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م�عظ�م  ره��ب�ر 
انق�اب در دي�دار 
دانش�جويان در ماه 
مبارک رمضان بيانيه گام دوم انقاب را ترس�يمي 
کلي از گذش�ته، ح�ال و آين�ده  انقاب اس�امي 
خواندند و آن را شامل چهار نقطه اصلي دانستند. 
اولين نقطه اي که ايشان بدان اشاره کردند »عظمت 
حادثه  انقاب« بود. از سوي ديگر در بيانيه گام دوم 
انقاب اس�امي ايران به انقابي بزرگ و باش�کوه 
تعبير شده است. از جمله مواردي که مي توان اين 
عظمت و شکوه را با آن درک کرد، زماني است که 
انقاب اس�امي ايراني را در کنار ساير انقاب ها و 
نهضت هاي مطرح جهان بس�نجيم و اين منطقي 
بوده که هموار امامين انقاب از آن در اثبات عظمت 
کار ملت ايران استفاده برده اند. آنچه پيش رو داريد 
برخي فرمايشات حضرت امام خميني)ره( پيرامون 
تمايزات انقاب ايران با انقاب هاي جهان اس�ت. 

   
  نهضتي تماماً اسامي

نهضت هاي ساب��ق مانند نهض��ت مشروطه، جنبش 
جنگل، قيام پسيان، نهض��ت ملي شدن صنعت نفت 
و. . . نهضت هايي بود که يا سياسي بود يا نيمه اسالمي. 
نهضت امروز تمام اسالمي اس��ت؛ نهضت امروز براي 
خداست. همه فرياد مي زنند اسالم، همه فرياد مي زنند 
جمهوري اسالم. اين رمز است که م��ا را پيروز کرد؛ و 
شما هم اين رمز را حفظ کنيد... رم��ز پيروزي امروز 
ما اين است که اتکا به خداي تبارک و تعالي داشتيم. 
رمز پيروزي ما اين است که جنبه فقط سياسي نبود، 
فقط براي نفت و امثال اينها نبود؛ جنبه جنبه معنوي 
بود، اسالمي بود. جوانان ما آرزوي شهادت مي کردند، 
جوانان ما از شهادت استقبال مي کردند؛ همانطور که 
در صدر اسالم سربازهاي اسالم، شهادت را استقبال 
مي کردند. سربازان م��ا از شهادت ب��اک ندارند براي 
اينکه مردن را فنا شدن نمي دانند. سربازان ما شهادت 
را سع��ادت مي دانند و ب��راي اين سع��ادت کوشش 
مي کنند. رم��ز پيروزي اتک��ال به ق��رآن و اين شيوه 
مقدس بود که از شه��ادت استقبال مي کردند، خوف 
در دل آنها نبود. در عين حال که تانک ها و مسلسل ها 
 به روي آنها آتش مي گش��ود آنها استقبال مي کردند، 
خوف نداشتند.)26 فروردين 1358(  اين انقالب بي نظير است. 
يک جمعيت سي و چند ميليوني با دست خالي، بدون 
ابزار جنگ، بدون اينکه نظامي گري داشته باشند، اينها 
براي خاطر توجهشان به اسالم، توجهشان به ديانت، 

حرکت کردند و نهضت کردند و چه کردند. )11 آبان 1358(
 مشت بر تانک غلبه کرد، مشت بر مسلسل غلبه کرد، 
مشت بر ابرقدرت ها غلبه کرد. اين رمز را حفظ کنيد؛ 
اين رمز پيروزي را تا حفظ کنيد پيروز هستيد. ملت ما 
تا با خداست پيروز است. ملت م��ا تا پناهگاه او اسالم 
است، پيروز است. پرچم قرآن تا بر فراز سر ملت ماست 

پيروز است. اين رمز را حفظ کنيد. )26 فروردين 1358(
  منشأ انقاب تحول دروني ملت بود

انقالبي که در ايران واقع شد، قب��ل از انقالب مهم که 
کوبنده بود، يک انقالبي در باطن مردم حاصل شد. آن 
انقالب گرايش اقشار ملت ب��ه اسالمي که تا اين عصر 
خصوصاً، در اين سده هاي آخر به طاق نسيان سپرده 
شده بود و از اسالم جز يک آداب خشک که هيچ به حال 
ديگران ضرري نداشت و هي��چ در فکر ملت ها نبودند، 
همين باقي مانده بود. اين ملت به خواست خداي تبارک 
و تعالي و با عنايات خاصه او، اول منقلب شد در معنويات. 
جوان ها از آن حال سابق برگشتند به يک حال اسالمي و 
فهميدند که اسالم چه بايد باشد و چه بايد بکند، دنبال 
او آن انقالب حاصل شد. اگر آن مسئله حاصل نشده بود، 
انقالب اينجا هم مثل يکي از انقالب هاي ديگري بود که 
حالشان را مي بينيد و ديدي��د. آن چيزي که در اينجا 
حاصل شد و بايد او را جزو معجزات، ما حساب بکنيم، 
همان انقالب دروني اين مل��ت بود. انقالب دروني اين 
ملت موجب شد که اين انقالب پيدا شد و همان انقالب 
دروني آنها و شناخت آنها از اسالم و توجه آنها به خداي 
تبارک و تعالي موجب شد که در تمام اين دوره اي که 
ما در آن هستيم، از اّولي که قي��ام شد و بعد به انقالب 
مبدل شد و بعد پيروز شد و تا االن، روز به روز مي بينيد 
که حضور ملت و تعهد ملت رو به افزايش است. اين نه 
براي انقالب است، براي انقالب دروني است. انقالب همه 
جا بوده است، بسياري از جاها بوده است، اين انقالب 
دروني است که پيدا شد در اين کشور و در اين مملکت و 
نيست اال به عنايات خداي تبارک و تعالي. . . و تا اين معنا 
حاصل نشود انقالب ها يک انقالب هاي تحويل قدرت 
از او به قدرت ديگر است و وضع براي ملت همانجور که 

بوده، مي باشد. )22 بهمن 1364(
  جنگ قدرت نبود

انقالب فرانسه، شوروي، ساير انقالباتي که در عالم واقع 
شده است، يک انقالباتي بوده است و يک رژيم ها تغيير 
کردند به رژيمي ديگر، حکومت تغيير کرده به حکومت 
ديگر، اما انگيزه انگيزه مادي بوده است، انگيزه دنيايي 
بوده است. آن وقتي که روسيه قيام مي کند و رژيم سابق 
را از بين مي برد، انگيزه اش اين بوده است که اين دنيا 
دست من باشد نه دست او. االن هم که همه رژيم هاي 
دنيا در سر کار هستند، اينها اعمالشان اميال دنيايي 
است. ياُْکُلوَن َکما تَاُْکُل ااْلنْعاْم؛ مثل همان حيواناتي که 
با هم جنگ مي کنند و يکي ديگري را از بين مي برد، 
انگيزه يک انگيزه طبيعي است، ي��ک انگيزه دنيايي 
است. اين دنيا را او مي خواهد براي خودش حفظ کند، 
آن هم مي خواهد براي خودش. قدرت را او براي خودش 
مي خواهد، آن هم براي خودش مي خواهد. اما انگيزه 
انبيا در انقالباتشان، در قيامشان دنيا نبوده است، اگر 

دنيا را اصالح کردند تبع بوده است، انگيزه الهي بوده 
است، براي خدا بوده و براي معارف الهي و براي بسط 
عدالت الهي در جامعه. آن انگيزه است که اين انقالبات 
را از هم جدا مي کند. ما اين انقالبي که کرديم و ملت 
ما کرد، اين را به حس��ب آن طوري ک��ه از اول نداي 
او بلند ش��د و االن هم اين ندا بلن��د است، اين انقالب 
براي اسالم بوده است نه براي کشور، نه براي ملت، نه 
براي به دست آوردن يک حکومت؛ براي اينکه اسالم 
را از شّر ابرقدرت ها و جنايتکاره��اي خارجي و از شّر 
سليقه هاي کج داخلي و داخل اسالمي نجات بدهد. اين  
انگيزه، انگيزه اي است که اگر در جوان هاي ما مالحظه 
بفرماييد، در عموم ملت مالحظه بفرماييد، البته استثنا 
دارد، در همه جا استثنا هست، در زمان رسول اهلل هم 
استثنا بود، هميشه اين استثناها هست، اما وقتي که 
وجهه عمومي مردم را در اين حرکت هايي که دارند، در 
اين شور و شوقي که دارند و رو به مرگ مي روند با شور 
و شوق، از هر کدام بپرسيد که ت��و چرا داري مي روي 
به جبهه، مي گويد: براي خدا، براي اسالم، براي خدا، 
براي امر خداست. اما اگر فرض کنيد که از يک سرباز 
روسي بپرسند که تو براي جبهه مي روي چه بکني؟ 
او مي گويد: مي خواهم اين کش��ور را به دست بياورم، 

مي خواهم قدرت خودم را توسعه بدهم. )21 بهمن 1365(
   انقابي به دست خدا و ملت

انقالب هايي ک��ه در دنيا واقع شده يا پ��س از اين واقع 
مي شود ي��ا از طريق ملت ها ب��وده است ي��ا از طريق 
حکومت ها که به نحو کودتا يک انقالبي انجام مي دادند، 
اکثراً انقالبات کودتايي بوده است. آن انقالب ها هم که 
از قَِبل ملت بوده اس��ت شايد کم انقالبي پيدا بشود که 
به هدايت احزاب و دستجات معي��ن واقع نشده باشد. 
شما اگر بگرديد در تمام انقالباتي که واقع شده است، 
نخواهيد پيدا کرد انقالبي که اين دو خاصيت را داشته 
باشد: يکي اينکه از ملت واقع شده باشد بدون دخالت 
احزاب و گروه ها و دستجات سياسي و امثال اينها و يکي 
ديگر اينکه مکتبي باشد و آن هم يک مکتب الهي. در 
همه انقالباتي که در دنيا واقع شده است، مثل انقالب 
ايران پيدا نخواهيد کرد. انقالب ايران يک جهت اسالمي 
داشت و حاال ه��م دارد و آن اينک��ه، سرتاسر ايران که 
مسلمان هستند- مگر ن��ادري- اينها ب��ه همان ايده 
اسالمي قيام کردند. . . اينطور نب��ود که يک حکومت 
طاغوتي را بردارند و طرفدار يک حکومت طاغوتي باشند، 
يا طرفدار يک حزب سياسي، هيچ، ابداً اين مسائل نبود 
و اين انقالب تبع ايده اسالمي ب��ود. . . همه مي گفتند 
ما اسالم را مي خواهيم، همه اجتماع داشتند در کلمه 
اسالم و جمه��وري اسالمي. و هيچ ي��ک از گروه هاي 
ديگر چه سياسي و چه غيرسياس��ي هيچ دخالتي در 
اين نهضت نداشت و اينکه به طور معجزه آسا پيشرفت 
کرد همين قضيه اسالمي بودن بود. . . ]لذا[ هيچ حزبي، 
هيچ گروهي، هيچ شخصي حق ندارد که بگويد اين را 
من ايجاد کردم، ما ايجاد کرديم؛ اين را ملت درست کرد 
و اين را خدا درست کرد. معجزه اي بود که به اراده خداي 
تبارک و تعالي، تحقق پيدا ک��رد و تا اين جهت الهي و 
خدايي است اين ملت ديگر آسيب پذير نيست )2۷ خرداد 
135۹( تمام چيزهايي که بعد از انقالب حاصل شد براي 

خاطر همان که ملت، انقالب را از خودش مي دانست؛ 
نه يک انقالبي که به دست شرق واقع بشود يا به دست 
غرب واقع بشود يا به دست حزبي از احزاب واقع بشود يا 
گروهي از گروه ها. يک انقالبي بود که خود ملت انجام داد 
و قيام کرد و خود ملت هم از خودش دانست اين انقالب 
را، همان طوري که اسالم را از خ��ودش مي داند و اين 
اسباب اين شد که در سرتاسر کشور خود ملت در همه 
حوايج اقدام کرد و حاضر در صحنه بود؛ بي تفاوت نبود، 
اينطور نبود که رها کنند؛ بع��د از اينکه انقالب کردند، 
رها کنند و بروند سراغ کارشان، رها نکردند، در صحنه 

حاضر هستند و همين حضور است که موجب اين است 
که آسيب نبيند اين انقالب. )۷ ارديبهشت 1360(

  آرام ترين انقاب دنيا
در تم��ام انقالبات��ي ک��ه در دني��ا پيدا ش��ده هيچ 
ک��دام بهت��ر از ايران نب��وده، دنب��ال َس��ر انقالبات، 
يک ميليون،يک ميليون و ني��م آدم کشته مي شدند. 
. . دو ميليون حبسي ]داشتند[، درِ کشور را مي بستند 

 

به همه جا. )1۷ دي 1358(  در انق��الب شوروي چقدر آدم 
کشته شده است و ساير انقالب��ات. )8 آذر 1358( االن هم 
هر جا که شم��ا مالحظه کنيد که ي��ک انقالبي واقع 
شده است و يک کودتايي واقع شده، يک چيزي واقع 
شده، درِ کشورشان را به خارج بستند، همه فرودگاه ها 
را ممنوع کردند، تم��ام مطبوعات را قدغن کردند که 
نبايد منتشر بشود و براي مردم اختناق پيش آوردند. 
اختناق فوق آن اختناق هايي که سابق بوده. و گاهي 
در بعضي شان به مجردي که اين پيروز شده، قتل عام 
ايجاد کردن��د. شروع کردند به کشت��ن مردم. هر که 
احتمال مي دادند که يک چيزي باشد مي کشتند. نه 
اينکه يک کسي را، يک شه��ر را قتل عام مي کردند. و 
انقالب ما از باب اينکه اسالمي بود، از باب اينکه از ملت 
بود، انقالبي نبود که يک قدرت��ي به يک قدرت غلبه 
کند، يعني يک قدرت نظامي به يک قدرت نظامي يک 
کودتايي شده باشد، اين حرف ها نبود. متن نهضت از 
خود مردم بود. جوشيد از خود بين مردم بين زن و مرد 
و انقالب هم اسالمي بود. اسالم اينها را وادار کرد که 
يک همچو انقالبي بکنند. همچو انقالب اسالمي که از 
متن ملت بجوشد، دنبالش ديگر اين مسائل کم است، 
هست، اما کم است. و لهذا ديديد که دنبال اين انقالب، 
تمام راه ها و همه جاها هم ب��از بود. هيچ زايد جايي را 
جلويش نگرفتند. تمام روزنامه ه��ا و احزاب آزاد شد. 

آزاِد آزاد، و کشتار نسبت به مردم هيچ نبود در کار، که 
آن طوري که آنجا بساط درست مي کردند نبود. )1۷ دي 
1358(  انقالب ايران، همان روز انقالب، همه گروه ها را 

فرصت داد؛ همه روزنامه ها را اجازه داد؛ همه اجتماعات 
را اجازه داد فعاليت کردند؛ چند ماه هم فعاليت کردند 
تا آنکه به ملت ثابت شد که بعضي از جناح ها مخالف 
مسير ملت هستند و به ضد انق��الب عمل مي کنند 
و توطئه ها دارن��د. از آنها بعضيش��ان جلوگيري شد 
و مشغول  بررس��ي هستند. . . از اي��ن جهت ]انقالب 
ايران[، يک انقالب بسيار آرامي بوده است.)6 آبان 1358( 
بله؛ آ ن هايي که کشتار کرده بودند گرفتند بعضي شان 
را محاکمه کردند و بعد از محاکمه به جزاي خودشان 
رساندند. اما اينطور نبود که همينطور درو کنند مردم 
را. يک ميليون جمعيت را بکشند. اين حرف ها نبود در 
کار. و اينطور مسائل در عين حالي که در ايران نبوده 
است، و بايد گفت آرام ترين انقالباتي که در دنيا واقع 
شده در ايران واقع شده. انقالبات ديگر با يک سال و دو 
سال و سه سال اينها درست نمي شد. جنگ بايد بشود. 
اينقدر خونريزي، چه، چ��ه، يک سال، دو سال جنگ 
بشود تا بعد يک قدرتي بر قدرت ديگر پيروز بشود. . . 
االن شما مي بينيد که در افغانستان چند سال است که 
همه مسائل هست و حاال هم معلوم نيست کي ختم 
بشود. براي اينکه آنجا يک کودتايي است. کودتا يک 
نفر آدم بخواهد انجام بدهد، يک قدرتي مي خواهد يک 
ملتي را از بين ببرد، اما يک ملت خودش آمده است- و 
خودش آمده- و حريفش را بي��رون کرده. ديگر خود 

ملت با خود ملت که کاري ندارد. )1۷ دي 1358(
  مردم نظم را ايجاد کردند

بايد ما مقايسه کنيم انقالب اسالمي ايران را با انقالب هايي 
که در دنيا واقع شده است. ببينيم که آيا انقالب هايي که 
در دنيا واقع شده است، به مجردي که  انقالب شد و پيروز 
شد، نظم همه چيزها فوراً برقرار ش��د، يا اينکه اينطور 
نبوده است؟ ما به مجردي ک��ه انقالب واقع شد و پيروز 
شديم تمام راه ها باز بود بر دنيا. و تمام احزاب آزاد بودند 
و تمام جمعيت ها آزاد بودند. و تا پنج ماه تمام اين امور 
آزاد بود. و ايران هم مشغول زندگي خودش بود و نظمش 
برقرار بود. و بي نظمي آن طوري که در مثل انقالب اکتبر 
واقع شد، مثل انقالب فرانسه واقع شد، اين قتل و غارت ها 
نبود در ايران. و اآلن ه��م ايران نظمش محفوظ است و 
خود مردم حفظ مي کنند نظم را. و اين فرقي است که 
ما بين انقالب اسالمي با انقالب هاي ديگر است. انقالب 
اسالمي چون مردم مسلمان هستند، بدون اينکه يک 
ارتباطي بين حکومتي باشد ک��ه بخواهد يک نظمي را 
ايجاد بکند، مردم نظم را ايج��اد کردند. به مجردي که 
انقالب واقع شد و اوضاع آشفته شد، خود مردم اوضاع را 
به دست گرفتند و نظم را ايجاد کردند. )5 آذر 1358(  خاصيت 
يک نهض��ت اسالمي که از خ��ود توده ه��ا و خود ملت 
برخاسته همين هايي است که در ايران واقع شد؛ يکدفعه 
سرتاسر ايران بعد از اينکه انقالب به پيروزي تا حدودي 
رسيد، سرتاسر کشور بدون اينکه يک نظمي در کار باشد 
و يک اشخاصي بخواهند مردم را آگاه کنند، خودشان 
برخاستند و سازمان هايي درس��ت کردند و گروه هايي 
درست کردند؛ سرتاسر ايران خود ملت دادگاه درست 
کرد و در هر شهري و در هر ناحيه اي يک ماليي قاضي 
شد و چند نفري هم دادستان و امثال ذلک، بدون اينکه 
از مرکز يک تعييني شده باشد و سرتاسر کشور نهادهاي 

مختلف پيدا شد، جوشيد. )2۷ خرداد 135۹(
  کم آشفته ترين انقاب دنيا

من مّطلعم از اينکه گرفتاري زي��اد است. و مّطلعم از 
اينکه در هم��ه جا االن آشفتگي هاي��ي هست و البته 
اين طور آشفتگي ها دنبال يک انقالب بزرگ هست، 
قابل اجتناب نيست. در همه انقالبات دنيا آشفتگي ها 
هست، و بحمداهلل آشفتگي هاي��ي که در ايران پس از 

انقالب هست خيلي زياد نيس��ت؛ چشمگير نيست؛ 
موجب خوف نيس��ت، لکن هس��ت و اسباب زحمت 
است. خيل��ي انقالب ها را اگر مالحظ��ه کرده باشيد، 
 بعد از گذشتن سال هاي طوالني، ب��از هم آرامش در 

مملکت ها نيست.)6 آبان 1358(
 همه کارهايي که در مملکت هاي ديگر بعد از 30سال، 
40 سال، 50 سال که انقالب کردند نتوانستند درست 
کنند. قانون اساسي نتوانستند درست کنند. ايران، هم 
رئيس جمهور تعيين کرد، هم قانون اساسي تعيين کرد، 
هم رأي به جمهوريت اسالمي داد و هم مجلس- عرض 
کنم- خبرگان درست کرد و ه��م قانون نوشت و همه 
کارها را کرد. و انتخابات هم مي بينيد کرده است... اين 
کارهايي است که در بعضي جاهاي ديگر بعد از20سال 
يا 10 سال پيروزي باز قانون ندارند. همين طوري دور هم 
 مي نشينند يک چيزي درست مي کنند. )12 ارديبهشت 135۹(

 ام��ا آشفتگي- ع��رض مي کني��م که- اينط��ور امور، 
اين الزم��ه ه��ر رژيمي اس��ت ک��ه تبديل ب��ه رژيم 
ديگر مي ش��ود. مگ��ر فرانسه ک��ه ادع��ا مي کند که 
متمدن ترين مثاًل ممالک است، بع��د از اينکه در آنجا 
 انقالب شد، مث��ل انقالب ما به اين سفي��دي و به اين 
خوبي ب��ود؟ )8 آذر 1358( انقالب ايران بحم��داهلل از تمام 
انقالب هايي که در دنيا واقع ش��ده است بهتر است. و 
اين را بايد »انقالب سفي��د« اسمش را گذاشت؛ نه آن 
انقالبي که محمدرضا مي گفت؛ يعن��ي انقالبي است 
که ضايعاتش کم بوده؛ ولو خوب، داشته است؛ زياد هم 
ضايعات داشت؛ اما ضايعات نسب��ت به انقالبات ديگر 
بسيار کم بوده اس��ت. )2۹ شهري��ور 1358( و ما آشفتگي که 
نگراني داشته باشد، ابداً نداريم. ما از همه انقالب هايي 
که در عالم شده اس��ت، االن کم آشفته ترين هستيم. 

)8 آذر 1358(

  انق�اب اي�ران اخاقي ترين، س�الم ترين و 
آزادترين بود

بعضي از انقالب ها، کشتاري که بع��د از انقالب واقع 
شده است بيشتر از يک ميليون، گاهي به دو ميليون 
رسيده است. براي اينکه انقالب در آنجاها يک انقالب 
اخالقي نبوده است، يک انقالب اسالمي نبوده است، 
و عالوه بر اين به اين ط��وري که از قشر ملت و از متن 
جامعه ما انقالب برخاسته در جاهاي ديگر اينطورها 
نبوده است، گاهي بوده اما نه به اينطور، از اين جهت 
انقالب ما سالم ترين انقالبي است که واقع شده است. 
بعد از انق��الب فقط آن اشخاصي ک��ه در رژيم سابق 
جنايتکار بودند، آنها هم بعد از اينکه محاکمه شدند 
و معلوم شده است که وض��ع جنايتشان تا چه حدود 
بوده است، آنها تأديب شدند يا اعدام شدند. و اما آزادي 
مطلق بعد از آن اختناق مطلق در ايران بعد از انقالب 
بالفاصله بود. همه قلم ها و همه زبان ها باز بود. و قلم ها 
مي نوشت. همه احزاب آزاد بودند و همه شان هم اظهار 
وجود کردن��د و کسي مزاحمشان نب��ود. )6 دي 1358( ما 
مدعي هستيم ک��ه انقالب ما در عال��م نظير نداشته 
است براي اينکه اسالمي بوده است. . . يک ملتي قيام 
کرد، ملتي که اسالمي بود، ملتي که خودش را پايبند 
اخالق و پايبند اسالم مي دانست و مي داند، اينها قيام 
کردند و حريف خودشان را بيرون و غلبه کردند. همان 
روزي که غلبه کردند، تمام پايگاه ها، تمام فرودگاه ها 
باز بود. در صورتي که در انقالبات ديگر فرودگاه ها در 
آن بسته مي شود. تمام مطبوع��ات را از بين مي برند. 
تمام روزنامه ها را از بين مي برند و نمي گذارند منتشر 
بشوند. همين حاال هم گاهي جاها که ما مي شنويم که 
يک کودتايي شده است، دنبالش اختناق تام است. و 
ما مدعي اين معنا هستيم که هيچ انقالبي مثل انقالب 
ما از ب��اب اينکه ما تابع اسالم بودي��م و اسالم دستور 
 داشته و ما عم��ل مي کرديم به آن دست��ور، آن طور 

نبوده است.)8 آذر 1358(

امامانقالبايرانراانقالبسفیدمیدانست
بررسي تمايزات انقاب اسامي  با ساير انقاب ها  و نهضت هاي دنيا از منظر امام خميني)ره( 

ما به مجردي که انقاب واقع شد و پيروز 
شديم تمام راه ها باز بود بر دنيا. و تمام 
احزاب آزاد بودند و تمام جمعيت ها آزاد 
بودند. و تا پنج ماه تم�ام اين امور آزاد 
بود. و ايران هم مشغول زندگي خودش 
ب�ود و نظمش برق�رار ب�ود. و بي نظمي 
آن ط�وري ک�ه در مثل انق�اب اکتبر 
واقع ش�د، مثل انقاب فرانس�ه واقع 
ش�د، اين قتل و غارت ها نبود در ايران

بعضي از انقاب ها، کش�تاري که بعد از 
انقاب واقع شده اس�ت بيشتر از يک 
ميلي�ون، گاهي به دو ميليون رس�يده 
است. براي اينکه انقاب در آنجاها يک 
انقاب اخاقي نبوده است، يک انقاب 
اسامي نبوده است، و عاوه بر اين به اين 
طوري که از قش�ر ملت و از متن جامعه 
ما انقاب برخاس�ته در جاه�اي ديگر 
اينطورها نبوده است، گاهي بوده اما نه به 
اينطور، از اين جهت انقاب ما سالم ترين 
انقاب�ي اس�ت که واقع ش�ده اس�ت

محمدصادق عبداللهي
    تحلیل

پس از طرح ايده »وحدت جريانات سياسی حول منافع ملی« 
از سوی دکتر بيژن عبدالکريمی و تأکيد ايشان بر لزوم تجديد 
نظر برخی جريانات روشنفکری در مخالفت با ساختار سياسی، 
سؤاالتی را از ايشان پرسيديم تا مجالی فراهم شود حول منافع 
ملی و ابعاد آن گفت وگو و  داليل مخالفت جريان روشنفکری را 

با اين نظر واکاوی کنيم.
از دکتر عبدالکريمی پرسيديم: »در ايده شما برای وحدت حول 
منافع ملی، چه کسی تعيين کننده منافع ملی است؟ اگر ملت 
تعيين کننده است، چه مکانيسمی برای آن پيشنهاد می کنيد؟ 
اگر بهترين مکانيسم، انتخابات است، در مواردی که امری فوری 
پيش آمد می کند و فرصتی برای برگزاری انتخابات يا گفت وگو 
ملی نيست يا مواردی که محرمانه و نظامی است و قابل طرح در 

سطح عمومی نيست، چه راه حلی وجود دارد؟«
دکتر عبدالکريمی در فايلی صوتی به سؤاالت ما پاسخ دادند که 

مشروح آن تقديم می گردد:
در ذهنيت اکثر قريب به اتفاق روشنفک��ران و جوانان متفکر 
ما، صندوق رأي يا اجماع آرا تعيين کنن��ده منافع ملي است. 
در حالي که منافع ملي حاصل جمع آراي مردم نيست، يعني 
چنين نيست که مردم جمع شوند و تصميم بگيرند منافع ملي 
چه باشد. منافع ملي صرف يک انديشه نيست بلکه يک نحوه 
تحقق حيات اجتماعي است؛ بدين معنا که در يک روند تاريخي 
در جوامع مدرن ساختاري اقتصادي و اجتماعي، مشخصاً نظام 
سرمايه داري شکل گرفت که در اين ساختار افراد به دنبال منافع 
فردي خودشان حرکت مي کنند و در مجموع حاصل جمع تالش 

افراد براي منافع فردي خويش تحقق  بخش منافع ملي است. 
در واقع منافع ملي، نوعي ساختار و نظام اجتماعي است که فرد 
در بستر حرکت خويش براي تأمين منافع فردي، به طور طبيعي 
منافع جمعي را محقق مي سازد. براي مثال وقتي توليدکننده اي 
کااليش را صادر مي کند نه اينکه به دنبال تحقق منافع ملي 
باشد، بلکه کااليش را صادر مي کند تا منافع فردي خود را محقق 
سازد اما در همين حال منابعي را براي کشور و در راستاي منافع 
ملي ايجاد مي کند. به عبارت ديگ��ر منافع ملي حاصل جمع 

کنش افراد جامعه و نه حاصل جمع ايده هاي آنان است. 
روشنفکر ايران��ي تصور مي کند منافع ملي يعن��ي جمع آرا و 
ايده هاي مردم و با اين پيشفرض اين سؤال را مطرح مي کند 
که چه کسي بايد منافع ملي را ايجاد کند و به کساني که قدرت 
در دستشان است سوءظن دارد. چرا؟ چون وقتي ساختاري که 
بدان اشاره شد وجود نداشته باشد، هر جرياني بر اساس ايده ها 
و آراي خودش فکر مي کند منافع ملي تنها در پرتوي انديشه 
او محقق خواهد شد و هر کسي با انديشه او مخالفت ورزد، در 
جهت خيانت به منافع ملي گام برمي دارد. از همين روست که 
منافع ملي و تأمين آن را منتسب به آدم ها مي کنيم و هر جرياني 
فکر مي کند که اگر آدم ها و شخصيت هاي مورد پذيرش او به 
روي کار آيد، منافع ملي محقق خواهد شد. با توجه به آنچه بيان 
گرديد ما نياز به شيفت پارادايمي در انديشه سياسي خودمان 
داريم تا منافع ملي را نه در جمع ايده ها بلکه در حاصل جمع 

کنش هاي واقعي افراد در زندگي طبيعي شان  دنبال کنيم. 
اکنون نبود اين ساختار موجب شده است در بسياري از مواقع 
کنش هاي افراد جامعه و دوندگي هاي آنها براي تأمين منافع 
فردي زندگي شان آگاهانه يا ناآگاهان��ه و بيشتر ناآگاهانه در 
تضاد با منافع ملي باشد. مثاًل وقت��ي ارزش دالر باال مي رود و 
پول ملي سقوط مي کند همه به سوي بازار ارز، سکه، ماشين و 
زمين هجوم مي بريم تا ارزش پول خود را حفظ کنيم. اين کار 
خيانت به منافع ملي است و سبب سقوط هر چه بيشتر پول 
ملي مي گردد اما هيچ کس از نظر اخالقي محکوم نيست؛ چون 
هيچ کداممان، فارغ از عده اي قليل، با نيت خيانت به منافع ملي 
به چهارراه استانبول يا سايت ثبت نام خودرو نمي رويم، ما فقط 
مي خواهيم پولمان را تبديل به دالر، يورو، سکه و پرايد کنيم تا 
منافع زندگي شخصي مان خسارت نبيند. قصد خيانت نداريم 
اما ناخودآگاه و به نحو غيرعمدي خيانت کرده، در جهت تضعيف 
منافع ملي گام برمي داريم، يعني کنش ما به طور طبيعي در 
جهت خيانت به منافع ملي است. حتي براي مثال من استاد 
دانشگاه نيز که مي دانم تبديل ريال ب��ه دالر و يورو خيانت به 
کشور است، اين کار را مي کنم، چرا؟ چون چاره ديگري براي 
حفظ ارزش پول خود در جهت صيان��ت از زندگي شخصي و 

خانوادگي خود ندارم. 
در خصوص تحقق منافع ملي نيز چنين است. يعني چنين 
نيست که مردم تصميم بگيرند منافع ملي چيست و منافع 
ملي را تأمين کنند بلکه ما بايد به ساختاري اجتماعي دست 
پيدا کنيم ک��ه وقتي مردم، چه آگاهانه و چ��ه ناآگاهانه، در 
بستر اين ساختار براي خودشان و در راستاي منافع فردي 
خودشان تالش مي کنند، حرکت آنها منافع ملي و جمعي را 
محقق سازد. به همين جهت من معتقدم بعد از گذشت 40 
سال از انقالب، بايد به ساختاري بينديشيم که مردم در آن به 
طور طبيعي که زندگي مي کنند، منافع ملي را محقق کنند. 
اگر اين ساختار ايجاد نشد، هر دولت و حکومتي هم که سر 
کار بيايد و حتي اگر به خواس��ت براندازها نظام سياسي نيز 
تغيير کند باز عده اي هستند که معتقدند منافع ملي محقق 
نمي شود و باز آنه��ا در جايگاه مخال��ف مي نشينند، چراکه 
منافع ملي را در سطح انديشه يا قدرت سياسي جست وجو 
کرده و چون وضعيت را با ايده هاي ذهني خودشان منطبق 
نمي بينند، معتقدند منافع ملي در خطر است. بدين ترتيب ما 
با دور باطل و پيوسته تعارض دولت- ملت روبه روييم، آنچنان 
که از زمان مشروطه تا کنون روبه رو بوده ايم و گامي در جهت 

اصالح ساختارها به پيش ننهاده ايم. 

 لزوم اصالح برداشتي غلط
 از مکانيسم تحقق منافع ملي

در گام دوم انقالب

  گفت و گو


