اﻳﺮان در ﺁﻳﻨﻪ ﺁﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ

در ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

اﺱﺮاﺋﻴﻞ و اﻣﺮﻳﮑﺎ
ﺿﺮﺏﻪ را ﺏﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻓﺮود ﺁوردﻥﺪ
در ﻃﻮل هﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺎرهﺎ ﻃﯽ ﭘﻴﺎم هﺎ و ﺕﻤﺎس هﺎی ﻡﺨﺘﻠﻒ از ﻡﺎ -راﻩ ﺕﻮدﻩ -ﺳﺌﻮال
ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ :ارزیﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ از رویﺪادهﺎی ﺟﺪیﺪ ﻡﻨﻄﻘﻪ ﺥﺎورﻡﻴﺎﻧﻪ و اداﻡﻪ ﺟﻨﮓ در ﻝﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﭼﻴﺴﺖ؟
در هﻤﻴﻦ ارﺕﺒﺎط ،اﺷﺎراﺕﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺥﯽ ﺑﺤﺚ هﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ روی ایﻨﺘﺮﻧﺖ – ﭘﺎﻝﺘﺎگ -ﻡﻴﺎن ﻃﻴﻒ هﺎی
ﻡﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻻن ﺡﺮﻓﯽ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎزﻡﺎﻧﯽ ﭼﭗ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺥﯽ ﻡﻘﺎﻻت و ﺕﺤﻠﻴﻞ هﺎی اﻧﺘﺸﺎر یﺎﻓﺘﻪ
در ﺑﺮﺥﯽ ﻧﺸﺮیﺎت ایﻨﺘﺮﻧﺘﯽ هﻤﻴﻦ ﻃﻴﻒ هﻢ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ راﻩ ﺕﻮدﻩ از هﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روز
ﺁﻏﺎز ایﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺮ ﺥﻮد را درﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﻓﻮری ﺷﻮرای ﺳﺮدﺑﻴﺮی و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری
راﻩ ﺕﻮدﻩ اﻋﻼم داﺷﺖ )ﻡﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻡﻘﺎﻝﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻤﺎرﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻡﺼﺎﺡﺒﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮ
راﻩ ﺕﻮدﻩ( و ﺥﻮاﻩ ﻧﺎﺥﻮاﻩ در ایﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ اداﻡﻪ ﺁن ﭘﺮداﺥﺘﻪ ﻡﯽ ﺷﺪ ،ﻻزم ﻡﯽ داﻧﻴﻢ
ﮐﻤﯽ دﻗﻴﻖ ﺕﺮ و ﺑﺎ رﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و از ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﻡﻬﻢ ﺕﺮ ،ﻡﺴﺌﻠﻪ را در ارﺕﺒﺎط ﺑﺎ رهﺒﺮان
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ و ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی دوﻝﺖ یﮑﺪﺳﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻨﻴﺎدی ﺕﺮ ﺕﻮﺿﻴﺢ داد:
ﺁﻧﭽﻪ ﻡﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺕﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻡﯽ اﺳﺮاﺉﻴﻞ ﺑﻪ ﻝﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺡﺖ اﻋﻼم داﺷﺖ،
ﮐﻪ اﺳﺮاﺉﻴﻞ در ﭼﺎرﭼﻮب یﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺪیﺪ و ﺕﺪویﻦ ﺷﺪﻩ ﺟﻨﮕﯽ در ﻡﻨﻄﻘﻪ ،ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻨﺎیﺖ
دیﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺡﻤﺎیﺖ اﻡﺮیﮑﺎ ﻡﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﺷﻮد و ﺟﻠﻮی ﺁن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد،
ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﻡﻨﻄﻘﻪ ای ﺕﺒﺪیﻞ ﺥﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﮐﻪ ایﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺁن ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ،ﺑﺤﺚ در ﺑﺎرﻩ ﻡﺎهﻴﺖ دوﻝﺖ اﺳﺮاﺉﻴﻞ و یﺎ ﻡﺎهﻴﺖ اﻡﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ ﻡﻬﺎﺟﻢ اﻡﺮیﮑﺎ ﻧﻴﺴﺖ و از
ایﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ایﻦ ﺑﺤﺚ ﺁﻏﺎز ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺤﺚ از ﺁﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﻡﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ راﻩ ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺟﺪیﺪ هﻤﻮار ﺷﺪ و اداﻡﻪ ﺁن ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺥﺘﻢ ﺥﻮاهﺪ ﺷﺪ؟
ﺑﺮ هﻤﻴﻦ اﺳﺎس ،ﻡﺎ ﺑﺎ ﺁن ﻧﻮع ﺑﺤﺚ هﺎی اﻡﺮیﮑﺎﺉﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ایﻦ
ﮐﺸﻮر ﻡﺨﺎﻝﻔﻴﻢ ﮐﻪ دو ﺕﻦ را در ﺑﺮاﺑﺮ هﻢ ﻗﺮار ﻡﯽ دهﻨﺪ و ﻡﯽ ﮔﻮیﻨﺪ یﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ!
یﻌﻨﯽ ،ﭼﻮن اﺳﺮاﺉﻴﻞ ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎر و اﻡﺮیﮑﺎ ﺡﺎﻡﯽ ﺁﻧﺴﺖ و ﺡﻤﺎس و ﺡﺰب اﷲ زیﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺁﻧﻬﺎ،
ﻡﺎ ﺑﺎیﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺎت ﺑﺒﻨﺪیﻢ و از ایﻦ دو در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁن دو ﺡﻤﺎیﺖ ﮐﻨﻴﻢ!
ﺟﻨﺎیﺖ ،ﺑﻤﺒﺎران ،ﮐﺸﺘﺎر ﻡﺮدم و اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻡﻴﻦ هﺎ ﺕﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺉﻴﻞ ﻗﻄﻌﺎ ﻡﺤﮑﻮم اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﻡﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁن ﺑﺎیﺪ ﺑﺴﻴﺞ ﺷﺪ ،اﻡﺎ ایﻦ ﻡﺤﮑﻮﻡﻴﺖ و ایﻦ ﺑﺴﻴﺞ هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ایﻦ ﻡﻔﻬﻮم ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻡﺎ ﺁن ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﺉﯽ را در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺡﺘﯽ ﻝﺒﻨﺎن ﻧﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻓﺮش زیﺮ ﭘﺎی اﺳﺮاﺉﻴﻞ و اﻡﺮیﮑﺎ
ﭘﻬﻦ ﮐﺮد .ایﻦ درﺳﺖ هﻤﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ایﺴﺖ ﮐﻪ در ایﺮان و ﺕﻮﺳﻂ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ﺷﺒﻪ ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ در ﺡﺎل
ﺕﮑﺎﻡﻞ اﺳﺖ .ﻡﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ اﺟﺰاء یﮏ ﭘﺪیﺪﻩ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ دیﺪن ﮐﻞ ﺁن ﭘﺪیﺪﻩ ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ.
ﺡﺰب اﷲ در ﻝﺒﻨﺎن  -ﺑﻮیﮋﻩ در یﮑﺴﺎل اﺥﻴﺮ -و ﺡﻤﺎس در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝﻪ ایﺠﺎد
ﺕﻔﺮﻗﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻡﻘﺎوﻡﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺮاﺉﻴﻞ در ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺸﯽ ﻡﻨﻔﯽ در ﻡﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺡﻤﺎس ﺑﺎ
روی ﮐﺎر ﺁﻡﺪن دوﻝﺖ یﮑﺪﺳﺖ و ﻡﺘﻤﺎیﻞ ﺑﻪ اﺥﻮان اﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻦ در ایﺮان ،دوش ﺑﻪ دوش
هﻮﻝﻮﮐﺎﺳﺖ ﺑﺎزی اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺟﺎﻩ ﻃﻠﺒﯽ هﺎی رهﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﺮای زﻋﺎﻡﺖ ﺟﻬﺎن
اﺳﻼم ﺑﺮ ایﻦ ﻧﻘﺶ ﺥﻮد اﻓﺰود .هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رهﺒﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﻋﺎﻡﻞ ﻧﺎﺑﻮدی
وﺡﺪت ﻡﻠﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻴﺮوی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ،ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺡﺪ و ﺕﻮان ﺥﻮد ﻋﺎﻡﻞ
ﺕﺮور و از ﻡﻴﺪان ﺥﺎرج ﮐﺮدن ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .درهﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎرﻩ راﻩ ﺕﻮدﻩ و
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب "ﺑﺎزی ﺷﻴﻄﺎﻧﯽ" ﮐﻪ ﺕﺤﻘﻴﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﻈﻴﺮ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺎزی اﻡﺮیﮑﺎ واﺳﺮاﺉﻴﻞ ﺑﺎ

ﺑﺮگ "اﺳﻼم" در ﻡﻨﻄﻘﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﻋﺮب ،ﻡﯽ ﺥﻮاﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
"ﺡﻤﺎس" ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺳﺮاﺉﻴﻞ و ﺑﺮای ﻡﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻝﻔﺘﺢ و ﺳﺎزﻡﺎن ﺁزادیﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﺷﺪ ،ﺕﺎ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮیﻦ ﺕﻔﺮﻗﻪ در ایﻦ ﺟﺒﻬﻪ و ﻡﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﮔﻪ هﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﺷﻮد .ﺑﻪ هﻤﻴﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻡﻘﺘﺪا ﺻﺪر در ﻋﺮاق و یﺎ ﺕﺸﺪیﺪ ﮔﺮایﺶ ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﮔﻴﺮی ﺟﻨﮕﯽ رهﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در یﮑﺴﺎل اﺥﻴﺮ و ﻓﺮاﻡﻮش ﮐﺮدن اوﺿﺎع ﻡﻨﻄﻘﻪ و
ﺿﺮورت هﻤﺴﻮﺉﯽ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎی داﺥﻞ ﻝﺒﻨﺎن .ﭼﺮا ﺑﺎیﺪ ﻓﺮاﻡﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺡﻤﺎس ﺑﺎ یﺎﺳﺮﻋﺮﻓﺎت
ﭼﻪ ﮐﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ یﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻡﺘﺮﻗﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎم ارﺕﺠﺎع ﻡﺬهﺒﯽ ﮐﺸﻴﺪ و از درون و ﺑﺎ
ﺡﻤﺎیﺖ ﻡﺎﻝﯽ رهﺒﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ و در راﻩ ﺕﺤﻘﻖ رویﺎهﺎی ﺟﻨﻮن ﺁﻡﻴﺰ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای رهﺒﺮی
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺻﺪور ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺁن را از هﻢ ﭘﺎﺷﺎﻧﺪ؟ ﺁن ﺥﺪﻡﺘﯽ ﮐﻪ
ﺁﻧﻬﺎ از ایﻦ ﻃﺮیﻖ ﺑﻪ اﺳﺮاﺉﻴﻞ و اﻡﺮیﮑﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺕﺎریﺨﯽ اﺳﺖ؛ و ﺁﻧﮑﻪ ﻡﺸﻮق و ﺳﺎزﻡﺎن دهﻨﺪﻩ
ﺁن ﺑﻮد ،ﺡﺎﻻ ﺟﺒﻬﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ را در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﻝﺒﻨﺎن ﻡﯽ ﮐﻮﺑﺪ .ﺕﺎریﺦ ﻡﺼﺮف ﺡﻤﺎس ﺑﺮایﺶ ﺕﻤﺎم
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻈﺎﻡﯽ و ﻡﺎﻝﯽ ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﺑﻪ دوﻝﺖ اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺕﺒﻠﻴﻐﺎﺕﯽ را ﻡﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺶ ﺡﻤﺎس ﺷﺒﻴﻪ هﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻩ هﺎی اﺳﻼﻡﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺟﺮیﺎن ﻡﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دوﻝﺖ ﻡﺘﺮﻗﯽ و دﻡﮑﺮاﺕﻴﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ایﻔﺎء ﮐﺮدﻧﺪ و یﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ
ﻃﺎﻝﺒﺎن و اﻝﻘﺎﻋﺪﻩ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎیﺎن ﺕﺎریﺦ ﻡﺼﺮﻓﺸﺎن ،ﺟﺎی ﺥﻮد را ﺑﻪ ارﺕﺶ
اﺷﻐﺎﻝﮕﺮ اﻡﺮیﮑﺎ و دوﻝﺖ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ هﺎی ﻧﻔﺘﯽ و واﺑﺴﺘﮕﺎن وزارت دﻓﺎع اﻡﺮیﮑﺎ
دادﻧﺪ .در ﺥﻮد ایﺮان ﻧﻴﺰ ،ﺡﺎﻡﻴﺎن ﺡﻤﺎس ،هﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼب و ﻋﻠﻴﻪ
اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﺳﻮد اﻡﺮیﮑﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺡﻤﺎس در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺁزادیﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎزی ﮐﺮد.
ﻡﻘﺎوﻡﺖ ﻡﻠﯽ و ﻡﻘﺎوﻡﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺮاﺉﻴﻞ و اﻡﺮیﮑﺎ و دوﻝﺖ هﺎی دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ و
ﻡﺠﺮی ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی اﻡﺮیﮑﺎ در ﻡﻨﻄﻘﻪ را ،ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﺎﺕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺕﺤﺎدهﺎ و ﺟﺒﻬﻪ هﺎ زدﻧﺪ
"ﻡﻘﺎوﻡﺖ اﺳﻼﻡﯽ" ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،و ﺥﻨﺠﺮ از هﻤﻴﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﻝﺒﻨﺎن وارد ﺷﺪ .ایﻦ ﻧﻘﺶ را
اﺥﻮان اﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﭘﺪر ﺥﻮاﻧﺪﻩ ﺡﻤﺎس در ﻡﻨﻄﻘﻪ و ﺡﺠﺘﻴﻪ در داﺥﻞ ایﺮان ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻡﻨﻄﻘﻪ
ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝﺴﻴﻢ ﻋﺮب و ﺟﺒﻬﻪ هﺎی ﻡﻘﺎوﻡﺖ ﻡﺘﺮﻗﯽ و ﻡﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺮاﺉﻴﻞ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ و در
ایﺮان یﮏ اﻧﻘﻼب ﻋﻈﻴﻢ را ﺑﺰاﻧﻮ در ﺁوردﻧﺪ و ﻡﯽ روﻧﺪ ﺕﺎ ایﺮان را ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ درﮔﻴﺮ ﺟﻨﮕﯽ
ﺥﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ هﻮیﺖ ارﺿﯽ و ﺕﺎریﺨﯽ ﺁن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
ایﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺉﻴﻢ ﺡﻤﺎس ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺥﻂ و رﺑﻂ ﺥﻮد را ،ﻡﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ هﺎی ﻡﺎﻝﯽ از اﻡﺜﺎل اﺡﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ
و یﺎ ﻋﻠﯽ ﺥﺎﻡﻨﻪ ای و ﻓﺮﻡﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﻡﯽ ﮔﻴﺮد و اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰرگ ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن اﻓﺘﺎدن در دام
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ و دوﻝﺖ ﻧﻈﺎﻡﯽ -اﻡﻨﻴﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺥﻮرد ،ﻧﻪ ﺡﺮف ﺕﺎزﻩ
ایﺴﺖ و ﻧﻪ اﻓﺸﺎی رازی .وﻗﺘﯽ رهﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ از ﺕﻬﺮان ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮﻡﯽ دارد ﮐﻪ ﺡﺰب
اﷲ ﻧﺒﺎیﺪ ﺥﻠﻊ ﺳﻼح را ﺑﭙﺬیﺮد و یﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮﻡﯽ دارد "ﻋﺮﻓﺎت" ﺥﺎﺉﻦ اﺳﺖ و ،...ایﻦ اوﺳﺖ ﮐﻪ
رازی را ﻓﺎش ﻡﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻡﺎ.
ﺑﺤﺚ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻤﮏ ﻡﺎﻝﯽ و یﺎ ﺡﻤﺎیﺖ ﻡﻌﻨﻮی اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺤﺚ ایﻨﺴﺖ ﮐﻪ ایﻦ ﮐﻤﮏ و
ﺡﻤﺎیﺖ از ﭼﻪ اهﺪاف ،ﭼﻪ ﺳﺎزﻡﺎن هﺎ و ﺑﺮای ﭼﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻡﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻡﯽ
ﺕﻮاﻧﻴﻢ از ﺁن ﮐﻤﮏ ﻡﺎﻝﯽ ﺡﻤﺎیﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺁزادیﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را زﻡﻴﻦ ﮔﻴﺮ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ
ﺳﻮد اﺳﺮاﺉﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻡﯽ ﺕﻮان از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺕﻘﺴﻴﻢ ﻝﺒﻨﺎن ﺑﻪ دو ﺟﺎﻡﻌﻪ ﺷﻴﻌﻪ و
ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻌﻪ ﺡﻤﺎیﺖ ﮐﺮد؟ ﺁن ﻡﺪل ﺳﺮﮐﻮب و ﺟﻨﺎیﺖ و ﻏﺎرت ﺙﺮوت ﻡﻠﯽ و ریﺨﺘﻦ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ
ﭘﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﻡﺎﺟﺮاﺟﻮیﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻡﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ویﺮاﻧﻪ هﺎی
ﺳﺮﮐﻮب اﺡﺰاب و ﺳﺎزﻡﺎن هﺎ و ﺕﺸﮑﻞ هﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ و ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺒﺰ
ﻧﺎﺑﻮدی یﮏ اﻧﻘﻼب را ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺁن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻡﺪﻝﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺁن را ﺑﺮای ﻝﺒﻨﺎن و
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و یﺎ ﺡﺘﯽ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺁرزو ﮐﺮد؟ ﺡﻀﻮر اﺷﻐﺎﻝﮕﺮاﻧﻪ اﻡﺮیﮑﺎ در ﻋﺮاق و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﻨﮓ و ﺟﻨﺎیﺖ اﺳﺮاﺉﻴﻞ در ﻡﻨﻄﻘﻪ یﮏ روی ﺑﺤﺚ اﺳﺖ و ﺁرزو یﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﻡﺪﻝﯽ
ﺑﺮای ﺁن ﮐﺸﻮرهﺎ یﮏ ﺑﺤﺚ دیﮕﺮ .ﻡﺎ ﺑﺎ هﺮ دو ﻡﺨﺎﻝﻔﻴﻢ!

ﻡﺎ ﻧﻴﺰ ﻡﻌﺘﻘﺪیﻢ هﺮ ﭼﻪ ﺳﺮیﻊ ﺕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻡﻨﻄﻘﻪ ﮔﺸﺎﺉﯽ اﺳﺮاﺉﻴﻞ ﺑﺎیﺪ ایﺴﺘﺎد و ﺟﻬﺎن را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺟﻨﮕﯽ اﻡﺮیﮑﺎ ﺑﺴﻴﺞ ﮐﺮد ،اﻡﺎ ﺁن ایﺴﺘﺎدﮔﯽ و ایﻦ ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎ ﺥﺮاﻓﺎت ﻡﺬهﺒﯽ و
ﺳﺮﮐﻮب و ﺕﻔﺮﻗﻪ ﻧﻴﺮوهﺎ ﻡﻤﮑﻦ ﻡﯽ ﺷﻮد؟ ﺥﻴﺮ و هﺰار ﺑﺎر ﺥﻴﺮ! هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ایﺮان ﻡﻤﮑﻦ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ایﻦ ﻡﻘﺎوﻡﺖ ،ﺑﺮ ﺥﻼف ﺕﺼﻮر ﻧﺎﻡﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ایﺴﺘﺎدن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻡﺮیﮑﺎ و یﺎ اﺳﺮاﺉﻴﻞ ،اﻡﮑﺎن
ﭘﺬیﺮ اﺳﺖ ،هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﻡﺮیﮑﺎ ﻻﺕﻴﻦ و در زیﺮ ﮔﻮش اﻡﺮیﮑﺎ ﺷﺎهﺪش هﺴﺘﻴﻢ .اﻡﺎ ایﻦ
ﻡﻘﺎوﻡﺖ ،اﺑﺘﺪا از ارزیﺎﺑﯽ دﻗﻴﻖ و ﺡﺪاﻗﻞ ﻧﺰدیﮏ ﺑﻪ دﻗﻴﻖ اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن و ﺳﭙﺲ اﺕﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ
هﺎی ﻡﻠﯽ ،ﺕﻤﺮﮐﺰ هﻤﻪ ﻧﻴﺮوهﺎ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺁﮔﺎهﯽ ﻡﺮدم و ﻡﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎﺥﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ،در ﮐﻨﺎر ﺳﻴﺎﺳﺖ
هﺎی ﻡﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺕﻮازن ﻗﺪرت و ﻧﻴﺮوهﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺁﻏﺎز ﻡﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺕﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻡﯽ اﺳﺮاﺉﻴﻞ ﺑﻪ ﻝﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻡﺒﻨﺎی ﺕﺠﺪیﺪ ﻧﻈﺮ در ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺕﻔﺮﻗﻪ اﻧﮕﻴﺰ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی اﺳﻼﻡﯽ ﺷﻮد و ﭘﻴﺶ از ﭼﺸﻢ دوﺥﺘﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ هﺎی ایﺮان ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ
هﺎی ﻡﺎﻝﯽ و ﻧﻈﺎﻡﯽ ،ﭼﺎرﻩ ای ﺑﺮای وﺡﺪت ﻡﻠﯽ ،ﺕﺸﮑﻴﻞ و ﺡﺘﯽ اﺡﻴﺎی دوﺑﺎرﻩ ﺟﺒﻬﻪ هﺎی
ﻡﻘﺎوﻡﺖ – ﺑﺪون ﻡﺮزﺑﻨﺪی هﺎی ﻡﺬهﺒﯽ و ﺥﻮدی و ﻏﻴﺮ ﺥﻮدی -ﺷﻮد ،ایﻦ ﺕﻬﺎﺟﻢ ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ
ﺥﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻡﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﺎر ﺁوردﻩ اﺳﺖ ،یﮏ ﭘﻴﺮوزی ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻡﺘﺮﻗﯽ و
ﻡﻘﺎوﻡﺖ ﻡﻨﻄﻘﻪ ایﺴﺖ .ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن و ﺁیﻨﺪﻩ ﺁن ،ﺑﺎ ارزیﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ و اداﻡﻪ
دار از ﺡﺎدﺙﻪ  ١١ﺳﭙﺘﺎﻡﺒﺮ ﺁﻏﺎز ﻡﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻧﻮزاد ﺁن ،یﻌﻨﯽ رﺑﻮدﻩ ﺷﺪن ﻡﺸﮑﻮک دو ﺳﺮﺑﺎز
اﺳﺮاﺉﻴﻠﯽ ،ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﺁﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﺪیﺪ در ﺥﺎورﻡﻴﺎﻧﻪ ﺷﺪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی اﺕﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻡﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی وﺡﺪت ﻡﻠﯽ در داﺥﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻡﯽ ﺕﻮاﻧﺪ اداﻡﻪ ﺁن ﺑﺸﻮد .ﺕﺮدیﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ
دﺳﺖ هﺎی ﻡﺸﮑﻮک در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺡﻮادث زﻡﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﺪیﺪ در ﻡﻨﻄﻘﻪ و در ﻧﻬﺎن ﺕﺮیﻦ
ﻧﻬﺎدهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ زﻡﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺡﻮادث اﻧﺪ ،ﻡﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎ را ﻡﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ
اﺳﻨﺎد را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﻡﻌﺘﻘﺪیﻢ ﺑﺠﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل یﺎﻓﺘﻦ ایﻦ دﺳﺖ هﺎ و اﺳﻨﺎد – ﮐﻪ ﮐﺎر
ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺴﺖ -ﺑﺎیﺪ ﭘﺎدزهﺮهﺎ را ﻓﻮرا ﺑﻪ ﺥﺪﻡﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ایﻦ ﭘﺎدزهﺮ ،ﭼﻪ در ﻡﻨﻄﻘﻪ و
در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺮاﺉﻴﻞ و اﻡﺮیﮑﺎ و ﭼﻪ در داﺥﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻡﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و
ﺥﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ،ﺟﺰ ﺕﺸﮑﻴﻞ ﺟﺒﻬﻪ هﺎ و اﺕﺤﺎدهﺎی وﺳﻴﻊ ،ﺑﺎ ﻡﺤﻮری ﺕﺮیﻦ و ﺑﻪ روز
ﺕﺮیﻦ ﺷﻌﺎرهﺎ و ﻋﻤﻮﻡﯽ ﺕﺮیﻦ ﺥﻮاﺳﺖ هﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﺟﺒﻬﻪ ﺻﻠﺢ ،اﻡﺮوز در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ
اﺳﺖ .ﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ و ﭼﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻡﺮیﮑﺎ ،اﺳﺮاﺉﻴﻞ
و یﺎ هﺮ ﮐﺸﻮر دیﮕﺮی در ﺁیﻨﺪﻩ.
ﺁیﺎ ایﻦ هﻤﻪ ﺕﺎﮐﻴﺪ روی ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ و دوﻝﺖ یﮑﺪﺳﺖ ﻧﻈﺎﻡﯽ -اﻡﻨﻴﺘﯽ ﺁن
در ﻝﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی داﺥﻠﯽ و ﻡﻨﻄﻘﻪ ای
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دیﮕﺮی ﺑﻮد ،ﺡﻮادث ﮐﻨﻮﻧﯽ روی ﻧﻤﯽ داد؟
ﺑﻪ ایﻦ دو ﺳﺌﻮال ،ﺑﺎ یﮏ ﺳﺌﻮال ﻡﺘﻘﺎﺑﻞ و یﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻡﺘﻘﺎﺑﻞ ﻡﯽ ﺕﻮان ﭘﺎﺳﺦ داد:
 -١ﭼﺮا اﺳﺮاﺉﻴﻞ و اﻡﺮیﮑﺎ در دوران  ٨ﺳﺎﻝﻪ دوﻝﺖ ﺥﺎﺕﻤﯽ و ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﭘﺮهﻴﺰ وی از
ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯽ ،دﻓﺎع از ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺕﻤﺪن هﺎ ،دوری از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎﻡﯽ -اﺕﻤﯽ ،ﺕﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﻡﺪارا و
دﻡﮑﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺥﻮاﻩ ﻧﺎ ﺥﻮاﻩ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺥﺎرﺟﯽ و ﻡﻨﻄﻘﻪ ای ﻧﻴﺰ ﺑﺎزﺕﺎب داﺷﺖ و در دیﺪارهﺎی
ﻡﮑﺮر ﺑﺎ رهﺒﺮان ﺡﻤﺎس و ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﻧﻴﺰ روی ﺁﻧﻬﺎ ﺕﺎﮐﻴﺪ ﻡﯽ ﺷﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻨﮓ را ﺁﻏﺎز
ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻡﺎ در ﺕﻤﺎم ﻃﻮل دوران  ٨ﺳﺎﻝﻪ اﺻﻼﺡﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺎرهﺎ و ﺑﺎرهﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻡﺨﺎﻝﻔﺖ ﺑﺎ
اﺻﻼﺡﺎت در ﻋﻤﻞ یﮏ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻡﺮیﮑﺎﺉﯽ و ﺑﻪ ﺳﻮد اﻡﺮیﮑﺎﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻡﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺟﺎیﮕﺰیﻦ اﺻﻼﺡﺎت و در ﺡﻘﻴﻘﺖ ﻗﺒﻀﻪ ﻗﺪرت ﺕﻮﺳﻂ ﻡﺨﺎﻝﻔﺎن ﺟﺎن ﺳﺨﺖ اﺻﻼﺡﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮد اﻡﺮیﮑﺎ و اﺳﺮاﺉﻴﻞ ﺕﻤﺎم ﺷﺪ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻡﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ارﺕﺒﺎط ﻡﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺁیﻨﺪﻩ ایﺮان.
ﺁن ﭘﻴﻮﻧﺪی ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﺪیﺪ در ﻝﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ایﺮان دارد و ﺡﺘﯽ رهﺒﺮان
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﻧﻴﺰ رﺳﻤﺎ در روزهﺎی اﺥﻴﺮ ﺑﺪان اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﻧﺒﺎیﺪ اﺟﺎزﻩ دهﺪ ﮐﻪ ﻡﺎ

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻝﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و یﺎ ﺳﻮریﻪ را ﺑﯽ ارﺕﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و
ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﺕﺤﻠﻴﻞ و ﺕﻔﺴﻴﺮ ﻡﺎ از ایﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺕﻔﺴﻴﺮی اﺳﺖ ﻡﺮﺕﺒﻂ و ﻧﻪ ﺟﺪا از هﻢ .هﻤﻴﻦ
ﺕﻔﺴﻴﺮ ﻡﺮﺕﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻡﺎ اﻡﮑﺎن ﻡﯽ دهﺪ ﺕﺎ درﺑﺎرﻩ ﺁیﻨﺪﻩ ایﺮان و ﺡﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﻧﻴﺰ
ﺑﮕﻮﺉﻴﻢ و ﺕﺎﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ:
راﻩ ﺡﻞ ﺥﺮوج از ﺑﺤﺮان داﺥﻠﯽ و دﻓﻊ ﺥﻄﺮ ﺥﺎرﺟﯽ ﻧﻪ در ﺕﻮﻝﻴﺪ ﺳﻼح اﺕﻤﯽ و ﺕﻬﺪیﺪهﺎی
ﻧﻈﺎﻡﯽ و ﭘﻮچ و زﻡﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺡﻤﻠﻪ ﺑﻪ ایﺮان ،ﻧﻪ در ﺕﺸﺪیﺪ ﺳﺮﮐﻮب داﺥﻠﯽ و ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺎﻡﻞ ﺕﺮ
ﻓﻀﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻡﺤﺮوم ﺳﺎﺥﺘﻦ ﻡﺮدم از اﺥﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و ﺕﺮویﺞ ﺥﺮاﻓﺎت ،ﻧﻪ در ﺳﺮﮐﻮب
ﺕﺸﮑﻞ هﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی و ﻡﺪﻧﯽ ،ﻧﻪ در ﻧﻔﯽ ﺟﻤﻬﻮریﺖ و دﮔﺮﮔﻮن ﺟﻠﻮﻩ دادن اهﺪاف
اﻧﻘﻼب از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻬﻤﻦ  ... ۵٧ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ﻡﺮدم ،دادن اﻡﮑﺎن
ﻡﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ﻡﺮدم ،ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﻞ ﺁزادیﺨﻮاهﯽ ﻡﺮدم ،اﺡﺘﺮام ﺑﻪ ﺡﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ هﺎی
ﻗﻮﻡﯽ و ﻡﺬهﺒﯽ ایﺮان و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی یﮏ ﺟﺒﻬﻪ ﻡﻠﯽ و ﻃﺮﻓﺪار ﺻﻠﺢ اﺳﺖ.
ایﻦ ﺟﺒﻬﻪ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺕﻤﺎم ﺷﻮاهﺪ و ﻗﺮاﺉﻦ ﻡﻮﺟﻮد در ایﺮان و ﺟﻬﺎن ﻧﺎﮔﺰیﺮ اﺳﺖ ،ﺡﺘﯽ اﮔﺮ
ﺡﮑﻮﻡﺖ و یﺎ ﺑﺨﺶ هﺎﺉﯽ از ﺁن ﺕﺎ ﺁﺥﺮیﻦ ﻧﻔﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁن ایﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻩ و ﻡﺮﺡﻠﻪ ﺑﻪ
ﻡﺮﺡﻠﻪ ،از درون هﺮ ﺟﻤﻊ ﺥﻮدی ،یﮏ ﺟﻤﻊ ﺥﻮدی ﺕﺮ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺂورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺁن ﻡﺘﮑﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺁﻏﻮش ایﻦ ﺟﺒﻬﻪ را ﺑﺮای هﺮ ﮔﺮوﻩ و ﻃﻴﻔﯽ ﮐﻪ در ﻡﺮاﺡﻞ ﻡﺨﺘﻠﻒ ایﻦ ﻡﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮﺥﻮدی ﻡﯽ
ﺷﻮد -اﻋﻢ از ﻧﻈﺎﻡﯽ و ﺳﭙﺎهﯽ ﺑﻮدن و یﺎ ﺳﻴﺎﺳﯽ و روﺡﺎﻧﯽ ﺑﻮدن -ﺑﺎیﺪ ﮔﺸﻮدﻩ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ .ایﻦ
هﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺡﺰب ﺕﺎزﻩ ﺕﺎﺳﻴﺲ ﭼﭗ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺑﻴﺮون ﺁﻡﺪﻩ از دل دوﻝﺖ
دﻡﮑﺮاﺕﻴﮏ ﺳﺎﺑﻖ ایﻦ ﮐﺸﻮر( و اﺡﺰاب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و ﻡﺘﺮﻗﯽ ﻋﺮاق ،در ﺑﺪﺕﺮیﻦ و ﺥﻄﺮﺥﻴﺰﺕﺮیﻦ
ﺷﺮایﻂ ﭘﻴﺶ ﻡﯽ ﺑﺮﻧﺪ:
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺒﻬﻪ ﻡﻠﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻡﻨﺎﻓﻊ ﻡﻠﯽ!

