
 

  لبنان
   مقدمه ای برای فاجعه بزرگتر
  حزب اهللا لبنان را سلول های نظامی وابسته به سپاه پاسداران
  در چارچوب يک سياست جنگی  به ماجراجوئی کشاندند و اين

  .همان چيزی بود که امريکا و اسرائيل می خواستند
  

اين عريان .  است می گذرد مقدمه ايست بر فاجعه بزرگتری که در کمين ايرانآنچه در لبنان
ترين و کوتاه ترين تفسيری است که می توان در باره بمباران گسترده لبنان ارائه داد و به 
همين دليل و در کنار بيان فاجعه انسانی و ويرانی که بمباران لبنان به بار آورده، بايد هنوز 

 ١١ينده ای که از آ. به آينده انديشيد و راه حلی برای جلوگيری از وقوع آن آينده پيدا کرد
سپتامبر در نيويورک آغاز شد و راه توده ساعاتی پس از آن، در اطالعيه ای کوتاه، آن را 

 می رود ٢١جهان به سمت نتايج حريق در رايشتاک قرن . اعالم داشت" ٢١رايشتاک قرن "
و اين همان نکته بسيار مهمی است که حاکميت جمهوری اسالمی هنوز از درک آن ناتوان 

گرچه در بدنه همين حاکميت و بويژه کسانی که زير تيغ حاکميت کنونی قرار دارند، . است
 سپتامبر قوی تر و منطبق تر با واقعيت است، تا تخيالت بيمارگونه، جاه طلبی های ١١درک 

حاکميتی در . جنون آميز و حادثه جوئی های ويران برباد ده حاکميت باصطالح يکدست
  !به قدرت اتمی و يک قطب رقيب برای جهان يک قطبی کنونیخواب و خيال تبديل شدن 

اگر آنچه حسين شريعمتداری، نماينده رهبر در روزنامه کيهان در مصاحبه اخير خود با مجله 
نيوزويک، بعنوان ديدگاه های رهبر مطرح کرده واقعا همان باشد که او ادعا کرده است، 

  ١.قطب فاجعه در بيت رهبری است
اين همان عرصه .  حاکميت يکدست کوبيدن بر طبل جنگ بود و هستبزرگترين خطای

در اولين سرمقاله راه توده که .  سپتامبر خواهان آن بودند و هستند١١ايست که حادثه سازان 
پس از اعالم رئيس جمهور شدن احمدی نژاد انتشار يافت، با صراحت نوشته شد که اکنون 

ته بيانديشيم که احمدی نژاد و آنها که او را به رياست زمان آن رسيده است که عميقا به اين نک
يعنی، اين رئيس جمهور و کابينه . جمهوری رساندند، برای تحقق کدام اهداف چنين کردند

اين که چگونه تقلب شد و يا . نيمه نظامی او برای تحقق چه سياستی بر سر کار آمده است
ند مهم هست و بايد هم به آن انديشيد، اينکه چگونه می خواهند سرکوب داخلی را گسترش ده

اما پيش از آن بايد به آن سياست استراتژيکی فکر کرد که اين تقلب، سرکوب سياسی و کابينه 
ارتباط با فعاليت های اتمی در ايران نيز  به همينگونه، در. خدمت آنست  امنيتی در-نظامی

اند جدا از آن استراتژی باشد که راه توده با اعتقاد کامل نوشت که اين فعاليت نيز نمی تو
 راه توده که لينک آن را در پايان همين ٨٠در سرمقاله شماره . دولت يکدست حاصل آنست

 می آوريم نيز، پيش از آغاز تهاجم به لبنان و در واقع گشوده شدن جبهه جنگ با ٢سرمقاله
نظامی "و "  کشوراصالحات و حفظ"ايران از سنگر لبنان نوشتيم، که نبرد ميان دو سياست 
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ايشان معقتد است كه آهنا در  در رابطه با آمريكا،. در حني اجنام اين كار دمشنان ما ساكت خنواهند نشست اطي كنيم و طبيعت
ايشان معتقدند كه رخدادي بزرگ در .  كنندیانداز يي هستند، نبايد سنگ اند و كساين كه در كاخ شيشه يي نشسته كاخ شيشه

بود، حيت اگر ما جمبور باشيم  خبش خواهد ن رخداد بزرگ بسيار لذت اي. استهاي بزرگ افول قدرت و آنانتظار جهان است 
  . را برايش پرداخت كنيمی زيادیهباي
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 سال مقابله با جنبش ٨سرانجام سياست دوم، پس از " گری برای رهبری جهان اسالم
  .اصالحات پيروز شد و قدرت را بدست گرفت

بنابراين، جنگ لبنان اگر برای عده ای غافلگير کننده بود، برای توده ای ها و آشنايان با مشی 
اين سياست، حزب . ود، بلکه قابل پيش بينی نيز بودتوده ای راه توده نه تنها غافلگير کننده نب

تشکلی که ماهيتی بسيار متفاوت با حزب اهللا سرکوبگر . اهللا لبنان را نيز به کام خود کشيد
همکاری حزب اهللا . جمهوری اسالمی بعنوان خودی ترين نيروی حاکميت يکدست داشت

يش لبنان، فعاليت های مردمی و لبنان در يک جبهه با همه نيروهای ملی و حتی چپ و دگراند
توده ای آن در ميان مردم فقير جنوب لبنان، پايبندی به تفکر سياسی بجای ماجراجوئی 
نظامی، درک و قبول واقعيات منطقه عربی خاورميانه و همراهی با کشورهای منطقه حزب 

ی و فصلی اهللا لبنان را مجهز به زرهی کرده بود که به آن هرگز به آسانی يورش های نوبت
حضور پارلمانی آنها نيز کمربند . دولت های منطقه و بويژه اسرائيل به جنبش فلسطين نبود

های  حاکميت يکدستی که اکنون درايران قدرت را بدست دارد، در همان سال. اين زره بود
آخر مقابله با اصالحات و زمينه سازی برای بازگشت مطلقه به حکومت و پياده کردن 

اين به کام و .  جنگی درايران، حزب اهللا لبنان را نيز بتدريج بدنبال خود کشيد-سياست نظامی
دام کشيدن، تنها از طريق کمک های مالی ممکن نشد، بلکه نفوذ روزنه های سازمانی حزب 

های پراکنده حزب اهللا لبنان که بصورت تشکل . اهللا لبنان نيز اين امکان را فراهم ساخت
سلولی سازمان يافته اند، به سپاه پاسداران و شورای تبليغات اسالمی جمهوری اسالمی امکان 
داد تا شماری از همين سلول های مستقل را به خدمت گرفته و حتی از روی سر رهبر حزب 

بدين ترتيب است . ان تبديل کندتهر اهللا لبنان آنها را به واحدهای نظامی تابع فرامين خود در
که رهبر جمهوری اسالمی از تهران برای حزب اهللا لبنان فرمان صادر می کند و يا 

سيستم ايجاد پايگاه های . مصاحبه های خود برای آن تعيين تکليف می کنند فرماندهان سپاه در
ن، همان پرتاب موشک در محالت مسکونی و يا برخی بلندی های مشرف به شهرها در لبنا

  .بعنوان مراکز اتمی پياده شده است... شيوه ايست که در اطراف تهران، اصفهان، يزد و
هدف از اين سيستم ايجاد هزينه انسانی برای حمله به ايران و برانگيختن افکار عمومی جهان 

 سپتامبر، مانند آتش زنندگان رايشتاک آلمان برای روی کار آمدن ١١است، اما ديديم که 
  .م و آغاز جنگ دوم جهانی به آنچه نمی انديشند قربانيان جنگی و افکار عمومی استفاشيس

 روز پيش از حمله اسرائيل به لبنان از دهان جورج بوش ١۵اين درست همان جمله ايست که 
او در پاسخ به اين نکته مطرح شده . در يک مصاحبه کوتاه از درون کاخ سفيد بيرون آمد

، با صراحت کامل "ايت افکار عمومی امريکا از شما کم شده استحم"توسط خبرنگاران که 
آيندگان قضاوت خواهند . من به آينده می انديشم، به افکار عمومی کنونی کاری ندارم: "گفت
  ."کرد

انتظار  همين اشارات به واقعياتی که در برابر ديدگان ماست، برای نگرانی از آينده ای که در
ان به بهانه موشک های غير اتمی حزب اهللا بمباران می شود، ايران است کافی نيست؟ لبن

برای نابودی موشک های احتماال اتمی ايران، حادثه مخوف تر از آن نخواهد بود که اکنون 
  در لبنان در برابر ماست؟

عده ای تصور کرده اند امريکا از آسمان يک تور نظامی انداخته و حاکميت کنونی را در آن 
اين يک خوش خيالی است و همين خوش .  آسمان می برد و کار تمام می شوداسير کرده و به

خيالی توان مقابله با سياست جنگی حاکميت و حتی فشار داخلی با تجهيز افکار عمومی برای 
  . اتمی را کم کرده است-به زير کشيدن دولت نظامی و يکدست و تابع سياست جنگی

ت و حتی بيان واقعيات باال در باره حزب اهللا که مخالفت با سياست جنگی حاکمي حالی در
لبنان که بسيار بعيد بنظر می رسد بتواند به موقعيت گذشته خود در جنوب لبنان و يا در 
حاکميت لبنان باز گردد، عمال پرتوان تر از آن تور فرضی امريکائی است که به ويرانی 

  .کميت و مردم ايران می انديشدايران و تصاحب مناطق نفتی آن بسيار بيشتر از سرانجام حا



 

ايران تشکيل شده، ما بی  به همين دليل است که در تمام يکسال گذشته که دولت يکدست در
چنين جبهه و کارزار ملی عليه . وقفه از ضرورت شعار صلح و مقابله با جنگ سخن گفته ايم

زير کشيده و در سياست جنگی حاکم، می تواند و بايد بتواند دولت ماجراجوی کنونی را به 
نه نجات ايران و . گام نخست دولتی را بر سر کار آورد که پيش از جنگ، به صلح بيانديشد

نه رهائی از چنگال حکومت يکدست، با سياست جنگی ممکن نيست و شکست فاجعه بار آن 
دهد نه توپ و تانک و موشک و  آنچه ايران را نجات می. را بايد امروز و در آينه لبنان ديد

تی موشک اتمی، بلکه يک جنبش ملی است و اين جنبش ملی نيز ممکن نخواهد شد مگر با ح
  .سپرده شدن سکان هدايت کشور بدست برگزيدگان اين جنبش

   
  
  
  
  


