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جناب دكتر از نظر تاريخي آيا نظريه »نظام انقالبي« 
يك تناقض است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا آنطور 
كه دكتر ش�ريعتي مطرح كرده اس�ت در تاريخ 
هم�ه نهضت ها پس از پي�روزي و نظام س�ازي به 

محافظه كاري افتادند؟
همانطور كه گفتيد نظريه نهضت و نظام را دكتر شريعتي در 
كتاب تشيع علوي و تشيع صفوي مطرح كردند. ايشان در 
آن سخنراني معتقد است نهضت ها پس از پيروزي تبديل 
به نظ��ام و محافظه كار مي ش��وند و س��ازوكارهايي را براي 
تثبيت خود طراحي مي كنند كه براي حفظ آن سازوكارها 
به مصلحت انديش��ي افتاده و ديگر آن جنب��ه انقالبي خود 
را از دس��ت مي دهند و بلكه به ضدنهضت تبديل مي شوند. 
مثال هايي ه��م مي آورند كه به نظرم در درس��تي آنها بايد 
تأمل كرد. مثاًل ايش��ان صفويه را مثال مي زنند كه من فكر 
مي كنم خوانش صحيحي نيست. انقالب اسالمي هم در 40 
سال گذشته نشان داده است مي توان هم نظام بود و هم در 
همه زمينه ها و عرصه ها از ديپلماسي گرفته تا اداره داخلي 
كش��ور اعم از ساختارسازي، نهادس��ازي، خدمت رساني و 

عمراني انقالبي بود. 
رهبر انقالب در بيانيه گام دوم آورده اند كه انقالب 
اسالمي و نظريه نظام انقالبي از نقطه صفر شروع 

شد؛ اين نقطه صفر به چه وضعيتي اشاره دارد؟
نقطه صفر را از چند زاويه مي توان تبيين كرد. يكي بر اساس 
نظام جهاني آن زمان است. مي دانيد كه قبل از انقالب، نظام 
جهاني دو قطبي ب��ود. بعد از انقالب اما ب��ه تعبير حضرت 
امام)ره( نظام جهاني سه قطبي شد. يك قطب شرق و يك 
قطب غرب و يك قطب هم انقالب اسالمي كه مظلومين عالم 
پشت آن هستند. بعد از فروپاشي شوروي قطب بندي اشاره 
شده، به هم خورد و جهان به دوقطبي نظام استكباري- نظام 
انقالبي تبديل شد كه امروز اين دو قطبي كاماًل شفاف شده 
است و كشورهاي مختلف را مي بينيد كه به مقاومت انقالبي 
پيوسته اند. مقاومت انقالبي پيش درآمد نظام انقالبي است. 
ايران هم قبل از اينكه به نظام انقالبي برس��د و اين نظام را 
تأسيس كند، 150 س��ال در تقابل با اس��تبداد و استكبار، 

مقاومت انقالبي داشت. 
يعني تقريباً از مشروطه؟

كمي عقب تر؛ تقريب��اً از آغاز دوره ناصري؛ البته مي ش��ود 
مقاومت انقالبي را از 200 س��ال قبل به ويژه از جنگ هاي 
روس��يه عليه ايران كه تماماً مظهر مقاومت بود هم حساب 
كرد. هرچند حاكميت نتوانس��ت از ظرفيت ه��اي مردم و 

روحانيت استفاده كند. 
چه چيز باعث اي�ن روحيه در مردم ايران ش�ده 

است؟
برمي گردد به آموزه هاي ديني و ريشه در تمدن و هويت ما 
دارد. ايراني ها برخالف بعضي از كش��ورهاي اطراف ما مثل 
اس��رائيل و حتي امارات كه جعلي هس��تند، يك ظرفيت 
تاريخي و تمدني 6000 ساله دارند. ايراني ها يك ملت بوده 
و هستند. اين زمينه تمدني امروز در خدمت اسالم است. در 
كنار اين ظرفيت تاريخي، روحيه و آموزه هاي تشيع به ويژه 
ظلم ستيزي و نگاه تمدني اسالم، به مردم ما چنين ويژگي 
مي دهد. در تاري��خ داريم ك��ه در دوره قاجار ديپلمات هاي 
فرانس��ه و آلمان با مترج��م مي رفتند در مراس��م عزاداري 
اباعبداهلل و از مترجم مي خواس��تند روضه ها و خطبه هاي 
مجلس را برايشان ترجمه كند، وقتي داستان كربال و قيام 
حضرت براي عدالت را متوجه شدند، گفتند ما تازه فهميديم 

اين ملت چرا مقاوم است و سر خم نمي كند. 
پيش از اس�الم هم اي�ن روحيه مقاوم�ت وجود 

داشت؟
بله؛ ايراني ها مرت��ب مورد هجوم بوده ان��د و اين مقاومت را 

داشته  اند. در برابر اس��الم هم مقاومت نكردند بلكه تسليم 
ش��دند. بعضي ها تعبير جالبي دارند مي گوين��د ايراني ها 
به سالم اس��الم، درود فرس��تادند، بعد كه با ارتجاع عربي، 
اموي و عباسي مواجه ش��دند رفتند به سمت عميق ترين و 
اصيل ترين اليه اسالم يعني تشيع و گفتند ما اسالم علوي 
مي خواهيم و اين باعث شد كه مقاومت در جامعه ما رنگ و 
بوي ديگري بگيرد. دش��من هم در همه اين سال ها تالش 
كرده با انواع فرقه سازي ها و ايجاد انحرافات اين روحيه را از 

ملت ايران بگيرد. 
درباره »نقطه صفر« مي  فرموديد... 

بله؛ انق��الب وقتي آن قطب بن��دي را به هم و دس��ت رد به 
سلطه ش��رق و غرب زد الجرم نپذيرفت كه از الگوهاي آنها 
در نظام سازي استفاده كند و اين وجهي از آن »نقطه صفر« 
است كه رهبري فرمودند. نظم جهاني در آن زمان اينگونه 
بود كه كشورهاي مختلف عموماً خودش��ان را ذيل يكي از 
قطب بندي ها قرار مي دادند و در مدرنيزاسيون پيشرفت هايي 
به دس��ت مي آوردند. مثاًل در بلوك بندي هاي آن روز، كره 
شمالي سهم بلوك شرق و كره جنوبي سهم بلوك غرب شد. 
در كره شمالي اول روس ها و بعد چيني ها وارد شدند و چون 
در معرض تهديد خارجي بودند، در س��الح و ارتش توسعه 
ايجاد و كره شمالي را تبديل به يك قطب نظامي كردند. در 
كره جنوبي، امريكايي ها گفتند ما مدلي را پياده مي كنيم كه 
كره شمالي حس��رت آن را بخورد و تحت كنترل خودشان 
پيش��رفت هاي صنعتي را در كره جنوبي رقم زدند، اما ما به 
واسطه دست ردي كه بر سينه استكبار و سلطه زديم، هيچ 
كدام از اين ظرفيت ها را نداشتيم كه هيچ، بلكه با ما دشمني 

و در مسير پيشرفتمان سنگ اندازي مي كردند. پس اينكه از 
صفر شروع كرديم  اوالً به خاطر نگاه سلطه جويانه آنها و ثانياً 
به خاطر تفاوت مباني و رويكردي با شرق و غرب ذيل هيچ 
كدام از قطب بندي ها نرفتم. از جهت ديگر ما در طول تاريخ 
تجربه كامل و جامعي براي نظام سازي براساس فقه شيعه 
نداشتيم. مثاًل در دوره آل بويه شيعه به سوي اداره حكومت 

رفت اما نظام سازي اتفاق نيفتاد. 
در صفويه چطور؟

صفويه هم به سوي نظام سازي رفت اما اوالً مسائل حل نشده 
بس��ياري باقي ماند و ثانياً طبق نگاه و نظر روحانيت شيعه 
نبود. درواقع صفويه هرچند رويكرد شيعي داشت، اما مبنا و 
پايه اش نظر روحانيت نبود بلكه روحانيت از همراهي شاهان 
صفوي اس��تفاده كردند. مثاًل صفويه نگاه��ي به حمايت از 
مستضعفين عالم نداشت، بلكه بيش��تر به دنبال صيانت از 

ايران بود كه البته اقدامات بزرگي هم انجام داد. 
س�ربداران و حاكميتي ك�ه تش�كيل دادند هم 

نمي توانست براي ما تجربه به حساب آيد؟
سربداران هم دوره حاكميتشان كوتاه و هم يك حاكميت 
محلي بود و فق��ط در بخش هايي از خراس��ان رقم خورد و 
خيلي زود هم درگير كشمكش هاي داخلي شد و نتوانست 
ادامه دهد. انقالب اس��المي تنها تجربه پايدار شيعه است 
كه توانست بر اساس نظريه واليت فقيه كه پشتوانه محكم 
نظريه نظام انقالبي است، شكل بگيرد و 40 سال با موفقيت 

جلو بيايد. 
مواردي كه تاكنون بيان شد بيشتر نظري بود، در 
عرصه عمل و ظرفيت هاي كشور چطور؟ آنجا هم 

»نقطه صفر« بوديم؟
در عرصه هاي مختلف آنچه به دس��تمان رسيد اگر نگوييم 
زير صفر، در نقطه صفر بود يا بسيار نزديك به صفر. پهلوي ها 
از محل درآمد نفت مي توانستند تمام زيرساخت هاي ايران 
را بسازند اما كشوري را تحويل نظام انقالبي دادند كه اغلب 
زيرساخت هاي آن مشكل داش��ت. زيرساخت ها مربوط به 
زندگي روزمره جامعه اس��ت. براي مثال وضعيت روستاها 
را در آس��تانه انقالب رصد كنيد، ببينيد چطور با اصالحات 
ارزي، كمر روس��تاها و كشاورزي شكس��ت و آن مهاجرت 
گسترده اتفاق افتاد. البته عرض من بدين معنا نيست كه در 
آن مقطع هيچ كاري صورت نگرفته است. در هر كجاي دنيا 
هر حكومتي كه بر سر كار بيايد اقداماتي را خواهد داشت؛ 
منظورم تناسب اقدامات با درآمدهاست. اگر هر حكومتي به 
جاي پهلوي بود با آن درآمد نفتي مي بايست زيرساخت هاي 
ايران را بسازد و تكميل كند. كافي است نگاهي به ظرفيت هاي 
مختلف كشور در آن زمان بيندازيد، ما شرايطي را داشتيم 
كه مي توانستيم در اقتصاد جهاني تعيين كننده شويم. اما 
شاه تمام هم و غمش اين بود كه خودش را ژاندارم منطقه و 
حامي منافع امريكا نشان دهد و اين چيزي نبوده و نيست 
كه شايسته مردم ايران باشد. پهلوي حتي اجازه نداشت به 
صورت وابسته توس��عه پيدا كند. ارتش رضاخان در جنگ 
جهاني در طول 80 ساعت شكست خورد و كشور را تحويل 
متفقين داد! همه جاي دنيا وقتي مورد حمله قرار مي گيرند، 
مقاومت مي كنند اما در ايران اصاًل مقاومتي نشد. جاده هاي 
ما واقعاً محدود بود. اسداهلل علم در خاطراتش شرايط ايران را 
آورده كه فرح و اشرف هم آنها را تأييد كرده اند. مثاًل نوشته 
برق مكرر مي رفت! ببينيد جمعيت آن زمان كاًل 23 ميليون 
بود و برق مداوم مي رفت، االن 80 ميليون هستيم و با همه 
مشكالتي كه داريم، برق هم صادر مي كنيم! مشكل اصلي 
پهلوي اين بود كه استقالل نداشت و به شدت درگير فساد 
بود. از طرفي مجبور بود برنامه هاي خارجي ها را انجام دهد و 
از طرفي فساد دروني اش نمي گذاشت ظرفيت هاي كشور را 
براي سازندگي بسيج كند. به همين خاطر است كه مي بينيم 

جمعيت 25 ميليوني ايران، 15 ميليونش بي سواد است، برق 
مرتب مي رود، با اينكه ماش��ين به اندازه امروز نبود ترافيك 
وحشتناكي داشتيم، آب آشاميدني در همه مناطق تهران 
وجود نداشت تا چه رس��د به شهرستان ها، روستاهاي ما نه 
تلفن، نه راه و نه جاده داشتند. در حوزه علمي هم ما تقريباً 
صفر بوديم و فقط كارمان ترجمه بود. اينكه انگيزه و روحيه اي 
وجود داشته باشد كه خودمان صاحب سبك و حرف شويم 
و به دانش بش��ري چيزي بيفزاييم اصاًل وجود نداشت. در 
حوزه صنعت هم تنها در بعضي از صنايع مثل بعضي وسايل 
خانگي و خودرو مونتاژكار بوديم. در بحث موشك نهايتاً به 
پهلوي اجازه دادند موشك با برد 80 كيلومتر بسازد كه بعضي 
مي گويند ساخته هم نشد. در صنايع نظامي هم واقعاً خيلي 
كنترل شده اجازه داشتيم چيزي بسازيم. در هسته اي قرارداد 
بسته بوديم اما شاه سرگردان بود و مرتب با نقض قراردادها 
مواجه مي ش��د البته اگر اجازه هم مي دادند نيروگاه داشته 
باشيم مي ش��ديم مثل كره جنوبي كه اداره نيروگاه هايش 
با امريكايي  هاست؛ شوخي نيس��ت كه 35 هزار و در بعضي 
مواقع تا 50 هزار مستش��ار امريكايي در ايران بود كه اينها 
اجازه پيچ باز كردن به تكنيسين هاي ايراني نمي دادند. وقتي 
قطعه اي خراب مي شد، آن را مي بردند در نجران عربستان 
و تعمير مي كردند كه مبادا ايراني ها ياد بگيرند! اصاًل دوره 
قاجار و دوره پهلوي دوره انحطاط و تحقير ملي اس��ت كه 
عقب ماندگي هاي ش��رم آوري براي كش��ور ايجاد كرد. اين 
رژيم ها به خاطر عدم استقالل و سلطه اي كه وجود داشت 
اصاًل اجازه ورود به بعضي از زمينه ها را نداشتند و اصلي ترين 
دليل اين خفت اين بود كه به مردم تكيه نمي كردند. سرگور 
ازلي، سفير وقت انگليس در ايران به صراحت مي گويد براي 
حفظ منافع ما ايران بايد در وحوش��ت و بربريت نگه داشته 
شود. وزير خارجه روسيه هم تقريباً نزديك به همين عبارت 
را دارد و در تاريخ مي بينيم كه حرفشان را عملي مي كنند 
و در دوره ناصري مي افتند به جان ايران و همه چيز را نابود 
مي كنند بعد هم كه ديدند احمد شاه قرارداد 1919 را امضا 
نكرد يا زير بار راه آهن ش��مال به جنوب نرفت و گفت اين 
خط به درد مردم ايران نمي خورد، رفتند رضاشاه را آوردند 
تا غارتگري شان هموار شود. البته باز هم عرض مي كنم كه 
نمي خواهم بگويم در دوران قاجار و پهلوي هيچ كاري صورت 
نپذيرفت و االن همه چيز عالي است بلكه معتقدم خيلي از 
اين كاستي ها جبران شده و خيلي ها هنوز باقي مانده است. 
اما مهم اين است كه بدانيم وقتي قرار است از نقطه صفر آغاز 
كنيم ديگر نمي ش��ود با نظريه هاي معمولي جلو رفت بلكه 
نياز به رويكرد و نظام انقالبي داريم به ويژه ما كه با پيشينه 
و نگاه تمدني به دنبال تمدن نوين هس��تيم. چون به غير از 
اين نظريه نمي توان به قله ها رسيد. اصاًل اجازه نمي دهند. 
االن اقتصاد جهاني دست امريكاست و مي بينيد كه با چين 
چگونه مواجهه مي كند كه مبادا چي��ن از او باال بزند. اگر ما 
نظريه نظام انقالبي را ترك كنيم باز كشيده مي شويم به آن 
وضعيت و پيشرفتي هم اتفاق نمي افتد. مثل اتفاقي كه در 
برجام افتاد و حاال در موشكي پيگيري مي كنند و اين هيچ 
انتهايي هم ندارد. من معتقدم اعاده استقالل ايران با انقالب 

شد و تثبيتش با نظريه انقالبي. 
يعني در اين 150 سال اخير هيچ كدام از پادشاهان 
و حكومت ها به س�وي اس�تقالل ايران نرفتند يا 

رفتند و شكست خوردند؟
در دوره قاجار پادشاهان تصميم داشتند اما راه را اشتباه رفتند 
و سه اشتباه كردند كه موجب شد شكست بخورند؛ يكي اينكه 
به حرف منورالفكرها گوش دادند. آنها كه دنبال ايستادگي 
و نظريه نظام انقالبي نبودند بلكه مي گفتند شما به غربي ها 
امتياز بدهيد تا بيايند و كشور را مدرن و پيشرفت ايجاد كنند. 
همين شد كه ما 60-70 امتياز به روس و انگليس داديم اما 
كشور آباد نش��د كه هيچ بلكه كاماًل جاي پاي سلطه گران 
محكم ش��د و كار به جايي رس��يد كه در 1907 ايران را به 
سه قسمت تقس��يم كردند. يك بخش براي روس ها، يك 
بخش براي انگليس و يك بخش هم مستقل. در 1915 كه 
آن بخش مستقل را هم بين خودشان تقسيم كردند. نامه اي 
ناصرالدين شاه دارد خيلي تلخ است. در آن نامه مي نويسد، 
امروز دولت اي��ران در دول عال��م ضعيف ترين و ذليل ترين 
دولت است. مي گويد ما به اندازه بلغاري )بلغارستان امروز( 
هم نيستيم، به اندازه مونته نگرو كه تازه سمت استقالل پيدا 
كرده هم نيستيم، به اندازه چكسلواكي و مجارستان كه تازه 
از عثماني مستقل شده اند هم نيستيم، يكبار انگليس و روس 

 نظريه نظام انقالبي
 ريشه در هويت، تمدن و تاريخ ايراني ها دارد

بررسي نظريه »نظام انقالبي« در تاريخ معاصر و آغاز انقالب اسالمي از »نقطه صفر« در گفت وگو با دكتر موسي حقاني

88498476گام دوم 

رهبر معظم انقالب در فرازي از بيانيه گام دوم آورده اند: »انقالب اسالمي پس  از نظام سازي، به ركود و خموشي دچار 
نشده و نمي شود و ميان جوشش انقالبي و نظم سياسي و اجتماعي تضاد و ناسازگاري نمي بيند، بلكه از نظريه نظام 
انقالبي تا ابد دفاع مي كند.« ايشان همچنين آغاز انقالب اسالمي و نظام انقالبي برآمده از آن را، از نقطه صفر مي دانند 
و دستاوردهاي انقالب اسالمي با اين شرط را منحصربه فرد مي خوانند. در شماره هاي پيشين اين صفحه با رويكردهاي 
مختلفي به بررسي نظريه »نظام انقالبي« پرداختيم، اما در آنچه پيش رو داريد براي بررسي اين نظريه و آغاز آن 

از نقطه صفر به محضر پژوهشگر برجسته تاريخ، دكتر موس�ي حقاني رفتيم تا با رويكردي تاريخي به اين نظريه 
و شرايط آغاز آن بپردازيم. دكتر حقاني معتقد است اين نظريه قدمتي 200 ساله در تاريخ ايران دارد و آموزه هاي 
شيعي موجب گرديده مقاومت بخشي از هويت ايراني ها باش�د. او همچنين در اين مصاحبه به عقب ماندگي هاي 
تاريخي ايران در دوران قاجار و پهلوي اشاره مي كند تا نشان دهد انقالب اسالمي چگونه از نقطه صفر آغاز كرد و 
با اتخاذ نظريه نظام انقالبي به دستاوردهاي ارزشمند امروز رسيد. مشروح اين مصاحبه در ادامه از نظر مي گذرد.

بخش مهم�ي از پاي�داري نظ�ام انقالبي 
معط�وف ب�ه درون خودش اس�ت. خيلي 
باي�د در كارگ�زاران نظام انقالب�ي دقت 
شود، كس�ي كه براي خوردن آمده باشد 
هرگز انقالبي نمي ش�ود. كارگزاران نظام 
انقالبي بايد نگاه توحيدي داش�ته باشند 
و اين ن�گاه توحيدي باي�د در همه چيز از 
نگاه به مردم تا نهادسازي تبلور پيدا كند

قاجارها ب�ه توصي�ه منورالفكر ها دنبال 
ايس�تادگی و نظريه نظام  انقالبي نبودند 
بلكه به غربي ها امتي�از دادند تا بيايند و 
كشور را مدرن و پيش�رفت ايجاد كنند. 
همين ش�د كه ما 70-60 امتي�از به روس 
و انگليس داديم اما كش�ور آباد نشد كه 
هيچ بلكه كام�اًل جاي پاي س�لطه گران 
محكم ش�د و كار به جايي رس�يد كه در 
1915 ايران را بين خودشان تقسيم كردند

محمدصادق عبداللهي
    گفت و گو

بگويند ما استقالل نداريم ديگر! ما مي خواهيم برويم 
شمال آن اعتراض مي كند، مي خواهيم برويم جنوب 
آن يكي اعتراض مي كند. اين نامه خيلي تلخ است و 

نشان مي دهد چقدر ما تحت سلطه بوديم. 
اشتباه ديگر قاجارها اين بود كه به ظرفيت هاي داخلي 
توجه نكردن��د. وقتي دل به خارجي ببندي، اس��ير 
نفوذ مي شوي و به آنجا مي رسي كه ناصرالدين شاه 
مي گويد من مي دانم بايد راه بكشم، مي دانم بايد از 
ينگه دنيا بذر تنباكو و... بياوريم و در اين كنار كارون 
بكارم، مي دانم بايد روي كارون سد بكشم، مي دانم 
بايد كارخانه بزنم و انواع محص��والت را توليد كنم 

اما نمي گذارند!
يك اش��تباه ديگر قاجاره��ا عدم توجه ب��ه پايگاه 
اجتماعي و مردمي است. آنها سعي نكردند با اصالح 
رفتارهايشان پايگاه مردمي شان را بازسازي كنند. 
آنطور كه بايد از ظرفيت مرجعيت شيعه استفاده 
نكردند. اين ظرفيت واقعاً مي توانس��ت به قاجارها 
كمك كند. مثاًل اگر قاجارها اهل ايستادگي جدي 
بودند، وقت حمله نظامي با فتواي جهاد علما مي شد 
مقاومت ك��رد اما نفوذي ها نگذاش��تند. كمااينكه 
وقتي در دوره دوم جنگ ه��اي روس، علما فتواي 
جهاد دادند ظرف مدت س��ه ماه تم��ام مناطقي را 
كه در قرارداد گلستان از دست داده بوديم باز پس 
گرفتيم. علم��اي در حوزه اقتصاد ه��م پاي جهاد 
اقتصادي ايستاده بودند. براي نمونه شنيده ايد كه 
عالم شيعي براي تحريم كاالهاي خارجي و تقويت 
كاالهاي داخلي فتوا مي ده��د كه ما بر مرده اي كه 
كفنش از پارچه ايراني نباش��د نم��از نمي خوانيم! 
قاجارها با خرابكاري جريان نف��وذ از اين ظرفيت 
غفلت كردند. يك نمونه اش را بگويم برايتان: مرحوم 
ش��ريعتمدار اس��ترآبادي از علم��اي دوره ناصري 
است. ايش��ان ش��اگردي دارد به نام ناظم االسالم 
كرماني ك��ه از ش��اگردان مرحوم ش��ريعتمدار و 
مشروطه خواه س��كوالر اس��ت. كتابي دارد تحت 
عنوان »تاريخ بي��داري ايراني«؛ آنجا مي نويس��د 
مرحوم شريعتمدار اسلحه انفرادي )تپانچه( اختراع 
كرد و داد به ناصرالدين شاه و به او گفت اين را بده تا 
توليد داخل شود. ناصرالدين شاه چند جا مي گويد 
و آخرسر مي دهد به يك كشور خارجي مي سپارد! 
شريعتمدار ناراحت مي شود، مي گويد چرا اين كار را 
كردي اين را دادم كه خودمان بسازيم. در يك مورد 
ديگر باز به ناصرالدين شاه مي گويد اگر حمايت كني 
ما مي توانيم ارابه آتشين بسازيم. ناظم االسالم اين 
را توصيف مي كند مي گويد ارابه آتشين وسيله اي 
است كه مس��افتي را مي رود و از چهار طرف درش 
باز مي ش��ود و ش��ليك مي كند! ببينيد اين براي 
دوره ناصري اس��ت، نه پهلوي! همين آدم ساعت 

مي س��ازد و كلي كارهاي ديگر كه ناظم االس��الم 
روايت مي كند. حتي در سال 1300 قانون اساسي 
اسالمي مي نويسد. ببينيد تازه 1324 منورالفكرها 
مي روند قانون اساس��ي بلژيك و فرانسه و انگليس 
را ترجمه مي كنند و به خورد ملت ايراني مي دهد 
اما او در س��ال 1300 قانون اساس��ي مي نويسد و 
مي دهد به ش��اه. مرحوم آقا شيخ آقا بزرگ تهراني 
صاحب الذريعه مي نويسد ايشان قانون را داد به شاه 
و ش��اه خواند و گفت خيلي خوب است اجرا كنيد 
ولي فراماسون ها نگذاشتند اجرا شود! ببينيد اين 
جريان نفوذ است! حتي اميركبير كه تالش مي كند 
يكسري كارها را در ايران بكند بالفاصله توطئه كرده 
و مي كشندش و ميرزا آقا خان نوري را مي آورند كه 
همه دستاوردهاي اميركبير را بر باد مي دهد. حتي 
شما به دوره افشاري هم نگاه كنيد مي بينيد با اينكه 
ما قوي بوديم و حتي نادرشاه، هند را هم گرفت اما به 
همين آقاي نادر اجازه ندادند در خزر نيروي دريايي 
داشته باشد لذا باز تأكيد مي كنم كه نمي توان بدون 
ايس��تادگي بر نظريه نظام انقالبي پيشرفت كنيم. 
حاال بعض��ي از اين روش��نفكران توصيه مي كنند 
همين اشتباهات قاجار را براي پيشرفت تكرار كنيم. 
خب تاريخ دارد به ما نشان مي دهد كه ترك نظريه 

نظام انقالبي و عادي سازي چه نتيجه اي دارد!
در دوره پهلوي چطور؟ آيا آنطور كه گفته 
مي ش�ود رضا و محمدرضا براي اس�تقالل 

كشور كاري كردند؟
دوره پهلوي كه بدتر از قاجار اس��ت. اين دوره، دوره 
سلطه است. به ش��اه گفتند توتون ويرجينيا خيلي 
خوب است، شما سعي كنيد بذر اين را بياوريد تا در 
ايران بكاريم. قرار شد شاه طي مذاكراتي مثاًل 300 
كيلو )دقيقش را يادم نيست( توتون بگيرد. شاه رفت 
در مذاكرات، از درخواست 300 كيلو آمد پايين، آمد 
پايين تا شد يك كيلو! تازه همان يك كيلو را هم بهش 
ندادند! يا به رضا شاه اجازه ندادند ذوب آهن در ايران 
تأسيس كند. رضاشاه كارخانه ذوب آهن را از ايتاليا 
خريد، حاال كار نداريم كه جانمايي آن را در كرج ديده 
بودند كه اصاًل به منابع سنگ آهن نزديك نبود، سوار 
كشتي كرد و راه افتاد سمت ايران، در دريا انگليسي ها 
كشتي را متوقف كردند؛ ذوب آهن را به محمدرضا هم 
ندادند و او مجبور شد ذوب آهن را از روس ها بخرد كه 
روس ها هم يك كارخانه اي كه در اوكراين داشتند و 
نسل پنجم تكنولوژي شان بود به او دادند! ببينيد اين 
كارخانه دست دوم پنج نسل پيش ديگر چه خروجي 
داش��ت! انگليس��ي هايي كه خودش��ان رضاخان را 
آوردند و رضاخان بيش��ترين خدمت را به آنها كرد 
نمي گذاشتند پيشرفتي حاصل شود. انگليس ها اصاًل 
ايراني ها را آدم حساب نمي كردند، براي كار در ايران 
حق توح��ش مي گرفتند. رضاخ��ان را آورده بودند 
براي ادامه غارت نفت ايران. فكر كنيد كل سهم ايران 
از درآمدهاي نفتي 12 درصد بود اگر انقالب نشده 
بود، قرارداد دارسي تا س��ال 72 و 73 ادامه داشت! 
ظرفيت هاي نظامي ما را اينها نابود كردند! رضاشاه 
كه سر هيچ و پوچ ايالت و عش��اير را لت و پار نكرد! 
نبود نظام انقالبي موجب شد در دوره پهلوي حتي 
به تماميت ارضي ما تجاوز شود. بخوانيد كه اينها سر 
بحرين با ما چه كردند و چطور بحرين را از ايران جدا 
كردند. فيروزه را محمدرضا داد، حاكميت ما در اروند 
و آرارات كوچك را رضاخان داد و واقعاً نتوانستند در 
مقابل خواست انگليس مقاومت كنند. نوري سعيد 
كه انگليس ها در عراق بر او سلطه داشتند، از رضاخان 
خواست كه حاكميت اروند را به عراق بدهد. آن زمان 
كاظمي وزير خارجه بود، اعتراض مي كند و مي گويد 
ما كلي روي اروند مطالعه كرديم، مگر كشك است! 
رضاخان يك دفعه برگش��ت و گفت بدهيد بهش و 
حاكميت ما در اروند رفت، چون انگليس پشتش بود! 
اينها اينقدر در مقابل انگلي��س و بعد از كودتاي 28 
مرداد در برابر امريكا ذليل بودند. در اس��ناد سفارت 
انگليس داريم كه بعد از 17ش��هريور ش��اه خيلي 
افسرده شده بود، به كارتر گفتند يك پيامي به شاه 

بده كه دارد مي ميرد، باالخره كارتر راضي شد. سفير 
انگليس مي گويد به اتفاق سفير امريكا رفتيم كه به 
شاه خبر بدهيم كه قرار است كارتر به شما زنگ بزند؛ 
ديديم ش��اه چمباته زده روي صندلي و فرو رفته در 
خودش، همين كه به او گفتيم اعليحضرت قرار است 
آقاي كارتر با شما تماس بگيرد يك دفعه انگار فنرش 
باز شده باش��د از جا پريد و گفت راست مي گوييد؟ 
تماس مي گيرد؟ سفير انگليس ادامه مي دهد كه دو 
روز بعد از تماس كارتر دوباره رفتيم پيش شاه، ديديم 
آن آدمي كه آنطور در خودش مچاله شده بود و مثل 
معتادها چرت مي زد، فقط با يك زنگ كارتر شق و رق 
دست به كمر دستور مي دهد! اين قابل توجه آنهايي 
باش��د كه مي گويند محمدرضا پهلوي چشم آبي ها 
را فالن كرد و آنها بودند ك��ه انقالب را راه انداختند! 
اين اوج استيصال و وابستگي اس��ت. اينها االن هم 

جمهوري اسالمي را همينطور مي خواهند. 
به نظر شما و با توجه به تجربه هاي تاريخي، 

چه مي شود كه نظام انقالبي افول مي كند؟
همانطور كه گفتم اول نفوذ اس��ت. جريان نفوذ در 
عرصه هاي مختلف از سينما، تئاتر و مطبوعات گرفته 
تا اقتصاد و سياست دنبال برنامه هايي است كه مردم 
حاضر به دادن هزينه براي استقالل نباشند. يك مورد 
ديگر هم فساد مالي و اخالقي است. اين فساد ظرفيت 
مردمي نظام را مي گيرد. بخش مهمي از پايداري نظام 
انقالبي معطوف به درون خودش است. خيلي بايد در 
كارگزاران نظام انقالبي دقت ش��ود، كسي كه براي 
خوردن آمده باشد هرگز انقالبي نمي شود. كارگزاران 
نظام انقالبي بايد نگاه توحيدي داشته باشند و اين 
نگاه توحي��دي بايد در همه چيز از ن��گاه به مردم تا 
نهادس��ازي تبلور پيدا كند. نظام انقالبي بايد دائماً 
خودش را پااليش كند و اين ظرفيت پااليش را دارد. 
ما اگر سبك زندگي اسالمي را احيا كنيم خود به خود 
داراي پااليش خواهيم بود. البته ظرفيت هاي نظارتي 
و قانون گذاري هم بايد رصد مداوم داش��ته باشند تا 
نظام انقالبي را پ��اك نگه دارند. اگر اين نباش��د به 
سرانجام انقالب الجزاير دچار مي شويم. انقالبي كه 
2 ميليون شهيد داشت اما با دست كشيدن از نظريه 
نظام انقالبي به اينجا رسيده كه ديگر نامي هم از اين 

انقالب وجود ندارد.
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در تاري�خ داريم ك�ه در دوره قاجار 
ديپلمات ه�اي فرانس�ه و آلم�ان 
ب�ا مترج�م مي رفتن�د در مراس�م 
ع�زاداري اباعب�داهلل و از مترج�م 
مي خواستند روضه ها و خطبه هاي 
مجل�س را برايش�ان ترجم�ه كند، 
وقتي داس�تان كربال و قيام حضرت 
ب�راي عدال�ت را متوج�ه ش�دند، 
گفتند ما ت�ازه فهميدي�م اين ملت 
چرا مقاوم اس�ت و سر خم نمي كند


