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انداز جدیدی فراروی تمدن های مشابه خود در جهان تفاوت دارد، زیرا چشمنهضت مردمی ایران با تمامی حرکت

تمدن،  مندانِ قلمروها و مسائل مربوط به انسان وبشری قرار داده است. بنابراین، شایسته است که همۀ عالقه

 .تحوالت آن را با دقت دنبال کنند

ها و اهداف و اخالقیات اصیل و واالیی ها و ریشهای که دارد از گرایشرغم گستردگینهضت مردم ایران به

 .برخوردار است

حزب کمونیست ایران حضور چندانی در نهضت ندارد، هرچند که از  اند،نیروهای راست از صحنۀ نهضت غایب

یک از نیروهای چپ و راست، به این اعتبار که رود. بنابراین، هیچشمار میاحزاب این منطقه بهترین قدیمی

 .نمایندۀ یکی از دو قطب جهان هستند، کمترین تأثیری بر این نهضت ندارند

 

کند، خود با سرکوب آزادی و اتخاذ گرایی متهم میداند که این رژیم که نهضت را به واپسملت ایران می

داند که این رژیم، برای های ارتجاعی را روسفید کرده است. ملت ایران میهای بدویِ حکمرانی، همۀ نظامروش

های آنان، هرگز تردیدی به های بزرگ، در قربانی کردن منافع مردم و پیشکش کردن ثروتجلب رضایت قدرت

کند، بر ایثار و فداکاری در راه ها قیاس میخود راه نداده است. ملت ایران وقتی چنین رفتاری را با اصالت انقالبی

کند رغم اینکه سالحی در دست ندارد، با خون خود، قهرمانانه، مبارزه میشود. این ملت بهتر میآرمان آنان راسخ

 .کندناپذیر ایجاد میو قدرتی شکست

 

همه و همه در این  اندرخاستهبلکه از همۀ ایران ب انقالبیان ایران به هیچ طبقۀ خاصِ اجتماعی منحصر نیستند،

 .های مختلف خود در این نهضت شرکت جسته استانقالب حضور دارند. ملت ایران با همۀ نسل

ها را های عربی و حتی فلسطینیهمین حقایق است که رژیم را بر آن داشته تا چپ و راست، شرق و غرب، نظام

 .کندن نهضت اذعان میمتهم کند و به این ترتیب، به گستردگی و عمق مردمی ای

ها و سخنان رسانی خاص خود را یافته است. گفتهرژیم شاه، امروز سیستم اطالع حرکتِ مخالفانِ 

 .های همۀ ملت ایران جای گرفته استقلبدر رهبران آنان 

 



انقالبی حق آن است که بگویم خاستگاه این حرکت و ایمان و آرمان آن، همان اهداف بیکران انسانی و اخالقی و 

کند؛ ها تداعی مینوردد، بیش از هرچیز ندای پیامبران را در اذهان انساناست. موجی که امروز ایران را در می

طلبان قرار های صاحبان مذاهب و فِرَق و منفعتندای راستین حرکت پیامبران را، قبل از اینکه دستخوش انحراف

 .گیرد

روشنی تصریح رهبر آن، امام خمینی، با روزنامۀ لوموند، به 1987اهداف انقالب، در مصاحبۀ مورخ ششم می 

 .کندبخش آن اشاره میشده است. او با تأکید بر اصالت این حرکت به ابعاد ملی و فرهنگی و رهایی

 

 :آمیز آن چند نکتۀ اساسی را فراروی جهان امروز قرار داده استحوادث جاری ایران و رخدادهای فاجعه

دهند، شایسته است که این تجربۀ انسانیِ منحصر مسائل انسان و تمدن بشری اهمیت میکسانی که به  .1

دقت بررسی و در برابر تبلیغات مخالف و مغرضانه از آن جریان دارد، به به فرد را که اکنون در ایران

 .حمایت کنند

ۀ امور، حتی در این رغم برخورداری از بیشترین امکانات، در همسال حکومت و به 37رژیم شاه پس از   .2

ترین حد که خود را از خشم ملت در امان نگه دارد، ناکام مانده است. این همه در حالی است که بزرگ

 .انبار تسلیحاتی جهان سوم در اختیار همین رژیم قرار دارد

های اخالقیِ انسانِ متمدن، امروز در ایران در معرض خطر است. تا زمانی که رژیم ایران با ارزش .3

دهد، هرقدر ریزی و سلب آزادی ادامه میپیشرفت و دموکراسی به اعمال سرکوبگرانه و خوندعاهای ا

 .ها پاسداری کردتوان از این ارزشهم که در جهان حمایت شود، نمی

روست، دیروز از تضمین امنیت های داخلی روبهرژیمی که امروز با امواج نارضایتی مردم و خیل ناآرامی .4

چیز بیش از گفت. این امر بیانگر آن است که هیچاقیانوس هند و حتی سومالی سخن میخلیج فارس، 

 .کندچنین آن را پریشان و آزرده نمیهای مردمی اینحرکت

هشداری به انسان معاصر، به وجدان و به احساس مسئولیت  اکنون در ایران جریان داردهایی که همعامقتل

را به جهانیان عرضه بدارند و ضمن چنین  اتصویر واقعی این کشتارهها اوست. شایسته است که انسان

 .خدمتی، بیزاری خود را از این اعمال نمایان سازند

 


