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  د گذشتي تجربه بایبا عصا
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 که از یدگاه ها و نظراتیرغم ديروهای بازدارنده، عليز بالوقفه نيران و ستیر تحوالت در ايس
 یروزی را برشانه های راست مي انگارند و مدال پیافته میان یا غرض، آن را پایاس یسر 
 است، بلکه دامنه نبرد را در تمام مسامات جامعه و ارگان های فتادهيزند، نه تنها از نفس نیآو

  . آن گسترش داده استیحکومت
 های یژگی است، چنان در کالف وی تحوالت اجتماعیده ضمن آنکه حامل قانون عمومین پدیا

 جوهر یده است که در نظری اجماليچيران پیص بال انفکاک جامعه ایخود و انبوه خصا
ز يروها نين نیده تری رود که گزی و ابهام خود میرگيآن به گونه ای در تشبرنده ي و پیتکامل

ژه را یت ويفين معقوالت و کیر ایا حذف ناپذین ياساسا وجود عنصر عدالت خواهانه، سنگ
روهای خودی و يز نيرالجبهه قادر به تمين مغلوبه نبرد کثی کنند و به تبع آن در ایانکار م
 . شوندیگانه نميسپاه ب

 یو نادان ین خودپوئي و آهنگ کند گسترش جنبش، همیرجنبیعلل د  ازیکیک  شیب
شناخت دوستان و  الجرم عجز آنان در  رشد ویاديت بنيفين کیص ايتشخ  موثرآن دریروهاين
  .درعرصه جامعه است» گرانید«  تالش ی بها انگاریب

ان يم اما چه در. گردش بود انقالب دری بهمن برفرازیهمان روزها ن نقصان ازیا ريشمش
  جامعه، شدت اغراق دری عدالت جویها گردان  ازیاريان بسيم چه در سکانداران قدرت و

ر بر ين شمشیفرود ا  انحصار قدرت، به دفعات راه را بریایرو  وینقش خود، تنگ نگر
گران، ی دیا بد انگاریچ يه  ویزي ها، دوست ستین انحصار گریا. کر انقالب آسان ساختيپ

  .د که پاشنه آن عدم درک مضمون انقالب بوديچرخ ی میدر درست بر
 مضمون و  ابهام دریعنی، ی فعال اجتماعیروهاي از نیبخش قابل توجه ت بريفين کیتسلط ا

 ش توان ویفرسا ن دريدشمنان، عامل سنگ جه نشناختن دوستان وينت در مرحله انقالب و
  . انقالب بودیروين
 یهارويت نیثرک به اکی باورمند اسالم و نزدیاروهين  ازیريآن زمان بخش کث در

ران را یده انقالب ای، پدی آرمانیدادها، بلکه با درکیت رويماه ه بريش، نه با تکیدگراند
 و یم شاهیرژ نه به ستوه آمده مردم ازيده زمیدو سو پد هر کردند، و در واقع از ی میابیارز
 جامعه جدا و یایمتن پو گر را ازی دی حکومتیزی ریپ  شاه وی به سرنگونیونيليم ميتصم
ات ي ارتباط با حیاز و بي نی کردند که بیت ميخشک از روحان  منجمد ویریل به تصویتبد

  . استیات آسماني سرگرم حیاجتماع
 آن یگاه اجتماعیپا ت را ازيروحان  وی اسالمیت جمهوري که مشروعیک سو باورمندانی از

ت را ي مردم، خود و روحانیاتي حیازهاين  غافل از ویروزياز پ مسرور  کردند ویمنفک م
 با ییاروی و رویحوزه عمل د، دری دی برافالک مییتجزی و الیشگي جامعه، همیرا و
ف يتکال بان خود را ازی، گریمهد زيخ و رستاخی تاریمستعضفان با توسل به انتها«ی ازهاين

  . کردی رها مینين زميسنگ
قدرت ماندند،   کوفتند اما محروم ازی می تند مخالف پاجبهه  که درییاق آنهاين سيهم بر

گر، نه تنها ی دی انقالب، با زبانیاز درک سمت و سو عاجز  ویروزين پیا برآشفته از
 ین وکره خاکيران زمیران و ایاز تاروپود جامعه، ا زيت را ني بلکه روحانی اسالمیجمهور

ن یا.  آسمان وافالکیعنی.  خواستی بردند که  جبهه مخالف میبرداشتند و به همان جائ
 و ی اجتماعیروهايت از ني انفکاک روحانیعنی، یحوزه نظر دو جبهه در  هریاشتراک فکر

تجزا انگاشتن آن، یال ت و واحد ويکر روحاني در پیق مبارزات طبقاتيدن خطوط و آثارعمیند



 

ن بالقوه راه یتحد راند که ضمن انهدام ستون و جبهه می میدو جبهه را عمال به نقطه ا هر
ل ين ت جنبش دری وهدایباني مردم، مراقبت، پشتین حل مسائل جديسنگ بار انقالب، شانه از
 یک درهوای و آن صرفا حفظ قدرتک به خاطر ین ی کرد، و ای می آن خالیبه اهداف واقع

  .انقالب زدند ريس ل اراده خود برير و طپانچه و تحميدست به ت ، کسب قدرتصرفا 
ده یافت پدیآنجا که ناتوان از در ، ازی اسالمیجمهور ت ويروحان  ازی انتزاعیل هاين تحلیا

ر ييتغ ه ویتجز ریناگز ري متضاد جامعه، و سی گوناگون و حتیه هایت با الياستخراج روحان
 یکنش ها مجزا از خ ویدان تاريم رون ازيت را بي روحانأاگرچه نظر.  آن بودیو تکامل بعد

چه  انه، هری اراده گرایاست هاين خود بود که با توسل به سیعمل ا ، در نمودی میاجتماع
  . شدیم  محرکش دوریروهاي آن و نیخ، مضمون تکاملیاز هداف جنبش، حرکت تار شتريب

 آن در اشکال، تظاهر  انقالب، توقف دریسو گم کردن سمت و  دریدگاه فکرین دو دیتضاد ا
، عزم به یاستبداد سلطنت دان آمده ازيمردم به م اگر. دد آن بوي مفیروهايعمل همانا ائتالف ن

 مضمون ی بیتعارم ودش ین را نمیا.  رقم زدندیني خمی را بنام آقایان حکومتيخلع آن و بن
 ی میخی تاریت را شرطین حمایذات ا.  داشتندینيت اهللا خمی با آیونيلي میدانست که توده ها

  .د بوین عدالت و آزادين آن تضميسرشت که نگ
جانب هواخواهان او و  قا مشروط و قامض آن، چه ازيعم عنصر عت وين بیشالوده ا غفلت از
با امکانات موجود   به قهریعرصه اجتماع  برد که درین، راه به جائيجانب مخالف چه از
د و درعرصه ي انقالب انجامیروهايشمار ني و انهدام فرصت ها و تلفات بی، تالشیخیتار
 شد که سرشار از شعار و مکاشفه، خراب آخرالزمان، فتح ییوان هاید دي منجربه تولینظر

 و برق آسا و یا، خواب تحوالت آسمانیاعجاز فرشته پرولتار امت ويز و قيکربال، رستاخ
  .است گری د  هایشان گوئی و پری انقالبیان هایگر هذید

 نگهبان، یه، شورايت فقیانه مساجد، واليران در قالب و آشیانقالب ا ن است که اگریت ايواقع
مضمون  عت ويطب ريي تغیداد نه تنها به معناین رویره محاصره شد، ايغ  ویت رهبريب

 ریناپذ منطقا تکرار  سخت وی و امکان و آزمونیخی تاریفيعدالت خواهانه آن نبود، بلکه تکل
نجا ی درست ااما. ن خود نهادندیری دین باورهاین و هموارتریبود که توده ها فرا راه  آشناتر

 یتحوالت، هسته ا  بروزی هایژگین اختصاصات و ویرغم تمام ايد فراموش کرد که علینبا
  . حرکت است نهاد آن در بالنده در

 عدم تعادل جامعه، و سقوط و تعادل و  نشان داد که مرکزیبه خوب ري اخیتجربه دهه ها
 آن نه یونيلي میروهايالب و نانق ستد وی ای نمین کسيپوت ن وينعل ریز  آن دریروهايصعود ن
سنجاق کراوات کس  زلف و نه عقد دل در تار  هستند وی کسیعبا ش وی ریعاشق ابد

  . بسته اندیگرید
و تا .  تپدیسفره توده ها م ا آن حکومت که درین ی ایوعده ها خ نه دریجوهرتار جان و
 ها، یت و حق کشت، با راهانين سفره رنج معاش، شقاوت فقر، عدم امنیا  که بریزمان
 از یچ سندي تازد، هیخته ميک کالم استثمار و استبداد لگام گسی اسارت و در و ريزنج
ا درود و سرود یدعا و   توان با ورد ویت را نميحاکم  ازیسرائ چ رخت ويه  ویرهبر

  .ساخت داریپا
  .ران استی ای خواهیسال ها جنبش ترق اد مکررین فریا

  
ر  يره جنبش، عدم اعتقاد به تاثیت از داين انگاشتن حاکمروي قدرت، بیکپارچگی تصور

، فرزند همان یمجموعه رهبر  دری آتیجاد گسست و شکاف هایا در ی ترقیروهاين
  . اول انقالب استیها ژه سالی گذشته است، بویاهایرو

 ی و جنگیهمه جا، به خدمت گرفتن تجارب جنبش مانع قمه کش  دری مردمیروهايحضور ن
  . استی همانگونه که اهرم تحوالت اساس.گر استید



 

ت به یل به کانون تمرکز قدین دولت تبدیف تري، ضعی مردمیروهايصورت انفعال ن در
 و خرافات یهمانگونه که مرکز سرکوب و ماجراجوئ. ل خواهد شدی مردم تبدیريگروگانگ
  .خواهد شد

با حفظ سهم مهم » شندیخوسته مردمان یحاکمان شا« وب که ين کالم معیا د درینجاست که بایا
  .» خود هستندیل های بدیستد نا توانیحکومت ها با« ن آورد که ي چنیميخ، ترمیتار
  
  
  
  
  
 


