ﮔﺰﯾــﺪه ای از ﺳــﺨﻨﺎن دﮐﺘــﺮ اﯾﻤــﻦ اﻟﻈــﻮاﻫﺮی ”
آﻣﺮﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎره ﯾ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ”
ﮔﺰﯾﺪه ای از ﺳﺨﻨﺎن دﮐﺘﺮ اﯾﻤﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮی ” آﻣﺮﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎره ﯾ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ”
ﺟﻬﺎد :ﺗﺎ ﮐﺠﺎ؟

ﻋﻨﺎوﻳﻦ:
_ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ و ﯾﺎ اﻫﺪاﻓ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻣﻤﻦ ﺗﻨﺎﺳﺒ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

_ ﺷﻌﺎرﻫـﺎی ﻣـﺎ در ﺣـﺎﻟ ﮐـﻪ ﻣﺘﻮﻫﻤـﺎﻧﻪ اﺳـﺖ و از اوﻟﻮﯾﺘﻬـﺎی ﻣﻬـﻢ ﻣـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﯾـﺎدی دارد ،دﺷﻤﻨﺎﻧﻤـﺎن را ﻣﺘﺤـﺪ و
ﺻﻔﻬﺎی ﻣﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣ ﮐﻨﺪ.
_ﭘﺲ از ﺑﻦ ﻻدن دﯾﺮ ﻫﯿﭻ رﻫﺒﺮ ﺟﻬﺎدی ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ او دﯾﺪه ﻧﺸﺪ و اﻗﺪام ﺟﻬﺎدی ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﺟﺪاﯾ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آﻧﻪ اﻣﯿﺪدﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
_اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎرﺟ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﺪون درک اﻧﯿﺰه ﻫﺎی ﺑﻦ ﻻدن در ﺗﺼﻮﯾﺐ آن و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺟﺪی آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷ از آن ،اداﻣﻪ داد.
_ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾ و ﺟﺪاﯾ ﻃﻠﺒ و ﺟﻨ داﺧﻠ در ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻠﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ.
_ﻫﯿﭻ دﺷﻤﻦ دﯾﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ درﮔﯿﺮی ﺳﺎﺧﺘ ﺑﯿﻦ ﺳﻨ و ﺷﯿﻌﻪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﺑﺮای
آزادﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ .
_داﻋﺸ ﮔﺮی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻼح ﻏﺮب در “ﺟﻨﻬﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒ ”ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،و ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺎد داﻋﺸ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﺣﺪت اﻣﺖ اﺳﺖ.
_ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﺰاع دﯾﺮ و دور از اﻫﺪاف اﺻﻠ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺎﻧﺪ  ،او دﺷﻤﻦ واﻗﻌ اﺳﺖ ،ﺧﻮاه ﺳﻨ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮاه ﺷﯿﻌﻪ.
_ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧ و اﻫﺪاف دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد آن را ﭘﺮ
ﻣﯿﺮد.
_ آﯾﺎ در ﻋﻤﻞ ،دوﻟﺖ ﺧﻼﻓﺖ در روزﮔﺎری ﮐﻪ ﻣﺸﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨ و دﯾﻨ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﻣ درﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ؟؟
_ آﯾﺎ وﻗﺘ ﺑﺪون اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﻼح ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻣﺪرن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺪون وﺟﻮد وﺣﺪت ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣ ،ﺟﺒﻬﻪ ﯾﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ اﻣﺎن دﻓﺎع ﻣﻮﺛﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾ اﻟﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﯾ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﯾﺒﺎراﻧﻪ در ﻫﻤﺎن ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻓﺮﯾﺒﺎر اﺳﺖ؟
_آﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﯾ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎرﺗ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﯾ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮﺷﺬراﻧ در ﮐﻨﺎر ﺷﺎﻫﺰاده؟
و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻬﻨﻬﺎی ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد؟
_ ﺷﺮﯾﻌﺖ روﺑﻨﺎی دوﻟﺖ اﺳﻼﻣ اﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد زﯾﺮ ﺑﻨﺎی آن ،و رﺑﺎ ﯾ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮای
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ.

ﻧﻈﺎم رﺑﻮی اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮ و ﺣﯿﻠﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺟﻨﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻗﺮض
ﻣﯿﯿﺮد و اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﺎر ﻣﯿﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ را ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻨﺪ و ﻗﺮض ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻬﺎﯾﺸﺎن
او را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
_ﯾ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ رﺑﺎ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺎﺳﺪ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻣﺮدﻣﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
_ ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧ ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠ از دﺳﺖ دادن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
– ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﺷﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮگ ﺻﻔﺘﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ
ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮد.
_ ﺑﺪون ﺷﺎرﻫﺎی اﺣﻤﻖ و ﻧﺎﺗﻮان ،زﻧﺪﮔ وﺣﻮش ﺟﻨﺠﻮ در ﺟﻨﻞ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻧﻮﺷﺘﻪ  :ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ – اﺑﻮ وﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮی

ﻗﺴﻤﺖ اول از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ ،دﮐﺘﺮ اﯾﻤﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮی ….ﺳﻼم ﻋﻠﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻬﻤ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮﺗﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “آﻣﺮﯾﺎ
دﺷﻤﻦ اول ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ” ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ .در ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺑﻪ ﺧﻂ و ﻣﺸ ﺷﯿﺦ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن
رﺣﻤﻪ اﻟﻪ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد؛ ﺧﻂ و ﻣﺸﯿ ﮐﻪ او ﺑﺮای اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد؛ ﺣﺪ و ﻣﺮزﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ را
داﺷﺘﻨﺪ ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻠ و ﺟﺎﻣﻌ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎدﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ،از ﺟﻤﻠﻪ :

– اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دورﺗﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ داد و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﮐﺎر داﺋﻤ و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ  ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻧﻤ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ در ﺷﺪت و ﺳﺨﺘ ﻧﺒﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت آن ﺷﺪ و
ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ و ﻣﺨﻔ ﺷﺪن ﻃﻮﻻﻧ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
– ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان آن را اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ از ﮐﻮه
ﻫﺎی ﺗﻮراﭘﻮرا در اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۹۶ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺧﻮاﺳﺘﺎر “آزادﺳﺎزی ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ” ﺷﺪ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ” آزادﺳﺎزی ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺳﻼﻣ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ” ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﯾ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺒﯿﻌ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺻﻠ ﺑﻮد.
– ﺳﭙﺲ دﻋﻮت ﺷﯿﺦ  ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻣﺮﯾﺎﯾﯿﻬﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾ ﺟﻨ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﺎ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه و ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ آن و ﻫﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی آﻧﺠﺎ را دارد.
از آن زﻣﺎن و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺪف واﻗﻌ از ﯾ ﺳﻮ و ﻧﺒﻮد اﻣﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از
ﺳـﻮی دﯾـﺮ ،ﻣﺮﺣﻠـﻪ ای از ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔ و ﮔﻤﺸﺘـ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾ اﻏـﺎز ﺷـﺪ و اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ،اﻧﯿـﺰه ای ﺑـﺮای
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧ و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣ اﺳﻼﻣ ﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾﯿﻬﺎ ﺑﻌﺪ از  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﭼﻪ در داﺧﻞ آﻣﺮﯾﺎ و ﭼﻪ
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺎﮐﺘﯿ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد ﺑﻠﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻗﺪرت آﻣﺮﯾﺎ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﻧﭽﻪ ﮐﻪ رخ ﻣ داد و واﮐﻨﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ اﻣﺮﯾﺎ و دﺳﺖ
اﻧـﺪرﮐﺎراﻧﺶ ،ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨـﻮی ﺑـﺪی در ﻣﯿـﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷـﺖ و اﯾـﻦ دﻗﯿﻘـﺎ ﻫﻤـﺎن ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣـﺎم
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺳﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی را
ﻧـﺎﺑﻮد ﮐـﺮد و ﺣﺘـ ﻣـﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐـﺖ اﺳﻼم ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دﯾـﻦ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن و آوازه آﻧﻬـﺎ در ﺑﯿﺸﺘـﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ .ﻧﺎم اﺳﻼم ﺑﺎ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾ ﻫﻤﺮاه و ﮐﻠﻤﻪ”ﺗﺮورﯾﺴﻢ” ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ “ﺟﻬﺎد”
ﺷﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾ از آن اﺛﺎر ﺑﺪ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻪ دﭼﺎر اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﺪﺗﺮی ﻧﯿﺰ
ﺷﺪﻧﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ:
– اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾ ﻓﻘﻬ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ رﻫﺎﯾ ﮐﺎﻣﻞ از اﺣﺎم دﯾﻦ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و
ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از آﻧﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺷﻌﺎری ﺑﺮای ﺟﻬﺎد ﺳﻠﻔ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۸۸ﺗﺎ ۲۰۰۳
ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺷﻌﺎر از ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ داﻋﺶ ﯾﺎ داﻋﺶ ﮔﺮی ﺑﻪ روش وﺣﺸ ﮔﺮی اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺎد ،ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺸﺎﺑﻬ را دﻧﺒﺎل
ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.
– ﺟﻬﺎد ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ راه اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ،ﻫﻤﭽﻮن رﻫﺒﺮی و
ﻣﺸﻬـﻮر ﺷـﺪن ﺗـﺎ رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺛـﺮوت و ﺳﻼح و ﻧﻔـﻮذ ﺻـﻮرت ﻣـ ﭘـﺬﯾﺮد .اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ اﺣﺘـﺮام وﯾـﮋه ﺑـﻪ
ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﯾﻤﻦ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺒﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘ
ﺳﻌﻮدی دﻓﺎع ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
– در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺟﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾ در ﮐﺸﺘﺎر و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮج
و ﻣﺮج ،در دﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺬﻫﺒ و اﺧﻼﻗ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﯿﺮی ﺗﻨﺰل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
ﺟﻬﻞ ﺳﯿﺎﺳ ﺗﺎم ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﯾ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻬ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ و
ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻠﯿﺠ آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪ و

ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻬﺎد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾ ﺳﯿﺎﺳ دﭼﺎر
ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ درک و ﻓﻬﻢ وﻗﺎﯾﻌ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺟﻨ ﻫﺎﯾﺸﺎن درﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ  ،ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ دﻟﯿﻞ روﺷﻦ آن
اﺗﻔﺎﻗﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ از زﻣﺎن اوﻟﯿﻦ درﮔﯿﺮی ﺗﺎﮐﻨﻮن رخ داده و ﺗﺎ ﺷﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو
ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻫﻤ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﻮﻗﻊ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده و آن “دوﻟﺖ ﺳﻨ ﻫﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ” اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﺧﺎرج از ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﯿﻮخ ﻧﻔﺘ ﮐﻪ ﺟﻨ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺷﻌﺎر
ﺳﺎﺧﺘ ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎد اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﺮدﻣ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰﻟ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ اﺳﻼم ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾ ﻓﺮﻗﻪ ای را ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣ ﮐﺮد .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎ و در ﻣﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﺷﻦ در ﻣﺸﺖ ﺧﻮد ﻣ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﺠﯿﻌ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠ رﻧﺞ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ و وﯾﺮاﻧ آن ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪن ﺟﻬﺎن
ﮐﻮﭼﺸﺎن ﺷﺪ.
– ﺳﻄﺢ رﻫﺒﺮی ﺟﻬﺎدی ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﺟﻬﺎد آن ﻫﺎ ﺑﻪ

ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺟﻨ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻣ آﯾﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ودﯾﺮ ﺧﺒﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻓﺎﻋ
ﺟﻬﺎدی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾ ﻧﯿﺴﺖ.
– ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﺑﻦ ﻻدن  ،ﻫﯿﭻ رﻫﺒﺮی ﺟﻬﺎدی ﺑﺎ ﻗﺪرت او ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﻧﺮده اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺟﻬﺎدی ،ﺧﻮد ﺷﻌﺎری ﺑﺮای ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺳﻼﻣ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از آﻧﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای رﺳﺘﺎری
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و اﻣﻨﯿﺘﺸﺎن اﺳﺖ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎد ،ﺷﺨﺼﯿﺘ را ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﻗﺎدر ﺑﻪ درک
اﺻﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻃﺮح راه ﺣﻞ ﻫﺎ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗ
رﻫﺒﺮی را از دﺳﺖ داد.
– ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎدی ﺳﻨ در دام ﭘﯿﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﯿﺨﻬﺎی ﻧﻔﺘ ،ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﮐﺎر ﺧﻮد را اﺻﻮﻟ ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻓﺘﺎد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﻟ و ﺳﯿﺎﺳ و ﻧﻈﺎﻣ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﺎن واﺿﺢ و ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﺤﻤ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮخ ﻧﻔﺘ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺳﻨ در اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻒ ﻫﻤﺎری ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﺘﺤﺪ اﺻﻠ آن ﯾﻌﻨ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ ،ﻋﻤﻞ ﺟﻬﺎدی ﯾﺎ ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻮﯾﯿﻢ “واﺟﺐ
ﺟﻬﺎدی” ﮐﻪ ﺳﺘﻮن دﻓﺎع از دﯾﻦ و ﻣﻠﺖ و روح ﺑﻨﺪﮔﺎن و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮان رﺑﻮده ﻣ
ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد اﺳﻼم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی “ﮐﺒﯿﺮ” ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻨﺒﺶ وﻫﺎﺑﯿﺖ و آل
ﺳﻌﻮد رﺑﻮده ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از آﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد از زرق و ﺑﺮق
ﻃﻼی ﻧﻔﺘ ﮐﻪ آل ﺳﻌﻮد ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن اﺳﻼم و ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎم دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ وﻫﺎﺑﯿﺖ و ﻃﻼی ﺳﻌﻮدی و دو ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪس در ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
– اﮐﻨﻮن اﻓﺴﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﯾﻌﻨ ﻣﻪ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ و

ﻗﺪس را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺧﻠﯿﺠ”ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه” ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﺑﻮﻇﺒ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺳﺮدﺳﺘﻪ رﻫﺒﺮان ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑ و ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺣﺘ در ﮐﻞ
ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
– ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﯾﺎ اﻫﺪاﻓ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،دﯾﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
و در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻠﺦ و روﻧﺪ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺳﻼﻣﺮا و ﺳﻮﻻر دﯾﺮ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤ آﯾﻨﺪ.
– اﻣـﺮوزه ﻣﯿـﺰان آﺳـﯿﺐ ﻫـﺎی ﻓﺮﻗـﻪ ای و اﻋﺘﻘـﺎدی و درﮔﯿﺮﯾﻬـﺎی داﺧﻠـ و ﺗـﺎﺛﯿﺮ آن ﺑـﺮ ﺑﺎورﻫـﺎی اﻣـﺖ و
ﺗﻀﻌﯿﻒ آن ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد.
درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪ ای ،ﺑﻪ وﯾﮋه درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﻨ و ﺷﯿﻌﻪ و ﺟﻨ ﻫﺎی داﺧﻠ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎوﯾﻨﺶ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾ ﻫﺪف اﺳﺎﺳ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﺷﻤﻦ دﯾﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﺰاع دﯾﺮی دور از ﻫﺪف آزادﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻘﺪﺳﺎت

اﺳﻼﻣ از اﺷﻐﺎﻟﺮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻣﺮﯾﺎ ﺑﺸﺎﻧﺪ ،ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣ دﻫﺪ ،او دﺷﻤﻦ
واﻗﻌ اﺳﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن “اﻓﺮاﻃ ”وﻫﺎﺑ و ﯾﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮای رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻣﺎ_ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﻤﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه_ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،آﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﻓﺎع از روح و دﯾﻦ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪی
ﮐﻪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ آن را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ،در ﻋﻤﻖ ﺑﺎورﻫﺎ رﺳﻮخ ﻧﻨﺪ؟ آﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺎه ﺷﺪن
ﻧﺴﻠ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ وﻃﻦ ،اﻣﯿﺪ و ﯾﺎ آﯾﻨﺪه ای در
ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻃﺮد و ﻧﻔﺮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟ ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ
ﺗﻮان ﺑﺪون رﻫﺒﺮ و ﯾﺎ ﺣﺘ ﻣﺪاﻓﻌ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺗﺒﺎه ﺷﺪه و ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
دﺷﻤﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﻼت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد؟؟
– ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻔﺮ ﺳﻠﻔ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﮔﺮاﯾ و ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾ اﺳﺖ و وﻫﺎﺑﯿﺖ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺳﺘﻮن
ﻫﺎی ﺗﻔﯿﺮ و ﻓﺮود آوردن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﺪ .ﭘﺲ از آن داﻋﺸ ﮔﺮی در ﯾ دوره
ﻣﻨﻄﻘ و ﻃﺒﯿﻌ در ﺑﺴﺘﺮ رﺷﺪ وﻫﺎﺑﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻌ از دﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و وﺣﺸﯿﺮی و
ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻠﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣ اﻧﺪاﺧﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد؛ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﺶ ﻣﺨﻤﻠ
اﺳﻼﻣ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ارﺗﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻼح ﺟﻨ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒ از ﺟﻨﻬﺎی
ﻗﺪﯾﻤ و ﻣﺪرن ،رواﻧ و ﻓﻨﺎوری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻬﺎد ﺳﻠﻔ و در ﺣﺪ اﻋﻠ داﻋﺸ ﮔﺮی؛ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎدی ﺗﺮﮐﯿﺒ و در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم اﺑﺰار ﺟﻨ ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﺗﻬ ،ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑ ﻣﺤﺘﻮا:

ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻮ ﺧﺎﻟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ آن را از
ﻣﻌﺎﻧ و اﻫﺪاف دﻟﺨﻮاﻫﺶ ﭘﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا واﺟﺐ ﺷﺪه ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺳﺖ

از ﯾ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮی از ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻌﺎراﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ:ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ،ﺷﻮرا ،ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺰرگ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف
و ﻧﻬ از ﻣﻨﺮ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ و دﻋﻮت ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮرش از ﺷﻌﺎراﺗ

ﮐﻪ ﻣ دﻫﺪ ﭼﯿﺴﺖ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾ

ﻋﺎﻃﻔ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯿﺸﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ،اﺑﻌﺎدی را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﻣﻮرد
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺠﺪ ،ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑ و ﺣﻮﻣﺖ “اﺳﻼﻣ ”آل ﺳﻌﻮد و ﭼﻮﻧ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ و
ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن

ﺗﺎﮐﻨﻮن در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رخ ﻣ دﻫﺪ آﺷﺎر اﺳﺖ .ﺣﻮﻣﺖ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اوﻟﯿﻦ ﮐﺴ ﺑﻮد
ﮐﻪ درﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎز ﮐﺮد و اﻣﻮال ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﯾﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ دو اردوﮔﺎه ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ “ﺳﻨ و
ﺷﯿﻌﻪ” ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨ ﺳﻨ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺎ ” ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ادﺑﯿﺎت وﻫﺎﺑ از
آﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ” ﻣﺘﺤﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ وﻫﺎﺑﯿﺖ از ﻧﺠﺪ ﺑﻪ
اﻗﺼ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣ؛ از ﻣﺸﺮق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ،در ﻧﺒﺮد ﻧﺎﺑﻮدی و ﻓﺘﻨﻪ و از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘ و
ﻓﻘﺪان ﻋﻈﻤﺖ دﯾﻦ و درﻫﻢ ﺷﺪن ﻣﻌﺎﻧ و اﻫﺪاف و اﺿﻄﺮاب و ﺣﺘ ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﯿﺮواﻧﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﺧﺎﻟ ﮐﻪ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺳﻌﻮدی ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾ ﻣﻔﻬﻮم
ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺮان در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر و در روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﭘﺮﭼﻢ و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻼﻓﺖ و ﺷﻮرا و ﺟﻬﺎد و اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ داﻋﺸ ﻫﺎ اﻓﺘﺎد.
ﻫﺮ ﺣﺰب و ﮔﺮوﻫ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﻋﻤﻼ “و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ و ﻟﻔﺎﻇ و ﺷﺮح و ﺑﯿﺎن”؛ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش از ﻫﺮ ﺷﻌﺎر ﭼﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺎرﻫﺎ را ﺳﺮ ﻣ داد ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ،آﻧﺎن را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻗﺪرت و ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻤ ﮐﻨﺪ؛ در آن ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻠﯿﺮی ﻫﺎ ،ﺗﺮاژدی ﻫﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﻫﺎ آﻏﺎز ﻣ ﮔﺮدد.
– اﻣﺎ درﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﻼﻣ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺑ ﻧﻈﻤ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ و در ﻃ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی دﻣﺮاﺗﯿ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ “ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑ ”ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای رای ﮔﯿﺮی ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف واﻗﻌ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺳﻮﻻرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ،روﻧﺪ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾ را در رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی
اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ و اﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺘﻤﺮان و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﺎل ﺣﺮام در ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺴﺎس ﺣﻮﻣﺖ ،دوﻟﺖ و
ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠ ﭘﯿـﺮوزی ﺟﻨﺒـﺶ ﻫـﺎی اﺳﻼﻣـ در ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ “ﺑﻬـﺎر دﻣـﻮﮐﺮاﺗﯿ ،”ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪی ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ اﻃـﺎﻋﺖ از

ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺧﻠﯿﺞ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی آﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﺣﺘ در ﺳﺮﻗﺖ آب ﻫﺎی ﻧﯿﻞ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻫﺎی اﺳﻼﻣ“ ﻣﺎدر” ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﺳﻼﻣ را آﺑﯿﺎری ﻣ ﮐﺮد ،دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺎﻟ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎدن ﻃﻼی ﺳﯿﺎه ﺧﻠﯿﺞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺟﺪی اﺳﺖ؟؟
– اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﻧﺮش واﻗﻌ اﺳﻼﻣ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﻌﻠ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﺮد ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )روش ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ روش
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( .اﺷﻐﺎل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻠﻄﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘ و
ﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑ رﺣﻤﺎﻧﻪ و اﺳﺎرت وام و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺛﺮوت ﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﻣﺮدﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوت و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺣﺘ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻓﺮﻫﻨ ﻏﺮﺑ ﻣﺘﻮﺣﺶ ،ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮﻫﻨ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺣﯿﻮاﻧ و ﻏﺮاﯾﺰ اﺑﺘﺪاﯾ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ از ادﯾﺎن و ﺗﻤﺪن ﻫﺎ ﺑﺮﻣ ﮔﺮداﻧﺪ.
از ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ “دوﻟﺖ ﺧﻼﻓﺖ” ﮐﺠﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟… .در ﺑﺎب ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﺣﺎم آن ،ﻋﺒﺎدت ﺑﺮای

ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮای ﻃﻼ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻖ روزی رﺳﺎن؟ و در ﺑﺎب اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬ از ﻣﻨﺮ ،ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﻌﺮوف را از
ﻣﻨـﺮ ﺗﺸﺨﯿـﺺ ﻣـ دﻫـﺪ؟ آﯾـﺎ ﺣـﻮﻣﺖ ﻃـﺎﻏﻮت اﺳـﺖ؟ و ﯾـﺎ ﺷﺮﮐـﺖ ﻫـﺎ و ﺑـﺎﻧ ﻫـﺎی ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـ) ﮐـﻪ
ﻣﻮﺳـﺴﺎﺗ را ﺑـﺮای ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻠ داﻧﺸﻤﻨـﺪان ﻣﺴـﻠﻤﺎن اداره ﻣـ ﮐﻨـﺪ(؟ ﯾـﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن اﻣﻨﯿﺘـ دوﻟـﺖ
ﻃﺎﻏﻮت؟ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ داﻋﺶ و ﻫﺰاران اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺬﻫﺒ ﻣﺴﻠﺢ دﯾﺮ؟
و اﯾﻨﻪ ﺟﺎﯾﺎه دوﻟﺖ ﺧﻼﻓﺖ “ﺑﺎﻟﻎ” در ﺑﺮده داری اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﻪ ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ در ﻣﯿﺎن ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨ و ﻣﺬﻫﺒ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ را ﻣ درد ،واﻗﻌﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻟﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﯾ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ؟
– اﻣﺎ درﻣﻮرد “ﺷﻮرا” ،ﻫﻨﻮز ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا آﯾﺎ آﻣﻮزش دﯾﺪه و در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ؟ اﯾﻨﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را در ﺳﻄﺢ ﯾ ﻣﻠﺖ ﮐﻮﭼ ﯾﺎ ﻣﻠﺘ ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ؟؟!!
و آﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺪرن ﻧﻈﺎرت و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ اﺳﺖ؛ ﺷﻮرا ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ
را اﻋﻤﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺑﺪون ﻗﺪرت و ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺠﻠﺴ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺬراﻧ در ﮐﻨﺎر “وﻟ اﻣﺮ”؟
آﯾﺎ ﺧﻮد اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا اﻫﻞ ﻣﺸﻞ و ﻣﺸﻞ ﮔﺸﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﻧﻬﻨ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻇﺎﻟﻢ و ﺳﺘﻤﺮ و ﻏﺮق
ﺷﺪه در ﻓﺴﺎد در اﻗﺘﺼﺎد و اﻣﻨﯿﺖ و ارﺗﺶ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ اﻋﻀﺎی آن ،ﺑﺎﻧ ﺟﻬﺎﻧ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
ﭘﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟ دوﻟﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺰرگ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﯾ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺪود و ﯾﺎ ﺣﺘ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺪود اﺳﺖ ،از ﮐﯿﺎن ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ؟ و آﯾﺎ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻗﺘﺼﺎد و
ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﻼح ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و آﻣﻮزش ﻣﺪرن و وﺣﺪت اﺳﻼﻣ ﺑﺰرگ و ﺣﻘﯿﻘ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﯾﭙﺎرﭼﻪ ای اﯾﺠﺎد
ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﮔﺮﺳﻨ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ای ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻔﺮ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺰرگ و اﺳﻼﻣ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ وﺣﺪﺗ ﮐﻪ اﻣﺎن دﻓﺎع ﻣﻮﺛﺮ از ﮐﯿﺎن

ﺳﯿﺎﺳ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾ و اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ وﺣﺪﺗ ﮐﻪ ﺣﺘ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده وﻟ
ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼم و اﻧﺼﺎف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﮐﻨﺪ؟؟؟
آﯾﺎ اﯾﻦ وﺣﺪت ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﻔ ﻫﺎﺳﺖ؟ و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ وﻫﺎﺑ ﻫﺎ؟ و ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨ ﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﯿﻌﻪ و زﯾﺪﯾﻪ و اﺑﺎﺿ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻫﺒ ﮐﻪ ﺑ ﮔﻨﺎﻫ اش در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﻔﺤﺺ
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ )ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ دﯾﻨ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﻧﺪ اداره ﻣ ﺷﻮد( اﺛﺒﺎت
ﻧﺸﻮد؟

ﻗﺴﻤﺖ دوم از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
در ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺑﺎ ارزﺷﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ )ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺣﺪت و
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿ ﻫﺮ دوﻟﺘ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺸﻮر ،در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی
 ۲۴۲در ﺳﺎل  ۱۹۴۱و … را ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ آن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
– ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ از دﺳﺖ دادن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از زﻣﺎن ﺗﺸﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ .ﺳﻘﻮط
اﻣﭙﺮاﺗـﻮری ﻋﺜﻤـﺎﻧ ،ﻋﻠـﺖ واﻗﻌـ از دﺳـﺖ رﻓﺘـﻦ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﺑـﻮد .ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از آن ﭼـﻪ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد،
دﺳﺘﺎوردی ﺑﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑ و اﺳﻼﻣ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ دﺷﻤﻦ و اﻋﺘﺮاف ﺿﻤﻨ ﯾﺎ ﻣﺨﻔ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ .اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اداﻣﻪ
وﺟﻮد آن ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾ ﺟﻨ ﺻﻠﯿﺒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻓﺮﻫﻨ و ﻣﺬﻫﺒ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺮب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد .ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮی و ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﺑﺎزﺳﺎزی وﺣﺪت ﻣﺘﻤﺪن اﺳﻼﻣ؛ ﯾﻌﻨ آﻣﺎدﮔ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻓﻌﺎل در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد.
ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺲ
از ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ دوم و ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺪرت در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪان و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﻨ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده
دﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و
واﺑﺴﺘ واﻗﻌ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﻗﺪﯾﻤ ﯾﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ درﮔﯿﺮی ﻫﺎﯾ در ﺣﺪ ﯾ ﺟﻨ ﺗﻤﺎم
ﻋﯿﺎر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨ ﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘ ،ﻣﯿﺎن ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را از

ﯾ واﺑﺴﺘ ﺑﻪ واﺑﺴﺘ دﯾﺮی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ،ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻧﺒﻮد .ﺣﺘ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﻧﯿﺰ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﻮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮار ﮐﺮدن از اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﮐﺮدن
از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎل  ۱۹۴۷اﻧﺠﺎم داد .اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼ ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ داده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﺮﺑ را
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﺟﻨ ﻋﻠﯿﻪ اﻋﺮاب ،آﺗﺶ ﺑﺲ را
ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،درب ﺧﺮوج ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻫﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ را دارد ﺑﺎز اﺳﺖ .اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻗﺪرت ﺧﻮد ﯾﺎ ﻗﺪرت اﺋﺘﻼﻓ،
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،دﯾﺮ ﻫﯿﭻ ﺷﺮف ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪی در ﺟﻨﻞ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
ﮔﺮﮔﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .ﭘﺲ ﻫﺮ دوﻟﺘ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ و ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ اش و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﺶ ،اﺟﺎزه ﺗﺸﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ و ﯾﺎ ﺧﺮوج از آن را دارد.
– ﺣﺘ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣ درﻣﻮرد ورود ﯾﺎ ﺧﺮوج از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤ رود و ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺪرت و درﮔﯿﺮی
ذﻫﻦ و ﭼﻨ و دﻧﺪان ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻫﯿﭻ ﻋﺬر و ﺑﻬﺎﻧﻪ و ﺗﻮﺟﯿﻬ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎز زدن و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﯾ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﻫﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،اول و آﺧﺮش ﺑﺮ دوش آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﺟﻨﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ درﻧﺪﮔ ﺧﻮد را دارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺟﻬﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺪرت و اﻟﺰاﻣﺎت درﮔﯿﺮی
ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ در ﯾ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺧﺎص اﺳﺖ و آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮازﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ را دارﻧﺪ .ﻫﻤ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را درک ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮاری دارد و
ﺑﺪون ﺷﺎرﻫﺎی اﺣﻤﻖ و ﻧﺎﺗﻮان ،زﻧﺪﮔ ﻫﯿﻮﻻﻫﺎی ﺧﻮﻧﺨﻮار در ﺟﻨﻞ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
_ﻫﯿﭻ ﯾ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻠﻤﻪ “ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣ ”ﮐﻪ از ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻪ آن را دﯾﺪه و
ﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ واﻗﻌ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ دﯾﺮان؛ ﭘﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺗﺤﺎد ﺧﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮآن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻨ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺠﻨﻨﺪ؛ ﺧﻮاه در ﺟﻨ ،ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨ ﮐﻨﻮﻧ آﻣﺮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘ ﺧﺎرج از ﻫﺮ ﻧﻬﺎد و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣ ﺑﻨﺪد و ﺟﻨ ﻫﺎﯾ را ﺑﻪ
راه ﻣ اﻧﺪازد و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اﺷﻐﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺪون اﻋﻼم ﺟﻨ
ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ “ﺳﻮرﯾﻪ ،ﯾﻤﻦ ،ﻟﯿﺒ.”
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﮐﺎوش و ﻓﻬﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و راﻫﺮوﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی آﻧﻬﺎ،
ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺑﺰرﮔ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﻓﺮو ﺑﺮدن ﻗﺪرت ﮐﻮﭼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺣﺎل ﺑﻮدن
ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن و ﺧﺮوج از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﻓﺮﻗ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد .ﺣﺘ ﺧﺮوج از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﻢ راه را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﻫﻤﻮار ﺗﺮ

ﻧﻤ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾ ﺟﻨ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧ ﻧﻈﺎﻣ ،ﺳﯿﺎﺳ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻮاﻗﺐ آن را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺖ رو ﺑﻨﺎی دوﻟﺖ اﺳﻼﻣ و اﻗﺘﺼﺎد زﯾﺮ ﺑﻨﺎی آن اﺳﺖ.
ﻗـﺎﻧﻮن ،ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﺑـﺎﻻﯾ ﻫـﺮ ﻧﻈـﺎم ﺳﯿﺎﺳـ اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﺣﺼـﺎری اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺳﺎﺧﺘـﺎر و ارزش ﻫـﺎی آن
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻫ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ و
آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﯿﺮ واﻗﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ درﺑﺎره اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از
ﻧﻈﺮ اﺳﻼﻣ ﺗﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﻣ ﺗﻮان در اﺑﺘﺪا ﺑﺮﺧ از اﺣﺎم ﺷﺮﻋ را اﺟﺮا ﮐﺮد و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آن را.
ﺑﺮﺧ ﻣ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ دﯾﻦ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾ اﺳﺖ و اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧ
ﺟﻬﺎن ،ﭼﺎﻟﺶ واﻗﻌ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣ ﮐﻨﺪ و
در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ رﺑﺎ ،دﯾﺮ اﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎری
وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﺎ ،ﯾ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه در اﺳﻼم و ﯾ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺮای ﺛﺮوت ﻫﺎی ﺑﺸﺮ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﻣ ﮔﺮدد.

اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی رﺑﻮی اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ و دﯾﻮاﻧﻪ وار ﻣﺼﺮف
ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪ ﺳﻔﺎﻫﺖ و ﻧﺎداﻧ ﻗﺮض ﻣ ﮔﯿﺮد .اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺟﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ را ﻣﺼﺮف ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻧ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻗﺮض ﻫﺎی رﺑﻮی او را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺟﻨﻬﺎ و ﻧﺎآراﻣﯿﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه
رﺑﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﺮﻣﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ واﻗﻌ ﮐﻞ ﺑﺸﺮ رﺑﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ “اﺳﻼﻣ .”در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ “اﺳﻼم راه ﭼﺎره اﺳﺖ”.
– ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ی ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ رﺑﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ و دﯾﻨ ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮرﻫﺎ درآن دﺳﺖ
و ﭘﺎ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ،اﻣﺎن اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و واﻗﻌ ﺣﺘ در ﺣﻮزه ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ_ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ای ﮐﻪ در ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ_وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﻓﻘﺮ ﭘﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ .ﻗﺘﻞ ،ﺳﺮﻗﺖ ،زﻧﺎ،
ﮔﻮاﻫ ﺑﺎﻃﻞ ،رﺷﻮه ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟ آﺧﺮ ،ﻓﻬﺮﺳﺘ ﻃﻮﻻﻧ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻤﺪه ای
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻠـﺖ اﺳﺎﺳـ آن ﻓﻘـﺮ اﺳـﺖ؛ ﭘـﺲ ﭼـﻮﻧﻪ ﻣـ ﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺮﯾﻌـﺖ را در ﺳـﺎده ﺗﺮﯾـﻦ ﻣـﻮارد آن ﮐـﻪ
ﻣﺠﺎزات ﺷﺮﻋ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﺳﺖ ،اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ .ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد
اﺟﺮای واﻗﻌ و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺑﻪ رﻫﺎﯾ از ﻓﻘﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺛﺮوت در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
ای ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ ادﻋﺎ واﻗﻌﺎ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ دوش ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻏﺎﺻﺐ ،آﻧﻬﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤ دﻫﯿﻢ و ﺑﺎ ﻧﺎداﻧ و ﻓﻘﺮﺷﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤ
ﮐﻨﯿﻢ درﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮت ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎﺳ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ رﺑﺎ ﮐﻪ
ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻬﺎن را اداره ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .
از اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ رﺑﺎ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ﻓﺠﯿﻊ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت داﺧﻞ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف
اﯾﺠـﺎد ﯾـ ﻃﺒﻘـﻪ ﻓـﺎﺣﺶ ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﯾـﻦ و وﻃﻨـﺶ ﺧﯿـﺎﻧﺖ ﻣـ ﮐﻨـﺪ و از ﻧﻈـﺎم ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـ رﺑـﺎ و

ﺿﺮورﯾﺎت ﺳﯿﺎﺳ آن ،از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﻓﺴﺎد و ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی دروﻏﯿﻦ و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه از ﯾ ﺷء
ﺧﯿﺎﻟ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﻗﺮارداد ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ رﺑﺎ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﺑﺎ ﺳﺮوﮐﺎر
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ دﯾﺘﺎﺗﻮری ﺑﻠﻮک اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگ ،ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل
ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺮوج از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﺰرگ و در رأس آن ،رﺑﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،وﺣﺪت ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣ
ﻫﻢ ﯾ واﺟﺐ ﺷﺮﻋ اﺳﺖ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﯾ واﺟﺐ ﺷﺮﻋ دﯾﺮ اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻦ ﮐﺮدن آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و روﺷﻦ ﮐﺮدن آﺗﺶ ﺟﻨ در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻫﻤﺎﻧـﺎ آﻧﻬـﺎ دﺷﻤﻨـﺎن اﺳﻼم و دﺷﻤـﻦ ﺷﺮﯾﻌـﺖ اﺳﻼﻣـ و ﻣﺒـﺎرزه ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﺎ آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻠـﻪ اﯾﻨـﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ رﺑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای واﻗﻌ اﺳﻼم در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣ
اﻓﺘﺪ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻣ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻤ ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﺮﮐﺰ رواﻧ ﺷﺎن در

اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ.

– ﺑﺪون اﺳﺘﻘﺮار ﯾ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣ واﻗﻌ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳ“ دوﻟﺖ” ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮده و ﯾﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎر ﻧﺎﻗﺼ اﺳﺖ.
و ﻫﯿﭻ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﺳﻼﻣ ﮐﺎﻣﻠ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺑﺪون وﺣﺪت ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣ اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
– ﺟﻬﺎد ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﺎﻣﻞ اﺳﻼﻣ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎد ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣ ﺑﺰرگ
اﺳﺖ.
_ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ ﺧـﻮد ،در ﻣـﻮرد اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻋﺮﺑـ ﺑﺮﻣـ ﮔﺮدﯾـﻢ و ﻣـ ﮔـﻮﯾﯿﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ و ﺳـﺎﺑﻘﻪ
ﺷﺴﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎری اﺳﻼﻣ ﯾﺎ اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﯾﻦ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮای اﺗﺤﺎد واﻗﻌ زﯾﺮ ﯾ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼﻣ واﺣﺪ اﺳﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﺮب ﯾﺎ اﺳﻼﻣ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺮدﻧﺪ و اﻫﺪاف ،ﻫﻤﻮاره ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻮده و ﯾﺎ
ﺑﻪ ﺷﻞ ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﯿﻦ رژﯾﻤﻬﺎ .زﻣﺎﻧ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﺮب ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﺳﭙﺲ
ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻈﺎﻣ ﻣﺼﺮ و اﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه اﻓﺮاد ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ و دزدان درﯾﺎﯾ ﻧﻔﺖ ﺧﻠﯿﺞ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﻗﻄﺮ
ﺑﺮای ﻣﺪﺗ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن “ﮐﻮدک” و
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ آﻣﺮﯾﺎ آن را اداره ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﻗﺪرت آﻣﺮﯾﺎ در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟؟
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ “آﻣﺮﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ”) :ﺳﭙﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﺦ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﺜﺎل واﻗﻌ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ زد ﺑﻠﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮان آﻣﺮﯾﺎ را ﺗﻮﺳﻂ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮده و ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را راﺳﺦ ﮐﺮده ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داد) … (.ﭘﺲ ﺑﺮادران و
ﻣﺮﯾﺪان ﺑﻦ ﻻدن ،آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ را در ﻋﺪن ،ﺳﭙﺲ ﺳﻮﻣﺎﻟ و ﺑﻌﺪ از آن در ﻧﺎﯾﺮوﺑ و داراﻟﺴﻼم ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﻣﺠﺪدا در ﻋﺪن و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺘﺢ در درون ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ رخ داد(.
– ﭘ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار دادن آﻣﺮﯾﺎ و ﺣﺘ ﺷﺴﺖ و ﺗﺤﻘﯿﺮش ،ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻠﺖ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدم وﯾﺘﻨﺎم ﻗﺒﻼ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺴﺖ ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ و ارﺗﺶ آن در وﯾﺘﻨﺎم ﺧﻮردﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺮب
اﻟﻤﺜﻠ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺪل ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾ در ﺟﻨ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ.
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﺮ اﻣﺮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ روی آوردن ﺷﯿﺦ
اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮون ﻣﺮزی ﯾ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ از ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺶ ﺑﻮد.
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺪف ﺟﻬﺎدی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ “ﺗﻮراﺑﻮرا” در ﺳﺎل  ،1996ﺣﺬف ﻣﺸﺮﮐﺎن از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای دﯾﺮ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آزادی ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺳﻼﻣ از ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺎ
ﻗﺪس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﮐﻪ آزادﺳﺎزی ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻨ ﯾﺎ ﺟﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ و در وﻃﻦ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﯿﺮد ﻧﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﺮ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﻠﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻠﺖ
ﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺣﺎل ﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨ رواﻧ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی دوردﺳﺖ.
– اﻟﺒﺘـﻪ ﻣـ داﻧـﻢ ﮐـﻪ اﺑـﻮ ﻋﺒـﺪاﻟﻪ “ﺑـﻦ ﻻدن” ﻧـﺮان ﺑـﻮد – در ﺻـﻮرت اﻧﺠـﺎم ﺣﻤﻼت در داﺧـﻞ ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن
ﺳـﻌﻮدی‐ ﻣـﻮرد ﻫﺠـﻮم و اﻋﺘـﺮاض “ﺷﯿـﻮخ” و “ﻃﻼب ﻋﻠـﻮم اﺳﻼﻣـ ”ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﯿـﺖ دﯾﻨـ و
ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن “ﻣﺴﻠﻤﺎن” و از ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ ارﺗﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺧﺎرﺟ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ او ﺧﯿﺎل ﻣ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﯿـﺶ از دو ﯾـﺎ ﺳـﻪ ﺿﺮﺑـﻪ را ﺗﺤﻤـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ و ﭘـﺲ از آن از ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﻋﻘـﺐ ﻧﺸﯿﻨـ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد .ﻣـﺎ ﺑﺎرﻫـﺎ
درﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ داﺷﺘﯿﻢ و در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﺮض اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت
اﻣﺮﯾﺎ در ﻣﻘﺎم اول ﻧﻔﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ در ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﻠﯿﺞ و ﻗﯿﻤﺖ ارزی ﻧﻔﺖ در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ او ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪ و ﺗﻤﺎم ﺣﻮاﺳﺶ را ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎرﺟ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در “اﻟﻘﺎﻋﺪه” اداﻣﻪ دارد؛ ﺑﺪون درک ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دﺷﻤﻦ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﻔﻊ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
داﺧﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ آﻣﺮﯾﺎ در اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد ﺗﻬﺎﺟﻤ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﻪ دار ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻠﻪ ﺧﺪﺷﻪ دار ﻧﻤﻮدن ﭼﻬﺮه اﺳﻼم.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﺣﻀﻮر دارد و از ﮐﺎخ ﻫﺎی
ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮده و ﺟﻨ ﯾﻤﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ال ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه
اﺳﺖ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ،
در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺣﺴﺎس و ﺑﺤﺮاﻧ ،اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ،و
ﻧﺒﺮد ﻃﻮﻓﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻤﻦ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻠ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺟﺰﯾﺮه
اﻟﻌﺮب را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ “اﻟﻘﺎﻋﺪه” ﺧﻮد را ﺑﻪ دور از ﺳﺮزﻣﯿﻦ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺟﻨ
ﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒ آﻣﺮﯾﺎ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ در ﺑﺮﺧ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺮﺧ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺪرت
ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه آﻧﺎن را در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ “اﻟﻘﺎﻋﺪه” ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﺸ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ آﻣﺮﯾﺎﯾ / اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ

ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎدی و ﺟﻨﺒﺶ داﻋﺸ) دوﻟﺖ اﺳﻼﻣ ،(!! ﺑﺨﺸ ﺟﺪاﯾ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﺑ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧ از ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺗﻼش اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی درﻣﻮرد ﺷﺴﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﻋﺮب و ﻋﺪم
ﺗﻮاﻧﺎﯾ آﻧﺎن در دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺎورد واﻗﻌ روی زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﯿﺎﺳ و
ﯾﺎ ﺣﺘ ﯾ دﺳﺘﺎورد ﻧﻈﺎﻣ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎدی ﺟﻬﺎﻧ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ وﻃﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧ
ﺑـﻮدن ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی از دﺳـﺖ دادن ﺳـﺮزﻣﯿﻦ و ﻣﯿﻬـﻦ و ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﺷـﺪن ﻣﺠﺎﻫـﺪﯾﻦ در ﮔـﻮﺷﻪ ﮐﻨـﺎر زﻣﯿـﻦ ،در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺮاﻧ ﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﻪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻣﺸﻼت ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺟﻬﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﺟﻬﺎد ﺟﻬﺎﻧ
ﯾﻌﻨ ﭼﻨ زدن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و دﻓﺎع از آن .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،داﻋﺶ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده و ادﻋﺎ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ “ﻣﻠ ”اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را اداره ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن را.
واﻫ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ را در ﻧﺒﺮد اﺣﺰاب ﺗﺮک
ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺎﻟ ﻣﯿﺬاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺮوزه اﺳﻼﻣ در زﻣﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ .زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﻫﺎﯾﺶ از ﺟﻤﻠﻪ
از ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻧﺪاران و ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠ
ﻧﺒﺮد ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺳﺘﻤﺮان در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻮدﺑﺮدن از اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮده
دﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧ و ﺗﺨﺮﯾﺐ زدﻧﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔ ﺑﺮدﻧﺪ و اﻋﻼم ﺧﺪاﯾ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﺑﺎداﻧ زﻣﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و وﯾﺮاﻧ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﺘﺎران ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺎد اﮐﺒﺮ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻦ
اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺒﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم ﺑﻠﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻫﺎﯾ
از ﻇﻠﻢ و ﺑﺮدﮔ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزی و آﺑﺎداﻧ زﻣﯿﻦ ﺑ آﻧﻪ
از اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدی دﯾﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺛﺮوت ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﻏﺎرت ﮔﺮدد.
از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی دﯾﺮ ﺳﻠﻔ در ﻗﻠﺐ ﻋﺮﺻﻪ اﺻﻠ ﺟﻬﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ) ،ﯾﺎ اﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ
دﯾــﺮ ﺑــﻪ ﻣﻘــﺪار ﮐــﺎﻓ در ﺻــﺤﻨﻪ وﺟــﻮد ﻧﺪارﻧــﺪ و ﯾــﺎ اﯾﻨــﻪ در راه ﺟﻨــ ﺳﻴﺎﺳــ ﻋــﺮب و ﺑــﻦ ﺑﺴــﺘﻬﺎی

اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﯾ و رواﺑﻂ وﻫﺎﺑ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﺮﻳﺎ ﮔﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ( ﺷﻤﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﻔﺘﯿﺪ”:آﻣﺮﯾﺎ دﺷﻤﻦ
ﺷﻤﺎره ﯾ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ” }ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﭘﻮل و ﻫﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ دل ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﻤ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭘﺮﺗﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﻨﻨﺪ” .ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺗﺎه ﭘﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی و ﺗﺒﻠﯿﻐ و ﺑﺴﯿﺎری
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﺳﻠﻔ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ در ﭘﺮﺗﺎﻫ ﺷﻠﻮغ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز در ﭘﻮل ﺣﺮام ﻧﻔﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﺟﻨ واﻗﻌ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺳﻼﻣ را ﺧﺎﻟ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن دﺷﻤﻦ اﻣﺎ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻒ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺧﯿﺎﻟ و دور
از ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻫﺪاف اﺳﺖ.
ﺟﺒﻬﻪ دﺷﻤﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﯿﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣ و ﻣﺬﻫﺒ ،ﺷﺎﻓ ﻋﻤﯿﻖ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ
ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋ درون ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دارد.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ رﻧﺞ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ
ﻧﻈﺎﻣ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و ﮔﺮوه ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ از ﺟﻬﺖ
ﻣﺬﻫﺒ ﯾﺎ ﻗﻮﻣ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم اﮔﺮ ﻣﻮرد روﺷﻨﺮی ﻗﺮار ﺑﯿﺮﻧﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻧﺒﺮد
ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم را در ﯾ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .دوﻟﺖ ﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤ ﺑﻪ ﯾ اﻧﺪازه دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در درون ﺧﯿﻠ از آﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت دروﻧ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ روزی ﺑﻪ درﺟﻪ ای از رﺷﺪ در ﻓﻬﻢ و درک ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾ از
درس ﻫﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از دﺷﻤﻦ ﯾﺎد ﺑﯿﺮﯾﻢ اﯾﻨﻪ ﻫﻤ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ روزی ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺻﻒ آراﯾﯿﻤﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ و ﺟﺰﺋ،
ﮐﻮه ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ و دﺷﻤﻦ ﺗﺮاﺷ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﻨ ﺗﻔﯿﺮ ﯾﺪﯾﺮ ﻣ رﺳﯿﻢ .وﻫﺎﺑﯿﺖ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳ
در اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ و ﺷﺎف در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دارد .آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از داﯾﺮه اﯾﻤﺎن ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﮐﻔﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺴ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در اﺳﻼم ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﮔﺬارﻧﺪ ﺟﺰ دﺳﺘﻪ ای از ﮔﺮوه ﻫﺎی
وﻫﺎﺑ ﮐﻪ ﻫﻤ در ﺣﺎل ﺟﻨ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨ ﯾﺎ ﻣﺨﻔ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﻣﺖ از
ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﺬا دور از ﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ را ﻫﻤ ﺑﺎ ﯾ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ و آﻧﺎن را اﺣﻤﻖ و ﻇﺎﻟﻢ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻓﺮﺻﺖ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻧﮋادﻫﺎ و ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺧﻮد
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﯿﻢ.
اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﺎور ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ راه آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
اﮐﺮاﻫ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﭼﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﭼﻪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﻇﺎﻟﻢ “ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ” و ﯾﺎری ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
– ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﺣﺎم ﻋﻤﻮﻣ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻔﻮف دﺷﻤﻦ ﮐﻤ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎ ادﻋﺎﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم “ﻋﻘﺎﯾﺪ” و “ﺗﻮﺣﯿﺪ” ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺷﺎف و ﻧﻔﺮت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺷﺪه اﯾﻢ .ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭼﯿﺰی

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﯿﺰه اﺻﻮﻟ ،ﻋﻘﯿﺪﺗ ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾ اﮔﺮ ﺳﻼﺣﺶ را
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ وﺣﺪت ﮔﺮﻓﺖ دﺷﻤﻦ ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎدی از ﺳﻠﻔ ﺗﺎ وﻫﺎﺑ و داﻋﺸ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
دﺷﻤﻦ واﻗﻌ ،ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻓﺮاواﻧ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ و ﻣﻠﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﭼﻬﺮه اﺳﻼم را ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺷﻮد ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﯿﺎل اﻓﻨ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎری از وﻇﺎﯾﻒ ﺿﺮوری آﺳﯿﺐ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﺗﺨﯿﻞ ﺟﻬﺎدی و ﻣﺒﺎرزه ای در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻦ ﻫﺎی ادﺑ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﯾﺎ ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﯾ اﻣﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺟﻬﺎد واﻗﻌ و اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋ ﻣﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
در واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮق آﺳﺎ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺘ در زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﺷﻤﻦ ،ﻗﺪس را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و ﺟﺰﯾﺮه اﻟﻌﺮب

را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد دارد و اﮐﻨﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌ در ﯾﻤﻦ زده و در ﻣﺼﺮ ﻧﻔﻮد ﮐﺮده و ﺣﺎﮐﻤﺎن و
ارﺗﺸﯿﺎن و اﻻزﻫﺮ و رﺳﺎﻧﻪ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻬﺮه ﻫﺎﯾ در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﯾ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﯿﻤ از ﺟﻬﺎن ﻋﺮب از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺷﻤﺎرش ﺑﻼﯾﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﻋﺮب رخ داده
آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ:
ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن “ﻣﺮوارﯾﺪ ﺟﻬﺎد و ﺳﺮان اﺳﻼم” ﺑﺮای ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل در ﻣﺤﺎﺻﺮه دﺷﻤﻦ و ﺑﺮادر و دوﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨ ﺻﻠﯿﺒ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮری ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﻧﺮده.
و ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ “ﺟﻮاﻫﺮ اﺳﻼم و ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﺟﻬﺎد” در ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ را از ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮادران ﺧﻮد دﯾﺪه اﻧﺪ .ﺣﺎﻣﯿﺎن واﻗﻌ آﻧﺎن در اﻋﺘﻘﺎدات و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣ ﺷﻮد.
و دو ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪس ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ “ﺳﺘﻮن ﻫﺎی دﯾﻦ و ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮدی از
درون ﻓﺮﺳﻮده ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻘﺪﺳﺎت آﻧﻬﺎ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﮔﺸﺘﻪ ،اﺣﺎم دﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﭼﻬﺮه و ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﺳﺒ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﻤﺎر و ﻓﺤﺸﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و
اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮ داده اﻧـﺪ .آل ﺳـﻌﻮد ﻫـﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣـ را از اﯾـﻦ دو ﺷﻬـﺮ زدوده و ﻫـﺮ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺳﻼﻣ ﻣ ﺷﺪ دﯾﺮ در درﯾﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻏﻮل ﭘﯿﺮ ﻏﺮﺑ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻦ و ﻓﺮﻫﻨ
اﺳﻼﻣ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤ آﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺗﺤﺎد ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن اﻣﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻤﺎﻣ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺎر ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﯿﻮخ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﻧﺸﯿﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﻧﻔﺎق و
ﻓﺘﻨﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺷﻤﻨ ﺳﺎﺧﺘ ” ﻣﺘﺮﺳ اﯾﺮان” را ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد در ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و اﺳﻠﺤﻪ و اﻣﺎﻧﺎت و ﻣﺎل ،ﻧﺪای اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و ﮐﻤ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﯾﻐﻮر )در ﭼﯿﻦ(

وﮔﺮوزﻧ) اﺗﺤﺎدﯾﻪ روﺳﯿﻪ( وﻛﺸﻤﻴﺮ)ﻫﻨﺪ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺪﻟﺲ ) در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎل( ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣ رﺳﺪ .ﭼﻮﻧﻪ
وارد ﺟﻨ ﺷﻮﯾﻢ وﻗﺘ ﺧﻮد در ﮔﺮداب ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﯾﻢ؟ ﮔﺮداب ﻓﺘﻨﻪ و ﺗﻔﯿﺮ و ﺗﻔﺮﻗﻪ؟ ﭘﺲ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﯾﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را اول آزاد ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻪ وﻗﺖ؟ و ﭼﻄﻮر؟؟؟
آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻄﻮط ﮐﻠ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﻋﺪم اﻣﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑ
ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﻤﺎن ،ﯾ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺎ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻮری و ﻧﺰدﯾ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﻵن ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﻣ رﺳﺪ .در ﭘﻨﺎه ﺣﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ – اﺑﻮ وﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮی
ﻣﻨﺒﻊ:

ﺳﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺎﻓﺎ ) ادﺑﯿﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ (
www.mafa.world/fa

