دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ٢١ ،ﺟوﻻی ٢١
ﺿرورت اﯾﺟﺎد »ﺟﺑﮭﺎت ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﯾروھﺎی ﻣردﻣﯽ و ﻣﺳﺗﻘل« !
================================================
)ﻣﻠﯾﺷﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ/ﭘوﻟﮑﯽ زﯾر ﻧﺎم »ﺧﯾزش ھﺎی ﻣردﻣﯽ« ﭘﯾﺷﯾﻧﮫی ﺳﯾﺎه دارد(!
🔴 ﺷﺎﯾد دوﺳﺗﺎن زﯾﺎدی ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در اﮐﺛر وﻻﯾﺎت ﮐﺷور ،ﻗطﻌﺎت زﯾﺎدی
زﯾر ﻧﺎم »ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ« و »ﺧﯾزش ھﺎی ﻣردﻣﯽ« از ﺳﺎل ھﺎ ﺑدﯾﻧﺳو در ﮐﻧﺎر »ﻧﯾروھﺎی
دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ« وﺟود داﺷت )ﺻﻔﺣﮫ  ٣دﯾده ﺷود( و ھﻧوز وﺟود دارد ﮐﮫ آن ھﺎ ﻧﯾز ﺑﺎ
اﯾﺟﺎد »ﻗطﻌﺎت ﺧﯾﺎﻟﯽ«» ،اﻓﺳران ﺧﯾﺎﻟﯽ«» ،ﺳرﺑﺎزان ﺧﯾﺎﻟﯽ« و »ﻗرارﮔﺎهھﺎی ﺧﯾﺎﻟﯽ«
در ﮐﻧﺎر »ﻧﯾروھﺎی دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺧﯾﺎﻟﯽ« از اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﭘول ،ﺳﻼح و ﻣﮭﻣﺎت درﯾﺎﻓت
ﻣﯽ ﮐردﻧد و »ﺗﺟﺎرت ﺳرﻗﻠﻔﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ دوﻟﺗﯽ« ﺟرﯾﺎن داﺷت و ھﻧوز ھم ﺟرﯾﺎن دارد!
🔴 ھﻣﯾن ﭘوﻟﯾس ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ »ﺧﯾﺎﻟﯽ« و ﺧﯾزش ھﺎی ﻣردﻣﯽ »ﺧﯾﺎﻟﯽ« ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر
ﻧﯾروھﺎی دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ »ﺧﯾﺎﻟﯽ« ﺑﮫ »دﺳﺗور ﺳرﻗوﻣﺎﻧدان اﻋﻼ – ﻏﻧﯽ« ﯾﺎ »ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﺧودی« ،ﺳﻼح و ﺗﺟﮭﯾزات ﺧود را ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﮐردﻧد و ﻓرار را ﺑر ﻗرار ﺗرﺟﯾﺢ دادﻧد!
+++
🔴 اﯾن ﺑﺎزار ھﻧوز ﮔرم و داغ اﺳت و ﺷﮑﺎﯾت ھﺎ از ﺗوزﯾﻊ ﻣﻠﯾون ھﺎ ﭘول در ﺗﺎﻟﻘﺎن،
ﻧﺟراب ،ﻓﺎرﯾﺎب و ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق )ھم اﮐﻧون( وﺟود دارد!
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔران ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺎﻓﯾﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﯾز ﻣﻔﺎد ﺧود را در ﮔرﻣﯽ ھﻣﯾن ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و
ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑﺻورت ﻗﺎطﻊ از اﯾﺟﺎد »ﺟﺑﮭﺎت ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﯾروھﺎی ﻣردﻣﯽ و ﻣﺳﺗﻘل«
ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد )ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ ھدف اﺻﻠﯽ رژﯾم ﻏﻧﯽ ،ﺟﻠوﮔﯾری از ﺳرﮐوب و
ﭘﺎک ﺳﺎزی ﺑرادران طﺎﻟﺑش اﺳت(!
+++
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🔴 از ھﻣﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺟدی ﺑﮫ اﯾﺟﺎد »ﺟﺑﮭﺎت ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﯾروھﺎی ﻣردﻣﯽ و ﻣﺳﺗﻘل«
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻدور ﻓراﺧوان »ﭘﯾوﺳﺗن اﻓراد و ﻧﯾروھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺻﻔوف ﺧود«
و اﯾﺟﺎد »ﺧودﮔرداﻧﯽ ﻣﺣﻠﯽ« در ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺧود ،ھم از ﭘﯾﺷروی طﺎﻟﺑﺎن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد و
ھم ﮔردن ﺧود را از زﻧﺟﯾر ﻓﺳﺎد و ﻓﺎﺷﯾزم رژﯾم ﻏﻧﯽ ﻧﺟﺎت دھﻧد...
🔴 درﻏﯾرآن،
اﮔر اﯾن ﻣﮑﺗب و اﯾن ﻣﻼ ﺑﺎﺷد؛
ﺣﺎل طﻔﻼن ،ﺧراب ﻣﯽ ﺑﯾﻧم!
+++
🔴 دوﺳﺗﺎن ﻋزﯾزی ھم ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد:
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑدون ﭘول ،ﺳﻼح و ﻣﮭﻣﺎت دوﻟت ﺟﻧﮕﯾد؟
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان در دو ﺟﺑﮭﮫ ﺟﻧﮕﯾد؟
🔴 در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت:
آﯾﺎ ﻣﺳﻌود ﺑﺎ ﭘول ،ﺳﻼح و ﻣﮭﻣﺎت دوﻟت ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾد؟
آﯾﺎ ﻣﺳﻌود در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾد؟
آﯾﺎ ﺿرﺑﺎت ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ ﺑر ﺟﺑﮭﺎت ﻣﺳﻌود ﮐﻣﺗر از ﺿرﺑﺎت دوﻟت ﺑود؟
آﯾﺎ ﻧﯾروھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ طﺎﻟب ﻗویﺗر ،ﺑﺎ ﻧﻔوذﺗر و ﻣﺟﮭزﺗر از ﻧﯾروھﺎی ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ در آن
زﻣﺎن ﺑود )ﯾﺎ اﺳت(؟
+++
🔴 در ھر ﺻورت ،ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ واژه »ﻣﻘﺎوﻣت« آﺷﻧﺎ اﻧد» ،ﻣﺳﻌود ﻧﻣﺎد ﺑﯽﻧظﯾر
ﻣﻘﺎوﻣت و اﻟﮕوی زﻧدهی ﺷﮭﺎﻣت« آنھﺎ اﺳت )اﻣﺎ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد »ﺑﮭﺎﻧﮫ«
ﺑﯾﺎورﻧد ،ﺻدھﺎ ﻣﺎﻧﻊ ،ھزاران ﻣﺷﮑل و ﮐوهھﺎی از دﺷواریھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻋﺑور وﺟود
دارد(!
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»ﺧﯾزش ھﺎی ﻣردﻣﯽ« )ﺑرﮔﮫ ﺑﺷﯾراﺣﻣد ﺑﺷر ١۵ ،ﻣﺎرچ (٢٠٢٠

»ﻣﻠﯾﺷﮫ زﯾر ﻧﺎم ﺧﯾزش ﻣردم« )ﺑرﮔﮫ ﺑﺷﯾراﺣﻣد ﻗﺎﺳﺎﻧﯽ ٨ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر (٢٠٢٠

»ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ و ﺧﯾزش ھﺎی ﻣردﻣﯽ« )ﺑرﮔﮫ ﻋﺑدﷲ ﻧﺎﺟﯽ ﻧظری ٢٢ ،ﻧوﻣﺑر (٢٠٢٠
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