ایدئولوژی هایی که 
هيچ نسبتی با باورها و اعتقادات 
مردم نداشت به دست آید. انقالب 
باید در ذهن و کردار و رفتار 
آدميان پا بگيرد تا از این طریق 

انقالب در جان جامعه نفوذ کند
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باورهای تاريخی خود نه تنها اعتقادی به اين عوامل نداش��ت بلكه مصيبت اصلی ملت 
ايران را همين عوامل می دانست. امام در تبيين خاستگاه اصلی نهضت خود می فرمايد: 
من در طول مدتی كه با رژيم منحوس پهلوی مقابله می كردم تكليفم 
خيلی روش��ن بود. تش��خيص داده بوديم كه آن رژيم، رژيمی است كه 
برخاف مصالح اسام و مسلمين مشغول كار هست و كشور ما را به سوی 
امريكا سوق داده است و منافع اين كشور را در جيب دو ابرقدرت كرده 
است و تتمه ای اگر باقی مانده در جيب خود و بستگان خود در بانك های 

خارج از كشور ريخته است.1
انقاب در معنای واقعی از نظر امام هيچ گاه نمی توانس��ت با زور و اس��لحه و تشكيل 
گروه های مسلحانه و ايدئولوژی هايی كه هيچ نسبتی با باورها و اعتقادات مردم نداشت 
به دست آيد. انقاب بايد در ذهن و كردار و رفتار آدميان پا بگيرد تا از اين طريق انقاب 
در جان جامعه نفوذ كند. امام چنين انقابی را جز از طريق تجدد و تجديد عهد با اسام 

ممكن و مقبول نمی دانست.

15خرداد، تجدد توحيدی و حکومت عقل 
امام خمينی در 15خرداد42 دين، تفكر دينی و حكومت دينی را احيا و اثبات كرد كه 
پروژه تجدد در تفكر توحيدی، نه تنها در تضاد با ايمان متدينين و الزمه انديش��ه غير 
دينی نيست، بلكه امری »طبيعی« و »تاريخی« اس��ت. در انديشه دينی امام خمينی 
نوگرايی و تجدد، صرفاً در تكنيك و ابزار متجلی نمی گردد. همه عرصه هستی، اجتماع 
و انس��ان را در برمی گيرد. چنين تجددی تا در عمق جان انس��ان نفوذ نكند، تحول در 
عالم و آدم ايجاد نخواهد ش��د. از ديدگاه امام، نطفه تجدد توحيدی ابتدا با تفكر منعقد 
می گردد. تفكر در عالم هستی، تفكر در تمتع از اين عالم، در استفاده از لذايذ و تفكر در 
فلسفه هستی و از همه مهم تر، تفكر در نظم اجتماعی. تفكر تكنيكی و ابزاری، تفكر تمتع 

و بهره گيری است؛ تفكری است جهشی و غير طبيعی و فاقد هويت.
امام خمينی در اين رابطه می فرمايد: 

در چنين تفكری انسان به افق حيوانی نزديك می شود، يعنی می خورد 
و لذت می برد بدون اينكه تفكر كند كه از چه راهی بايد باش��د. حيوان 
ديگر، فكر اين نيست كه حال اس��ت يا حرام است. فكر اين نيست كه 

1. همان، ج14، ص448. 
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امت در گرفتاری هستند يا نيس��تند. آنهايی كه بدون اين تفكر و بدون 
قانون تمتع می كنند و می خورند اينها اكلشان اكل حيوانی است.1

در حقيقت امام خمينی تمتع و اس��تخدام بدون نظم و قانون از نظام هستی را نوعی 
تمتع حيوانی می داند و در اس��تناد به ابطال چنين تفكر و تمتعی به روايتی از معصوم 

اشاره می فرمايند: 
در روايتی است كه از برای كافر هفت تا ِمعاء است و از برای مؤمن معاء 
واحد است... مؤمن يك معاء بيشتر ندارد و آن معاء قانون است: شكمش 
را، س��اير لذايذش را، تطبيق می كند با قانون اس��ام؛ تخل��ف از قانون 
اسام نمی كند. اما آن كسی كه مؤمن نيس��ت، از راه شهوت می خورد 
بدون اينكه تطبيق با قانون بكند، اين ي��ك معاء؛ از راه غضب می خورد 
بدون اينكه تطبيق بكند با قانون، اين هم يك معاء؛ از روی هوای نفس 
می خورد اين هم يك معاء؛ مزدوج است بين هوای نفس و لذت شهوت، 
بين هوای نفس و غضب، بين غضب و هوای نفس، اين هم س��ه تا؛ اين 
شش تا مزدوج است از هر سه- هوای نفس و غضب و شهوت مزدوج شد و 
از راه اينها اكل كرد، اين هفت تا؛ هفت معاء دارد. مؤمن بيش از يك معاء 

ندارد، و آن معائش از راه قانون است . 2
همان طور كه در اين روايت مطرح می شود از منظر امام، انسان كافر هفت معاء دارد و 
انسان مؤمن يك معاء. معاء مؤمن، معاء قانون اس��ت. حكمش و ساير لذايذ و تمتعاتش 
تطبيق می كند با قانون الهی كه قانون نظم هستی است؛ اما آنكه مؤمن نيست از هفت 

طريق تصرف می كند در عالم هستی و نام اين تصرف را تجدد می گذارد.
1. تصرف از راه شهوت؛
2. تصرف از راه غضب؛

3. تصرف از راه هوای نفس؛
4. تصرف مزدوج بين هوای نفس، لذت و شهوت؛

5. تصرف بين هوای نفس و غضب؛ 
6. تصرف بين غضب و هوای نفس؛

7. تصرف بين هوای نفس، غضب و شهوت. 

1. همان، ج2، ص361. 
2. همان.
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در انديش��ه امام حكومتی كه تصرفش و تمتعش از يك راه است و آن راه نيز راه قانون 
خداست، اين حكومت، حكومت عقل است؛ زيرا همه قوا تحت هدايت و حاكميت عقل 
قرار می گيرد و حكومت عقل نيز حكومت عدل و ايمان است، چون اصول و قواعد آن هم 

تابع عقل و هم تابع شرع است.1
تصرف تكنيكی همان تصرفی است كه امروزه به نام نفسانيات مدرن غرب با آن سروكار 
داريم. اين تصرف نفسانی يا نفس��انيات مدرن از طريق سه قوه، گستره خود را بر حيات 
بشری تحميل كرده است: 1. قوه شهوت 2. قوه غضب 3. قوه عقل. شهوت در نفسانيات 
مدرن غرب، اراده معطوف به انحطاط اخاقی اس��ت و همان چيزی است كه بشر غربی 
و تمدن مدرن به عن��وان فقدان ارزش های معنوی از آن صحب��ت می كند؛ غضب اراده 
معطوف به استعمار و اس��تكبار و سلطه طلبی جهانی اس��ت و همان خصلتی است كه 
سياست های برتری طلبی و خوی تجاوزگری مدرنيته را توجيه می كند؛ و عقل نيز اراده 
معطوف به نظم و اقتدار غربی است و اين نظم و اقتدار همان چيزی است كه امروزه در 
عقانيت ابزاری و تفكر تكنيكی خاصه می ش��ود. اين عقانيت ابزاری، بدون توجه به 
قاعده و قانون حاكم بر نظام هستی، همه چيز را در اس��تخدام نفسانيات مدرن بشري 

درآورده است. 
امام خمينی در مقام متفكر دوران گذار از نفسانيات مدرن به تجدد و نوگرايی اسامی، 
ابتدا اراده معط��وف به قانون الهی را ك��ه اراده مبتنی بر عقل و خرد انس��انی، نه »عقل 
ابزاری« است، شاخصه جامعه توحيدی ايده آل خود ترسيم می كند. ثانياً اين اراده را به 

عنوان پديده ای جهانی، سرنوشت آينده بشر امروز می بيند. 
اين پديده جهانی است. در حقيقت بش��ر امروز دارد به دوران جدايی 
ماديت از معنويت پاي��ان می دهد. در همه جا مادي��ت جای خود را در 
اعتای معنوی انسان دارد باز می يابد. ماديت كه معنی آن در تحصيل 
قدرت مادی به هر وسيله و از هر راه خاصه می شد كار بشريت را مواجه 
با بن بست ساخته اس��ت. اينك زمان آن اس��ت كه فعاليت های مادی، 
آمادگی برای اعتای معنوی انسان تلقی ش��ود و همين تلقی است كه 
بش��ريت امروز و فردا را به مذهب باز می گرداند. اسام دينی است كه با 

تنظيم فعاليت های مادی، راه را به اعتای معنوی انسان می گشايد.2

1. همان، ص362. 
2. همان، ج4، ص359-360. 
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با اين تفس��ير مفهوم جديدی از ترقی، تجدد و نوگرايی مطرح می ش��ود كه در آن نه 
دسترسی به ابزار و تكنيك، نه متورم شدن دانش و نه مقتدر شدن انسان برای سيطره بر 

ديگران بلكه رشد و تعالی انسان مورد نظر است. 
»ترقی واقعی همين است كه رشد خود انسان هدف فعاليت های مادی گردد و اسام 
دين اين ترقی است.«1 امام خمينی برخاف پايه گذاران و پيروان تفكر مدرن و مدرنيته، 
در پايه ريزی اين تجدد، نه تنها بستر طبيعی و تاريخی آن را در هم نريخت، بلكه پروژه 
تجدد خود را در دل س��نت های پايدار الهی به اجرا درآورد. رمز موضوعيت و تاريخيت 
تفكر جديد امام در همين مسئله نهفته اس��ت. امام هيچ گاه سنت را فدای پروژه تجدد 
نكرد. او می دانس��ت كه پروژه تجدد نياز به بستر تاريخی دارد؛ زيرا تحول و تجدد امری 
طبيعی، تاريخی و الهی است و امر طبيعی، تاريخی و الهی نمی تواند فاقد هويت و ريشه 

باشد. 
س��نت، ميراث بديهی، امور طبيعی و الهی اس��ت و اين »س��نت باوری« همان بستر 
تاريخی ای بود كه امام با تكيه به آن، پروژه تجدد خ��ود را تدوين كرد و به اجرا درآورد. 

شايد رمز پيامبرگونه بودن احياگری امام در همين »سنت باوری« نهفته باشد. 
در طول تاريخ بشر، هميش��ه نظم جديد و روح تجدد و تحول توس��ط انبيای الهی بر 
جامعه دميده می ش��د. اين انبيای الهی بودند كه در طرح رسالت خود روح جديد را در 
جامعه بشری می دميدند. اما تاريخ گواه صادقی است كه انبيا هيچ گاه اين روح جديد و 
تحول نوين را خارج از س��نت های پايدار جامعه مطرح نكردند. انبيا قوانين جديد الهی 
را هميشه در دل سنت های جامعه می كاش��تند و شايد رمز امضايی بودن بيشتر احكام 
اجتماعی اديان الهی همين باشد. انبيا با دميدن روح جديد هيچ گاه سنت های حاكم بر 
نظم هستی را متزلزل نكردند؛ آنها روح جديد و نظم را در دل سنت قرار می دادند تا پايدار 

بمانند و رمز جاودانی ماندن اديان الهی نيز در همين است.
اما بشر مدرن از ابتدا در مقابل اين سنت ها قرار گرفت و به دنبال اين بود كه نظم جديد 
خود را بر ويرانه های س��نت های طبيعی، تاريخی و الهی پايدار نمايد. بر اساس همين 
تفكر، بشر جديد هم در مقابل سنت های جاودان نظام هستی ايستاد و نظم بدون اقتدار 
در طبيعت را ترويج كرد و ابتدا با حذف خدای خالق خود به جای او نشست و سپس با 
تسری اين تفكر در نظام اجتماعی »خدای شارع« را نيز از ساحت حيات اجتماعی خارج 
كرد. برای چنين انس��انی ديگر مفاهيمی چون آزادی، عدال��ت، برابری، برادری دارای 

1. همان، ص360. 
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پشتوانه طبيعی و تاريخی نيست. حتی تفكر نيز روح 
انسانی خود را از دست می دهد و استخدام متفكرانه 
و قانونی در نظم هس��تی و اجتماعی جای خود را به 

تصرف فراقانونی، حيوانی و ابزارگرايانه می دهد. 
اين درست همان تحولی بود كه در 15خرداد سال 
1342 به تعبير امام راحل، مب��دأ عظيمی در تاريخ 
ايران گرديد و مفتاح نجات اسام و عدالت به دست 

آمد و نطفه مقاومت ملی منعقد ش��د و با تربيت و روشنگری روش��نگران، رو به رشد و 
تكامل نهاد.1 در انديشه امام نطفه عصر روشنگری ايران و جهان اسام با 15خرداد بسته 

می شود.
ما بايد ش��كل گيری اين انقاب بزرگ را در بستر آغازين انقاب اسامی يعنی نهضت 
پانزده خرداد سال 1342 بازخوانی نماييم. اين بازخوانی از آن جهت برای ما اهميت دارد 
كه پانزده خرداد از نظر امام نقطه عزيمت انقاب اسامی و حلقه واسط بين رخدادها و 
جنبش های قبل و بعد می باش��د. از پانزده خرداد به بعد در بنياد جنبش های اجتماعی 
ايران برای رسيدن به آزادی و اس��تقال دگرگونی هايی ايجاد شد كه اين دگرگونی ها 
نقش بی نظير فكر و انديشه امام را در برآمدن عصر بيداری جديد اسامی نشان می دهد.

در اينجا به بخشي از اين دگرگوني ها اشاره مي شود.
1. پانزده خرداد و دگرگونی در نظريه های جنبش اجتماعی  

اولين دستاورد نهضت امام خمينی در پانزده خرداد، ترديد در نظريه های جنبش های 
اجتماعی بود. امام خمينی با طرح انقاب اسامی، عمًا دين و انديشه دينی را كه صدها 
سال از حيطه حيات اجتماعی بشر خارج كرده بودند، وارد حيات جمعی بشر كرد. تا قبل 
از انقاب اسامی بخش اعظمی از تئوری ها و نظريه های مربوط به انقاب و جنبش های 

اجتماعی تحت سلطه گرايش های چپ مدرنيته قرار داشت. 
دي��ن در اين گرايش ب��ه عنوان افي��ون توده ها، عام��ل تخدير اف��كار آزادی طلبانه و 
عدالت خواهانه انسان ها القا می شد و بروز هر گونه تحول اجتماعی در ساحت تفكر دينی، 

امری محال تلقی می گرديد. 
نهضت عظيم پانزده خرداد كه بر اساس باورها و ارزش های دينی شكل گرفت و هيچ 
انديشه يا ايدئولوژی ديگری در بروز آن دخالت نداش��ت، در واقع تفكر »دين افيونی« 

1. نقل به مضمون: صحيفه امام، ج5، ص283. 

در اندیشه سياسی امام اراده 
اکثریت، منشأیت حق، حقيقت 
و حقانيت خود را از دست 
می دهد و صرفًا به عنوان یکی 
از راه های کشف حقيقت و 
تحقق عينی حکومت حق، 

مورد توجه قرار می گيرد
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را عمًا متزلزل كرد و با اين اقدام نه تنها نظريه چپ انقاب��ی را به عنوان نظريه مطلق 
دگرگونی ه��ای اجتماعی ابطال ك��رد، بلكه قداس��ت ايدئولوژی چپ را ني��ز به عنوان 

ايدئولوژی مقدس انقابی زير سؤال برد و اسطوره های چپ انقاب را متزلزل ساخت. 
امام خمينی نه تنها اس��طوره چپ انقابی را ابطال كرد، بلكه رخن��ه عظيمی نيز در 
مدل ماركسيستی، لنينيستی و مائوئيستی س��ير تحوالت اجتماعی ايجاد كرد؛ مدلی 
كه نزديك به دو قرن توان نيروهای مؤمن انقابی را در دنيا منفعل ساخته بود و از اين 
نيروها بسان كارگزار استعمار سرخ در كشورهای آبستن انقاب و دگرگونی اجتماعی 

سوءاستفاده می كرد.
همان طوری كه گفته شد در اين دوران اغلب گروه های سياسی تنها راه مبارزه با رژيم 
ستم شاهی را پيروی از الگوی مبارزه مسلحانه كه شكلی از مبارزه در قالب جريان های 
كمونيستی و ماركسيستی بود می دانستند و معتقد بودند كه جز از اين طريق راه ديگری 
برای مقابله با رژيم شاه وجود ندارد. حتی بعضی از جريان هايی كه به ظاهر دم از اسام 
می زدند برای اينك��ه از قافله مبارزه علمی و علم انقاب عق��ب نمانند تغيير ايدئولوژی 
داده و يكسره خود را ماركسيست و مشی خود را مبارزه مسلحانه اعام كردند. مجتبی 
طالقانی فرزند آيت اهلل طالقانی كه يكی از عناصر ماركسيست ش��ده سازمان مجاهدين 
خلق ايران بود كه در شعارها و نوشته ها ابتدا پيوسته از آيات و روايات اسامی استفاده 
می كردند، در نامه ای به پدرش داليل تغيير ايدئولوژی و ماركسيس��ت ش��دن خود را 

اين گونه توجيه می كند: 
هنگام ورود من به س��ازمان، جريان مبارزه ايدئولوژيك سراسری در 
داخل سازمان ش��روع ش��ده و در حال توس��عه بود. اين جريان مبارزه 
ايدئولوژيك بر عكس شايعات فرصت طلبان مبارزه ای بين ماركسيست ها 
و مذهبی ها نبود بلكه ناشی از جهت گيری صحيحی بود كه سازمان به 
سوی منافع زحمتكش ترين طبقات خلق نموده و در نتيجه می خواست 
صادقانه نواقصش را حل كند... مذهب ب��ه هيچ وجه و واقعاً به هيچ وجه 
نمی توانست كوچك ترين مشكل سياسی استراتژيك و ايدئولوژيكی ما 

را حل كند.1
در چنين شرايطی كه اغلب جريان های مدعی مبارزه تاب تحمل هجوم انديشه های 

1. حميد احمدی حاجی كايی، جريان شناس��ی چپ در ايران، تهران، پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اسامی، 
1389، ص316. 
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چپ را در القاي مبارزه مس��لحانه به عنوان تنها علم مبارزه نداش��تند، امام در بس��تر 
دس��تاوردهای نهضت پانزده خرداد روش مبارزه مس��لحانه را بيه��وده و چيزی جز از 
بين بردن انرژی و امكانات و اتاف وقت نمی ديد و به هيچ وجه جواز مشروعيت مبارزه 

مسلحانه را صادر نكرد. 
بعدها اغلب جريان های مسلحانه و در رأس همه آنها سازمان چريك های فدايی غرب 
) نه خلق( به بيهوده بودن اين روش پی بردند و بخش��ی از اي��ن جريان از روش مبارزه 
مسلحانه انتقادهای ش��ديد كردند ولی امام از ابتدا می دانست كه انقاب نياز به آگاهی 
مردم دارد نه اسلحه گروه ها و جريان هايی كه خود را رهبر مردم می خوانند ولی جايی 

در ميان مردم ندارند.
بعدها ديديم كه بازده نهايی اين رخنه عظيم در مدل چپ انقابی، چيزی جز سقوط 
بزرگترين پايگاه فكری انديشه چپ مدرنيته، يعنی »شوروی« در دهه پايانی قرن بيستم 
نبود. انديش��ه چپ مدرنيته با اين س��قوط توانايی خود را برای ايجاد تحول اساسی در 

ساحت بشری از دست داد و برای هميشه در موزه تاريخ جای گرفت. 
امام خمينی با تبيين خصيصه های انقاب اس��امی عمًا اثبات كرد كه منطق حاكم 
بر نظريه انقاب دينی، منطقی درونی و مختص به خود است و تحت تأثير هيچ كدام از 

مدل های جنبش های انقابی انديشه مدرن نيست.
شك نبايد كرد كه انقاب اسامی ايران از همه انقاب ها جداست. هم 

در پيدايش و هم در كيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقاب و قيام.1
اولين و مهم ترين خصيصه اين دگرگونی جديد حاكميت عقانيت اسامی بر فرضيه ها 
و نظريه ه��ای اين دگرگونی ب��ود. امام خمينی با تس��ری اين عقاني��ت در بينش ها و 
گرايش های مردم انقابی ايران، در همان ابتدای راه اثبات نمود كه مسير انقاب اسامی 

مسيری سنت شكن و متجدد در حيطه تحوالت اجتماعی است.
دومين خصلت اين نهضت بزرگ، خصلت تجددطلبی و نوگرايی دينی آن بود. تجلی 
اين نوگرايی و تجددطلبی دينی در عدم پيروی نهضت امام خمينی از يكی از بينش ها و 
گرايش های انديشه مدرن در مفهوم چپ و راست آن است. افتخار امام خمينی به عنوان 
متفكر دوران گذار اين اس��ت كه اعام نمايد نهضت ايران نهضتی است بدون وابستگی 

به خارج.
مفهوم خارج در انديشه امام همان س��نت های به ظاهر ابطال ناپذير گرايش های چپ 

1. صحيفه امام، ج22، ص176. 
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و راست مدرنيته اس��ت كه در اين دوران در روح و روان امريكا و اروپا به عنوان نماينده 
جناح راست و شوروی به عنوان نماينده جناح چپ حلول كرده و مفهومی به نام استكبار 
جهانی را شكل داده بود. امام خمينی از همان ابتدای راه انقاب اسامی اعام كرد كه 

انقاب ايران وابسته به جبهه های انديشه مدرنيته نيست:
اولين و مهم ترين خصيصه اين نهضت، اينكه اسامی است و با شعارها 
و اهداف اس��امی كه مبين خواس��ته های مس��تضعفين است همراه 
می باشد. دومين خصيصه آن اين است كه نهضتی است بدون وابستگی 

به خارج.1
خصلت سوم نهضت اسامی نيز خصلتی استثنايی و منحصر به فرد است. در مدل های 
مدرنيته برای انقاب كه عمدتاً در تفكرات جناح چپ مطرح اس��ت انقاب خواس��تار 
تغييرات اساسی در همه ابعاد جامعه نيس��ت. آنچه در اين مدل ها مطرح است صرفاً در 
مفهوم جابه جايی قدرت در طبقه ای اجتماعی تعريف ش��دنی اس��ت. جلوه های متعدد 
تفكر انقابی ماركسيسم چيزی نمی شد جز تبيين جابه جايی طبقه كارگر يا كشاورز و 
دهقان در يك جامعه آبستن انقاب. از طرف ديگر در اين تفكر، انقاب خاستگاه تفكر 
انقابی در همه قشرهاي يك جامعه نيست؛ همان طوری كه نظم جديد انقابی بيشتر 
در مناس��بات توليدی متجلی می گردد، يعنی انقاب برای اي��ن به وقوع می پيوندد كه 
تعادل به هم خورده جامعه را مجدداً برقرار سازد كه ناشی از تضاد بين رشد ابزار توليد 

و روابط توليدی است. 
امام خمينی هيچ ارزش و بهايی برای چنين تفكری به نام تفكر انقابی قائل نيس��ت. 
در انديشه امام شناخت رهبران اين تفكر از انسان و جامعه انسانی مثل شناخت از يك 

كارگاه بزرگ صنعتی و اداره كردن آن است. 
در دنيای امروز كه گفته می ش��ود دنيای صنعت است، رهبران فكری 
می خواهند جامعه بشری را نظير يك كارگاه بزرگ صنعتی اداره كنند. 
در حالی كه جامعه ها از انسان تشكيل شده است كه دارای بعد معنوی 

و روح عرفانی است.2
چگونه می توان باور كرد كه با چنين ديدی از انس��ان بتوان انقاب پايداری در روح و 
روان و نظم اجتماعی بشر ايجاد كرد. بنابراين امام خمينی برای پرهيز از ضايعات تفكر 

1. همان، ج4، ص23. 
2. همان، ج5، ص410. 
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مدرنيته در حوزه تحول انقابی، خصلت س��وم انقاب را خصلت��ی فراگير و همه جانبه 
اعام می كند:

يكی ديگر از خصايص اين نهضت اين اس��ت كه خواس��تار تغييراتی 
اساسی در همه ابعاد جامعه ايرانی است كه عبارت است از سقوط شاه، 

برچيده شدن نظام شاهنشاهی و استقرار حكومت اسامی.1
يعنی تغيير در تمامی ابعاد نظم موجود و ايجاد نظمی جديد همراه با تعاريف، معانی 
و مفاهيم جديد كه اين نظم جديد در انديش��ه امام چيزی نيست جز استقرار حكومت 
اس��امی. امام خمينی در اينجا تفكيك ظريفی را بين س��قوط ش��اه به عنوان پاسدار 
حكومت مدرن و حافظ نظم مدرنيته و برچيده شدن نظم شاهنشاهی به عنوان مظهر 
مدرنيته انجام می دهد كه اين تفكيك در شناخت عميق تر تفكرات انقابی امام بسيار 

اهميت دارد. 
در جامعه آبستن انقاب ايران، بس��ياری از گروه ها بودند كه به داليل مختلفی تصور 
می كردند كه با رفتن شاه عمًا نظم جديد برقرار می ش��ود و انقاب به نتيجه می رسد. 
امام خمينی با تفكيك بين سقوط شاه و نظم شاهنشاهی، س��اده نگری اين تفكرات را 
برما ساخت. نقش ش��اه در مقام مجری گرايش و نظامی خاص يك چيزی بود و نظم 
شاهنشاهی چيزی ديگر. امام با درك عميق سياسی خود می دانست كه با رفتن عنصری 
به نام شاه، هيچ تحول اساسی نمی توان در كشور ايجاد كرد، مگر اينكه آن نظم سياسی 
و اجتماعی در هم شكسته شود كه در بس��تر آن نظم، فردی به نام شاه به مثابه سمبل 
اراده، اقتدار و هويت ملی ملتی معرفی می شود و آنگاه نظم جديدی جايگزين مي گردد. 
بر همين اس��اس امام بر پايه هر دو تفكر تاخ��ت و نظم انقابی را در اضمحال ش��اه 
به عنوان سمبل جامعه اس��تبدادی و نظم شاهی را به عنوان بس��تر تاريخی آن جامعه 

می دانست.
مفهوم انقاب به عنوان يك دگرگونی بنيادی در انديش��ه های ام��ام، چيزی جز اين 
نبود. انقاب، يعنی از بين بردن نظم كهنه و ايجاد نظم جديد؛ يعنی دميدن روح جديد 
در جان فرسوده و كهنه و خسته جامعه. در مدل تفكر سياسی امام برای هر دو مرحله، 
فرضيه ها و نظريه های مشخصی وجود داشت و ما ديديم كه چگونه امام به عنوان متفكر 
دوران گذار تمامی اين فرضيه ها و نظريه ها را در اركان نظام سياسی جمهوری اسامی 
ايران و در بستر جامعه انقابی آن به آزمون گذاشت و اين اولين اختالی بود كه امام در 

1. همان، ص172. 
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نظم ابطال ناپذير تفكر مدرن و مدرنيته ايجاد كرد. 
2. پانزده خرداد و ترديد در اشكال حكومت های 

حزبی  
عصبيت مدرن در مفهوم جامعه مدنی و در حوزه  
مدل حكومت ها دو چهره دارد: يك چهره در اشكال 
حكومت دموكراسی و چهره دوم در ماهيت حكومت 
دموكراس��ی متجلی می گردد. در اشكال حكومت 
دموكراس��ی، مدل حزبی به عنوان نمونه فرد اعای 
مدرنيته القا می گردد. در اين نمونه فرد اعلی، همه اشكال دموكراسی، اعم از مشروطه، 
جمهوری، سوسياليستی و غيره اراده عمومی را در هسته ها و كندوهای حزبی به اسارت 
می كشند و خواس��ته ها و اهداف احزاب به مثابه تجلی اراده عمومی بر جامعه تحميل 

می شود. 
احزاب سياسی و گروه های ذي نفوذ به عنوان حلقه واسط بين مردم و قدرت سياسی 
اعمال سليقه كرده و نقش بنيادينی را در حفظ نظم سياسی و سلطه بر اراده عمومی در 
مدل های دموكراسی ايفا می كنند. اين مدل به ظاهر ابطا ل ناپذير كه نزديك به سه قرن 
بر حيات بشری س��لطه افكنده، به عنوان مدل پايان دنيا و ارمغان نهايی بشر در عرصه 
حكومت اعام گرديده اس��ت. عصبيت انديشه مدرن در بس��ط و توسعه اين مدل خود 

داستان های شنيدنی و عبرت آموزی دارد كه ذكر آن در اين مقال ضرورتی ندارد. 
امام خمينی بعد از نهضت پانزده خرداد با طرح حكومت اس��امی، در ابطال ناپذيری 
اين محصول مدرن نيز ترديد ايجاد كرد. ساختارش��كنی امام در اشكال مدل جمهوری 
انديشه مدرن نيز استبدادش��كنی ترديدناپذيری بود. امام در مدل جمهوری اسامی، 
سلطه مطلقه حكومت حزبی را در هم می ش��كند و مردم را به عنوان انسان های عاقل و 
بالغ كه در احقاق حقوق و مشاركت و در تعيين سرنوشت خود نياز به قيم های حزبی و 
گروهی ندارند بر سرنوش��ت خود حاكم می كند. واليت حزبی كه واليت رقابت، كسب 
اقتدار و حفظ قدرت سياس��ی اس��ت، عمًا در مدل حكومت جمهوری اسامی مردود 
اعام می شود و رقابت های اقتدارطلبانه احزاب جای خود را به تعامل آزادانه انديشه های 

مردمی می دهد.
امام خمينی در طرح نظريه حكومت اس��امی داليل عدم اقبال ب��ه مدل فرد اعای 
مدرنيته را به پيشينه س��ياه تاريخی وجود احزاب سياسی و خيانت آنها در ايران ارجاع 

امام در مدل جمهوری اسالمی، 
سلطه مطلقه حکومت حزبی 
را در هم می شکند و مردم را به 
عنوان انسان های عاقل و بالغ که 
در احقاق حقوق و مشارکت و 
در تعيين سرنوشت خود نياز به 
قيم های حزبی و گروهی ندارند 

بر سرنوشت خود حاکم می کند
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می دهد و از اين جنبه اقتدار احزاب سياسی در اركان حكومت مردمی را مخل امنيت و 
وحدت ملی می داند: 

حاال باز همان قضايا را می خواهند پيش بياورند. باز دانشگاهی ها را از 
مدارس قديم جدا كنند، حزب ها پيش بياورن��د و گروه های فراوان كه 
همه با هم مختلف باشند و مع االس��ف ملتفت نيستيم. عمق مسائل را 
نمی توانيم درك كنيم كه در ظرف يك سال كمتر، دويست تا گروه در 
يك مملكت پيدا شد و دويس��ت تا حزب اظهار وجود كردند. اين يعنی 
چه؟ اين چه بوده؟ چيست اين طور می شود؟ دويست تا گروه در اينجا 
پيدا بشود. هر چه گروه ها هم زيادتر بشود اختافات زيادتر می شود. اصل 
حزب بازی را به نظر من، كه در صدر مشروطيت حزب را در ايران درست 
كردند، حزب بازی را برای همين درست كردند كه نگذارند اين ملت با هم 
آشتی كند. برای اينكه حزب را می ديدند كه اينجا بنای اينها اين است 
كه وقتی اين حزب شد حزب عدالت و آن حزب شد حزب دموكرات كه 
در صدر مشروطه بوده اينها با هم دش��من اند. اين برای آن می زند، اين 

برای او می زند.1
بنابراين در م��دل حكومت مطلوب امام، برخ��اف نظر بعضی ها ك��ه وجود احزاب و 
گروه های سياسی را نشانه رشد و توسعه سياس��ی قلمداد می كنند، امام خمينی وجود 
اين احزاب را كه اراده هم��ه آنها معطوف به قدرت اس��ت و در اي��ن اقتدارطلبی از هر 
وسيله ای استفاده می كنند، نه تنها منشأ رشد سياسی نمی دانند، بلكه به عنوان شاخصه 
سطحی نگری و تشتت ملی می بينند و ايجاد احزاب و گروه های سياسی را نشان از ظهور 

دست های خيانتكار برای ايجاد تفرقه در نظم سياسی تلقی می كنند: 
... دس��ت های خيانتكار، گروه های مختلف درس��ت نكند. گروه های 
مختلف اسباب تفرقه می شود؛ رشد سياسی نيست. در صدر مشروطيت 
هم با ايجاد گروه های مختلف نگذاشتند كه مش��روطه به ثمر خودش 

برسد.2
نگاه تاريخی امام به پديده های سياسی شايد رمز حقيقی خردورزی امام در شناخت 
معضات اساسی جامعه و هدايت مردم برای حل اين معضات می باشد. اين نگاه تاريخی 

1. همان، ج12، ص24-25. 
2. همان، ج7، ص133. 
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رمز نوگرايی و تجددطلب��ی دينی امام در فهم عناصر اجتماعی دين و س��اماندهی اين 
عناصر برای حل مشكل اجتماعی نيز است. امام احزاب سياسی و حكومت های حزبی را 
نيز از ورای اين نگاه تاريخی مورد ارزيابی قرار می دهد. در اين ارزيابی تاريخی، احزاب 
سياسی به دليل ماهيت اقتدارطلبی هيچ گاه منشأ تحول شايان توجهی در جامعه ايران 
نبودند. امام معضل آفرينی احزاب سياسی و اختال آنها در جنبش مشروطه را بهترين 

دليل تاريخی برای اثبات مدعای خود می دانند: 
احزابی كه در ايران پيدا می ش��ود و جمعيت هايی كه در اين طرف ها 
پيدا می ش��ود، اينها »كل يلعن صاحبه« همه مخالف اند با هم؛ آنها هم 
همين را می خواهند كه از راه زياد ش��دن احزاب، زياد ش��دن اختاف 
درس��ت كنند. اين راه، راه احزاب كه از آن راه پيش می آيد. در قضايای 
ديگر هم همين حرف ها را پيش می آورند. اين زبانش چيست؛ آن زبانش 
چيست؛ اين بايد چه جور باشد؛ آن بايد چه جور باشد. تمام اينها نقشه 
اس��ت. اين غائله هايی كه يكی بعد از ديگری پي��ش می آورند، اين يك 
نقشه هايی است كه طرح ريزی شده و به دست خود ماها انجام می گيرد 

كه بين خود ماها را از هم جدا كنند.1
يكی ديگر از مس��ائل مهمی كه امام خمين��ی در ابطال نظريه حكوم��ت حزبی از آن 

استفاده می كنند، ناكارآمدی اين نوع حكومت در جامعه ايران است: 
... اين حزب های مختلف هيچ وقت از آنها كار نمی آيد جز اينكه يكی 
تش��تتی ايجاد بكنند و يك اختاف��ی ايجاد بكنند و موجب تش��تت و 

اختاف بشوند، كاری از اينها نمی آيد.2
بنابراين، ماحظه می شود كه در مدل حكومت جمهوری اسامی امام، سرنوشت مردم 
تحت تأثير رقابت های اقتدارگرايانه احزاب سياسی نيست. مردم بدون واسطه و با آزادی 
تمام به هر فرد، گروه يا حزب يا دسته ای كه در جهت وحدت ملی و حفظ منافع ملی و 

تحكيم اركان نظام اسامی گرايش و كوشش دارند رأی می دهند.
در مدل حكومت جمهوری اس��امی اين طور نيست كه تش��كيل گروه ها و احزاب يا 
انجمن ها و سازمان ها برای فعاليت های سياس��ی مورد مخالفت امام قرار گرفته باشد، 
بلكه مدل حكومت های حزبی مردود اعام شده است. امام خمينی با عمق بينش سياسی 

1. همان، ج11، ص505. 
2. همان، ج7، ص267. 
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خود به خوبی درك كرد كه در مدل حكومت حزبی 
نه تنها شعارهای اساس��ی دموكراسی و ليبراليسم 
معنا ندارد كه همان شعار تفكيك و تعادل قوا است، 
بلكه عمًا اس��تبداد در چهره گروه و حزب سياسی 
تجلی می كند و نوعی حكومت اليگارشی سازمانی و 
حزبی بر جامعه حاكم می شود، زيرا كدام انديشمند 
آگاهی هس��ت كه متوجه نش��ود در حكومت های 
حزبی وقتی يك حزب بيش��ترين آرا را در كس��ب 

كرسی های پارلمان به دست آورد، اين حزب نه تنها قدرت مطلق در پارلمان را به دست 
دارد، بلكه رئيس قوه مجريه و اركان اين قوه را نيز تعيين می كند. بديهی است كه وقتی 
حزبی، هم خود قوه مقننه را در دست داشته باش��د و قانونگذار باشد و هم خود مجری 
باشد، اوضاع حقوق مردم در چنين نظامی چگونه خواهد بود و به راستی تفكيك و تعادل 
قوا كه زيباترين و محكم ترين دس��تاورد تفكر مدرن برای جلوگيری از اس��تبداد تلقی 

می شود، در چنين حكومتی چه معنايی دارد؟! 
امام خمين��ی با عمق بينش سياس��ی خود اس��ير عوام فريبي ه��ای چنين حكومتی 
نمی گردد. ل��ذا در طرح مدل حكومت جمهوری اس��امی كاری می كن��د كه اين نظم 
مردمی از آفت های اقتدارگرايانه و استبدادطلب نظام های حزبی به دور باشد و »حكومت 

حزبی« جای خود را به »حكومت مردمی« می دهد. 
مدل حكومت »جمهوری مردمی« امام خمينی دومين رخنه را در سنت ابطال ناپذير 
تفكر سياس��ی مدرنيته ايجاد می كند؛ لذا ماحظه می شود كه مدرنيته به محض طرح 
جمهوری اس��امی تمام تاش خود را برای شكس��ت اين مدل جديد جمهوری به كار 
می گيرد و برای همسان س��ازی جهان��ی در نظم نوين تك قطب��ی، مدرن ها با عصبيت 
زايدالوصفی از طريق ريزه خواران انديشه مدرن در درون جمهوری اسامی ايران نظريه 

حكومت مردمی را با طرح جمهوری قديمی و ارتجاعی حزبی به چالش می كشند. 
3. پانزده خرداد و ترديد در ماهيت و حقانيت سلطه اراده اکثريت  

عصبيت مدرن در ماهيت حكومت دموكراتيك و جامعه مدنی تجلی در س��لطه اراده 
اكثريت به عنوان منشأ حق و حقانيت دارد. در اين عصبيت، منشأيت حق نه برخاسته از 
ارزش های اخاقی ازلی و ابدی، نه برخاسته از باورهای دينی و نه تحت تأثير عقل انسانی 
اس��ت، بلكه حق و حقانيت در آنجايی قرار دارد كه اراده اكثريت بدان تعلق گيرد. فهم 

امام خمينی با عمق بينش سياسی 
خود به خوبی درک کرد که 
در مدل حکومت حزبی نه تنها 
شعارهای اساسی دموکراسی 
و ليبراليسم معنا ندارد که همان 
شعار تفکيک و تعادل قوا است، 
بلکه عماًل استبداد در چهره گروه 

و حزب سياسی تجلی می کند 
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اراده اكثريت در شناخت دقيق ماهيت حكومت مدرن بسيار اهميت دارد. 
اراده اكثريت در مفهوم انديشه مدرن، به منزله نصف به عاوه يك از اتباع يك جامعه 
نيس��ت؛ همان طور كه به منزله نصف به عاوه يك همه كسانی هم نيست كه در حيات 
اجتماعی حق رأی دارند؛ بلكه اراده اكثريت در مفهوم مدرن، عبارت اس��ت از نصف به 
عاوه يك همه كسانی كه به هر دليل منش��أ چيزی به نام قرارداد اجتماعی می گردند. 

جان الك در تبيين مفهوم اكثريت می نويسد: 
كسانی كه از وضع طبيعی خارج می شوند و جامعه ای تشكيل می دهند 
بايد بدانند كه از هر حق��ی كه برای غايات اجتماع ضروری باش��د بايد 
بگذرند و آن را به دست اكثريت جامعه بسپارند، مگر قبًا بر سر تعداد، 
كه از اكثريت نصف به عاوه يك بيشتر باشد، آشكار توافق كرده باشند.1

در اينجا الك مفهوم عرفی اكثريت را نصف به عاوه يك تلقی می كند، مگر آنكه اراده 
اجتماعی قبًا رقم ديگری را برای مفهوم اكثريت مبنا قرار داده باشد.

الك در جای ديگری در تبيين اراده اكثريت می نويسد: 
جامعه تنها زمانی به صورت پيكری واحد در می آيد كه اراده و تصميم 
اكثريت افراد بر آن حاكم باش��د، زيرا تنها چيزی كه جامعه را به عمل 
و حركت وامی دارد رضايت افراد آن اس��ت و الزم است جامعه ای كه به 
صورت پيكر واحدی درآمده است به سويی حركت كند و لزوماً بدان سو 
حركت خواهد كرد كه نيرويی عظيم تر آن را می راند و آن نيروی عظيم تر 

همانا رضايت اكثريت است.2
ژان ژاك روسو نيز در تبيين حقانيت اراده عمومی كه تجلی در همان مفهوم اكثريت 

نصف به عاوه يك را دارد، می نويسد: 
اراده عام هميشه بر حق است و هميش��ه رو به سوی خير عموم دارد. 

اراده عام هميشه پايدار، تغييرناپذير و ناب است.3
بنابراين، ماحظه می ش��ود كه مفهوم حقانيت اراده عمومی و تجلی اراده عمومی در 
اكثريت نصف به عاوه يك برای درك انديش��ه مدرنيته در حوزه نظم سياس��ی چقدر 
اهميت دارد. حق در چنين تفكری كه »فهم عصری«، اكثريت نصف به عاوه يك است، 
چيزی جز ملعبه دس��ت گروه ها و افراد كم مايه يا ميان مايه شدن نيست، اما فهم دقيق 

1. و.ت. جونز، خداوندان انديشه سياسی، ترجمه علی رامين، تهران، علمی و فرهنگی، 1376، ج2، ص821. 
2. همان، ص830. 

3. همان، ص955-956. 
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عصر نيز در مفهوم عقانيت مدرن بسيار مهم است؛ زيرا ماهيت و جايگاه دو مقوله مهم 
ديگر، يعنی »حق« و »اراده اكثريت« را نيز مشخص می سازد. 

عصر در مفهوم عقانيت مدرن عبارت از آن چيزی است كه اكثريت نصف به عاوه يك 
می فهمند؛ يعنی اين گونه نيست كه اين اراده، عصر و زمان را درك می كند، بلكه هر چه 
بگويد متعلق به عصر و زمان است. هر چه آنها نپذيرند به عصر نيز تعلق ندارد. بنابراين، 
ماحظه می شود كه حق در تفكر مدرن چيزی جز پيروی از مد زمان نيست. در اين تفكر 
عصری بودن به منزله عصر و زمان را درك كردن نيست؛ بلكه عادات يا مدهای هر عصر 

را پذيرفتن است. به زبان عصر حرف زدن، ادا درآوردن و انديشه كردن است. 
مد و عادت هر عصر كه منشأ حقانيت، حقيقت و حق اس��ت، همان خواست اكثريت 
نصف به عاوه يك است. در چنين تفكری حكم حقيقی و واقعی نيز تجلی در اراده فهم 
اكثريت نصف به عاوه يك دارد. همين كه اين نصف تحقق يافت و اراده آنها به حكمی 

تعلق گرفت، آن اراده به منزله حق تلقی می شود. 
در تفكر مدرن، عينيت اكثريت نيز داستان عجيبی دارد. اگر در جامعه ای نصف همه 
آنهايی كه در تحقق اراده عمومی مشاركت می كنند در يك طرف باشند و نصف ديگر در 
طرف ديگر، هيچ كدام منشأ حق، حقيقت و حكم واقعی نخواهند بود؛ چراكه هر طرف 
بالسويه است و در اراده بالسويه حقيقتی نهفته نيست. اما اگر به هر دليلی از هر طرف يك 
نفر به طرف ديگر كشانده ش��ود، يا از دايره اراده عمومی خارج گردد، آن نصف به عاوه 
يك تحقق می يابد و حق و حقيقت تجلی عينی پيدا می كند. لذا ماحظه می شود كه در 
چنين تفكری هيچ منطق و خرد عينی و حقيقی حاكم نيست؛ حتی تجلی اراده اكثريت 
در آن يك نفر منحل می گردد. او به هر طرف كشيده شود، هويت و ماهيت جديدی به 

آن »نصف« خواهد داد. 
بنابراين، به نظر می رسد كه اراده بالسويه )نصف در نصف( به منزله صفرهايی هستند 
كه اگر هزاران از اين صفر را در يك طرف و هزاران ديگ��ر را در طرف ديگر قرار دهيم تا 
زمانی كه آن يك در كنار آنها قرار نگيرد، هويت عينی پيدا نمی كند و چيزی به نام حق 
و حقانيت تحقق نمی يابد. در اينجا مشخص می شود كه چرا فرديت و انانيت فردی در 
ماهيت عددی و س��يطره كمی انديش��ه مدرن خودنمايی می كند، اما داستان اكثريت 

عددی در همين جا به اتمام نمی رسد.
تفكر مدرن در فرآيند سقوط عقلی و نزول ماهوی خود در دوران اخير حتی در ماهيت 
حقيقی اين »منش��أيت كمی« دچار ترديد می گردد و در يك حركت نزولی و ارتجاعی 
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اعام می كند كه اساساً فهميدن حكم واقعی، حتی به 
شيوه »حقانيت اكثريت عددی« نيز مورد ترديد است؛ 
زيرا فهم حكم واقعی در اين جهان اساس��اً محال است. 
تفكر مدرن راهی ن��دارد، مگر اينكه ب��ه حكم ظاهری 
فردی عمل كن��د. س��رانجام در اين ن��زول »اظالی« 
تمام اراده اكثريت عددی برای منشأيت حق و شناخت 
حقيق��ت در همان مفه��وم »يك« متجلی می ش��ود و 
مدرن ها اع��ام می كنند كه بش��ر هيچ گاه ب��ه توفيق 

شناخت حكم واقعی نائل نخواهد آمد. 
ما در اين جامعه مكلف ايم كه به فهم خود عمل كنيم، جوجه ها را آخر 
پاييز بش��ماريم، يعنی وقتی كه تاريخ تمام شد آن موقع می فهميم كه 
حكم واقعی كدام بوده است، يعنی امروزه اگر بنده به شما بگويم كه كدام 
حكم واقعی است اين رأی من است ش��ما هم اگر بفرماييد كدام حكم 

واقعی است رأی شماست و اشكال هم ندارد.1
بنابراين، ماحظه می ش��ود كه اراده عمومی به عنوان منشأيت حق و حقيقت چگونه 
در انديش��ه مدرنيته تبديل به حقانيت اراده فردی می گردد. امام خمينی)س( با طرح 
جمهوری اس��امی در اين س��نت ابطال  ناپذير حكومت مدرن نيز اختال می كند. در 
انديشه سياس��ی امام اراده اكثريت، منش��أيت حق، حقيقت و حقانيت خود را از دست 
می دهد و صرفاً به عنوان يكی از راه های كش��ف حقيق��ت و تحقق عينی حكومت حق، 

مورد توجه قرار می گيرد. 
امام خمينی ب��ا وارد كردن پای عقانيت اس��امی به حيطه حي��ات اجتماعی و نظم 
سياسی همه دس��تاوردهای مدرنيته را در حوزه معرفت سياس��ی به چالش می كشد و 
واليت خردگريز اكثريت عددی انسان های كم مايه يا ميان مايه را به واليت دين مبدل 
می سازد و حقانيت وحيانی خارج از نفسانيات بشری را جايگزين حقانيت اراده اكثريت 

عددی می كند. 
مدل حكومت امام خمينی و عقانيت حاكم بر اين مدل، نه مدل افاطونی است و نه 
مدل ارسطويی؛ همان طور كه بنيادهای مدل جمهوری اسامی هم تحت تأثير منطق 
هابز، الك و منتسكيو نيست. برای درك مدل جمهوری اسامی بايد منطق درونی حاكم 

1. عبدالكريم سروش، فربه تر از ايدئولوژی، تهران، صراط، 1372، ص68.

امام خمينی در بنياد تفکر 
اسالمی خود، شدیداً به 
شعار تضاد دین و دولت 
می تازد و معتقد است: شعار 
سياست از دین جداست، 
از تبليغات استعماری است 
که می خواهند ملت های 
مسلمان را از دخالت در 

سرنوشت خویش باز دارند
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بر اين مدل را شناسايی كرد. چقدر عوامانه خواهد بود كه مدل حكومت های مدرنيته را 
سنگ محك شناخت و درك جمهوری اسامی قرار دهيم. بديهی است كه آن قالب در 

اين منطق نمی گنجد. 
در منطق مدل حكومت مدرنيته نسبتی بين دين و دولت وجود ندارد؛ در حالی كه در 
منطق مدل حكومت امام خمينی اين حرف ها كه دين از سياست جداست و امثال اين 
حرف ها در منطق اسام نيست و فعاليت سياسی يكی از وظايف مذهبی مسلمانان است. 
در انديشه امام خمينی مدل جمهوری اسامی در هيچ جای دنيا نظير ندارد؛ تا بر اساس 

آن نظير بتوان منطق درونی حكومت اسامی را بازشناسی كرد. 
»آنچه را كه ما با نام جمهوری اسامی خواس��تار آن هستيم فعًا در هيچ جای جهان 
نظيرش را نمی بينيم.«1 در مدل حكومت جمهوری اسامی نه تنها منطق مدل جمهوری 
مدرنيته وجود ندارد، بلكه حتی شكل حكومت مطلوب امام خمينی نيز نسبتی با مدل 

مدرنيته ندارد. 
اسام، بنيانگذار حكومتی اس��ت كه در آن نه ش��يوه استبداد حاكم 
است كه آرا و تمايات نفسانی يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند 
و نه شيوه مش��روطه و جمهوری كه متكی بر قوانينی باشد كه گروهی 
از جامعه برای تمامی آن وضع می كنند، بلكه حكومت اسامی نظامی 
است ملهم و منبعث از وحی الهی كه در تمام زمينه ها از قانون الهی مدد 
می گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد 

رأی نيست.2
ماحظه می ش��ود كه منطق حاكم بر مدل جمهوری اسامی در انديشه امام خمينی 

هيچ شباهتی به جلوه های متعدد نظام مدرنيته ندارد. 
رژيمی كه به جای رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژيم عادالنه ای 
است كه شبيه آن رژيم در دموكراس��ی غرب نيست و پيدا نخواهد شد. 
ممكن است دموكراسی مطلوب ما با دموكراسی هايی كه در غرب هست 
مشابه باشد، اما آن دموكراس��ی ای كه ما می خواهيم به وجود آوريم در 
غرب وجود ندارد. دموكراسی اسام كامل تر از دموكراسی غرب است.3 

1. صحيفه امام، ج5، ص438. 
2. امام خمينی)ره(، شئون و اختيارات ولی فقيه، ترجمه بحث واليت فقيه كتاب البيع امام خمينی، تهران، وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسامی، 1369، ص20-21. 
3. صحيفه امام، ج4، ص314. 



ش ويژه
بخ

514
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

بنابراين، امام خمينی با ارايه مدل جمهوری اس��امی س��ومين اختال را در انديشه 
مدرنيته ايجاد كرد. تا اين مرحله امام خمينی برای گذار از جامعه مدنی به جامعه دينی، 
سه پايه اساسی جامعه مدنی در انديش��ه مدرنيته را در حوزه سياست به چالش كشيد. 
ابتدا امام با طرح نظريه انقاب دينی در مدل تئوری های انقاب انديشه مدرن اختال 
ايجاد كرد؛ س��پس در مرحله اثباتی انقاب، با ارايه مدل حكومت جمهوری اس��امی 
هم مدل حكومت حزبی و هم حقانيت اكثريت عددی حاكم بر منطق دموكراسی های 

انديشه مدرن را به چالش كشيد كه اساس جامعه مدنی است. 
هر چند عظمت بنای رفيعی را كه امام خمينی در نظم سياس��ی جديد تأسيس كرد، 
نمی توان ناديده گرفت، اما اين معمار كبير برای ترس��يم جامعه مترقی و متجدد دينی 
راه درازی در پيش داشت. او بايد بنيادهای حاكم بر اين جامعه جديد را كه بر خرابه های 
جامعه مدنی مش��روطه پايه ريزی می كرد، به گونه ای اس��توار مي نمود كه هم انقاب 
اسامی و جمهوری اسامی به عنوان دو اصل ابطال ناپذير مورد ترديد قرار نگيرند و هم 
نظم سياسی برخاسته از مدل جمهوری اس��امی توانايی ايجاد نظام سياسی مقبول و 

باثباتی را داشته باشد. 
مدرنيته به دليل ضربات س��نگين اي��ن دگرگونی و تحول جديد بيكار نمی نشس��ت. 
نظم نوين نشئت گرفته از تفكر دينی امام خمينی، سنت ابطال ناپذير تفكر مدرن را كه 
چهارصد سال بر انديشه بشری حكومت می كرد، در هم شكست و امام خمينی در بيداد 

استبداد مطلقه انديشه مدرن اعام كرد: 
آن كه ملت ما می خواهد جمهوری اس��امی است نه جمهوری فقط، 
نه جمهوری دموكراتيك، نه جمهوری دموكراتيك اسامی. جمهوری 
اس��امی آنچه كه من از ش��ما ملت ايران می خواهم اين است كه بيدار 
باشيد... كلمه دموكراتيك را از آن نترسيد، يا حذفش را نترسيد. اين فرم 

غربي است؛ ما فرم هاي غربي را نمي پذيريم.1
»ملت ما خون داده است تا جمهوری اسامی وجود پيدا كند نه جمهوری دموكراتيك؛ 
يعنی جمهوری غربی، يعن��ی بی بند و باری غرب.«2 امام خمينی با اين ش��عار عمًا در 
مقابل همه دس��تاوردهای تمدن جديد غرب در حيطه انديش��ه سياس��ی و دگرگونی 
اجتماعی ايستاد؛ لذا برای پايداری خود نياز به انديشه مدون و منطق قوی و غنی داشت. 

1. همان، ج6، ص276. 
2. همان، ص362. 
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وظيفه دوم امام خمينی به عنوان متفكر دوران گذار، پس از شكس��تن س��د اس��تبداد 
انديش��ه مدرن و گش��ودن باب علم، تدوين نظريه تجدد دينی بود. آيا امام به خوبی از 
وظيفه اين امر مهم برآمد؟ ما در اين بخ��ش تاش خواهيم كرد كه ميراث تفكر امام در 
تدوين نظريه تجدد دينی را مورد ارزيابی قرار دهيم. در اين بخش امام بايد دست به كار 
عظيمی می زد. او بايد ابتدا نظريه تضاد دين و دولت را ابطال و پس از ابطال اين نظريه، 
عناصر اساسی در مدل نظم سياس��ی جديد را مبتنی بر باورهای دينی ترسيم می كرد 
و پس از ترسيم اين عناصر اساسی، كيفيت آش��تی  دادن اين عناصر را در نظام سياسی 
باثباتی تبيي��ن می نمود و در نهايت، كيفي��ت گذار از جامعه مدن��ی مبتنی بر تفكرات 

مدرنيته را به جامعه دينی مبتنی بر باورهای »وحيانی« به خوبی تشريح می كرد. 
همه اينها تاش های ميمون و مباركی است كه ما در اين بخش از آن صحبت به ميان 

خواهيم آورد. 
4. پانزده خرداد و ترديد در نظريه »تضاد دين و دولت« 

امام خمينی به عنوان متفكر دوران گذار به حكومت های دينی، پس از در هم كوبيدن 
نظم قديم بايد نظم جديدی را بر ويرانه های مش��روطيت پايه ري��زی می كرد. اين نظم 
جديد بی ترديد از مرحله در هم كوبيدن نظم قديم، هم به مراتب اهميت بيشتری و هم 
نياز به طرح مدون و منسجم و كارآمدی داشت. امام خمينی كارآمدی اين نظم جديد را 
با توجه به ماهيت جامعه سياسی ايران در انديشه ها و باورهای دينی جست وجو می كرد؛ 
زيرا هم اين باورها و ارزش ه��ا را ضامن حفظ تماميت ارضی و وحدت ملی اين كش��ور 
می دانست و هم در مقام مجتهد و فقيه دين ش��ناس و دين باور، معتقد بود كه كمال و 

جامعيت و ثبات باورهای دينی توانايی كافی برای اداره جامعه سياسی را دارد. 
امام بر اس��اس همين اعتقادات راس��خ بود كه اركان انديشه اس��امی را وارد زندگی 
اجتماعی و نظم سياس��ی جامعه كرد و با طرح حكومت اس��امی، عم��ًا يكی ديگر از 
دستاوردهای انديش��ه مدرن را در حوزه دولت و قدرت سياسی به چالش كشيد. نظريه 

تضاد دين و دولت با تأسيس حكومت جمهوری اسامی ابطال گرديد.
امام خمينی با بازشناس��ی جايگاه سياس��ت در ش��ريعت و به تصوير كش��يدن نظام 
آزادمنشانه و عادالنه برای سعادت بشری در پرتو قواعد و قوانين الهی كه در چهره فقه 
تجلی می كرد، عمًا خط بطان بر باورهايی كشيد كه القا می كردند: »سامان بخشی و 
مشكل زدايی و فراغت آفرينی فقه، مخصوص جوامعی ساده و تحول و تشعب نايافته بود 
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كه روابطی ساده و حاجاتی اندك، آدميان را به يكديگر پيوند می داد و طبيعت در برابر 
سلطه گری و طبيعت گش��ايی آدميان خنده می زد.«1 حكومت به عنوان فلسفه عملی 
تمامی فقه در انديشه امام خمينی تجلی كرد و در اين تجلی اثبات شد؛ همان  طوري كه 
انديش��ه مدرن نتوانس��ت در مقابل اقتدار عارفانه نظريه انقاب دينی مقابله كند و در 
تقابل با عظمت نظری و شعور عملی انقابيون مذهبی سر تسليم فرود آورد، در برخورد 
با مدل حكومت جمهوری اس��امی كه مبتنی بر قواعد فقهی و در حقيقت جنبه عملی 
و اجرايی فقه در برخورد با تمامی مشكات و معضات جامعه دينی است نيز سرش به 

سنگ خواهد خورد. 
حكومت در نظر مجتهد واقعی فلس��فه عملی تمام��ی فقه در تمامی 
زوايای زندگی بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در 
برخورد با تمامی معضات اجتماعی و سياسی و نظامی و فرهنگی است. 

فقه، تئوری واقعی و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.2
امام با طرح اين مسئله كه هدف اساسی اين است كه ما چگونه می خواهيم اصول محكم 
فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم برای معضات جواب داش��ته باشيم، 
معتقد است كه با جنبه عينی و عملی بخشيدن به فقه و اجتهاد و ايجاد قدرت3 برخورد 
با معضات اجتماعی در مسلمانان، به راحتی خواهيم توانست كه بستر جامعه را برای 

كارآمدی حكومت فقهی فراهم سازيم.
امام همه وحشت انديشه مدرن را در همين مسئله می بيند كه حكومت اسامی بتواند 
اين جنبه عملی و عينی فقه در اداره جامعه را فراهم كند. در انديشه امام، فقه شيعه ذاتاً 
استعداد پذيرش اين مسئوليت سنگين را دارد، زيرا در احكام مقدس اسام بيش از امور 
عبادی در امور سياسی و اجتماعی بحث شده است... و در يك كلمه، مبارزه و فعاليت های 

سياسی بخش مهمی از مسئوليت های مذهبی و حقوق دينی مردم است.4
ذات سياست پذيری دين اسام آنقدر بديهی است كه حتی بسياری از متفكران غربی 
نيز در تحقيقات وس��يع خود به اين حقيقت اعتراف دارند. اما همه تعجب امام از ناحيه 
عالمان كم ماي��ه ای بود كه تحت تأثير القائات يا س��طحی نگری خ��ود مانند رهبانيون 
مس��يحی رابطه بين دين و دنيا را انكار می كردند. برنارد لوئيس پيرامون ماهيت ذاتی 

1. عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، تهران، صراط، 1373، ص54. 
2. صحيفه امام، ج21، ص289.

3. همان. 
4. نقل به مضمون: صحيفه امام، ج4، ص447-448. 
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سياست پذيری اسام می نويسد: 
وقتی ما در جهان غرب، تربيت ش��ده 
در سنت غربی، كلمات اسام و اسامی 
را به كار می بريم، به طور طبيعی دچار 
اشتباه می شويم و می پنداريم كه دين 
برای مس��لمانان همان معنای رايج در 
غرب و حتی ق��رون وس��طی را دارد... 
در اسام س��نتی، ميان دستگاه دينی و 

دولت تمايزی نبود. در جهان مسيحيت وجود دو قدرت به بنيانگذار آن 
بر می گردد. كسی كه به پيروان خويش دستور داد تا كار قيصر را به قيصر 
و كار خدا را به خدا واگذارند. در سرتاسر تاريخ جهان مسيحيت همواره 
دو قدرت وجود داشته است. خدا و قيصر كه در اين جهان با امور مقدس 
و امور مربوط به دولت يا به تعبير جديد كليسا و دولت تجلی يافته اند... 
در اسام قبل از غرب گرايی مسلمين دو قدرت وجود نداشت، بلكه تنها 
يك قدرت بود و در نتيجه مسئله جدايی نمی توانست طرح شود، تمايز 
بين دستگاه كليسا و دولت كه عميقاً در جهان مسيحيت ريشه دارد، در 

اسام وجود نداشت.1
امام خمينی در بنياد تفكر اسامی خود، ش��ديداً به شعار تضاد دين و دولت می تازد و 

معتقد است: 
ش��عار سياس��ت از دين جداس��ت، از تبليغات اس��تعماری است كه 
می خواهند ملت های مس��لمان را از دخالت در سرنوش��ت خويش باز 

دارند.2
امام خمينی عناصر ذاتی استعداد فقه ش��يعه را در اداره امور جامعه، در تحول پذيری 
فقه می داند و اين تحول پذيری را نقطه اتصال سياس��ت و شريعت و ابطال تضاد اين دو 

مفهوم می بيند. 
آنچه گفته شد بخش كوچكی از دس��تاوردهای عظيم نهضت پانزده خرداد بود كه در 
انقاب اسامی متجلی شد و دس��تاوردهای گران قدری در بيداری اسامی و آغاز عصر 

1. برنارد لوئيس، زيان سياسی اسام، ترجمه غامرضا بهروزلك، حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسامی، 1378، 
ص26-27. 

2. صحيفه امام، ج5، ص188. 

انقالب اسالمی چهار رکن 
1. اسالم و  بزرگ دارد: 
روحانيت 2. حمایت مردمی 
3. ایمان 4. وحدت؛ تا زماني 
که این انقالب متکی به این 
چهار رکن باشد، یاد و راه و 
منطق خمينی کبير پاینده و 

جاودان خواهد ماند
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روشنگری جهان اسام به ارمغان آورد. 
اكنون در جهان اس��ام جنبش های رهايی بخش بس��ياری راه بيداری اسامی را در 
پيش گرفته اند و ملت های ديگر نيز در خارج از جهان اس��ام خ��ود را برای نبرد با نظم 
ازهم گسيخته و ويرانگر موجود آماده می س��ازند. جهان آبستن دگرگونی های جديدی 
اس��ت. بی ترديد با افزايش جنبش های بيداری، جريان های سلطه گر حاكم نيز صفوف 
خود را فشرده تر خواهند كرد و ماشين های فشار و سركوب را با سرعت سرسام آوری به 

حركت خواهند آورد.
از آنجايی كه انقاب اسامی روح اين جهان بی روح و كانون توجه جنبش های بيداری 
در جهان است، بی ترديد قس��مت اعظم دالرهای سرمايه گذاری شده در برنامه مبارزه 
با جنبش های بي��داری، مصرفی جز اين ندارد كه به طور مس��تقيم و غير مس��تقيم به 
مبارزه عليه انقاب اس��امی، خريد افكار ضد انقابيون و غنی تر كردن ديوان ساالری و 
بوروكراسی ضد انقابی به كار رود. در اين حال سياس��ت بازان قاره امريكا و اروپا نيز با 
علم كردن ديو انقاب تاش می كنند جنبش های بيداری جهانی را به »بهار منطقه ای« 
تبديل نمايند. اكنون انواع و اقس��ام جنگ ها عليه انقاب اسامی و بيداری اسامی در 
حال تدارك است: جنگ احتياطی، جنگ مخصوص، جنگ محلی، جنگ محدود، جنگ 
عمليات مدنی- نظامی، نافرمانی مدنی، انتظار مسلحانه مخالفين، جنگ موضع گيری، 

جنگ جنبشی و اخيراً هم جنگ نرم. 
مخالفان انقاب اسامی و جنبش های بيداری با ايجاد اين جنگ ها اهداف زير را دنبال 

می كنند: 
1.حفظ و توسعه نيروهای ضد انقاب و مزدور 

2.متفرق كردن نيروهای مردم 
3.برپا كردن يك عقبه مستحكم ضد انقابی در محل منازعه 

4.دنبال كردن تمام شكل های مقابله با بيداری مردم
هر يك از اين اهداف از جنبه ضد انقاب می تواند تعيين كننده باشد. ايجاد اين امكانات 
و موقعيت ها به ضد انقاب ها امكان خواهد داد كه مناسب ترين شرايط را برای مقابله با 

بيداری اسامی و جنبش های بيداری فراهم سازند. 
اكنون وظيفه همه آنهايی كه دل به انقاب اسامی سپرده اند اين است كه ياد و مرام 
و منطق نهضت 15خرداد و رهبر آن را فراراه مبارزه با ضد انقاب پيچيده دوران كنونی 

سازند. امام به درستی اين راه و منطق را روشن ساخته است: 
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مردم ايران هيچ نداشتند، از مدرس��ه فيضيه شروع شد و وقتی مردم 
ديدند ك��ه اختافی نيس��ت، مجتمع ش��دند و با نيروی ايم��ان پيروز 
گرديدند. مردم ايران كه ساح نداشتند، آنها با مشت گره كرده و فرياد بر 
دشمن پيروز شدند. اينقدر فرياد كشيدند كه دشمن تا بن دندان مسلح 

را شكست دادند.1 
انقاب اسامی چهار ركن بزرگ دارد: 

1. اسام و روحانيت 2. حمايت مردمی 3. ايمان 4. وحدت 
تا زماني كه اين انقاب متكی به اين چهار ركن باش��د، ياد و راه و منطق خمينی كبير 

پاينده و جاودان خواهد ماند. 

1. همان، ج18، ص136. 
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نهضت 15خرداد و واکاوي چالش هاي دروني جبهه ملي دوم 

روح اهلل مهدي زاده1

چکيده 
اين مقاله، خط مشي ها و فعاليت هاي جبهه ملي دوم طي سال هاي 1342-1339ش 
را با نظري به معضات و منازعات داخلي اين گروه سياسي، مورد توجه قرار داده است. 
در آغاز مقاله، مطالبي در مورد برپايي و تكوين جبهه ملی دوم و چالش هاي دروني آن 
ارايه گرديد، و سپس بر روي فعاليت های آن طي سال هاي 1342-1339ش، به تفكيك 
سه دوره زماني )مبتني بر ادوار نخست وزيري اقبال و شريف امامي، اميني و علم( تمركز 
شده، چنان كه اقدامات، واكنش ها و موضع گيري هاي آن در قبال وقايع سياسي آن دوره 
زماني ايران، به ويژه در دوره نخست وزيري اميني و به خصوص رويكردها و اقدامات آنان 

در دوره صدارت اسداله علم، به صورت مفصل و دقيق، مورد واكاوي قرار گرفته است. 
کليدواژه ها: جبهه ملي دوم، حكومت پهلوي، علي اميني، اسداله علم، قيام 15خرداد.

1. مدرس دانشگاه هاي بابل و كارشناس ارشد تاريخ انقاب اسامي 
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مقدمه
جبهه ملي، بعد از كودت��اي مردادماه1332ش، نه تنها از باالترين س��طوح حكومتي 
دور گرديده، و اعضاي آن به بيرون از منظومه قدرت پرتاب شدند، بلكه پس از بروز اين 
رويداد، رهبران آن تحت فشار شديدي قرار گرفته، و برخي از آنها نيز متحمل صدمات 
فراواني گرديدند. اختناق و خفقان بر فضاي سياسي ايران سايه افكند، تمام جناح هاي 
سياسي- اعتقادي اعم از مليون، مذهب گرايان، و به ويژه كمونيست ها دوران وحشتناك 
و خوف انگيزي را در دهه1330ش تجربه كردند، و در آن سو، سلطنت طلبان و گروه هاي 
وابسته به دربار، يكه تاز صحنه سياست ايران شدند. اين شرايط، تا اواخر دهه1330ش 
تداوم يافت تا آنك��ه در اواخر دهه مذكور به دليل فش��ارهاي خارجي، تا حدودی از جو 
خفقان كاسته ش��د، از اين رو، تحرك نس��بی در برخي نيروهای سياسي مخالف ايجاد 
گرديد. با اين اوصاف، مخالفان ملی گرای رژيم پهلوی، از اين فرصت اس��تفاده نموده و 

درصدد احيای جبهه ملی برآمدند. 

شکل گيري جبهه ملي و شروع چالش هاي دروني 
در اواخر تيرماه سال1339ش، جبهه ملی دوم متش��كل از احزاب ايران، ملت ايران، 
مردم ايران و سوسياليس��ت ايران فعاليت خود را آغاز نمود، در حالي كه نهضت آزادي، 
رسماً به آن نپيوس��ت.1 صالح، صديقی، سنجابی، حس��يبی، بختيار، بازرگان، فروهر و 
كاظمی از مهم ترين رهبران اين گروه به شمار می آمدند.2 اما از همان ابتدا نيز اختاف 
نظرهای شخصی، اعتقادي و سياسی ميان س��ران گروه مذكور آغاز گرديد. از البه الي 
خاطرات س��نجابي در مورد تش��كيل كنگره جبهه ملي در اواسط سال1341ش، كه با 
حضور نزديك به 170 نماينده از سازمان هاي مركزي جبهه ملي و شهرستان ها تشكيل 
شده بود، مي توان به طور واضح و مبرهن عدم هم س��ويي و ناسازگاري در ميان اعضاي 

بلندپايه جبهه ملي را درك نمود: 
ما درست كه بررسي مي كرديم مي ديدم كه حداقل بين 90تا 100 نفر 
از اعضاي كنگره افرادي هستند كه با تمايات اكثريت شوراي جبهه ملي 
موافقت دارند. شايد در حدود 40 يا 50 نفر در بين دانشجويان و بعضي 

1. مرتضی مشير، خاطراتي از اللهيار صالح، تهران، مهرانديش، 1382، ص249-247؛ حسن يوسفي اشكوري، 
در تكاپوي آزادي )سيری در زندگی مهندس بازرگان(، تهران، قلم، 1376، ج1، قسمت1، ص246-248.

2. ابوالحسن ضياءظريفي، پرس��ش هاي بي پاسخ در سال هاي اس��تثنائي )خاطرات احمد زيرك زاده(، تهران، 
نيلوفر، 1376، ص196.
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از دسته هاي احزاب تمايات مخالف داشتند. آنهايي كه مخالف بودند با 
كمال تأسف يكي دار و دسته آقاي فروهر بودند و ديگري هم دار و دسته 
نهضت آزادي با دكتر عباس شيباني و صباغيان بود. غير از اين دو دسته 
تعداد قابل توجهي از دانشجويان وابسته به سازمان هاي چپي بودند كه 

در داخل جبهه ملي رخنه كرده بودند.1
س��نجابي در جاي ديگري از خاطراتش ضمن اش��اره به مخالفت برخ��ي افراد مانند 
كشاورزصدر با انتخاب كاظمي براي رياست كنگره، و تحريك اللهيار صالح براي رياست 
كنگره از سوي اين مخالفين كه سبب تفرقه در جبهه ملي در راستاي موردنظر گرديد، 
می گويد: »تمام بهانه جويي بود. فقط براي اينكه نامزد اكثريت بود آنها مي خواس��تند 
ش��خصيت موجه ديگري را نامزد كنند كه آرا را بش��كنند«؛2 در ادامه، به يك مورد از 

تمايزات عقيدتي- ديني ميان اعضای جبهه ملي نيز اشاره نموده است: 
يكي از مسائلي كه آنجا درباره اش صحبت و جنجال شد حجاب خانم ها 
بود. ما فقط دو نف��ر به عنوان نمايندگان زنان در كنگره داش��تيم. يكي 
خانم پروانه فروهر بود و يكي ديگر كه اس��م او را به خاطر ندارم، موقعي 
كه آنها وارد شدند اول يكي از آقايان معممين ما به نام خلخالي بلند شد 
و اعتراض كرد و آن را مخالف اصول اسامي معرفي كرد. يكي، دو نفر از 
نهضت آزادي هاي رفيق مهندس بازرگان نيز بلند شدند و هياهويي به 

راه انداختند و چند نفر از آنها از جلسه خارج شدند.3
اين ناهمگوني و تفرقه، تا انحال رسمی اين گروه در س��ال1343ش، در زمينه های 

گوناگون سياسی، اعتقادی و مسائل درون گروهی ادامه يافت.4

دوره نخست وزيري اقبال و شريف امامي )ارديبهشت1339- ارديبهشت1340( 
منوچهر اقبال در فروردين 1336ش روي كار آمد و تا ش��هريور سال 1339 بر مسند 
نخست وزيري قرار داشت. اولين نش��انه هاي تكاپوي مجدد جبهه ملي در ماه هاي آخر 
وزارت اقبال پدي��دار گرديد، بدين ترتيب كه، اقبال متصدی اصل��ی برگزاری انتخابات 

1. كريم سنجابي، خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابی، تهران، صدای معاصر، 1381، ص222.
2. همان. 

3. همان، ص226. 
4. براي اطاعات بيشتر رك: ابوالحسن ضياءظريفي، همان، ص218-200؛ جبهه ملي به روايت اسناد ساواك، 
تهران، مركز اسناد وزارت اطاعات، ج1، ص49-46؛ سعيد صمدي پور، جبهه ملي ايران، تهران، مركز اسناد وزارت 

اطاعات، 1379، ص115. 
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دوره بيستم مجلس شورای ملی به شمار می آمد، در 
آن سو، سران جبهه ملی برای ايفای نقشی تأثيرگذار 
و برجسته در اين مبارزه سياسی، دست به كار شدند. 
اين در حالی بود كه حاكميت وقت ايران، اجازه حضور 
رسمی و قانونی در عرصه رقابت انتخاباتی را به گروه 
سياس��ی موردنظر نداده بود.1 اما اي��ن انتخابات، نه 
تنها آزادانه نبود بلكه ب��ا تقلب همراه گرديد و ميزان 
رس��وايی آن به اندازه ای بود كه به ابطال انتخابات و اس��تعفای نخست وزير وقت ايران 
منجر شد.2 با روی كار آمدن شريف امامی بر مسند نخست وزيری در شهريور 1339ش، 
تداركات برای برگزاری مجدد انتخابات فراهم گرديد و اين بار، جبهه ملی برای دستيابی 
به اهداف خود، بيش از پيش به تكاپو افتاد، تا آنجا كه س��ران اين گروه سياسی حتی به 
تحصن دسته جمعی در مجلس سنا )دی ماه1339ش( مبادرت ورزيدند.3 با اين حال، 
به نتيجه قابل توجهی دس��ت نيافته و فقط يكی از اعضای اين گروه يعنی اللهيار صالح 
توانست به دوره بيستم مجلس شورای ملی راه يابد. اگرچه اين مجلس نيز تداوم چندانی 
نداشته و در تابستان1340ش يعنی اندكی بعد از روی كار آمدن علی امينی به عنوان 
نخست وزير ايران، توسط او منحل شد و تا مهر 1342ش تشكيل نگرديد.4 اين گروه در 
اعتصاب و تظاهرات نسبتاً برجسته معلمين نسبت به شرايط كار و كمی دستمزد در ميانه 
ارديبهشت س��ال1340ش، ايفای نقش نمود. رويدادی كه با دخالت نيروهای امنيتی، 
به درگيری شديد و خشونت منجر گرديد و در نهايت نيز به سقوط دولت شريف امامی 

انجاميد.5

دوره علي اميني )ارديبهشت1340- تيرماه1341(
شروع فعاليت علی امينی به عنوان نخست وزير ايران در اواسط ارديبهشت1340ش، 
بيش از پيش بر دامنه تحرك جبهه ملی اف��زود. برگزاری ميتينگ هواداران جبهه ملی 
1. غامرضا نجاتي، شصت سال خدمت و مقاومت )خاطرات مهندس بازرگان(، تهران، رسا، ج1، ص347؛ حسن 

يوسفي اشكوري، همان، ص248-250. 
2. حسن يوسفي اشكوري، همان، ص250. 

3. در اين زمينه رك: كريم س��نجابي، همان، ص232-229؛ غامرضا نجاتي، همان، ص349-348؛ مرتضی 
مشير، همان، ص250؛ حسن يوسفي اشكوري، همان، ص253-250؛ خسرو سعيدي، زندگينامه اللهيار صالح، 

تهران، محمدابراهيم شريعتی افغانستانی، 1382، ص221-222. 
4. غامرضا نجاتي، همان، ص350-351. 

5. كريم سنجابي، همان، ص234-233؛ مرتضی مشير، همان، ص213-210؛ غامرضا نجاتي، همان، ص351. 

در اواخر تيرماه سال1339ش، 
جبهه ملی دوم متشکل از 
احزاب ایران، ملت ایران، مردم 
ایران و سوسياليست ایران 
فعاليت خود را آغاز نمود، در 
حالي که نهضت آزادي، رسمًا 

به آن نپيوست
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در ميدان جاليه تهران )پارك الله كنونی( در 28 ارديبهش��ت همان سال را می توان 
نخستين و برجسته ترين نمود تحرك سياس��ی جبهه ملی دوم به شمار آورد؛1 نمايش 
قدرتی كه )بر اس��اس روايات( بسيار باش��كوه و با حضور حداقل هش��تاد هزار نفر بوده 
است.2 نخست وزير وقت ايران كه )برخاف دو نخست وزير قبل از خود( رابطه مناسبی با 
محمدرضا پهلوی نداشت، در شروع كار كابينه اش سعی نمود تا سياست مدارا و سازش 
را در رابطه با جبهه ملی در پيش بگيرد و حتی مذاكراتی مس��تقيم با س��ران اين گروه 
سياس��ی، به منظور اجرای اصاحات در كش��ور انجام داد.3 اما اين رويكرد، با نتيجه ای 
مثبت توأم نگرديد چرا كه طرفين دارای هم س��ويی سياسی نبودند. در واقع، در همان 
مقطع زمانی از ديدگاه موضع گيری نسبت به علی امينی، دو جناح در جبهه دوم وجود 
داش��تند: اقليتی كه طرفدار حمايت از نخست وزير عليه ش��اه ايران به شمار می آمدند 
ولی در مقابل، اكثريت اعضای ش��ورای مركزی جبهه معتقد به قرار دادن نوك پيكان 
حمات خود نه به سوی شاه بلكه به سمت نخست وزير ايران بودند.4 مهندس بازرگان 
و دكتر يداهلل سحابی، در زمره گروه اول قرار داش��تند و معتقد بودند حمايت از امينی 
نشانگر مخالفت با شاه است و از اين رو بر رابطه نزديك با او اصرار می ورزيدند.5 اين افراد 
كه به عنوان طيفی مذهبی با بدنه اصلی جبهه در زمينه دين��ی نيز دچار اختاف نظر 
بودند، از سوی ديگر، اعتقادی به سياست سازشكارانه اكثريت رهبران جبهه در مبارزه 
سياسی عليه حكومت هم نداشتند، در همان برهه زمانی يعنی ارديبهشت 1341ش، 
نهضت آزادی ايران را به عنوان جناح راديكال و مذهبی جبهه ملی دوم تشكيل دادند.6 
بدين ترتيب بود كه روابط ميان جبهه ملی و نخس��ت وزير وقت، رو به س��ردی گراييد. 
عدم اجازه به جبهه ملی از س��وی دولت برای برگزاری مراس��م بزرگداش��ت قيام سی 
تير1331ش )كه حتی به درگيری شديد معترضين و نيروهای امنيتی منجر شد(، عدم 

1. غامرضا كرباسچي، هفت هزار روز تاريخ ايران و انقاب اسامي، تهران، بنياد تاريخ انقاب اسامی، 1371، 
ج1، ص59.

2. پرويز ورجاوند، يادنامه دكتر غامحس��ين صديقي، بی جا، چاپخش، 1372، ص162-157؛ مرتضی مشير، 
همان، ص256-254؛ غامرضا نجاتي، همان، ص355. 

3. حبيب الجوردي، خاطرات علي اميني، بی جا، صفحه سفيد، 1383، ص143-142؛ كريم سنجابي، همان، 
ص236-235؛ غامرضا نجاتي، همان، ص357؛ محمد تركمان، يادنامه دكتر يداهلل سحابی، تهران، قلم، 1377، 

ص130-128؛ غامرضا كرباسچي، همان، ص59. 
4. غامرضا نجاتي، همان، ص351و358؛ قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد 

تاريخی وزارت اطاعات، 1378، ج1، ص328-329. 
5. محمد تركمان، همان، ص130؛ كريم سنجابي، همان، ص241.

6. محمد تركمان، همان، ص132-131؛ حسن يوس��في اشكوري، همان، ص260-254؛ جبهه ملي به روايت 
اسناد ساواك، همان، ص74؛ سعيد صمدي پور، همان، ص118. 
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تأييد برنامه های اصاحی دولت امينی از سوی جبهه ملی و هجوم نيروهای امنيتی در 
اوايل بهمن 1340ش به دانشگاه تهران به منظور سركوب دانشجويان طرفدار جبهه، از 
مواردی بود كه تنش ميان دو طرف در برهه زمانی مورد نظر را به وضوح نمايان ساخت.1 
بافاصله بعد از واقعه اخيرالذكر، اكثريت سران و بسياری از اعضای جبهه ملی، بازداشت 
و روانه زندان شدند. رويدادی كه به سكون تقريباً هفت ماهه فعاليت های سياسی گروه 

مذكور منجر گرديد.2

دوره اسداهلل علم )تير1341- اسفند1342(
برگزاري کنگره توسط جبهه ملي

اندكی بعد از آزادی تدريجی سران جبهه از زندان در شهريور 1341ش، اولين كنگره 
جبهه ملی دوم در مهر همان سال برگزار ش��د و اين، مقارن با اوايل دوره نخست وزيري 
علم بود. اين رخداد چالش های درونی گروه مورد بحث را كامًا آشكار نمود. اختافاتی 
كه نه تنها به ديدگاه های مختلف در مورد مسائل اعتقادی- دينی و خط مشی مبارزاتی 
و همچنين رويكردهای متفاوت بابت جبهه يا حزب بودن جبهه ملی مربوط می ش��د، 
بلكه رقابت های شخصی ميان اعضای بانفوذ گروه مذكور نيز در اين چالش ها تأثيرگذار 
بود.3 در اين كنگره از ديدگاه مش��ی مبارزاتی، دو طيف در جبهه ملی نمايان ش��دند: 
طيف اكثريت كه خواهان مشی سياسی توأم با سازش در برابر رژيم وقت و اقليتی كه به 
سركردگی فروهر )رهبر حزب ملت ايران( و رهبران نهضت آزادی، در پی مبارزه سياسی 
راديكال و س��ازش ناپذير با حكومت پهل��وی بودند.4 عاوه بر افراد مذك��ور، تعدادی از 
نمايندگان كميته های دانشجويی و همچنين شاخه بازار جبهه ملی نيز در جناح راديكال 
قرار داشتند.5 اين كنگره )از نظر زمانی( تقريباً مقارن با تصويب اليحه انجمن های ايالتی 
و واليتی و مسائل ناشی از آن، در كشور بود. واقعه ای كه با واكنش علمای دينی بلندپايه 
1. كريم سنجابي، همان، ص242-237؛ حس��ين اعرابي، يادنامه مهندس كاظم سامي، بی جا، اعرابی، 1370، 
ص12؛ غامرضا نجاتي، همان، ص353 و 360-359؛ قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ص362-

356؛ غامرضا كرباسچي، همان، ص64 و 57.
2. كريم سنجابي، همان، ص244؛ علی محمد گودرزي، سياس��ت و خردمندي )خاطرات علی شريعتمداری(، 
تهران، رسا، 1378، ص116-115؛ حسين شاه حسيني، آن سوي خاطره ها،تهران، صمديه، 1388، ص79-77؛ 

خسرو سعيدي، همان، ص223-224. 
3. محمد تركمان، همان، ص132؛ غامرضا نجاتي، تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران )از كودتا تا انقاب(، 
تهران، رسا، 1379، ج1، ص211-210؛ »حزب يا جبهه؟ نخس��تين كنگره جبهه ملی«، جهان كتاب، ش1و2، 

فروردين و ارديبهشت 1389، ص41-40؛ جبهه ملي به روايت اسناد ساواك، همان، ص98و156. 
4. كريم سنجابي، همان، ص246-250. 
5. حسين شاه حسيني، همان، ص117.
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ايران همراه گرديد. 

رويکرد جبهه در قبال اليحه انجمن ايالتي و انقالب سفيد 
در برابر موضوع انجمن ايالتي، جبهه ملی، يك موضع انفعالي را اتخاذ نموده، هيچ گونه 
واكنشی نشان نداد. ساواك در گزارشی علت اين سياست انفعالی را چنين عنوان نمود: 
چراكه در صورت تأييد )اليحه( موجب خش��م روحانيت و دوس��تان 
مذهبی خود می شد و در صورت مخالفت، روشنفكران طرفدار خود را از 

دست می دادند.1
اما از آن سو، جناح مذهبی جبهه يعنی نهضت آزادی ايران، در اواخر آبان همان سال 
به طور مس��تقل با انتش��ار اعاميه ای حمايت خود را از نهضت روحانيت اعام نمود.2 
همچنين در همان برهه زمانی، يعنی در آبان1341ش، محمدرضا پهلوی كه درصدد 
همراه نمودن جبهه ملی با خود، در زمين��ه اليحه مورد بحث و همچنين ديگر اقدامات 
رژيم بود، به نخست وزير وقت ايران )علم( دستور داد تا با اللهيار صالح و ديگر سران جبهه 
در اين زمينه مذاكره نمايد و حتی پيشنهاد اعطای پست های سطح باال )غير از وزارت( 
همچون سناتوری، استانداری، سفارت و نمايندگی مجلس شورای ملی را مطرح نمود. 
اما از آنجايی كه سران اين گروه بر خواسته خود مبنی بر سلطنت و نه حكومت شاه در 
ايران اصرار می ورزيدند، اين مذاكرات به نتيجه مثبتی منجر نگرديد.3 البته به اين نكته 
نيز بايد اشاره نمود كه ظاهراً مذاكرات سران گروه سياسی مذكور با نخست وزير ايران، 
از س��وی برخی از علمای دينی مورد اعتراض قرار گرفته بود كه جبهه نيز بافاصله در 
واكنش به اين مس��ئله، اعام نمود به هيچ وجه صحبت از همكاری و س��ازش با دولت 
نيست بلكه هدف از اين گفت وگوها، رايزنی برای كس��ب جواز قانونی به منظور شروع 
فعاليت مجدد گروه مذكور است.4 اين در حالی بود كه جناح راديكال و مذهبی جبهه ملی 
يعنی نهضت آزادی نيز بر خواسته خود مبنی بر مقابله و عدم سازش جبهه ملی نسبت 
به حكومت وقت اصرار می نمود.5 شاه و نخست وزير وقت ايران يعنی اسداهلل علم كه در 
واقعه انجمن های ايالتی مجبور به عقب نشينی در برابر روحانيون شده بودند، همچنان 

1. جبهه ملي به روايت اسناد ساواك، همان، ص97.
2. غامرضا كرباسچي، همان، ص110.

3. خسرو سعيدي، همان، ص234-233؛ غامرضا نجاتي، شصت سال خدمت و مقاومت، همان، ص366؛ جبهه 
ملي به روايت اسناد ساواك، همان، ص92-95.

4. قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج1، ص447. 
5. همان، ص450. 



ش ويژه
بخ

528
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

مصرانه در پی دس��تيابی به اهداف خود برآمدند. 
از اين رو، در اوايل زمس��تان همان سال، موضوع 
انقاب سفيد شاه و ملت را پيش كشيده و اعام 

كردند كه آن را به رفراندوم خواهند گذاشت. 
سران جبهه ملی با مطرح شدن انقاب سفيد، باز 
هم دچار اختاف نظر شدند: طيف اكثريت كامل 
كه مش��ی مخالفت با هر گون��ه برنامه اصاحاتی 
منتس��ب به ش��اه و بی اعتقادی مطلق ب��ه او را 
برگزيده بودند و در آن س��و، اقليت��ی معدود )كه 
احمد زيرك زاده در رأس آن قرار داشت( اعتقاد 
داش��تند نبايد با اي��ن گونه اقدام��ات رژيم وقت 
مخالفت نمود. زيرا اين مس��ئله بهانه ای به دست 
شاه خواهد داد تا از اين طريق و با تبليغات وس��يع، جبهه را مخالف هر گونه اصاحات 
معرفی نمايد، بنابراي��ن مدعی بودند بايد انقاب س��فيد را تأييد نم��وده ولی خواهان 
بكارگيری عناصر اجرايی مناسب و شايسته به منظور اجرای اين اصاحات باشند.1 در 
نهايت، اين اكثريت بودند كه توانس��تند افكار خود را در چهارچوب خط مشی رسمی 
جبهه ملی دوم بگنجانند. اين گونه شد كه اين گروه سياسی در واكنش به انقاب سفيد 
)برخاف اليحه انجمن های ايالتی( صراحتاً عليه آن موضع گيری نمود. سران اين گروه 
كه نه از ديدگاه دينی بلكه با رويكرد ليبراليستی به مسائل نگاه می كردند، اعتقاد داشتند 
كه »اين رفراندوم به معنای يك تحول اجتماعی و در خط مشی دموكراسی نيست بلكه 
برای آن است كه با يك ظاهرس��ازی نهضت دموكراتيك ايران و حركت استقال طلبی 
مردم ايران را متوقف بسازد و عنوان اصاحات و برنامه های انقاب يك برنامه صوری برای 

پرده پوشی بر روی ديكتاتوری است.«2
در پی اين ديدگاه بود كه جبهه ملی با صدور اعاميه ای، مردم را بر ضد اين اقدام رژيم 
وقت دعوت نمود. آنها اعام كردند: »اصاحات بله، ديكتاتوری نه«. عوامل حكومت نيز 
بافاصله واكنش نشان داده و بس��ياری از رهبران و فعاالن بانفوذ گروه مذكور را در اول 
بهمن41ش يعنی چند روز قبل از انجام همه پرسی، بازداشت و برای چند ماه آينده روانه 

1. خسرو سعيدي، همان، ص231؛ ابوالحسن ضياءظريفي، همان، ص198-199.
2. كريم سنجابي، همان، ص251. 

سران جبهه ملی با مطرح شدن 
انقالب سفيد، دچار اختالف نظر 
شدند: طيف اکثریت کامل که 
مشی مخالفت با هر گونه برنامه 
و  شاه  به  منتسب  اصالحاتی 
بی اعتقادی مطلق به او را برگزیده 
بودند و در آن سو، اقليتی معدود 
اعتقاد داشتند نباید با این گونه 
اقدامات رژیم وقت مخالفت نمود. 
زیرا این مسئله بهانه ای به دست 
شاه خواهد داد تا از این طریق و با 
تبليغات وسيع، جبهه را مخالف هر 

گونه اصالحات معرفی نماید



52
9

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

وم 
ي د

ه مل
جبه

ي 
رون

ي د
ش ها

 چال
وي

واكا
د و 

ردا
1خ

ت 5
هض

ن

زندان نمودند.1 نكته جالب و حائز اهميت در مورد شعار جبهه ملی در مواجهه با ماجرای 
انقاب سفيد اين روايت ساواك است كه:

چند روز است س��ران جبهه ملی در جست وجوی ش��عار هستند كه 
بتوانند آن را در برابر طرح 6 ماده ای قرار دهند تا هم بغض و عصبانيت 
زارعين را به خود جلب نكرده باش��ند و هم موجوديت خود را از دست 

نداده باشند.2
رويارويی س��ران جبهه با سياست انعطاف ناپذير و خش��ن حكومت وقت، كه منجر به 
حبس های پی در پی آنان در آن دوره زمانی ش��ده بود، سبب گرديد تا اكثريت آنان در 
تاكتيك مبارزه سياسی بيش از پيش به خط مشی سازش كارانه متمايل شوند. به طوری 
كه اللهيار صالح به عنوان شخص اول و برجسته ترين عضو جبهه ملی دوم، معتقد بود كه 
بايد سياست صبر و انتظار را در پيش گرفت. زيرا زمان و موقعيت ها بار ديگر عليه جبهه 

ملی شده و هر نوع توفيقی را غير ممكن ساخته است.3
البت��ه بنابر گزارش س��اواك در همان برهه زمان��ی، اعضای محب��وس جبهه ملی در 
رويكردشان نسبت به انقاب س��فيد و در مجموع مبارزه سياس��ی عليه رژيم وقت، به 
چهار دسته تقسيم شدند: »مدافعان انقاب سفيد و نزديكی با رژيم در راستای اصاحات 
)موافق با تز زيرك زاده(، طرفداران اللهيار صالح مبنی بر در پيش گرفتن سياست صبر 
و انتظار، حاميان تز ش��اپور بختيار در رابطه با ادامه مخالفت با رژيم البته نه به صورت 
راديكال، و در نهاي��ت نيز گروهی كه خواه��ان ادامه مبارزه سياس��ی راديكال در برابر 
حكومت بودند«،4 كه اين گروه آخر شامل نهضت آزادی، حزب ملت ايران، كشاورز صدر 
و هم قطاران او كه سابقه همكاری با حزب توده داشتند و همچنين اكثريت افراد كميته 

بازار و به ويژه كميته دانشجويی جبهه ملی می شد.5

ديدگاه جبهه ملي نسبت به نهضت روحانيت 
جبهه ملی به رغم تظاهر به هم س��ويی با روحانيت در مخالفت جدی با اقدامات رژيم 

1. كريم س��نجابي، همان، ص252-251؛ خسرو س��عيدي، همان، ص229؛ محمد تركمان، همان، ص134؛ 
ابوالحسن ضياءظريفي، همان، ص197؛ حسين شاه حسيني، همان، ص، 81-79 و 53-52؛ غامرضا كرباسچي، 

همان، ص119 و 122. 
2. قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ص474.

3. خسرو سعيدي، همان، ص230-231.
4. قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ص496. 

5. رك: كريم سنجابي، همان، ص262. 
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پهلوی در برهه زمانی م��ورد نظر، به جز رابطه ای كه ه��واداران آن در بازار با روحانيون 
داشتند،1 هيچ گونه ارتباط رس��می با نهضت روحانيت برقرار ننمود2 و نه تنها اكثريت 
سران آن شديداً مخالف همكاری سياسی با روحانيت بش��مار می آمدند، بلكه به دليل 
عقايد خود مبنی بر ع��دم حضور روحانيت در عرصه سياس��ت،3 اعض��ای معمولی آن 
به خصوص در دانش��گاه، رويكرد مثبتی نس��بت به حضور روحانيت در عرصه سياسی 
نداشتند: »وقتی اطاعيه های امام از س��ال41 به محيط دانشگاهی راه يافت، دو گروه 
در برابر اين اطاعيه ها در دانشگاه مقاومت و ايس��تادگی كردند: اول ملی گرايان و دوم 
مذهبی های روشنفكر. مجموعه جبهه ملی گروه های چپ و حزب توده در زيرمجموعه 
عناصر روش��نفكر و ملی گرا و نهضت آزادی و... در زيرمجموعه مذهبی های روش��نفكر 
قرار داشت.«4 در مجموع، فضای روشنفكری در برهه زمانی مورد بحث، عليه مذهبيون 
بود چرا كه مذهبی بودن را مترادف با مرتجع بودن می دانستند.5 در واقع اگرچه هر دو 
دارای دشمن مشتركی در اين برهه زمانی بودند اما از جهت اهداف و خط مشی سياسی 
و اعتقادی وجوه تشابه برجسته ای در ميان طرفين وجود نداشت. البته اين نكته را بايد 
متذكر شد كه در اين ميان جناح راديكال مذهبی يعنی نهضت آزادی6 و حتی تا حدودی 
نيز راديكال غير مذهبی جبهه مل��ی يعنی حزب ملت ايران به رهبری فروهر7 س��عی 
نمودند در مبارزه سياسی رابطه نزديكی با روحانيت برقرار نمايند. البته حتی در درون 
نهضت آزادی نيز در رابطه با روحانيت، ديدگاه های متفاوت وجود داشت و فقط طيفی 

از آن متمايل به رابطه بسيار نزديك با روحانيت بود.8

تالش پهلوي اول براي جلب نظر سران جبهه ملي در بهار 1342
در روزهای منتهی به عيد نوروز سال1342ش بود كه بنابر روايت ساواك اعاميه هايی 
از سوی منتسبين به جبهه ملی، روحانيت و برخی گروه های مذهبی در بين مردم منتشر 
1. عبدالرضا هوشنگ مهدوي، انقاب ايران به روايت راديو بي بي سي، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1387، 

ص140-141.
2. كريم سنجابي، همان، ص224 و 253. 

3. محمود نكوروح، نهضت خداپرستان سوسياليست، بی جا، چاپخش، 1377، ص40.
4. علی باقري، خاطرات پانزده خرداد تهران، سوره مهر، 1388، ص250-251.

5. رضا مختاري، خاطرات محمد پيشگاهي فرد، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1385، ص88.
6. ايران در قرن بيس��تم، ترجمه عبدالرضا هوش��نگ مهدوی، تهران، البرز، 1377، ص166؛ سلس��له پهلوي و 

نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريج، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1371، ص299-300. 
7. »يادمان سالروز شهادت آيت اهلل مصطفی خمينی«، شاهد ياران، ش12، آبان 1385، ص59. 

8. لطف اهلل ميثمي، از نهضت آزادي تا مجاهدين خلق )خاطرات ميثمی(، تهران، صمديه، 1386، ج1، ص121-
120؛ علی باقري، همان، ص324.
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گرديد، مبنی بر اينكه، بنابر دستور صريح مراجع تقليد، امسال مسلمانان عيد ندارند.1 
البته ساواك در همان گزارش در اظهار نظری عجيب عنوان می كند كه اگر جناح های 
مخالف دولت به خصوص جبهه ملی، در ماجرای اصاح��ات ارضی به روحانيت كمك 
نمی كردند، اين گروه در اقدامات خود تنها مانده و ابتكار عمل برای مخالفت با اقدامات 
رژيم از آنان گرفته می شد.2 گرچه همان طور كه پيش تر به آن اشاره شد، جبهه ملی نه 
تنها رابطه ای با روحانيت نداشتند بلكه بس��ياری از سران آن شديداً مخالف حضور اين 

طيف در عرصه سياسی بودند.
محمدرض��ا پهلوی كه ب��ه دنبال راهی برای س��ازش ب��ا جبهه ملی بود، در اواس��ط 
بهار1342ش و در حالی كه س��ران جبهه همچنان در زندان به س��ر می بردند افرادی 
را برای مذاكره با آنان به زندان فرس��تاد؛ اين در حالی بود كه اندك��ی قبل از آن يعنی 
در فروردين1342ش همه اعضای محبوس جبهه مل��ی در اقدامی هماهنگ اعتصاب 
غذا را در پيش گرفتند و اوضاع به حدی وخيم گرديد كه اعتصاب كنندگان در ش��رايط 
وحشتناكی قرار گرفتند.3 از آن سو، غامحسين صديقی به عنوان يكی از اعضای بانفوذ 
و كليدی جبهه دوم نيز خواستار انتقال پيامی از سوی مس��ئولين زندان به محمدرضا 

پهلوی گرديد: 
برويد و به اعليحضرت بگوييد كه اين آقايان جبهه ملی مخالف سلطنت 
نيستند بلكه می گويند مصلحت ش��ما و ملت ايران در آن است كه شما 
در كار حكومت دخالت نفرماييد اينها مخالف نظام مشروطه سلطنتی 
نيستند بلكه مدافع حاكميت ملی و خواستار اجرای كامل قانون اساسی 

می باشند.4
گفت وگوها ميان طرفين برای تقريباً دو ماه ادامه يافت. مهم ترين خواسته شاه تأييد 
انقاب سفيد از سوی سران جبهه بود و در مقابل آن هم، پيشنهاد اعطای منصب وزارت 
به 2،3 نفر از رهب��ران جبهه و همچنين مج��وز حضور به نمايندگان گ��روه مذكور در 
انتخابات مجلس شورای ملی بيست و يكم را عنوان نمود،5 در اين ميان عاوه بر سران 
نهضت آزادی، برخی ديگر از سران جبهه ملی من جمله داريوش فروهر و كشاورز صدر 

1. قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ص563.
2. همان، ص565. 

3. غامرضا نجاتي، شصت سال خدمت و مقاومت، همان، ص390؛ علی باقري، خاطرات 15خرداد تبريز، تهران، 
سوره مهر، 1388، ص73-74.

4. پرويز ورجاوند، همان، ص264. 
5. غامرضا نجاتي، همان، ص391. 
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)كه س��ابقه حضور در حزب توده نيز داش��ت( نيز 
ش��ديداً مخالف هر گونه مذاكره بودند.1 بنابر اظهار 
يكی از سران برجسته جبهه ملی )صديقی(، دليل 
اصلی تمايل حكومت وقت برای سازش با اين گروه 
سياس��ی اين بود كه از رهبری روحانيت در مبارزه 
عليه خود احس��اس خطر می نمود و با اين سياست 
در پی آن بود تا رهبری مخالفان رژيم را از روحانيت 
گرفته و تبديل به رهبری ملي��ون نمايد.2 در زمانی 
كه اوضاع در زندان بدان صورت در جريان بود، در بيرون از زندان نيز اعضای گروه مورد 
بحث بيكار ننشسته بودند. به طور مثال كميته دانشجويی اين گروه، علی رغم بی ميلی 
سران محبوس جبهه ملی، در اوايل ارديبهشت همان سال اعاميه ای عليه رژيم منتشر 

نمودند.3

رويکرد جبهه ملي نسبت به نهضت15خرداد
در اواخر فروردين برخی از اعضای كميته دانشجويی جبهه به قم نزد امام خمينی)ره( 
رفته و از ايشان خواستند كه اعاميه مشتركی عليه رژيم منتشر كنند كه البته با مخالفت 
امام مواجه شده و اين اقدام آنان، به نتيجه مثبتی برايشان نيانجاميد.4 همچنين با شروع 
ماه محرم )نيمه اول خرداد(، اعضای منتسب به اين گروه درصدد انتشار اعاميه هايی بر 
ضد دولت و همچنين تظاهرات عليه آن برآمده بودند.5 در همان مقطع زمانی، مخالفت 
صريح و قاطع امام خمينی)ره( با اقدامات حكومت وقت، س��بب گرديده بود تا بسياری 
از اعضای منتسب به جبهه ملی نيز خود را به ايش��ان نزديك نموده و به حمايت از امام 
مبادرت ورزند.6 گويا بازاريان و دانش��جويان منتس��ب به جبهه ملی و نهضت آزادی در 
برگزاری تظاهرات روز 11محرم كه مصادف با 14خرداد1342ش بود، در كنار روحانيت 

1. كريم سنجابي، همان، ص256.
2. غامرضا كرباسچي، همان، ص152. 

3. جبهه ملي به روايت اسناد ساواك، همان، ص163. 
4. همان، 349.

5. علی محمد گودرزي، همان، ص128؛ قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ص253 و 265. 
6. قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج2، ص283 و 352.

رویارویی سران جبهه با سياست 
انعطاف ناپذیر و خشن حکومت 
وقت، که منجر به حبس های پی 
در پی آنان در آن دوره زمانی 
شده بود، سبب گردید تا اکثریت 
آنان در تاکتيک مبارزه سياسی 
به خط مشی  پيش  از  بيش 

سازش کارانه متمایل شوند
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و پيروانشان نقش مهمی را ايفا نمودند.1
گفت وگوها ميان س��ران محبوس جبهه ب��ا نمايندگان حكومت وق��ت همچنان در 
جريان بود كه با دس��تگيری امام خمينی)ره( توس��ط عمال رژيم پهلوی در س��حرگاه 
15خرداد1342ش، طرفداران ايشان در صبح همان روز، به پاخاسته و اعتراض خود را 
به اين اقدام حكومت نش��ان داده و در پی آن، با واكنش شديد و خشونت آميز نيروهای 
امنيتی مواجه شدند. بدين ترتيب بود كه قيام نيمه خرداد42ش روی داد و مسائل ناشی 
از همين ماجرا به قطع مذاكرات طرفي��ن منجر گرديد.2 چنانك��ه در اظهارات يكی از 

اعضای كليدی و برجسته جبهه )صديقی( مربوط به همان روز آمده است: 
آقا با اين صداها )گلوله و رگبار( كه نمی شود چنين متنی را امضا كرد. 
اقًا صبر كنيد ببينيم كه وضعيت چگونه می شود وقتی حكومت مردم 
را به رگبار می بندد، چگونه برای ما اين حقوق را می تواند قائل شود. پس 

مانع شدم.3 
روايات ساواك، حاكی از ايفای نقش اعضای مذهبی به خصوص كميته بازار جبهه ملی، 
همراه با ديگر گروه های طرفدار امام خمينی، در رويداد مذكور اس��ت.4 البته با توجه به 
زندانی بودن همه رهبران جبهه ملی در مقطع زمانی مورد نظر و همچنين خط مش��ی 
سياسی منفعانه س��ران گروه مذكور در آن زمان، به نظر نمی رسد فعاليت كميته بازار 
جبهه ملی در قيام 15خرداد، به صورت حزبی و با اجازه س��ران حزب مطبوعشان بوده 
باشد. بلكه می توان آن را )همانند ديگر پيروان امام خمينی( از روی تعلق خاطر به امام، 
به عنوان يك رهبر مذهبی مخالف با رژيم وقت بشمار آورد. در ضمن برخی اعضای جبهه 
ملی، حضور گروهی از افراد منتسب به اين گروه سياسی در قيام نيمه خرداد را خودسرانه 
و غير حزبی عنوان نمودند.5 با همه اين اوصاف )جدای از گزارش ساواك درباره حضور 
بازاريان منتس��ب به جبهه در 15خرداد( می توان عنوان نمود ك��ه كميته بازار جبهه، 
مستقيماً در اين رويداد ايفای نقش نمود، زيرا اين كميته )همان طور كه پيش تر به آن 
اشاره شد(، همراه با كميته دانشجويی در كنار نهضت آزادی و حزب ملت در جناح غير 
1. رك: همان، ص360 و 391 و ج3، ص178؛ محمود مقدسی و ديگران )به كوشش(، ناگفته ها )خاطرات شهيد 
حاج مهدی عراقی(، تهران، رسا، 1377، ص183؛ شما، )شهدای مؤتلفه اسامی(، ش115، اسفند 1378، ص14؛ 

رحيم روحبخش، نقش بازار در قيام 15خرداد، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1381، ص192-197.
2. كريم سنجابي، همان، ص258.

3. عبدالرضا هوشنگ مهدوي، همان، ص150. 
4. قيام پانزده خرداد به روايت اس��ناد س��اواك، هم��ان، ج3، ص119 و 135 و 180؛ رحيم روحبخش، همان، 

ص209.
5. قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ص267.
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سازشكار و راديكال جبهه قرار داشتند و از سوی ديگر محمود مانيان كه در كنگره اول 
جبهه ملی نيز به عنوان نماينده اصناف حضور داشت، بافاصله بعد از 15خرداد دستگير 
شد و برای هشت ماه در زندان بسر برد.1 همچنين، ساواك در گزارشی مربوط به اوايل 

تير42ش عنوان می كند كه:
بازاريان منتسب به جبهه به علت آنكه ساير افراد و سران جبهه در آن 
روزها با آنان هم صدا نشده و همكاری نكردند، از آنان ناراحت، و شكاف 
عميقی بين آنان به وجود آمد و عناصر بازاری وابسته به جبهه شديداً از 
جبهه انتقاد و آن را مضر به حال دي��ن و مملكت می دانند به طوری كه 

جبهه در حال حاضر در بازار طرفداری ندارد.2
در آن سو، سرلش��كر پاكروان )رئيس وقت س��ازمان امنيت( در بعد از ظهر همان روز 
15خرداد، در يك مصاحب��ه راديويی اعام كرد كه جبهه ملی هي��چ دخالتی در واقعه 
مذكور نداش��ت.3 حتی نخس��ت وزير وقت ايران چند روز بعد از اين قيام در گفت وگو با 
خبرنگاران خارجی، ب��رای آنكه اين رويداد را به عنوان يك اق��دام ارتجاعی و متمايز از 
حركت روشنفكران )كسانی كه مورد تأييد و حمايت غرب بودند( نشان دهد، اعام نمود 
كه جبهه ملی هيچ دخالتی در اين ماجرا نداشت.4 سران گروه مذكور نيز اين اظهارات 
را تكذيب نكرده و سكوت را در دس��تور كار خود قرار دادند. البته در موضع گيری سران 
گروه مذكور نس��بت به اين واقعه نيز همانند وقايع پيش��ين اختاف نظر شديدی بروز 
نمود زيرا بع��د از آگاهی رهبران محبوس جبهه ملی نس��بت به قي��ام 15خرداد، بنابر 
پيش��نهاد مهندس بازرگان و موافقت صديقی، س��حابی، فروهر، اردالن، شاه حسينی، 
صدر و برخی ديگر از اعضای برجسته جبهه ملی، قرار بر اين شد كه اين گروه در نامه ای 
به صورت رس��می به اين اقدام رژيم اعتراض نموده و آن را محكوم نمايند اما در آن سو، 
جناح ديگری از سران جبهه متشكل از آذر، سنجابی، حسيبی، زيرك زاده و به رهبری 
صالح حضور داشتند كه به مخالفت با اين امر پرداختند كه در نهايت نيز هيئت اجرائيه 
جبهه مانع از انجام اين كار گرديد.5 حتی هنگامی ك��ه اعضای محبوس نهضت آزادی 
ايران من جمله سران آن مراسمی به منظور شب هفت شهدای 15خرداد در زندان تدارك 

1. حسين شاه حسيني، همان، ص129. 
2. جبهه ملي به روايت اسناد ساواك، همان، ص350. 

3. كريم سنجابي، همان، ص259.
4. محمد تركمان، همان، ص136.

5. غامرضا نجاتي، شصت سال خدمت و مقاومت، همان، ص394؛ غامرضا نجاتي، تاريخ سياسي 25ساله ايران، 
همان، ص243؛ پرويز ورجاوند، همان، ص181-182. 
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ديدند با اعتراض برخی از س��ران جبهه 
مواجه ش��دند.1 به غير از نهضت آزادی، 
ديگر حزب سياسی درون جبهه كه بعد 
از شروع نهضت روحانيت به رهبری امام 
خمين��ی، در زمينه خط مش��ی مبارزه 
سياسی به تدريج از هم سويان ملی گرای 
خود فاصله گرفته و به روحانيت نزديك 
شد، حزب ملت ايران به رهبری داريوش 
فروهر بود.2 با ورود تعدادی از روحانيون 
بلندپايه كش��ور ب��ه تهران در اواس��ط 

تير1342ش، به منظور حمايت از ام��ام خمينی )كه در زندان بس��ر می بردند( برخی 
اعضای جبهه ملی به خص��وص كميته بازار اين گروه سياس��ی درصدد رابطه نزديك و 
مستقيم با روحانيون مذكور به خصوص آيت اهلل شريعتمداری و آيت اهلل ميانی برآمدند.3

همين سياست سازش و سكوت س��ران جبهه نس��بت به قيام نيمه خرداد بود كه در 
نهايت، منجر به آزادی آنان در اواسط تابس��تان 1342ش گرديد. اين در حالی بود كه 
سران نهضت آزادی ايران كه در صدد صدور اعاميه ای تند عليه اين اقدام رژيم بودند، 
روانه دادگاه و در نهايت نيز به زندان های طوالنی مدت محكوم شدند.4 با اين حال، فعاالن 
بيرون از زندان نهضت آزادی با صدور اعاميه »ديكتاتور خون می ريزد« شديداً واكنش 
نشان دادند كه اين اقدام آنان نيز با اعتراض برخی سران محبوس جبهه مواجه گرديد.5 
برخی معتقدند كه قيام نيمه خرداد، تأثير بسيار مهمی در عدم تداوم فعاليت جبهه دوم 
داشت؛ بدين صورت كه اختاف نظر ميان رهبران اين گروه )در ارتباط با موضع گيری 
نسبت به قيام مذكور( را بيش از پيش تش��ديد نمود و اين سياست سكوت و انفعال، نه 
تنها موجب دوری بيش از پيش جناح راديكال و مذهب��ی جبهه ملی از بدنه اصلی اين 
گروه گرديد،6 بلكه واكنش شديد برخی از سران ميانه رو اين گروه را هم در پی داشت. 

1. محمد تركمان، همان، ص136. 
2. رك: قيام پانزده خرداد به روايت اس��ناد ساواك، همان، ج3، ص346؛ ش��اهد ياران، همان، ص59؛ حسين 

شاه حسيني، همان، ص117.
3. قيام پانزده خرداد به روايت اسناد س��اواك، همان، ص379 و 418-417 و 499؛ جواد منصوري، تاريخ قيام 

15خرداد به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1377، ج1، ص596. 
4. همان، ص139-141. 

5. لطف اهلل ميثمي، همان، ص137.
6. »جبهه ملی ايران«، بخارا، ش44، مهر 1384، ص169.

تفرقه و ناهمگوني خط مشي در جبهه 
ملی دوم سبب گردید تا نتوانند سياست 
واحدي براي هم سویي و همکاري با اميني 
عليه سلطنت اتخاذ نمایند، همين تشتت 
و اختالف دروني موجب شد تا در قبال 
نهضت روحانيت بر ضد اقدامات پهلوي، 
خط مشي واحد و یگانه اي در پيش نگرفتند 
و به همکاري با روحانيون و در رأس آنان، 
تبعيت از بنيانگذار کبير انقالب اسالمي 

یعني امام خميني)ره( مبادرت نورزیدند
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به عنوان نمونه دكتر صديقی در اعتراض به 
عدم صدور بيانيه علي��ه اقدام رژيم وقت در 
مورد سركوب مردم در نيمه خرداد، بافاصله 
بع��د از آزادی اش از زن��دان در اواخر مرداد 

رسماً از جبهه كناره گيری نمود.1
در حالی كه س��ران جبهه مل��ی در درون 
زندان حت��ی حاضر به صدور ي��ك اعاميه 
عليه اقدامات رژي��م در نيمه خرداد 42ش 
نش��ده بودند، اعض��ای جوان ت��ر آن كه در 
بيرون از زن��دان حضور داش��ته و عمدتاً در 
كميته دانشجويی اين گروه سياسی فعاليت 
می كردند، با اقدامات خشونت آميز حكومت 

وقت، بيش از پيش به اقدامات راديكال و حتی قهرآميز متمايل گرديدند:
طرفداران جبهه مل��ی مايل اند برنامه های ترور رجال سياس��ی مانند 
س��ال های 29-28ش در ايران شروع ش��ود و به همين اميد خود را به 

مقامات مذهبی نزديك ساخته اند...2
اين طيف از افراد جبهه معتقد بودند كه اگرچه آنان هيچ نوع تفاهمی با محافل مذهبی 
ندارند اما »اكنون كه س��وء سياست دربار و دولت موجب ش��ده است كه آنان از حقوق 
مردم دفاع كنند ما از اين عمل آنها كه برای ما بسيار ارزنده است و در روح مردم اثر دارد 
جانبداری می كنيم.«3 از طرفی، بنابر روايت ساواك ميزان محبوبيت امام خمينی)ره( 
بعد از قيام 15خرداد به اندازه ای افزايش يافت كه حتی اعضای بيرون از زندان جبهه ملی 
برای جلب نظر مردم خود را حامی و طرفدار امام نش��ان می دادند.4 فعاليت های كميته 
بازار و كميته دانشجويی جبهه ملی در راستای مبارزه سياسی، در يك ماه نخست بعد 
از واقعه نيمه خرداد، با توجه به جو سياسی وحشتناكی كه بر فضای سياسی ايران سايه 
افكنده بود، تقريباً متوقف گرديد، با اين حال، تحركاتی محدود از خود نشان می دادند.5

1. پرويز ورجاوند، همان، ص182. 
2. قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج2، ص45. 

3. همان.
4. همان، ص449. 

5. همان، ج3، ص25 و 96 و 125؛ رحيم روحبخش، همان، ص291. 

جبهه ملی به رغم تظاهر به هم سویی با 
روحانيت در مخالفت جدی با اقدامات 
رژیم پهلوی به جز رابطه ای که هواداران 
آن در بازار با روحانيون داشتند، هيچ 
گونه ارتباط رسمی با نهضت روحانيت 
برقرار ننمود و نه تنها اکثریت سران 
آن شدیداً مخالف همکاری سياسی 
با روحانيت بشمار می آمدند، بلکه به 
دليل عقاید خود مبنی بر عدم حضور 
روحانيت در عرصه سياست، رویکرد 
مثبتی نسبت به حضور روحانيت در 

عرصه سياسی نداشتند
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تشديد تفرقه دروني و روند رو به انحطاط جبهه ملي 
سياست سازشكارانه و سكوت سران جبهه ملی نه تنها به تفرقه در ميان اعضای بلندپايه 
گروه مذكور منجر گرديد بلكه موجب بدبينی اعضای اين گروه سياسی نسبت به رهبران 
آن شد تا آنجا كه بنابر روايت ساواك: »عده ای از اعضای جبهه ملی رهبران فعلی جبهه 
را قبول ندارند«1 و همچنين بنابر روايت يكی ديگر از اعضای جبهه »دنباله روی از مشی 
مبهم و محافظه كارانه جبهه دوم، نيروهای فعال ما را در صحنه عمل سياسی و مبارزاتی 
در جامعه فلج كرده و خصلت پيش��گامی و ابتكار عمل را از آنها سلب نمود.«2 اين خط 
مشی رهبران جبهه دوم، به خصوص اعضای جوان تر احزاب تشكيل دهنده اين گروه را 
)از اين زمان به بعد( به سوی مبارزه راديكال و قهرآميز كشاند. بنابر روايت يكی از اعضای 

حزب مردم ايران در آن زمان )حبيب اهلل پيمان(: 
من و )كاظم( سامی معتقد بوديم كه با آغاز مجدد سركوب بايد حزب 
مردم ايران هم مشی مبارزاتی خود را عوض كند و راه و مشی قهرآميز 
و تدارك انقاب را به عنوان وظيفه اصلی خود بپذيرد. من و س��امی به 
همراه بسياری از جوانان حزب به سوی روش مبارزاتی قاطع و انقابی 

روی آورديم.3
با اين حال، سياست س��كوت جبهه ملی در قبال قيام نيمه خرداد، در رابطه اين گروه 
با آيت اهلل ميانی نيز تأثيرگذار بود. به طوری كه بنابر روايت يكی از اعضای حزب مردم 
ايران وابسته به جبهه ملی »آيت اهلل از جبهه ملی بسيار ناراضی است و شكاف عميقی به 
وجود آمده است زيرا جبهه ملی در حوادث اخير به طور كلی پای خود را كنار كشيد.«4 
آخرين فعاليت سياسی منتسب به جبهه ملی5 در دوره زمانی موردنظر، مربوط می شود 
به اعاميه ای كه س��ازمان های جبهه ملی ايران به مناس��بت يازدهمين سالگرد واقعه 
سی تير منتشر نمودند. سرانجام بعد از حدود دو ماه تحمل زندان، امام خمينی)ره( در 
12مرداد1342ش آزاد شدند و بدين ترتيب اولين دوره زندانی خود را سپری نمودند.6 
از آن سو سران جبهه ملی نيز بعد از آزادی زندان در شهريور همان سال، در مورد انجام 

1. قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص120. 
2. يادنامه دومين سالگرد شهادت دكتر سامي، بی جا، چاپخش، 1369، ص20.

3. همان، ص21-22.
4. فرياد بعثت )فخرالدين حجازی به روايت اسناد ساواك(، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 

1383، ص35.
5. غامرضا كرباسچي، همان، ص154. 

6. قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ص568. 
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اقدامات عليه رژيم به شدت از س��وی نخس��ت وزير وقت ايران )علم( مورد تهديد قرار 
گرفتند. از سوی ديگر نيز جبهه دچار تنش داخلی قابل توجهی شده بود و حتی بسياری 

از افراد كميته دانشجويی اين گروه، به سوی مبارزه مسلحانه گرايش يافتند.1

نتيجه 
جبهه ملي دوم را مي توان يك گروه و به عبارتي بهتر، جريان سياس��ي بي س��امان و 
نامتجانس عنوان نمود، جرياني كه ملغمه اي از اش��خاص و احزاب سياس��ي متفاوت و 
ناهمسو در زمينه سياسي و اعتقادي بوده است. همين خصيصه كه از آغاز فعاليت جبهه 
مذكور، كامًا آش��كار و عيان بود، عامل اصلي عدم موفقيت و ايفاي نقشي تأثيرگذار از 
سوي اين جريان ملي گرا، در عرصه سياس��ي ايران طي همان برهه زمان بود، در حالي 
كه اين فرصت، چندين بار براي س��ران گروه مذكور طي س��ال هاي 1342-1339ش 
به وجود آمد. تفرقه و ناهمگوني خط مش��ي در جبهه ملی دوم سبب گرديد تا نتوانند 
سياست واحدي براي هم سويي و همكاري با اميني عليه سلطنت اتخاذ نمايند، همين 
تشتت و اختاف دروني موجب شد تا در قبال نهضت روحانيت بر ضد اقدامات پهلوي، 
خط مشي واحد و يگانه اي در پيش نگرفتند و به همكاري با روحانيون و در رأس آنان، 
تبعيت از بنيانگذار كبير انقاب اسامي يعني امام خميني)ره( مبادرت نورزيدند و حتي 
مي توان گفت همين پراكندگي و ناسازگاري با يكديگر سبب شد تا در زماني كه پهلوي 
اول درصدد جلب نظر و نزديكي با آنان برآمد، نتوانند تصميم مناس��بي گرفته، و حتي 
در راستاي منافع گروهي و شخصي خود در ساختار حكومت وقت، قدم بردارند، بلكه تا 
بيش از يك دهه بعد از آن، يعني بحبوحه انقاب ش��كوهمند اسامي، كامًا به حاشيه 

رانده شدند. 

1. كريم سنجابي، همان، ص260-261. 
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نقش روحانيت گيالن در وقایع مربوط به قيام 15خرداد

ميثم عبداللهی

چکيده
آيت اهلل سيد حسن بحرالعلوم رشتی و آيت اهلل سيد محمود ضيابری دو تن از بزرگترين 
مجتهدين گيان بودند كه در قضايای گيان در نهضت امام خمينی)ره( حضور پررنگی 
داش��ته و در قضايای تصويب نامه انجمن ه��ای ايالتی و واليتی حماي��ت زيادی از امام 
خمينی انجام دادند. نيز در جريان حركت امام خمينی در مقابله با انقاب سفيد، اين دو 
مجتهد گيانی در حمايت از امام به تهران عزيمت كرده و توسط رژيم دستگير و زندانی 
شدند و امام خمينی مكاتبات بسياری را با اين دو عالم مجاهد داشت كه از كتب اسناد 

بر جای مانده است. 
در قيام 15خرداد اين دو عالم گيانی به قصد حمايت از حضرت امام به تهران س��فر 
كرده و به همراه عده ای ديگر از علمای برجسته باد، علمای مهاجر لقب گرفتند و بعد از 
آن در قضايای كاپيتوالسيون و تبعيد امام خمينی، نقش حمايتی پررنگی را ايفا كردند. 
در اين نوش��تار درصدد هس��تيم تا نقش آيت اهلل بحرالعلوم و آي��ت اهلل ضيابری را در 
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حمايت از قيام 15خرداد 1342 تا زمان آزادی امام خمينی در اوايل سال 1343 مورد 
بررسی قرار دهيم. 

کليدواژه ها: قيام 15خرداد، ياران امام خمينی، علمای گيان، آيت اهلل س��يد حسن 
بحرالعلوم رشتی، آيت اهلل سيد محمود ضيابری.

مقدمه
بازخوانی نق��ش علمای باد در همراه��ی و حمايت از نهضت ام��ام خمينی، از جمله 
موضوعات مغف��ول در عرصه تاريخ نگاری انقاب اس��امی اس��ت. چه اينك��ه تا ابعاد 
نقش آفرينی عالمان طراز اول ش��هرهای مختلف در حمايت از انقاب اس��امی روشن 
نگردد، نمی توان به عمق راهبرد نهضت امام و همچنين به واكاوی علل بس��يج عمومی 

مردم در عرصه مبارزات سياسی اسامی پرداخت. 
آن گونه كه در آثار مكتوب و مستندات تاريخی مشاهده می شود، گيان همواره به عنوان 
يكی از استان های پيشگام در عرصه تحوالت سياسی تاريخ معاصر مطرح بوده است. اين 
نقش آفرينی پردامنه شامل طيف های گسترده ای از گيانيان بوده است. از مجاهدت های 
آيت اهلل ش��هيد خمامی در احيای »مش��روطه حقيقی« گرفته تا فعالي��ت مطبوعات و 
انجمن های صنفی مختلف كه به حضور در فتح تهران منجر شد، مشعل مبارزات سياسی 
هرگز در گيان خاموش نش��د. قيام مردم گيان به رهبری ميرزا كوچك خان- كه مقام 
معظم رهبری از آن به عنوان مينياتوری از جمهوری اسامی ياد كرده اند- پرده ديگری از 
طومار مجاهدت های گيانيان است. قيام آيت اهلل رسولی در سال 1305، مجاهدت های 
مرحوم شيخ يوسف نجفی جيانی- نويسنده كتاب طومار عفت- در دفاع از ساحت فرهنگ 

دينی، نمونه های ماندگار ديگری از سوابق مبارزاتی مردم گيان است. 
گيانيان با چنين پيش��ينه مبارزات��ی و سياس��ی، در بدو ش��كل گيری نهضت امام 
خمينی)ره(، به حمايت از ايشان برخاستند و علمای طراز اول گيان، خصوصاً حضرات 
آيات بحرالعلوم و ضيابری، در دوران غربت امام و نهضت نوپای اسامی، ندای رهبر كبير 

انقاب را لبيك گفتند و تا آخر پای اين عهد دينی ماندگار شدند. 
يكی از وقايع مهمی كه در قضايای سال 1342 اتفاق افتاد حمايت آيت اهلل بحرالعلوم و 
آيت اهلل ضيابری از حركت امام خمينی در ماجرای حمله نيروهای رژيم به مدرسه فيضيه 
بود كه به شهادت سيد يونس رودباری منتهی شده و زمينه ای برای ايجاد قيام 15خرداد 
1342 را مهيا كرد. همچنين امام خمينی در ديداری كه در 7 اسفند 1341 با عده ای از 
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متدينين تهران داشتند به مجاهدت دو مجتهد رشتی اشاره كرده و از ايشان به عنوان 
»بهترين و ارزنده ترين مردان دانشمند و روحانيت« ايران ياد می كند: 

در مملكتی كه به ج��رم اظهار نظر بر سرنوش��ت ملت��ش، بهترين و 
ارزنده ترين مردان دانش��مند و روحانيت را برای نيل ب��ه مقاصد خود 
دس��تگير و مضروب می نمايد چون دو تن از علمای برجس��ته رشت و 
چندين نفر از علمای قم و تهران و شهرستان ها ]كه[ خود، گواه بر ضعف 

دستگاه ]است[...1
گذشته از موارد پيش گفته، نبايد فراموش كرد كه بنابر گزارشات ساواك آيت اهلل سيد 
حسن بحرالعلوم رشتی و حاج محمدتقی ديبايی رشتی،2 از بزرگترين مبادی ارسال پول 
و وجوهات به سوی امام خمينی در دوران غربت امام خمينی در تبعيد به نجف بودند تا 

مبارزه از رونق نيفتد و دست امام خمينی برای فعاليت های انقابی باز باشد.3
مرور همراهی و نقش آفرينی گيانيان به رهب��ری علمای ربانی، در برهه قيام خونين 

15خرداد، موضوع نوشتار حاضر است. 

قيام 15خرداد در گيالن 
به دنبال سخنرانی افشاگرانه امام خمينی)ره( در روز عاشورای )13خرداد( سال 42 
رژيم ايشان را دستگير و زندانی كرد و صبح روز 15خرداد در قم، تهران، ورامين، كاشان 
و... تظاهرات بزرگی برپا گرديد كه با سركوب وحشيانه رژيم و كشتار عظيم مردم ادامه 

يافت. 
آيت اهلل ضيابری درصدد بود تا در اعتراض به اين واقعه بازارها را ببندد و شب واقعه در 
مسجد كاسه فروشان سخنرانی كرد ولی س��اواك به قدری در اين واقعه شدت عمل به 
خرج داد كه امكان اين مسئله فراهم نشد. فوری گزارشات متعددی از سخنرانی آيت اهلل 
ضيابری به ساواك رس��يد و پاكروان رئيس وقت ساواك به ساواك گيان در 16خرداد 
دستور داد كه امكان هر گونه فعاليت را از مبارزين بگيرند و اجازه بستن بازارها را به هيچ 
نحو ندهند و نيز »به ضيابری شديداً تذكر دهيد دست از تحريكات كه مسلماً به زيان وی 

1. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 
عروج، 1386، ج1، ص160. 

2. از بازاريان تهران 
3. توضيح بيشتر در اين باب، خارج از موضوع مقاله است و در فرصت های ديگر می توان به نقش شخصيت های 

مذكور در حمايت مالی از نهضت امام خمينی)ره( به صورت مبسوط و مستند پرداخت. 
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خواهد بود، بردارد.«1 استاد سيد حميد روحانی می نويسد: 
در رشت در پی انتشار خبر دستگيری امام، يكی از روحانيان شهر به نام 
ضيابری در مسجد كاسه فروشان به منبر رفت و از كسبه شهر خواست تا 
استخاص آقای خمينی از باز كردن بازار خودداری كنند. ليكن ساواك 
محل با تهديد و فشار، اهالی را از هر گونه واكنشی باز داشت و نيروهای 

انتظامی شهر نيز به حال آماده باش درآمدند.2
در همين زمان مراجع و بزرگان با ارس��ال تلگراف هايی اين واقع��ه را محكوم كردند. 
آيت اهلل العظمی سيد محمود شاهرودی از مراجع تقليد س��اكن نجف تلگرافی را برای 

آيت اهلل بحرالعلوم ارسال كرد: 
حجت االسام آقای حاج سيد حسن بحرالعلوم! 

فاجعه 12 محرم 1383]= دس��تگيری امام و قيام 15خرداد[ س��لب 
راحتی نموده، اطاق رهايی علما و انزجار از وضع كنونی به تهران قبًا 

تلگراف نمودم. سامتی اعام، اطاع دهيد.
الشاهرودی3

آيت اهلل شيخ عبداهلل مس��يح تهرانی از علمای پايتخت نيز تلگرافی را در 17خرداد به 
1. قيام 15خرداد به روايت اسناد، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1378، ج3، ص45-44 و 
ج7، ص380-379؛ و همچنين انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، تهران، مركز بررسی اسناد 

تاريخی وزارت اطاعات، 1389، ج1، ص18-22. 
2. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1388، ج1، ص576.

3. اسناد انقاب اسامی، با مقدمه سيد حميد روحانی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1374، ج1، ص130.
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آيت اهلل بحرالعلوم ارسال كرد و گفت: 
اين فاجعه عظم��ی را به حضور عالی و س��اير اعام و ح��وزه علمی و 
مؤمنين تسليت عرض نموده و از پيشگاه مقدس پروردگار مسئلت دارم 
كه برای تشفی قلب مقدس امام زمان- عجل اهلل فرجه الشريف- دست 

اجانب را و خيانت پيشگان را از حريم تشيع كوتاه... فرمايد.1
از رشت سه نفر از علمای طراز اول يعنی حضرات آيات س��يد حسن بحرالعلوم، سيد 
محمود ضيابری و سيد حسين رودباری راهی تهران شدند تا خشم خود را از دستگيری 
امام خمينی ابراز كنند. آنه��ا در روز 11تير 1342 در تهران حضور داش��تند. آيت اهلل 
ضيابری در مدت حضور در تهران، در منزل سيد باقر الهيجی واقع در خيابان ری، كوچه 
صف، بست كاشی ها اقامت داشت. احتماالً آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل رودباری هم در 

همين خانه سكونت داشتند.2 
از ساير نقاط كشور نيز قرار بود علمای بزرگ باد در تهران حاضر شوند. مراجع و بزرگان 
قم و مشهد نيز به تهران مهاجرت كردند و اين واقعه را محكوم كردند. آنها موفق شدند 
در تهران تجمع بزرگی از مجتهدين سرشناس كشور ايجاد كنند. بعضی از بزرگانی كه 
در تهران حاضر شدند و »مهاجرين« خوانده می ش��دند از اين قرار بودند: از قم: آيت اهلل 
مرعشی نجفی، آيت اهلل شيخ مرتضی حائری، عامه طباطبايی، آيت اهلل شريعتمداری. 
از مشهد: آيت اهلل ميانی، آيت اهلل شيخ مجتبی قزوينی. از خمين: آيت اهلل سيد مرتضی 
پسنديده )برادر امام( و سيد مهدی موسوی خوانساری. از همدان: آيت اهلل آخوند ماعلی 
همدانی و آيت اهلل بنی ص��در همدانی. از يزد: آيت اهلل محمد صدوق��ی. از تبريز: آيت اهلل 
حاج عبداهلل مجتهدی و سيد احمد خسروشاهی. از اصفهان: آيت اهلل خادمی اصفهانی. 
از اردكان: آيت اهلل سيد روح اهلل خاتمی. از خرم آباد: آيت اهلل حاج آقا روح اهلل كمالوند. از 
آبادان: آيت اهلل شيخ عبدالرسول قائمی، از كاشان: آيت اهلل سيد مهدی يثربی كاشانی. از 

قزوين: آيت اهلل رفيعی قزوينی.3
آيت اهلل سيد محمدحسين حسينی طهرانی كه خود از كسانی بود كه در جمع علمای 

مهاجر حضور داشت، درباره علل و كيفيت اين تجمع چنين می نويسد: 

1. همان، ج2، ص83-84.
2. آيت اهلل العظمی سيد محمدهادی ميانی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت 
اطاعات، 1380، ج1، ص153. در يكی از اسناد ساواك روز حركت به تهران، 14تير 1342 ذكر شده است. )قيام 

15 خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج7، ص386.(
3. اسناد انقاب اسامی، همان، ج4، ص84؛ سيد حميد روحانی، همان، ص672-670؛ آيت اهلل العظمی سيد 

محمدهادی ميانی به روايت اسناد، همان، ص120.
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اينها ]رژيم[ تصميم جدی داش��تند بر اعدام آي��ت اهلل خمينی. يك 
مجالس و محافلی در طهران اين طرف و آن طرف تشكيل می شد و ليكن 
اينها منتج نتيجه ای نبود و آن قدر قوی نبود كه بتواند از اعدام جلوگيری 
كند. ما ديديم كه چه  كار بايد بكنيم كه ايشان را از اعدام خاص كنيم؟ 
تحقيقات اين  طرف و آن طرف، باألخره به اينجا منتهی شد كه گفتند: 
فقط يك راه هست و بس، و آن اين است كه ايشان به مرجعيت مسلمين 
ش��ناخته بش��وند. زيرا كه طبق قانون، مرجع مصوني��ت دارد. و اگر به 
مرجعيت شناخته بشوند از نقطه نظر قانون، دستگاه و ساواك نمی توانند 

حكم كنند هر چه هم پرونده می خواهند درست كنند.
گفتيم: حاال مرجعيت را به چه قسم برايشان ثابت كنيم؟ زيد بنويسد 
]يا[ عمرو بنويسد اينكه تنها كافی نيست؟ گفتيم تمام علمای ايران از 
تمام شهرستان ها از هر جايی آن عالم درجه اولش، آنها بيايند در طهران 
و در مجلسی با همديگر اجتماعی داشته باشند و همگی تصويب كنند 
كه آيت اهلل خمينی مرجع اس��ت. لذا كاغذ نوش��تيم به هم��ه نقاط: به 
آيت اهلل ميانی در مشهد، به آيت اهلل صدوقی در يزد، به آيت اهلل خادمی 
و آيت اهلل حاج آقا رحيم ارباب و شمس آبادی در اصفهان، به آيت اهلل آقا 
سيد محمدعلی قاضی در تبريز، به آقا سيد حسن بحرالعلوم و آقا سيد 
محمود ضيابری در رشت، به آيت اهلل آخوند ماعلی همدانی در همدان 
و... علمای قم ه��م آمدند و در باغی نزديك حض��رت عبدالعظيم منزل 
گرفتند. آيت اهلل ميانی هم در خيابان ولی عصر فعلی كه اميريه س��ابق 
بود در يك منزل بزرگی اقامت كردند و علما در آنجا اجتماع مي كردند و 
اجتماع شان هم طول كشيد. يعنی يك ماه تقريباً اينها در طهران ماندند 
و ماقات ها داشتند و مجالس و محافلی داشتند. و خيلی هم خوب بود، 

بسيار خوب بود. مجالس گرم بود.1
هنوز آيت اهلل بحرالعلوم و دو مجتهد گيانی ديگر، در تهران حضور داشتند كه مسئولين 
رژيم در گيان به خاطر رسيدن ايام چهلم شهدای 15خرداد، به تكاپو افتادند كه به اين 
مناسبت در گيان اوضاع بر هم نخورد. در روز 19تير 42 در استانداری جلسه ای برگزار 

1. جمعی از فضا، آيت ن��ور؛ يادنامه عارف ب��اهلل و بامراهلل س��يدالطايفتين حضرت عامه آيت اهلل حاج س��يد 
محمدحسين حسينی طهرانی، عامه طباطبايی، ص295-296.
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شد و در آن اس��تاندار، رئيس تيپ مستقل 
گيان، فرمانده ژاندارمری، رئيس شهربانی 
و رئيس ساواك گيان در آن شركت داشته 
و تمهيدات بسياری را فراهم كردند تا از هر 

گونه تحرك جلوگيری كنند.1
علم��ای مهاج��ر در روز 27تي��ر تلگرافی 
را نس��بت به امام خمينی و علم��ای زندانی 
نوشتند و ارس��ال كردند. احتمال داشت كه 
رژيم اين تلگراف ها را به دست علمای زندانی 
نرساند ولی در اصل اين همراهی و همدردی 
با آنها بسيار مهم بود و باعث می شد كه رژيم، 
آنها را شخصيت های تنهايی نبيند كه برای 

كشتار آنها آماده شود بلكه بسياری را در بيرون، پيگير حال آنها ببيند. در اين اعاميه نيز 
امضای آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری، اولين و دومين امضا است و امضای آيت اهلل 

رودباری هفتمين آنهاست و 30 نفر ديگر از علما اين اعاميه را امضا كرده اند: 
محضر مبارك آيت اهلل العظمی آقای خمينی مرجع عاليقدر تقليد! 

... روحانيون شهرس��تان های ايران، پس از تقديم س��ام به جنابعالی 
و ابراز تأثر از پيش��امدهای ناگ��وار و اهانت به مقام ش��امخ روحانيت و 
مرجعيت، برای اظهار همدردی و پشتيبانی از هدف مقدس روحانيت، 
از شهرستان ها به تهران حركت نموده، استخاص حضرت عالی و كليه 
محبوسين حوادث اخير و موفقيت ش��ما را برای اعای كلمه اسام از 

خداوند متعال خواستاريم.2
جلسات متعددی در منازل موقت علمای مهاجر و مساجد برگزار شد تا تصميمات اساسی 
در برخورد دقيق و حساب شده با رژيم به دس��ت آيد. در روز 30 تير 1342 علما تصميم 
گرفتند كه 2 نفر از بزرگان جمع را به عنوان نماينده نزد شاه بفرستند تا با شاه مذاكره كنند. 
دو نفر از بزرگان جمع يعنی آيت اهلل شيخ مرتضی حائری و آيت اهلل روح اهلل كمالوند انتخاب 

1. قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص464.
2. اسناد انقاب اس��امی، همان، ج3، ص87؛ قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ص523؛ آيت اهلل 
العظمی سيد محمدهادی ميانی به روايت اسناد ساواك، همان، ج1، ص229؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه 

اسناد به روايت ساواك، همان، ج2، ص115-114.

رژیم به علمای مهاجر، به صورت 
رسمی اخطار داد که هر چه زودتر 
تهران را ترک کنند و تنها تا روز 
پنجشنبه 3 مرداد 42 فرصت دارند 
تا خودشان از پایتخت خارج شوند. 
آیت اهلل بحرالعلوم و سایر علما به این 
اخطاریه دولت چنين پاسخ دادند که ما 
برای روشن شدن وضع آیت اهلل خمينی 
و سایر علمای زندانی، به تهران آمده ایم 
و تا آزادی آنها محقق نشود تهران را 
ترک نخواهيم کرد و در صورت فشار 
دولت حاضر خواهيم بود زندانی شویم
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شدند ولی استخاره خوب نيامد و اين بزرگواران نرفتند. 
و اين دفعه باز دو نفر ديگر از بزرگترين مجتهدين جمع 
يعنی آيت اهلل سيد حس��ن بحرالعلوم و آيت اهلل شيخ 
عبدالرس��ول قائمی را انتخاب كردند و استخاره خوب 

آمد و قرار شد بروند.1 
روحانيونی كه پيشنهاد مذاكره را داده بودند توسط 
پاكروان، به ش��اه پيغام دادند كه می خواهند مذاكره 
كنند. ت��ا روز 3تير به اين درخواس��ت، نفي��اً و اثباتاً 
پاسخی داده نشد و اين به معنای بی اعتنايی به مذاكره 
بود. اين مسئله باعث شد تا حتی طرفداران مذاكره هم 
به اين نتيجه برسند كه مذاكره با اين رژيم، نتيجه ای ندارد.2 حجت االسام والمسلمين 
دكتر سيد حميد روحانی می نويسد كه در نهايت آيت اهلل كمالوند با شاه مذاكره كرد و 

مراتب نگرانی روحانيون را ابراز داشت: 
شاه در پاسخ، پس از كمی طفره رفتن و رجزخوانی اظهار داشت: شما 
مطمئن باشيد ما خمينی را نمی كشيم تا امامزاده ای درست شود. ما او 

را در ميان مردم لجن مال می كنيم!3
علمای مهاجر اعاميه ای را امضا كردند و بر »مرجعيت« ام��ام تأكيد كردند و در اين 
اعاميه هم آيت اهلل بحرالعلوم پيشگام از بقيه بود. در اين اعاميه كه به تاريخ 2مرداد 42 

صادر شده اشاره شده كه: 
حض��رت آيت اهلل العظمی خمين��ی- مدظله العالی- از مراجع مس��لم 
التقليد هستند و... طبق آيين مذهب شيعه، فتوای ايشان مانند فتوای 
ساير مراجع تقليد از قبيل فتاوای مرحوم آيت اهلل بروجردی- قدس سره- 
و فتوای حضرات آيات عظام مراجع تقليد فعلی- مدظلهم- الزم االتباع 
]بوده[ و هدف نظريات حضرت آيت اهلل خمينی مطابق هدف و نظريات 

1. قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ص514.
2. قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج8، ص366-365؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك؛ آيت اهلل 

حاج شيخ بهاءالدين محاتی، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1390، ج1، ص51-52.
3. سيد حميد روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، تهران، راه امام، 1360، ص556.

حضور اعتراض آميز علمای 
مهاجر چون آیت اهلل بحرالعلوم 
در تهران باعث عصبانيت 
رژیم شده بود چون رژیم در 
تالش بود این گونه القا کند 
که امام خمينی آزاد است ولی 
حضور این علما، بزرگترین 
دليل بر عدم آزادی امام بود که 
می توانست بسيج توده ها را هم 

به همراه داشته باشد
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كليه مراجع و آيات عظام است.1
س��ومين اعاميه علمای مهاج��ر حاوی اعتراض ب��ه تصويب مصوبات غي��ر قانونی و 

دستگيری های اخير بود:  
متأسفانه دولت، به جای قبول نصايح مشفقانه و مراعات قانون اساسی 
و اجرای اص��ل دوم متمم آن، عاوه بر حمله و تج��اوز به حريم مقدس 
روحانيت، بسياری از طبقات مختلفه و اصناف محترم را به جرم حمايت 
از حجج اسام و تقاضای قانون اساسی و طلب آزادی، بازداشت و از هيچ 
نحو ايذاء و اهانت و پرونده سازی نسبت به آنها خودداری نكرد. عليهذا 
جامعه روحانيت... اعت��راض خود را به اين رويه به س��مع مردم ايران و 

جهان می رساند.2
رژيم تاش زيادی برای بازگرداندن علمای مهاجر به شهرهايشان انجام داد تا هر صدای 
مخالفی را خاموش كند و علمای مهاجر مقاوم��ت می كردند. رژيم به علمای مهاجر، به 
صورت رسمی اخطار داد كه هر چه زودتر تهران را ترك كنند و تنها تا روز پنجشنبه 3 
مرداد 42 فرصت دارند تا خودشان از پايتخت خارج شوند. آيت اهلل بحرالعلوم و ساير علما 
به اين اخطاريه دولت چنين پاسخ دادند كه ما برای روشن شدن وضع آيت اهلل خمينی و 
ساير علمای زندانی، به تهران آمده ايم و تا آزادی آنها محقق نشود تهران را ترك نخواهيم 

كرد و در صورت فشار دولت حاضر خواهيم بود زندانی شويم.3
رژيم برای آرام كردن فضا، امام خمينی را در 11مرداد 42 از زندان به خانه ای در شمال 
تهران منتقل كردند و تحت الحفظ نگه داشتند. در اين خانه آزادی كمی داده بودند و بعضی 

از نزديكان امام توانستند ايشان را زيارت كنند و خبر سامتی ايشان را به مردم بدهند. 
علمای مهاجر در 31مرداد 42 اعاميه را در تحريم انتخابات دوره 21 مجلس شورای 
ملی كه قرار بود به زودی برگزار ش��ود صادر كردند. اين اعاميه در حالی صادر شد كه 
عده ای از علمای مهاجر با فشار دربار به شهرهايشان بازگشتند ولی آيت اهلل بحرالعلوم و 
آيت اهلل ضيابری همچنان در تهران ماندند و بر آزادی بی قيد و شرط امام خمينی تأكيد 

1. اسناد انقاب اسامی، همان، ص89-88؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، همان، 
ج2، ص131؛ ياران امام به روايت اسناد س��اواك؛ خادم شريعت؛ آيت اهلل حاج آقا حس��ين خادمی، تهران، مركز 

بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1380، ص25.
2. اسناد انقاب اسامی، همان، ص92-91؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك؛ آيت اهلل محمد كفعمی خراسانی، 

تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1392، ص69. 
3. آيت اهلل العظمی سيد محمدهادی ميانی به روايت اسناد ساواك، همان، ج1، ص246-245؛ قيام 15خرداد 

به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص530.
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داشتند. ظاهراً آيت اهلل رودباری نيز از كسانی بود كه به رشت بازگشته بود چون امضای 
ايشان بر اين اعاميه و بر اعاميه های بعدی، ديده نمی شود. در باالی اين اعاميه اين 
جمله نقش بسته بود: »جامعه روحانيت ايران، ش��ركت در انتخابات فرمايشی را جايز 

نمی داند.«1 آنها همچنين از فريب رژيم درباره آزادسازی امام پرده برداشتند: 
حضرت آيت اهلل خمينی- مدظله- را يك روز فق��ط به منظور تخدير 
اعصاب مردم و صحنه س��ازی، از زندان آزاد كردند ولی بافاصله ايشان 
را محصور نمودند و در حقيقت از زندانی به زندانی ديگر منتقل شدند.2 
در اين اعاميه به شرايط خفقان آوری كه رژيم ايجاد كرده بود، اشاره شده و در نهايت 

وظيفه مردم را چنين معلوم كردند: 
برادران دينی متوجه باشند در وضع حاضر، هر نوع فعاليت انتخاباتی 
از قبيل شركت در تظاهرات و اجتماعات ساختگی و كانديدا شدن و رأی 
دادن و عضو انجمن های فرمايشی شدن موجب تقويت دستگاه ديكتاتور 
و جبار و سرپوشی بر جرائم و قانون شكنی آنان قرار دارد و مسلماً مخالف 

دستورات شريعت اسام است.3
آيت اهلل بحرالعلوم به همراه علمای ديگر چون آيت اهلل مرتضی مطهری، آيت اهلل انواری، 
آيت اهلل ضيابری، آيت اهلل غفاری، آيت اهلل س��يد روح اهلل خاتمی، آيت اهلل شيخ فضل اهلل 
محاتی، آيت اهلل شيخ جواد فومنی حائری و آيت اهلل سيد رضی الدين شيرازی تلگرافی 
را در 7شهريور 42 به آيت اهلل طالقانی كه در زندان قصر به سر می برد ارسال كردند و به 
ايش��ان گفتند: »فداكاری های جنابعالی و ديگر آقايان برادران ايمانی، موجب مباهات 

جامعه اسامی، ملت ايران و باالخص روحانيين می باشد.«4
گفتنی است كه امضای حجت االسام والمسلمين سيد حبيب اهلل موسوی داماد آيت اهلل 
بحرالعلوم و امام جماعت مسجد صيقان رشت نيز در پای اين تلگراف ديده می شود و 

حاكی از اين است كه ايشان هم برای چند روزی به جرگه علمای مهاجر پيوسته بود.
آيت اهلل سيد مرتضی پس��نديده برادر بزرگ تر امام خمينی كه خودش در زمره علمای 

1. اسناد انقاب اسامی، همان، ج3، ص95؛ قيام 15خرداد به روايت اس��ناد ساواك، همان، ج4، ص72؛ سير 
مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، همان، ج2، ص154. 

2. اسناد انقاب اس��امی، همان، ص96؛ قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ص73؛ خادم شريعت؛ 
آيت اهلل حاج آقا حسين خادمی، همان، ص32.

3. اسناد انقاب اسامی، همان، ص97؛ قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج4، ص73؛ خادم شريعت؛ 
آيت اهلل حاج آقا حسين خادمی، همان، ص32.
4. اسناد انقاب اسامی، همان، ج3، ص99.
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مهاجر قرار داشت، در فرصت پيش آمده، با امام در حضور مأموران ديدار كرد و طی سخنانی 
به طور اجمال، بسياری از خبرها چون آمدن علمای بزرگ به تهران و نيز بسته بودن بازار 
و تعطيلی درس های حوزه و مسائل ديگر را به اطاع ايش��ان رساند. او به سفر دو مجتهد 

رشت هم اشاره كرد: 
من با امام صحبت كردم و تمام مطالب را به ايشان گفتم. اظهار داشتم: 
»آقای شريعتمدار تقاضای ماقات دارند موافقيد يا خير؟« گفتند: »مگر 
ايش��ان به تهران آمده اند؟« گفتم: »آری، تازه آمده اند و منزل آيت اهلل 
خوانساری وارد شده اند.« ايشان پرسيدند: »چرا آمده اند؟« پاسخ دادم: 
»كار داش��تند!« آنگاه گفتم: »آقای ضيابری1 و آق��ای بحرالعلوم هم از 
رش��ت آمده بود. آيت اهلل آملی كه در تهران بودند سام رساندند. آقای 
ميانی هم آمده بودند و سام رساندند« و يك يك اسامی علما را گفتم 

كه ايشان متوجه بشوند همه در تهران جمع شده اند.2
حضور اعتراض آميز علمای مهاجر چون آي��ت اهلل بحرالعلوم در تهران باعث عصبانيت 
رژيم شده بود چون رژيم در تاش بود اين گونه القا كند كه امام خمينی آزاد است ولی 
حضور اين علما، بزرگترين دليل بر عدم آزادی امام بود كه می توانست بسيج توده ها را 
هم به همراه داشته باشد. به رغم فشارهايی كه رژيم به آنها وارد كرد كسانی چون آيت اهلل 
بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری بر روی موضعشان ايستاده بودند و مقهور رژيم نشدند. در 
نهايت رژيم در اواخر شهريور و اوايل مهر بدون ايجاد س��ر و صدا، بقيه علما را با فشار از 
پايتخت راند. اين بار آيت اهلل ضيابری را تنها و به صورت تحت الحفظ به رشت فرستادند 
و ايشان در اول مهر 42 بدون هيچ گونه اس��تقبالی وارد رشت شد.3 آخرين گروه از اين 
علما، در روز 15مهر تحت الحفظ به مش��هد و قم اعزام ش��دند.4 جالب است كه آيت اهلل 
بحرالعلوم در 18مهر به همان صورت و بدون هيچ گونه تشريفات و استقبالی وارد رشت 
شد! اين به معنای آن است كه آيت اهلل بحرالعلوم 3 روز بعد از آخرين گروه علمايی كه به 
شهرهايشان فرستاده شدند، به رشت بازگشت و بيش از همه علمای مهاجر در تهران به 

اميد آزادی امام ايستاد و در مقابل رژيم نيز تسليم نشد.5

1. به اشتباه »ياوری« نوشته شده بود.
2. محمدجواد مرادی نيا )به كوشش(، خاطرات آيت اهلل پسنديده، تهران، سوره مهر، 1388، ص137-139. 

3. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ج1، ص80.
4. سيد حميد روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، همان، ص594.

5. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص80.
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امام خمينی در اواسط فروردين 43 آزاد و در 18 فروردين از زندان آزاد و وارد قم شد. 
سيل تلگراف های تبريك به سوی ايشان سرازير شد. آيت اهلل بحرالعلوم تلگراف تبريكی 

را به اين شرح برای امام ارسال كرد كه امضای آيت اهلل ضيابری هم بر آن بود:
حضرت آيت اهلل العظمی آقای خمينی- مدظله العالی-!

با تقديم سام. مراجعت شرافتمندانه را در اين سال جديد تفأل به خير 
]زده[ و به عموم مسلمين جوانمرد و عرض تبريك و اميد داريم هميشه 

در ادای وظايف، آزادانه موفق باشيد. 
الحاج بحرالعلوم، الحاج ضيابری1

امام خمينی در 19فروردين 43 پاسخ آيت اهلل بحرالعلوم را چنين داد: 
خدمت حجت االسام والمسلمين آقای بحرالعلوم !

از عواطف كريمه متشكر. توفيق علمای اسام را در احقاق حق و ابطال 
باطل خواستار است. 

خمينی 2
آيت اهلل بحرالعلوم همچنين به آيت اهلل حاج آقا حسن قمی از مراجع تقليد ساكن مشهد 

كه به تازگی آزاد شده بود3 نيز تلگراف تبريكی ارسال كرد: 
حضرت آيت اهلل آقای قمی- مدظله العالی-! 

آزادی شرافتمندانه در سال نو را متقاباً بالخير عرض نموده تبريك ]نموده 
و[ توفيق علمای اسام در احقاق حق و ابطال ]باطل[ مسئلت ]می كنم[.

الحاج بحرالعلوم- الحاج ضيابری4
آيت اهلل بحرالعلوم به مناس��بت آزادی امام، تلگراف تبريكی ب��رای آيت اهلل ميانی از 

مراجع تقليد ساكن مشهد ارسال كرد: 
با تقديم سام. مراجعت حضرت آيت اهلل آقای خمينی را در اين سال 
جديد، تفأل به خير ]می زنم[ و به مسلمين شريف، خصوصاً حضرتعالی 
عرض تبريك ]می نماي��م[. خداوند متعال همگی را هميش��ه به ادای 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص43؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، همان، ج2، ص460.

2. س��يد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، همان، ص874؛ صحيفه امام، ج 1، ص264؛ انقاب اس��امی به 
روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص45؛ س��ير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، 

همان، ج3، ص149.
3. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، همان، ج2، ص447.

4. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص53.
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وظايف موفق فرمايد.
الحاج بحرالعلوم1

به دنبال آزادی امام، طاب گيانی جوان و پرجنب و جوش مقيم قم، تلگراف تبريكی 
برای مرجعيت دينی شان در گيان كه زحمات زيادی برای اهداف نهضت كشيده بود 

يعنی آيت اهلل بحرالعلوم در 17فروردين 43 فرستادند: 
محضر حضرات آيات عظام آق��ای حاج بحرالعلوم، )رونوش��ت( حاج 
ضيابری، )رونوش��ت( حاج آقا حسين رودباری و س��اير آقايان علمای 

اعام- دامت بركاته-!
ورود بزرگ مرجع عاليقدر جهان تشيع حضرت آيت اهلل عظمی آقای 
خمينی به قم كه موجب س��رافرازی عموم ش��يعيان، خاصه روحانيت 
گرديده است به شما و ساير علما و مس��لمين تبريك گفته و موفقيت و 

عزت روحانيون و مسلمين را در پرتو عنايات بقيه اهلل خواهانيم.
محمد محمدی، عباس محفوظی، محمد ايمانی، حس��ين ش��بعث، 
محمدعلی امينيان، محمدعلی فيض، سيد مرتضی صديق، زين العابدين 
قربانی، مجتبی رودباری، عبداهلل خائفی، علی اكبر حس��نی، علی اصغر 
احدی، محمدعلی احمدی، غامحس��ين كاشفی، اس��ماعيل عابدی، 
محمد جعفری، محمدرضا مهدی پور، سيد مهدی شريفی، ضيا روحانی.2

آيت اهلل بحرالعلوم نيز به اين تلگراف چنين پاسخ داد:
حضرت ثقه االس��ام آقای حاج آقای مجتبی رودباری و ساير علمای 

گيان مقيمين قم! 
تلگراف تبريك مراجعت حضرت آي��ت اهلل واصل ]گرديد و[ تبريكات 
صميمانه متقابًا تقديم ]می شود[. توفيق علمای اسام ]را[ در احقاق 

حق و ابطال باطل مسئلت ]دارم[.
الحاج بحرالعلوم3

آيت اهلل بحرالعلوم تلگرافی نيز به حس��نعلی منصور نخس��ت وزير در 28فروردين 43 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص55؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، همان، ص474.

2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص52؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، همان، ص449-450. 

3. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص50؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، همان، ص473.
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ارس��ال كرد كه مورد سانسور س��اواك قرار گرفت و 
ساواك اجازه نداد كه اين تلگراف به همين صورت به 

نخست وزير برسد:
حضور محترم جناب اشرف آقای نخست وزير!

آزادی آيت اهلل آق��ای خمين��ی ]در[ طليعه تدارك 
تنفر عمومی، موجب عرض تش��كر ]است[. اميدست 
در تطبيق مصال��ح عمومی با قوانين ش��رع مطهر كه 
اساس مشروطيت اس��ت هميش��ه جنابعالی منصور و عموم مسلمين، 

مسرور باشند...
الحاج بحرالعلوم
سيد محمود ضيابری1

جالب اس��ت كه س��اواك اين تلگراف آيت اهلل بحرالعل��وم را به همين ص��ورت برای 
نخست وزير نفرستاد چرا كه اين تلگراف، توهين به نخست وزير بود. آنها عبارت »طليعه 

تدارك تنفر عمومی« را سانسور كرده و نامه را برای نخست وزير ارسال كردند!2
در همين ايام، سخن از سفر امام خمينی به مشهد با دعوت آيت اهلل ميانی مطرح شد 
ولی معلوم نيست كه اين سفر به قصد زيارت بوده است يا به قصدی ديگر. در هر صورت 
آيت اهلل بحرالعلوم رشتی و آيت اهلل خادمی اصفهانی نيز با اين نظر، همراه بوده است و در 
اين زمينه با امام مكاتبه كرده بودند. امام خمينی در نامه ای كه در جواب آيت اهلل ميانی 

نوشته به اين مسئله چنين اشاره كرده اند: 
راجع به حركت به آس��تان قدس ب��ا كمال آرزو ك��ه دارم، محذورات 
عديده ای است كه شمه ای از آنها را به حضرات حجتين آقای بحرالعلوم 

و آقای خادمی- دامت بركاتهما- تذكر دادم و مورد تصديق واقع شد.3
امام خمينی در خال وقايع قيام 15خرداد، در روز 6آبان 1342 نامه ای به علمای يكی 
از استان ها نوشته و آنها را به خاطر كوتاهی در موضع گيری و محكوم كردن جنايات رژيم 
توبيخ كرد. ايشان برای الگودهی، به معرفی مناطق فعال در قضايای 15خرداد پرداخته و 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص42؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، همان، ج3، ص46.

2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص39؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، همان، ص70.

3. صحيفه امام، ج21، ص532.

امام خمينی در خالل وقایع 
قيام 15خرداد، در روز 6آبان 
علمای  به  نامه ای   1342
یکی از استان ها نوشته و 
آنها را به خاطر کوتاهی در 
موضع گيری و محکوم کردن 

جنایات رژیم توبيخ کرد
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به قم و تهران اشاره كرده و سپس به ذكر اجتماعاتی كه توسط مجتهدين رشت به وجود 
آمده و نيز تلگراف های متعددی كه در محكوميت جنايات رژيم از گيان ارسال شده بود 
اشاره كرده و می نويسند: »از گيانات نيز تلگرافات ]فرستاده اند[ و در آنجا اجتماعاتی 
بوده« است.1 امام خمينی)ره( گيان را در زمره فعال ترين مناطق ايران بعد از تهران و 
قم ذكر كرده اند كه برای الگودهی به مناطق غير فعال مورد معرفی از سوی امام خمينی 
قرار گرفت و البته پيشتازی در عرصه مبارزه، بدون هدايت و رهبری آيت اهلل بحرالعلوم 

محقق نمی شد. 

1. همان، ص504.
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پانزده خرداد و شکل گيری مفهوم جدید سياست در ایران

گروه پژوهش بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی 1

مقدمه 
اين مقاله جمع بندی نتايجی اس��ت كه از نهضت 15خرداد در مبان��ی تئوريك نگاه 
اس��امی  به حوزه سياس��ت می توان گرفت. اين فصل لزوماً مبتنی بر اس��ناد تاريخی 
نيس��ت بلكه تفس��ير تئوريك تمامی  اس��نادی اس��ت كه هم در اين مجموعه و هم در 
متون ديگری كه درباره نهضت امام خمينی، منتشر شده، گردآوری شده است. به نظر 
می رسد آنچه نهضت 15خرداد را برای هميش��ه نقطه عطف تاريخ تحوالت ايران كرد 
همين نتايج تئوريك اس��ت. بررسی های اس��نادی اگر منجر به نتايج تئوريك نشود نه 
اين كه بررس��ی های قابل اعتنايی نيس��ت ولی هيچ جامعه ای را به الزام آوری نسبت به 
فرآيند دگرگونی های سياسی و اجتماعی سوق نمی دهد و آنها را وفادار به اين تحوالت 

نمی سازد.

1. اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره س��وم، س��ال دوازدهم، ش��ماره 43 و 44، بهار و تابستان 94 به چاپ 
رسيده است.
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تا وقتی اين نتايج تئوريك پابرجا اس��ت وفاداری به نهضت ام��ام خمينی رمز تمامی 
 فروبستگی هايی است كه يك ملت ممكن اس��ت در فرآيند تحوالت تاريخی گرفتار آن 
شود. تا وقتی وفاداری به دال مركزی امر سياس��ی در منطق امام خمينی در اين كشور 
پا برجاست امكان ندارد گرفتاری های دوران، ملت ايران، نخبگان ايران و نظام سياسی 
ايران و انقاب اسامی  را از مس��يرش منحرف س��ازد. زنده بودن و زنده ماندن انقاب 
اس��امی  و كارآمدی نظام جمهوری اس��امی  در دنيای پيچيده و متلون سياس��ت به 
وفاداری به دال مركزی سياست در انديشه های امام خمينی وابسته است. دال مركزی 

امر سياسی در آرمان ها و انديشه های امام به قرار زير است: 

1. نهضت 15خرداد و بسترهای شکل گيری مفهوم جديد سياست در ايران
آندره مالرو نويسنده معروف فرانس��وی در يكی از آثارش گفته است كه قرن بيست و 
يكم يا مذهبی است يا وجود ندارد. ما نمی دانيم آيا اين تعبير منطبق با رخدادهای اين 
قرن در نقاط استراتژيك جهان خواهد شد يا نه؛ اما بی ترديد می دانيم كه قرن بيست و 

يكم برای مردم ايران با تمام وجوهش يك قرن مذهبی خواهد بود.
آنچه در ايران اواخر قرن بيستم به وقوع پيوست يك رخداد در حال گذار نيست. انقاب 
اسامی  ثابت كرد كه ميان مفاهيم رس��می  و واقعيت های اجتماعی شكاف گسترده ای 
وجود دارد. مفاهيم سياسی و اجتماعی قديم در پرتو تحوالت مربوط به انقاب اسامی 
 استعداد كافی برای تبيين اين رخدادها را ندارد. نارضايتی از مقوالت سياسی مستقر و 
رسمی  در بسياری از حوزه های انديشه سياسی منعكس است. برای فهم دگرگونی های 
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سياسی دوران معاصر، مهم اس��ت كه بدانيم در ايران از چه دوره ای چنين ترديدی در 
كارآمدی مفاهيم سياسی پيدا شد.

مطالعات عميق تاريخ معاصر ايران نشان می دهد كه اواخر دهه سی و آغاز دهه چهل 
خاستگاه پيدايش چنين ترديدی در جامعه ايران اس��ت و امام خمينی اولين متفكری 
اس��ت كه جلوه های مختلف ضرورت بازنگری در اين مفاهيم كهنه و منسوخ بودن آنها 

را اعام می كند.
تا قبل از دهه چهل و ظهور امام خمينی در صحنه تحوالت سياسی و اجتماعی ايران، 
تفكرات هم آهنگی درباره بنياد انديشه سياسی در حوزه تفكرات اسامی  در دوران جديد 
وجود نداشت. وضع تفكر در باب نظريه سياسی در زمانی كه كتاب كشف اسرار نوشته 
می ش��د با آنچه بعد از آن در دهه چهل اتفاق افتاد، بس��يار متفاوت بود. حتی تا قبل از 
15خرداد 1342 اين گونه نبود كه نظريه های بومی  سياست در ايران استعدادی برای 

ايجاد دگرگونی های بنيادين داشته باشد. 
امام خمينی شايد بيش از هر متفكر و متألهی به سياست به عنوان يك مقوله حياتی 
در سلوك زندگی مسلمانی نظر داشته اس��ت. ما در آثار، افكار و گفتارهای امام به هيچ 
اظهار نظر مشكوكی درباره ارزش سياست به اين معنا برنمی خوريم كه بخشی از سياست 
و موضوعات و مسائل آن خارج از وظيفه مسلمانی باشد. انديش��ه ها و آثار امام همواره 
پيرامون حيات اجتماعی مس��لمانان و فضای زندگی آنها دور م��ی زد. به خاطر همين 
تأمات مصرانه بر امكان سياست است كه افكار امام، نسلی از نظريه پردازان معاصر ايران 

و جهان اسام را تحت تأثير خود قرار داده است.
آنچه امروزه به عنوان انقاب اس��امی، جمهوری اس��امی، سياست اسامی و اسام 
سياسی در گوشه و كنار جهان مورد پژوهش قرار می گيرد و تأثير سرنوشت سازی نيز بر 
نظريه های انتقادی نسبت به مدرنيته و شاخه های فكری، فلسفی، ايدئولوژيك و فرهنگی 
غرب و گرايش های سياسی- اجتماعی آنها مثل ليبراليسم، كمونيسم، سوسياليسم و 
سكوالريسم دارد و از همه مهم تر آنچه به عنوان موج چهارم بيداری اسامی  اكنون در 
جهان اس��ام جريان دارد، بی ترديد بدون فهم نوع نگاه امام به حوزه سياس��ت از زاويه 

آموزه های اسامی  قابل شناسايی و تجزيه و تحليل نيست.
حكمت سياسی در انديش��ه های خمينی كبير روش��ی چند رگه در معارف اسامی 
 اس��ت كه نمی توان به تنهايی با مطالعه فقه، فلس��فه، عرفان، كام يا هر دانش مجزای 
ديگری در معارف اسامی  بدان دس��ت يافت. در صورت بندی انديشه امام خمينی هم 
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گره گش��ايی های فقهی در ح��وزه اجتماعی 
حضور دارد، هم رمزگش��ايی های فلسفی در 
مبادی عقلی حكومت و سياست؛ هم اصول 
موضوعه عرفان و اخاق را در نگاه وحدانی به 
سياست كه در عالم كثرت ظهور و حضور دارد 
می بينيم و از همه مهم تر نگاه كامی  به حوزه 
سياست كه به سياست ماهيت اعتقادی داده 
و برای همه قواعد و اح��كام فقهی صاحب و 
مسئول می بيند. بنابراين نبايد ترديد كرد كه 
ورود امام از موضع يك مجتهد، فقيه، عارف، 
متكلم، اديب، فيلسوف و حكيم به سياست از 
تمام تعاريف متعارف از سياست خارج بود و 
شايد يكی از داليلی كه باعث شد تا نوع نگاه امام به حوزه سياست هنوز ناشناخته باقی 

بماند همين نگاه حكمی  به سياست است؛ نگاهی كه در تعاريف رسمی  وجود ندارد. 
امام هيچ شباهتی از جهت ورود به حوزه سياست با فقهای ديگر ندارد و كسانی كه از 
زاويه يكی از معارف اسامی  مثل فقه يا عرفان يا فلسفه به دنبال شناخت و تحليل امام 
هستند توفيقی به دس��ت نمی آورند. امام به دليل نوع نگاه به سياست از زاويه حكمت 
اسامی  و دستاوردهای بشری، تكامل مضامين اصلی نظريه اش را در چهار مضمون اصلی 

در سياست دنبال می كند: عقانيت، عدالت، معنويت و آزادی. 
در فهم انديشه امام اين چهار مضمون از هم جدا نيست. مقوله فراگير و عمده در انديشه 
امام معنا و امكان سياست در معارف اسام است. امام به سياست به عنوان مجموعه ای از 
متون و نظريات مهم كاسيك نگاه نمی كند و آثار بزرگ سياسی را برحسب ارزش های 
انسانی و اسامی شان می سنجد. غير ممكن اس��ت در آثار امام نقدی مفصل و مشروح 
درباره متون سياسی يا نظريه های سياس��ی پيدا كنيم. زيرا سياست در انديشه امام به 
شكل مطالعه آثار يك نويس��نده يا يك متفكر عرضه نمی شود. سياست را نمی توان در 
معارف اس��امی  جدا از حوزه های ديگر معرفت در نظر گرفت. پرسش از مبادی اوليه و 
اصول موضوعه سياست در انديشه های امام ناظر به همه وجوه سياست است. بعضی از 
متفكران مسلمان از ميان بنيادهای معرفت سياسی تنها به مسئله »چه كسی يا كسانی 
بايد حكومت كنند«، پرداخته اند و درگيری آنها در حوزه سياست تنها در همين مؤلفه 

تا قبل از دهه چهل و ظهور امام 
خمينی در صحنه تحوالت سياسی و 
اجتماعی ایران، تفکرات هم آهنگی 
درباره بنياد اندیشه سياسی در حوزه 
تفکرات اسالمی  در دوران جدید 
وجود نداشت. وضع تفکر در باب 
نظریه سياسی در زمانی که کتاب کشف 
اسرار نوشته می شد با آنچه بعد از آن 
در دهه چهل اتفاق افتاد، بسيار متفاوت 
بود. حتی تا قبل از 15خرداد 1342 
این گونه نبود که نظریه های بومی  
سياست در ایران استعدادی برای ایجاد 

دگرگونی های بنيادین داشته باشد



55
9

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

ران
در اي

ت 
ياس

د س
جدي

وم 
مفه

ی 
گير

كل 
و ش

داد 
خر

ده 
پانز

است. عده ای ديگر تنها به مضمون حياتی »ارزش ها و روش های حكومت از كجا می آيد«، 
می پردازند و مباحث بنيادين ديگر سياس��ت در آثار آنها مغفول واقع شده است. بعضی 
از متفكرين نيز فقط به »عقانيت تجمع سياسی جامعه« توجه كرده و اين كه چرا بشر 
به حكومت نياز دارد و آيا انس��ان فطرتاً اجتماعی اس��ت يا خير و مباحثی شبيه به اين 
می پردازند و در نوشته های آنها از بحث های ديگر يا خبری نيست يا اين مباحث نحيف 

هستند و از دل آنها نظام فكری قابل استخراج نيست. 

امام خمينی از محدود فقهای تاريخ تمدن اس��امی  است كه در آثارش به همه وجوه 
سياست به شكل عميق و دقيق پرداخته شده اس��ت و از منظومه انديشه وی می توان 
الگوهای نظام سياسی اس��تخراج كرد. رويكرد امام به سياست، امكان بازتوليد راهبری 
فضای زندگی مسلمانان است. پرسش كليدی در نظر امام اين نيست كه متون سياسی 
ارزش خاصی دارد يا نه؛ خوب اند يا بد؛ جزء اين مكتب يا ايدئولوژی سياسی هستند يا آن؛ 
به آثار بزرگ كاسيك در علم سياست و فلسفه سياسی تعلق دارند يا نه؛ برای امام آنچه 
اهميت دارد و انديشه امام را سرآمد انديش��ه های دوران معاصر می كند امكان سياست 

در شريعت اسامی  است.
از چشم انداز چنين امكانی است كه امام می گويد حكومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه 
عملی تمام فقه در تمامی  زوايای زندگی بشريت است. حكومت جنبه عملی فقه در برخورد 
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با تمامی  معضات اجتماعی و سياسی و نظامی و فرهنگی است. از چشم انداز چنين امكانی 
است كه امام می گويد فقه تئوری واقعی و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.

اين همان امكان سياس��تی اس��ت كه حكيمان حكمت توحيدی گفته اند آن كس��ی 
كه از طرف رسول اهلل نيابت داشته بايد امكان اين را داش��ته باشد تا ضبط سياستی كه 
وظيفه اش نگاهداری فضای زندگی برای مسلمانان است بنمايد.1 برای امام اين امكان 
سياس��ت بود و هدف اين امكان نيز نگهداری فضای زندگی مسلمانان در هر شرايطی 
می باشد. فقيه اگر نتواند در شرايط متفاوت اين فضا را به نيابت از امام مديريت كند نيابت 

وی مورد ترديد است.
15خرداد به اين اعتبار از نظر امام خمينی نقطه عطف در تاريخ تحوالت ايران است كه 
آرمان سياست اسامی  را كه عبارت از نگهداری فضای زندگی مسلمانان در هر شرايط 
است را به واقعيت های سياس��ت در فضای زندگی مردم نزديك كرد و از اين طريق مرز 
بين سياست و دين مخدوش گرديد؛ مرزی كه غربی ها از طريق آن سال ها تاش كردند 

سياست را از هر بند و بستی رها سازند و هيچ نص و كنترلی را بر سياست نپذيرند.
امام در اغلب آثارش به اين رابطه ای كه بايد بين سياست، شريعت و اخاق باشد توجه 
دارد. شايد به همين اعتبار بود كه وقتی تيمسار پاكروان رئيس ساواك شاه به امام عرض 
كرد كه سياس��ت يعنی پدرس��وخته بازی و دروغ گويی و فريب و نيرنگ امام گفت آن 

سياست مال خودتان ما با آن سياست از اول كاری نداشتيم. 
وسعت دادن به پرسش از امكان سياست در اسام امام را به مضمون مهمی  به نام اخاق 
متصل می كرد؛ زيرا پاسخ امام به پاكروان نشان می داد كه سياست در نزد وی پايبندی و 
وفاداری به يك سری از ارزش ها بود. از جهت ديگر، اساس برداشت امام از سياست عاوه 
بر پايبندی به ارزش ها به نحوه ارتباط آن با توده های مردم نيز برمی گشت. سياست تا 
قبل از نهضت 15خرداد سال 42 مستقيماً با توده های مردم تعريف نمی شد و در مدار 
گروه های خاص، احزاب، طبقات اجتماعی ويژه و كارگزاران درباری می چرخيد. اما امام 
سياست را بر مدار مردم قرار داد و شريعت را رسانه رسای رابطه بين حكومت و توده ها 
معرفی كرد. از اين زاويه است كه می توانيم يقين داشته باشيم كه سياست در فرهنگ 
اسامی  پيوند وثيقی با شريعت دارد. احساس تعهد امام به سياست برخاف فعاليت های 
سياسی اغلب گروه ها و جريان ها همواره به اين معنا بود كه »من« بايد در سياست محو 
شود تا سياست روی پای اخاق بايستد. نوشتن درباره كسی كه در آثارش خواهان ناپديد 

1. ماصدرا، مفاتيح الغيب، ترجمه محمد خواجوی، تهران، مولی، 1363، ص213. 
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شدن نفس و خودبينی اس��ت بسيار كار مشكلی اس��ت. و به طريق اولی نوشتن درباره 
جنبشی كه رهبر آن خواهان ناپديد شدن خود در خيل عظيم مردمی  كه وسط صحنه 

آمده اند و از همه چيز خود گذشته اند بسيار دشوار است. 
جنبش های اجتماعی را غربی ها در تعريف متعارف سياست، عموماً با طبقات اجتماعی، 
تضادهای طبقاتی و طبقه پيشرو می شناسند. وقتی در جنبشی مثل 15خرداد نه طبقه 
اجتماعی و نه طبقه پيشرو وجود نداشته باشد برای آنهايی كه گرفتار تعريف های متعارف 
هستند درك و فهم و صورت بندی اين جنبش بسيار مشكل است. يكی از داليلی كه نه 
جريان های سياس��ی، نه رژيم حاكم و نه تئوری پردازان غربی از درك انقاب اسامی  و 
نقطه عزيمت آن يعنی نهضت 15خرداد عاجز ماندند، همين ناشناختگی مبادی اساسی 
جنبش ايران در تعاريف موجود بود. برای بسياری از متدينين نيز اين ابهام وجود داشت 
كه ديدگاه فرهنگی امام در چنين بلوايی دارای چه امكانی از توليد، چه راهبردهايی برای 

توليد و چه نوعی از توليد در حوزه سياست خواهد بود. 

2. پانزده خرداد و گشودگی خسوف امر سياسی در ايران
برای شناخت اهميت نهضت 15خرداد در بازپديدارش��دن سياست در ايران بايد آن 
را در جنبه های كاركردی اش نسبت به خسوفی كه بعد از نهضت مشروطيت و كسوفی 
كه بعد از جنبش ملی ش��دن نفت نسبت به امر سياس��ی و اجتماعی در ايران به وجود 
آمد، مورد تجزيه و تحليل قرار داد. يكی از نقاط قوت نهضت 15خرداد ظرفيت قابليت 
جايگزين ش��دن آن نس��بت به گفتمان های سياس��ی فرس��وده، بی اعتبار و سنتی در 
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ايران بود. نهضت 15خرداد نقش 
ضروری روش��نايی بخشيدن و 
راهنمايی كردن حركت جامعه 
بر م��دار آرمان ه��ای حقيقی و 
واقع��ی م��ردم را در زمان��ی كه 
خس��وف امر سياس��ی در ايران 
غلبه داش��ت و مردم رابطه ای با 
كارگزاران سياست در اين دوران 
نداش��تند و اعتمادی نيز بر اين 
كارگزاران نبود؛ بر عهده گرفت. 
وقتی از خس��وف امر سياسی 
و امر اجتماعی س��خن به ميان 
می آيد نمی خواهيم به هيچ وجه از ناپديد شدن سياس��ت در ايران سخن گفته باشيم، 
بلكه مراد از گرفتگی سياست در اين دوران، تاريكی، ابهام و ناكارآمدی سياست در ايران 
است. تا قبل از نهضت امام خمينی امر سياس��ی كه لزوماً بايد با آرمان ها و مصالح مردم 
نسبت داشته باشد، چنين كارويژه ای نداش��ت و صرفاً درگير تأمين خواسته گروه های 
حاكم و جريان های خاصی اس��ت كه می خواهند س��همی از قدرت در سياست داشته 
باشند. بنابراين امر سياسی در جامعه وجود دارد ولی در سطوح مختلف و متفاوت؛ آن 
كشش جادويی و نيروی جاذبه الزم و توانايی كافی را برای بسيج امكانات، سرمايه ها و 

نيازهای جامعه ندارد. 
شكست نهضت مشروطه و جنبش ملی ش��دن نفت كه دوران طايی امر سياسی در 
ايران بود؛ و تحميل دو كودتای س��ياه بر ملت ايران، آرام آرام پيوند مردم با سياس��ت و 
گش��ودگی های آن را قطع كرد و ابهام، تيرگی و بی اعتمادی نس��بت به سياست و اهل 
سياست بر جامعه سايه افكنده بود. نهضت 15خرداد اعتبار از دست رفته سياست را در 
جامعه مذهبی ايران اعاده كرد و نوع جديدی از مفهوم سياست و سياستمدار وارد صحنه 
تحوالت اجتماعی ايران كرد. پيدا شدن گروه ها و جريان های جوان، تازه نفس و متنوع 
سياسی صرف نظر از گرايشات آنها، بخشی از دستاوردهای سترگ نهضت 15خرداد در 

دگرگونی اجتماعی ايران بود.
در منطق 15خرداد و رهبری اين نهضت، پررنگ شدن تضادها و اختافات ايدئولوژيك 

آنچه امروزه به عنوان انقالب اسالمی، جمهوری 
اسالمی، سياست اسالمی و اسالم سياسی در 
گوشه و کنار جهان مورد پژوهش قرار می گيرد 
و تأثير سرنوشت سازی نيز بر نظریه های انتقادی 
نسبت به مدرنيته و شاخه های فکری، فلسفی، 
ایدئولوژیک و فرهنگی غرب و گرایش های 
سياسی- اجتماعی آنها مثل ليبراليسم، کمونيسم، 
سوسياليسم و سکوالریسم دارد و از همه مهم تر 
آنچه به عنوان موج چهارم بيداری اسالمی  اکنون 
در جهان اسالم جریان دارد، بی تردید بدون فهم 
نوع نگاه امام به حوزه سياست از زاویه آموزه های 

اسالمی  قابل شناسایی و تجزیه و تحليل نيست
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قديمی  در ايران از عوامل اساسی خسوف سياسی بعد از شكست نهضت مشروطيت بود. 
تنگ شدن دايره امر سياسی و بدل شدن فعاليت های سياسی به يك صف آرايی سطحی 
و صوری گروه ها و جريان ها برای منافع حقير و قومی  قبيله ای، چيزی نبود كه مردم را به 

شور و شوق سياسی وا دارد و آنها را برای هزينه كردن در اين حوزه ترغيب كند.
بعد از كودتای سياه رضاخان هيچ مدلول اجتماعی برای توان بخشيدن به يك دال سياسی 
وجود نداشت. رضاخان و پسرش محمدرضا به كمك منورالفكری وابسته دال مركزی امر 
سياست را كه عبارت از توده های مردم و امور مربوط به زيست اجتماعی آنها بود از صحنه 
سياست حذف كردند و موجوديت اصلی و واقعی امر سياسی و امر اجتماعی را تبديل به 
يك موجوديت آماری و ذهنی س��اختند. حتی در انتخابات مجلس كه جزء حق عمومی  
جامعه است، نشانی از تجلی آرای عمومی  مردم )يعنی دال مركزی سياست از ديدگاه امام(، 
وجود نداشت. اسناد و مدارك باقی مانده در دوره پهلوی چه در زمان رضاخان و چه در دوره 

محمدرضا در اين رابطه جالب است.
در 23خرداد 1309 خورشيدی تيمورتاش وزير دربار رضاشاه و مرد ذی نفوذ حكومت 

پهلوی طی بخشنامه محرمانه ای به حكام اياالت در سراسر كشور اباغ می كند:
در تعقيب دستور صادره از مقام رياس��ت وزرا )نخست وزير( و وزارت 
جليله داخله )وزارت كشور(، طبق اوامر ملوكانه )يعنی اوامر رضاشاه(، 
در قس��مت انتخابات دوره 8 و انتخاب نماينده جهت مجلس ش��ورای 
ملی، لزوماً اعام می دارد طبق صورتی كه ارس��ال گرديده اس��ت بايد 
جديت الزم��ه به عمل آي��د كه اين اش��خاص جهت مجل��س انتخاب 
شوند. اعلی حضرت اقدس شهرياری عاقمند هستند كه بايد اشخاص 
مفصله المندرجه در صورت لف )فهرست پيوس��تی( بايد به هر قيمتی 
باشد انتخاب ش��وند. در صورتی كه اندك تعللی در اجرای اوامر صادره 
بشود، مقصر بديهی است مورد بی ميلی اعلی حضرت واقع خواهد شد...1
در اين بخشنامه به صراحت اعام می شود كسانی كه جهت انجام اين مأموريت را ندارند 
از تاريخ ماحظه اين حكم تا 48 ساعت از خدمت استعفا دهند. و افرادی كه بخواهند در 

استان مربوطه به ميل خود نماينده انتخاب كنند فوراً از محل تبعيد شوند.

1. اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، اداره كل آرشيو اسناد و موزه دفتر رئيس جمهور، 
تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1378، ص65-67. 
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در سند ديگری تيمور تاش، فهرس��ت افرادی كه بايد در مجلس نهم جا به  جا شوند و 
افرادی كه بايد جايگزين آنها گردند را به كليه اياالت اباغ می كند و هيچ جريانی جرئت 
و جسارت اعتراض به اين تجاوزات آش��كار به حقوق مردم در خيمه شب بازی انتخابات 

در عصر پهلوی را ندارد.
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امام خمينی از محدود فقهای 
تاریخ تمدن اسالمی  است که در 
آثارش به همه وجوه سياست به 
شکل عميق و دقيق پرداخته شده 
است و از منظومه اندیشه وی 
می توان الگوهای نظام سياسی 
استخراج کرد. رویکرد امام به 
سياست، امکان بازتوليد راهبری 

فضای زندگی مسلمانان است

در س��ند ديگر علی اكب��ر داور وزي��ر عدليه )وزير 
دادگس��تری( رضاخان از تيمورتاش می خواهد كه 
چند نفر از نزديكان و وابس��تگانش برای نمايندگی 
مجلس در نقاط مورد نظر انتخاب ش��وند. استدالل 
وزير عدليه رضاخان كه سكوالرهای وابسته به غرب 
او را پايه گذار قوانين مترقی!! حقوق قضايی در ايران 
عصر پهلوی می دانند در اين رابطه جالب توجه است. 

داور به تيمورتاش می نويسد: 
چون حاجی ابراهي��م آقا برادر ح��اج فرج صراف 
تبريزی بر بنده حق حيات دارد و 11 سال مخارج اقامت بنده در اروپا را 
متقبل شده است و اگر بنده امروز چيزی هستم از بركت اوست... حاجی 
از بنده به اصرار تقاضا دارد پسرش وكيل ش��ود. بنده از حضرت اشرف 
بی اندازه متشكر می شوم كه بگذاريد و مساعدت بفرماييد در يك قسمت 

كوچك بتوانم دينی ادا كرده باشم.1
امر سياسی در دوره پهلوی نه ربطی به امور عمومی  داش��ت و نه بهايی برای آن قائل 
بودند. حتی كس��انی كه خود را روشنفكر می خواندند و س��ال ها در اروپا علم مدرن فرا 
گرفته بودند به رغم آموخته های خود شأنی برای مردم و امور مربوط به آنها قائل نبودند. 
وقتی وزير دادگستری يك نظامی  تصدی امور مردم در قوه مقننه را ادای دين شخصی 
خود در يك قسمت كوچك تلقی كند و نمايندگی مجلس را كه به قول فقهای ما تصدی 
امور شرعيه و امور عرفيه مردم است حقير و ناچيز می شمارد، معلوم است كه مناصب و 
مقامات و مسئوليت ها در چنين رژيمی  مبنای بده بستان های شخصی و منت گذاری های 

متقابل باشد. 
جالب اينجاست كه وزير دادگستری رضاخان می گويد: 

اگر از نقطه نظر اصولی هم انتخاباتی به عمل آيد اين آقا جعفر پسر حاج 
فرج صراف تبريزی همه قسم مناسبت دارد كه انتخاب شود. به عبارت 
ديگر علی اكبر داور به زبان بی زبانی به م��ا می فهماند كه فعًا انتخابات 
اصولی يعنی انتخابات واقعی در ايران دوره رضاخان برگزار نمی ش��ود 
پس چه اش��كالی دارد آقا جعفر وكيل شود و از وكيل شدن ثقه االسام 

1. همان، ص144. 
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بروجردی نره غول!! نيز جلوگيری به عمل آيد و يك تمنای منفی ديگر 
اين كه: مرگ من، اسداهلل خان عامری را نيز انتخاب نكنيد و به جای او 
دكتر علی جان تبريزی كه يك مرتبه هم برای خانم خدمت رسيد )يعنی 
يك بار برای ويزيت خانم شما به منزل آمد( داوطلب وكالت و البته از هر 

حيث خوب است.1 

1. همان، ص145. 
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سرنوشت راهگشايی های امر سياس��ی در دوره محمدرضا بهتر از دوره پدرش نيست. 
انتخابات كه بارزترين نقطه تجلی امر سياسی است در دوره محمدرضا همان مسيری را 
طی كرد كه در دوره رضاخان طی كرده بود. به عنوان نمونه، نويس��نده كتاب در وزارت 
دربار كه مربوط به گزارش های روزانه حسين عاء وزير دربار محمدرضا پهلوی به شاه 

است، به نقل از ابوالقاسم تفضلی در انتخابات بيستم مجلس شورای ملی می نويسد:1

1. فرهاد رستم، در وزارت دربار، گزارش های حسين عاء به محمدرضا پهلوی، بی نا، بی تا، ص7. همچنين رك: 
تاريخ معاصر ايران؛ انتخابات دوره بيستم قانون گذاری و انجمن شهر تهران، به روايت دكتر ابوالقاسم تفضلی، تهران، 

مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، 1373، ج6، ص191-202. 
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قم؛ مدرسه فيضيه. هنگام ايراد بيانات تاريخي امام خميني در روز عاشوراي 1383 
مطابق با 12 خرداد 1342 كه منجر به واقعه 15 خرداد شد.

مردم تا قبل از 15خرداد يك مصداق خيالی در سياست بودند و بازنمايی حقوق آنها 
در حوزه سياست امكان پذير نبود. اس��تبداد مركب دوران پهلوی با نظم بازنمايی شده 
نمايندگی، كه سرنوشت آن توسط ديكتاتور تعريف می شد عمًا از بيان و تعريف خود 
محروم و به قول فيلسوف فرانس��وی ژان بودريار تبديل به اكثريت های خاموش شدند؛ 
اكثريت هايی كه در مصاديق خيالی بازنمايی شده ای به نام نمايندگی، موجوديت واقعی 

خود را از دست داده بودند. 
اما برای امام خمينی مردم در سياست معنای نمايشی ندارد. در جايی امام می فرمايد: 
راهی كه من انتخاب كرده ام راهی است كه مردم خواهان آن می باشند 
و اگر من هم مثل دولتی ها حرف بزنم مردم مرا هم طرد خواهند نمود...1

اين نوع نگاه امام به مردم بود كه باعث شد ملت ايران از ميان تمام گزينه های سياسی 
موجود انديشه، مسير و آرمان امام را انتخاب كنند. امام در سنت مبارزه عليه رفراندم و 

1. صحيفه امام، ج1، ص77. 
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جنبش 15خرداد و دنباله آن قيام عليه كاپيتوالسيون و به طريق اولی در انقاب اسامی  
هر دو سنت علم سياست اروپايی در ايران را شكست؛ يعنی هم تمام تهاجمات را متوجه 
اصل سلطنت كرد و هم به جای تكيه بر احزاب و گروه ها به عنوان جريان های پيشرو در 
مبارزه، مردم را در صف مقدم مبارزه قرار داد و منافع مردم برای امام هميشه ارجحيت 

بر منافع گروه ها و جريان ها و طبقات داشت. 
بنابراين موضع گيری ه��ا و جهت گيری های ام��ام در مقابله ب��ا اركان رژيم پهلوی و 
پشتوانه های تئوريك و ايدئولوژيك آن از اساس با نوع موضع گيری های متعارف و سنتی 
جريان های مبارز متفاوت بود. امام ويژگی های شرايط جديدی كه می رفت ايران را وارد 
فضای غير متعارف نوينی كند به درستی تشخيص داد و اركان مبارزه را بر اين ويژگی ها 

متمركز كرد و هر دستاويز ديگری را غير واقعی دانست. 

3. پانزده خرداد و سرشت ضد سلطنتی نهضت امام خمينی 
قبل از ورود امام به صحنه سياسی، اكثر جريان های سياسی به دنبال مبارزه با مستبد 
بودند و كاری با نظام استبدادی نداشتند. امام نوك پيكان مبارزه را بر نظام استبدادی 
متمركز كرد و بيش از ه��ر چيزی به پايه های اين نظام حمله كرد. چون می دانس��ت با 
فروپاشی اين نظام، امكان دوام مس��تبد در جامعه ايرانی نبود. يكی از نخستين اهداف 
نهضت 15خرداد حمله هماهنگ به نظام سلطنتی بود. در ميان آرمان هايی كه نهضت 
15خرداد برانگيخته بود نخس��تين آرمان كه سر بر كش��يد و تا آخر هم فروكش نكرد، 

سرشت ضد سلطنتی اين نهضت بود.
بنابراين به طور طبيعی هر جريان با هر انگيزه و در هر س��طحی كه به دوام س��لطنت 
در ايران باور داشت در مقابل نهضت 15خرداد و انقاب اسامی  قرار گرفت. 15خرداد 
مقبوليت غير شرعی و غير عقلی س��لطنت در باور ملت ايران را آنچنان نهادينه كرد كه 

ديگر چيزی بهتر از زندگی در ايران بدون سلطان برای مردم لذت بخش نبود.
مبارزه عليه سلطنت و پايه های نگهدارنده آن )غرب، غرب گرايان، مقدس مآبان( برای 
نهضت امام خمينی يك پديده تصادفی كه عده ای در پی القای آن هستند، نبود؛ احساس 
ضد سلطنتی يك واكنش پايدار عليه تمامی  ايدئولوژی ها و گروه ها و جريان هايی بود كه 
به نوعی سلطنت شاه را در ايران يكی از اركان اساسی دوام تاريخی اين كشور می دانستند 
و معتقد بودند كه عواطف و رويدادهای ضد سلطنتی در نهضت امام خمينی به هيچ روی 

يكی از برنامه های اساسی انقاب به شمار نمی آيد.
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حتی امريكايی ه��ا نيز متوجه اي��ن تفاوت در 
گزارش های خود بودند و نوشتند: 

مش��غله فك��ری خمين��ی در 
مورد نبرد عليه س��لطه خارجی 
و اس��تبداد داخلی، با خواس��ت 
گروه ه��ای ميانه روتر مثل جبهه 
ملی كه ب��ه دنبال دموكراس��ی 
تحت لوای قانون اساسی هستند، 

در تضاد می باشند...1
يا در جای ديگری امريكايی ها می نويسند: 

ماقات بي��ن س��نجابی رهبر 
جبهه مل��ی و آي��ت اهلل خمينی 
هيچ گونه موفقيتی برای ميانه رو 
كردن آي��ت اهلل خمين��ی در پی 

نداش��ت. در عوض تأثير ماقات آنها باعث سرس��خت تر ش��دن جبهه 
ملی نسبت به قبل گرديد. طبق گزارش��ات واصله خمينی هنوز هم هر 
گونه مصالحه ای كه براندازی سلس��له پهلوی را در بر نداشته باشد، رد 

می كند...2
گزارشات مس��تمر امريكايی ها نش��ان می دهد كه امام خمينی از اساس وجود نظام 
س��لطنت در ايران را به رس��ميت نمی شناس��د. باز هم در گزارش ديگری امريكايی ها 

می نويسند: 
ما معتقديم جبهه ملی مطمئناً از قانون اساس��ی حمايت می كند در 
حالی كه خمينی با رد كردن حكومت پادش��اهی آشكارا با سازش و به 

طور ضمنی با قانون اساسی مخالفت می كند...3 
هدف امام خمينی تنها دگرگونی صورت قديمی حكومت نبود بلكه می خواس��ت كل 
ساختار اجتماعی، سياسی، فرهنگی و مناسبات اقتصادی نظام شاهنشاهی و ستون های 
نگهدارنده آن نابود شود. حمله به امريكا، صهيونيسم، بهائيت در حقيقت حمله به اركان 

1. اسناد النه جاسوسی، بی نا، بی تا، ج9، ص219. 
2. همان، ص235. 
3. همان، ص277. 

هدف امام خمينی تنها دگرگونی 
صورت قدیمی حکومت نبود بلکه 
می خواست کل ساختار اجتماعی، 
مناسبات  و  فرهنگی  سياسی، 
و  شاهنشاهی  نظام  اقتصادی 
ستون های نگهدارنده آن نابود 
شود. حمله به امریکا، صهيونيسم، 
بهائيت در حقيقت حمله به ارکان 
نگهدارنده نظام پادشاهی در ایران 
نابراین یکی از نخستين  بود؛ ب
نهضت  در  امام  که  کارهایی 
15خرداد انجام داد آن بود که 
ذهن مردم را از برداشت هایی که 
فرمانبری آنها از اقتدار رژیم پهلوی 

را تضمين می کرد، پاک کند
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نگهدارنده نظام پادش��اهی در ايران بود؛ بنابراين يكی از نخستين كارهايی كه امام در 
نهضت 15خرداد انجام داد آن بود كه ذهن مردم را از برداشت هايی كه فرمانبری آنها از 
اقتدار رژيم پهلوی را تضمين می كرد، پاك كند. آنجايی كه فرياد زدند: »شاه دوس��تی 

يعنی غارتگری و...« حمله به اركان اين فرمان بری بود. 
در آن طرف اين فروپاشی يك قدرت گسترده و فراگير و متمركز در حال شكل گرفتن 
بود؛ قدرتی كه همه عناصر اقتدار و نفوذی را كه تا آن زمان در مردم پراكنده و ناهماهنگ 
بود جذب خود كرد و در يك كل س��ازمان يافته به هم پيوسته س��اخت. پيوستگی اين 

قدرت جديد توده ها بود كه در كمتر از 15 سال آفريننده انقاب اسامی  شد. 
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15خرداد زمينه هاي تبلور یک آرمان تاریخي
و گشودگي زبان دین در حوزه سياست

دکتر مظفر نامدار1

مقدمه
مي گويند فلس��فه، فعاليت مداوم ذهن انسان است و تقس��يمات ميان ادوار تاريخي 
هميشه تا اندازه اي از سر ذوق شخصي و غير واقعي اس��ت. اما در تاريخ ايران مرحله اي 
كه با جنبش 15خرداد سال 42 آغاز و به انقاب اسامي ختم مي شود وحدت حقيقي 
مشخصي دارد كه اين وحدت از سر ذوق نيس��ت. اين مرحله از تاريخ ايران دوران مهم 
سازنده فلسفه سياسي جديد است كه در آن انحطاط نظام شاهنشاهي، پيروزي انقاب 
اسامي و فروپاشي حكومت مش��روطه س��لطنتي از يك طرف و ناكامي و ناكارآمدي 
مدرنيته، مدرنيسم و مدرنيزاسيون )كه بر پايه تقليد و تحقير و تعطيلي عقل ايراني قرار 

گرفته بود( از طرف ديگر، پيش فرض اساسي است. 
در سراسر دويس��ت سال اخير، زير س��يطره سازش آش��كار و پنهان نظام استبدادي 
و ديكتاتوري پادش��اهي ب��ا جري��ان منورالفكري غرب گ��را، عقل ايراني مس��لمان در 

1. اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال پنجم، شماره 15، بهار 87 به چاپ رسيده است.
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س��احات مختلف و موضوعات متعدد تحول و دگرگوني؛ زير سلطه و سيطره روش هاي 
اصحاب غرب گراي تجدد و ترقي قرار داش��ت. در تمام اين دوران ملت ايران به رهبري 
عالمان ديني مبارزه طاقت فرسايي را با سه ركن بردگي جديد يعني: نظام استبدادي، 
روشنفكري غرب گرا و اس��تعمار در همه جبهه ها آغاز كرد. اما تا قبل از 15خرداد سال 
1342 اسلوب مبارزه و راهي كه ذهن ايراني مي پيمود و روشي كه با استفاده از آن افكار 
خود را بيان مي كرد هنوز متعلق به لوازم دنياي قديم بود نه تعلقات دنياي جديدي كه 

زير سيطره مدرنيته و مدرنيسم و مدرنيزاسيون شكل گرفته بود. 
درست اس��ت كه در طول اين صد سال جنبش هاي باش��كوهي مثل جنبش تحريم، 
جنبش مشروطه، جنبش ملي ش��دن صنعت نفت و غيره به رهبري عالمان ديني عليه 
استبداد و اس��تعمار و حاميان غرب گراي آنها به وقوع پيوس��ته بود و باعث ايجاد موانع 
جدي در مقابل حركت شتاب زاي سقوط ايران در دامن سياست هاي استعماري غرب 
شد؛ اما چنان كه امروز به نظر ما مي رسد، آن حركت ها به تمام معنا نمي توانست ساختار 
نظام پادشاهي و سلطنت و ساختار غرب گرايي س��اده لوحانه را در ايران از هم بپاشد و 

طرحي نو در اندازد. 
از همه مهم تر، تا قبل از جنبش 15خرداد سال 1342 اقتدا و مراجعه دائم رهبران ديني 
و سياسي جامعه ما به حجيت نظام سلطنتي در آن شرايط ايران، علي رغم اعتقاد راسخ 
به عدم مشروعيت و عدم اعتقاد ديني و تاريخي به اين نوع حكومت، براي ما غير طبيعي 
بود. ادراك اين نوع حكومت با توجه به نوع اعتقاد شيعيان و نوع لفظ و شيوه برهاني كه 
براي لزوم پيروي از نظام سلطنتي با همه ساختار هاي ضدعقلي و ضد ديني كه در درون 

خود داشت براي عقانيت و عدالت خواهي ايراني نامأنوس بود. 
اين طور به نظر مي رسيد كه حتي نوابغي مانند ميرزاي شيرازي، شيخ فضل اهلل نوري، 
آخوند خراساني، ميرزاي نائيني، حاج آقا نور اهلل اصفهاني، آيت اهلل مدرس، آيت اهلل كاشاني 
و س��اير عالماني كه رهبري جنبش هاي اجتماعي يكصد س��اله اخير ايران را در دست 
داشتند وقتي مي خواستند در زبان خود براي پيروي حتي مصلحتي از نظام سلطاني به 
اس��تدالل مبادرت ورزند، در تعامل خصلت واقعي و ماهيت ذاتي ضدعقلي و ضد ديني 
اين نوع حكومت به تقا مي افتادند. راه اس��تدالل از يك زبان ك��ه زبان عقل و منطق و 
دين بود به زبان ديگر كه زبان توجيه و مصلحت و سكوت و سازش بود، علي رغم قرن ها 
استعمال، آن طور كه بعدها امام توانس��ت زبان دين را در حوزه سياست باز كند، واقعا 

هموار نشده بود. 
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به همين جهت و بعضي جهات ديگر كه در حوصله اين گفتار نيس��ت، امام خميني و 
مقطع تاريخي 15خرداد 42 تا 22 بهمن 57 را چنان كه بايد به عنوان س��رحلقه عصر 
جديدي در تاريخ تحوالت فكري، سياسي و اجتماعي ايران، دنياي اسام و جهان دانست 
كه پيوسته تا امروز ادامه داشته اس��ت و در آينده نيز پيرامون اين سرحلقه نظريه هاي 

متنوعي خواهد آمد. 

گشودگي زبان دين در سياست
امام در حوزه سياست زبان جديدي ابداع كرد كه س��اده، صريح و از اصطاحات فني 
و فريبنده اصحاب مدرسه سياسي )گفتمان هاي رسمي سياست و اسكوالستيك هاي 
سياسي( كامًا آزاد بود. سياست در اين زبان قس��مت مخصوصي از ادبيات ديني شد و 
اين زبان بي ترديد در آينده اي نه چندان دور كانون باز انديشي و باز پروري تمدن اسامي 

در ايران خواهد گرديد. 
درست است كه از جنبه فلس��فه تاريخ هر دوره واسطه تحول دوره ديگري است اما از 
اين حقيقت نيز نبايد غافل شد كه جنبه تحولي بعضي از دوره ها نسبت به ادوار پيشين 
بيشتر، عميق تر و دقيق تر اس��ت، دوره اي كه در تاريخ ايران با 15خرداد سال 42 آغاز 
شد و با 22 بهمن س��ال 57 به دگرگوني هاي عظيمي رسيد، از جنبه معرفتي در حوزه 
سياست، اجتماع، فرهنگ و باورهاي ديني يك شاخصه ويژه داشت و آن شاخصه ويژه 
اين بود كه اين دوره با انديش��ه ها و آرمان هايي كه امام خمين��ي مطرح مي كرد، عاقه 
داشت كه خود را در بازگشت نهايي به اوضاع و احوال عقاني و شرعي پيوسته بازسازي 

نمايد چنان كه گويي آن احوال را تجديد مي كند. 
دوره نوزايي انديشه سياس��ي ديني در ايران در نخستين حركت خود با شتاب بسيار، 
ابتدا نابودي نظام شاهنشاهي و همه لوازم بقاي اين نظام يعني منور الفكري غرب گرا و 
استعمار مدرنيته و س��لطنت را انكار كرد. اين اولين شرط بازگشايي اين زبان جديد در 

حوزه سياست بود. 
مجادله موس��وم به تقاب��ل س��نت و مدرنيت��ه در اي��ران دوران قاجاري��ه و پهلوي، 
دستور العمل هاي ساده اي براي توجيه كردارهاي جنايتكارانه و خيانت بار جريان هاي 
غرب گرا، حفظ امتيازات آنها در س��اختار فرهنگي، سياس��ي و اجتماعي كشور، اعمال 
خشونت بار قدرت دولتي در داخل و بسياري از تبهكاري هاي دو قرن گذشته در زير سايه 

پيوند روشنفكري و قدرت دولتي فراهم آورد. 
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توجيه گران وضع موج��ود بي آنكه لحظه اي زحمت فكر 
كردن به خود بدهند و يا دليل مثبتي به مردم ايران ارائه 
دهند به گونه اي خ��ودكار و خود انگيخته و خودباخته در 
جهت سياست هاي رژيم استبدادي و ديكتاتوري و منافع 

امريكا و اروپا ييان قرار داشتند. 
اما پش��ت صحنه داس��تان بي فايدگ��ي و بي پايگي اين 
سياست ها براي ملت ايران در نيمه دوم سال 1340 پس از 
جريان هاي اصاحات ارضي و نابودي بنيه هاي كشاورزي 
ايران كم كم آشكار و در قيام 15خرداد س��ال 1342 و وقايع بعد از آن كه در نهايت به 
تبعيد رهبر جنبش  اجتماعي، سياس��ي و مذهبي ايران يعني حضرت امام خميني)ره( 
منجر شد، برما گرديد و ملت ايران متوجه تغيير مسير اساسي چرخش هاي ايدئولوژيك 
پيوند »اس��تبداد و روش��نفكري« در فراز و فرود هاي مال آور دوران مواجهه س��نت و 

مدرنيته در ايران شد. 
يكي از نتايج مفيد و مثبت جنبش 15خرداد 1342 اين بود كه اثبات شد گناه قربانيان 
دست اندازي هاي مستمر به منافع ملت ايران، به گردن نظام مشروطه سلطنتي و شبه 

روشنفكران هم پيمان اين نظام است. 
با ناپديد شدن غرب و سقوط نظام مشروطه سلطنتي در ايران متأسفانه نظام توجيهي 
جريان منور الفكري و غرب گرايان سكوالر روش منسوخ ش��ده پيشين را كه مبتني بر 
پايه هاي تقليد و تعطيلي تفكر و انديشه و ترساندن مردم از عدم پذيرش نسخه هاي تجدد 
و ترقي غربيان بود، بي كم و كاست ادامه دادند. پرونده مدرنيته، مدرنيسم و مدرنيزاسيون 
و جريان هاي شبه روشنفكري وابسته به آن بايد به طور كامل در ايران به بايگاني تاريخ و 
بيش از آن به زباله داني تاريخ سپرده مي شد و حافظه ها از هراس افكني، تجاوز، جنگ هاي 
امپرياليستي، تهاجمات ايدئولوژيك، تهاجمات اقتصادي، جهاني شدن و جناياتي پاك 
مي شد كه تلفات و قربانيان انس��اني هولناكي را در جهان و ايران به نام مدرنيته سبب 
شده بود. اما سنت سرسپردگي غرب گرايان سكوالر در ايران گويي سنتي تبديل ناپذير 
است و تقدير جدايي ذاتي شبه  روشنفكران غرب گرا از جامعه و ملت خود  گويي تقديري 

محتوم و گريزناپذير مي باشد. 
هر آنچه در ايران در دويست سال اخير روي داده محصول ناكار آمدي و ناتواني مدرنيته 
و مدرنيسم و مدرنيزاسيون غرب محور در ايران بود كه پس از پيروزي انقاب اسامي و 

یکي از نتایج مفيد و مثبت 
جنبش 15خرداد 1342 
این بود که اثبات شد گناه 
قربانيان دست اندازي هاي 
مستمر به منافع ملت ایران، 
به گردن نظام مشروطه 
سلطنتي و شبه روشنفکران 

هم پيمان این نظام است



59
1

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

در...
ن 

ن دي
 زبا

گي
شود

 و گ
خي

تاري
ن 

رما
ك آ

ور ي
 تبل

اي
ه ه

مين
د ز

ردا
1خ

5

شكست اين جريان بايد همه آنها پشت سر گذاشته مي شد. اما غرب گرايان سكوالر ايران 
در همه اشكال ديني و ضد ديني و روشنفكر ديني و ملي مذهبي و غيره بي آنكه درسي از 
اين وقايع بياموزند و اين درس را راهنماي آينده خود و كشور خود سازند اكنون با شكوه و 
سربلندي ساده لوحانه اي به سوي آن مي روند و با ترس و نگراني به پيروزي هاي دشمنان 
اصلي خود، يعني ملت ايران كه ناخواس��ته اس��ت به وعده ه��اي اتوپيايي و تخيل هاي 
احمقانه آنها دل بسپارند و خود را به س��طح معيار هاي مادي، ضد  اخاقي، ضد انساني، 
ضد آزادي و ضد عدالت و معنويت غرب برس��انند نگاه مي كنند و حسرت مي خورند كه 
»چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت!« چرا ملت ايران تحت تأثير سياس��ت خارجي 
شرورانه واشنگتن نيست! و به سادگي اين سياست ش��رورانه و جنگ افروزانه را ناديده 
مي گيرد و انگيزه هاي انسان دوستانه! امريكا در افغانستان، عراق و ساير نقاط اشغالي را 

درك نمي كند. 
خطري كه امروزه جريان هاي ش��به روش��نفكري اي��ران را بيش از گذش��ته تهديد 
مي كند و اين خطر دامن ملت ايران را نيز خواهد گرفت و بر سياست هاي آزاديخواهانه، 
عدالت طلبانه و انسان دوستانه جمهوري اس��امي نيز بي تأثير خواهد بود، خطر حسن 

نيت ساده لوحانه است. 
اين خوش بينانه ترين تصوري اس��ت كه مي توان درباره اين جريان ابراز كرد. چگونه 
امكان دارد ارتش هايي كه به سرزمين هاي ديگر فرستاده مي شوند داليل انسان دوستانه 

داشته باشند؟! 
چگونه مي توان با دستور دادن به ديگران سرمشق آنها شد؟! 

چگونه مي توان با تحقير ملت خود و متهم كردن اين ملت به انواع صفات رذيله، الگوي 
تجدد و ترقي براي آنها نوش��ت؟ اين همان حسن نيت س��اده لوحانه جريان هاي شبه 

روشنفكري در تاريخ دويست ساله اخير است. 
دقيقا مرز تفاوت جنبش 15خرداد و نتيجه نهايي آن يعني انقاب اس��امي و س��اير 
حركت ها و جريان هاي ش��به مذهبي و غيرمذهبي در تاريخ تح��والت ايران در همين 

حسن نيت ساده لوحانه است. 
امام وقتي در نيمه دوم سال 1340 به طور رس��مي در جريان تصويبنامه انجمن هاي 
ايالتي و واليتي وارد صحنه رهبري جنبش اجتماعي ايران ش��د، آگاهي دقيقي از اين 
پيش��ينه تاريخي داش��ت. به دليل همين آگاهي اس��ت كه مي بينيم هيچ گاه ماهيت 
خواسته هاي امام در حوزه سياس��ت در طول نزديك به 17 س��ال مبارزه قاطع با نظام 
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مشروطه سلطنتي و شبه روشنفكران وابسته به آن تغيير نكرد. همان اصول و قواعدي 
كه در 15خرداد سال 42 در رأس خواسته هاي جنبش بود در انقاب اسامي نهادينه 

شد و از دل آن، نظام جمهوري اسامي استخراج گرديد. 
بس��ياري از جريان ه��اي مدعي مب��ارزه فريب سياس��ت هاي غربيان در ش��عارهاي 
توسعه گرايي، حقوق بشر، آزاديخواهي و حكومت قانون را خوردند و هيچ گاه به عملكرد 
دولت هاي غربي در پايبندي به اين ش��عارها در برخورد با نظام جنايتكار پهلوي توجه 
نداش��تند و يا ش��ايد در ذات خود به اين روش ها معتقد بودند ولي از اب��راز آن در ميان 
مردم وحشت داش��تند ولي امام از اساس نه تابع اين حسن نيت س��اده لوحانه بود و نه 

عوامفريبي هاي روشنفكرانه را قبول داشت. 
به عنوان مثال درباره هوش��مندي امام در رهبري جنبش اجتماعي ايران مي توان به 
شناخت دقيق ايشان از ماهيت متفاوت انقاب سفيد با تصويبنامه انجمن هاي ايالتي و 

واليتي اشاره كرد. 
در جريان اصاح��ات ارضي و دنبال��ه آن انقاب س��فيد كه بس��ياري از جريان هاي 
روشنفكري ايران و حتي جريان هاي مذهبي نيز تصور مي كردند تحوالت مثبت بزرگي 
در ايران اتفاق افتاده اس��ت و اميدوار بودند كه ش��اه به عنوان زمامدار اين تحوالت آثار 
كهنگي و فرسودگي را از زندگي فرهنگي و اقتصادي ايران به كلي محو سازد.1 يا بر اين 
باور بودند كه بر اس��اس قوانين مملكتي و با حفظ رژيم مش��روطه سلطنتي كه با اعتنا 
به وضع خاص ايران از نظر جامعه شناس��ي متناسب ترين شكل حكومتي بود بتوانند به 
اصاحاتي در شئون مختلف دست بزنند.2 امام در اوج اقتدار نظام مشروطه سلطنتي در 
برگزاري رفراندوم انقاب سفيد، فريب اين اصاحات ظاهري را نخورد و در سخنان اواخر 

دي ماه 1341 در جمع جمعي از مراجع عظام و علماي قم مي فرمايد: 
توطئه حساب شده اي عليه اسام و ملت اسام و استقال ايران تنظيم شده است. بايد 
توجه داشت كه اين حادثه را نمي توان با غائله تصويبنامه مقايسه كرد و به همان ماك، 

نسبت به اين ماجرا برخورد نمود.3  
امام چه چيزي را پش��ت اصاحات ارض��ي و انقاب س��فيد مي ديد كه بس��ياري از 

تحصيلكرده هاي داخل و خارج، آن هم در حوزه تاريخ و جامعه شناسي نمي ديدند؟! 
اين دورنگري تاريخ��ي و تحليل جامعه شناس��ي تاريخ��ي رخداد ها انصاف��ا يكي از 

1. رك: شريعتی به روايت اسناد ساواك )3 جلد(، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1378، ص52. 
2. همان، ص74. 

3. صحيفه امام، ج1، ص133. 
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ويژگي هاي بارز امام بود كه در كمتر روشنفكري 
در ايران وجود داشت. با وجودي كه امام تحصيات 
كاس��يك دانش��گاهي در حوزه علوم اجتماعي، 
تاريخ، جامعه شناس��ي و علوم سياس��ي نداش��ت 
و در ظاهر مقايس��ه هاي تاريخي درب��اره فرآيند 
صورت بندي ه��اي طبقات��ي و اجتماعي، ماهيت 
قدرت و سياس��ت و خطوط همگراي��ي و واگرايي 
و بس��ياري از اين مفاهيم و اصطاحات را در هيچ 
مكتب دانش��گاهي نياموخته بود، باالت��ر از همه 

جامعه شناس��ان داراي معرفتي عقاني، انتقادي و خاق بود و س��از و كارهاي تغيير و 
باز توليد جامعه ايران را به خوبي مي شناخت و س��اختار هاي پنهان درون جامعه را كه 
خواسته و ناخواس��ته اميدها و آرمان هاي جامعه را نقش بر آب مي كرد درك مي نمود. 
مي دانست جامعه ايران و ساختار سياس��ي و اجتماعي آن چگونه كار مي كند و چگونه 
تغيير مي يابد. بر اساس همين ش��ناخت تاريخي و جامعه شناسي بود كه وقتي جريان 
انقاب س��فيد و آن رفراندوم كذايي مطرح ش��د امام فرمودند اين غائله را نمي توان با 
ماك ها و معيار هاي غائله تصويبنامه انجمن هاي ايالتي و واليتي تجزيه و تحليل كرد. 

امام مي دانست: 
آن غائله بر حسب ظاهر به دولت مربوط مي شد و طرف حساب دولت 
بود. شكست دولت نيز به پاي دولت محسوب گرديد و به ساختار و نظام 
مشروطه سلطنتي و نظام پادشاهي خللي وارد نشد. شكست يك دولت 
بلكه حتي سقوط دولتي در يك ساختار سياسي چندان اهميت ندارد. 
اس��اس رژيم را بر باد نمي دهد و حتي گاهي براي تحكيم رژيم و حفظ 
آن از خطر، به سقوط دولت مبادرت مي شود. ليكن در مسأله رفراندوم 
انقاب س��فيد آنكه روبه روي ما قرار دارد و طرف خطاب ما مي باش��د، 
شخص شاه است كه در مرز مرگ و زندگي قرار گرفته است. يعني نظام 
شاهنشاهي اس��ت كه با تمام قوا وارد صحنه شده است. بنابراين همان 
طوري كه خود شاه هم گفته بود، عقب نشيني او در اين مورد به قيمت 
سقوط و نابودي اش تمام خواهد شد. بنابراين او مأمور است كه اين برنامه 
را به هر قيمتي به مرحله اجرا بگذارد و نه تنها عقب نش��يني نمي كند و 

شاید یکي از دالیل متعددي که 
ایاالت متحده امریکا و غرب با 
تمام وجوهش به ناگهان خود 
را در مواجهه مستقيم با تمدن 
ایراني- اسالمي دید در حالي 
که هرگز آمادگي الزم را نداشت 
ناشي از همين زبان شناسي ویژه 
امام خميني در مردم شناسي، 
جامعه شناسي و علم سياست بود
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دست از كار نمي كشد، بلكه با تمام قدرت و با كمال 
درندگي با هر گونه مخالفتي مقابله خواهد كرد.1  

اين ق��درت درك امام را مقايس��ه كنيد ب��ا پاره اي 
از برداش��ت هاي جريان هاي مذهب��ي و غيرمذهبي 
مدعي روشنفكري آن هم بعد از سه تا چهار سال بعد 
از اجراي پروژه امريكايي انقاب سفيد كه چگونه به 
تعبير امام اغوا و اغفال ش��د، و در دام وسيع گسترده 
يك سلس��له از اعمال ظاهرفريب و گم��راه كننده و 

استعماري گرفتار شدند  و اظهار كردند:2 
با آشنايي كه نسبت به سابقه تبليغات دولتي در ايران داريم نبايد توقع 
داشت كه تنها انتشار خبر اصاحات يا تقسيم اراضي يا نابودي فئوداليته 
يا آزادي زنان و غيره دانشجويان را در خارج قانع كند و تبليغات فراوان 
مخالف را خنثي سازد. براي خود من كه رشته مطالعاتم جامعه شناسي 
است وقتي وارد ايران شدم در طول راه تا تهران وقتي چشمم به تابلوهاي 
پياپي ك��ه ش��ركت هاي تعاوني روس��تايي را اعام مي ك��رد مي خورد 
غير عادي مي نمود. به غالب دهات بين راه كه مي گفتند اين ساختمان 
مدرسه اس��ت كه بدون كمك مالي دولت خود سپاهيان دانش و مردم 
ساخته اند برمي خوردم تا حد زيادي قابل تصور نبود. االن اين تحوالت 
در روحيه بسياري از دانشجويان گرچه اطاع دقيقي از آن ندارند ترديد 
و تزلزلي نسبت به عقايد و تصورات سابقشان پديد آورده است... در ظرف 
اين مدت كوتاهي كه تماس دارم احساس كرده ام كه سازمان و حكومت 
نه تنها از نظر تغييرات شديد و ريشه دار در سيستم اقتصادي و اجتماعي 
مصمم است بلكه مي كوشد تا روش خود را نيز به سرعت تغيير داده و با 
درد و انديشه و ريشه هاي ناراحتي تماس بگيرد و به جاي تنبيه كردن و 
سياست كردن با ذهن و فكرها برخورد مستقيم داشته باشد و بايد براي 
پر كردن خل فراواني كه از نظر آش��نايي بيست هزار دانشجوي خارج از 
كشور وجود دارد و اين خود منشأ بسياري از ناراحتي هاست و خواهد بود 

1. آنچه نقل و قول شد نقل به مضمون فرمايشات امام بود. رك: صحيفه امام، همان، ص133-134. 
2. همان، ص134. 

نخستين زمزمه هاي انقالب 
آزادیخواهي و عدالت طلبي 
در ایران در دل مذهب زایيده 
شد نه در دل گرایش هایي که 
داعيه انقالبي گرایي داشتند و 
کسي که با تعليماتش در این 
انقالب پيروز شد امام خميني 
بود نه روشنفکران مدعي 

رهبري جنبش هاي اجتماعي
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چاره اي نو و عميق و مؤثر بينديشيد. من اعتقادم اين است كه حكومت 
ايران كه با همه مشكات و موانع مي كوش��د تا روابط اقتصادي كهن را 
دگرگون كند و هدف هايي را كه هميشه نسل جوان و مردم محروم آن را 
طالب بودند عنوان كرده و خود را آماده براي اجراي آنها نموده بايد بيشتر 
از هر چيز به تحصيلكرده ها و به خصوص دانشجويان خارج از كشور كه 
به طور كلي جز تحقق اصاحات عميق هيچ بس��تگي و يا هدفي ندارند 

]توجه كند[. 1  
بحث اين نيست كه چرا ديگران مثل امام مبارزه نمي كردند و چرا تحت تأثير پاره اي 
از اصاحات صوري قرار مي گرفتند و زود فريب مي خورند، بلكه مس��أله اين اس��ت كه 
نوع نگاه امام به مسائل با ديگران تفاوت داش��ت. آنهايي كه مي خواهند تفاوت جنبش 
15خرداد و انقاب اسامي را با س��اير جنبش هاي اجتماعي داخل و خارج درك كنند 

بايد استعداد شناخت اين تفاوت را داشته باشند. 
رويكرد مردم شناسي، جامعه شناس��ي، تاريخ شناسي، دين شناسي و سياست شناسي 
امام از جنس رويكرد هاي رس��مي نبود. ش��ناخت اين رويكردها براي آنهايي كه تاش 
مي كنند با بهره گيري از گفتمان هاي رس��مي غ��رب به تحليل آنه��ا بپردازند با همان 

معضاتي روبه روست كه ديدگاه هاي زبان شناختي با آنها روبه رو مي باشد. 
امام نمادها را در جامعه  به راه ها و روش هاي خاص خودش به كار مي برد و در استفاده 
از آنها تحت تأثير هيچ زبان رسمي قرار نداشت. شايد يكي از داليل متعددي كه اياالت 
متحده امريكا و غ��رب با تمام وجوهش به ناگهان خود را در مواجهه مس��تقيم با تمدن 
ايراني- اسامي ديد در حالي كه هرگز آمادگي الزم را نداشت ناشي از همين زبان شناسي 
ويژه امام خميني در مردم شناسي، جامعه شناسي و علم سياست بود. منطق فرهنگي اي 
كه امام خميني، انقاب اسامي و نظام جمهوري اس��امي بعد از انقاب در مواجهات 
سياسي اش با امريكا و غرب به كار گرفت و براي بسياري از امريكاييان قابل فهم نبود و 
در درك رفتار ايرانيان بيش از پيش با مش��كل روبه رو شدند ناشي از عدم درك پويايي 
مناسبات اسامي در شناخت نهاد هاي اجتماعي و سياسي و از همه مهم تر رفتار شناسي 

سياسي ايرانيان بود.2   
اين همان مشكلي بود كه شاه و نظام مشروطه سلطنتي و ساختار اليگارش رژيم پهلوي 

1. شريعتی به روايت اسناد ساواك، همان، ص81-82. 
2. برای آش��نايی بيش��تر رك: ويليام بی من، زبان، منزلت و قدرت در ايران، ترجمه رضا مقدم كيا، تهران، نی، 

1386، ص 20 به بعد. 
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نيز با ورود امام به صحنه مبارزات سياس��ي و اجتماعي ايران ب��ا آن روبه رو گرديد و تا 
آخرين روز حكومت خود نيز علي رغم بهره گيري از تواناترين مشاوران سياسي امريكايي، 
اروپايي و ايراني نتوانست به درك اين پويايي زباني و مراودات آن با ملت ايران نائل آيد. 
ش��اه به خيال خام خود تصور مي كرد كه نوع نگاه امام به مسائل سياسي، اجتماعي و 
ديني شبيه نگاه ساير فقها و مراجع تقليد اس��ت كه به يك سطح حداقلي دخالت دين 
در حوزه سياست در حد پاره اي از توصيه هاي ارشادي، آن هم به دولت ها نه به ساختار 
نظام شاهنشاهي قانع گرديده و سپس در گوشه اي از فيضيه به دعاگويي ذات ملوكانه 
مشغول خواهد ش��د. يا تصور مي كرد كه با لولو كردن نفوذ كمونيسم براي روحانيت و 
انتس��اب جنبش هاي اجتماعي به اين جريان مثل قديم روحانيت را به گوشه مساجد 
خواهد برد و فارغ البال به غارت سرمايه هاي ملي خواهد پرداخت. اما سخنراني  امام در 7 
اسفند 1341 در خصوص شكست رفراندوم انقاب سفيد و مفتضح شدن شاه و متعاقب 
آن پيام 22 اسفند 1341 امام به ملت مسلمان ايران در خصوص تجاوز نظام مشروطه 
سلطنتي به احكام اسامي و حقوقي ملت ايران به شاه فهماند كه امام در فهم اجتماعي 

و سياسي، تفاوت هاي آشكاري با رهبران جنبش هاي قبلي دارد. 
حقيقت صاف و س��اده اي كه در آرمان ها، انديش��ه ها و روش هاي سياسي، اجتماعي 
امام وجود داشت همين بود. ما مي توانيم با نگاهي اوليه به قربانيان غرب گرايي، تقليد و 
تجدد و ترقي شاهانه و سلطه غربي ها بر اقتصاد، سياست و فرهنگ ايران، از چگونگي اين 

بدبختي هاي هولناكي كه دامن ملت ايران را گرفته است، آگاه شويم. 
غرب به ما يك چيزي كه مفيد به حال ما باش��د نخواه��د داد و نداده 
است؛ غرب هرچه به اين طرف فرستاده آنها بود كه براي خودش مفيد 
بوده است، حاال مضر به حال ما باش��د يا نباشد مطرح نيست. من اين را 

مكرر گفته ام.1 

انتقال الگوي آرماني حکومت اسالمي در دوران غيبت به قلمرو زندگي سياسي 
و اجتماعي

امام در فاصله بين 15خرداد س��ال 42 تا انقاب اس��امي صورت بندي كامل اصول 
خرد گرايي اسامي خود را در الگوي نظام واليت فقيه با استادي كامل به قلمرو زندگي 
سياسي و اجتماعي منتقل كرد، پا را فراتر نهاد و همه اشكال مبارزه و سازش را با نظام 

1. تبيان، دفتر بيست و ششم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1377. 
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پادشاهي مورد انكار قرار داد، قصد انقاب را در 
آموزه هاي خود نش��ان داد و حت��ي از دنباله آن 
يعني تأسيس نظام اس��امي خبر داد كه كمتر 
كسي از عامان عرصه سياست و انديشه تا به آن 

روز پيرامون آن فكر كرده بودند. 
امام دريافت��ه بود ك��ه انبوهي از اف��راد لجام 
گس��يخته مدعي مبارزه با رژيم پادشاهي فقط 
مي توانند نوعي پيكره سياسي يكسره اشتراكي 
با اين نظام تش��كيل دهند اما از عهده رام كردن 

استعمار و استبداد در ايران بر نخواهند آمد زيرا نه تنها اين افراد بر اراده خودشان حاكم 
نيستند بلكه توجيه گر هر اراده حاكمانه اي خواهند بود كه بعد ها در پس اين سازش به 
وجود خواهد آمد. تجربه تاريخي پس از پيدايش زمزمه اصاحات و تجدد و ترقي تا به آن 
روز اين حقيقت را برما مي كرد كه اين جريان ها هميشه توجيه كننده آن اراده حكومتي 
لجام گسيخته بوده اند. حكومتي كه به قضاوت و مشاركت هيچ مرجع باالتري در موارد 

تعارض بيان خود و شهروندانش تن نمي داد مگر به دستور بيگانگان. 
اين اس��تدالل دقيقا شبيه استداللي اس��ت كه ميرزا ملكم خان و س��اير غرب گرايان 
نسل هاي بعدي بر اس��اس غرب گرايي لجام گس��يخته براي توجيه انعقاد قرارداد هاي 
استعماري، حضور بيگانگان در س��اختار تصميم گيري و فروش منافع ملي به دشمنان 
ملت ايران به كار مي بردند. حتي ش��يوه پيش��نهادي غرب گرايان دوره رضاخاني براي 
تأسيس دولت مطلقه مدرن همان ش��يوه اي بود كه ميرزا ملكم خان مسلم مي انگاشت 
و به تقليد از توماس هابز، فيلسوف سياسي اقتدار گراي انگليسي، تصور مي كرد كه اگر 
همه اراده هاي فردي باعوض و ممهور به پيمان اجتماعي يا قانون به حكمران پيشكش 

شود امور تجدد و ترقي بسامان خواهد شد و اين چه خيال ساده لوحانه و خامي بود. 
اين منطق پس از نهضت 15خرداد هنوز در ايران روي كاغذ بود. اگر چه به ظاهر پاره اي 
از جريان هاي سياس��ي نتايج اس��تبدادي موضع خويش را در مقابل جنبش 15خرداد 
به ش��دت انكار مي كردند و غالب مبارزان تكنوكرات سوسياليس��ت، ناسيوناليس��ت و 
ليبرال منش به ظاهر با نتيجه گيري هاي سلطنت طلبان مخالف بودند. و همچنان مردم 
را با اطمينان خاطر چش��م به راه آينده اي واهي باقي مي گذاشتند ولي امام مي دانست 

تا اين منطق منورالفكري به تعليق در نيايد هيچ گونه انقابي در ايران رخ نخواهد داد. 

حقيقت این است که در طول 
سه دهه گذشته 15خرداد مورد 
بي مهري دانش پژوهان این مرز و 
بوم قرار گرفته است. با وجودي 
که اتفاقات نه چندان مهمي در 
طول این مدت در رأس طرح هاي 
پژوهشي بسياري از مراکز علمي و 
دانشگاهي، مطبوعات و رسانه ها بود 
اما 15خرداد و آرمان هاي 15خرداد 

به دست فراموشي سپرده شد 
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بنابراين نخستين زمزمه هاي انقاب آزاديخواهي 
و عدالت طلبي در ايران در دل مذهب زاييده شد نه 
در دل گرايش هايي كه داعيه انقابي گرايي داشتند 
و كس��ي كه با تعليماتش در اين انقاب پيروز ش��د 
امام خمين��ي بود نه روش��نفكران مدع��ي رهبري 

جنبش هاي اجتماعي. 
15خرداد از اي��ن جه��ت زمينه ه��اي تبلور يك 
آرمان تاريخ��ي براي ملت ايران ب��ود. امام بر خاف 
خرد گرايان بزرگ عصر روش��نفكري اروپا كه نمي دانس��تند افكار آنه��ا چه دگرگوني 
عظيمي ايجاد خواهد كرد، مي دانست كه روح انقاب اسامي داخل تعاليم فيلسوفان 
سياسي جديد خواهد شد و جهان را با اس��تدالل هاي خود به آتش خواهند كشيد. امام 
حتي در دورترين افق تصورات خويش مي ديد كه وقتي خرد گرايي اسامي شعله ور شود 
عقانيت، ش��خصيت عاطفي، تعلقات اجتماعي و آرمان هاي سياسي جهان را دگرگون 

خواهد ساخت و اين همان چيزي بود كه با پيروزي انقاب اسامي به وقوع پيوست. 
ايراني از سيطره سه ديو سياه رها گرديد و دانست كه در مقام يك انسان مسلمان داراي 

حق انتخاب است. 
اين س��ه ديو كه نزديك به دويست س��ال روح و ذهن ايراني را در بند خود داشت ديو 
اس��تبداد، ديو تقليد و ديو غرب گرايي ب��ود. اين خودآگاهي باع��ث آن نهضت فكري و 

اجتماعي اي شد كه امروزه به انقاب اسامي معروف است. 
از ميان آثار اين شكوفندگي بزرگ و باور ها بايد به دنبال رشته اي باشيم كه اين جسارت 

را در دل ملت ايران بارور كرد. اين جسارت زاييده جنبش 15خرداد است. 
15خ��رداد با پوياي��ي و تحرك��ي كه از خ��ود نش��ان داد عوام فريبي، دين س��تيزي، 
فرهنگ گريزي و ش��قاوت پنهانكارانه نظام مشروطه س��لطنتي را عيان كرد و استعداد 

نهفته در دل اعتقادات مذهبي و مرجعيت ديني را به منصه ظهور رسانيد. 
امام با سخنراني بنيان شكن خود بعد از واقعه 15خرداد، تمام اركان نظام شاهنشاهي 

را از جهت عقلي، شرعي و تاريخي به چالش كشيد: 
ش��ما مظاهر تمدن را وقتي كه در ايران مي آيد چنان از صورت تمدن 

طبيعي خارج می كنيد كه چيز حال را مبدل به حرام می كنيد.1 

1. صحيفه امام، همان، ص299. 

15خرداد با پویایي و تحرکي 
که از خود نشان داد عوام فریبي، 
دین ستيزي، فرهنگ گریزي 
و شقاوت پنهانکارانه نظام 
مشروطه سلطنتي را عيان کرد و 
استعداد نهفته در دل اعتقادات 
مذهبي و مرجعيت دیني را به 

منصه ظهور رسانيد
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و اين رمز و راز داس��تان تجدد و ترق��ي در ايران بود. ايران هن��وز از اثر ضربه هاي اين 
زياده روي هايي كه دويست س��ال مملكت ما را از رسيدن به دگرگوني عقب نگه داشت 
گيج است اما كوردالن مي خواهند ما را مجددا به عقب برگردانند و و راه خود را به سوي 
آرمان هاي غرب گرايان عصر مشروطه كه تمام آرزوهاي آنها در رسيدن به صورت تمدن 
غربي خاصه مي شد پيدا كند. اما چون اين آرمان ها يك بار زير وزن نتايج منطقي خود 
فرو ريخت و بار ديگر با ضربات بنيان شكن امام خميني در 15خرداد 42 از هم گسسته 

شد اكنون به دنبال روزنه هايي است كه به جايگاه پيشين خود باز گردد. 
اين شالوده شكني، از جامعه شناسي ديني نويني به دس��ت آمد كه امام در 15خرداد 

پايه ريزي كرد. 
در اين جامعه شناسي امام چند چيز را به اثبات رسانيد: 

1. نابودي مطلق نظام شاهنش��اهي يگانه راه انجام هر گونه اصاح اجتماعي در ايران 
است. 

2. هيچ چيزي كمت��ر از اين نه مورد نياز اس��ت و نه بايد در نظر گرفته ش��ود زيرا هر 
برنامه اي براي ايران تا قبل از سقوط نظام شاهنش��اهي و فرهنگ آن كاري غير علمي 

است. 
3. براي به دست گرفتن زمام قدرت به شيوه انقابي استفاده از هر ابزاري جايز نيست 

و بايد پايبند اصول و آرمان هاي اسامي در شيوه مبارزه بود. زيرا: 
الف. انقاب برخاف تصور غرب گرايان و ماترياليس��ت ها، از لح��اظ تاريخي بيرون از 

كنترل انسان ها نيست. 
ب. اخاق، حقيقت، عدال��ت و امثال اينها صرفا پديده هايي متف��رع از منافع طبقاتي 
نيستند و معناي علمي آنها پيشبرد آن دس��ته از منافع طبقاتي نيستند كه در گفتمان 

رسمي علم سياست و علم اجتماعي در غرب وجود دارد. 
آموزه هاي امام خميني هيچ شباهتي به آموزه هاي سوسياليسم و كمونيسم ندارد كه 
آمده بود ناكجاآب��ادي را به علم مبدل كند. قدرت قاطع امام از آرمان هايي سرچش��مه 
مي گرفت كه در متن تاريخ ج��اري بود ن��ه از روياهايي كه از ناكجا آبادي سرچش��مه 
مي گرفت كه بنا بود ميدان را در برابر آن خالي كنند و در نهايت يك ديكتاتوري ديگري 

به نام ديكتاتوري طبقه كارگر به نظام هاي ديكتاتور اضافه نمايند. 
منور الفكران عصر قاجاري و پهلوي حكومت وحش��ت نظام مش��روطه سلطنتي را بر 
مبناي آرزوهاي ديكتاتوري من��ور توجيه مي كردند اما امام هي��چ گاه چنين توجيهي 
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را قبول نداش��ت. اين كه گفته ش��ود تنها هدف تجدد و ترقي بايد رس��يدن به تكنيك 
غربي باشد همان واژگونگي اخاقي بود كه دويست س��ال فقط به عنوان نيروي پنهان 

ددمنشي هاي غرب گرايان و نظام سلطنتي به كار گرفته مي شد. 
امام در قيام 15خرداد نشان داد كه جامعه ايراني به اين حقيقت نزديك مي شد كه بايد 
به چيزي فراسوي نظام شاهنشاهي و غرب گرايي هاي مدرنيسم بينديشد. اين آرمان در 

انقاب اسامي به واقعيت تبديل شد. 
كاري را كه امام خميني در 15خرداد سال 42 آغاز كرد امروز ما را به فراسوي مدرنيته 
و نظام هاي استبدادي وابسته به آن رسانده است. اگر چه ممكن است هنوز نقطه اي كه 
به آن رسيده ايم مشابه نقطه اي باشد كه قبا در آن بوديم اما چه كسي مي تواند امكانات 
خاقي را كه به بركت انديشه ها و آرمان هاي امام خميني و انقاب اسامي در ايران به 

دست آمد ناديده انگارد. 
ما نبايد از چنين ظرفيتي كه در ايران به وجود آمد غافل شويم و شرايط را به گونه اي 
فراهم سازيم كه دوباره به همان پوچ انگاري دوران نظام مشروطه سلطنتي باز گرديم. آيا 
نبايد از فجايع سال هاي گذشته پند بگيريم و نوعي مشاركت مدني و مردم ساالري ديني 
ايجاد كنيم كه اصل وحدت دهنده در آن تصميم به پايبندي به اصول گرايي مستمر و 

بازسازي اصاحي كاستي هاي جامعه نوپاي جمهوري اسامي باشد. 
بي ترديد افراط و تند روي و كج تابي هاي فكري و عدول از آرمان هاي انقاب اسامي و 
آموزه هاي 15خرداد هر لحظه اي كه بخواهيم اصول آن را به تعليق درآوريم دوباره ما را 

گرفتار فاجعه خواهد كرد. 
بنابراين فهم بسياري از جنبه هاي عملي افراطي گري مانند تكيه بر تشكيات فردي 
و گروه رايي و بازگشت به غرب گرايي و غرب باوري و سنجش همه دگرگوني ها با معيار 
رسمي فلسفه سياس��ي و اجتماعي غرب و امثال اينها تابع پايبندي ما به اصول گرايي 
فعاالنه نسبت به آرمان هاي انقاب اسامي اس��ت. آرمان هايي كه در 15خرداد متبلور 

شد و در كمتر از 15 سال به بار نشست. 
همان طوري ك��ه امام فرم��وده بودند 15خرداد را نباي��د ملت ايران از ي��اد ببرد، اين 

15خرداد بايد زنده بماند. 
چرا بايد 15خرداد را زنده نگه داريم؟ 

آيا به اين اعتبار است كه سرآغاز انقاب اسامي است؟ 
آيا به اين اعتبار اس��ت كه جناياتي كه رژيم پهلوي در 15خرداد مرتكب شد به تعبير 
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امام نظيرش در تاريخ اتفاق نيفتاده است؟ 
آيا به اين اعتبار بايد 15خرداد را زنده نگه داش��ت 
كه خاطره غم انگيز و حماسه آفرين اين روز تاريخي 

تجديد مي شود؟ 
آيا به اين اعتبار اس��ت كه دست ناپاك استعمار در 
اين روز از آستين شاه و نظام شاهنشاهي بيرون آمد؟ 
همه آنچه گفته شد به نوعي درست است ولي زنده 
نگه داشتن 15خرداد داليل ديگري نيز دارد. حقيقت 
اين اس��ت كه در طول سه دهه گذش��ته 15خرداد 

مورد بي مهري دانش پژوهان اين مرز و بوم قرار گرفته اس��ت. با وجودي كه اتفاقات نه 
چندان مهمي در طول اين مدت در رأس طرح هاي پژوهش��ي بسياري از مراكز علمي 
و دانش��گاهي، مطبوعات و رس��انه ها بود اما 15خرداد و آرمان هاي 15خرداد به دست 
فراموشي سپرده ش��د و تنها و بي كس رها گرديد. در حالي كه بس��ياري از رخدادهاي 
بي بنياد يا كم مايه از سر بي مهري ما نس��بت به رخداد عظيم 15خرداد با سنت معمول 
تدريس و پژوهش در مراكز علمي هماهنگ شدند. اما 15خرداد هنوز اميد چنداني به 

برخورداري از همدلي دانش پژوهان ندارد. 
كس��اني كه بيرون از حوزه انقاب اس��امي به اين رخداد نگاه مي كنند و آن را تحت 
سيطره گفتمان هاي رسمي غرب در علم سياس��ت مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند 
تاش می كنند كه اين جنبش بزرگ اجتماعي را از واقعيت هاي يك جنبش، بسيار دور 
بدانند و به دنبال القاي اين باور هستند كه سنت تحليل جنبش هاي اجتماعي نسبت به 
رهيافت هاي جنبش 15خرداد نابردبار مي باشد و آن را در حد شورش آن هم »شورشي 

كور« و بي برنامه تحليل مي كنند. 
به عبارت ديگر اثرگذاري و پيش��ينه تاريخي اين جنبش بزرگ را به مثابه يك رخداد 
عادي در كنار س��اير رخدادهاي اجتماعي قرار مي دهند در حالي كه جنبش 15خرداد 
تأثيرات بنياديني بر سير تطور تحوالت سياس��ي و اجتماعي و در رأس آن نظريه هاي 
سياسي ديني تاريخ يكصد ساله اخير ايران داشت. آثار بنيادين اين تحوالت را مي توان 

دست مايه هاي پژوهش مراكز علمي در پنج محور اساسي زير قرار داد: 
1. جنبش 15خرداد پايان مرجعيت سياسي غرب گرايان در دگرگوني هاي اجتماعي 

ايران در دوران معاصر بود. 

افق  امام حتي در دورترین 
تصورات خویش مي دید که 
وقتي خردگرایي اسالمي شعله ور 
شخصيت  عقالنيت،  شود 
اجتماعي  تعلقات  عاطفي، 
و آرمان هاي سياسي جهان را 
دگرگون خواهد ساخت و این 
همان چيزي بود که با پيروزي 
انقالب اسالمي به وقوع پيوست
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2. جنبش 15خ��رداد نيروهاي فك��ري و اجتماعي ايران را از س��يطره تفس��ير هاي 
كليشه اي غرب آزاد ساخت. 

3. جنبش 15خرداد مذهب را از سيطره تفسير هاي س��لطنتي خارج كرد و در رأس 
جنبش عدالت خواهي، عقل گرايي، آزاديخواهي و معنويت گرايي ايران قرار داد. 

4. جنبش 15خرداد بي ترديد پايان دوره مشروطه خواهي و دگرگوني هاي ليبراليستي 
و سكوالريستي در ايران بود. 

و باالخره؛
5. جنبش 15خرداد كار آمدي گفتمان هاي ديني را در ايجاد جنبش هاي اجتماعي به 
اثبات رسانيد و زبان جديدي در حوزه علم سياست، نظريه هاي سياسي، فلسفه سياست 

و فلسفه سياسي ابداع كرد. 
جنبش 15خرداد به جاي آنكه وسيله اس��تقرار مجدد مفاهيم كهنه نظم سلطاني در 
تاريخ تحوالت دوران معاصر باشد، به صورت هجوم سريعي در سراسر جبهه هاي ديني، 
سياسي، فرهنگي و اجتماعي درآمد و اركان نظام پوسيده و از هم گسيخته نظام سلطاني 
را در كمتر از 15 سال در ميان تندآب هاي بي پايان آغاز يك دوره علمي و تاريخي جديد 
منحل س��اخت. اين تصوير خاص جنبش 15خرداد و انقاب اسامي است كه بايد در 
باورهاي نسل جديد ايران شكل بگيرد. اگر چه مشخص كردن ويژگي هاي نوزايي اين 
دوره جديد كار آساني نيست و شبيه سير در سرزمين هاي ناشناس به منظور آشنايي و 
كشف وضع آنهاست اما ويژگي عقاني اين دوره را بايد با تمام وجود آن گونه كه هست 

درك كرد. 
بايد در اين مس��ئله عميق ش��د كه چگونه امام خميني از تبديل دستگاه هاي قديم و 
تقويت آنها با عناصر جديد، بدون از دس��ت دادن عقايد، فرهنگ ها، باورها و اعتقادات 
ريشه دار تاريخي ملت ايران منظره فكري، فلسفي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايران 

را عوض كرد و در نتيجه ستاره هاي جديدي در آسمان اين مرز و بوم درخشيد. 
بنابراين آنچه براي ما در بازشناسي اين دوره اهميت دارد دستيابي به يك فلسفه منظم 
نيست بلكه يك امعان انتقادي و انديشه زاينده است كه در شخصيت نيرومندي جمع 

آمد و جهان جديدي آفريد. 
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مختصری درباره دانشنامه  انقالب اسالمی 

بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامی از زمان تأسيس، جهت تحقق اهداف و 
رسالت های تعريف شده برای بنياد، سياس��ت ها و راهبردهای پژوهشی خود را بر محور 

موضوعات زير متمركز نمود:

الف. انقالب اسالمي و فرهنگ شيعه 
مهم ترين مباحث و موضوعات مربوط به اين محور در پی تبيين نسبت انقاب اسامي 
و نظام جمهوري اسامي با فرهنگ اس��امي به طور عام و فرهنگ شيعه به طور خاص 
اس��ت. هدف پژوهش هاي مربوط به اين مح��ور بايد تأثيراتي را كه انقاب اس��امي از 
فرهنگ ديني پذيرفته است، نشان دهد. مهم ترين س��رفصل هايي كه مي تواند در اين 

محور مورد توجه محققان و دانش پژوهان باشد عبارت اند از: 
1. انقاب اسامي و سنت نبوي در حوزه سياست و تحوالت اجتماعي و فرهنگي 
2. انقاب اسامي و سنت علوي در حوزه سياست و تحوالت اجتماعي و فرهنگي 

3. انقاب اسامي و آموزه هاي قيام حسيني و نهضت عاشورا 
4. انقاب اسامي و رابطه آن با انديش��ه هاي مهدويت و فلسفه دولت كريمه و جامعه 
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توحيدي 
و... 

از آنجايي كه سكوالرها و مخالفان حكومت اس��امي در تاش اند كه در جامعه رابطه 
انقاب اسامی با فرهنگ اس��امی را مورد ترديد قرار دهند و در جامعه القا نمايند كه 
انديشه انقاب اسامي و حكومت اسامي تحت تأثير برداشت شخصی امام خمينی)ره( 
از دين بوده و داراي ريشه هاي عميق در فرهنگ اسامي و رابطه دين و سياست نيست، 
محققان و دانش پژوهاني كه مايل به پژوهش در اين محور هستند بايد تاش كنند كه 
با توجه به سنت نبوي و سيره ساير معصومين)ع(حقانيت برداشت هاي امام خميني و 

پيروان انقاب اسامي را در اين رابطه به صورت مستند و علمي اثبات نمايند. 
مهم ترين بحث اين محور نقش انقاب اسامي در بازآفريني تمدن اسامي است. تمدن 
اسامي بي ترديد ميراث گرانقدري اس��ت كه تحت تأثير فرهنگ قرآني، سنت نبوي و 
سيره معصومين)ع( دگرگوني هاي عظيمي را در جهان در طول 1400 و خرده اي سال 
ايجاد كرده است. مسلمانان براي بازآفريني نقش مجدد فرهنگ اسامي در ايجاد موج 
جديدي از تمدن اسامي در دوران جديد نياز به يك انديشه نظام مند، پويا، عدالت محور، 
مقتدر، عقاني و معنوي دارند. اهميت انقاب اسامي و انديشه هاي امام خميني)ره( 
در اين ميان از مهم ترين محورهايي اس��ت كه مي تواند در چنين نسبتي مورد تجزيه و 

تحليل قرار گيرد. 

ب. ريشه هاي فكري انقالب اسالمي 
پژوهش پيرامون هويت فكري، فلسفي، فرهنگي و ديني انقاب اسامي و انديشه هاي 
امام خميني از مهم ترين محورهايي است كه براي غنابخشي به نظريه انقاب اسامي 
اهميت ويژه اي دارد. در حال حاضر مهم ترين موضع تهاجم دش��منان انقاب اسامي 
متمركز بر اين محور است. مخالفان حكومت اسامي براي تضعيف مباني فكري انقاب 
اسامي يا به مباني معرفت شناسي انقاب و يا به هويت تاريخي آن مي تازند و پيوسته 
القا مي كنند كه چون انقاب اسامي و انديشه حكومت اسامي ريشه در مباني فكري 

عالمان شيعه ندارد، نمي تواند پايدار بماند. 
مهم ترين موضوعاتي كه در اين محور قابل پژوهش است عبارت اند از: 

1. چشم انداز عالمان شيعه به مس��ئله حكومت و سياست در تاريخ اسام به خصوص 
در دوران معاصر 
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2. پيشينه هاي تاريخي واليت فقيه در حوزه فقه سياسي، فقه حكومتي و فقه كامي 
3. متفكران حكومت اسامي در دوران معاصر 

4. نظريه هاي مربوط به حكومت اسامي 
نقطه تمركز پژوهش هاي مربوط به اين فصل، استنباط مباني فكري حكومت اسامي 

از كام، فقه، فلسفه، عرفان، اخاق و ديدگاه هاي اجتماعي عالمان شيعي است. 

پ. ريشه هاي اجتماعي، سياسي و تاريخي انقالب اسالمي 
تشكيك در توانايي انديشه ديني براي ايجاد جنبش هاي اجتماعي و تأسيس نظام هاي 
سياسي پايدار يكي ديگر از مهم ترين محورهايي است كه در دفاع از نظام هاي سياسي 
ديني نمي توان از آن غفلت كرد. مخالفان حكومت اسامي در بهره گيري از نوعي نگاه 
پوزيتيويس��تي به تاريخ تحوالت جنبش ها و انقاب ها و فرهنگ ها، عموماً در پي القاي 
اين ديدگاه هستند كه ايجاد دگرگوني اجتماعي در عصر سلطه مطلقه مدرنيته از طريق 

تفكرات ديني كه متعلق به دوران ماقبل مدرنيته است، امكان پذير نيست. 
دانش پژوهاني كه عاقه مند به پژوهش در اين محور هستند عموماً بايد نقطه عزيمت 
پژوهش خود را بر اثبات توانايي دي��ن در ايجاد جنبش هاي اجتماعي در ايران معاصر و 
ساير كشورهاي اسامي متمركز كنند. در اين محور مهم ترين موضوعات عبارت اند از: 

1. انقاب اسامي و نهضت هاي دوران معاصر. 
2. تحوالت سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي، فكري و فرهنگي ناشي از اعتقادات ديني 

در ايران معاصر. 
3. ناكارآمدي تفك��رات مدرن و فقر تفك��ر در جريانات شبه روش��نفكري براي ايجاد 

تحوالت بنيادي در ايران معاصر. 
4. اثرات نفوذ تجدد غرب��ي در عقب ماندگي ايران معاصر و نق��ش اعتقادات ديني در 

بيداري جامعه. 
پژوهش��گران عاقه مند به اين محور بايد تاش كنند با توجه به اسناد و مدارك به جا 

مانده در اين دوران موضوعات مربوط به اين محور را مورد پژوهش قرار دهند. 

ت. شناخت ارکان نظام جمهوري اسالمي ايران 
از مهم ترين مباحث مربوط به توانايي نظام جمهوري اس��امي اي��ران مباني فقهي و 
حقوقي آن و تفاوت بنيادهاي اين نظام با ساير نظام هاي سياسي است. متأسفانه هنوز 
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گفتمان رسمي سياس��ت در تحليل انقاب اسامي و ش��ناخت اركان نظام جمهوري 
اسامي ايران غلبه دارد و محققان انقاب اسامي با همان قالب هاي غربي در پي تبيين 
اين انقاب مي باش��ند. اكنون ديگر ترديدي نيس��ت كه قالب هاي تفكر غربي در حوزه 
سياست براي شناخت انقاب اسامي و نظام جمهوري اسامي ايران كامًا عقيم بوده و 

نمي تواند منجر به توليد علم در اين حوزه شود. 
پژوهشگراني كه تمايل به پژوهش در اين محور دارند بايد تمامي همت خود را در توليد 
تفكرات جديد و نظريه هاي بديع برآمده از انقاب اس��امي در ميان نظريه هاي انقاب 
اسامي و نظام جمهوري اسامي در ميان ساير نظام هاي سياسي قرار دهند. مهم ترين 

موضوعات تحت اين محور عبارت اند از: 
1. ماهيت نظام جمهوري اسامي و تفاوت هاي آن با نظام هاي ديگر 
2. تعامل مردم ساالري و باورهاي ديني در نظام جمهوري اسامي 

3. بنيادهاي فقهي و حقوقي نظام جمهوري اسامي و تفاوت آن با ساير جمهوري ها 
4. مطالعه تطبيقي نظام جمهوري اسامي با ساير نظام ها از جنبه حقوق اساسي 

5. نظام جمهوري اسامي و تفكرات جديد در سياست 
6. نظام جمهوري اسامي و بازسازي هويت ملي 

ث. آسيب شناسي انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران 
آسيب شناسي انقاب اس��امي فصل مهم ديگري از چالش هايي اس��ت كه هر نظام 
انقابي، نوپا و جديد در عرض آن قرار دارد. شناخت آفات انقاب بي ترديد بدنه نظام و 
نيروهاي انقاب را از آسيب ها و خطرهايي كه در كمين نشسته است دور نگاه مي دارد. 

در اين محور موضوعاتي چون: 
1. آفات فكري و اخاقي 

2. آسيب هاي تشتت سياسي و فرهنگي 
3. آفات دنياگرايي و گرايش به تمايات اصالت سود و لذت 

4. آفات مردم گريزي 
5. آفات دين گريزي و تمايات سكوالريستي 

6. آسيب هاي ناشي از عدول از آرمان هاي انقاب اسامي 
7. آسيب هاي ناشي از گروه گرايي، باند بازي، حزب سازي و...

8. آفات خروج نسل هاي انقابي از نظام 
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و... مهم ترين موضوعات قابل بررسي در اين محور مي باشد. 

ج. انديشه ها و آرمان هاي امام خمينی)ره(
انقاب اس��امي ايران بي ترديد بدون نام امام خميني)ره( در جهان ش��ناخته ش��ده 
نيست. اگر قرار است اين انقاب پايدار بماند و اثرات خود را در زنده شدن دين در حيات 
اجتماعي نشان دهد بايد ذره اي از انديشه ها و آرمان هاي امام خميني)ره( عدول نكند. 
اكنون دشمنان انقاب اسامي حجم عظيمي از تهاجمات خود عليه انقاب اسامي را 
بر روي تخريب يا تحريف شخصيت، انديشه ها و آرمان هاي امام خميني سرمايه گذاري 
نموده اند. بر تمامي دوستداران انقاب اس��امي واجب است كه ياد و نام امام را هميشه 

زنده نگه دارند. 
كس��اني كه مايل به پژوهش در اين محور هس��تند مي توانند با تمرك��ز و تفحص در 

موضوعات زير سد محكمي بر سر راه دشمنان انقاب اسامي ايجاد نمايند: 
1. زندگي و زمانه امام 

2. آرمان ها و انديشه هاي امام 
3. نوآوري هاي فقهي، كامي، سياسي و... امام 
4. امام در چشم انداز دوستان انقاب اسامي 
5. امام در چشم انداز دشمنان انقاب اسامي 

و...

چ. اثرات انقالب اسالمي در دنياي اسالم و جهان 
انقاب اسامي به عنوان آخرين انقاب بزرگ اجتماعي در دوران سلطه مطلق مدرنيته 
از يك طرف و تنها انقاب بزرگ اجتماعي برآمده از انديشه هاي اسامي و باورهاي ديني 
از طرف ديگر به خودي خود، اثرات ترديدناپذيري را در جهان به جا گذاشته است. اين 
اثرات از زواياي مختلفي قابل بررسي است. عاقه مندان به اين محور مي توانند با تمركز 
بر موضوعات زير فضاي الزم را براي بررسي اثرات انقاب اسامي در همه زمينه ها چه 

در دنياي اسام و چه در جهان سكوالر فراهم سازند: 
مهم ترين موضوعات اين محور عبارت اند از:

1. انقاب اسامي و نهضت هاي اسامي در جهان پساسكوالر 
2. انقاب اسامي و نهضت هاي رهايي بخش در جهان پساسكوالر 
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3. تأثير انقاب اسامي بر نظريه هاي انقاب 
4. تأثير انقاب اسامي بر قالب هاي نظام هاي سياسي مردم ساالر 

5. انقاب اسامي و تحول مفاهيم سياست، فلسفه، فرهنگ و اجتماع 
6. انقاب اسامي و دگرگوني هاي استراتژي هاي سياسي، ديني و فرهنگي 

7. انقاب اسامي و مسئله فلسطين و صهيونيسم بين الملل 
8. انقاب اسامي و دكترين جهاني شدن، فرهنگ، سياست و اقتصاد 

ح. دستاوردهاي انقالب اسالمي 
از مهم ترين مباحثي كه در طول حاكميت انقاب اس��امي تا به امروز دشمنان نظام 
جمهوري اسامي بر روي آن سرمايه گذاري ويژه اي كرده اند، ناكارآمد نشان دادن اين 
نظام در تأمين خواسته هاي فكري، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه است. 
پيوسته در گوش��ه و كنار مي شنويم كه انقاب اس��امي هيچ كاري براي مردم انجام 
نداده است. كساني كه مايل به پژوهش در اين زمينه مي باش��ند بايد با تكيه بر آمارها، 
اسناد و مدارك و تحليل هاي واقعي و عقاني اوضاع ايران را قبل از انقاب اسامي- به 
خصوص در دوره حاكميت 70 ساله نظام مشروطه سلطنتي- با تحوالت بعد از انقاب 
اسامي مقايسه نمايند و به مردم نش��ان دهند كه چه تحوالت بزرگي از نظر اقتصادي، 
فرهنگي، سياسي، اجتماعي و فكري در ايران اتفاق افتاده است. در اين محور مهم ترين 

موضوعات عبارت اند از: 
1. دستاوردهاي فكري و علمي انقاب اسامي 

2. دستاوردهاي سياسي و فرهنگي 
3. دستاوردهاي اقتصادي و اجتماعي 

4. توليد مفاهيم جديد 
5. زنده شدن دين در حيات اجتماعي 

6. بازس��ازي نقش محوري زن در جامعه و نجات زن ايراني از كااليي ش��دن در تقليد 
غربي 

7. انقاب اسامي و بازسازي هويت زن ايراني 
8. انقاب اسامي و بيداري عقل ايراني 

9. انقاب اسامي و توسعه روستايي 
10. انقاب اسامي و زوال نظام ضد عقلي و ضد ديني شاهنشاهي در ايران 
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خ. ساير موضوعات 
در فرهنگ انقاب اسامي عاوه بر محورها و موضوعات مذكور، ظرفيت هاي بزرگي 
براي پژوهش وجود دارد كه عاقه مندان مي توانند ب��ا تمركز بر آنها در توليد فرهنگ و 

ادبيات ويژه انقاب اسامي كمك شاياني نمايند. مباحثي چون: 
1. چهره ها، شخصيت ها و متفكران تأثيرگذار در انقاب اسامي 

2. شهدا، جانبازان، ايثارگران و خانواده هاي آنها 
3. نقد متون و منابع پيرامون انقاب اسامي و تاريخ معاصر ايران 

4. نق��د ديدگاه ه��ا و جريان��ات و گرايش ه��اي مواف��ق و مخال��ف انقاب اس��امي 
)جريان شناسي( 

5. بررسي اس��ناد و مدارك مربوط به انقاب اسامي مثل اس��ناد ساواك، اسناد النه 
جاسوسي، اسناد منتشرنشده پيرامون انقاب اسامي و...

6. تحليل مناس��بت ها و رخدادهاي مهم و تأثيرگذار در دوران انقاب اس��امي مثل: 
جنگ تحميلي، جنگ قومي گروهك ها عليه انقاب اس��امي، تروريس��م عليه انقاب 

اسامي، تسخير النه جاسوسي، سقوط ليبرال ها و ده ها موضوع ديگر در اين زمينه. 

چرا تدوين دانشنامه انقالب اسالمی؟ 
بی ترديد انقاب اسامی، اهميت و عزتی بی نظير در جهان كنونی دارد. يكی از راه های 
معرفی جامع و روشمند اين انقاب بزرگ اجتماعی، سياسی و فكری، تدوين دانشنامه 

انقاب اسامی است. 
با درك دشواری ها، مشكات و موانع موجود در راه شناخت عميق، دقيق و كامل مبانی 
اصلی انقاب اسامی، مجاهدت ها و جانفشانی های ملت بزرگ ايران در مسير استقال، 
آزادی و جمهوری اسامی و آرمان ها و انديشه های پيشوای بزرگ ملت ايران، حضرت 
امام خمينی)قدس سره الشريف(، ضرورت تدوين دانش��نامه انقاب اسامی به عنوان 
يكی از اصولی ترين اقدامات جهت تحقق سياس��ت ها و راهبردهای مذكور، با توجه به 

مسائل زير بديهی است: 
1. فقدان منابع مرجع

2. خطر منابع رو به رشد شفاهی و ضرورت تأكيد بر منابع تحقيقی 
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3. پيشگيری از خطر تحريف
بر اس��اس اين ضرورت ها، اهداف اصلی تدوين دانشنامه انقاب اس��امی به قرار زير 

تبيين گرديد: 
1. تعريف و تثبي��ت ديدگاه صائبی از تاريخ انقاب اس��امی با ابتناء به انديش��ه های 

حضرت امام خمينی)ره(
2. ارايه مجموعه ای يك دست، دقيق و عميق از تاريخ انقاب اسامی 

3. شناسايی، تدوين و تبيين مفاهيم جديد حوزه انقاب اسامی 
4. تبيين تأثير انقاب اسامی در تحوالت سياسی و اجتماعی ايران، منطقه و جهان

5. تبيين دستاوردهای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی انقاب اسامی
6. تبيين تأثير انقاب اسامی در نظريه ها و الگوهای جنبش های اجتماعی و سياسی 

و الگوهای جديد نظام سياسی 
7. گردآوری نظري��ات، موضوعات و ديدگاه های موافق��ان و مخالفان پيرامون انقاب 

اسامی
بنابراين دانشنامه، در برگيرنده اطاعات عمومی، با قالب توصيفی و مستند نسبت به 
مدخل ها به صورت اجمالی و نيز تفصيلی با ذكر زمان و مكان دقيق رويدادها و واقعيت ها 
و اطاعات عمومی مقدمات��ی به اضافه نقش مداخل )رويدادها، ش��خصيت ها، احزاب، 
گروه ها و جريان ها، مفاهيم، رس��انه ها، هنر و ادبيات، رخداده��ا و...( در تحوالت عمده 

دوران معاصر است. 
از آنجا كه تحوالت، شخصيت ها و جريان های متنوعی در دوران معاصر در ايران، جهان 
اسام و غرب، با انقاب اسامی به طور مستقيم و غير مستقيم مرتبط بوده اند، بنابراين 
در گزينش مدخل ها، ساختاربندی و نگارش آنها، به دو شاخص اساسی توجه شده است: 
1. موضوع ها، مفاهيم، ش��خصيت ها و رخدادهايی كه با شكل گيری و پيروزی انقاب 

اسامی مرتبط اند.
2. موضوع ها، مفاهيم، شخصيت ها و رخدادهايی كه تحت تأثير انقاب اسامی شكل 

گرفتند.
با تفاصيل مذكور، نصابنامه گزينش مدخل های اين دانش��نامه به ش��رح زير تعيين 

گرديد: 
الف. مفاهيم برخاسته از فرهنگ و تمدن اسامی، نظير توحيد، شهادت، جهاد، شورا، 
مش��روعيت، واليت، امامت، امت، داراالس��ام، دارالكفر، نفاق، منافقين، فتنه، عاشورا، 
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غدير، مهدويت، دولت كريمه... اغلب اين مفاهيم، ابعاد تاريخی، كامی و فقهی دارند؛ 
كه با توجه به هدف اين دانش��نامه، بررس��ی اين ابعاد با توجه به معنازايی آنها در حوزه 
انقاب اسامی، در حيطه وظايف قرار می گيرد. در اين دانشنامه، معنای سياسی و كاربرد 
اجتماعی اين مفاهيم مدنظر است و به ابعاد فوق فقط تا آنجا اشاره مي شود كه به درك 

فضای انقاب اسامی و نقش اجتماعی دين در دنيا كمك رساند.
ب. ادبيات برخاسته از انقاب اس��امی، مانند اس��تكبار، طاغوت، مفسد فی االرض، 
مستضعف، مس��تكبر و... به اين مفاهيم از آن جهت توجه مي شود كه معنازايی و توان 
توليدی ادبيات انقاب اسامی را در ايجاد مفاهيم جديد در حوزه سياسی و اجتماعی 

نشان می دهد. 
ج. مفاهي��م برخاس��ته از ادبيات روزم��ره اجتماعی، سياس��ی... مانن��د، ايدئولوژی، 
دموكراسی، آزادی، استعمار، فمينيسم، جمهوريت، مقبوليت، مردم ساالری و... به اين 
مفاهيم از اين جهت توجه مي شود كه نحوه ورود اين مفاهيم به ادبيات انقاب اسامی 
و موضع گيری مسلمانان نسبت به آنها، در فهم انقاب اسامی اهميت دارد؛ اينكه ملت 
ايران و رهبری انقاب از لحاظ نظری چگونه اين مفاهيم را تفسير و در عمل چه موضعی 

در برابر آن اتخاذ كرده اند.
در نگارش مداخل دانشنامه انقاب اس��امی نه تنها مبانی مذكور مورد توجه شورای 
علمی و سياستگذاری قرار دارد بلكه در رأس تمامی اين دستورالعمل ها و شيوه نامه ها، 
منش��ور تاريخ نگاری انقاب اس��امی كه امام راحل در نامه م��ورخ 1367/10/25 به 
حجت االسام والمسلمين س��يد حميد روحانی صادر فرمودند مبنای پژوهش مداخل 

دانشنامه است. امام در اين منشور فرمودند: 
اكثر مورخين، تاريخ را آن گونه كه مايل اند و يا بدان گونه كه دس��تور 
گرفته اند می نويس��ند، نه آن گونه كه اتفاق افتاده است. از اول می دانند 
كه كتابشان بنا اس��ت به چه نتيجه ای برس��د و در آخر به همان نتيجه 
هم می رسند. از ش��ما می خواهم هر چه می توانيد سعی و تاش نماييد 
تا هدف قيام مردم را مشخص نماييد، چرا كه هميشه مورخين اهداف 
انقاب ها را در مس��لخ اغراض خود و يا اربابانش��ان ذبح می كنند. امروز 
همچون هميش��ه تاريخ انقاب ها، عده ای به نوش��تن تاريخ پر افتخار 
انقاب اسامی ايران مشغول اند كه سر در آخور غرب و شرق دارند. تاريخ 
جهان پر است از تحسين و دشنام عده ای خاص، له و يا عليه عده ای ديگر 
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و يا واقعه ای در خور بحث. اگر شما می توانستيد تاريخ را مستند به صدا 
و فيلم حاوی مطالب گوناگون انقاب از زبان توده های مردم رنجديده 
كنيد، كاری خوب و شايس��ته در تاريخ ايران نموده اي��د. بايد پايه های 
تاريخ انقاب اسامی ما چون خود انقاب بر دوش پابرهنگان مغضوب 
قدرت ها و ابرقدرت ها باشد. شما بايد نشان دهيد كه چگونه مردم، عليه 
ظلم و بيداد، تحجر و واپس گرايی قيام كردند و فكر اسام ناب محمدی 
را جايگزين تفكر اسام سلطنتی، اس��ام سرمايه داری، اسام التقاط و 
در يك كلمه اسام امريكايی كردند. شما بايد نشان دهيد كه در جمود 
حوزه های علميه آن زمان كه هر حركتی را متهم به حركت ماركسيستی 
و يا حركت انگليس��ی می كردند، تنی چند از عالمان دين باور دست در 
دست مردم كوچه و بازار، مردم فقير و زجركشيده گذاشتند و خود را به 
آتش و خون زدند و از آن پيروز بيرون آمدند. شما بايد به روشنی ترسيم 
كنيد كه در سال 41، س��ال شروع انقاب اس��امی و مبارزه روحانيت 
اصيل در مرگ آباد تحجر و تقدس مآبی چه ظلم ه��ا بر عده ای روحانی 
پاكباخته رفت، چه ناله های دردمندانه كردند، چه خون دل ها خوردند، 
متهم به جاسوسی و بی دينی ش��دند ولی با توكل بر خدای بزرگ كمر 
همت را بستند و از تهمت و ناسزا نهراسيدند و خود را به توفان با زدند 
و در جنگ نابرابر ايمان و كفر، علم و خرافه، روشنفكری و تحجرگرايی، 

سرافراز- ولی غرقه به خون ياران و رفيقان خويش- پيروز شدند.1
فصلنامه پانزده خرداد از اين ش��ماره در نظر دارد در بخش ويژه ای به مناس��بت های 
مختلف، تع��دادی از مدخل هايی كه به نگارش درآمده اس��ت را در معرض داوری های 
خوانندگان محترم قرار دهد تا عاوه بر استفاده از ديدگاه های صاحب نظران و محققان 
و دانش پژوهان، نقاط ضعف و كاس��تی های مقاالت برطرف گردد. ت��ا به نصرت الهی و 
وظيفه مندی و مسئوليت پذيری دوستداران انقاب اسامی، دانشنامه ای جامع، مانع و 

منطبق بر خواست و آرمان های انقاب اسامی و امام خمينی تدوين گردد. 
پيشاپيش از تمامی دل سپردگان به انقاب اسامی كه با مطالعه اين مدخل ها و ارايه 
نظرات خود به جامعيت و غنای اين كار بزرگ و ماندگار ياری می رسانند، سپاسگزاريم.

بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی- فصلنامه پانزده خرداد
1. صحيفه امام، ج21، ص240. 
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انواری، محی الدين، روحانی مبارز نهض��ت امام خمينی، عضو جامعه روحانيت مبارز 
تهران 

محمدباقر محي الدين انواري معروف به محی الدين انواری در 1305ش در محله باغ 
پنبه قم )باجك فعلی( در خانواده ای روحانی به دنيا آمد. پدرش، زين العابدين انواری- از 
ش��اگردان ما علی معصومی همدانی و ميرزا محمد همدانی- و م��ادرش، زهرا علمی 
انواری، فرزند محمد علمی انواری- از علمای همدان- بود. )ياران امام به روايت اس��ناد 

ساواك )39(، ص7؛ عامری، ص17- 18(. 
پدر انواری- كه از 1299ش به قم رفته بود و به اس��تفاده از دروس علمای آنجا مانند: 
شيخ ابوالقاسم كبير قمی، سيد محمدتقی خوانس��اری و حاج شيخ عبدالكريم حائری 
مشغول بود- در 1310ش از سوی حاج شيخ عبدالكريم حائری مأموريت يافت تا برای 
تبليغ احكام و نشر معارف اس��ام به همدان بازگردد؛ بنابراين انواری در پنج سالگی به 
همراه پدر و مادرش به همدان رفت. از آنجا كه پدر و مادر وی به تعليم و تربيت فرزندشان 
اهميت می دادند، او را در پنج س��الگی به مدت دو سال به مكتب خانه فرستادند. او پس 
از يادگيری خواندن و نوشتن به مدرسه شرافت- كه از جمله مدارس جديد بود- رفت و 
با آنكه در آن زمان، علما فرزندانشان را به چنين مدارسی نمی فرستادند به دليل اينكه 
مدير آنجا فردی متدين و از دوستان پدر انواری بود، او فرزندش را به آن مدرسه فرستاد. 
انواری همزمان با تحصيل در مدرس��ه، ادبيات عرب، منطق و كتاب اصولي معالم الدين 
را نزد پدرش فراگرفت ولي فراگيري علوم ديني را به طور رسمی با ورود به حوزه علميه 
آخوند در همدان آغاز كرد. او به سبب شوق فراوان به يادگيری علوم دينی، در 1322ش 
راهي حوزه علميه قم ش��د )← ياران امام به روايت اسناد س��اواك )39(، ص9؛ عامری، 

ص19-18(.
وی دو سال در قم به خواندن دروس ميانی )سطح( پرداخت ولی به سبب فقر و سختی 
معيشت و با تشويق شيخ عباس انصاری به تهران آمد. در تهران در مدرسه علميه مروي 
اقامت گزيد و نزد عالمان اين شهر به تكميل دروس ميانی و پس از آن با شركت در دروس 
خارج فقه و اصول به تكميل آموخته های خويش پرداخت و به درجه اجتهاد نايل شد. 
او در اين مدت همچنين به فراگيری منطق و فلسفه )منظومه حاج ما هادی سبزواری 
و الهيات ش��فا( پرداخت. از مهم ترين اس��تادان او در تهران می توان به ميرزا محمدباقر 
آشتيانی، آقا عماد رشتی، ميرزا ابوالحسن ش��عرانی، مهدی الهی قمشه ای، محمدتقی 
آملی و مرتضی مطهری اش��اره كرد )← عامری، ص20-21(. او همزمان با تحصيل، به 
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تدريس كتا ب های حاشيه ما عبداهلل، شرح لمعه، رسائل و مكاسب پرداخت و شاگردانی 
تربيت  كرد )← عامری، ص21(. او در 1327ش با دختر شيخ عباس انصاري ازدواج كرد 

و از اين ازدواج صاحب سه فرزند به نام های: حسين، قدسی و زهره شد )← همانجا(. 
انواری فعاليت های سياسی اش را به صورت جدی از زمان ماجرای انجمن های ايالتی 
و واليتی در 1341ش آغاز كرد. در بعضی از منابع آورده اند كه او از سال ها پيش از آغاز 
نهضت امام خمينی به منزل سيد ابوالقاسم كاش��انی يكی از رهبران نهضت ملی شدن 
صنعت نفت ايران رفت و آمد داشت و بدين ترتيب در جريان مسائل سياسی قرار گرفت. 
همچنين هم حجره ای  بودن با سيد هاشم حس��ينی در دوره طلبگی در مدرسه مروی 
تهران و تردد س��يد مجتبی نواب صفوی به اين حجره، باعث آشنايی او با فدائيان اسام 
شد و نواب صفوی پيشنهاد همكاری و نظارت بر مطالب نشريه منشور برادری را به او داد. 
ولی وی به دليل اش��تغال به تحصيات حوزوی و كمبود وقت از پذيرش اين مسئوليت 
خودداری كرد )← ياران امام به روايت اسناد ساواك، ص10-12؛ عامری، ص24-23(.

يكی از اتفاقات مهم و سرنوشت س��از زندگی انواری، آشنا ش��دن با امام خمينی بود؛ 
انتشار كتاب اس��رار هزارس��اله به قلم علی اكبر حكمی زاده در 1322ش- كه با تأثير از 
وهابيت و انديشه های كسروی، از باورهای ش��يعيان و تشكيات روحانيت شيعه انتقاد 
كرده بود- و عكس العمل امام خمينی به آن با تعطيل كردن درس و نوشتن كتاب كشف 
اسرار، موجب آش��نايی وی با انديشه های امام  خمينی شد. نخس��تين ماقات او با امام 
خمينی، در مدرسه فيضيه روی داد و زمينه  ساز رفت و آمدهای بعدی او به همراه مرتضی 
مطهری به منزل امام خمينی و سبب عاقه مندی انواری به ايشان شد. چنانكه پس از 
درگذشت آيت  اهلل بروجردی، انواری از مروجان مرجعيت امام خمينی شد )← ياران امام 

به روايت اسناد ساواك )39(، ص12-13؛ عامری، ص26-25(. 
پس از تصويب اليحه انجمن های ايالتی و واليتی در 1341ش، علما و روحانيان تهران 
در اعتراض به آن، اعاميه هايی خطاب به مل��ت ايران صادر كردند. انواری نيز با امضای 
اعاميه های مزبور به صف علمای مخالف اين اليحه پيوست )← اسناد انقاب اسامی، 
ص22، 54؛ ياران امام به روايت اسناد س��اواك، ص13-14(. از آن زمان به بعد، حضور 
پررنگ انواری را به  عنوان يكی از عالمان مورد اعتماد امام خمينی در جريان های سياسی 
و مبارزه عليه سلطنت پهلوی می توان احس��اس كرد. در جريان انقاب سفيد، انواری، 
امام جماعت مسجد »چهل  تن« در بازار تهران بود و با سخنراني در هيئت های مذهبي 
به روشنگري و تبيين مسائل سياسي و شناساندن شخصيت امام خميني و ترويج نظرات 
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ايشان  پرداخت. وی از سوی امام خمينی مأمور شد تا نامه ا ی را كه ايشان خطاب به سيد 
محسن حكيم- مرجع تقليد شيعيان- با مضمون استمداد برای مبارزه با رژيم پهلوی و 
دفاع از تشيع نوشته بودند، در جمع برخی از علمای تهران بخواند )← ياران امام به روايت 

اسناد ساواك، ص 13-15؛ عامری، ص27(. 
با نزديك ش��دن عيد نوروز 1342ش، امام خمينی خواس��ته بودند عيد از طرف همه 
علمای قم و ديگر حوزه های علميه، عزا اعام شود تا بدين وسيله افكار ملت از خطرهايی 
كه از جانب شاه، متوجه اسام و ايران بود آگاه شود. انواری به همراه عده ای از روحانيان 
تهران در پاسخ به اين پيشنهاد امام خمينی، اعاميه ای را با عنوان »روحانيون، امسال 
عزا دارند« در 1341/12/28 چاپ و منتش��ر كردند )← اس��ناد انقاب اس��امی، ج3، 
ص58؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك )39(، ص16(. همچنين پس از حمله ماموران 
حكومت پهلوی به مدرس��ه فيضيه در فروردين 1342، امام خمينی در پيامی به تاريخ 
1342/2/12 ابعاد مختلف جنايات رژيم پهلوی را برای مس��لمانان ايران و جهان افشا 
كردند و چون اين ايام مصادف با ايام حج بود، امام خمينی به عده ای از روحانيان از جمله 
انواری مأموريت دادند تا در مراس��م حج، اين اعاميه ها را توزيع كنند و پيام مظلوميت 
مردم ايران را به گوش مسلمانان جهان برسانند. به نقل از بعضی منابع، انواری و گروهی 
از حجاج ايرانی، با همكاری يكديگر، موفق به تكثير بيش از يك ميليون نسخه اعاميه  
شدند و اعاميه های مزبور را در عرفات، منا و مسجدالحرام توزيع كردند )← امام خمينی، 
ج1، ص196-198؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك )39(، ص16-17؛ عامری، ص28-

.)29
در جريان قيام پانزده خرداد 1342و دستگيري امام خمينی، بسياري از علماي طراز 
اول حوزه هاي علميه قم، مشهد و ساير شهرستان ها در اعتراض به اقدامات رژيم پهلوی، 
به تهران مهاجرت كردند و خواستار آزادي بي قيد و شرط ايشان شدند. انواري نيز كه در 
تهران سكونت داشت، دوشادوش علماي مهاجر در فعاليت هاي مختلف آنان مانند انتشار 
اعاميه شركت  كرد )← ياران امام به روايت اسناد ساواك )39(، ص17؛ عامری، ص30(.

به نقل از بعضی منابع، پس از تشكيل جمعيت مؤتلفه اسامی، افراد اين جمعيت از امام 
خمينی خواس��تند عده ای از علما را تعيين كنند تا در صورت عدم دسترسی به ايشان، 
آنها رابط بين امام خمينی و جمعيت مؤتلفه باش��ند. امام خمين��ی چهار تن از علمای 
مورد اعتماد خود را- كه ش��ورای روحانی مؤتلفه اسامی و مس��ئول نظارت بر اعمال 
و فعاليت های اين جمعي��ت بودند- انتخاب كردند؛ اين افراد عب��ارت بودند از: مرتضی 



دانشنامه انقاب اسامي
618

دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

مطهری، محمد حسينی بهشتی، احمد مواليی و محی الدين انواری. به دليل حساسيت 
نوع فعاليت اعضای ش��ورای روحانی و تأمين امنيت جانی آنها، بيش��تر جلسات ميان 
محمدصادق اسامی- به  عنوان رابط مؤتلفه و شورای روحانيت- و انواری بود و از آنجا كه 
انواری امام جماعت مسجد »چهل تن« بازار بود، اين جلسات تحت پوشش استخاره و 
پرسش مسائل شرعی انجام می شد )← مهدوی كنی، ص120؛ ياران امام به روايت اسناد 

ساواك )39(، ص18؛ عامری، ص33-31(.
به دنبال اعدام انقابی حس��نعلی منصور توس��ط محمد بخارايی- از اعضای جمعيت 
مؤتلفه اسامی- و بازداش��ت وی و برخی ديگر از اعضای جمعيت مؤتلفه، انواری نيز از 
سوی مأموران اطاعات شهرباني در 1343/12/3 دستگير و روانه بازداشتگاه شد. ميزان 
ارتباط انواری با جمعيت مؤتلفه اسامی و شناسايی كس��ی كه فتوای اعدام منصور را 
صادر كرده بود مهم ترين موضوعاتی بودند كه بازجويان قصد دستيابی به آن را داشتند. 
در نهايت، برابر رأی ش��ماره 44/3/10/20 دادگاه تجديدنظر شماره يك اداره دادرسی 
ارتش، انواری به اتهام بر هم زدن اساس حكومت، قتل نخست وزير، حمل و فروش اسلحه 
غيرمجاز و اختفای متهم، به پانزده سال حبس با اعمال شاقه محكوم شد و اين حكم در 
44/2/19 مورد موافقت دادس��تان ارتش قرار گرفت )← مهدوی كنی، ص121؛ ياران 
امام به روايت اسناد ساواك )39(، ص20-22؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك )33(، 

ص25؛ عامری، ص46-45(.
با اعام محكوميت انواري، برخي از علما و مراجع تقليد مانند: س��يد محسن حكيم، 
ميرزا احمد آشتيانی، اسداهلل مدني، محمدتقي فلس��في و احمد كفايی با ارسال نامه و 
تلگراف و ماقات حضوري با مس��ئوالن حكومت پهلوی، خواهان آزادي وی شدند ولی 
تاش های آنها بي نتيجه ماند )← ياران امام به روايت اسناد ساواك )39(، ص22؛ برای 

برخی از اين تاش ها ← عامری، ص61-59(.
انواری بيشتر دوران محكوميت خود را در زندان قصر سپري كرد. او در آنجا با تشكيل 
كاس های درس، به نش��ر معارف ديني مبادرت می ورزيد. اين كاس ها به دو ش��كل 
عمومی و تخصصی برگزار می شدند. او در كاس های عمومی به گفتن احاديث و تفسير 
آيات قرآن و در كاس های تخصصی به تدريس متون فقهی و اصولی چون: شرح لمعه، 
اصول فقه مظفر، رسائل، مكاس��ب و منتهی االصول می پرداخت )← ياران امام به روايت 
اسناد ساواك )39(، ص23؛ عامری، ص48-50(. بنابه تشخيص شهربانی كل كشور و 
موافقت ساواك، انواری به دليل تشكيل جلسات مذكور و تحريك ساير زندانيان و اخال 
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در نظم و عدم رعايت مقررات داخلی زندان، در 48/6/27 به منظور عبرت ديگران- به 
همراه حبيب اهلل عسگراوالدی و مهدی عراقی- به زندان برازجان منتقل شد اما پس از نه 
ماه، به دليل درخواست مكرر خانواده زندانيان، با انتقال مجدد انواری به تهران موافقت 
و او در 49/3/11 به زندان قصر منتقل ش��د )← ياران امام به روايت اسناد ساواك )39(، 

ص23-24؛ عامری، ص54-52(. 
انواری پس از مدتی دوباره شروع به تشكيل جلس��اتی با هدف آگاه كردن زندانيان از 
مسائل مذهبی و اعتقادی كرد؛ بدين ترتيب، وی در زندان قصر نيز به يكی از افراد مؤثر و 
فعال تبديل شد. در 1354/10/15 او را به زندان كميته مشترك و از آنجا به بازداشتگاه 
اوين منتقل كردند تا فشار بيشتری بر او اعمال شود )← مهدوی كنی، ص156-157؛ 

ياران امام به روايت اسناد ساواك )39(، ص25-26؛ عامری، ص55-54(.   
در 1355/11/15، وی ب��ه همراه حبيب اهلل عس��گراوالدی و ابوالفضل حيدری مورد 
عفو قرار گرفت و از زندان آزاد ش��د )← عامری، ص69، 208( ولی بر خاف پيش بينی 
رژيم پهلوی مبنی  بر اينكه پس از اين، قوای انواری صرف مقابله با س��ازمان مجاهدين 
و ماركسيس��ت ها می ش��ود و او فرصت مبارزه با رژيم پهلوی را نخواهد داش��ت، دامنه 
فعاليت هاي مبارزات��ی انواري عليه رژي��م پهلوی- در عين مبارزه با ماركسيس��ت ها- 
گسترده تر  ش��د )← عامری، ص69-70؛ آرش��يو بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب 
اسامی، سند شماره 112954(. او در اوج حوادث سال های 1356 و 1357ش همگام 
با روحانيان و شخصيت های مبارز، با صدور اعاميه به روش��نگری بر ضد رژيم پهلوی 
 پرداخت و به مناس��بت های مختلف مانن��د: اهانت روزنامه اطاعات ب��ه امام خمينی، 
حوادث تبريز، قم و تهران اعتراض خود را به مس��ائل جاری اعام  كرد )← اسناد انقاب 
اسامی، ج3، 236- 237، 242، 255، 264-265؛ عامری، ص71-73؛ یاران امام به 
روايت اسناد س��اواك )31(، ص605(. با ورود امام خمينی به فرانسه، انواری به همراه 
شمار ديگری از مبارزان سياسی، نامه ای را كه خطاب به ژيسكار دستن- رئيس جمهور 
فرانسه- نوشته شده و از او خواسته ش��ده بود تا رفتار شايسته ای با رهبر انقاب داشته 
باش��د، امضا كرد و خود نيز در فرانسه به امام خمينی پيوس��ت. او پيش از امام خمينی 
به ايران بازگشت و عهده دار نظارت بر انتظامات كميته استقبال از ايشان شد. از جمله 
فعاليت های ديگر او در اين مقطع، پيوس��تن به تحصن روحانيان در دانشگاه تهران در 
1357/11/8 بود كه در اعتراض به ممانعت دولت بختيار از بازگشت امام خمينی به ايران 
برپا شد )← روزشمار انقاب اسامی، ج6، ص246، 258؛ فرهنگنامه رجال روحانی عصر 
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امام خمينی، ج1، ص69؛ عامری، ص73؛ ناطق نوری، ج1، ص146، 157(.
در اسفند 1357، انواری از سوی امام خمينی به امامت جماعت مسجد جامع نارمك 
منصوب شد. و در همان سال از طرف امام خمينی برای تنظيم امور اصناف در كميته امور 
صنفي، مأموريت يافت )← امام خمينی، صحيفه امام، ج6، ص374؛ ياران امام به روايت 
اسناد ساواك )31(، ص292(. در س��ال 1358ش، وی به  عنوان نماينده امام خمينی 
و سرپرست حجاج ايراني در مراس��م حج حضور يافت )← امام خمينی، ج10، ص61؛ 
محاتی، ص182( و در 1359ش نمايندگي امام خمينی در ژاندارمري كل كشور، طي 

حكمي به وی داده شد )← امام خمينی، ج12، ص452(. 
انواری بعد از پيروزی انقاب از اعضای مؤسس جامعه روحانيت مبارز تهران و نخستين 
دبير آن بود و در شهريور 1360 به عضويت شورای مركزی جامعه روحانيت مبارز تهران 
برگزيده شد. وی به  عنوان يكی از اعضای جامعه روحانيت در ماجرای اختاف رجائی و 
بنی صدر بر سر انتخاب وزرا به حكميت برگزيده شد و در زمره كسانی بود كه در خصوص 
عزل يا ابقای بنی صدر با امام خمينی وارد مذاكره شدند )← عامری، ص74-77(. انواری 
در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسامي به نمايندگي از سوي مردم شهرستان 
رزن همدان انتخاب شد و در انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسامی نيز از سوی مردم 
تهران به نمايندگی اين مجلس برگزيده شد و در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس 
نقش بسزايي ايفا كرد. وی همچنين در دوره اول و دوم مجلس خبرگان حضوری فعال 
داشت )← ياران امام به روايت اسناد ساواك )39(، ص27؛ عامری، ص75-76؛ اطاعات، 
91/7/24، ص2(. آخرين مس��ئوليت انواری- عاوه بر عضوي��ت در جامعه روحانيت- 
سرپرس��تی مركز رس��يدگی به امور مس��اجد بود. او همچنين به  عنوان صاحب امتياز 
ماهنامه مسجد در عرصه اجتماعی و فرهنگی، فعاليت می كرد )← ياران امام به روايت 

اسناد ساواك )39(، همانجا؛ عامری، ص77(. 
محی الدين انواری پس از سال ها مجاهدت در نهضت امام خمينی و انقاب اسامی در 
23 مهر 1391 در سن 86 سالگی درگذشت و در حرم حضرت عبدالعظيم عليه السام به 
خاك سپرده شد. رهبر جمهوری اسامی- آيت اهلل سيد علی خامنه ای- رئيس مجلس 
شورای اسامی و رئيس قوه قضائيه با صدور اعاميه هايی، درگذشت وی را تسليت گفتند 

)← اطاعات، همانجا(.  
مناب�ع: آرشيو بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اس��امی؛ اسناد انقاب اسامی، 
ج3، ته��ران 1374ش؛ اطاعات، 91/7/24؛ امام خمينی، صحيف��ه  امام: مجموعه  آثار 
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امام خمينی)بيانات، پيامها، مصاحبه ها، احكام، اجازات ش��رعی و نامه ها(، ج1، 6، 10، 
12، تهران 1389ش؛ روزشمار انقاب اس��امی، ج6، تهران 1377ش؛ صغری )شها( 
عامری، آيت اهلل محی الدين انواری به روايت اسناد، تهران 1388ش؛ فرهنگنامه رجال 
روحانی عصر امام خمينی، ج1، تهران 1389ش؛ فضل اهلل محاتی، خاطرات و مبارزات 
شهيد محاتی، چاپ سيد حميد روحانی )زيارتی(، تهران 1376ش؛ محمدرضا مهدوی 
كنی، خاطرات آيت اهلل مهدوی كنی، چاپ غامرضا خواجه سروی، زمستان 1385ش؛ 
علی اكبر ناطق نوری، خاطرات حجت االسام والمس��لمين علی اكبر ناطق نوری، چاپ 
مرتضی ميردار، ج1، تهران 1384ش؛ ياران امام به روايت اس��ناد س��اواك )31(: عالم 
جاودان استاد شهيد مرتضی مطهری، تهران 1382ش؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك 
)33(: شهيد صادق ش��هيد محمدصادق اس��امی گيانی، تهران 1382ش؛ ياران امام 
به روايت اسناد س��اواك )39(: آيت اهلل حاج ش��يخ محمدباقر محی الدين انواری، تهران 

1386ش.   
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اندرزگو، س�يد علی، روحانی مبارز سياس��ی نهضت امام خمينی و عضو هيئت های 
مؤتلفه اسامی. 

س��يد علی اندرزو- كه بعدها ب��ه اندرزگو مش��هور ش��د- در 1316ش در تهران، در 
خانواده ای فقير به دنيا آمد. پدرش، س��يد اسداهلل، ابتدا ش��غل بنايی داشت و سپس به 
ابزار فروشی روی آورد. اندرزگو تحصيات ابتدايی خود را در سن هفت سالگی در دبستان 
فرخی آغاز كرد. او پس از طی دوره ابتدايی، به علت فقر مالی خانواده، ترك تحصيل كرد 
و در مغازه نجاری برادر خود- سيد حسن- در بازار تهران مشغول به كار شد )← ياران امام 
به روايت اسناد ساواك )8(، ص8-9؛ حسينيان، ج4، ص780؛ قس حماسه شهيد اندرزگو 
بر اساس اسناد و خاطرات، ص9 كه سال تولد او را 1318ش دانسته است(. او حدود ده 
سال به نجاری و پس از آن به شاگردی در يك لبنيات  فروشی و سپس به چايی فروشی 
پرداخت )← حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص65؛ ياران امام به روايت 

اسناد ساواك )8(، ص10، 118(. 
از آنجا كه اندرزگو به فراگيری علوم دينی عاقه مند بود، در كنار كار در بازار، نزد برخی 
از روحانيان تهران )ازجمله: ميرزا علی اصغر هرندی( ب��ه آموختن علوم حوزوی مانند: 
صرف، نحو و كتاب هايی مانند: تحف  العقول و نهج الباغه پرداخت )← ياران امام به روايت 
اسناد ساواك )8(، ص9، 19؛ حسينيان، همانجا(. هنگامی كه حدوداً شانزده سال داشت 
توسط برادرش، سيد حسين، به هيئت صادق امانی- كه در خيابان لرزاده تهران تشكيل 
می شد- راه يافت. ورود اندرزگو به هيئت مزبور را بايد آغاز فعاليت های سياسی وی به  
شمار آورد. او در آنجا به  تدريج با افكار فدائيان اسام آشنا  شد و تحت تأثير افكار رهبر 
آنها- نواب صفوی- قرار گرفت. از فعاليت های اندرزگو در دهه 1330ش اطاعات زيادی 
در دست نيس��ت. در بعضی از منابع؛ اهم فعاليت های او، حضور در هيئت صادق امانی، 
آموختن برخی از دروس دينی )مانند اخاق و تفسير قرآن(، ارتباط با مراجع تقليد شيعه 
در قم و آگاه شدن از مسائل سياس��ی و موضع گيری علما در قبال اين مسائل ذكر شده 

است )← حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص14-13، 17(. 
در بعضی از منابع نوش��ته اند، اندرزگو پس از آش��نايی با فرزند اس��تادش- رضا صفار 
هرندی- و از طريق او در اوايل دهه 1340ش به ش��اخه نظام��ی هيئت های مؤتلفه راه 
يافت و فعاليت خود را در شاخه نظامی اين گروه آغاز كرد. هدف اصلی اين گروه اجرای 
احكام اسام و حمايت از نهضت امام خمينی در مبارزه با حكومت پهلوی بود. اعضای اين 
گروه به  تدريج پس از تهيه اسلحه و مواد منفجره به تمرين های نظامی پرداختند و تاش 
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كردند مهارت های ويژه و ضروری برای ضربه زدن به حكومت پهلوی را به  دست آورند. 
آموزش های سياس��ی، اجتماعی و مبارزاتی اندرزگو نيز در خال همين سال ها صورت 
گرفت )← حسينيان، همانجا؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك )8(، ص 10-11، 14؛ 

حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص19، 22(.
اندرزگو- كه در اين زمان، يكی از اعضای هيئت های مؤتلفه و از مقلدان امام خمينی 
بود- در محرم 1342ش و در جريان تظاهرات روز عاشورا در تهران نقش فعالی داشت. 
او همچنين بعد از برگ��زاری تظاهرات مزبور به قم رفت و در مراس��م س��خنرانی امام 
خمينی در عصر 14خرداد 1342 )مطابق با عاش��ورا( شركت كرد. به دنبال دستگيری 
امام خمينی، او در تظاهرات 15خرداد 1342 در تهران حضور يافت و توس��ط ساواك 
دستگير شد )← دوانی، ج7، ص227؛ حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، 

ص22-20، 66(. 
با تبعيد امام خمين��ی و تصويب اليحه انجمن های ايالت��ی و واليتی، برخی از اعضای 
هيئت های مؤتلفه كه به سمت مبارزات مس��لحانه گرايش پيدا كرده بودند تصميم به 
اعدام انقابی حسنعلی منصور- نخست وزير وقت كه در تصويب اليحه مزبور در مجلس 
و تبعيد امام خمينی به تركيه نقش فعالی داش��ت- گرفتن��د. در تصميم گيری كميته 
شاخه نظامی هيئت های مؤتلفه اسامی، اندرزگو به  عنوان يكی از اعضای گروه عملياتی 
انتخاب شد و مسئوليت يافت تا اگر گلوله های محمد بخارائی )ضارب اول( به نخست وزير 
اصابت نكرد، او با شليك گلوله، وی را به قتل برساند. در اول بهمن 1343، اعضای گروه، 
حسنعلی منصور را با شليك چند گلوله به قتل رساندند. مطابق منابع، حسنعلی منصور 
با گلوله اسلحه بخارائی كشته شد اما برخی منابع گفته اند گلوله ای كه باعث كشته شدن 
نخست وزير شد از سوی اندرزگو شليك ش��د )← ياران امام به روايت اسناد ساواك )8(، 
ص3-4، 14-15، 39؛ عسكر اوالدی، ص167؛ ش��هدای روحانيت، دفتر اول، ص50؛ 
دوانی، ج7، ص228-229؛ حماسه ش��هيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص23، 

98-99؛ ربانی خلخالی، ص324(. 
مأم��وران امنيتی، عامان اع��دام انقابی منصور را به  س��رعت دس��تگير كردند ولی 
اندرزگو از صحنه واقعه فرار كرد. ي��اران اندرزگو مانند محمد بخارائ��ی، صادق امانی، 
مرتضی نيك نژاد و رضا صفار هرندی اعدام شدند و بعضی ديگر به حبس های طوالنی يا 
كوتاه مدت محكوم شدند. اندرزگو نيز به طور غيابی به اعدام محكوم شد و تحت تعقيب 
قرار گرفت. بر اساس منابع، او پس از خداحافظی با برخی از نزديكان، به آنها گفت قصد 
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دارد به مشهد برود اما ابتدا به قم و سپس به همراه طلبه ای كه عازم نجف بود به صورت 
قاچاقی به عراق رفت. مأموران امنيتی، خانواده وی را دس��تگير كردن��د و پدر، برادر و 
همسرش را تحت فشار  قرار دادند تا محل اختفای وی را به آنها بگويند. اندرزگو به ناچار 
از همسر اول خود جدا ش��د و بدين ترتيب زندگی مخفيانه ای را آغاز كرد به طوری كه 
هيچ كس از آشنايان وی از او اطاعی نداش��ت )← دوانی، ج7، ص229؛ حماسه شهيد 
اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص23-27، 35؛ یاران امام به روايت اسناد ساواك 

)8(، ص11، 17(. 
اندرزگو در 1344ش پس از چند ماه اقامت در عراق به ايران بازگشت و با نام مستعار 
شيخ عباس تهرانی، لباس روحانی به تن كرد و به تحصيل در حوزه علميه قم پرداخت. 
او در اين مدت در درس تفسير علی مش��كينی و ناصر مكارم شيرازی شركت كرد و به 
خواندن ادبيات و نيز سطوح فقه و اصول )شرح لمعه و قوانين( پرداخت )← یاران امام به 
روايت اسناد ساواك )8(، ص9-10، 19، 118؛ حسينيان، همانجا؛ حماسه شهيد اندرزگو 
بر اساس اسناد و خاطرات، ص27، 29-30(. او در 1344ش يك بار ديگر به عراق رفت 
و با امام خمينی ماقات كرد. تاريخ دقيق س��فر او به عراق و مدت اقامتش در آن كشور 
مشخص نيست اما مطابق برخی اسناد، س��اواك در 1346ش از رفتن او به عراق مطلع 
بود و می دانست كه او در بازگشت، تعدادی از اعاميه های امام خمينی را با خود به ايران 
آورده و اقدام به چاپ و توزيع آنها در بين مردم كرده بود )← حماس��ه شهيد اندرزگو بر 
اساس اسناد و خاطرات، ص72، 86؛ 15خرداد، ش24، ص241؛ سليمی، ج1، ص57(. 
اندرزگو در 1347ش با س��اختن س��ينما در قم مخالفت كرد و ع��ده ای از طاب به 
سرپرستی او به منزل دو تن از مراجع تقليد شيعه- س��يد محمدرضا گلپايگانی و سيد 
محمدكاظم شريعتمداری- رفتند و از آنها خواستند تا با تأسيس سينما در قم مخالفت 
كنند )← ياران امام به روايت اس��ناد س��اواك)8(، ص109- 110، 112؛ حس��ينيان، 
همانجا(. هنگامی كه اين سينما- با وجود مخالفت های مراجع تقليد مزبور- ساخته شد، 
اندرزگو گروهی به نام عباس آباد تشكيل داد و آنها سينما را منفجر كردند. به دنبال اين 
جريان، اندرزگو در 1348ش توسط ساواك شناس��ايی شد. او هنگامی كه از شناسايی 
خود توسط ساواك آگاه شد به چيذر )محله ای نزديك شميران در تهران( رفت و با لباس 
غير روحانی، در مدرسه ای كه توسط س��يد علی اصغر هاشمی )سرپرست حوزه علميه 
چيذر( تأسيس شده بود به تحصيات حوزوی خود ادامه داد. وی مدتی بعد در مراسمی، 
بار ديگر لباس روحانی بر تن كرد اما به دليل مخفی كاری، به جای عمامه س��ياه- كه بر 
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اساس سيادت خود می بايست به سر می نهاد- عمامه سفيدرنگ را انتخاب كرد. اندرزگو 
در تهران به فعاليت های مذهبی و سياسی خود ادامه داد. او كه امامت جماعت مسجد 
رستم آباد را نيز بر عهده گرفته بود به  عنوان طلبه ا ی معمولی در مجالس مذهبی مختلف 
در تهران و حتی روستاهای دورافتاده و محروم شركت می كرد و به تبليغ و ترويج معارف 
اس��ام در ميان مردم می پرداخت. همچنين در تكثير و توزيع اعاميه های سياس��ی و 
نوارهای مذهبی در بين مردم فعال بود )← ياران امام به روايت اسناد ساواك)8(، ص10، 
19-20؛ حسينيان، همانجا؛ حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص28، 

32- 34، 36؛ معاديخواه، ج2، ص175؛ 15خرداد، ش24، ص224(. 
از ديگر فعاليت های مبارزاتی او در اين ايام، خريد اس��لحه از قاچاقچيان حرفه ای در 
شهرهای مرزی كشور و انتقال آن به ايران و رس��اندن آن به اعضای سازمان مجاهدين 
خلق بود )← دوانی، همانجا؛ حسينيان، همانجا؛ حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد 
و خاطرات، ص28-29، 36، 69-70(. اندرزگو بعدها )در 1354ش( با آش��كار ش��دن 
مواضع غير اسامی و ماركسيستی سازمان مجاهدين خلق، با آنها به مخالفت پرداخت و 
كمك های خود را به آنها قطع كرد )← حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، 
ص49، 76-77؛ ياران امام به روايت اسناد س��اواك)8(، ص24(. او همچنين به  منظور 
تهيه اسلحه به لبنان و فلسطين رفت و پس از ماقات با مصطفی چمران، از او درخواست 
كمك كرد )← ابوترابی، ص128، 133؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك )8(، ص201، 
321، 323(. وی همچنين در اعدام انقابی سرلش��كر س��عيد طاه��ری و نيز در اعدام 
انقابی مستشاران نظامی امريكايی در 1350ش نقش داشت )← دوانی، همانجا؛ حماسه 
شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص38-39، 83(. آموزش استفاده از اسلحه به 
مخالفان حكومت، يكی ديگر از كارهای مبارزاتی اندرزگو بود. او در 1351ش با جذب 
افراد و آموزش آنها در شميران قصد داشت حركتی مسلحانه عليه حكومت آغاز كند اما 
اعضای اين گروه، كه بيشتر از دانش��جويان تشكيل شده بودند، توسط ساواك دستگير 
شدند )← حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص36-37، 69؛ دوانی، ج7، 
ص229-230؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك)8(، ص126-127؛ شهدای روحانيت، 

همانجا(. 
اندرزگو در 1351ش پس از اطاع از لو رفتنش در چي��ذر، به قم رفت ولی از آنجا كه 
ساواك، پس از مدتی محل اختفای او در قم را نيز كش��ف كرد لباس روحانيت را از تن 
خارج كرد و با لباس شخصی همراه با خانواده اش )همسر دوم و فرزندانش( به مشهد و از 
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آنجا به زابل و باالخره به افغانستان رفت. او پس از يك ماه از افغانستان به ايران بازگشت 
و در بازار سرشور مش��هد خانه ای اجاره كرد و در حالی كه نام مس��تعار دكتر حسينی 
را بر خود نهاده بود مجدداً با سفرهای متعدد به تهران و س��اير شهرهای ايران به ادامه 
فعاليت های مبارزاتی خود پرداخت )← دوانی، ج7، ص230؛ حماس��ه شهيد اندرزگو 
بر اساس اسناد و خاطرات، ص40، 44-45؛ حس��ينيان، ج4، ص780-781؛ شهدای 

روحانيت، دفتر اول، ص50-51؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك )8(، ص22-21(. 
در حدود 1353ش، اندرزگو مس��افرت هايی به كشورهای س��وريه، لبنان، پاكستان، 
عربستان سعودی و عراق داشت. او در عراق بار ديگر با امام خمينی ماقات كرد و از وی 
دستوراتی گرفت )← دوانی، همانجا؛ حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، 
ص48-49، 72(. وی از طريق جال الدين فارس��ی توانست عده ای از نيروهای انقابی 
را برای گذراندن دوره های چريكی به اردوگاه های فلسطينی اعزام كند. به نقل از بعضی 
منابع، او سرانجام تصميم گرفت شاه را اعدام انقابی كند و به همين منظور مجدداً در 
1356ش به لبنان و سوريه رفت و برای گذراندن يك دوره آموزشی ساح های ضدزره 
در يكی از پايگاه های الفتح مش��غول آموزش ش��د. همچنين موفق به خريد ساح های 
دوربرد شد. از طرح اندرزگو برای كشتن شاه اطاعات دقيقی در دست نيست. با وجود 
اين، مطابق منابع، او قصد داشت اتومبيل شاه را در موقعيتی مناسب با موشك، هدف قرار 
دهد )← دوانی، ج7، ص231؛ حسينيان، ج4، ص781؛ حماسه شهيد اندرزگو بر اساس 

اسناد و خاطرات، ص51-55، 83؛ شهدای روحانيت، دفتر اول، ص52(. 
سرانجام در اواخر مرداد 1357، ساواك پس از سال ها تعقيب و گريز، از طريق كنترل 
تماس های تلفن��ی و رفت و آمدهای اندرزگ��و با منزل اكبر حس��ينی صالحی )يكی از 
دوستان وی( سرانجام موفق به شناس��ايی او شد. آنها عمليات دس��تگيری اندرزگو را 
»عمليات فراز« ناميدند )← ياران امام به روايت اسناد ساواك)8(، ص25، 350؛ حماسه 
شهيد اندرزگو بر اساس اس��ناد و خاطرات، ص56-57؛ ش��هدای روحانيت، دفتر اول، 
ص52-53(. اندرزگو در بعد از ظهر 2 شهريور 1357، در حالی كه عازم منزل صالحی 
در خيابان سقاباش��ی تهران بود توسط مأموران س��اواك محاصره و در درگيری با آنها 
به شهادت می رسد. )← دوانی، ج7، ص232؛ حس��ينيان، همانجا؛ شهدای روحانيت، 
همانجا؛ حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اس��ناد و خاطرات، ص59؛ ياران امام به روايت 

اسناد ساواك)8(، ص439-437(. 
منابع: سيد علی اكبر ابوترابی، زندگی و مبارزات حجت االسام سيد علی اكبر ابوترابی، 
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چاپ جواد عاملی، تهران 1390ش؛ »شهيد س��يدعلی اندرزگو؛ روحانی مبارز، چريك 
مس��لمان، پدری مهربان«، 15خرداد، س��ال پنجم، ش24، زمس��تان 1375؛ روح اهلل 
حسينيان، چهارده سال رقابت ايدئولوژيك شيعه در ايران)1356-1343(، ج4، تهران 
1387ش؛ حماسه ش��هيد اندرزگو بر اساس اس��ناد و خاطرات، تهران 1379ش؛ علی 
دوانی، نهض��ت روحانيون ايران، ج7، ته��ران 1377ش؛ علی ربانی خلخالی، ش��هدای 
روحانيت ش��يعه در يكصد س��ال اخير، قم 1360ش؛ حشمت اهلل س��ليمی، »اندرزگو، 
س��يد علی )حجت االس��ام(«، در فرهنگنامه رجال روحانی عصر ام��ام خمينی، ج1، 
تهران 1389ش؛ ش��هدای روحانيت، دفت��ر اول، تهران 1362ش؛ حبيب اهلل عس��كر 
اوالدی، خاطرات حبيب اهلل عسكر اوالدی، چاپ سيد محمد كيميافر، تهران 1389ش؛ 
عبدالمجيد معاديخواه، جام شكس��ته، ج2، تهران 1384ش؛ ياران امام به روايت اسناد 

ساواك )8(: سردار سرفراز شهيد حجت االسام سيد علی اندرزگو، تهران 1377ش.
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احس�ان بخش، صادق، روحانی مبارز نهضت امام خمينی، نماينده مجلس خبرگان 
رهبری، نماينده ولی فقيه در استان گيان و امام جمعه رشت. 

صادق احسان بخش مستحسن در 1309ش در روستای ليف ش��اگرد، از روستاهای 
صومعه سرا واقع در 19 كيلومتری رش��ت، در خانواده ای متدين و كشاورز به  دنيا آمد. 
پدرش غامرضا و مادرش، س��يده  زينب نام داشت )احسان بخش، ص7؛ انصاری قمی، 
1380ش، ص42(. او خواندن و نوش��تن را در يك��ی از مكتب خانه ها  ی زادگاهش، نزد 
ش��يخ عزت اهلل ترك فراگرفت و در 1324ش، دوره ابتدايی را در بازارجمعه )تولم شهر 
كنونی( به پايان برد. پدرش، كه به  شدت تحت  تأثير معنويت سيد ابوالحسن اصفهانی- 
مرجع تقليد شيعيان- قرار داشت، فرزندش را به خواندن دروس حوزوی تشويق كرد. 
به  اين  ترتيب، صادق در مدرسه مهدويه رشت نزد استادانی چون ابوطالب مدرس، علی 
علم الهدی )از شاگردان شيخ الش��ريعه اصفهانی( و كاظم صادقی )از شاگردان ميرزای 
نايينی( به كسب علوم مقدماتی و خواندن كتاب های سيوطی، شمسيه، مطول و جامی و 
سپس نزد حسين اوحدی همدانی و سيد حسن بحرالعلوم به آموختن سطوح اوليه فقه 
و اصول )شرايع و معالم( پرداخت )← احسان بخش، ص9- 11؛ انصاری قمی، همانجا؛ 

برای نام ديگر استادان وی ← كتاب هفته، ش2، ص18(.
احسان بخش در 1327ش به قم رفت و با خواندن كتابهای شرح لمعه، قوانين، رسائل، 
مكاس��ب و كفايه در محضر اس��اتيدی چون آيات عظام ش��هاب الدين مرعشی نجفی، 
محمدباقر س��لطانی طباطبايی، محمد صدوقی، حس��ينعلی منتظری، حسين نوری 
همدانی، مهدی مازندرانی، علی مشكينی و محمد مجاهدی تبريزی به تكميل سطوح 
فقه و اصول پرداخت. او همچنين شرح منظومه  را نزد آيت اهلل سيد رضا صدر و آيت اهلل 
محمد فكور يزدی و شرح تجريد و اسفار را نزد آيت اهلل محمدحسين طباطبايی فراگرفت 
)← انصاری قمی، همانجا؛ كتاب هفته، همانجا(. در 1332ش، با شركت در درس های 
خارج فقه و اصول آيت  اهلل حاج آقا س��يد حس��ين طباطبايی بروجردی، امام خمينی، 
آيت اهلل سيد محمدتقی خوانساری، آيت اهلل س��يد محمدرضا گلپايگانی و آيت اهلل سيد 
مرتضی لنگرودی آموخته های فقهی و اصولی خويش را به پايان رساند. سپس در همان 
سال، به دانشكده معقول و منقول راه يافت و موفق به اخذ مدرك ليسانس در رشته های 
حقوق، الهيات و علوم سياسی ش��د و زبان انگليس��ی را نيز فرا گرفت )← كتاب هفته، 
همانجا؛ قس انصاری قمی، 1380ش، ص42 كه سال رفتن او به دروس خارج آيت اهلل 

بروجردی و امام خمينی را 1331ش دانسته  است(.
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احسان بخش در 1340ش، به دعوت سيد محمود موسوی ضيابری به رشت بازگشت 
و گروه فرهنگی ابوريحان و مدرس��ه ابتداي��ی، راهنمايی و دبيرس��تان دين و دانش را 
تأسيس كرد و بدين ترتيب بس��ياری از كودكان و نوجوانان را با عقايد و احكام اسامی 
آشنا كرد. احسان بخش بعدها از همين مدارس برای انتشار و گسترش انقاب اسامی 
در استان گيان بهره برد. از جمله فعاليت های او در اين دوران عبارت اند از: سرپرستی 
طاب مدرسه مهدويه، تدريس دروس ادبيات و س��طح، اقامه نماز جماعت در مسجد 
چينی چيان رشت و تبليغ و تأليف كتاب های دينی )← احسان بخش، ص19؛ انصاری 
قمی، 1380ش، ص42؛ كتاب هفته، همانجا(. او در 1340ش، از سوی امام خمينی)ره( 

اجازه تصدی امور حسبيه را دريافت كرد )← امام خمينی، ج1، ص47(. 
احس��ان بخش از 1341ش وارد فعاليت های سياس��ی ش��د و بر طبق منابع، با وجود 
فضای خطرناك آن زمان، در مسجد خويش عكس امام خمينی را نصب كرد و به توزيع 
رس��اله توضيح المس��ائل امام  پرداخت )كتاب هفته، همانجا(. با اوج گيری نهضت امام 
خمينی در 1342ش، احسان بخش در مسجد و مدرسه خويش )دين و دانش( معلمان، 
دانش آموزان و ساير مردم را با افكار امام خمينی آشنا می كرد و از طريق سخنرانی های 
خود به حمايت از امام)ره( و نهضت وی و افشاگری عليه رژيم پهلوی می پرداخت. هنگام 
تبعيد امام خمينی از تركيه به نجف، احسان بخش طی تلگرافی، خرسندی خود را به امام 
اعام و در عين  حال، از تداوم تبعيد ايش��ان اظهار نگرانی كرد. او در نتيجه فعاليت های 
سياسی اش بارها به سازمان امنيت و اطاعات كشور )س��اواك( احضار شد و سرانجام 
طی س��ال های 1344- 1345ش ممنوع المنبر و ممنوع  الخروج شد )← انصاری قمی، 
1380ش، ص43؛ انقاب اسامی در گيان، ص27؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه 
اسناد به روايت ساواك، ج5، ص423(. مطابق برخی اسناد، احسان بخش در  1347ش 
به جمع آوری پول از بازاريان و روحانيان رشت می پرداخت و آن را برای امام خمينی)ره( 
ارسال می كرد و به  اين  ترتيب به فعاليت های سياسی اش ادامه می داد )← سير مبارزات 
امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، ج9، ص476(. در 1357ش، با باال گرفتن 
تظاهرات و اعتصاب ها در كارخانه ها، بازار و مدارس، احسان بخش رهبری مبارزه بر ضد 
حكومت پهلوی را در استان گيان بر عهده گرفت و در مسجد چينی چيان، سوخته تكيه 
و كاسه فروشان، سخنرانی های تندی ايراد كرد. او در 4 شهريور 1357، به اتهام اخال 
در نظم و امنيت عمومی توسط شهربانی استان گيان دستگير و به كميته مشترك ضد 
خرابكاری تهران منتقل شد اما پس از يازده روز بازداش��ت آزاد شد )← خبرگان ملت: 
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شرح حال نمايندگان مجلس خبرگان رهبری، ج1، ص88؛ كتاب گيان، ج2، ص118؛ 
فرهنگ ناموران معاصر ايران، ج2، ص164(. 

با سقوط حكومت پهلوی، از بامداد 23بهمن 1357، كميته ای 25نفره به رياست صادق 
احسان بخش در رشت تشكيل شد كه با همكاری گروهی از مردم به رتق و فتق امور از 
جمله تأمين امنيت شهر، مقابله با گروهك ها، تقسيم س��وخت، ارزاق و ساير مايحتاج 

عمومی می پرداخت )← كتاب گيان، ج2، ص119؛ انصاری قمی، همانجا(. 
احسان بخش در اول ارديبهشت 1358، طی حكمی از طرف امام خمينی)ره(، مسئول 
رسيدگی به كميته های رشت و حومه شد تا با همكاری سيد عبداهلل ضيائی به امور مزبور 
رسيدگی و نسبت به رفع مشكات مالی آنها اقدام كنند )← امام خمينی، ج7، ص73(. 
او همچنين در 21 ارديبهشت همان سال، از سوی امام)ره( مأمور جمع آوری و رسيدگی 
به اموال و نذورات امامزاده ها و بقعه های متبرك اس��تان گي��ان و در 8دی 1361، در 
حكمی ديگر، به نمايندگی امام خمينی در اس��تان گيان منصوب شد )← همان، ج7، 
ص243، ج17، ص198(. از مس��ئوليت های ديگر صادق احسان بخش پس از پيروزی 
انقاب اسامی می توان به امامت جمعه رشت، نمايندگی مردم استان گيان در مجلس 
خبرگان رهبری و رسيدگی به سفارتخانه های ايران در هند، پاكستان و بنگادش اشاره 

كرد )← انصاری قمی، همانجا؛ همو، 1388ش، ص60(. 
به نقل از منابع، در 25مهر 1360، به صادق احسان بخش سوءقصد شد ولی او آسيبی 
نديد. او در 26 فروردين 1361، در صحن مسجد كاسه فروشان، مورد سوءقصد يكی از 
اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران قرار گرفت و شديداً آس��يب ديد ولی با انتقال به 
بيمارستان از مرگ نجات يافت )← احس��ان بخش، ص71؛ روزنامه جمهوری اسامی، 

ش831، ص1 و 4؛ فرهنگ ناموران معاصر ايران، همانجا(. 
برخی از فعاليت های مهم احسان بخش پس از پيروزی انقاب عبارت اند از: تأليف آثار 
دينی به ويژه در حديث و تفسير، احداث مصای بزرگ امام خمينی، تأسيس يك مدرسه 
دينی، احداث چن��د كارخانه، باغ و مجتمع تجاری برای اداره امور مالی مدرس��ه دينی 
مزبور و مصای امام خمينی، اقامه نماز جماعت در مس��جد كاسه فروشان، جمع آوری 
كمك های مردمی برای رزمن��دگان ايرانی و آوارگان جنگ��ی در طول جنگ تحميلی 
عراق عليه ايران و رسيدگی به مش��كات مردم )← پا به پای آفتاب: گفته ها و ناگفته ها 
از زندگی امام خمين��ی )س(، ج1، ص29؛ انص��اری قمی، همانجا(. احس��ان بخش در 
14خرداد 1380، در 71 سالگی درگذشت. با اعام خبر درگذشت وی، در استان گيان 
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عزای عمومی اعام شد و آيت اهلل سيد علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسامی ايران، و 
برخی از مراجع تقليد پيام تسليت صادر كردند. احسان بخش پس از تشييع، در مصای 
امام خمينی به خاك سپرده شد )← كتاب هفته، همانجا؛ انصاری قمی، همانجا؛ همو، 

1388ش، ص62؛ برای متن پيام آيت اهلل خامنه ای ← كتاب هفته، همانجا(.
احسان بخش دارای تأليفات بسياری اس��ت كه از جمله آنها می توان به آثار الصادقين 
)دايره المعارف حديث اهل بيت كه در 35 مجلد به چاپ رسيده اس��ت(؛ خوارج و علل 
پيدايش آن )1369ش(؛ نقش دين در خانواده )1372ش(؛ قيامت از منظر قرآن و حديث 
)تفسير سوره قيامت؛ 1373ش(؛ شرح  حال ش��يخ  مرتضی انصاری و شاگردان گيانی 
ايشان )1373ش(؛ سی گفتار در ماه رمضان )1374ش( و تفسير سوره نحل )1377ش(، 
اشاره كرد. او آثار چاپ نشده ای هم دارد كه برخی از آنها عبارت اند از: تفسير سوره كهف؛ 
تفسير سوره مريم؛ تفسير س��وره فرقان؛ تفسير سوره قصص؛ تفس��ير سوره عنكبوت؛ 
خاطرات من؛ مستدرك آثار الصادقين و گورباچف در س��نگاخ )كتاب هفته، همانجا؛ 

انصاری قمی، 1380ش، ص43(. 
منابع: صادق احس��ان بخش، يار صادق: برش��ی از خاطرات زندگی و يادداش��ت های 
روزانه شهيد صادق احسان بخش در س��ال های دفاع مقدس، به اهتمام اداره كل حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، رشت 1389ش؛ ناصرالدين انصاری قمی، »آيت اهلل 
احسان بخش خدمتگذار راستين ثقلين«، در كتاب ماه دين، ش44، خرداد 1380؛ همو، 
اختران فضيلت، قم 1388ش؛ انقاب اس��امی در گيان )با استفاده از مدارك و اسناد 
ساواك و شهربانی گيان(، ]بی جا[، ]بی تا.[؛ پا  به  پای آفتاب: گفته ها و ناگفته ها از زندگی 
امام خمينی)س(، ج1، تدوين و گردآوری اميررضا س��توده، تهران 1382ش؛ روزنامه 
جمهوری اس��امی، ش831، فروردين 1361؛ خبرگان ملت: ش��رح حال نمايندگان 
مجلس خبرگان رهبری، ج1، تهي��ه و تنظيم دبيرخانه مجلس خب��رگان رهبری، قم 
1379ش؛ امام خمينی، صحيفه امام: مجموعه آث��ار امام  خمينی)س(، بيانات، پيام ها، 
مصاحبه ها، احكام، اجازات ش��رعی و نامه ها، ج7 و 17، مؤسسه نش��ر و تنظيم آثار امام 
خمينی)ره(، تهران 1389ش؛ »زندگی سبز«، سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، ج5 و 9، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، تهران 1386ش؛ 
فرهنگ ناموران معاصر ايران، ج2، سازمان تبليغات اس��امی، تهران 1384ش؛ كتاب 
گيان، زير نظر ابراهيم اصاح عربانی، ج2، تهران 1374ش؛ كتاب هفته، ش2، 19خرداد 

.1380


