اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺒﻮر از ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﻮژه و اُﺑﮋه

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮامﺷﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ روﺳﯿﻪ

ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ رﻓﻘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .1ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ي

ﺧﻮد آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻮاﺟﻬﻪي ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ  .اﯾﺸﺎن اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ را ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮﻓﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪي ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد در دﻫﻪﻫﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ دورهي آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻃﯿﻔﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رأس آن ﻃﯿﻒ ،اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب
ﭼﯿﻦ و اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﺳﭙﺲ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و در آﺧﺮ داﻋﺶ .اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ را
داراي ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻣﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي در آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
و در ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮏ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻮرژوازي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و در ﻣﻮرد
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن در آن اﻧﻘﻼب ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺪﻧﯽ از ﻗﺒﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در آن ﻧﺒﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ  -ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ -ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده .

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺪﻧﯽ در اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻋﻈﯿﻢ دوﻟﺘﯽ در
دﺳﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و در اﯾﺮان ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺷﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻧﻘﻼب
اﮐﺘﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي اﺳﺖ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﺑﺘﺪا ﮐﻨﺶ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ
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ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژياش را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺎر را دزدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺎه
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻫﺮ دو اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن اﻋﻤﺎل
ارادهي ﻣﺮدم در ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻧﺪ وﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ارادهﮔﺮاﯾﯽ در روزﮔﺎري ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﯾﺎر ﻧﯿﺴﺖ  -زﯾﺮا ﺗﻘﺪﯾﺮ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.-
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ در روزﮔﺎري زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در
آﺧﺮ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﻮروي ﺧﻄﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻨﺪه در آن ﺣﺪ ﮐﻪ رﻓﻘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻼت ﺑﺎﻻ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﺑﺎب ﻣﻮﺿﻮع را
در ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ.
 -1ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ را اﺻﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ
آن اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ روﺳﯿﻪ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ آنﭼﻪ ﺧﻮﺑﯽ
در اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻫﺴﺖ آن را ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدهاﻧﺪ،
وﻟﯽ ﻫﺮ آنﭼﻪ ﺑﺪي در اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ را ﻣﺜﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪي ﻣﺜﺒﺘﯽ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺻﻮت اﯾﺸﺎن را دوﺑﺎره اﺳﺘﻤﺎع ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 -2اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﭻ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪي ﻓﮑﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺑﺘﺪا
ﮐﻨﺶﮔﺮي ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژياش را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ! ﺑﻨﺪه از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ
اﯾﺸﺎن از ﮐﺪام ﻋﯿﻨﮏ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ
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اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﮑﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻣﻮزهﻫﺎي
دﯾﻨﯽ ،آﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺣﻀﻮر اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي و ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﮑﺮي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪي آن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮي ،آن ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻤﯽ ﮐﻪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﺎً از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟
 -3ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ارادهﮔﺮاﯾﯽ در روزﮔﺎري
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﯾﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﯿﺮون از ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪي ﺣﺮف ﺑﻨﺪه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ؟ آﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﺮدم در اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﮑﺒﺎر ،ﺧﺒﺮ از آن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰي را در
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ در ﺑﺴﺘﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از
ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ؟ ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دورهي ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آنﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﻢ و در ﺑﺮﺧﻮرد
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از دورانِ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﻮژه و اُﺑﮋه ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و آن
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﯿﻦِ ﺟﺎن ﻣﺎ ﺷﻮد و در ﻣﺴﯿﺮ وﻓﺎداري ﺑﻪ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻇﻬﻮر آﻣﺪ؟
 -4ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻨﺪه از آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ ي
ﺳﺨﻦ از ﺣﻀﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻫﻤﻪي ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮري
را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﯿﻄﺮهي ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ذات اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎي ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ،
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و ﻧﻪ داﻋﺶ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻪ ﻣﻼﻋﻤﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ .و
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ رﺧﺪادﻫﺎي ﺑﺰرگ و اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
زﻣﺎﻧﻪي ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺗﻘﻠﯿﻞدادنِ آن رﺧﺪادﻫﺎ و آن اﺷﺨﺎص ﺑﻮده و ﺧﺒﺮ از
ﻋﺪمِ درك ﮐﺸﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد.
 -5آﯾﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ دوران ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺎن
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدد ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنِ اﯾﻦ دوران را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب
ﮐﻨﺪ ،در آن ﺣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻗﯽﺑﻮدن ﺑﺎ آن از ﺟﺎن ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮدي ﻧﮕﺎه ﺷﻮد
ﻣﺜﻞ ﻫﺮ رﺧﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،در آن ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را در آﻏﻮش آن
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮاﺳﺮِ اﻓﻖ وﺟﻮد ﻣﺎ را ﭘﺮ
ﮐﺮده در ﺣﺪي ﮐﻪ ﻫﯿﭻ آﯾﻨﺪهاي را ﺑﺪون آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و اﯾﻦ اﺳﺖ آن
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﺘﺬﮐﺮ آن ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪم راه ﻋﺒﻮر از ﭘﻮﭼﯽِ اﯾﻦ دوران
ﺗﻨﻬﺎ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر روا ﻣﯽدارﻧﺪ
از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ و ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮري ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ
آن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺮﯾﺪانِ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ روز و روزﮔﺎري اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ؟!
 -6در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮاﯾﺾ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻔﺼﻠﯽ دارم ﮐﻪ
إنﺷﺎءاﻟﻠّﻪ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎﺑﯽ ﺑﺎز ﺷﻮد
ﺗﺎ رﻓﻘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻇﺎﻫﺮِ ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮدي
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﺮ را از ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻄﺮ
ﻓﺮﯾﺐ را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ.

٥

 -7ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ را در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎي دﮐﺘﺮ
رﺿﺎ داوري اردﮐﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از وي ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ» :آﯾﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ راﻫﯽ را
ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزهاي ﺑﻪ روي اﯾﺮان ﮔﺸﻮده اﺳﺖ؟« اﯾﺸﺎن
در ﺟﻮاب ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﭼﺮا در ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﮔﺸﺎﯾﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻧﺒﻮده؟ اﻧﻘﻼﺑﯽ رخ داده و ﻋﻬﺪ دﯾﻨﯽ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ روﻧﺪهي اﯾﻦ راه ﺑﺎﺷﯿﻢ .
اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺸﺎﯾﺶ را ﻓﻬﻤﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ آن دلﺧﻮش ﻧﺸﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ راه دﻗﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ «.ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﺷﺎﻋﺮان و ﻣﻮرﺧﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﭘﯽِ اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ 2.آﯾﺎ
آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﯽﺷﺪنِ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،دﻗﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺪ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ؟

 -8ﻫﮕﻞ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ آن اﻧﻘﻼب را از آنِ ﺧﻮد

ﮐﻨﺪ 3و آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻫﮕﻞ ،ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ راﺑﻄﻪي ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽﻣﺎن ﻧﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻬﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد اﻟﻘﺎء ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﮕﻞ
ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ روح آزادي ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﺸﺮﯾﺖ را در
اﺻﻼح اﻣﻮر ﺧﻮد اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﺪ وﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﯾﻞ
آﯾﻨﺪ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽِ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﮕﻞ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽِ اﻧﻘﻼب
 -2ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎي دﮐﺘﺮ داوري در »ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺪاري اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  26ﻣﺮداد رﺟﻮع ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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 -ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﮕﻞ از ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎ را ﭼﻮن ﮐﻠﻢ از ﺗﻦ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد و از ﺗﺮور ﮐﻪ ﻋﺪهي زﯾﺎدي را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﻪ

ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ و ﻧﻪ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪي ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ و از آن ﺟﻬﺖ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

٦

اﺳﻼﻣﯽ را دﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮهي آن ﭘﯽ ﺑﺮد؟ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ در اﺑﺘﺪاي
ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﻟﯿﺪرِ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮي ﻣﻨﻔﯽ دارد و ﺑﺪون ﻃﺮح ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺘﻮان در ﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽِ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
داد ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲِ ﮐﺎري ﮐﻪ ﻫﮕﻞ در ﮐﺘﺎب »ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽِ روح« ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪهي
ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪي ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ دو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽِ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﮐﺸﻒ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺧﺎص ﺧﻮد ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﮑﺒﺎري ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺟﻠﻮ
ﻧﻤﯽرود.
 -9ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﺑﻮد آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﯾﺎ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و
ﯾﺎ ارادهﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را در اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آن را درك
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ارادهي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺑﻪ آﯾﻨﺪهاي روﺷﻦ ﻧﻈﺮ دارد و
اﯾﺜﺎرﻫﺎ و ﻓﺪاﮐﺎريﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽِ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
در وﺳﻌﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دوﮔﺎﻧﮕﯽِ ﺳﻮژه و اُﺑﮋه در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد و
ﻣﺰهي اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺣﻀﻮر را در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﭼﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﻫﻤﻪي ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد دارد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮاي درﮐﯽ آنﭼﻨﯿﻨﯽ ﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ و از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻮد ﺑﮕﺬرد .آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را اﺣﺴﺎس
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻃﻠﻮﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻈﯿﻢ را ،آري! ﻃﻠﻮعِ درك ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﺎوراي آنﮐﻪ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺳﻮژهي ﺧﻮد ﮐﻨﯿﻢ را ،اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ!! در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻓﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪي ﭼﻨﯿﻦ دﻏﺪﻏﻪاي در ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﺑﻮد ،آن را در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد و

٧

ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﻮد آنﭼﻪ را در ﻋﺒﻮر از ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ و آزادﺷﺪن از ﺳﻮﺑﮋه و
اُﺑﮋه ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ  ،در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
 -10آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﮔﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ را ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و از اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮔﻠﻪﻣﻨﺪﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪم آﻗﺎي
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻧﻘﻼب ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺴﻂ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮدي را از ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ؟ راﺳﺘﯽ ﭼﺮا ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺠﺠﯽ را از ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﻨﺪ وﻟﯽ آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ را ﻧﻪ؟!
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واﻟﺴﻼم
ﻃﺎﻫﺮزاده
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