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انقالب اسالمی برعکس سایر انقالب ها قادر شد در مدتی نسبتا 
محدود، همه نهادها و ساختارهای قانونی خود را در نوعی 
از نظام جدید متعلق به خود پدید آورده و کشور را به ثبات 

برساند. 
***

مهم ترین جنبه تحجر که حتی در  میان برخی قشرهای مذهبی 
وجود داشته است غیرسیاسی دانستن اسالم و جدایی سیاست 

از دیانت است. حضرت امام می  فرمودند که اسالم همه اش 
سیاسی است و حکومت فلسفه عملی تمامی فقه اسالمی است. 

* جمهوری اسالمی ایران 
اگر می  خواهد انقالبی و 
تحول خواه بماند، باید 

»مظهر انقالب« باشد. به 
عبارت دیگر این انقالب 
باید حالت تجدیدپذیری 
و تحول دائمی ارزش ها 
و آرمان های منتسب به 

خود را حفظ کند. 

 علی رغم قدرت باالی 
نظامی و اقتصادی و 
برخورداری از حمایت 
خارجی قوی حکومت 

شاه، این رژیم نتوانست 
در مقابل قدرت معنوی 
نیروی اجتماعی انقالب 
اسالمی ایستادگی کند و 
در نهایت از پای درآمد. 

روزشمار سقوط )۲(شهیدان انقالب

از خیانت تا فریبکاری 
بختیار در روزهای پایانی چه کرد ؟!

در حالی که انقالب اسالمی با شعار نه شرقی نه غربی، جمهوری اسالمی به 
راه خود ادامه می دهد در روز نخست بهمن ماه 1357 روزنامه پراودا ارگان حزب 
کمونیست شوروی در شیطنتی آشکار هشدار داد شبح کودتای نظامی با پشتیبانی 
آمریکا اکنون در ایران ســایه افکنده است، پراودا ادعا کرد بحران ایران مخصوصا 
نتیجه مخالفت مردم با ســلطنت نیســت بلکه جنبش مردم بر علیه امپریالیسم 

آمریکا است که در صدد ایجاد یک دیکتاتوری نظامی است. 
گذر تاریخ نشــان داد با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی هم شوروی و هم 
آمریکا هر دو برای براندازی جمهوری اســالمی اتفاق نظر یافتند، حمایت این دو 
ابرقدرت وقت از صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران شاهدی بر این مدعا است. 

از سوی دیگر در حالی که اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران با شعار اهلل اکبر 
و دیگر شعارهای اسالمی به خیابان ها ریخته و خواستار سرنگونی حکومت طاغوت 
شده اند کانون نویسندگان ایران در این روز اعالمیه ای انتشار داد و تاکید کرد: تنوع 

افکار مبارزه را غنی تر می کند! 
بازرگان نیز در این روز مدعی شد توافق ضمنی بین بختیار و رهبران مذهبی 
وجود دارد. این ادعا تکرار سخنان چندی پیش بختیار بود که می گفت » نه دهم 

مراجع عظام با من موافقند«!
خبر دیگر اینکه به دنبال استعفای یحیی صادق وزیری وزیر دادگستری دکتر 

شمس الدین عالمی به کفالت آن وزارتخانه منصوب شد .
بختیار که در میان امواج خروشــان انقالب مردم مسلمان ایران گرفتار شده 

است در این روز دست به چندین حرکت فریبکارانه زد. 
کمال دّری معاون ســابق وزارت راه به اتهام سوء استفاده و تدلیس از طرف 
بازپرس دیوان کیفر بازداشت شد. در رابطه با پرونده خرید الستیک نیز چند نفر 
دیگر توقیف شدند.  دکتر رزم آرا وزیر بهداری و بهزیستی نیز طی یک مصاحبه 
مطبوعاتی اعالم کرد که در گذشته در این وزارتخانه سوء استفاده های کالنی در 

امور درمانی کشور صورت گرفته است. 
این همه در حالی است که انقالب ملت مسلمان ایران نه به دلیل فساد در خرید 
چند الستیک و یا تدلیس در وزارت بازرگانی و ...که به دلیل فساد گسترده از صدر تا 
ذیل رژیم طاغوت و نیز اسالم ستیزی پهلوی آغاز و به روزهای پیروزی رسیده بود. 

اعتصاب ها ادامه دارد؛ رئیس شورای سلطنت استعفا کرد
در این روز کارکنان صنعت نفت جنوب اعالم کردند که هیچ گونه خللی 
در اراده راسخ کارکنان صنعت نفت در ادامه اعتصاب وجود ندارد و کارکنان 
رادیو و تلویزیون نیز مدیر عامل جدید خود را به رسمیت نشناختند. کارکنان 
سازمان رادیو و تلویزیون همچنین علیه بختیار اعالم جرم کردند.  همچنین 

اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی ملی تبدیل به اعتصاب نشسته شد. 
ســید جالل الدین تهرانی رئیس شورای سلطنت نیز در پاریس از مقام 
خود کناره گیری کرده و در اســتعفای خود متذکر شد این شورا غیرقانونی 
اســت. در متن اســتعفا آمده بود » برای احترام به افکار عمومی با توجه به 
فتوای حضرت آیت اهلل العظمی خمینی دامت برکاته مبنی بر غیرقانونی بودن 

آن شورا را غیرقانونی دانسته کناره گیری کردیم« 
عزیمت مردم به تهران برای استقبال از امام 

به دنبال انتشــار اخباری مبنی بر عزیمت امام خمینی به وطن در روز دوم 
بهمن ماه برای اســتقبال از ایشان ســیل جمعیت از شهرها و روستاها به سوی 

تهران سرازیر شده است. 
جالل الدین تهرانی رئیس شورای سلطنت نیز  پس از ارائه استعفای خود به 

امام با رهبر انقالب دیدار کرد .
رمزی کالرک وزیر سابق دادگستری آمریکا نیز در پاریس با امام خمینی دیدار 
کرده و گفت: به نظر من بدون مشــارکت آیت اهلل خمینی هیچ گونه امکانی برای 
حل بحران در ایران وجود ندارد. شــاه و فرح دوم بهمن ماه 1357 مصر را ترک 
کرده و به سوی مراکش پرواز کردند. در این روز همچنین سپهبد مهدی رحیمی 
فرماندار نظامی با حفظ ســمت به ریاست شهربانی برگزیده شد. سپهبد جعفری 
سرپرست شهربانی نیز بازنشسته شد.دولت نیز در ادامه روند فریبکارانه خود اعالم 

کرد وزارتخانه ها از عناصر ناپاک و فاسد پاکسازی خواهند شد. 
خیانت در روزهای پایانی 

دوم بهمن ماه 1357 اعالم شد خرید اسلحه نیز از انگلیس متوقف شد. بختیار با 
لغو خرید تسلیحات نظامی از آمریکا و انگلیس در حالی که هزینه اکثر آنها پرداخت 
شده بود خیانتی بزرگ در روزهای آخر در حق ملت ایران مرتکب شد، تسلیحاتی 
که هزینه های آن به آمریکا و انگلیس داده شده بود و در صورت تحویل به ایران 

در جنگ تحمیلی با رژیم بعث صدام کمک شایانی می توانست به کشور بکند. 
خبــر دیگر اینکه رادیو مســکو در این روز اعالم کــرد » در کارخانه تعمیر 
هلیکوپترهــای جنگی ایران نزدیک به 4 هزار افســر نیروی هوایی اعتصاب غذا 

کرده اند و اخراج مستشاران آمریکایی را از کشور خواستار شده اند«
تشکیل ستاد ویژه استقبال از امام

ســوم بهمن ماه برای تدارک اســتقبال از امام خمینی ستاد ویژه ای توسط 
روحانیت مبارز تهران تشکیل شد. این ستاد مرکب از روحانیون و نمایندگان همه 
اقشار و گروه های اجتماعی و سیاسی کارهای مربوط به انجام بزرگ ترین استقبال 

تاریخ از رهبر انقالب اسالمی ملت ایران را انجام خواهد داد.
کمیته برگزاری استقبال از امام خمینی نیز اعالمیه ای انتشار داد که از هرگونه 

تشریفات و آذین بندی های تجملی خودداری شود. 
امام خمینی سوم بهمن در آخرین مصاحبه خود با تلویزیون فرانسه گفتند: 
برای تغییر رژیم، فشــار افکار عمومی به معنی قانون اســت. ما به استناد همین 
قانون قدرت را به دست می گیریم و حکومت را مستقر می کنیم. ما امیدواریم که 
ارتش با تمام افســران آن برگردد. البته در حال حاضر قشرهایی از ارتش با ملت 
است ولی من صالح ارتش را در این می دانم که همه برگردند. اکنون آراء عمومی 
شاه را خلع کرده است، به استناد همان فشار افکار عمومی که قانون واقعاً همان 

است باید قدرت را به دست بگیریم و حکومت را مستقر کنیم. 
در این روز ارتشبد قره باغی اعالم کرد ارتش از دولت قانونی حمایت خواهد کرد 
و آیت اهلل طالقانی نیز گفت اگر ارتش دست به کشتار بزند مردم مسلح خواهند شد. 
ســوم بهمن ماه همچنین محمد رضا جاللی نائینی از سناتوری استعفا کرد. 
در این روز شهر قم به دست مردم افتاد و دولت تانک ها و گشتی ها را جمع کرد. 
بازرگان که چندی پیش اعالم کرده بود توافق ضمنی بین بختیار و رهبران 
مذهبی وجود دارد ســوم بهمن ماه اعالم کرد بختیار باید استعفا کند در غیراین 
صورت باید ارتش را برای بقای خود به کار گیرد.  در پاریس نیز دانشجویان ایرانی 
کنسولگری را به تصرف خود در آوردند و سفارت ژاپن نیز به اتباع خود هشدار داد 

تا هرچه زودتر خاک ایران را ترک کنند. 

گلوله را به حنجره منصور زدم 
تا به رهبرم اهانت نکند

شهید محمد بخارایی فرزند علی اکبر در 
سال 1323 در جنوب شــهر تهران به دنیا 
آمد؛  پس از پایان دبســتان در دبیرســتان 
فرخــی باغ فــردوس مولــوی، تحصیل در 

دبیرستان را شروع کرد.
هنگامی که شهید محمد بخارایی وارد 
دبیرستان شــد جبهه ملی دوم تازه شروع 
به کار کــرده بود و با توجه به نفوذی که در 
محافل دانش آموزی و دانشــجویی داشت با 

توجه به اینکه شــور بسیاری برای فعالیت های سیاسی داشت به عضویت جبهه 
ملی دبیرستان درآمد. 

شهید بخارایی به علت عدم توفیق در تحصیل تصمیم به ترک تحصیل گرفت 
و بالفاصله جذب بازار کار شــد و در دفتــر آهن آالت حاجی بابا واقع در خیابان 
بوذرجمهری، روبه روی بازار آهنگران مشــغول شد و شــب ها نیز در آموزشگاه 
خزائلی رشــته ادبی را ادامه داد. مرحوم حاجی بابا )صاحب کار محمد( که خود 
متدین و مبارز بود تاثیر بســزایی در تغییر روش مبارزاتی محمد ایجاد کرد. در 
نتیجه با حضور در جلســات مذهبی، نظیر مکتب توحید که جلسات آن معموال 
در حول و حوش بازارچه نایب السلطنه منعقد می شد، با شهید حاج صادق امانی 
آشنا شد. نفس خداوندی آن شهید، آنچنان در روحیه جست و جو گر و ظلم ستیز 
او که از قبل نیز جــوان پاک و متدینی بود، تاثیر گذارد که از محمد عالقه مند 

به دیدگاه های جبهه ملی، یک مسلمان انقالبی هماهنگ با مرجعیت ساخت.
شــهید بخارایی که پس از پایان دورة مدرســه با شهید رضا صفار هرندی 
دوست صمیمی شد و در جلسات حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ علی اصغر 

هرندی با اسالم و افکار روشنفکرانه در نهضت امام آشنا گردید. 
 با آغاز نهضت امام خمینی، شهید بخارایی و شهید هرندی با مؤتلفه اسالمی 
آشنا شدند و شهید عراقی آنها را برای جهاد مسلحانه شایسته یافت و آنان را با 
شهید امانی مرتبط ساخت. شــهید امانی تحولی نو در روحیه آنها پدید آورد و 
شرکت در دوره های تمرین مسلحانه روابط آنها را مستحکم کرد. او در عملیات 
بدر برای اجرای کلمه الهی در به هالکت رساندن حسنعلی منصور نقش ویژه ای 
داشــت و پس از شــلیک دو گلوله به طرف منصور، از صحنه بیرون آمد ولی با 
لغزیدن پای او روی یخ خیابان در جلوی مسجد سپهساالر سابق )مدرسه شهید 
مطهری فعلی( به زمین افتاد و دستگیر شد . شهید بخارایي  در یکی از جلسات 
دادگاه قاضی از وی پرســید که چرا گلوله را به مغز او حسنعلي منصور نزدید؟ 
مي گوید: چون شــکم او بزرگ بود و نشانه روي نمي خواست من هم مي خواستم 
کــه او را از پا دربیاورم. باز مي پرســند: چرا گلوله دوم را بــه حنجره او زدید؟ 
مي گوید: مي خواستم گلوله دوم را به مغز او بزنم اما قبل از اینکه گلوله را به مغز 
او بزنم یادم آمد که این حنجره او بوده که به مرجع تقلید و رهبر اســالمي من 
اهانت کرد باید اول حنجره او دریده بشود. گفتند: چرا گلوله سوم را نزدي؟ گفت:  
متأسفانه پوکه گیر کرده بود و گلوله سوم شلیک نشد. شهید بخارایی در سحرگاه 
26 خرداد 1344 همراه صادق امانی، رضا صفار هرندی و مرتضی نیک نژاد، سه 

شهید دیگر با نشاطی کامل و با فریاد اهلل اکبر شهادت را پذیرا شد. 

تصویر انقالب 
به روایت آرشیو کیهان

* ماندگاری و پویایــی انقالب و دلیل 
استمرار آن از نظر جنابعالی در چه چیزی 

نهفته است؟
انقالب برای ایجاد تغییر روی می  دهد، حال 
این تغییر می  تواند در ساز و کارهای داخلی یک 
نظام روی دهد و تحوالت مبنایی و محتوایی در 
آن ایجاد کند و هم این تغییر و تحول می  تواند در 
محدوده ای گسترده تر صورت گیرد و در معادالت 
فضای بین المللی اثر بگذارد. انقالب واقعه ای نیست 
که با کسب پیروزی و موفقیت و شکل دهی نظام 
مورد خواست انقالبیون، تمام شده تلقی شود و به 
عبارتی پایان تحول خواهی و تغییرخواهی خود را 
اعالم کند. البته هیچ انقالبی بدون مانع و مشکالت 
نیســت، از جدی ترین موانع خارجی برای یک 
انقالب، وجود دشــمنانی است که سعی دارند از 
تحوالت حال و آینده انقالب و حوزه تاثیرگذاری 
آن بکاهند. بنابراین تمام انقالب ها بنا به ماهیت 
و تناســب خود و دشمنانشان، معموال با طوفانی 

از حوادث توسط توطئه گران که به ویژه این امر 
از خارج مرزها هدایت می  شود، برخورد می  کنند. 
اما باید به این نکته مهم توجه داشت که هر قدر 
یک انقالب مردمی تر بــوده و با حضور ادامه دار 
توده های متنوع مردمی همراه می  شود، در مبارزه 

با دشمنی ها موفق تر خواهد بود. 
رهبر فرزانــه انقــالب در دیدارهای متعدد 
خودشــان از جمله بــا فرماندهــان و مدیران 
ســپاه در رابطه با تداوم انقالب مطالب عمیق و 
گرانمایــه ای فرمودند که بایــد در مورد آنها که 
نظرات کارشناسی شده ای هستند، تأمل و بررسی 
صورت گیرد. ایشــان انقالب را »یک امر مستمر 
و حقیقت مانــدگار و دائمی« می  دانند و به این 
مســئله می  پردازند که انقالب یعنی دگرگونی و 
ایــن دگرگونی و صیرورت اصال حد یقف ندارد و 
تمام نمی شود. به این معنا که جمهوری اسالمی 
ایران نیز اگر می  خواهد انقالبی و تحول خواه بماند، 
باید »مظهر انقالب« باشــد. به عبارت دیگر این 
انقالب باید حالت تجدید پذیری و تحول دائمی 
ارزش ها و آرمان های منتســب به خود را حفظ 
کند تا بتوان آن را بــه تمام معنا انقالبی نامید. 
مقام معظم رهبری از وظایف انقالب را ترســیم 
آرمان ها می  دانند و آرمان انقالب را حیات طیبه 
می  دانند. حیات طیبه ای که در آن بشر امروزی را 
برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی راهنمایی 
می  کند. یکی از خصوصیات حیات طیبه ای که در 
قرآن بر آن تصریح شده و انقالب اسالمی نیز بر آن 
تأکید می  کند، ایمان باهلل و کفر به طاغوت است. 
مقام معظم رهبری در این مورد می  فرمایند؛ »تکیه 
تبلیغات دشمنان، روی کفر به طاغوت است، کفر 
به طاغوت را ضعیــف می  کنند تا به تدریج این 
بخش از قضیه را از دست مردم بگیرند. « یعنی 
اگر شما دشمنی دشمنان را در واقعیات صحنه 
ندیدی و در این مورد دچار مســامحه و تساهل 
شــدی، آن بخش دیگر که مربــوط به ایمان به 
خــدا و یا به معنای دیگــر باور به توانمندی ها و 
ظرفیت های درونی یک کشــور است، به تدریج 
کمرنگ می  شــود. این چنین است که انقالب ها 
معنای خود را از دســت می  دهند و پیشرفت و 
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کشور به ایده های انقالبی نیاز دارد
دکتر مصطفی ملکوتیان در گفت و گو  با کیهان:

 انقالب واقعه ای نیست که با کسب پیروزی تمام شده تلقی شود چرا 
که هیچ انقالبی بدون مانع و مشکالت نیست. از جدی ترین موانع 
خارجی برای یک انقالب، وجود دشمنانی است که سعی دارند از 

تحوالت حال و آینده انقالب و حوزه تاثیرگذاری آن بکاهند. 

 »انقالب اســالمی ایران تنها انقالبی است که توانسته است ماندگاری خود را براساس اصول و 
آرمان های اولیه حفظ کند. « این عبارت را رهبر انقالب اسالمی در 19 دی امسال بیان داشتند، اما 
چرایی این ماندگاری نیاز به تحلیلی واقع نگرانه دارد. انقالب اســالمی دارای »اهداف حداکثری« 
است که پیوسته با خواســت و اراده مردم جاری و ساری است. به این معنا که مردم در حکومتی 
اسالمی که بر مبنای الگوی تمام عیار »مردم ساالری دینی« شکل و بسط یافته، خود را در استمرار 
اعتبار و اقتدار کشور و نظام صاحب اثر می  بینند. اگر مسیر پیشرفت و رشد انقالب اسالمی با اراده 
توده های مردمی، همچون رویش های نو به نو به بالندگی خویش استمرار می  بخشد، باید در این نکته 
تأمل کرد که هویت انقالب با هویت جامعه ایرانی گره خورده و عمده مردم خود را در این احساس 

پیشرفت سهیم و شریک می  دانند. 
بی تردید ارزش ها و آرمان های حاکم بر روح انقالب اسالمی با فرهنگ و باورهای تاریخی مردم، از 
گذشته تا حال، همراهی دارد؛ ارزش ها و آرمان هایی که در قالب دو ویژگی »جمهوریت« و »اسالمیت« 
ساز و کاری ویژه برای استمرار انقالب ساخته و پرداخته است. انقالب خود تغییر است و استمرار و 
رمز ماندگاری آن، عالوه بر تالش و اراده، ساختار و ساز و کاری مناسب برای »حفظ تغییر« می  طلبد. 
بسیاری از انقالب ها به دلیل عدم وجود ساختار و تشکیالت مناسب و متناسب به بن بست رسیده اند 
اما پایداری انقالب اسالمی ایران را می  توان به جهت وجود ساختار حکومتی دقیق و درستش دانست. 
هر چند ضعف ها و خألهای ساختاری بسیاری را می  توان در انقالب مشاهده کرد که نیازمند تحلیل 
و بررســی و سپس راهگشایی هستند. سؤاالت و مجهوالت فراوانی پیش روی متفکران در عرصه 
»شناخت انقالب اسالمی« وجود دارد که از این جهت گفت و گویی هر چند کوتاه با دکتر مصطفی 

ایم که از نظرتان می  گذرانیم.  ملکوتیان عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران داشته 

رشد را از خود دور می  سازند. 
* ماهیت و جنس انقالب اســالمی چه 
چیزی است، آیا باید انقالب را قیام و خواست 
را  یا مســئوالن  بدانیم  مردمی  توده های 
صاحب نظام فرض کنیم و یا ارزش های حاکم 
بر انقالب را در این مورد مؤثر قلمداد کنیم؟ 
در بررسی انقالب ها می  توان 4 سؤال کلیدی را 
مورد کنکاش قرار داد و به دنبال پاسخ آنها رفت 
که عبارتند از؛ چیســتی، چرایی وقوع، چگونگی 
وقــوع و نتایج و پیامدهــای داخلی و بین المللی 
انقالب ها. مروری در پاسخ این چهار سؤال درباره 
انقالب اســالمی، به خوبــی بازگو کننده ماهیت 
اســالمی این انقالب اســت. در حالی که تاکنون 
رویکردهای مختلفی از جانب نویسندگان به ویژه 
خارجی در تحلیل وقوع انقالب اسالمی بیان شده 
است که در این بین می  توان از رویکردهای جامعه 
شناختی، روانشناختی)فردی - اجتماعی(، سیاسی 
و اقتصــادی نام برد، اما هیچ یک از این رویکردها 

که مبتنی بر جریان اصلی علمی در علوم انسانی 
- اجتماعی غربی تدوین و بیان شده اند، نمی توانند 
تحلیل جامعی از وقوع انقالب اسالمی داشته باشند. 
دالیــل متعددی وجود دارد کــه بر ماهیت 
اسالمی و دینی انقالب اسالمی تأکید می  کند، از 
جمله آرمان های انقالب اسالمی و جامعیت آنها 
که در شــعارهای مردم انقالبی آشکار بود. مانند 
استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی، نه شرقی نه 
غربی، جمهوری اســالمی، حزب فقط حزب اهلل 

رهبــر فقط روح اهلل، نهضت ما حســینیه، رهبر 
ما خمینیه و از این دســت شــعارها. همچنین 
رهبــری بالمنازع و قاطع و الهــی گونه امام در 
انقالب بازگو کننده این ماهیت است. حتی ناتوانی 
نویسندگان از پیشگوئی وقوع انقالب اسالمی و نیز 
فراوانی نوشته ها در مورد این انقالب بعد پیروزی و 
تاکنون، نیز دال بر وقوع یک انقالب ویژه و خارج 
از عــرف زمانی موجود و یــک انقالب با ماهیت 

اسالمی اســت. از نظر ریشه یابی تاریخی وقوع 
انقالب اســالمی نیز رفتارهای ضد اسالمی رژیم 
پهلوی و جریحه دار شدن عواطف اسالمی مردم 

از عوامل اصلی وقوع انقالب بوده است. 
اگر تنها از دریچه بازتاب های خارجی انقالب 
اسالمی نیز به مسئله بنگریم، بار دیگر به ماهیت 
اســالمی انقالب خواهیم رسید. انقالب اسالمی 
توانســته اســت امواجی مهم و مؤثر از بیداری 
اسالمی در سطوح منطقه ای و جهانی بیافریند و 
این جمله حضرت امام را به اثبات برساند که »اگر 
نیت خالص باشــد انقالب به همه جا می  رسد.« 
در بیــان ماهیت یک انقالب نــه تنها به نوع و 
ویژگی ها و تکوین آرمان ها و رهبری آن انقالب 
توجــه می  کنیم، بلکه به نقش، میزان و حضور و 
تأثیرگذاری مردم همراه و معتقد نیز می  پردازیم. 
همراهــی مردم در مقیاس گســترده در انقالب 
اسالمی که در میان انقالب های معاصر بی نظیر 
است و به صحنه آمدن آنها در بزنگاه های حساس 
بــرای حفظ انقالب ما نیــز بازگو کننده ماهیت 

اسالمی این انقالب است. 
* آیا می  توان یکــی از دالیل وقوع انقالب 
اســالمی ایران را انزجار و قیام مردم از تحجر 
دانست، رابطه انقالب و تحجر در چه چیزی است؟
مهم تریــن جنبه تحجر که حتــی در  میان 
برخی قشــرهای مذهبی وجود داشــته اســت 
غیرسیاســی دانستن اسالم و جدایی سیاست از 
دیانت است. حضرت امام می  فرمودند که اسالم 
همه اش سیاسی است و حکومت فلسفه عملی 
تمامی فقه اســالمی است. پیش از وقوع انقالب 
اســالمی گروه هایی در جامعه وجود داشتند که 
می  گفتنــد دین با علم مخالف اســت و نیز دین 
نباید با سیاست رابطه داشته باشد، این کارها با 
شبهه پراکنی های بسیاری از جمله همراه دانستن 
انقالب اسالمی با شیوه حکومتی مارکسیست ها 
همراه بود. کســانی که این نسبت ها را به انقالب 
با نیت و اهداف خاص خودشــان در میان مردم 
ترویج می  کردند تالش داشتند تا حرکت جامعه به 
سوی آرمان خواهی اسالمی را سد کنند و مانع به 
وجود بیاورند. تالش های  حضرت امام و گروه های 
اسالمی در دو دهه پایانی رژیم پهلوی مؤثر افتاد و 
انقالب اسالمی با می دان داری نخبگان و همراهی 
توده های مردمی توانســت شرایط را برای تحول 

بنیادین جامعه و وقوع اسالمی مهیا کند. 
*آیا توانسته ایم در ساختارهای کشور 
اسالمی خود نیز انقالب کنیم یا این انقالب 
فقط در شــیوه کالن حکومت داری آن به 

وقوع پیوسته است؟
پس از پیروزی انقالب اســالمی مجموعه ای 
از نهادهــای انقالبی به فرمان حضرت امام پدید 
آمد که تاکنون حافظ تداوم انقالب بوده اســت. 
نهادهایی مانند ســپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
بسیج مستضعفین، جهاد سازندگی، دادگاه های 
انقالب و مانند آن. یک انقالب نیازمند به وجود 

آوردن ساختارهایی در تناسب با ماهیت و اهدافش 
و در جنبه های متعــدد اجتماعی- اقتصادی - 
سیاســی اســت، اگر این گونه نباشد شما برای 
رســیدن به هدف خودتان، طریق رسیدن به آن 
را مشــخص نکرده اید و دچار فقدان و نقص در 
برنامه ریزی و مدریت خواهید شــد. در کنار این 
بعضی جنبه و حوزه های انقالب اســالمی مانند 
ســاختار روابط خارجی کشور از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است چرا که به عنوان بلندگو و پرچم 
حکومت عمل می  کند و آن را به جهانیان معرفی 

می  نماید. 
با این حال ما نیازمند ایجاد تغییرات اساسی 
و تحــوالت اداری و اقتصادی با محور قرار دادن 
افکار و ایده های انقالب اسالمی هستیم. ما باید 
اقتصاد مقاومتی را بسیار جدی بگیریم. به عالوه 
در آموزش آرمان های انقالب به نسل های جدید 
باید تالش هــای مضاعفی به عمــل آوریم تا با 
مسئله شکاف نسلی مواجه نشــویم. ما باید در 
دادن مسئولیت های مختلف دقت بیشتری داشته 
باشــیم. باید به مسئله گردش نخبگان شایسته 

توجه ویژه داشته باشــیم. چرا که حضرت امام 
فرمودند که من در می ان شــما باشــم یا نباشم 
نگذارید انقالب به دســت نا محرمان و نا اهالن 

بیفتد. 
* با توجه به آنچه تا کنون گفته شد، در 
مقایسه انقالب اسالمی با سایر انقالب ها چه 

تفاوت هایی را می  توان برشمرد؟
مقایسه انقالب ها می  تواند به گونه های مختلفی 
صورت بگیرد. به یکی از این روش ها اشاره می  کنم؛ 
کتاب »انقالب اســالمی در مقایسه با انقالب های 
فرانسه و روسیه« انقالب اسالمی را با این دو انقالب 
در دوره قبل و بعد از پیروزی و با دو عنصر نیروی 
اجتماعی )نیروی انقالبی( و رژیم سیاسی مقایسه 
کرده است. مقایسه نیروی اجتماعی در انقالب ها 
در ســه عامل مکتب، رهبری و مردم و مقایســه 
رژیم های سیاسی در سه عامل قدرت نظامی، قدرت 
اقتصــادی، مدیریت سیاســی و حمایت خارجی 

صورت می  گیرد. این مقایسه نشان می  دهد که علی 
رغم قدرت باالی نظامی و اقتصادی و برخورداری از 
حمایت خارجی قوی رژیم شاه، این رژیم نتوانست 
در مقابــل قدرت معنوی نیروی اجتماعی انقالب 
اسالمی ایستادگی کند و در نهایت از پای درآمد. 
در مقایســه دوره پس از انقالب میان انقالب 
اسالمی و انقالب فرانسه به یک نتیجه دیگر نیز 
می  رسیم، به دلیل عدم اصالت آرمانی و پراکندگی 
انقالب فرانسه، تفرقه در رهبری و شرکت ضعیف 
مردم در انقالب، انقالب فرانســه پس از پیروزی 
نتوانست بطور سریع نظام سازی کند و ثبات قابل 
اعتمادی به دســت آورد. این انقالب ده ها سال 
پس از پیروزی به بی ثباتی، تشکیل حکومت های 
متفاوت، کشــتارهای زیاد و مسائل از این دست 
انجامیــد. در ایــن جا مجال برشــمردن و بیان 
تاریخچه این بی ثباتی ها نیست. اما به دلیل اصالت 
و وحدت آرمانی، وحدت رهبری و رهبری وحدت 
بخش، جامعیت آرمانی و حضور گسترده مردم در 
صحنه انقالب، انقالب اسالمی قادر شد در مدتی 
نسبتا محدود یعنی حدود یک سال قانون اساسی 
را نوشته و به تصویب ملت برساند و همه نهادها 

و ساختارهای قانونی خود را در نوعی از 
نظام جدید متعلق به خود پدید آورده و 

کشور را به ثبات برساند. 

فریاد از لوله تفنگ
   شــهید محمد صــادق امانی  در 
جنوب شهر تهران در اسفند 1309، در 
خانــواده ای متدین و دیندار به دنیا آمد. 
پدرش، حاج شیخ احمد، عالمی ربانی و 

مجاهدی نستوه بود.
با  امانــی همزمــان  حاج صــادق 
فراگیری درس هــای اخالق، منطق و...، 
آنها را به دوستان کم سن و سالتر خویش یاد می  داد. کالس های اخالق روزهای 
جمعه وی زبانزد بود و شــاگردان بسیاری از همان کالس ها، برای جهاد انقالبی 
علیه حکومت بیدادگر محمدرضا شــاه برخاستند که شــماری از آنها؛ از جمله 
شــهیدان محمد بخارایی، مرتضی نیک نژاد و رضا صفار هرندی در این راه جان 
خودشان را فدای آرمان های اسالم انقالبی کردند. شهید عراقی درباره حاج صادق 
می  گوید: »خودش یک مجتهد بود و قریب شــش هزار حدیث از حفظ داشت، 
مربی اخالق بود، درس اخالق داشت و بچه های فراوانی از شاگردانش بودند که 
روزهای جمعه به آنهــا درس اخالق می  داد.« محمدصادق در 27 بهمن 1339 
در حالی که نزدیک به ســی سال ســن داشت، از رهگذر آشنایی و آمد و شد با 
خانواده شهید سیداسداهلل الجوردی با خواهر وی ازدواج نمود. از آن شهید یک 

پسر و یک دختر به یادگار مانده است.
 شــهید امانی و دوستانش می  کوشــیدند تا با اجرای برنامه های فرهنگی و 
مذهبی به آموزش و آماده سازی نیروهای مومن و پیکارجو دست یابند. در 1330 
گروهی را به نام »شــیعیان« ســازماندهی کردند که بخش هایی؛ چون رهبری، 
مالــی و فرهنگی را در بر می  گرفت. حاج صــادق و یارانش در 9 آذر 1341 به 
همراه تنی چند از بازاریان و اعضای هیئت مسجد شیخ علی به قم رفتند و پس 
از دیدار با امام خمینی)ره( و دادن گزارش کارهایشان، اجازه راهپیمایی از مسجد 
اعظم قم را از ایشان گرفتند. فردای آن روز در 10 آذر 1341 حکومت محمدرضا 
شاه پهلوی، خبر کنار گذاشتن الیحه انجمن های ایالتی و والیتی را پخش نمود. 
حاج صادق امانی همدانی پس از مدتی، رهبری بخش نظامی هیئت موتلفه 
را به گردن گرفت و همان کسی شد که برنامه ترور حسنعلی منصور را پیشنهاد 
داد. حسنعلی منصور، نخســت وزیر حکومت دست نشانده پهلوی، تمام تالش 
خود را به کار گرفته بود تا کاپیتوالســیون آمریکایی یا همان مصونیت سیاسی 
آمریکایی ها در ایران را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند. دو ماه و نیمی 
از این جریان نگذشــته بود که هیئت مؤتلفه اســالمی با مجوز شرعی شورای 
روحانیت هیئت و آیت اهلل سیدمحمدهادی می النی مبنی بر »مفسد فی االرض 
بودن حسنعلی منصور«، تصمیم به اعدام انقالبی وی، به عنوان مجری آن الیحه 
توهین آمیز و نقش آفرین در تبعید امام، گرفت. عملیات یاد شــده که »بدر« نام 
داشــت، با فرماندهی شهید امانی در روز پنجشــنبه اول بهمن ماه 1343 برابر 
هفدهم رمضان و به یاد جنگ بدر در صدر اســالم، با تیراندازی شــهید محمد 
بخارایی و پشــتیبانی آتش شــهید امانی در جلو مجلس در می دان بهارستان 
تهران با موفقیت صورت پذیرفت، اما همان گاه شهید بخارایی در هنگام گریختن 
از صحنه، دســتگیر گردید. پس از بازجویی و شکنجه از خانواده و دوستان وی، 
شهید امانی و دیگر کسانی که در آن اقدام انقالبی شرکت داشتند، نیز دستگیر 
شــدند. شهید امانی در دادگاه، با اقتدار از راه و اقدام های خود پشتیبانی نمود و 
یادآور شد: »امام ما گفته اند، واهلل گناهکار است هر کس که فریاد نکند. ما برای 
همین منظور، بهترین راه فریــاد را از طریق لوله تفنگ برگزیدیم تا صدای آن 
به گوش سنگین همه مســلمانان جهان برسد.« بر پایه دستور بیدادگاه نظامی 
شاهنشاهی در ایران، شهید محمد صادق امانی به همراه سه تن از یارانش: یعنی 
محمــد بخارایی، رضا صفارهرندی و مرتضی نیک نژاد به اعدام محکوم شــدند؛ 
فرمان تیرباران آنها در سحرگاه 26 خرداد 1344 در پادگان حشمتیه تهران اجرا 
گردید و با تنی خونین، اما آســمانی و »اهلل اکبــر گویان«، به کوی جانان پرواز 

نمودند و در نزدیک آرامگاه مسگرآباد تهران به خاک سپرده شدند.


