ﻫﯿﻮﻻی ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻓﺮاز اﯾﺮان
ﭘﺲ دو ﭼﺸﻢ روﺷﻦ ای ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ
ﻣﺮ ﺗﻮ را ﺻﺪ ﻣﺎدرﺳﺖ و ﺻﺪ ﭘﺪر
) ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻠﺨﯽ(

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﻘﻮی ﺑﯿﺎت
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯿﻦ و آﮔﺎه اﺳﺖ و دوﭼﺸﻢ
روﺷﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ و ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و ﺑﺎ ژرف ﻧﮕﺮی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﺟﻼل
اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻠﺨﯽ اﯾﻦ ﭼﺸﻤﺎن را از ﺻﺪ ﻣﺎدر دﻟﺴﻮز ﮐﻪ
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ و از ﺻﺪ ﭘﺪر ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و
راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ،ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻣﺮدﻣﺎن
ﺧﺮدﻣﻨﺪ و داﻧﺎ ،ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ روﺷﻦ و ژرف ﻣﯽ
ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻈﺮﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ و ﯾﺎ ﻧﻈﺮﺑﺎز ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮب و ﺑﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ
و ژرف ﻧﮕﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺸﻤﺎن روﺷﻦ ﺑﯿﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﺷﺘﯽ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽ ﺧﺮد و ﻧﺎدان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ را ﺑﺎور ﮐﺮدن ﯾﻌﻨﯽ دروغ ﻫﺎی آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ را
ﺑﺎور ﮐﺮدن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﺎور ﮐﺮدن .ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﺷﻬﯿﺪ و
ﺷﻬﯿﺪﭘﺮوری ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﮓ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺐ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
روزاﻧﻪ ده ﻫﺎ و ﮔﺎﻫﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﺧﺮدﻣﻨﺪی
از ﻣﺮگ ﺧﻮد و ده ﻫﺎ ﺗﻦ ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﺎدان ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻃﺎﻟﺒﺎن .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی از ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ و آن ﻫﺎ را ﮔﻮﺷﺖ دم ﺗﻮپ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ روز در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻧﺸﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﻮل و اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ
ﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮوﻧﺪ ،زﻫﯽ ﺑﯽ ﺧﺮدی و ﻧﺎداﻧﯽ!
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﻟﻮده ی اﯾﺮاﻧﯽ آزار ﻣﻮری را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ .ﻓﺮدوﺳﯽ در
زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه ای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﻮدﮔﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم زﺷﺘﯽ ﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﮐﻢ ﺧﺮد و ﻧﺎدان آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻗﺮان زﻧﺎن و
ﺑﺮدﮔﺎن را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺎﻓﺮان ﻓﺮﻣﺎن
داده اﺳﺖ .در آﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻓ َﺈِ ذ َا اﻧْﺴ َﻠَﺦ َ
اﻷْ َﺷ ْﻬ ُــﺮ ُ اﻟْﺤ ُــﺮ ُمُ ﻓ َــﺎﻗ ْﺘُﻠُﻮا اﻟْﻤُﺸ ْﺮ ِﮐﯿــﻦ َ ﺣ َﯿْــﺚُ
وَﺟ َــــﺪ ْﺗُﻤُﻮﻫُﻢْ وَ ﺧ ُﺬ ُوﻫُــــﻢْ وَ اﺣ ْﺼ ُــــﺮ ُوﻫُﻢْ وَ
َ
اﻗ ْﻌُﺪ ُواﯾﯿﯿﻠَﻬ ُﻢْ ﮐ ُﻞ َّ ﻣَﺮ ْﺻ َﺪٍ ﻓ َﺈِ نْ ﺗﺎﺑ ُﻮا وَ أ ﻗﺎﻣُﻮا
اﻟﺼ َّﻼةَ وَ آﺗَــﻮُا اﻟﺰ َّﮐــﺎةَ ﻓ َﺨ َﻠُّــﻮا ﺳَــﺒﯿﻠَﻬ ُﻢْ إِنَّ
اﻟﻠَّﻪَ ﻏ َﻔُﻮر ٌ ر َﺣﯿﻢٌ ) (۵ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﺎهﻫﺎى ِ ﺣﺮام ﺳﭙﺮى ﺷﺪ،
ﻣﺸﺮﮐﺎن را ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﺑﮑﺸﯿﺪ و آﻧﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺻﺮه درآورﯾﺪ و در ﻫﺮ ﮐﻤﯿﻨﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ و زﮐﺎت دادﻧﺪ ،راه ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﺸﺎده
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا آﻣﺮزﻧﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.
اﯾﻦ آﯾﻪ و آﯾﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪش در ﻗﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺳﻔﺴﻄﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد.
از دﯾﺮﺑﺎز در اﯾﺮان و در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ
ﻫﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺖ و ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺑﻤﺐ ﺧﻮد را و دﯾﮕﺮان را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽ
ﮔﺰارد و زﮐﺎت ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺖ و زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد؟
ﻫﻤﻪ ی آدﻣﮑﺸﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺮوان اﺳﻼم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاﺳﺖ و در ﻗﺮان آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﻓﺮوش اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ
ﻃﺎﻟﺒﺎن و داﻋﺶ و ﺑﺎﮐﻮﺣﺮام و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎدان و ﺑﯽ ﺧﺮد در
ﺟﻬﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺟﻨﮓ ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﻮروی آﻏﺎز ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﯾﻮرش آورد .ﮐﻮدﺗﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،
ﺟﻨﮓ وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز ﺳﻮرﯾﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ آﺗﺶ
و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎ ﺟﻨﮓ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی دورﺗﺮ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد راه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ،ﺟﯿﺐ
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ داران را از راه ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻣﺼـﺮف اﺑﺰارﻫـﺎی ﺟﻨﮕـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ،ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ،ﺗﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺧﻮدروﻫﺎ ﭘﺮﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اف
 ۳۵ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا دود ﺑﺸﻮد ﺑﯿﺶ از  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﭘﻮل
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﻢ درآﻣﺪ را
ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﺟﺖ
ﺟﻨﮕﯽ  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﯽ ﺳﺮوﺻﺪا ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯽ رود .ﮐﺴﯽ ﻫﻢ از
ﻧﺎﺑﻮدﺷﺪن ﺧﻠﺒﺎن و ﮐﻤﮏ ﺧﻠﺒﺎن آن ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ،
ﺑﺎ دادن ﯾﮏ ﻣﺪال ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ی ﺳﺘﺎﯾﺶ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ی آﻧﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ درﺟﻨﮕﯽ ده ﻫﺎ ﯾﺎ ﺻﺪﻫﺎ اﺑﺰار ﺟﻨﮕﯽ
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ و ﯾﺎ از راه ﺣﺴﺎب ﺳﺎزی ﻫﺎی دروﻏﯽ دود ﺷﻮد

ﺛﺮوت ﮐﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺟﻨﮓ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﻮﮐﺮان و
دﻻﻻن آن ﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﯿﺒﯽ و اﯾﺮان و
…
ﺣﻤﻠﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ در درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﯾﮏ وﺣﺸﯽ ﮔﺮی
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ دزد و آدﻣﮑﺶ ﺟﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻣﺮدم ﺑﯽ ﮔﻨﺎه را
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ “ﺟﻨﮓ ﻧﻌﻤﺖ
ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﺳﺖ” ﺟﻨﮓ ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺟﻨﮓ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻢ ﺟﯿﺐ آﻧﺎن
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺮ از دﻻر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺻﺪای ﻣﺮدم را ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ و آن ﻫﺎ را در ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﺟﻨﮓ و ﯾﺎ در
زﻧﺪان ﻫﺎ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮون ﻣﺮز ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﺟﻨﮓ
ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ آب ﺑﻪ آﺳﯿﺎب ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم دﻟﺪاری ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم
را ﺧﻮاب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزان در آراﻣﺶ و ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﯿﺎل ﺟﻨﮓ
را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﻨﺎه را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﻮرﯾﻪ در ﺟﻨﮕﯽ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪون اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ آﺗﺶ
ﺟﻨﮓ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﻓﺸﺮده و اﻧﺒﻮه ﺟﻠﻮی آن را
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺟﻨﮓ ﮐﻪ آﻏﺎز ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ دروغ و ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺳﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﺶ ﺑﺮﺳﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ را در آﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻪ در
درون اﯾﺮان و ﭼﻪ در ﺑﯿﺮون ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
ﭘﺎﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﺷﻮد ،در ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ی ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻓﻠﺞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﻣﺒﺎرزه ی ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ
اﺳﺖ و ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۱۹۶۶ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮐﻠﯽ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
وﯾﺘﻨﺎم ﺧﻮد داری ﮐﺮد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم را ﺑﻪ اوج ﺧﻮد
رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ی ﮔﺴﺘﺮده ی ﺿﺪ ﺟﻨﮓ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺷﺼﺖ و
ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی ،دﺳﺖ درازی دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در وﯾﺘﻨﺎم را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﻣﺎ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻢ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر را در ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮوﯾﻢ و آن را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﯾﻢ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ
ﺑﯿﺶ از
اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﺮاق ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ دروغ و ﻧﯿﺮﻧﮓ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﯿﻢ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ را در راه ﻣﻨﺎﻓﻊ ارﺑﺎﺑﺎﻧﺶ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﭼﺸﻢ

اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر و ﻧﻘﻄﻪ ی ﺿﻌﯿﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻃﻮﻣﺎر اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮ
را درﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪ.
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ژوﺋﻦ  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی

