ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻪ زاﮐ :دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻗﻪ ای درﮔﯿﺮی
ﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺻﺮه در ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪن
ﺟﻨ ﻫﺎ
ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻪ زاﮐ:
دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻗﻪ ای درﮔﯿﺮی ﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺻﺮه در ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪن ﺟﻨ ﻫﺎ

– ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ وﻫﺎﺑﯿﺮی ﺟﻨ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ و ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪ ای ﺳﺮﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

– ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺻﻠ ﻣﯿﺎن وﻫﺎﺑﯿﺖ و اﺳﻼم اﺳﺖ.
– ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ در ﺳﻮرﯾﻪ دارای رﯾﺸﻪ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی  ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘ اﺳﺖ واﻧﯿﺰه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺮای
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣ وﺟﻮد دارد.
– ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘ ﺳﻮق ﻣ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺟﻨ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﺷﺪ و آﻣﺮﯾﺎ و اروﭘﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻋﻠﯿﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی و ژاﭘﻦ و آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ آن ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟ و ﮐﻮﺑﺎ و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
– ﺗﻼش ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات وﻫﺎﺑﯿﺖ و اﻧﻘﻼب ﻫﺎی
رﻧﯿﻦ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻈﺎﻣ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺷﻤﻨ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد.
– ﻣﺼﺮ از ﺳﻌﻮدی ﻧﻔﻌ ﻧﻤ ﺑﺮد ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﻌﻮدی ﻫﺎ و در ﮐﻨﺎرﺷﺎن اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﺗﯿﻮﭘ و ﺑﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ“ ژﻧﺮال ﻫﺎی ﺧﺎﺋﻦ” ﻣﺼﺮ را ﮐﺎﻣﻼ وﯾﺮان ﮐﺮده اﻧﺪ.
– اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎﺋﯿﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آن را ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺪه آﻧﻬﺎ را ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﺮد .ﻧﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ در
ﺗﺒﻠﻮر وﺣﺪت اﺳﻼﻣ از ﮐﻮه ﻫﺎی اورﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻮه ﻫﺎی ﻫﻨﺪوﮐﻮش و ﺑﺎ ﮔﺬر از ﮐﻮه ﻫﺎی اﻟﺒﺮز در اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﺳﻼم ﻋﻠﯿﻢ
اﺳﺘﺎد اﺑﻮوﻟﯿﺪ
ﺣﺎﻟﺘﺎن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از  5ﻧﻈﺮ و  3ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﻈﺮاﺗﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ!! اﻣﯿﺪوارم
ﻏﻔﻠﺖ از ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ان ﺷﺎءاﻟﻪ.

زاﮐ :ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮی ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺗﻼش
ﻣ ﮐﻨﺪ ﯾ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﺮ در ﻣﯿﺎن درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺤﻠ و ﺧﺎرﺟ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ! ﺑﻌﻀ ﻣ
ﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺳﻠﻔ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ :ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ… ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
دﻟﯿﻞ آن را ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻤﻠﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ  .ﺑﺮادر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل
ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﻼت ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﻼت دﯾﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﻣ
آﯾﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﻓﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺷﺮﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻓﺮاد ﻗﺪر و ﺳﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ در
ﺣﺎﻟ ﮐﻪ وزن ﻣﺎ و وﺑﺎه )ﻣﺎﻓﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳ (ﮐﻤﺘﺮ از وزن ﯾ ﭘﺮ اﺳﺖ… ﭘﺲ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎری

رﺳﺎن اﺳﺖ.
– از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﺪ .ﻣ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺑﯿﺪاری و ﻋﺒﺮت از درس ﻫﺎی دردﻧﺎﮐ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ .و در زﻧﺪﮔ ﻣﺎﯾﻮس و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
– ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺳﻠﻔ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﺴﯿﺮ اﺷﺘﺒﺎه و ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻘﺎء و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اداﻣﻪ دﻫﺪ .و ﻧﻤ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺧﻄﺮﻧﺎک از ارﺗﺰاق ﺟﻬﺎدی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن از “ﺟﻬﺎدی واﺗﺮﮔﯿﺖ” )آﻣﺮﯾﺎﯾ (ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ
“ﺟﻬﺎدی اﺳﻼﻣ (ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.

زاﮐ :ﭼﺮا اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮرﯾﻪ و ﯾﻤﻦ درﮔﯿﺮی ﻫﺎﯾ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨ اﺳﺖ؟ و
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ اﺳﺎﺳﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد؟

ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ :آﺗﺶ اﻓﺮوزی ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨ ﻫﺎ از ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺮﻧ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻌﻠﻪ ور اﺳﺖ ﺧﻮاه اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻓﺮﻗﻪ ای و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﯿﻌﻪ و
ﺳﻨ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻠ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺮب و ﻏﯿﺮ ﻋﺮب ﺑﺎﺷﺪ .و ﯾﺎ ﺣﺘ ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺸﺎﺋﺮی در درون

ﻋﺮب ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﻼﻣ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﻌﻮدی ﺧﻮد را وﻗﻒ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺬﻫﺐ وﻫﺎﺑ و دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی ﺟﺰﺋ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﯾﻬﻮدی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و دﻧﯿﺎی اﺳﻼم اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻔ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻢ ﯾ ﺑﻮدن اﻧﺪﯾﺸﻪ وﻫﺎﺑﯿﺖ و ﺑﺤﻢ ﺛﺮوﺗ ﮐﻪ ﺑﺪون آن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ اداﻣﻪ
ﻣﺴﯿﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﻌﻮدی و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﺮ ﺷﯿﻮخ ﺧﻠﯿﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
 67ﻣﻠﯿﺎرد دﻻر در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ وﻫﺎﺑﯿﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری
ﮐﻪ در ﺟﻨ ﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﮐﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق و ﯾﻤﻦ و ﻟﺒﻨﺎن و ﻟﯿﺒ و دﯾﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و ﺑﺮﻣﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣ ﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺘﻨـﻪ ﻫـﺎﻳ از اﯾـﻦ دﺳـﺖ ﻫﻤـ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴـﺖ اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟ ﺳـﻌﻮدی و ﻣﺠـﻮز آﻣﺮﯾـﺎی و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻮﭼ وﻟ در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی وﻫﺎﺑ ﺑﺎ اﺳﻤﻬﺎ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺘﻌﺪد
ﮐﻪ داﻋﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺟﻬﺎدی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻣﺮدﻣ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻓﺸﻞ ﺟﻬﺎدی و اﻧﻘﻼﺑ
ﺧﻮد و اﻧﺼﺮاف ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺬﻫﺒ و اﻧﻮاع ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﯾﺮاﻧ اﻣﺖ اﺳﻼﻣ و ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ آن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺟﻬﺎدی وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻢ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮی و درﮔﯿﺮی ﻫﺎی داﺧﻠ ﺣﺘ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

زاﮐ :آﯾﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﯾﺮان ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﭘﯿﺮو آﻧﻬﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﯾﻤﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ دﺧﺎﻟﺖ آﻧﻬﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﯾﻤﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻫﺎ را ﻓﺮﻗﻪ ای ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ دﻻﯾﻞ دﯾﺮی وﺟﻮد دارد؟

ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ :ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﺮﻗﻪ ای دارد اﻣﺎ
دارای دﻻﯾﻞ راﻫﺒﺮدی ،اﻣﻨﯿﺘ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾ درﮔﯿﺮی ﺟﻬﺎﻧ ﺷﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻫﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺗﺶ آن ﻣ دﻣﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ
اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ای ﻣﯿﺎن وﻫﺎﺑﯿﺖ و اﺳﻼم اﺳﺖ .ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ دوﻟﺘ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و وﻫﺎﺑﯿﺖ ،اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ درﮔﯿﺮی ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ.
درﮔﯿﺮی ﻫﺎی داﺧﻠ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﺳﯿﺎﺳ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺷﻌﺎر
ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾ ﺗﻼﺷ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﮐﻤ ﺧﺎرﺟ اﺳﺖ .و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻃﺮﻓ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﻔﻮف داﺧﻠ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ در
ﺧﺎرج از ﻫﻤﻪ ﻟﺤﺎظ آن را ﯾﺎری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش درﮔﯿﺮی و اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ در آن ﻣ ﺷﻮد .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ درﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت و زﯾﺎن را

ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣ ﺷﻮد.

در ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﻪ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﻨﻮﻧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺗﻨﺸﻬﺎی ﻓﺮﻗﻪ ای وﺟﻮد داﺷﺖ ،وﻟ ﮐﺎﻓ ﻧﺒﻮد
و دﻻﯾﻞ ﻗﻮﯾﺘﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ درآﻣﺪ ﻫﺎ ،آزادی و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ وﺟﻮد داﺷﺖ.
– در ﯾﻤﻦ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﻃﺮﻓﻬﺎی درﮔﯿﺮ
اﺋﺘﻼف اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟ آﻧﻬﺎ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﮐﺮد ،ﺣﺘ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ ﯾﻤﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد و
ﺣـﺪاﻗﻞ آن را ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﺣﯿـﺎت ﺧﻠـﻮت آل ﺳـﻌﻮد و ﻣﺮﺗﻌـ ﺑـﺮای اﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻣـﺎﻟ و ﻣﺬﻫـﺒ– ﻃـﺎﺋﻔ و ﺧﻠـﻖ
ﭘﯿﺮوان ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه و دﺳﺘﻨﺸﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه و
آﻧﻬـﺎ را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،ﻫﻤـﻪ و ﻫﻤـﻪ در راﺳـﺘﺎی ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ آﻣﺮﯾـﺎ و اﺳـﺮاﺋﯿﻞ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ داران
ﺳﻌﻮدی.
وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای دﻓﺎﻋ اﺳﺖ .و از زﻣﺎن رﻫﺎﯾ اﯾﺮان از
ﺑﻨﺪ آﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺟﻮد دارد .ﻓﺸﺎر ﻧﻈﺎﻣ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﺟﻨ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﺳﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ زﻧﺪﮔ
ﻣﺮدم ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺧﻮد ﺳﻮق دﻫﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﻏﺮب و
ﺷﺮﮐﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣ آﯾﻨﺪ و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮال ﺧﻮد را در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧ
ﻗﺮار داده و ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ و آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر را در ﺳﺎﯾﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﯾ زﻧﺪﮔ
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺛﺮوﺗﻬﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
– ﺑﺮای اﯾﺮان دو راه وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺗﺎ ﺷﺴﺖ
ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﻧﺰوای ﺳﯿﺎﺳ و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎﯾﺶ از ﺟﻤﻼت
ﺗﺮورﯾﺴﺘ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻫﺎی رﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﻏﺮب از آن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ
ای ﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ.
– در ﻫﻤﯿـﻦ زﻣـﺎن اﯾـﺮان ﺗﻼش ﮐـﺮد ﺗـﺎ ﺷـﺎﻓ ﮐـﻪ از ﺑﺮﺗـﺮی ﻧﻈـﺎﻣ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ﺑـﺮ ﺗﻤـﺎﻣ دﻧﯿـﺎی ﻋـﺮب و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ آﻣﺮﯾﺎ و اروﭘﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دوﻟﺘ ﮐﻪ ﻗﺪرت دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را داراﺳﺖ ،ﺗﻼش ﮐﺮد.

اﯾﺮان دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ ﻃﺒﯿﻌ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎﺳ و ﺗﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎد آزاد و ﻋﺒﻮر اﻣﻦ اﻓﺮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت
و اﻣﻮال و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﯾﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ.
– زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ زﻋﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﺎﯾ ، اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آل ﺳﻌﻮد ﺟﻨ ﺷﯿﻌ و
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔ در اﻣﻮر دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
– اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻤ و ﻓﺸﺎر را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻨ
ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ و ﺟﻨ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺳﺮد و ﮔﺮم و رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗ ﺳﻨﺘ و ﻫﺴﺘﻪ ای ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را
ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی  ،آﻟﻤﺎن  ،ژاﭘﻦ و ﭼﯿﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺮه  ،اﯾﺮان ،وﻧﺰوﺋﻼ و ﮐﻮﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ.
– ﻫﻤﯿﻦ روش را ﻋﻠﯿﻪ اﻋﺮاب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺮار ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﯾ
دوﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﯾ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه اﯾﺠﺎد ﻧﺎروای اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ
و ﻣﻨﻄﻖ را ﺗﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﻨ ﻫﺎ و درﮔﯿﺮی ﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺠﺎوز و
ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻫﺎ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﻣﻨﻄﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ ،ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﻨﻬﺎن ﻣ ﺷﻮد و
ﻓﺘﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻌﻠﻪ ور ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻋﻘﻼ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ آﺗﺶ ﺧﻮد و آن
ﮐﺴ را ﮐﻪ آن را ﺷﻌﻠﻪ ور ﮐﺮده اﺳﺖ را در ﺧﻮد ﻓﺮوﺑﺮد.
– ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﻨﺪ و دوﻟﺘﻬﺎی دﯾﺮی ﺳﺮ ﺑﺮآورﻧﺪ .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ را
در ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورد .ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﺑﻠﻌﯿﺪن اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی روﺳﯿﻪ و
ﻫﻨﺪ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ .و اﺻﻼح اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺎر ﯾﻬﻮد و ﻋﻠﻤﺎی وﻫﺎﺑ و ﭘﻮل آل ﺳﻌﻮد ﺗﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ادﯾﺎن ﺳﻪ
ﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در دﯾﻦ ﯾﻬﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﯾ“ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس” ﯾ ﺷﻮد.
– اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی )اﺳﻼم( ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﯾﺎ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی اﺳﻼﻣ وﻫﺎﺑ.

زاﮐ :آﯾﺎ ﻣﺼﺮ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﺳﻌﻮدی در ﯾﻤﻦ ﺳﻮدی ﻣ ﺑﺮد و ﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ :ﻣﺼﺮ از ﺳﻌﻮدی ﻧﻔﻌ ﻧﻤ ﺑﺮد ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﻌﻮدی و اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ و

ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﮐﺎﻣﻼ وﯾﺮان ﮐﺮده اﻧﺪ.ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ در اﺗﯿﻮﭘ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ آﻧﻬﺎ از ﺑﺎﻧﺪ
ژﻧﺮال ﻫﺎی ﺷﺮم و ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﻣﺼﺮ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ژﻧﺮال ﻣﺤﻠﻪ ﯾﻬﻮدی] [1و ﺑﺎﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ
روز ﺑﻪ روز ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ و ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد .در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾ ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن آب
رود ﻧﯿـﻞ ﻧﯿـﺰ از دﺳـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ داد .ﺳـﭙﺲ وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ رﻧـﺞ ﺑـﺰرگ ﻣـ ﺷـﻮد ﮐـﻪ در آن ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺳﺎﮐﺎﻧـﺎن

ﻣﺤﺮوﺳﻪ) 100ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ( ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾ ﯾﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ و ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﭘﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارﻧﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﭘﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

زاﮐ :ﺟﻨ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣ ﭘﺬﯾﺮد و ﭼﻪ زﻣﺎﻧ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﻣ ﺷﻮد؟

ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺗﯿﺰ و ﺑﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺑﺒﻠﻌﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺪه اش را

ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﺮد .آﻧﺎن از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ زورﮔﻮﯾﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺪ درس ﻋﺒﺮت ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﻣ داﻧﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺟﻨ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻨ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
از اﺑﺘـﺪا و در ﺗﺼـﻮر آﻣﺮﯾـﺎﯾ ﻫـﺎ ﺟﻨـ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺣﻤﻠـﻪ ﺻـﻠﯿﺒ ﺟﺪﯾـﺪ در ﻣﺘـﻦ ﺟﻨﻬـﺎی داﺋﻤـ ﻋﻠﯿـﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺟﺎﯾﺎه آﻧﻬﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل و

اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑ و اﺳﻼم ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﺳﺖ.
آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎری را در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺮﺗﺐ
ﺷﺪﻧﺪ ،و اﺷﻐﺎﻟﺮ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘ را ﺑﺮ اﻋﺮاب ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠ ﺗﻌﺠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧ آﻣﺮﯾﺎﺋ ﻫﺎ در
اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،اﯾﻨﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺴﺖ و ﻓﺮار ﺧﻮد از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﻓﻐﺎن ﻫﺎ را آﺷﺎرا ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﺮدم ﻋﺮب را ﺑﻪ دوری از ﺗﻔﺮ )ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ( ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﺟﻮد دارد و ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﺮب از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻬﻮد ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎم ﻋﺮب آﻣﺎده ﯾﺎ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﺎ آﻣﺎده
ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﭘﺮوژه آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻬﻮﺷ و ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ..اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐ؟؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺮان ﻣ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺠﻠ
وﺣﺪت اﺳﻼﻣ از ﮐﻮﻫﻬﺎی اورﺳﺖ ﺗﺎ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی ﻫﻨﺪوﮐﺶ ،و ﺑﺎ ﮔﺬر از ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻟﺒﺮز در اﯾﺮان اﺳﺖ.

]“ . [1ﺣﺎرة اﻟﯿﻬﻮد” ﻧﺎم ﺳﺮﯾﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻠﻮزﯾﻮن ﻣﺼﺮ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ – اﺑﻮ وﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮی
ﻣﻨﺒﻊ:
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺎﻓﺎ ) ادﺑﯿﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ(
www.mafa.world/fa

