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نداختن ، يعنی مرحله برادر مرحله اول آنمردم ايران به رهبری امام خمينی، انقال ب بزرگ 

رژيم استبدادی و دست نشانده و غارتگر پهلوی، بر اوج موج نيرومند شور و هيجان بی 
اين حادثه شگرف ايران، منطقه و جهان . همتا و بی سابقه انقالبی مردم، به پيروزی رسيد

  .را تکان داد
ما در مرحله اول کوشش  جامعه محافظه کار و ارتجاعیامپرياليسم و قشرهای 

ولی به برکت اتحاد و . کار بردند تا مانع بسط انقالب و پيروزی آن شوندبسياری به 
هوشياری مردم و در زير شعارهای قاطع و درست امام خمينی عليه سلطنت استبدادی، تمام 

  .س عقيم مانددساي
  بساط هنوز يعنی مرحله ای که  خود شد، مرحله انتقال،مرحله دومانقالب وارد 

رژيم گذشته کامال برچيده نشده ، نظامی، سياست داخلی و خارجی یاقتصادی، سياسی، فرهنگ
و هنوز مبانی اقتصادی، سياسی، فرهنگی، نظامی، سياست داخلی و خارجی رژيم انقالبی 

    .نوزاد استقرار نيافته است
سقط شده ، منحرف شده اند، وازده اندها چه بسا که انقالب  اين مرحله انتقالی،در 

، زيرا در اين مرحله انتقالی کار امپرياليسم و شکست خورده اند، اده اندتغيير رنگ د، اند
 و برعکس به مراتب آسان تر و ضد انقالبی داخلی از مرحله پيشين نيروهای محافظه کار

  . استکار نيروهای انقالبی به مراتب دشوارتر
ر چرا کار ضد انقالب بس آسان تر است؟ زيرا آن موجود مورد تنفر عموم، که د

پرتو مبارزه برای بر افکندنش، همه متحد بودند، ديگر نيست و ضد انقالب می تواند خود را 
مستور سازد و با » مذهبی« ، »دمکراتيک« ، »ملی « ، »چپ « در جامه های مختلف 

استفاده از اين که نظام گذشته، طی پنجاه سال، روحيات خاصی ايجاد کرده، با هزار زبان و  
، که نضج نگرفته و سخن ، عليه قدرت انقالبی»اپوزيسيون« از موضع آن هم اين بار 

تلقين و  ،، سنگسارتفتينوعملش تجلی عينی و واقعيت نيافته، مبارزه کند و از حربه های 
 و ارائه نقشه های گمراه ساز عوام فريبی، چاپلوسیتکرار، دسيسه ها و توطئه های مستور، 

تفاده کند و صدها دام بزرگ و کوچک در سر راه انقالب و انواع حربه های ابليسی ديگر، اس
  .بگستراند



اما چرا کار نيروهای انقالبی به مراتب دشوارتر است؟ زيرا آن ها مسئوليت عظيم 
اداره امور را، که تا ديروز از آن آزاد بودند، بر عهده دارند و همه مردم، همه چيز را از آن 

در حالی که خود آن ها هم متحد نيستند و دقيقا نمی ها می خواهند و از آن ها می بينند، 
به عالوه برای ساختن نو بايد کهنه را شکاند و . دانندچه چيز بايد جانشين چه چيز شود

در . شکاندن کهنه به منافع بسياری، به حق و ناحق، صدمه می زند و ناراضی می تراشد
هم پيدا شده و اين مراکز قدرت » تعدد مراکز قدرت«کشور ما، عالوه بر همه اين ها، مشکل 

در واقع يک چيز نمی خواهند، ولو در ظاهر به هم تعارف می کنند و با هم موقتا کنار می 
بدون ( و حال آن که هر انقالبی، در اين دوران های پيچيده، به وحدت اراده و عمل . آيند

       .نيازمند است) نقض آزادی های ضرور
درست است . و هيجان انقالبی مردم کار ساده ای نيستدر چنين شرايطی، حفظ شور 

که وجود يک رهبر مذهبی ـ سياسی با نفوذ، با توجه به اعتقادات مذهبی قشرهای وسيع مردم 
به اين نکته، .  و کمک می کندو دلبستگی آن ها به انقالب ، تا حدود زيادی کار انجام می دهد
ب دارای هسته منطقی و عقاليی امام خمينی، بارها در سخنان خود توجه داده است و اين مطل

، اگر هرج و مرج،  ولی در عين حال موضوع را نبايد ساده کرد و يا در آن غلو ورزيداست،
م با امپرياليسم و سازشکاری های آشکار و نهان، مستقيم يا غيرمستقي احکام ناسخ و منسوخ،

اسلوب های  اعمال ،نيروهای راست، چرخش های ضد خلقی، وخامت روزافزون اقتصادی
، مدتی ادامه يابد، شعله های شوق اندک اندک ورشکسته رژيم گذشته در زير عناوين تازه

و حتی ساده دل ترين و صميمی ترين مومنان به مذهب و وفاداران به انقالب فرو می نشيند 
  .  زير فشار محيط خود ناچار به سکوت می شوندنيز در

 عليه دکتر مصدق روی داد، مردم زيادی به خيابان آمده  مرداد28کودتای روزی که 
در همين زمينه ـ .  نگريستندبه حادثه ای که در حال گسترش بود» بی تفاوتی«بودند، ولی با 

ع انقالب بنگالدش و ليدر با ه دقيق نيست ـ تا حدی می توان وضگرچه تشبيهات تاريخی هميش
وقتی مجيب الرحمن همراه خانواده اش، با آن . نفوذ آن مجيب الرحمن را نيز يادآوری کرد

قساوت از طرف مخالفان خود کشته شد، ديگر از شور و شوق طوفانی و انفجاری آن روزی 
رست است که آری، د. که وی از زندان پاکستان آزاد شده و به وطن بازگشته بود، خبری نبود

مسايل معنوی و مذهبی تاثير فراوان در جامعه ما، به ويژه در قشرهای مستضعف دارد، ولی 
بدون شک کسانی تا آخر وفادار خواهند ماند، . حدود و ثغوری استاين مطلب خود دارای 

، اين وفاداران تا آخر خط، نمی توانند کاری از پيش »بی تفاوتی«ولی در صورت غلبه فلج 
 و مذهب جعفری، بارها بزرگانی مانند پيغمبر اسالم، علی ابن ابی در تاريخ دين اسالم. ببرند

طالب و حسين بن علی، با اين بی وفايی و انفراد روبرو شده اند، با تمام مقام زبده مذهبی که 
   . داشتند

ولی ديگر . خوشبختانه ابتکار اصلی هنوز به طور قوی در دست رهبری انقالب است
يت درجه، وقت آن رسيده است که رهبران انقالب به يک بررسی تحليلی و عميق و به نها

جامع اوضاع دست بزنند و نتيجه گيری های قاطعی از اين بررسی به عمل آورند و آن ها را 
ات، که می  و برخی اشتباهبا درايت و تدبير اجرا کنند، تا جلوی فاجعه های مکنون سد گردد

   .تکرار نشود تواند هالکت بار باشد
روح اين نتيجه گيری ها بايد ايجاد اطمينان در قلوب طبقات و قشرهای مترقی جامعه 

آزادی تامين خواهد بود، استقالل تحکيم . ما باشد، داير بر آن که انقالب ادامه خواهد يافت
خواهد شد، عدالت اجتماعی برقرار خواهد گرديد و ترقی مدنی در مسير سالم پيش خواهد 

  .رفت
روزی بود که انقالب، جنايتکاران رژيم پهلوی را مجازات می کرد و زندانيان 

ِ . سياسی را آزاد می نمود وردش مديحه امروز روزی شده که کسانی مانند اميرانی، که



 که تمام عمر آذرنوش مهدويانمحمدرضا پهلوی بود، از زندان آزاد می شوند و کسانی مانند 
  !سم و استبداد رزميده اند، اعدامآگاهانه خود را با امپريالي

 .  به خود آمدتا دير نشدهبايد . اين وقايع دردناک، هشدار دهنده و عبرت آموزاند


