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  . موجود از مسير انقالب را نشان می دهدسخنان اخير امام خمينی عمق نگرانی های

در واقع ضدانقالب ایران به زیر رهبری امپریاليسم آمریکا سخت مشغول فعاليت 
ادیوهای ضدانقالبی مدتی است دایر شده و دمبدم مشتریان و شنوندگان بيشتری را ر. است

بازماندگان . جلب می کند و به تحریک و تفتين و پخش شایعات و افترا و بهتان دست می زند
ساواک، افسران شاه پرست، بورژوازی وابسته، روشنفکران طاغوتی، و دیگر عمال 

 رابطه آن ها با مراکز ضدانقالبی .شده اند و می شوندامپریاليسم و رژیم گذشته متشکل 
در این مراکز بين افسران فراری و . واشنگتن، لندن، پاریس و غيره از همه راه دایر است

به » سربازگيری«عمال رژیم گذشته از طرف دفتر اویسی با پرداخت دستمزدهای گزاف 
  .عمل می آید

دشير زاهدی، شاپور بختيار، سرکردگان ضدانقالب از نوع اشرف پهلوی، ار
 و حتی بداخل مرزهای ایران عراقپاليزبان، اویسی و دیگران تحت نظارت آمریکا و شاه به 

ضدانقالب تا . عمال اسرایيل و مصر و عراق و پاکستان در ایران سخت فعالند. می آیند
و نماز و باالترین سطوح رخنه کرده و با سرمایه اندک و آسان یابی مانند ریش و تسبيح 

همراه با چند کلمه سطحی » روس« و دشنام به کمونيسم و اهانت به تظاهر قالبی به دینداری
 .عليه آمریکا، بسياری از مواضع کليدی را در ادارات دولتی کماکان در اختيار دارد

بالفاصله پس از انقالب وارد عمل شده است و برخالف تظاهر عوام » محاصره اقتصادی«
یاليست ها، این محاصره درست متوجه دارو و خواربار است، نه اینکه دارو و فریبانه امپر

بورژوازی بزرگ با نقشه منظمی احتکار و گرانی را اداره می کند . خواربار را مستثنی کند
هدف آن ها یعنی ایجاد گرانی . و عمل خود را با متحدان امپریاليستی، هماهنگ می سازد

  .ضرور و بسيار ضرور هم اکنون عملی شده استطاقت فرسا و کمبود کاالهای 
نمی توان برای هميشه پنداشت که گویا مردم ایران، بواسطه احساس مذهبی و انقالبی 

سرکشی و ناخرسندی شدید . در آینده محروميت های بيشتر را با روزه گرفتن تحمل کنند
کند و برخالف ماه ناشی از بلبشوی عمومی و سختی های اقتصادی، ضدانقالب را تغذیه می 

به رجال برجسته . بر ضدانقالب باز شده است های نخست، زبان ها به شکل نگران کننده ای
آرزوی تجدید رژیم گذشته  و بازگشت شاه مخلوع در برخی حتی . انقالب توهين می شود

 تمام آن نهادهای دولتی و انقالبی که باید با این وضع مبارزه و .کلمات منعکس می گردد
ابله کنند، به شکل حيرت آوری، عمدا یا سهوا به کارهای نادرست دیگری می پردازند و مق

به عيان دیده می شود که انقالب به طرف انفراد می  .آب در آسياب ضدانقالب می ریزند
  !انقالب را دریابيد. انقالب در خطر است. رود

مسلما خالف ممکن است این توصيف فشرده رنگ ها را غليظ تر کرده باشد ولی 
یکی از شرایط رهبری خوب خود را . خالف واقع است اگر جز این گفته شود. واقع نيست



اظهارات اخير امام که . گول نزدن، حقایق را دیدن، آن را با شجاعت و صراحت گفتن است
 نمودار همين آشکارگویی صدیقانه در صریحا از بی ثمری دوران پس از انقالب شکوه کرد،

  . برابر مردم است
در چنين شرایطی نزاع و تفرقه بين نهادهایی که در انقالب شرکت جسته اند و 

به اجتماعات قانونی نيروهای » حزب اهللا«حوادثی از قبيل حمالت مکرر کسانی به نام 
 شادی پر می کند و دانسته یا ، پدیده ای است که قلب شاه مخلوع را در قاهره ازانقالبی دیگر

  .ندانسته خدمت به اوست
 خواستار یک سلسله اقدامات موثر در جهت ادامه انقالب همه نيروهای اصيل انقالب

نيروهایی دوخته شده است که در اداره امور موثر و  چشم ها به سوی امام و تمام آن. هستند
ين حال انقالبی و مترقی الزم است تا تدابير قاطع و موثر و در ع. به انقالب خلق وفادارند

  .روند انقالب از بن بست درآید و دچار تالشی و پژمردگی و تنزل روحی نشود
امام با آغاز مبارزه عليه آمریکا و اعالم آنکه در ایران باز هم انقالب است، انقالبی 

ای در رگ بزرگتر از انقالب اول، هم روش دولت گام به گام را افشا کرد و هم خون تازه 
آیا . اکنون بيش از آن زمان، انقالب به نوعی تجدید حيات نيازمند است. های انقالب ریخت

 آینده نشان این نکته ای است که. اظهارات اخير امام سرآغاز یک تکان تازه انقالبی است
  . خواهد داد

رسميت یافتن مجلس، تشکيل دولت، اعالم برنامه دولت، : ممکن است گفته شود
  .ق های تقویتی اقتصادی، وضع را بهبود خواهد بخشيدتزری

. ، نمی توان این نتيجه گيری را بی بروبرگرد دانستبا سير سریع و منفی حوادث
انقالب باید . وظيفه مقدس انقالبی خود می داند که مانند هميشه، بموقع آزیر دهد» مردم«نامه 

اگر . ای روشن بهبود ایجاد کندبرای وسيع ترین قشرهای تهيدست شهری و روستایی دورنم
قرار باشد همه تالش های مردم با بازی های پس پرده به صفر بدل شود و همه به این نتيجه 

، اعتماد قشرهای وسيع خلق سست می »آش همان آش است و کاسه همان کاسه«برسند که 
ا اگر هم می آیند توده ها یا به ميدان نمی آیند، ی. القيدی جای شور انقالبی را می گيرد. شود

سطحی و از روی ناچاری است و هيجان اصيل جای خود را به ریاکاری می دهد و ریاکاری 
ت حمالت رویارو ضدانقالب خارجی و داخلی که از موفقي. مرگ یک انقالب راستين است

وجبهه ای مایوس شده، دست به پوساندن انقالب زده است و باید گفت که پيشرفت او در این 
بسوی یک نظام ملی و خلقی، : ولی این انقالب است که یا باید به پيش برود.ب استکار خو

بسوی یک نظام همکار امپریاليسم و سرمایه داری  و زمينداری : یا باید به واپس برگردد
سر این دو راهی چه کسی باید درفش اسالم انقالبی را افراشته نگاهدارد؟ چه کسی . بزرگ

روشن است و صریحا هم گفته شده است که دولت  ؟را تعيين نمایدباید مسير بعدی انقالب 
 خصوصی انقالبی و شورای انقالب در تعيين دورنمای جامعه و در نفس نگاهداری مالکيت

این تردید می تواند به بهای شکست انقالب و یا مسخ . سرمایه داران و مالکان مردد است
ه قدرت و توان چاره گری رهبران انقالبی وضع بجایی رسيده است که ب. کامل آن تمام شود

  .نيز نمی توان مطمئن شد و اميدها متوجه قاطعيت و تدبير امام است
  


