
  

  

 ]به کجا می رویم؟ [ بخش اول–دیدگاه سوم 

  

 بخشی از ،1 "اصولی کيست؟"این نوشتار که با کمی بازنویسی در وبالگ چپ و راست منتشر می شود، همچون سلسله نوشتار 

  .ند خواهند بودبسيار ارزشم" زهر و پادزهر " کتاب پيش از انتشاریانتقادات و رهنمودهاطبيعتا، . است" زهر و پادزهر"ی  پژوهشکار 

  

  پيشگفتار

  

 را برای سرنگونی تماميت نظام جمهوری اسالمی آماده و ایرانيده، آنچه که می تواند ین شرایط بسيار حساس، و کامال پيچدر ا

 ،" آینده استهگذشته چراغ را"می خواهم در این سلسله نوشتار با توجه به . مسلح کند، نگاهی ریز و دقيق به گذشته و تاریخ است

  .رخ می دهد را بررسی کنم 1388در خرداد و تير آنچه 

در این . تظاهرات کنندگان رفته و آنچه که در این نوشتار خواهد آمد را پيش بکشيم با یک برخورد مشترک روبرو می شویماگر به ميان 

شنفکرانه است و نه جای مو از برهه از تاریخ که دختران جوانی چون ندا سلطانی به خاک و خون می غلطند، نه جای بحث های رو

موقعيت را به می بایست ،  اندحال که مردم از اقشار مختلف در جنبشی خود بخودی و همه گير به صحنه آمده. ماست بيرون کشيدن

 در. نحوی انقالبی قدر دانسته و با سازماندهی و ساماندهی تظاهرات، و تشکلهای پراکنده، به جنبش سمت و سویی انقالبی بدهيم

 .، می بایست مسير خواست های مردم را به سوی رادیکاليزم هدایت کردهمزمان با هشدار دادن به مردمگفته می شود که ادامه، 

می بایست مردم را تشویق . جنبش را زنده نگاه داشتمی بایست با پشتيبانی از تظاهرات مردمی، که روزانه گسترده تر می شود، 

اگر این . ر داده می شود که اگر مردم به خانه هایشان برگردند، تا سالها به صحنه باز نخواهند گشت هشدا.به شرکت در تظاهرات کرد

  .ندآینده خود را برای سالها و شاید دهه ها تضمين کبتواند شور و خيزش مردمی سرد شود، رژیم 

 موسوی و(انند که رهبری این جنبش همه می د. دیده می شود غير قابل چشم پوشیدر این هشدار ها و تحليل ها، یک واقعيت 

می دانند موسوی و شرکاء اعتراضات خود را بر مبنای مفاد قانون همه . ندستهخود بخشی از نظام جمهوری اسالمی ) شرکاء

می دانند که هنوز، و پس از اینهمه همه  .اساسی جمهوری اسالمی که متکی به اصل والیت فقيه است، برنامه ریزی می کنند

می دانند که اگر خامنه ای ناپرهيزی کرده و همين امروز همه .  خونریزی، موسوی و شرکاء خواهان حذف خامنه ای نشده اندجنایت و

به جهت تحليف حکم تجدید نمایش انتخاباتی را صادر کند و اینبار موسوی از آستين او بيرون بياید، همين موسوی مجبور است که 

گفته می شود که با رادیکاليزه شدن جنبش، سکان باز هم اینهمه دانسته، وجود اما با . خدمت خامنه ای برسد و دستبوس شود

برخی ( .این نيروهای انقالبی خواهند بود که کشتی را به مقصد خواهند رساندعاقبت رهبری از دستان موسوی و شرکاء خارج شده و 

  ").س از رژیمپ"مهم است و نه " رفتن رژیم"برای آنها . به کمتر از این قائلند

  

  :رسش مطرح می کنمدر اینجا چند نکته به فراموشی سپرده شده است، که با چند پ

   

 ، بدون داشتن برنامه حداقل، به نفع بود یا به ضرر؟"شاه رفت"آیا  •

  آیا نيروهای رادیکال توان خارج کردن سکان از دستان موسوی را دارند؟ •

  ری جنبش هستند؟آیا مردم در صحنه خواهان چنين تغيير در رهب •

چرا سی سال مبارزه و خط دهی از سوی رهبران رادیکال سرنگونی طلب نتوانست تظاهرات با حدت و شدت کنونی را  •

  فراهم آورد؟ 
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بخصوص مبارزه  (آیا دليل شرکت در تظاهرات کنونی پشت کردن معترضين به اصل و اصول مبارزاتی پيشين و مرسوم •

   نيست؟ )قهرآميز

  نشده اند و مبارزات سرنگونی طلبانه به هرز کشيده نمی شود؟ " ن پشت صحنهناکارگردا"ت دست عده ای آیا معترضين آل •

، "شورای رهبری"به " ولی فقيه"تغيير در صحنه شنيده می شود، آیا " مرگ بر خامنه ای"با دانش به این نکته که شعار  •

 ی برای آن؟هدیدآنطور که شایعه شده است، به نفع پروسه سرنگونی است یا ت

   مقایسه کنيم؟1388 خرداد 30 را با 1360 خرداد 30آیا صحيح است که  •

  

این چند سوال را در ذهن برجسته بپردازم، و دائما  نویسی شده اند، کوتاهکه به چند نکته تاریخی می خواهم با توجه به این نکات، 

  :کنم

  

   ؟)هستند در صحنه چه کسانیکنون هم انمی پرسم  (این جنبش را چه کسی و یا کسانی شروع کردند •

   ؟)در صحنه هستندچه کسانی هم اکنون نمی پرسم  (صف اول تظاهرات کنندگان چه کسانی بودند •

  ؟)نمی پرسم چه هست(چه بود در شروع خيزش استراتژی و هدف این جنبش  •

  

  1342 خرداد 15

  ]متن زیر بازنوشته شده بخش دیگری از کتاب زهر و پادزهر است[

  

بطور مثال چگونه .  امروز، هشدار دهنده است با روند اتفاقات در آنزمانمقایسه  وبا امروز؛ر من، مقایسه موضعگيری های آنزمان به نظ

چگونه کردند، می  نيروهای رادیکال از حرکتی به غایت ارتجاعی دفاع  در آنزماندر آنزمان جنبش به بيگانه نسبت داده می شد، چگونه

مذهبی - استفاده می شود، چگونه نيروهای ملی، چپ و ملی" بهت زدگی جهانی"، و امروز از "اعجاب و اميد"های آنزمان از واژه در 

و شناخته ) اپوزیسيون( بعنوان رهبر بالمنازع 1342 خرداد 15چگونه خمينی پس از در برابر جنبشی ارتجاعی موضعگيری می کردند، 

  .شایان توجه استامروز،   آنزمان وواضع متشابهبررسی بسياری دیگر از وقایع و مو شد، تثبيت 

  

  ]خمينی پيش از تبعيدبخش [

 

شد، بنگریم، چاره »  خرداد15قيام « که منجر به 1343-41اگر بخواهيم با نگرش و فرهنگ سياسی جامع امروزی به حوادث سالهای 

 1357 بهمن 22 خرداد را می توان انقالب 15تاب مشخص ترین باز.  خرداد15ای نخواهيم داشت به جز ارتجاعی خواندن علل پيدایش 

  .دانست

الیحه ایالتی، " خرداد به 15در این الیحه که بعد ها و تا پایان شورش .  الیحه ای به تصویب مجلس شورای ملی رسيد1341در مهر 

کتاب "ماینده تنها بایستی به الیحه تأکيد داشت که ن. مشهور شد، جدایی دین از دولت به مورد آزمایش گذاشته شده بود" والیتی

  . سوگند یاد کند، و نماینده نمی بایست لزوما به اسالم پایبند باشد" قران"و نه به " آسمانی

 شاه بالفاصله پس از رحلت آیت اهللا بروجردی با انتصاب علی امينی به عبدالوهاب فراتی در بازنگری این مصوبه می نویسد که

امينی برای آسوده شدن از مخالفتهای احتمالی علمای . " در صدد اجرای اصالحات ارضی برآمد1340وزیری در اردیبهشت ماه  نخست

به هر ترتيبی که بود اصالحات ارضی در . قم عليه اصالحات به قم رفت و با مراجع آن شهر دیدار و به طور خصوصی گفت و گو کرد

ای از ابهام  ام خمينی که از یک سو ابعاد و نتایج اصالحات را در هالهبيستم دی ماه همان سال به تصویب رسيد و به اجرا درآمد، ام

هراسيد، مخالفتی علنی با اصالحات نکرد و به انتظار تحوالت بعدی  داران می دید و از سوی دیگر از متهم شدن به طرفداری از زمين می

رسيد به  مریکا به او در انجام اصالحات، نگران به نظر میبا این همه شاه که از افزایش قدرت علی امينی و نيز اعتماد کامل ا. نشست

بدین ترتيب امينی در . مردان آن کشور قول داد که حاضر است خودش اصالحات را انجام دهد تکاپو افتاد و در سفری به امریکا به دولت

ت و در ميان مردم و مخالفان سياسی چهره َعَلم تحصيالات عاليه نداش.  استعفا داد و اسداهللا َعَلم به جایش نشست1341 تيرماه 27

رفت، او  نظيری در امور کشور داشت و از نزدیکترین و مورد اعتمادترین دوستان شاه به شمار می نامی نبود، با این وجود، نفوذ بی خوش
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در این طرح حق رأی بانوان . ، الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی را به تصویب رساند1341 مهر 16که مأمور اجرای اصالحات شده بود در 

شوندگان حذف شد و در مراسم سوگند انتخاب شوندگان، ذکر  کنندگان و انتخاب در انجمنها تصریح گردید، قيد اسالم از شرایط انتخاب

  2"، کافی دانسته شد»قرآن«به جای » کتاب آسمانی«

تراض کرد و طولی نکشيد که پروسه ای که می توانست به روح اهللا خمينی به این تغيير در روند انتخاب کردن، و انتخاب شدن اع

  . جدایی دین از دولت کمک برساند، به نقشه های استعمار و امپریاليسم و توطئه عليه اسالم و ایران تبدیل شد

 با حاضران خمينی در نشستی که با شرکت برخی از آیت اهللا های طراز اول زمان از جمله شيخ مرتضی حائری یزدی صورت گرفته بود،

. به توافق رسيدند که شاه را تحت فشار گذاشته و جداگانه به او تلگراف فرستاده و او را از عواقب این مصوبه مجلس آگاه سازند

مشورت برقرار شود تا تصميمات و مبادرت  ای یکبار و در صورت لزوم بيشتر ميان علمای حوزه، جلسه هفتههمچنين قرار بر این شد که 

دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف " می نویسد 1341 آبان 28خمينی در تلگراف خود به اسداهللا علم در  .ظر توأم شود با وحدت ن

در امور مخالف با شرع مطاع ساکت "وی در ادامه شاه را تهدید می کند که علما ." شرع اقدس و مباین با صریح قانون اساسی است

 آبان طی تلگرام شدید اللحنی از شاه می خواهد که 13 اعتنایی شاه و دیگر زمامداران وقت، در  خمينی پس از بی3"نخواهد ماند

و دوباره تهدید می کند که در نوبت بعدی نامه اش " علم را ملزم فرمایند از قوانين اسالم و قانون اساسی تبعيت کند"نخست وزیر 

  4سرگشاده خواهد بود

 آذر تصویب نامه دولت را زمينه ساز برنامه های دیگر دولت 7ام آیت اهللا های حوزه، و جبهه ملی در  آبان بدون قيد ن13نهضت آزادی در 

" اضطراب و نگرانی عموم"جبهه ملی به زمامداران وقت گوشزد کرد که تصویب نامه دليلی برای ایجاد . ارزیابی کردند" خود سری"و 

  5.خواهد شد

حوزه توانست از .  دانست1332 مرداد 28ين همکاری منسجم حوزه علميه پس از کودتای همسویی آیت اهللا ها را شاید بتوان اول

نهضت آزادی با گرایش مذهبی و به رهبری . پتانسيلی که در جریان الیحه ایالتی و والیتی بوجود آمده بود بهره ای طوالنی مدت ببرد

از ) جناح رادیکال که بخشی از آن به مجاهدین خلق تبدیل شدند(ی آیت اهللا طالقانی و بازرگان در باال، و فشار های کميته دانشجوی

. پایين، هر چه بيشتر از جبهه ملی دورتر می شد، و اطالعيه های نهضت آزادی، که خود نهادی تازه تأسيس بود، رادیکال تر می شد

 آبان در تلگرامی که به آیت اهللا 22، اما در "ددچرخ زمان به عقب بر نمی گر"گوشزد کرده بود که " ارتجاع سياه"اسدهللا علم هر چند به 

همان نظر " اسالميت"های حوزه به جز خمينی ارسال شد، از موضع خود عقب نشينی کرده و اعالم کرد که نظر دولت در شرط 

ف بين شریعتمداری این اولين گام اختال(آیت اهللا گلپایگانی و شریعتمداری عقب نشينی دولت را مثبت دانستند . است" علمای اعالم"

در همين . اما روح اهللا خمينی خواهان لغو رسمی تصویب نامه شد).  خودنمایی می کند1358و خمينی بود که بازتاب آن در سال 

 آذر 10دولت پس از دوماه فشار در . رابطه برخی از دانشجویان از تهران به قم رفته و پشتيبانی خود از این خواسته را اعالم کردند

  . کرد که مصوبه مجلس قابل اجرا نخواهد بوداعالم

اعجاب و "پيروزی آیت اهللا ها و عقب نشينی دولت، حوزه علميه را جری تر کرد، و مذهبی های ليبرال، از جمله نهضت آزادی را به 

 آنها به اسالم اعجاب و اميد نهضت آزادی و گروههای دانشجویی مسلمان نزدیک به نهضت آزادی بيانگر ناباوری. واداشت" اميد

هضت آزادی از یک سو به طرف ایدئولوژی اسالمی کشيده می شد و ابراز اميدواری ن. نگونه که خوینی باور داشت، بودسياسی بود، آ

اش کمرنگ تر می شد؛ چنانکه بعد " ملی"می کرد، و از سوی دیگر و با توجه به مواضع اخير خود و دوری گزیدن از جبهه ملی، پایگاه 

به سر برد و در " اعجاب"ر قبال مواضع رادیکال مجاهدین خلق نتوانست  نقش رهبری کننده ایفا کند، و تا پایان دوران پهلوی در ها و د

 54ربه ه و از انجایی که مجاهدین پس از ضالبت. ميان دو نگرش رادیکال مجاهدین خلق و راست روح اهللا خمينی در نوسان بود

محاسبه ای نداشتند، نهضت آزادی در پروسه سرنگونی نظام سلطنتی هر چه بيشتر به سوی سازماندهی و ایدئولوژی قابل 

  .قدرتمداران و خمينی نزدیک می شد تا به آن حد که به تشکيل دولت موقت انقالب زیر نظر روح اهللا خمينی تن داد

 50لين گام برای خروج آیت اهللا ها از یک سکوت وياه و پيروز خمينی در این مصاف ا شاه در برابر ارتجاع س1341ی پائيزعقب نشينی 

 را 1341شاه و لوایح شش گانه به شدت موضع مخالف گرفت و شرکت در رفراندوم " يدفانقالب س"چنانکه خمينی در قبال . ساله بود

" جبهه ملی با شعار . یان رساند بهمن و در زیر سایه یک سری دستگيری و سرکوب، رفراندوم را به پا6تحریم کرد، هرچند شاه در 

فرهنگی خود با آیت اهللا و خط سياسی خود را تعيين کرد؛ هر چند این تمایز باعث نشد -ایز سياسیمت"  دیکتاتوری نه–الحات آری اص

. ق شدید اللحنی طالب و رهبرانشان را مورد خطاب قرار دادطکه شاه سران جبهه ملی و نهضت آزادی را روانه زندان نکند و در ن



 علی ناظر
©حق چاپ محفوظ   

1388 تير 2  
  خرداد15 خرداد تا 15 از – بخش اول –دیدگاه سوم 

 of 9 4 صفحه
chaporast@ymail.com 
 آدرس سایت ها و وبالگها
http://chaporast.blogspot.com  
http://www.irancrises.com  
http://www.didgah.net  

 تدقيق منبع – 174 صمنتظریخاطرات . ( طالب را به استقامت و تحمل مصائب در راه دفاع از اسالم فرا خواند1341ی در اسفند خمين

  ) الزم است

حسينعلی منتظری شاگرد، و بعد ها نایب امام مخلوع خمينی، در خاطرات خود به نحوه برخورد خمينی با رفراندوم بهمن چنين می 

 گفته بود اين -آه حاال دقيقا يادم نيست -  آقاي حاج سيد احمد خوانساري هم آه در يك صحبت يا نوشته مرحوم آيت اهللا"گوید 

اصالحات ارضي غلط است و زمينها غصب است و نمي شود در آن نماز خواند و از اين راه وارد شده بودند، آيت اهللا خميني خيلي 

يشان بوديم گفتند برويد هر جوري هست به آقاي حاج سيد احمد بگوييد اين ناراحت شدند و در يك شب آه ما پنج شش نفر منزل ا

شورانند، اينكه ما بگوييم  چه وضعي است، ايشان با اين آار خود به اين نهضت ضربه زد براي اينكه فردا آشاورزان را عليه ما مي

ي مردم را درس بدهند ما نبايد بگوييم نرويد درس خواهند بروند بچه ها اصالحات ارضي خالف شرع است راه مبارزه نيست، اينكه مي

بدهيد، ما بايد با اصل رفراندوم مخالفت آنيم براي اينكه آشور ما قانون دارد مجلس دارد، بازآردن باب رفراندوم صحيح نيست چون 

ندازند و از اين طريق بخواهند خواهيم مذهب را لغو آنيم و يك رفراندوم ساختگي راه بي ممكن است اينها فردا بيايند بگويند ما مي

آيت اهللا خميني تاآيد داشتند آه روي اين جهت بايد ; مقاصد خود را عمل آنند، ما با اصل رفراندوم مخالفيم زيرا يك بدعت تازه است 

 خمينی به 6". شورانند ما ميتاآيد آرد و مواد لوايح را هيچ نبايد مورد حمله قرار داد، و االاينها با اين شعارها آشاورزان و مردم را عليه 

درستی، و همچنانکه در مورد الیحه ایالتی والیتی نشان داد، از به زیر سوال رفتن تدریجی قدرت آیت اهللا هراسان بود، و تاکيد داشت 

گشت می گذارد ات خود بر هراس خمينی روشن تر انرمنتظری در خاط. "خواهيم مذهب را لغو آنيم  اينها فردا بيايند بگويند ما مي"که 

 در آن زمان نه نفراز علما اعالميه اي امضا آردند آه زنها نبايد انتخاب شوند و نظر امام هم همين بود و خود ايشان هم اعالميه "

  7"دادند

  هنگامي آه لوايح شش گانه مطرح شد بعضي از آقايان"منتظری با تاکيد بر سست عنصری آیت اهللا های حوزه علميه ادامه می دهد 

ما پيروز شديم ولي اگر اين دفعه ] الیحه ایالتی، والیتی[خواستند بگويند آن دفعه  خواستند وارد بشوند، مي مثل اينكه با سستي مي

چون خود شاه لوايح شش گانه - علم مطرح بود حاال شاه مطرح است ] اسداهللا[شود و ديگر اينكه آن روز  شكست بخوريم خيلي بد مي

گيرد اما شاه حرفش را پس نمي گيرد، شاه در ذهنشان خيلي عظمت  گفتند نخست وزير حرفش را پس مي ي م-را مطرح آرده بود

 منتظری در تفکيک مدرسين حوزه علميه و اختالفات درونی حوزه و بخصوص با خط مشی خمينی و اسالم سياسی می 8"داشت 

شد و مسئوليتش به عهده  درسه با برنامه محسوب مي آقاي قدوسي از طرح مسائل انقالب در مدرسه حقاني آه يك م"نویسد 

آرد و اجازه نمي داد مسائل انقالب و حرفهاي آقاي خميني به آنجا راه پيدا آند و اينها را به ضرر مدرسه  ايشان بود به شدت پرهيز مي

شد، و اين از چيزهايي بود   ميدانست و گاهي حتي از تدريس رساله آيت اهللا خميني و نقل فتواهاي ايشان در مدرسه جلوگيري مي

شد تقريبا به همين شكل بود و طلبه هايي را آه در  البته مدرسه رضويه هم آه زير نظر آقاي شرعي اداره مي. داد آه ما را زجر مي

 قبل از آردند، و به طور آلي در تمام دوران خواندند بسا از مدرسه اخراج مي شدند و يا حتي روزنامه مي مسائل سياسي وارد مي

انقالب آقايان نوعا با طرح اين مسائل و شرآت طلبه ها در مسائل مربوط به مبارزه و انقالب مخالف بودند، البد نظرشان اين بوده آه 

ولي االن جمعي از طالب آن دوره هاي مدرسه حقاني شده اند صددرصد انقالبي و اآثر ; دولت روي مدرسه آنها حساس نشود

در حقيقت مسئولين مدرسه . را به عنوان انقالب و به عنوان طرفداري از امام خميني در دست گرفته اندپستهاي حساس انقالب 

  9" .حقاني در آن زمان به مرحوم آيت اهللا ميالني بيشتر توجه و عنايت داشتند و با امام خميني و حرآتهاي ايشان نوعا موافق نبودند

گرفت و ملّيون در نبود برنامه و رهبری دوراندیش و مردمی، هر چه بيشتر ایزوله بدون شک جنبش مذهبيون هر چه بيشتر قدرت می 

شاه با شناخت از فرهنگ جامعه و در آميخته شدن فرهنگ با باورهای مذهبی، بخوبی می دانست که آیت اهللا ها تنها . می شدند

ت تا با بازان گارد خود را به قم گسيل داشای از سز، عده 1342 فروردین 2وی در . سد در برابر برنامه های طوالنی مدت او هستند

قتل و کشتار همچون هميشه اثز سوء داشته و باعث تهييج . ضرب و شتم طالب زهر چشم برای پيشبرد برنامه های آتی خود بگيرد

  .مردم و طالب شد

  :نوشت" شاه دوستی یعنی غارتگری"پس از کشتار مدرسه فيضيه اعالميه ای که به خمينی 

حمله آماندوها و مامورين انتظامي دولت با لباس مبدل و معيت و پشتيباني پاسبان ها به مرآز روحانيت، خاطرات مغول را تجديد .. ".

شاه دوستي يعني ضربه زدن به پيكر قرآن و ... شاه دوستي يعني غارتگري، هتك اسالم، تجاوز به حقوق مسلمين و ... آرد

خمينی از موقعيت استفاده کرده و به ..." وز به احكام اسالم، شاه دوستي يعني آوبيدن روحانيت، شاه دوستي يعني تجا...اسالم،

تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب، ولو : " هشدار داده و نوشت1342 فروردین 13آیت اهللا هایی که در پی سازش با شاه بودن در 
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ورين شما حاضر آردم ولي براي قبول زورگويي ها و خضوع در مقابل جباري من اآنون قلب خود را براي سرنيزه هاي مام... بلغ مابلغ

و استراتژی خود را در برابر " من به خواست خدا احكام خدا را در هر موقع مناسبي بيان خواهم آرد.. هاي شما حاضر نخواهم آرد

  10..." مملكت را برمالء مي آنمتا قلم در دست دارم، آارهاي مخالف مصالح :" مذهب ستيزی شاه چنين اعالم می کند

  :منتظری در این مورد می نویسد.  فروردین اعالم شد که طالب به خدمت سربازی اعزام می شوند20در یک برخورد عکس العملی در 

آه  بر اين اساس در جريان لوايح شش گانه شاه شخصا وارد صحنه شد، و از آنجا ؛ دولتيها شكست خورده بودند، وضعشان خوب نبود"

مرآز مبارزه در قم بود شاه به اين نتيجه رسيد آه خودش بيايد قم و روحانيت را له آند و آن را تحت الشعاع قدرت خود قرار دهد، براي 

اينكه زمينه آمدن شاه فراهم شود يك عده از التها را جمع آرده بودند و در ماشينها نشانده بودند و در خيابانها عليه روحانيت شعار 

گفتند و فحش  ند، من يادم هست جلوي مسجد امام حسن قم هفت هشت نفر از همين او باش به آخوندها متلك ميداد مي

دادند، آدمهايي آه خوب و با شخصيت بودند رفته بودند درون خانه هايشان، در خيابانهاي مسير شاه براي استقبال يك عده از  مي

 طاق نصرتهاي -خواهند آاسبي آنند چون براي ثوابش آه نيست اينها مي-شد خواستند دستشان به دم گاو بند با آنهايي آه مي

تيمسار ! زيادي زده بودند، اتفاقا شاه از يك طرف ديگر آمد و يكدفعه در ميدان آستانه پيدايش شد، همه طاق نصرتها هم هدر رفت 

ال دور و برش رفته باشند، همه آخوندها رفته بودند اويسي هم آارگردان قضيه بود، و ما نشنيديم آه آخوندها براي تماشا يا استقب

درون خانه هايشان، باالخره شاه براي اينكه اظهار قدرت آرده باشد و آن قدرت و صولتي را آه براي روحانيت پيدا شده بود بشكند يك 

عدي اتفاق افتاد و به مدرسه بعد از رفتن شاه بود آه حوادث ب. چنين مسافرتي به قم آرد، ولي آمدن شاه خيلي به نفعشان نشد

و اين آخرين تيري بود آه در ترآش داشتند، هر ;  حمله شد و بعد از آن هم طلبه ها را براي سربازي گرفتند-حدود دو ماه بعد-فيضيه 

 ؛بردند، از جمله همين آقاي هاشمي رفسنجاني را هم بردند سربازي گرفتند مي خورد مي ديدند به درد سربازي مي آخوندي را آه مي

برند، ايشان گفتند اتفاقا چيز بدي نيست براي  بعد ما يك وقتي پيش آيت اهللا خميني نشسته بوديم، گفتم طلبه ها را به سربازي مي

ها بروند آنجا با سالح و با اين جور چيزها آند، اين بيند يك آسي يك اسلحه به دوشش است وحشت مي اينكه اين آخوند جماعت تا مي

شوند، آدم بايد تيراندازي بلد باشد، يك وقت اگر چيزي پيش آمد بايد جنگ بلد باشد، بعد  سر و آار داشته باشند شجاع و ورزيده مي

ارت آنند من از آنهايي خود ايشان به مناسبت گفتند من تيراندازي خوب بلدم، جنگ هم آرده ام، يك وقتي خوانين آمدند خمين را غ

بودم آه اسلحه دست گرفتم و رفتم با آنها مبارزه آردم، اين درست نيست آه آخوندها با اسلحه و با سالح روز آشنا نباشند، بگذار 

حزب ملل اسالمی که در اول خرداد، فعاليت تشکيالتی جمعيت های مؤتلفه اسالمی و چندی بعد فعاليت   11" طلبه ها هم بروند 

  .آغاز شدط کاظم بجنوردی و همفکرانش شکل گرفته بود، توس

  : خرداد انجاميد15 خرداد و پس از حمله به فيضيه قم سخنرانی شدیداللحنی کرد که به بازداشت او در 13خمينی در 

واهد در اين اسرائيل نمي خواهد در اين مملکت دانشمند باشد، اسرائيل نمي خواهد در اين مملکت قرآن باشد؛ اسرائيل نمي خ" 

اسرائيل به دعوت عمال سياه خود، مدرسه . مملکت علماي دين باشند؛ اسرائيل نمي خواهد در اين مملکت احکام اسالم باشد 

مي خواهد اقتصاد شما را قبضه کند؛ مي خواهد زراعت و . ما را مي کوبند، شما ملت را مي کوبند. را کوبيد) فيضيه قم و طالبيه تبريز(

اين چيزهايي که . ا از بين ببرد؛ مي خواهد در اين مملکت ، داراي ثروتي نباشد، ثروتها را تصاحب کند به دست عمال خودتجارت شما ر

مانع هستند، چيزهايي که سد راه هستند، اين سدها را مي شکند؛ قرآن سد راه است، بايد شکسته شود ؛ روحانيت سد راه است 

اه است، بايد خراب شود ؛ طالب علوم دينيه ممکن است بعدها سد راه بشوند، بايد از ، بايد شکسته شود ؛ مدرسه فيضيه سد ر

پشت بام بيفتند، بايد سر و دست آنها شکسته شود براي اينکه اسرائيل به منافع خودش برسد ؛ دولت ما به تبعيت اسرائيل به ما 

مالحظه بفرماييد، اين وضع مدرسه ! آقايان. وري تمام شدمفتخوري تمام شد، پلو خ: گفتند : "وی ادامه می دهد." اهانت مي کند

فيضيه را مالحظه کنيد، اين ُحَجرات را مالحظه کنيد، اين اشخاصي که ُلباب عمرشان را در اين ُحَجرات مي گذرانند، آن اشخاصي که 

 ماه ندارند، اينها مفتخورند؟ آن  چهل الي صد تومان در-مواقع نشاطشان را دراين حجرات مي گذرانند، آن اشخاصي که بيش از سي

اشخاصي که هزار ميليونشان، هزار ميليونشان يک قلم است، هزاران ميليونشان درجاهاي ديگر است، اينها مفتخور، زيادنيستند؟ ما 

داشتند، همان شب چيز ن] مرحوم[ مفتخوريم؟ مايي که مرحوم آقاي حاج شيخ عبدالکريم مان وقتي که فوت مي شود، آقازاده هاي آن

؛ ما مفتخوريم؟ مايي که مرحوم آقاي بروجردي مان، وقتي که از دنيا مي رود ششصد ] گريه شديد حضار[ همان شب شام نداشتند

هزار تومان قرض مي گذارد، ايشان مفتخورند؟ اما آنها که بانک هاي دنيا را پر کرده اند، کاخ هاي عظيم را روي هم ساخته اند، و باز 

اين ملت را، و باز دنبال اين هستند که سايرمنافع اين ملت را به جيب خودشان يا اسرائيل برسانند، اينها مفتخور رها نمي کنند 

  ".نيستند؟ بايد دنيا قضاوت کند، بايد ملت قضاوت کند که مفتخور کيست
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آقا، يک حقايقي : "ان بهائيت می هراساندو عاقبت برابری زن و مرد را به بهایی بودن نسبت داده و مریدان و عموم را از افتادن به دام

شما آقايان در تقويم دو سال پيش از اين يا سه سال پيش از . در کار است، من باز سرم دارد درد مي گيرد؛ يک حقايقي در کار است 

آقاي شاه . عيت مي کنندتساوي حقوق زن و مرد، راي عبدالبهاء است؛ آقايان از او تب: اين بهايي ها مراجعه کنيد؛ در آنجا مي نويسد

اين را به تو تزريق کردند که بگويند بهايي هستي، که من ! آقا. تساوي حقوق زن و مرد: هم نفهميده مي رود باالي آنجا، مي گويد

 آقا. تعليم اجباري عمومي نظامي کردن زن، رأي عبدالبهاء است. نکن اينطور! نکن اينطور، بدبخت. بگويم کافر است؛ بيرونت کنند

شاه نديده اين را ؟ اگر نديده مؤاخذه کند از آنهايي که ديده اند و به اين بيچاره تزريق کرده اند اينها را ! تقويمش موجود است، ببينيد

واهللا، من شنيده ام که سازمان امنيت در نظر دارد شاه را از نظر مردم بيندازد تا بيرونش کنند و لهذا مطالب را معلوم نيست به او . بگو

مملکت ما، دين ما، در معرض خطر است؛ شما . مطالب خيلي زياد است، بيشتر ازاين معاني است که شما تصور مي کنيد. برسانند

ما اگر ! ما که نگفتيم دين در معرض خطر است، در معرض خطر نيست؟" . دين در معرض خطر است : نگوييد! آقايان" هي بگوييد که 

نمي داني آن ! بيچاره. همه چيز را گردن تو دارند مي گذارند. ت؟ آقا يک کاري بکنيد اينطور نباشدنگوييم شاه چطور است، چطور نيس

اينها همه رفيق دالرند، اينها دين ندارند؛ اينها وفا . روزي که يک صدايي در آمد، يک نفر از اينهايي که با تو رفيق هستند، رفاقت ندارند

  12"ندارند

  

جبهه ملی و نهضت آزادی به . هيت ملی و سکوالر خود دور می شدو بيشتر رنگ مذهبی می گرفتمبارزات سياسی هر روز از ما

رهبران آنها بيشتر دوران مبارزاتی خود را در . تماشاچيانی تبدیل شده بودند و عنان رهبری روند مبارزات دموکراتيک از کف داده بودند

  .ی یکه تازی آیت اهللا ها و انسجام هر چه بيشتر طالب حوزه خالی می گذاشتندزندانهای شاه می گذراندند و به گونه ای زمينه را برا

" رهبری" سال پيش لرزه بر تن شاه و امپریاليسم می انداخت به فراموشی سپرده شده بود، و خمينی به نبود 10دکتر مصدق که 

  .واقف بود و در این خأل نيروی رهبری کننده مترقی، چایگاه خود را تحکيم می کرد

. بود، که توانست چند دستاورد همزمان به نفع خود توليد کند" شاه دوستی یعنی غارتگری"شاید مهمترین اعالميه خمينی اعالميه 

آیت اهللا های ميانه رو را ساکت کرد، ملّيونی که می گفتند شاه آری، دیکتاتوری نه، را ایزوله کرد، و موقعيت خود را به عنوان رهبر بال 

 که 1342گفته می شود که الهيار صالح با ارزیابی غلط از وقایع فروردین . تحکيم کرد" من به نام ملت"ملی با این جمله -منازع مذهبی

 در سخنرانی خود آینده ای 1342شاه از شوی دیگر در اردیبهشت . است، هواداران جبهه ملی را از حمایت فعال منع کرد" زود گذر"

ما با خون یک عده بی گناه یعنی ] انقالب سفيد[اگر متاسفانه الزم باشد که بگویم انقالب بزرگ  " خونين برای ایران پيش بينی کرد

  13" مأمورین دولت و خون یک عده افراد بدبخت و گمراه متأسفانه آغشته خواهد شد، این کاری است که چاره ای نيست و خواهد شد

.  بود به وقوع پيوستيده خرداد که به مناسبت بازداشت خمينی انجام15و شاه به وعده خود عمل کرد و این خونریزی در تظاهرات 

رقم قطعی کشته شدگان در . "ت هزار نوشته اس20-4بيژن جزنی نقل آمار را بين . ر و به نقلی هزاران نفر کشته شدندفصدها ن

] شاه[ خرداد نقطه عطفی در رابطه رژیم 15به این ترتيب بود که ) در تهران، قم و مشهد( هزار گفته شده 20 تا 4000يست از دست ن

  14."نقطه عطفی که در جریان های سياسی علنی و مخفی اثر بزرگ گذاشت. با مردم شد

 خرداد، مردم که از ابعاد خونریزی آگاه شده 15پس از .  شاه و خمينی، مثبت بود– خرداد برای بازیگران اصلی 15تبعات سياسی واقعه 

خمينی، هر چند برای مدتی در . تيجتا نظام سلطنتی برای پيشبرد اهداف امپریاليسم در منطقه تثبيت شدبودند، دچار یأس شده و ن

مذهب به عنوان ابزار تهييج و سازماندهنده جامعه و . بازداشت به سر برد، اما در اذهان عموم به عنوان رهبر و مرجع شناخته شد

الل موکراتيک بود، چنانکه منجر به انحوت مدافعان مصدق و مبارزه مسالمت آميز و دآخرین ميخ بر تاب. پارامتر تعيين کننده تثبيت شد

  . جبهه ملی دوم شد

از جمله جمعی از دانشجویان انجمن . آزادی و بازگشت خمينی به قم پس از جابجایی علم با منصور با استقبال قابل توجهی روبرو شد

 که محمد حنيف نژاد در این جلسه شرکت داشته که خواهان دخالت خمينی گفته می شود. های اسالمی با خمينی دیدار کردند

پيام خمينی به دانشجویان خالصه ای بود از آنچه که بعد ها در . برای آزاد سازی آیت اهللا طالقانی و مهدی بازرگان از زندان شده بودند

  15"یدسعی کنيد در دانشگاه پرچم اسالم را باال ببر"ایران اتفاق خواهد افتاد 

 الیجه ای را در مجلس به 1343حسنعلی منصور که برای گسترش هر چه بيشتر روابط آمریکا و ایران نخست وزیر شده بود در مهر 

  . معروف شد" کاپيتوالسيون"تصویب رساند  که به 
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اگر نفوذ . " ها را برای سياستمداران و مردم روشن و برجسته کردخمينی بار دیگر از موقعيت استفاده کرده و نقش آیت اهللا های حوزه

ائيل و آمریکا در ایران، خليج فارس و رو به کشورهایی که از نفوذ اس" روحانيون باشد، نمی گذارد که اسرائيل قبضه کند اقتصاد ایران را

  .می تواند کفته ترازو را به سوی دیگر تنظيم کند" نفوذ روحانيون"منطقه خاورميانه نگران شده بودند یادآوری می کند که چگونه 

مطابق . شود اطالق ميآاپيتوالسيون  به همه پيمانهاي حقوق قضاي آنسولي و ياحقوق قضاي برون مرزي داخل يك آشور به آشور "

شوند، و رسيدگي به دعاوي حقوقي و محاآمه آنها  اين پيمان اتباع بيگانه از شمول قوانين جزايي و مدني آشور ميزبان مستثني مي

به موجب قانون آاپيتوالسيون و طبق پيمان وين، عالوه بر ماموران سياسي و . باشد در موارد اتهام با دادگاههاي آشور خودشان مي

اليحه . يپلماتها و مستشاران و ماموران نظامي آمريكايي، خانواده هاي آنان نيز از مصونيت سياسي و قضايي برخوردار گرديدندد

 به تصويب نمايندگان مجلس 1343/7/21 تاريخ  در رسيد و  به تصويب سناتورهاي مجلس سنا1343در سوم مرداد ماه " آاپيتوالسيون "

 دولت و 1342_11_25_2157_2291_18 با توجه به اليحه شماره -ماده واحده : "ه به اين صورت بودمتن اليح. شوراي ملي رسيد

شود آه رئيس و اعضاي هياتهاي مستشاري   به مجلس سنا تقديم شده،به دولت اجازه داده مي42/11/21 ضمايم آن آه در تاريخ 

باشند، از مصونيتها و  ربوطه دراستخدام دولت شاهنشاهي مينظامي اياالت متحده را در ايران آه به موجب موافقتنامه هاي م

 1340 فروردين ماه 29 مطابق 1961 آوريل 18معافيتهايي آه شامل آارمندان اداري وقت، موصوف در ماده اول قرارداد وين آه در تاريخ 

   16"".باشد برخوردار نمايد به امضا رسيده است، مي

خواهند بگيرند دويست  ي گفتند مساله تازه اي آه هست اين است آه اينها يك وامي ميآيت اهللا خمين"منتظری ادامه می دهد 

ميليون دالر و آمريكاييها شرط آرده اند آه مستشاران نظامي آمريكا در ايران بايد مصونيت سياسي داشته باشند و اين خيلي چيز بدي 

رفت به مجلس سنا، ولي اين دفعه برعكس  شد بعد مي  مياست، بعد ايشان گفتند معموال هميشه قوانين اول در مجلس تصويب

آرده اند، آمده اند شب در مجلس حدود شصت سناتور را حاضر آرده اند و گفته اند اعليحضرت امر آرده اين اليحه تصويب بشود، و اين 

آقاي .  سيصد ميليون دالر پس بدهندپول را گرفته اند آه بيشتر صرف مخارج نظامي بكنند و قرار گذاشته اند آه ظرف ده سال بتدريج

با جزوه قرارداد وين براي من " قرارداد وين " خميني گفتند يكي از سناتورها متن اليحه را آه قرار شده موضوع را ملحق آنند به 

ن جزوه را يك اتفاقا فردا يا پس فرداي آن شب آ. فرستاده و اين خيلي مساله مهم و تازه اي است و ممكن است دستمان را بند آند

ممکن است دستمان را "اما مشخص نمی کند که منظور خمينی از منتظری " نفر براي من هم آورد و از مضمون آن اطالع پيدا آردم 

  .چه بوده و چگونه مصونيت سياسی مستشاران نظامی آمریکایی می تواند برای حوزه قم مشکل آفرین باشد" بند کند

اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک "خش شد، اعالم خطر کرد که له اعضای جمعيت مؤتلفه شبانه پوسيخمينی طی اعالميه ای، که ب

  17.آشپز آمریکایی مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پليس ایران حق ندارد جلوی او را بگيرد

 به ترکيه 1343 آبان 13خمينی در .  نرسيده بوداخمينی هر چند نقش و نفوذ خود را تثبيت کرد، اما زمان برای نقش آفرینی او هنوز فر

  .تبعيد شد

بر مجاهدین خلق داشت، قابل اغماض و و خمينی بر روند مبارزات مردمی با گرایش مذهبی، بخصوص   خرداد15تأثيری که خيزش 

خمينی چه از موضع ارتجاعی و تنها در راستای کسب قدرت، و چه بنا به باورش که نمی بایست در برابر زور . چشم پوشی نيست

سخنان . گویی نظام پهلوی سکوت کند، همان سخنانی را می گفت که رهبران مجاهدین می خواستند در سطح جامعه گفته شود

 به عنوان مرجع تقليد و کسی که در زمان خود بحث های روشنگرانه سياسی می کرد را باید از اندیشه او و نگاه او به اسالم خمينی

مجاهدین چنانکه در زندان نشان دادند سنخيتی با هواداران خمينی از جمله اعضای جمعيت مؤتلفه نداشتند و بالطبع نمی . جدا کرد

و خمينی نقشی را که مجاهدین به عنوان " روحانيون"اما در عين حال، .  با خمينی داشته باشندتوانستند سنخيتی ایدئولوژیک

ترویج اسالم : پيام خمينی در چند محور خالصه می شد. سازمان نوپای کوچک مذهبی می توانست ایفا کند، به راحتی ایفا کرد

  .هيونيسم، و البته بسيج توده هاسياسی، مبارزه قهرآميز، مبارزه استراتژیک عليه امپریاليسم و ص

آیا زندانی شدن رهبران نهضت . رفتن حنيف نژاد به قم و دیدار با خمينی آیا بر این پایه ها استوار بود یا نه برای نگارنده مشخص نيست

پ نهضت آزادی، و هر چند در چ(آزادی دليلی برای سفر حنيف نژاد به قم بود؟ بی شک محمد حنيف نژاد مسلمانی بود معتقد و مؤمن 

و روابطی از این قبيل چه با خمينی و چه با دیگر آیت اهللا های حوزه تعجب آور نمی ) بالطبع در منتها اليه چپ خمينی قرار می گرفت

 محمد حنيف نژاد با سفر خود به قم کاری کرد که. تائيد خمينی در آن زمان الزم بود. همراه داشت اما یک نکته را به. توانست باشد

اما با حضور . اکم بر جامعه بودندتشکيل سازمانی و شناخت از شرایط حمجاهدین خلق هرچند در اوائل . الهيار صالح حاضر نبود بکند

خمينی را به نقش و رهبری ه او در نجف جهت جلب حمایت از جنبش مجاهدین، ار خمينی و بعد ها با نزدیک شدن بخود در کن
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ه ای حسنه با جمعيت مؤتلفه داشت از حمایت از مجاهدین خودداری کرد و این تفاوت فاحش بين خمينی که رابط. رسميت شناختند

  .مان را مشخص می کندزمجاهدین و دیگر مبارزان مسلمان آن 

  

  88  خرداد15 تا 42  خرداد15از 

  

 نيروهای ملی تا حد چشمگيری ، را باورمندان به اندیشه اسالمی هدایت و حمایت کردند1342 خرداد 15جنبش واقعيت این است که 

 سال گذشت تا 15 1342 خرداد 15 واقعيت دیگر اینکه از . و نيروهای چپ نقش آفرینی خمينی را ستودند،از حمایت آن خودداری کرده

  ).است" جنبش به رهبری خمينی" تأکيد بر (، به رهبری خمينی پيروز شود 1357 بهمن 22در 

رهبری جنبش در دست موسوی .  است1342 خرداد 15  وقایعرخ می دهد، در مواردی مشابه) عد به ب1388 خرداد 15(آنچه امروز 

هيهات من "، "اهللا اکبر"، و "نصر من االه و فتح قریب، مرگ بر این رهبر مردم فریب"(شعارها رنگ و بوی مذهب دارد . است) مذهبی(

  .  در صحنه نيست و رادیکالرهبری انقالبیباز هم  ولی طم است،البار دیگر ایران در ت ،از همهمهمتر  ....)، و"الذله

 که جنبش ضد سلطنتی همه گير می شد، رهبران سازمانهای انقالبی یا به فرمان شاه اعدام شده بودند، و 1357 و 1356در سالهای 

. در صحنه حضور نداشتندکال نيروهای رادییا در زندانها به سر می بردند؛ به هر صورت، تا آخرین لحظات سرنگونی نظام سلطنتی، 

 باعث شده که موسوی و شرکاء بتوانند به جنبش ،ونی طلب در خارج از کشور ساکن بوده و نبود آنها در صحنه هم، رهبران سرنگامروز

اطالعيه های او به از سوی دیگر،  .جنبش پایين کشيده شودشعله سکوت چند روزه موسوی باعث می شود که . سمت و سو بدهند

نيروهای رادیکال و بخصوص مجاهدین به این نکته اشاره می ، 1357پس از پيروزی قيام . م در صحنه شور مضاعفی می بخشدمرد

سکوالر در حال و رهبری در جلوی چشمان باز نيروهای سرنگونی طلب شاهدیم که امروز . "ه استرهبری دزدیده شد"کردند که 

   .دزدیده شدن است

  ازعواقب نبود رهبری رادیکال در صحنه چه می تواند باشد؟ آیا صحيح است که در نبود رهبری رادیکال،: ينباز می گردم به سوال پيش

   شود؟ آیا آزموده را آزمودن خطا نيست؟حمایتمدیریت صحنه بعنوان موسوی 

 مجاهدین به دنبال جنبش 1356در اسفند .  اتفاق افتاد دقيق شویم و از کنار وقایع تاریخی به سادگی نگذریم1357- 1356به آنچه در 

  :آموزش می دادندبه عناصر خود چنين مردم تبریز موارد زیر را 

  عمل مسلحانه را حتی المقدور با نيازهای جنبش دموکراتيک تطبيق دهد •

  .با تمام امکانات گسترش جنبش دموکراتيک را تشویق و ترغيب کند •

  با رهبری سياسی جنبش مذکور در رابطه باشد •

ه ابتدا بساکن نبایستی عمل کند ولی وقتی رژیم خشونت نشان می داد آنوقت مکانيسم چتر حفتظتی و در حالی ک •

  18دفاعی را بطور مسلحانه بکار انداخته و جواب متناسب را به رژیم بدهد

  

سرنگونی، به نشده بود، بلکه دزدیده شدن آن، برای پيشبرد امر " دزدیده" رهبری 1357- 1356همانطور که مشاهده می شود، در 

  .عمد نادیده گرفته می شد

  

، اما با )نميتوانند داشته باشند (، و چندان ادعایی هم ندارنديستندامروز، مجاهدین و دیگر نيروهای سرنگونی طلب در کانون جنبش ن

 نظام "خودی" و اصالح طلببخش " سر این جنبش"و با توجه به اینکه مدیریت صحنه و  پيش آمد، 1357 و 1342بازبينی آنچه در 

   : سوال پيش می ایدهستند، چند

  

  چنبش به انفعال کشيده نخواهد شد؟ بازتاب انفعال چه خواهد بود؟ با چنين مدیریتی، آیا  •

  استراتژیک نخواهند بود؟  آیا اثرات منفی منفعل شدن •

اگر پاسخ مثبت است،  شد؟  متمایل نخواهد ميانهدر بهترین شق، آیا در نبود رهبری رادیکال در صحنه، جنبش به راست •

   راهکارهای پيشگيری از آن چيست؟

  از سوی دیگر، 



 علی ناظر
©حق چاپ محفوظ   

1388 تير 2  
  خرداد15 خرداد تا 15 از – بخش اول –دیدگاه سوم 

 of 9 9 صفحه
chaporast@ymail.com 
 آدرس سایت ها و وبالگها
http://chaporast.blogspot.com  
http://www.irancrises.com  
http://www.didgah.net  

  اثرات مثبت این جنبش چه می تواند باشد؟  •

  آیا این جنبش آخرین تالش جنبش اصالح طلبی نيست؟  •

  یا شکست این جنبش به ناچار مسير خود را به سوی مبارزه قهرآميز سرنگونی خواهانه باز نخواهد کرد؟ آ •

  ا نيروهای رادیکال، توانمندی و آمادگی برای ورود به چنين مسيری را دارند؟ آیولی،  •

 در صحنه بين المللو باالخره 

 بازتاب موضعگيریهای بين المللی چه بوده اند؟  •

 آیا امپریاليسم و ارتجاع همسفره نشده اند؟  •

   با توجه به آنچه گفته شد

  ؟، یا تماميت رژیمخواهند بود صحنه فعال هستند، ين هایی که امروز در هم-آیا بازنده اصلی، مردم  •
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