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 سئوال - راه توده- مختلف از مایام ها و تماس هاي پی که گذشت، بارها طیدر طول هفته ا

ن يجنگ در لبنان و فلسطادامه انه و يد منطقه خاورمی جدیدادهای شما از رویابیارز: کرده اند
  ست؟يچ

 یف هايان طي م- پالتاگ–نترنت ی ای شبانه روی بحث های به برخین ارتباط، اشاراتيدر هم
افته ی انتشار یل هاي مقاالت و تحلیز برخي چپ و نی و فعاالن سازمانیمختلف فعاالن حرف

ن روز يهمان نخستبا آنکه راه توده از . کرده اندهم ف ين طي همینترنتیات ای نشریدر برخ
 یاستگذاري و سیري سردبی شورای فورین جنگ نظر خود را درچارچوب جمعبندیآغاز ا

ر يصفحه اول شماره گذشته و مصاحبه سردبسرمقاله د به يمراجعه کن( راه توده اعالم داشت
 مي دانی، الزم مد شی پرداخته مبه ادامه آند یز باين شماره نیا و خواه ناخواه در) راه توده

رهبران ار مهم تر، مسئله را در ارتباط با يو از آن بسو با رجعت به گذشته، ق تر ي دقیکم
  :ح  دادي تر توضیادي بن،یکدست کنونی دولت یاست هايس و ی اسالمیجمهور

  
 د با صراحت اعالم داشت،ین است، بايل به لبنان و فلسطي اسرائیآنچه مربوط به تهاجم نظام

ت ی سرگرم جنا در منطقه،ین شده جنگید و تدویک نقشه جدی در چارچوب لي اسرائکه
 آن گرفته نشود، ی و اگر غفلت شود و جلوکا ممکن نبودیت امری است که جز با حمایگرید

 . بزرگ آن خواهد بودیران قربانی که ا ای فاجعه.ل خواهد شدی تبدی منطقه ایبه فاجعه ا
ست و از يکا نیسم مهاجم امريالیت امپري ماهایل و يت دولت اسرائي بحث در باره ماه،نیبنابرا

 ی شود که چگونه راه برای شود، بلکه بحث از آنجا شروع می آغاز نمن بحثی ازينجا نیا
  د؟ شخواهدختم د هموار شد و ادامه آن به کجا یجنگ جد
ن یا در یاست جمهوریوه انتخابات ري به ش،یکائی امریما با آن نوع بحث هان اساس، يبر هم
! دي را انتخاب کنیکیند ی گوی دهند و میم که دو تن را در برابر هم قرار ميمخالف کشور

ر ضربات آنها، ی آنست و حماس و حزب اهللا زیکا حامیتکار و امریل جناي، چون اسرائیعنی
  !ميت کنین دو در برابر آن دو حمای از ام ویات ببنديد چشم بر واقعیما با
 یل قطعا محکوم است و برايتوسط اسرائ ن هايشغال سرزمت، بمباران، کشتار مردم و ایجنا

ن مفهوم باشد ی تواند به ایج هرگز نمين بسیت و اين محکومیج شد، اما ايد بسیمقابله با آن با
کا یل و امري اسرائیر پایم که فرش زينيلبنان نب یحتن و ي را در فلسطیاست هائيکه ما آن س
حال  ست دريت شبه فاشيران و توسط حاکمیه در است کین درست همان فاجعه ایا. پهن کرد
  .م شدينخواهده یآن پددن کل یم، قادر به دينيده را ببیک پدیم اجزاء يما اگر نتوان. ستتکامل ا

جاد یچند ساله ا استين و با سي و حماس در فلسط-ري اخکسالیژه در ی بو- لبنان حزب اهللا در
با حماس  . در منطقه داشته اندی منفی عمل نقشدرل يتفرقه در جبهه مقاومت در برابر اسرائ

ران، دوش به دوش ین در ايل به اخوان المسلمیکدست و متمای کار آمدن دولت یرو
هان  زعامت جی برای اسالمی رهبر جمهوری های نژاد و جاه طلبی احمدیهولوکاست باز

 ی عامل نابودی اسالمی جمهوریهمانگونه که رهبران کنون. ن نقش خود افزودیاسالم بر ا
ز در حد و توان خود عامل ي، آنها نکشور بوده اند  دری انقالبیروي و سرکوب نیوحدت مل

ن شماره راه توده و يدرهم. ن بودندي در فلسطی انقالبیروهايدان خارج کردن نيترور و از م
با ل يکا واسرائی امریر در باره بازي است کم نظیقيکه تحق" یطاني شیباز"به نقل از کتاب 



د که چگونه ي خوانی م، عربیستيوناليدر منطقه و در برابر جنبش چپ و ناس" اسالم"برگ 
ن يبخش فلسطی مقابله با جنبش الفتح و سازمان آزادیل و برايبه کمک اسرائ" حماس"
ن جنبش یا  دری انقالبین جبهه و مقابله با رگه هایا ن تفرقه دری تا نقش آفر، شدیانگذاريبن

سمت ش حزب اهللا لبنان به ید گرایا تشدی و مقتدا صدر در عراقونه است نقش نگيبه هم. شود
 و فراموش کردن اوضاع منطقه و ريکسال اخی در ی اسالمی رهبر جمهوریگيری جنگ

اسرعرفات ی حماس با د فراموش کرد کهی چرا با. داخل لبنانیروهاي با نیضرورت همسوئ
 و از درون و با دي کشی به کام ارتجاع مذهب رایني فلسطیک جنبش مترقی و چگونه چه کرد

 ی رهبریز آنها براي جنون آمیاهای تحقق رو در راه وی اسالمی رهبران جمهوریت مالیحما
 که ی آن خدمتد؟ان آن را از هم پاش به سراسر جهانی اسالمیجهان اسالم و صدور جمهور

آنکه مشوق و سازمان دهنده ؛ و  استیخیتارکا کردند یل و امري به اسرائقین طری از اآنها
ش تمام یخ مصرف حماس برای تار. کوبدین و لبنان مي در فلسطآن بود، حاال جبهه پراکنده را

ن سوء یشتري نژاد بی حزب اهللا لبنان به دولت احمدی و مالی نظامی و از وابستگشده است
 یاسالم یکه گروه هااست  یه همان نقشيشبنقش حماس .  کندی را میغاتياستفاده تبل

 که یا نقشیفاء کردند و یک افغانستان اي و دمکراتیان مقابله با دولت مترقیافغانستان در جر
 خود را به ارتش یخ مصرفشان، جایان تاریپس از پا کردند و یطالبان و القاعده باز

کا ی و وابستگان وزارت دفاع امری نفتیکا و دولت دست نشانده شرکت هایاشغالگر امر
ه ي انقالب و علیروهاي را در برابر نیان حماس، همان نقشيز، حاميران نیود ا در خ.دادند

  . کردین بازيبخش فلسطی کردند که حماس در برابر جنبش آزادیکا بازیانقالب، به سود امر
 دست نشانده و یکا و دولت هایل و امري در برابر اسرائی و مقاومت انقالبیمقاومت مل

ها و جبهه ها زدند  که به اتحادی را، پس از ضرباتنطقهکا در می امریاست هاي سیمجر
ن نقش را یا. وارد شدن و لبنان يبه فلسطن پهلو ينام نهادند، و خنجر از هم" یمقاومت اسالم"

در منطقه .  کردندیران بازیه در داخل اي در منطقه و حجتخوانده حماس ن، پدرياخوان المسلم
ل را نابود کردند و در يدر برابر اسرائ ی و ملیترقم مقاومت یم عرب و جبهه هايونالسيناس
 یر جنگيران را نه تنها درگی روند تا ایم را بزانو در آوردند و ميک انقالب عظیران یا

  . آن را نابود کنندیخی و تاریت ارضیخانمانسوز کنند، بلکه هو
 یل احمد جنت از امثای مالین خط و ربط خود را، مانند کمک هايم حماس فلسطين که بگوئیا

 و اشتباه بزرگ حزب اهللا لبنان افتادن در دام دري گی و فرماندهان سپاه میامنه ا خیا علیو 
، نه حرف تازه  را خوردی کنونیتي امن-ی و دولت نظامی اسالمی جمهوریاست جنگيس
دارد که حزب  ی از تهران بانگ برمی اسالمی رهبر جمهوریوقت. ی رازیست و نه افشایا

اوست که ن یا، ... وست خائن ا"عرفات"دارد  یا بانگ برمی و ردید خلع سالح را بپذیاهللا نبا
  . کند و نه مای را فاش میراز

ن کمک و ینست که ای است، بلکه بحث ایت معنویا حمای و یبحث نه بر سر کمک مال
 یما چگونه م. است ها صورت گرفتي چه سیت از چه اهداف، چه سازمان ها و برایحما
 به ر کرده وين گين را زميبخش فلسطیم که جنبش آزاديت کنی حمایم از آن کمک ماليتوان

عه و يم لبنان به دو جامعه شياست تقسي توان از سی کشاند؟ چگونه می به نابودليسود اسرائ
ختن پول نفت به ی و ریت و غارت ثروت ملیت کرد؟ آن مدل سرکوب و جنایعه حماير شيغ
 یرانه های است و بر وی اسالمی که نامش جمهورینه نظامای ماجراجویاست هاي سیپا

 بنا شده و پرچم سبز ی و کارگری و فرهنگی صنفیسرکوب احزاب و سازمان ها و تشکل ها
 لبنان و ی است که بتوان آن را برایک انقالب را بر فراز آن برافراشته، مدلی ینابود
کا در عراق و یشغالگرانه امر عراق و افغانستان آرزو کرد؟ حضور ایا حتین و يفلسط

 ین مدليچنک ی بحث است و آرزو یک رویل در منطقه يت اسرائیافغانستان و جنگ و جنا
  !مي ما با هر دو مخالف.گریبحث دک ی آن کشورها یبرا



 جهان را در ستاد وید ایبال ي اسرائیع تر در برابر منطقه گشائیچه سر م هریز معتقديما ن
 و یج با خرافات مذهبين بسی و ایستادگیج کرد، اما آن ايکا بسیامر ی جنگیاست هايبرابر س

ران ممکن ی همانگونه که در ا!رير و هزار بار خي خ شود؟یروها ممکن ميسرکوب و تفرقه ن
  . شودینم
، امکان ليا اسرائی و کایستادن در برابر امریممکن بودن ات، بر خالف تصور نان مقاومیا
ن یاما ا. ميکا شاهدش هستیر گوش امرین و در زيکا التی امرر است، همانگونه که دریپذ

است يق اوضاع جهان و سپس اتخاذ سيک به دقیق و حداقل نزدي دقیابیمقاومت، ابتدا از ارز
است يکنار س ، در مردم و متشکل ساختن آنهایروها، باال بردن آگاهي، تمرکز همه نی ملیها
  . شودی آغاز میه جهانروها در عرصي به توازن قدرت و نی متکیها

ز ي تفرقه انگیاست هايد نظر در سی تجدین مبنايل به لبنان و فلسطي اسرائیاگر تهاجم نظام
 گرفتن کمک یران برای ایش از چشم دوختن به دست هاي شود و پی اسالمیروهاي نگذشته

 ی دوباره جبهه هایاي احیل و حتي، تشکی وحدت ملی برای، چاره ای و نظامی مالیها
رغم همه ين تهاجم، علی شود، ا-یر خودي و غی و خودی مذهبی های بدون مرزبند–قاومت م

 و ی، مترقی انقالبی جنبش های برایروزيک پی که ببار آورده است، ی و مالیخسارات جان
 و ادامه ی علمیابینده آن، با ارزی جهان و آی اوضاع کنونیبازشناس. ستیمقاومت منطقه ا

 ربوده شدن مشکوک دو سرباز یعنی شود، که نوزاد آن، یامبر آغاز م سپت١١دار از حادثه 
 ی جمهوری اتمیاست هايانه شد و سيد در خاورمیآغاز جنگ جد ، بهانه سازیلياسرائ
ست که يد نیترد. ادامه آن بشود تواند یمز ي در داخل کشور نی وحدت ملی و نابودیاسالم

ن ید در منطقه و در نهان تری جنگ جدنه سازي مشکوک در پشت صحنه حوادث زمیدست ها
م ي آنکه بتوانی ب،ميني بینه ساز حوادث اند، ما نشانه ها را مي زمی اسالمیجمهور ینهادها

 که کار –و اسناد ن دست ها یافتن ای رفتن بدنبال یم بجایل معتقدين دليبه هم. مينياسناد را بب
 چه در منطقه و ،ن پادزهریا.  گرفتد پادزهرها را فورا به خدمتی با-ستي نیاسي سیروهاين

 جنگ طلبانه و یاست هاي مقابله با سیکا و چه در داخل کشور برایل و امريدر برابر اسرائ
ن و به روز ی تریع، با محوري وسیل جبهه ها و اتحادهاي جز تشک،تيخانمان برانداز حاکم

 ابر جبهه جنگجبهه صلح، امروز در بر. ستين خواست ها نی ترین شعارها و عمومیتر
ل يکا، اسرائی و در برابر امری جنگ طلب و چه در عرصه جهانتي حاکمدر برابرچه . است

  .ندهی در آیگریهر کشور دا یو 
 آن یتي امن-یکدست نظامی و دولت ی اسالمی جمهوریاست هاي نقش سید رويهمه تاک نیا ایآ

 ی و منطقه ایاخل دیاست هاي سی است؟ و اگر سمت و سوین ضروريلبنان و فلسط در
   داد؟ی نمی روی بود، حوادث کنونیگری به گونه دی اسالمیجمهور

  
  :توان پاسخ داد یمک پاسخ متقابل یک سئوال متقابل و ین دو سئوال، با یبه ا
 از یز وي پرهیاست هاي و سی ساله دولت خاتم٨کا در دوران یل و امري  چرا اسرائ-١

ه به مدارا و ي، توصی اتم-یاست نظامي از سیدور تمدن ها، ی، دفاع از گفتگویجنگ طلب
 یدارهایز بازتاب داشت و در دي نی و منطقه ایاست خارجي که خواه نا خواه در سیدمکراس

 شد، نتوانست جنگ را آغاز ید مي آنها تاکیز رويمکرر با رهبران حماس و حزب اهللا لبنان ن
  کند؟
م که مخالفت با يز بارها و بارها گفتي ساله اصالحات ن٨ما در تمام طول دوران : پاسخ

است يم که سيني بیاکنون م. کاستی و به سود امریکائیاست امريک سیعمل  اصالحات در
قت قبضه قدرت توسط مخالفان جان سخت اصالحات چگونه به ين اصالحات و در حقیگزیجا

  .رانینده ایا آم بينه فقط در منطقه، بلکه در ارتباط مستق. ل تمام شديکا و اسرائیسود امر
 رهبران یران دارد و حتین با سرنوشت ايد در لبنان و فلسطی که جنگ جدیونديآن پ

د اجازه دهد که ما یر بدان اعتراف کرده اند، نباي اخیز رسما در روزهاي نی اسالمیجمهور



م و يني ببی اسالمی جمهوریاست هاي ارتباط با سیه را بیا سورین و يسرنوشت لبنان و فلسط
ن يهم.  است مرتبط و نه جدا از همیرين جنگ، تفسیر ما از ايل و تفسيل تحلين دليهمبه 
ز ي نی اسالمی جمهوریران و حتینده ای دهد تا درباره آیر مرتبط است که به ما امکان ميتفس
  : م کهيد کنيم و تاکيبگوئ

 یدهای و تهدید سالح اتمي نه در تولی و دفع خطر خارجیراه حل خروج از بحران داخل
 و بستن کامل تر ید سرکوب داخلیران، نه در تشدی حمله به اینه سازي و پوچ و زمینظام
ج خرافات، نه در سرکوب ی و محروم ساختن مردم از اخبار و اطالعات و ترویاسي سیفضا

ت و دگرگون جلوه دادن اهداف ی جمهوری، نه در نفی و مدنی و کارگری صنفیتشکل ها
بلکه در به صحنه بازگرداندن آگاهانه مردم، دادن امکان   ... ۵٧ بهمن انقالب از نفس افتاده

 یت هاي مردم، احترام به حقوق اقلیخواهیل آزادي در برابر سینيمتشکل شدن مردم، عقب نش
  .  و طرفدار صلح استیک جبهه ملی یران و رفتن به سوی ای و مذهبیقوم
 اگر یر است، حتی ناگزران و جهانی، بموجب تمام شواهد و قرائن موجود در ان جبههیا

مرحله به  کرده و یستادگیبرابر آن ا ن نفس دری از آن تا آخریا بخش هائیحکومت و 
  . شوندیآورند و به آن متکيرون بي تر بیک جمع خودی، یمرحله، از درون هر جمع خود

 یم یرخودير غين مسی که در مراحل مختلف ایفي هر گروه و طین جبهه را برایآغوش ا
ن یا. د گشوده نگهداشتی با- بودنی و روحانیاسيا سی بودن و ی و سپاهی اعم از نظام-شود

 از دل دولت مدهرون آيب( س چپ افغانستاني است که اکنون حزب تازه تاسیاستيهمان س
ن یزترين و خطرخی عراق، در بدتریست و مترقيو احزاب کمون) ن کشوریک سابق ايدمکرات
  : برندیش ميط پیشرا

  !ی دفاع از منافع ملی برای جبهه ملی به سو
  
  
 


