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ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺆﻣﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ؛
ﻫﻤّﺖ ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺷﻤﺎ ،ﻣﺒﯿّﻦ اراده ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﻻﯾﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ارادهﻫﺎ ،ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ و
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ؛ ﭼﻪ ،اﯾﻦﮐﻪ در ﻗﺎﻣﻮس اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻗﺪام ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﺷﻤﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺟﻠﻮهی دﯾﮕﺮی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﻃﺌﻪی دﺷﻤﻦ در اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺮاف در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد.
ﺗﻼش ﺑﺮای اﻟﻘﺎء اﻧﺸﻘﺎق در ﺻﻒ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﻨﯿﺎناﻟﻤﺮﺻﻮص ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﻤّﺖ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻌﺎدل رواﻧﯽ ﺧﻮد را در اﺛﺮ واﮐﻨﺶ
ﺣﺮﻓﻪای ﺷﻤﺎ ازدﺳﺖدادهاﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دادﯾﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﻣﻮس ﻣﻠﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﮐﻠﻤﻪی ﻃﯿّﺒﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ،ارﺗﺶ اﻣﺮوز
اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
آراﯾﺶ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺟﻨﮓ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آراﯾﺶ ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در آن ﻋﻠﯽ
)ع( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ در واﭘﺴﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن در ﮐﺎرزارﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﺻﻔﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ« ،ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ» ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد را در ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه،
ﭘﺎکﭘﻮر و ﭘﻮردﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻦ ،ﺷﺎهﺻﻔﯽ و ﺣﺎﺟﯽزاده و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﻫﻮا ،ﺳﯿﺎری و ﻓﺪوی در درﯾﺎ،
ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ در ﭘﻬﻨﻪی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﺑﻪﻋﻘﺐ ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﻋﻤﺎرﻫﺎی او اﺟﺎزهی اﯾﺠﺎد
اﻧﺸﻘﺎق در ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
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ﺟﻬﺎد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺟﻬﺎد ﮐﺒﯿﺮ و ﺟﻬﺎد ﺻﻐﯿﺮ ،ﭼﻬﺮهی ﻧﻮﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن در ﻋﺮﺻﻪی دﻓﺎع
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺎر و ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺷﻤﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺟﻠﻮهای از اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺰاردﯾﺪ.
اﮐﻨﻮن ،ﮐﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪ دﺷﻤﻦ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﻣﺎﻧﺪ و ﻃﺮح او ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ:
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺮماﻓﺰاری ،زدودن ﻋﻠﻮم ﻏﯿﺮﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﺣﺬف رﺑﺎ از ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻋﺪم ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﻂ ﺧﯿﺎﻧﺖآﻣﯿﺰ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮﺟﺎمﻫﺎی دو ،ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻓﯿﺶﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺷﺮاﻓﯽﮔﺮی و ﺑﻮرژوازی ﻧﻘﺎبدار ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭼﻨﺪوﭼﻮن
ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺸﮑﻮک  1365ﭘﺎرﯾﺲ ،ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ،رﺻﺪ دوﻟﺖﺳﺎزی و ﻣﻠﺖﺳﺎزی در
ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق و ﯾﻤﻦ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺴﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و اﻓﺸﺎی ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺧﺒﺎﺛﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻫﻤّﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺧﯿﺰش اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﯿﺪ و روﺣﯿﻪی ﺗﻮأﻣﺎن ﻋﻤﺎری و
ﻣﺎﻟﮑﯽ را در ﺧﻮد ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ راه روﺷﻦ و اﻟﺒﺘﻪ درازی در ﭘﯿﺶ دارﯾﺪ؛ ﮐﻪ «إِن ﺗَﻨﺼُﺮُوا اﻟﻠَّﻪَ
ﯾَﻨﺼُﺮْﮐُﻢْ وَﯾُﺜَﺒِّﺖْ أَﻗْﺪَاﻣَﮑُﻢْ».
ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ
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