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 انقالبی که
 »متفاوت« بود

انقالب اسالمی ایران، هرچند با انقالب های 
بزرگ دنیا مشابهاتی دارد، اما وجوه تمایزی 

نیز دارد که آن را برجسته کرده است
پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال ۱۳۵۷ از مهم  ترین 
و تأثیرگذار        ترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی جهان 
در قرن بیستم است؛ انقالبی که با تغییر رژیم دیکتاتور 
پهلوی و قطع وابس��تگی کشور به قدرت های سلطه گر 
گام��ی مه��م و تاریخی در احیای اس��تقالل ملی ایران 
و آغاز روند پیش��رفت ایرانیان برداش��ت. این انقالب با 
شعار        هایی چون »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« 
و »نه ش��رقی، نه غربی، جمهوری اس��المی« در سطح 
دنیا ش��ناخته شد و توانست الگویی از قیام های مردمی 
براس��اس ارزش های الهی را در سطح دنیا و به خصوص 

جهان اسالم رقم بزند. 
اما انقالب اس��المی در مقایس��ه با دیگ��ر انقالب های 
بزرگ دنیا از جمله انقالب فرانس��ه و انقالب روسیه از 
ویژگی های خاص و منحصر به فردی برخوردار اس��ت. 
درِک درس��ت »خصوصیات انقالب اس��المی از بس��تر 
مقایسه آن با سایر انقالب ها« یکی از رویکردهای رهبر 
معظ��م انقالب اس��المی در تحلیل این انقالب اس��ت: 
»انقالب اسالمی در کشور ایران کاری کرد که در هیچ 
جای دنیا نظیر آن کار انجام نش��ده است...  از انقالب 
کشور روس��یه و ش��وروی گرفته، تا آنچه که در هند، 
مصر و کش��ورهای امریکای التین و دیگر کش��ورهای 
آفریقای��ی و آس��یایی پیش آمد. در هیچ ک��دام از این 
کش��ورها، آن حادثه ای که در ایران اتفاق افتاد، اتفاق 
نیفتاد. اس��م همه اینها، انقالب بود، یعنی مثاًل انقالب 
در ایران و انقالب در ش��وروی، واقعاً مش��ترک لفظی 
اس��ت، ولی اصاًل ی��ک کار انجام نش��ده؛ دو کار انجام 

شده است.«
یکی از اصلی         ترین تفاوت های انقالب اس��المی با دیگر 
انقالب         ها به »مبنای ای��ن انقالب « برمی گردد. انقالب 
مل��ت ای��ران انقالبی براس��اس »ایم��ان و ارزش های 
دین��ی و معنوی « ب��ود و این نقطه تمای��ز مهم آن از 
انقالب         هایی چون انقالب فرانس��ه یا روس��یه محسوب 
می شود: »انقالب اکتبر روسیه که در سال ۱۹۱۷ پیدا 
ش��د، به خاطر قطع شدن نان در ش��هرهای اصلی آن 
روز- مثاًل مس��کو- بود. اگر مردم آن روز نان داشتند- 
همین نان معمولی- آن انقالب پیش نمی آمد. انقالب 

ما این گونه نبود، انقالب ما براساس یک ایمان بود.«
یکی دیگر از تفاوت         ها به کیفیت و میزان حضور مردم 
و نقش آفرینی آنان در نهضت اسالمی برمی گردد. این 
انقالب در تمامی مراحل ش��کل گیری و پیروزِی خود 
عمیق��اً بر عنص��ر »حضور م��ردم در صحنه تحوالت « 
متکی بوده اس��ت: »انقالب عظی��م ما از لحاظ کیفیت 
پیروزی، انقالبی اس��تثنایی بود، یعنی واقعاً انقالبی با 
این ابعاد عظیم مردمی که به وس��یله حضور مردم در 
خیابان        ها و در فضای ش��هر        ها و روستا        ها پدید آید و در 
آن، با حضور همه مردم، علیه رژیم حاکم مبارزه شود، 
ت��ا آن زمان الاقل در انقالب های دوره خود ما س��ابقه 
نداش��ت. همه انقالب        هایی که ت��ا آن روز در اطراف و 
اکناف دنیا اتفاق افتاده بود - از جمله انقالب های چپ 
و مارکسیس��تی امریکای التین، آفریقا، آسیا و جاهای 
دیگر - از نوع و ش��کل دیگری بود. تفاوت انقالب ما با 
انقالب های دیگر این بود که به وس��یله یک گروه ویژه 

پارتیزانی به پیروزی نرسید.«
»عنص��ر رهبری دین��ی« یکی دیگ��ر از وجوه خاص 
انقالب اس��المی ب��ود. این انقالب حرکت��ی با رهبری 
ی��ک عالم و فقیه مس��لمان بود و اح��زاب، گروه های 
چریک��ی و پارتیزان��ی و افس��ران نظام��ی در رهبری 
آن نقش��ی نداش��تند: »امام به ط��ور طبیعی رهبری 
و سررش��ته داری ای��ن حرکت را برعهده داش��ت؛ این 
مبارزه را شروع کرد و به مردم تکیه نمود...  امام مثل 
خورشیدی در آسماِن امیدهای ملت ایران ظاهر شد. 
در موضع یک مرد فداکار و یک آتشفش��ان؛ کسی که 
همه احساس��ات الزم برای یک مرد جهانی، یک مرد 
میهنی، یک مرد اس��المی در او جمع است...  این مرد 
ب��ا اینکه در ایران نبود، اما از راه دور، مدت ۱4س��ال 
قضایای مبارزات اس��المی و نهضت اس��المی در ایران 
را ب��ه معنای واقعی کلمه رهبری ک��رد. در طول این 
مدت ۱4س��ال و به خصوص چند سال اخیر- یعنی از 
سال های ۵۰ و 4۹ تا ۵4 و ۵۵- شدت اختناق و فشار 
زیاد بود. گروه ها، گروهک ها، احزاب سیاسی گوناگون، 
مخفی، مبارز، سیاسی و غیرسیاسی به وجود می آمدند 
و همه در زیر فش��ارهای رژیم مضمحل     می شدند و از 
بین می رفتند یا بی خاصیت     می ش��دند...  نهضت امام 
متکی به تش��کیالت حزبی نب��ود...  او با متن مردم و 
ت��وده مردم حرف م��ی زد و آنه��ا را هدایت می کرد و 
توانست در طول ۱4، ۱۵سال، از راه دور این مایه فکر 
اسالمی و نهضت اسالمی را اوالً در ذهن        ها عمیق کند، 
ثانیاً در س��طح جامعه توس��عه دهد؛ دل های جوانان، 
ذهن        ه��ا و ایمان        ها را به آن متوجه کند تا زمینه برای 

آن انقالب عظیم آماده شود.«
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