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ﺿﺪ اﻧﻘﻼب در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻨﮕﺒﺎر
ﺣﻘﯾﻘت اﻧﻘﻼب ﺛور ،دوﺷﻧﺑﮫ  ٢٠ﺣوت ١٣۵٨
 ١٠ﻣﺎرچ ١٩٨٠
)در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺣوادث ﺣوت  ١٣۵٨ﺷﮭر ﮐﺎﺑل(

ظﺎھر طﻧﯾن
دﺷﻣﻧﺎن ﻣردم ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘر روﺋﯽ ﮐﺎﻣل ھﻣﯾن اﮐﻧون ﺑرای ﭘوﺷش ﺷﮑﺳت ﻧﻧﮕﺑﺎر و ﺷرﻣﮕﯾن ﺧود ،ﺷورش
ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﮫ ﺣوت را در ﭘﻧﺎه ﻋﺑﺎرات ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋﻘﻼﺋﯽ »ﻗﯾﺎم ﻣﻠﯽ« ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻏوﻏﺎی
آﺷوﺑﮕران اﺟﯾر را ﮐﮫ ﺳﯾﻣﺎی ﮐرﯾﮫ و ﻧﮑﺑت ﺑﺎر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻣﺎﺋوﯾﺳم و ارﺗﺟﺎع ﺳﯾﺎه از ورای آن ﺑﮫ
ﺻراﺣت ﻧﻣﺎﯾﺎن اﺳت ﺑﮫ »ﺿﻌف« ﻣﺎ ﻋطف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣردم ﻣﺎ ﮔواه زﻧده اﻧد ﮐﮫ ﺷورش ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﮫ ﺣوت ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﻘدﻣﺎت و ﻧﻘﺷﮫ ﻋﻣﻠﯽ آن در
ﺗﺎﻻر ھﺎی در ﺑﺳﺗﮫ و اﺗﺎﻗﮏ ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺳﯾﺎه ﺗدارک ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺧوﻧﯾن اﻣرﯾﮑﺎ در اﺗﺣﺎد
ﻧﺎ ﻣﻘدس و ﺳﯾﺎھﮑﺎراﻧﮫ ﺑﺎ رھﺑری ﭘﮑن و ارﺗﺟﺎع ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از دو ﻣﺎه ﺑدﯾﻧﺳو در ﺗﻼش ﺟﻧون آﻣﯾز و
وﺳﯾﻊ و در طﯽ ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ و دﯾد و وادﯾد ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﮐﺎر اﻗداﻣﺎت ﻋﻣﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن اﻧﻘﻼب ﺛور
را طرﺣرﯾزی ﻧﻣوده و ﺗدارک دﯾده ﺑودﻧد .اﺳﻧﺎد و ﮔواھﯽ ھﺎی ﻓراوان ﻧﻘش ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ و
ﻣﺗﺣدﯾن ﻧﺎﺑﺧرد آن را در ﺣوادث اﺧﯾر ﺑﺎ وﺿوح ﮐﺎﻣل ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
ﺳوال اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺧﯾر را ﮐﮫ ﭼﯾزی ﭼﯾز ﻧﯾرﻧﮓ ﻧو اﺳﺗﻌﻣﺎری
آزﻣون ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﺑود »ﻗﯾﺎم ﻣﻠﯽ«)!( ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻧد و آن را دﻟﯾل »ﺿﻌف« ﻣﺎ ﺗﻘﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد؟!
ﭘﺎﺳﺦ روﺷن اﺳت :ﺿد اﻧﻘﻼب دﯾرﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻐذﯾﮫ از ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﻣذھﺑﯽ داﻣﻧﮥ ﮔﺳﺗرده ﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺧﺷﯾده اﺳت و اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮫ راه ﻣﻣﮑن ﺑرای »ﻧﺟﺎت«)!( طﺑﻘﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر و ﺑﯾداد ﮔر از
ﺑﺣران ﻓرﺳﺎﯾﺷﮕر و داﻣﻧﮕﯾر ﺷﺎن ﺑوده ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ آن ﺷﺎﯾد)!( ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻟﺑﮥ ﺗﯾز ﺧﺷم ﺗوده ھﺎ و ﺧﻠق
ﻣﺎ را از ﺟﺎﻧب اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔران ﺑرﮔرداﻧﻧد .ﺑﻘﺎی ﺿد اﻧﻘﻼب در داﻣن زدن ﺑﮫ ھﻣﯾن ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت.
و اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ آن ھﺎ ﺑدان ﭘﯽ ﺑرده ﺑودﻧد.
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اﻧﻘﻼب ﺛور ﻣوﻟود وﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺳﻠط ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺑود ،ﮐﮫ ﺑر طﺑق ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
زاده ﺷد .اﻧﻘﻼب ﺛور ﭘدﯾده ﺗﺻﺎدﻓﯽ و ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد ﻧﺑوده اﺳت.
وﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ در ھﻣﭘﯾوﻧدی ﺑﺎ ﻋﺎﻣل ذھﻧﯽ ﻗوﺗﻣﻧد ﯾﻌﻧﯽ ح.د.خ.ا .ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﺗﮑوﯾن ﮐﯾﻔﯽ
اﻧﻘﻼب ﺛور اﺳت .و اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺿد اﻧﻘﻼب ﺑر ﺧﻼف ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی ﺗﮑﺎﻣل در ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﻧدﯾﺳت ھﺎی
ﺧﺎﺋن و ﻣرﺗد اﻣﯾﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ھﻣﺎن ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﻧﺎﻣﺑرده راه »رام« ﮐردن ﺗوﻓﺎن ﺳﮭﻣﮕﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ را)!(
در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮔران و ﺟﺑﺎران را از ورطﮫ ﻧﺎﺑودی ﺣﺗﻣﯽ ﻧﺟﺎت دھﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺳﺗرون
ﺑودن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺧود را از طرﯾق ﻧﻔﯽ ﺿرورﯾﺎت رو ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش و ﻋﯾﻧﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﻧﮕﮭداﺷﺗﻧد.
دﺷﻣﻧﺎن ﻣردم ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوطﺋﮫ ﺟﻧﺎﯾت ،ﺗرور ،ﺧﯾﺎﻧت ،آدﻣﺳوزی ،ﺧراﺑﮑﺎری و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از اﻋﺗﻘﺎدات
ﻣذھﺑﯽ ﺗوده ھﺎ ﺧواﺳﺗﻧد راه اﻧﻘﻼب را ﺳد ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻋﯾﻧﯾت ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ را اﻧﮑﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد .وﻟﯽ اﯾن
ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرﯾﺎد زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﺗوده ھﺎ را ﺑﺳﯾﺞ ﻧﻣود ،ﺷﺎھراه
ﺗﮑﺎﻣل را ﺑﺎز ﮐرد روش اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﭘﯽ در ﭘﯽ اداﻣﮫ داد و در ﺷش ﺟدی ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑر اﺳﺎس اراده
ﺗوده ھﺎی ﺧﻠق طرد ﺷﯾوه ﺳﺎﺑق زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ را اﻋﻼم و راه اﺻﯾل و واﻗﻌﯽ اﻧﻘﻼب را روﺷن
ﺳﺎﺧت.
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و در راس اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﻌد از ﺷش ﺟدی در اﻟﺗﮭﺎب ﻓزاﯾﻧده ﺗﻣﺎم ﻧﯾروی ﺧود را ﺑﺳﯾﺞ
ﮐرد ﺗﺎ ﻗﺑل از آن ﮐﮫ ﺗوده ھﺎ اﯾن ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘوۀ ﻣﻠﯾوﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻓداﮐﺎراﻧﮫ از
اﻧﻘﻼب ﺑﭘﺎ ﺧﯾزﻧد ،ﺑﮫ ﻓﻌل ﻋﻘﯾم ﺣﯾل و ﺗوطﺋﮫ ھﺎی ﺧود ﺑﺎب ﻧوی ﮔﺷود و اﻗداﻣﺎت ﻋﺎﺟل!! را ﻣﻌرض
اﺟرا ﮔذاﺷت ﺟﻧﮓ رواﻧﯽ ﺟﻧون آﻣﯾز ،ﺗﻔرﻗﮫ اﻓﮕﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺷﺎﯾﻌﮫ و ﺷﺎﯾﻌﮫ ﺳﺎزی،
اﻗداﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺻوﯾر ﻣﺧﺗﺻری اﺳت از ﺗﻼش ھﺎی ﺧودﭘو و ﮐور اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻧﺳﺎﻧﯽ ،اﺻوﻟﯽ دﻗﯾق و ﺧوﻧﺳرداﻧﮫ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺗﺣول ﺷش
ﺟدی ﺗظﺎھر ﻋﻣﻠﯽ وﺳﯾﻌﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .اﻗداﻣﺎت دوﻟت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ را ﻋﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧت زﯾرا
ﺟرﯾﺎن ﺗﺑدﯾل ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻘوه ﻣردم از اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻔﻌل از آن ﺟرﯾﺎن ﺷد ﻣﺣﺳوس و
داﺋم اﻟﺗزاﯾد.
ﺑدﯾن ﺟﮭت ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺑت طﻼﯾﯽ داﻟر و ﭘوﻧد راھﯽ ﻧداﺷﺗﻧد ﺟز ﺷورش ﻋﺻﯾﺎﻧﮕراﻧﮫ و
وﯾراﻧﮕر و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﮐﺷﺎﻧدن ﻗﺻدی ﻣردم ﺑر ﺿد اﻧﻘﻼب و ﺗﺣﻣﯾل ﺷدت ﻋﻣل و ﺧﺷوﻧت دوﻟت ﺑر
ﻣردم .وﻟﯽ آن ھﺎ ﮐور ﺧواﻧده ﺑودﻧد دوﻟت ﻣﺎ دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن ﺧود را ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﻣود و ﺧرس ھﺎی ﺗﯾر
ﺧورده و ﻋﺻﺑﯽ ﯾﮑﮫ و ﺗﻧﮭﺎ و دور از ﻣردم را از ﭘﺷت دﯾوار ھﺎ و ﮐﻧﺞ ﺑﺎغ ھﺎ ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎل ﻗﺎﻧون ﺳﭘرد و
وﻗﺗﯽ ﻣردم ﺑﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻧﻔرﯾن ﮐرد آﻧﮕﺎه ﻧوﺣﮥ دﯾﮕری ﺳر دادﻧد.
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ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎﻻ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ ﺗرورﯾﺳم ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود را در زﯾر ﻋﺑﺎرت »ﻗﯾﺎم ﻣﻠﯽ« ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗوطﺋﮫ
ﮔری ﮔروھﯽ و اﻧﺗﻘﺎﻣﺟوﯾﺎﻧﮫ را ﻋﺻﯾﺎن ﺗوده ای ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و اﯾن واﺿﺣﺎ ً اﻧﻘﻼﺑﯾﮕری ﮐﺎذب آﻧﻌده
»ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎﺑﺎن« اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از ھر ﺷﮑﺳت وظﯾﻔﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺗﺎ اﺳﺗدﻻل دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺳﺎزﻧد(!).
اﯾن طرﺣﮭﺎ در ﻣﺣﯾط ﺑﮑر روﺷﻧﻔﮑری و ﻗﺷرھﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻧﺎ آﮔﺎه از ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ھﯾﺎھوی ﻓراوان
رھﺎ ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ اﯾن ھﻣﺎن طرح آﺷﻧﺎی »ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ« و »ﺗرورﯾﺳم« اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔراﻧﮫ اﺳت.
ﺑﻠوای ﺧراﺑﮑﺎراﻧﮫ و ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔروھﯽ ﻣﻌدود و آﻧﮭم ﻧﺎھﻣﮕون را در ﺟﺎﯾﯽ »ﻗﯾﺎم ﻣﻠﯽ«)!( و در
ﺟﺎﯾﯽ »ﺟﻧﺑش ﻣذھﺑﯽ« ﻧﺎﻣﯾدن و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧود را زﯾر ﭘرده »ﺣﻣﺎﺳﮫ ﻣﻠت« ﭘﻧﮭﺎن ﻧﻣودن و
ﺷرارت ﺑﺎر ﺗرﯾن ﻓﺗﻧﮫ ﮔری ﺧود را »اﻣواج ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﻠﯽ« ﻧﺎم ﮔذاردن ،و ﺑر ھﻣﮫ اﻋﻣﺎل رذﯾﻼﻧﮫ و
ھرج و ﻣرج طﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣﺳﻠﺢ ﺧود ﻋﻧوان »ﺗظﺎھرات ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز«)!( ﺑﺧﺷﯾدن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز
رﯾﺎﮐﺎری ﺳﺎﻟوﺳﺎﻧﮫ ،ﺟز اﻋﺗراﻓﺎت ﺷرﻣﮕﯾن ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﺧود.
ﻣﻧطق اﯾن ﺷورش ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻣﺎن ﻣﻧطق آﺷﻧﺎی ﺗرور اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﯾﮑﯽ از رھﺑران ﺑزرگ
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺟﮭﺎن:
»ﺗرور ﻣﻧطق ﺧود را دارد ،ﻣﻧطق ﻧوﻣﯾد ﺷدن  . . .ﻣﻧطق ﺑﺎور از دﺳت رﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗوده ھﺎ . . .
ﻣﻧطق ﺣﺎﻟت ﻏﯾر ﻋﺎدی و ھﺳﺗرﯾﮏ ﻣﺧﺗص روﺷﻧﻔﮑران و ﻣﻧطق ﻧﺎﺗواﻧﯽ «. . .
و ھم:
»ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ﭘﯾوﻧد »ﺑﺎ ﺗوده ھﺎ« از دﺳت داده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ھﯾﭼﮕﺎه ﺑدان اﯾﻣﺎن
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑراﯾش دﺷوار اﺳت ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺑرآﺷﻔﺗﮫ ﮔﯽ و ﻧﯾروی ﺧود را در راھﯽ ﺑﮫ ﺟز از ﺗرور
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد«.
ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾوه ﻋﻣل ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯾون ھﻣﯾﺷﮫ ﺷﯾوۀ ﺑوده اﺳت در ﺟﮭت ﺗﺣﻣﯾق ﺗوده ھﺎ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗوده ای ھﯾﭻ ﻧوع ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯾون ﻧﯾروی ﺧود را در آن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺗﺎ ﺑر ﺧﻼف اﻣر ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد ﺗﮑﺎﻣل ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺣﻘﺎﯾق را
ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﻧد .ﻣﻧطق آن ھﺎ ﻣﻧطق ﺑﯽ ﺑﺎوری و ﺧراﺑﮑﺎری اﺳت .ﺑﺎﮐوﻧﯾن ﭘدر ﺑدﺗرﯾن ﻧوع اﻧﺎرﺷﯾﺳم ﻣﯽ
ﮔﻔت:
»ﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ رھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻣردم ﻓﻘﯾر و زﺣﻣﺗﮑش ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
ﺧﻠﻘﯽ و وﯾراﻧﮕر ﻣﻘدور اﺳت ،ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل و
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ﮔﺳﺗرش آن ﻓﻼﮐت ھﺎ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺎﺳﮫ ﺻﺑر ﻣردم را ﻟﺑرﯾز ﮐرده و آن را ﺑﮫ ﻗﯾﺎم
ﺑر اﻧﮕﯾزﻧد«
ﭼﭘرو ﻣﻌروف دﯾﮕری ﺑرای ﺷورش ھﺎی ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ طرح زﯾرﯾن را ﻣﯽ دھد:
»ﺑﯽ آﻧﮑﮫ رد ﭘﺎﯾﯽ از ﺧراﺑﮑﺎری ﺧود ﺑﮕذارﯾد ،در اﻣر ﺗوﻟﯾد اﺧﻼل ﮐﻧﯾد ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ را از ﮐﺎر
ﺑﯾﺎﻧدازﯾد ،در ﮐﺎر ﺧود ﻋﻣداً ﺑﯽ دﻗﺗﯽ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ اﺑزار ﮐﺎر را ﺑدزدﯾد«.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﺷﯾوه ﻋﻣل آن ھﺎﺋﯾﮑﮫ ﺧود را ﻣﺟﺎھدﯾن اﺳﻼم)!( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﯾﺎ ھم اﻧﻘﻼﺑﯾون ارﺗودوﮐس)!( و
ﺑﻌد از آن ﺑر اﯾن اﻋﻣﺎل ﻧﺎم »ﻗﯾﺎم ﻣﻠﯽ« ﻣﯽ ﮔذارﻧد.
آﻗﺎﯾﺎن اﻧﻘﻼب آﺧرﯾن ﭼﺎره ﺑﯾﭼﺎرﮔﺎن ﻧﯾﺳت ،اﯾن ﺷﻌﺎر ﭘوچ اﺳت ﮐﮫ »ھرﭼﮫ ﺑد ﺗر ،ﺑﮭﺗر« اﻋﻣﺎل ﺷﻣﺎ
ﺟز ﺟﻧون وﺣﺷﯽ و دﻟﺗﻧﮓ ﭼﻧد ﻓرد ﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻧوان دﯾﮕری ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧد.
اﻧﺎرﺷﯾﺳم و ھرج و ﻣرج طﻠﺑﯽ ﺟرﯾﺎﻧﯾﺳت ﻏﯾر اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧده ﻋدم اﻋﺗﻘﺎد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣردم و ﺑﮫ
ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ.
آن دوران ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ دﮔر ﺑﺗوان آﯾﯾن ھﺎی ﮐوﺗﮫ ﻧظراﻧﮫ و ﻏرض آﻟود را ﺑر ﻣردم ﺗﺣﻣﯾل ﮐرد
ﻣردم ﻣﺎ روز ﺗﺎ روز ﺑﮫ ﺑﯾﮭوده ﮔﯽ و ﭼﮭرۀ ﮐذاﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﺗﺎد ﻧوزاﯾﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ در ﮐﺟﺎﺳت و ﻓﺿﯾﻠت ﻧﺎﯾﺎب ﭘﯾﺷﺂھﻧﮕﯽ ﺧﻠق ﺑﺎ ﮐﯽ اﺳت .ﻣردم ﻣﺎ در ﻧﯾﮑﺧواھﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ دوﻟت
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺎن ﺑروی ﺷﻣﺎ ُﺗف ﻣﯽ اﻧدازﻧد و ﻧﻔرﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.
ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ھﺳﺗﯾم ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد زﻣﺎن و ﻧﯾﺎز ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﻣﺎ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺧﻠق ﺑﺎ ﺿد اﻧﻘﻼب و درﺳت ﻧﻘطﮫ
ﻣﻘﺎﺑل ﺧواﺳت زﻣﺎن.
ﺑﮕذار ھﻣﮥ دﺷﻣﻧﺎن زوزه ﺑﮑﺷﻧد ،ﻓرﯾﺎد ﮐﻧﻧد ،ھﺎی و ھوی ﺑراه ﺑﯾﺎﻧدازﻧد وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﻏﮭﺎی ﺑزرگ ﺑﺷﺎرت
را ﺑﺎ ﺧوﻧﻣﺎن ﻓﺗﺢ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺧون ﻣﺎ ،ﺧون رﻓﻘﺎی ﻣﺎ ﺑر ﺑﺎم ھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎس و ﻣﻌﺎﺑر ﺑﯽ ﻧﺎم ﮔواه ﺻداﻗت ﻣﺎﺳت .ﺻداﻗت ﺑﮫ ﺧﻠق و ﺑﮫ
اﻧﻘﻼب و ﺑﮫ آﯾﻧده زﯾﺑﺎ.
ﺗﮭﯾﮫ ،ﺗرﺗﯾب و ﺗﺎﯾپ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری از ع  .ق  .ﻓﺿـﻠﯽ
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