ﺳﯿﺎﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ

ﺳﻮال از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ اﺑﻮ وﻟﯿﺪ ﻣﺼﺮی :
– ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ ،راه ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ:
ﺳﯿﺎﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی دﺷﻤﻦ از اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺎﻧﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮده – و ﯾﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ‐ ﺣﺎل ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺎت ﻏﺬا و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ و ﯾﺎ ﺣﺘ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺷﻤﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﺧﺎﻟ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﻔﻊ ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﻤ ﺑﺮد ،و ﺣﺘ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش

ﻫﺎی ﻓﺮاوان دارد ،و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨ اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
روﺳﯿﻪ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﻫﯿﺘﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،و در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﺰرﮔ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻨ در روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎ و ﺟﻬﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
در ﺟﻨ ﻫﺎی ﭼﺮﯾ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﻣﺮدان ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﭘﺎﯾﺎه
ﻣﺮدﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺳﺎﻛﻨﺎن را ﺑﺎ ﻗﺘﻞ و ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺘ در ﻋﻤﻖ ﮐﻮه ﻫﺎ ،ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ آن ﺳﯿﻄﺮه دارد ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی دﺷﻤﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ،زﻧﺪﮔ ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎ و دام ﻫﺎ را وﯾﺮان ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در دوره ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ،دﺷﻤﻦ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻤﺒﺎران ﻫﻮاﯾ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎﻟ از ﺳﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺧﺎص – ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ‐ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ و دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﺗﻼش ﻫﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺿﺮﺑﺘ آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺎدی ﭘﻠﯿﺲ ﺗﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ.
در ﺷﻬﺮﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف در ﺟﻨ ﭼﺮﯾ و ﺣﺘ ﺟﻨ ﺳﻨﺘ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨ ﻫﺎی ﭼﺮﯾ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوی اﺷﻐﺎﻟﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ
ﮐﻨـﺪ)ﮐﻮه ﻫـﺎ‐ ﺑـﺎﺗﻼق ﻫـﺎ‐ ﺻـﺤﺮاﻫﺎ‐ …( اﻣـﺎ ﻣﺠﺎﻫـﺪﯾﻦ ﻋـﺲ اﯾـﻦ را اﻧﺠـﺎم ﻣـ دﻫﻨـﺪ ،آﻧﻬـﺎ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ
دوراﻓﺘﺎده ﺷﺮوع ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻨ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی) ﮐﻮﭼ و ﺳﭙﺲ ﺑﺰرگ( و ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ و اﺗﻤﺎم ﭘﯿﺮوزﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﺑﺎزﺳﺎزی دوﻟﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﺳﯿﻄﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ
ﮐﻮه ﻫﺎ را آزاد ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ ﻫﺎ آﻏﺎز ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی
دﺳﺘﺮﺳ ﺧﺎرﺟ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻄﻊ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾ و
ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن اﯾﺠﺎد ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﺮی درون ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧ
ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎص ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺑﻨﺪی
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﺎر در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط ﺧﺎص و دﻗﯿﻘ اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﯿﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﻨ در ﮐﻮه ﻫﺎ و ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
در ﻫﻨﺎم رﺳﯿﺪن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ  ،ارﺗﺶ دوﻟﺘ ﺑﻪ درﺟﻪ ای از ﺧﺴﺘ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ دﯾﺮ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﻋﻠﻤﯿﺎت ﻫﺠﻮﻣ را ﻧﺪارد .و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻓﺎع ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺣﻤﻼت ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮد و روﺣﯿﻪ ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.
ﺣﺘ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﯿﻪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ آن ﺣﺘ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻧﯿﺮوﯾ ﺧﺴﺘﻪ و در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ و ﺗﻤﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.

در ﻫﻨﺎم ﻓﺘﺢ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺳﺖ در ﺳﺎل  ،1991ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾ ﺑﻪ ﻣﺪت  3ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺪت درﮔﯿﺮی ﺑﻮد
ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
ﺣﻤﻠﻪ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ را ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻟ از ﺳﻨﻪ ﺑﻮد ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺷﻬﺮ ﮐﺴ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌ از ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﻬﺒﺎﻧ و اﻳﺠﺎد ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﻣﻨﯿﺘ ﺑﺴﯿﺎر
وﺳﯿﻌ و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل از ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد در ﻣﺤﺎﺻﺮه زﻣﯿﻨ
ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺳﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﻨﯿﺖ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﻨﯿﺘ ﮐﻪ در آن ﺷﻬﺮﻫﺎ را
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺮگ ﺑﺮﻧـﺪه ای اﺳﺎﺳـ ﺑـﺮای اداﻣـﻪ ﺣﯿـﺎت اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و اﺳـﺘﻔﺎده و ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ در ﻣـﺬاﮐﺮات ﺑـﺎ
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻣ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﭘﺎﯾﺎن داد .ﺣﺘ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﻧﺠﯿﺐ اﻟﻪ( ﻗﺒﻞ از ﺟﻨ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﺧﻮﺳﺖ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣ روم و ﻣﻨﺼﺒﻢ را ﺗﺮک ﻣ ﮐﻨﻢ” ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد .ﻫﯿﭻ ﯾ
از ﺣﺎم ﻣﺎ ﻣﻨﺼﺒﺸﺎن را داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﺮک ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺠﯿﺐ ﺣﺘ
ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻗﺪرت ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮ دوﻟﺖ ﭼﯿﺮه

ﺷﺪ و او را ﺑﺮ ﯾ از ﺗﯿﺮﻫﺎی ﭼﺮاغ ﮐﺎﺑﻞ آوﯾﺰان ﮐﺮدﻧﺪ.

– ﻫﺮ ﺗﻼﺷ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺴﺘ ﺑﺮﺳﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﺷﺴﺖ
اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در زﻣﺎن اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮروی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
– در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ اﺳﺖ از درس و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺗﻤﺎﻣ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ،ﺣﺘ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘ
ﺟﻨ ﭼﺮﯾ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻤ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺎورﻧﺮدﻧ در اﻣﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎﻣ دارد ،آن ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻬﺎدی
ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن و دﻧﯿﺎ و ﺑ اﻋﺘﻨﺎﯾ اﺳﻼﻣ ﻗﺮاردارد ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻨ ﺷﻬﺮی ﮐﻨﻮﻧ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ارزش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺮوی ارﺗﺶ دﺷﻤﻦ)ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
وﺣﺸ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾ دﺷﻤﻦ دارای ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﯾ اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼ
ﻧﺪارد و ﭘﺎﯾﺎه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در داﺧﻞ و اﻃﺮاف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارد ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺧﻠﯿﺞ )ﻋﺮﺑ ، (!! ﻗﻄﺮ و
ﺳﻌﻮدی و اﻣﺎرات.
ﭘﺲ راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟؟ ..اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ راه ﺣﻞ آزاد ﺳﺎزی ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ اداره ﻏﺰﻧ از روز دﻫﻢ ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﺟﺎری و ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ) 15آﮔﻮﺳﺖ( ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎ آن وﺣﺸﯿﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن آزاد ﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﻗﻨﺪز در ﺷﻤﺎل و ﻓﺮاه در ﻏﺮب و ﻟﺸﺮ ﺟﺎه ﻣﺮﮐﺰ
ﻫﻠﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ﺳﻮاﻟ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ … ﭼﺮا؟؟ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻏﺰﻧ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺣﺎوی درس ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ اﺳﺖ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻘﻂ در دو روز وارد آن ﺷﻮد و

ﭼﻨﺪ روزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺎک ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه در درون ﺷﻬﺮ و ﺟﻤﻊ آوری ﻏﻨﺎﺋﻢ و اﺳﯿﺮان
ﺻﺮف ﻧﺮد .و اﯾﻦ زﻣﺎن رﮐﻮردی ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻤ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺰﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی در
ارﺗﺶ دوﻟﺖ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ آﻣﺮﯾﺎﯾ دﻻﻟﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﻟﺤﻈﻪ ای از ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ
دﮐﺎن ﻫﺎ و ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﺳﺎده در آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ درﻧ ﻧﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎر اﺟﺎزه داد ﺗﺎ از اﻣﻼک دوﻟﺘ در ﺷﻬﺮ در ﻋﻮض ﺧﺴﺎرﺗﺸﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎر و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ و ﺟﺴﻢ ﺧﻮد در ﺻﻒ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻗﺮار
ﺑﯿﺮﻧﺪ.
ﯾ ﺳﻮال ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ :ﭼﺮا ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﻬﺮ را وﯾﺮان ﻧﺮده اﻧﺪ؟
ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻃﻌ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻏﯿﺮ از ﻓﺮﺿﯿﻪ وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ آﻣﺮﯾﺎﯾ
وﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠ در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪﮔﺎن در ﺷﻬﺮ ،ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ درﻣﻮرد آﻧﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﺎ ﻗﺒﻼ
دﺳﺘﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮی ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻻﯾﻞ دﯾﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ… ﭼﺮا؟

از ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺳﻮال ﻣ ﺷﻮد.

در ﻣﻮرد ﺟﻨ ﻫﺎی ﭼﺮﯾ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﻣﻨﻈﻮرت اﺗﻔﺎﻗﺎﺗ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﻮﻫﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﺑﺎره ﺗﺮار ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣ ﺟﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﺟﻨ را ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮدﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ راﻫﺒﺮد ﺟﻨ را ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﺮده اﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ و راﻫﺒﺮد آن از دوﻟﺖ ﻫﺎی
ﺧﻠﯿﺞ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﯿﻞ ﻓﺘﻮاﻫﺎی ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮاوان ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺟﺬب و
آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد.
ﭘﻮل ﺑﻪ ﺷﺪت )ﯾ از دﻻﯾﻞ اﻧﺤﺮاف( و اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرن و در دﺳﺘﺮس)دﻟﯿﻞ دﯾﺮ اﻧﺤﺮاف( اﺳﺖ.
– راﻫﺒﺮد ﻧﻈﺎﻣ درﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ از داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .دﺳﺘﻮری ﺑﺮای ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﮐﺸﻮر
ﺳﻮرﯾﻪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨ ﺳﻮرﯾﻪ آﯾﻨﺪه در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺑﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪ ای )از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ(!!

ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ اﺟﺰاء ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺮ ﻋﺮاق ﻓﻠﺞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾ و ﻓﺴﺎد و اﺷﻐﺎل و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﯿﻄﺮه ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﺪ .و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺳﻠﻔ ﮔﺮی ﺟﻬﺎدی در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای زﻣﺎم اﻣﻮر را از ﺧﻮد و از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎﯾﺶ از دﺳﺖ
داده ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺟﻨ و ﺧﻮن ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﻪ ،درک و ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ اﻣﻮر دﻧﯿﺎ ﻧﺪارد.
– ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ از داﺧﻞ ،ﯾ ﻋﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮدﮐﺎر از ﻫﺮ ﻧﻈﺎﻣ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺪرت را ﺑﺮ ﻣ اﻧﯿﺰد و
آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ را از زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا و ﺣﺘ درﯾﺎ در ﺻﻮرت اﻣﺎن ﺑﻤﺒﺎران ﻣ ﮐﻨﺪ.
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ از واﺟﺒﺎت ﯾ ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻣﺘ ﺣﻔﺎﻇﺖ از

اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت داﺧﻠ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﮔﺮ در اﺑﺘﺪای ﺟﻨ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺣﻮﻣﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
اداﻣﻪ ﻣ داد و ارﺗﺶ آن ﻫﻨﻮز ﺷﺎﮐﻠﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ
و از اﯾﻨﻪ دوﻟﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮر ﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺴ را ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﺒﺮد اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮای ﺟﻨ وﺿﻊ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در
وﯾﺮاﻧ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻔﻌ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﺳﺮاﺋﯿﻞ.
و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮررﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﻋﻤﻠ ﺷﺪ‐
از ﻋﯿﻮب ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻠﻔ ﺟﻬﺎدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ .و
اﮔﺮ آﻏﺎز ﭼﻨﺎن ﺟﻨ و ﺑﺎ آن ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﮔﻨﺎﻫ ﺑﺰرگ ﺑﻮد اداﻣﻪ آن ﺗﺎ آﺧﺮ ﯾ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻬﺎدی ﻋﺮﺑ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻨﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی وﻫﺎﺑﯿﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﻧﺎداﻧ در ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﺎد از داﻧﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.

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

ﻫﻤﺮاﻫـ ﺑـﺎ ﻧـﺎﻣﻪ رﯾﺒـﺎل رﺳـﻮل :ﺟﻬـﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن
ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎد ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ
ﻫﻤﺮاﻫ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ رﯾﺒﺎل رﺳﻮل:
ﺟﻬﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎد ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﯾ از ﺣﻘﺎﯾﻖ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و اﺳﻼم اﺳﺖ.
– اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻬﺎد ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از زﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
– رﻫﺒﺮان اﺣﺰاب ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﻧﺪ .دﯾﭙﻠﻤﺎت آﻣﺮﯾﺎﯾ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻨ ﮐﻪ
در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ :آﻧﻬﺎ از ﮐﻼه ﮔﯿﺲ ﺑﺮای ﺧﻮد آﺑﺮو اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ.

– اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾ دارد ﺑﺮای ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻠـﺖ ﻫـﺎی ﻣﺴـﻠﻤﺎن در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر زﻧـﺪﮔ ﻣـ ﮐﻨﻨـﺪ و از ﻟﺤـﺎظ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾ ﻧﯿـﺰ در ﻣﯿـﺎن ﻗـﺎره آﺳـﯿﺎ ،و در

ﻫﻤﺴﺎﯾ ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ آﯾﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
– اﻋﺮاب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻫﺘﻤﺎم ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ) اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺎراﺗ ،اردﻧ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ای
ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ آﻣﺮﯾﺎ ﻣ ﺟﻨﻨﺪ( و اﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
– ﭼﺮا اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻋﺰام و اﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻣﺼﺮی را رﺑﻮد؟
– ﭼﺮا ﭘﺮوژه ﻋﺰام و ﭘﺮوژه ﺑﻦ ﻻدن ﺑﻪ ﯾ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ؟
– ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﻤﻦ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
– “ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن” ﻫﻤﺎن ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن اﺷﻐﺎﻟﺮان آﻣﺮﯾﺎﯾ در ﮐﺎﺑﻞ ،اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﺮ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ دان ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ – اﺑﻮ وﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮی

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ – اﺑﻮوﻟﯿﺪ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﺑﺮادر رﯾﺒﺎل رﺳﻮل.
ﺑﺮادر  /رﻳﺒﺎل رﺳﻮل

ﺳﻼم ﻋﻠﯿﻢ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎ زور ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺴﺎﻟﻪ در
اﺻﻞ ﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻪ اﻣﺮوز ﺑﻠﻪ از ﺟﻬﺎد اول ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮی ﺷﻮروی اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﺴﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد در ﻣﻮرد دﺧﺎﻟﺘﻬﺎﯾﺸﺎن در ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﻨﺎن در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻬﺎد ﻣﻄﺎﻟﺒ

ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﻌﻀ از ﮐﺘﺐ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎ :

 .1ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺑﺰرگ ﯾﻬﻮدی – از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه – در واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﯿﺎن واﺷﻨﺘﻦ و ﻣﺴﻮ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﺮ دو ﻃﺮف را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﺗﻼش ﻫﺎی وی
ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮی در دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ارﺗﺶ ﺷﻮروی از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪ از
آن ﺷﺪ .دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺑ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺻﺒﻐﺖ اﻟﻪ ﻣﺠﺪدی ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤ ﻣﺎﻟ رﺋﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎت

ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﺗﺮﮐ اﻟﻔﯿﺼﻞ)ﯾ از ﺳﺘﻮن ﻫﺎی اﺋﺘﻼف ﮐﻨﻮﻧ ﺳﻌﻮدی – اﺳﺮاﺋﯿﻠ ،وی ﺑﯿﺶ از
آﻧ ﮐﻪ ﻋﺮب ﺑﺎﺷﺪ ﯾ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ( ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
 .2اﻓﺮاد و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﯾﻬﻮدی‐آﻣﺮﯾﺎﯾ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ رﺳﺎﻧﻪ ای )ﺑﺮای ﺟﻬﺎد اﻓﻐﺎن ﻫﺎ(
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎک اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای دﻋﻮت ﮐﺎدر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ اﻓﻐﺎﻧ و اﺳﻼﻣ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﻼش ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.
 .3ادﻋﺎﻫﺎﯾ از ﻃﺮف ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ وﺟﻮد رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن در ﭘﯿﺸﺎور وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎی وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از رﻫﺒﺮان آن اﺣﺰاب اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ را رد و ﯾﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻧﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ﯾ دﯾﭙﻠﻤﺎت آﻣﺮﯾﺎﯾ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴ در ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،آن رﻫﺒﺮان را
ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﺑﺮوی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻼه ﮔﯿﺲ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ .و اﯾﻦ اﻫﺎﻧﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .و در ﺑﺮاﺑﺮ آن رﻫﺒﺮ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﺳﻮﺗ ﻣﺮﮔﺒﺎر اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد .و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﺑﻪ ﺻﻔﻮف اﺷﻐﺎﻟﺮان آﻣﺮﯾﺎﯾ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت زده ﺷﺪ .ﺷ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺎری و ﻋﺎدی ﺳﺎزی رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن آﻧﻬﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن
آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺷﺎن را ﺑﻪ زور ﺳﻼح ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ دان ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
 .4ادﻋﺎﻫﺎی ﺻﻬﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺳﻘﻂ ﺷﺪن اﻓﺮادﺷﺎن )ﺷﻬﺪاﯾﺸﺎن!!( در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
از ﺟﻬﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮروی ،ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﺴﺖ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای رﺻﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﯿﺪاﻧ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
– اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﺘﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی در ﻗﺎره آﺳﯿﺎ و در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻗﺎره را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
اﮔﺮ اﻣﺮوز اﻋﺮاب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻠ ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮده
اﺳﺖ ) ﻃﺒﻌﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺮﺑ و اﺳﻼﻣ از اﻣﺎرات ،اردن و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ و
ﻣﺠﺎﻫﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﻣ ﺟﻨﻨﺪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ( .اﻫﺘﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﮐﺴ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ و ﯾﺎ درﺑﺎره ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺎد ﺑﺮای
آزاد ﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﻬﺎد ﺑﺮای آزاد ﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و دﯾﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﺮﺑ و در راس ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ،ﺷﺎم و ﻋﺮاق و ﻣﺼﺮ و ﯾﻤﻦ و … و از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ از ﺳﯿﻄﺮه ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺳﺨﻨ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

– آری ،اﻓﻐﺎن ﻫﺎ ازﺧﻮن ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺷﻐﺎﻟﺮی آﻣﺮﯾﺎﯾ را ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﻼوه
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﺮب )دوﺳﺘﺎن( در ﺣﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ را از اﻋﺮاب ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮر و ﻣﻠﺦ و در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﺮب و ﺗﻤﺎﻣ دﻧﯿﺎ ﺟﻮﻻن ﻣ دﻫﻨﺪ
ﺑﺮﺣﺬر ﻣ دارم .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﺮ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻠﺖ
ﻣﻮﻣﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﺰت  ،ﺑﺰرﮔ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ذﻟﺖ اﺳﺖ .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﻫﺎ
را در ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ.
– اﻣـﺎ درﺑـﺎره دﮐﺘـﺮ ﻋـﺰام ﮐـﻪ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ در ﻋﻤﻠﯿـﺎت رﺑـﻮدن وی ﻣﺸـﺎرﮐﺖ – ﻣﯿـﺪاﻧ ‐داﺷـﺖ و ﻃﺮﻓﻬـﺎی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎری داﺷﺘﻨﺪ.
– اﯾﺪه دﮐﺘﺮ ﻋﺰام در ذات ﺧﻮد ﺧﻮب ﺑﻮد ،و آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮی ﺻﻬﯿﻮﻧﺴﺘ ﺗﺎ آزادی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو اﺷﺘﺒﺎه داﺷﺖ:
اول :ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ آزادی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﺘﺰم
ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﺰرگ داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﺮﺑ و ﻋﻤﻖ اﺳﻼﻣ آن اﺳﺖ.
دوم :اﯾﻨﻪ وی ﻣﺸﻮرت و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻻزم را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
در اﺑﺘﺪای راه ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺎ رد) از ﻃﺮف ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺳﻼﻣ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ (و ﺗﻬﺪﯾﺪ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺎدی ﺳﺎزی رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.

– ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﻦ ﻻدن در ﻣﺸﻮرت ﻧﺮدن در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرﮔ ﻫﻤﭽﻮن
“ﺟﻬﺎد ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب” ﺑﻮده اﺳﺖ .وی ﮔﻤﺎن ﻣ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺮوژه ﻋﺰام و ﺑﻦ ﻻدن ﺑﺎ
ﻧﺎﮐﺎﻣ در وﺻﻮل ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﺎت ﻣﻨﻔ آن ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ﺧﺼﻮﺻﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﺮ و ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧ. 
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛﻪ رﺑﻮده ﺷﺪن ﯾ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )اﺑﻮﻓﺤﺺ ﻣﺼﺮی( در ﺧﻼل
دﯾﺪارش ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻬﺎدی.
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﺮاﻧﻪ و ﺗﻬﺎﺟﻤ اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﺋﻤﺎ از آن ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ و
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎﺻ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺟﻬﺎدی دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣ داﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺟﻮد او را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ آن را ﺑﻪ اﺟﺮا درآوردﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ اﻫﺪاف اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﯾ اﺳﺖ .ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻼﺷﻬﺎ را در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻨﺜ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در آﯾﻨﺪه دور ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ و ﻫﻤﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘ را
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ
ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻠﺖ ﯾﻤﻦ را در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾ ﺳﻌﻮدی و اﻣﺎراﺗ را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .و
ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره داوود اﺳﺮاﺋﯿﻠ را ﺑﺮ روی ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ﻫﻤﺎن ﺧﻠﺒﺎن ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن اﻫﺪاف و ﻫﻤﺎن ﺟﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
دور ﻧﻪ دارﻧﺪ.
و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﺟﺮا ﺷﺪ .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺧﻠﺒﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠ و  3000ﺣﻤﻠﻪ
ﻫـﻮاﯾ ﺑـﺮای ﻗﺘـﻞ و رﺑـﺎﯾﺶ اﻓـﺮاد در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﮐﺎﻧـﺎداﯾ و آﻟﻤـﺎﻧ . و آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ
ﺧﻠﺒﺎﻧﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠ از اﺑﺘﺪای ﺟﻨ آﻣﺮﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی
اﺳـﺮاﺋﯿﻠ اﮐﻨـﻮن در آﻧﺠـﺎ وﺟـﻮد دارد .ﺑﻌﻼوه ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻧﻈـﺎﻣ اﺳـﺮاﺋﯿﻠ ﮐـﻪ از ﮐﺎرﮐﺸﺘـﺎن ﺟﻨـ ﻫـﺎی
ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن و آزاد ﺳﺎزی و ﺟﻨ ﻫﺎی ﭼﺮﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻗﺒﻞ از آن وﯾﺘﻨﺎم،
ﺑﻠﻪ از زﻣﺎن ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ دوم و ﺟﻨﻬﺎی ﻣﺮدﻣ ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن در اروﭘﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ داﺋﻤﺎ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺮدم آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .و آن را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻓﺎع از ﺟﺎه ﻃﻠﺒ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺷﺮح دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﭼﻘﺪر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ آن
آزﻣﻨـﺪی ﻫـﺎی ﯾﻬـﻮد دﺳـﺖ اﻧـﺪازی ﮐﻨﻨـﺪ ،ﭘـﺲ ﺑـﻪ ﻣﻠـﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﭼـﻪ ﮐـﺎر دارﯾـﺪ؟ ﮐﺸـﻮری ﮐـﻪ از ﻟﺤـﺎظ
ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾ در ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘ ﻣﺴـﺘﺤﻢ از ﺷﻤـﺎل و ﺟﻨـﻮب در ﻗـﺎره آﺳـﯿﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﻣﺠـﺎورت ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ
ﻗﻄﺒﻬﺎی آﺳﯿﺎ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ آﯾﻨﺪه ﻗﺮار دارد؟؟
– اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨ ،ﺗﺮس و در ﻻک ﺧﻮد ﻓﺮورﻓﺘﻦ و اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﯾﺎ
اﻧﺎر و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺳﻮق دﻫﺪ )ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺤﺮﯾ ﮐﻨﯿﻢ( زﯾﺮا اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای

ﺟﻬﺎﻧ دارد و ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾ او ﻧﻤ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺤﺮﯾ ﻣ ﮐﻨﺪ،
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧ اوﺳﺖ.
– در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾ ﺣﻘﯿﻘﺖ ذاﺗ وﺟﻮد دارد و آن ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺘ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺮ دو ﻃﺮف داﺋﻤﺎ و در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را
اﯾﺠﺎد ﻧﺮده اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺧﺎص و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺑﻪ
ﺷﻠ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن وﯾﺎ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﺳﺘﻌﻤﺎری آﻣﺮﯾﺎ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﺪﺷﻪ
دار ﻣ ﮐﻨﺪ.
– ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎد ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾ ﺟﻬﺎد واﻗﻌ در راه آزادی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ
و اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﺑ آﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨ آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎد اﻓﻐﺎﻧ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ آن اﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ از درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ )ﯾﻬﻮدی /آﻣﺮﯾﺎﯾ/ﻋﺮﺑ (و اﺳﻼم و ﻣﻠﺘﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی
دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣ ﺷﻮد.

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

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

آری اﻣﺎن دارد ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ… و ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ
آری اﻣﺎن دارد ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ… و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ
) واﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ اﻟﻪ ﺟﻤﻌﯿﺎ وﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا (
و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ دﺳﺘﻮری ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ‐ اﺑﻮوﻟﯿﺪ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻣﺴﺘﻨﯿﺮ ) :ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ(

ﺑﺮادر ﻣﺴﺘﻨﯿﺮ:
ﻓﺘﻨﻪ اﻧﯿﺰی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﻏﻢ اﻧﯿﺰی ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن اﺳﻼم ﺑﯿﻦ
ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ ،و ﺗﺴﻠﻂ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮﻣﺎ ،و وﺟﻮد دوﻟﺘ ﯾﻬﻮدی در ﻗﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﻤﺎن.
از اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘ ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رﻓﺘﺎری و اﻋﺘﻘﺎدی ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ ،و
ﭘﯿﺮوی ﻓﺮﻫﻨ و اﻋﺘﻘﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﺎن ﺣﺎﮐﻢ و اﭘﻮزﯾﺴﻮن ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﺣﺘ
اﺳﻼﻣ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣ رﻓﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﺎﺷﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﻣﺎدی ﮔﺮاﯾ زﻣﺎن ﺷﺪ و دﯾﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺗﺠﺎرت ﮐﺮد و ﺟﻬﺎد را ﺑﻪ ﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﻣﺘﻌﺪد از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
در ﺳﻮال ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺎرس ﻫﺎ و ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮددﯾﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻠ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻮﻣ و
ﻗـﺒﯿﻠﻪ ای ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻗﺼـﺎ ﻧﻘـﺎط ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺳﻼﻣـ ﺿﺮﺑـﻪ وارد ﮐـﺮده اﺳـﺖ را ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐـﺮده اﯾـﺪ .در اﯾـﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﻢ ﻫﺎﯾ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آن را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺟﻨ
ﻫﺎی ﻃﺎﺋﻔ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺷﯿﻌﻪ وﺳﻨ ﺗﻨﻬﺎ دو اﺳﻢ ﻣﺸﻬﻮری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ وﺟﻮد

دارﻧﺪ.

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری وﻫﺎﺑﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد از اﺟﺰاء اﺳﻼﻣ و ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
– ﻃﺒﻌﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ از ﻋﺮب و ﻓﺎرس و ﺗﺮک و ﮐﺮد و ﺑﺮﺑﺮ و ﺑﻠﻮچ و ﻧﻮﺑ ﻫﺎ و
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﯾﺮان اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ … .و آﻧﺎه ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ
ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺰرﮔﻮار و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ… وﺟﻌﻠْﻨَﺎﻛﻢ
ﺷُﻌﻮ ﺑﺎ وﻗَﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘَﻌﺎرﻓُﻮا انﱠ اﻛﺮﻣﻢ ﻋﻨْﺪَ اﻟﻪ اﺗْﻘَﺎﻛﻢ .ﺳﻮره ﺣﺠﺮات – آﯾﻪ 13
– از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻘﻬ اﺳﺖ و اﻣﺎن درک
آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻣﺎن ﺗﻔﺎﻫﻢ درﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻬﻘ ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺳﻨ ﻫﻢ وﺟﻮد
دارد.
– اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و )ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺠ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص( و ﯾﺎ دوﻟﺘﻬﺎی ) ﻣﻌﺘﺪل( ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،از ﻧﻮع اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و وﺣﺸﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﻣﺪرن در آن وارد ﮐﺮده اﻧﺪ .اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻋﺮب ﻫﺎ و اﯾﺮان )وﯾﺎ ﻓﺎرس ﻫﺎ(
از ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻫﺒ و ﯾﺎ ﻗﻮﻣ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ و
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﻬﺎ را ﭘﺮرﻧ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﺮژی روﺣ و ﺟﺴﻤ ﮐﻪ در دﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻫﺎ و اﯾﺮان
وﺟﻮد دارد ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﻠﻢ در ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺤ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ اﯾﻤﺎن در ﺛﺮﯾﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮداﻧ از اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻣ
ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺟﺎﯾﺎﻫﺶ را ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد :ﺳﻠﻤﺎن از ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ.

ﺧﻄﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻋﺮب و ﻓﺎرس و ﺗﺮک و ﺗﺎﺟﯿ و ﭘﺸﺘﻮن و ﻋﺮب و ﮐﺮد و ﺑﻠﻮچ و دﯾﺮ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن را ﻣ داﻧﺪ ،ﺧﻄﺮﻫﺎﯾ از ﺟﻨﺲ وﺟﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑ
آﻧﻬﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و از اﯾﻦ راه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺛﺮوﺗﻬﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن وﺟﻮد دارد و از ﺑﯿﻦ
ﺑـﺮدن ﻣﻌﺘﻘـﺪات و دﯾـﻦ آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ در ﻗﻠﺒﺸـﺎن وﺟـﻮد دارد .و اﯾـﻦ اﻣـﺮ را ﺑـﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ از زﺑـﺎن ﻣﺘﻔﺮﯾـﻦ و
ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن و ژﻧﺮال ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣ ﺷﻨﻮﯾﻢ.و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا از ﺗﻮ راﺿ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از
آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨ …وﻟَﻦ ﺗَﺮﺿ ﻋﻨْﻚَ اﻟْﻴﻬﻮد و اﻟﻨﱠﺼﺎرﱝ ﺣﺘﱠ ﺗَﺘﱠﺒِﻊ ﻣﻠﱠﺘَﻬﻢ ‐ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ …120
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟؟ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼ از دﺳﺖ رﻓﺖ .ﯾﻬﻮد در ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﻣﺮﺗﺪش ﺟﻮﻻن ﻣ دﻫﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﻣﺎﻧ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را درک ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣ ﺛﺮوﺗﻬﺎ از ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و آب و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔ در ﺧﺸ و درﯾﺎ و ﻓﻀﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﻠ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﺎری آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از دﯾﻦ و وﻃﻦ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻫﺮ
ارزﺷ ﻏﯿﺮ از ارزﺷﻬﺎی ﻏﺮﺑ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﻨﺪ دور ﮐﺮده اﺳﺖ.
– از ﺳﻮی دﯾﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎی اروﭘﺎﯾ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺟﻨﯿﺪﻧﺪو ﺧﻮن ﯾﺪﯾﺮ را رﯾﺨﺘﻨﺪ
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
– آﻟﻤﺎﻧ ﮐﻪ در دو ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ ﻋﻠﯿﻬﺶ ﺟﻨﯿﺪﻧﺪ اﻣﺮوز رﻫﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﻓﺮدا
رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
– ژاﭘﻨ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺮوز از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ در ﻗﺎره
آﺳﯿﺎ اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ از وﺣﺸﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣ او ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻏﺮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﺮب ﻫﺎ اﻣﺮوز از ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ دﯾﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ؟؟
و ﭼﺮا اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺷﺘﺮاﮐﻬﺎﯾ ﮐﻪ در اوﻟﯿﺎت دﯾﻦ و ﻓﺮﻫﻨ دارﻧﺪ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ؟

ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻢ آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪن و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ دارﯾﻢ؟ و
روزی ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ :و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ روی ﺑﺮداﻧﯿﺪ ﺧﺪا ﻗﻮﻣ ﻏﯿﺮ
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ )ﺑﺨﯿﻞ( ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﺑﻠﻪ ﺑﺴ از ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ و ﻓﺪاﮐﺎرﺗﺮﻧﺪ( ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺪﯾﺪ آرد .وانْ ﺗَﺘَﻮﻟﱠﻮا
ﻳﺴﺘَﺒﺪِل ﻗَﻮﻣﺎ ﻏَﻴﺮﻛﻢ ﺛُﻢ  ﻳﻮﻧُﻮا اﻣﺜَﺎﻟَﻢ ‐ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ آﯾﻪ 38
ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺷﺮم و ﺧﻮاری و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ در آﺧﺮت اﺳﺖ  .واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺎع از ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻤﺎن را
زﻣﺎﻧ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی دﻧﯿﺎی اﺳﻼم اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﻬﻮد ﺑﺮ ﻗﺪس و ﻣﺴﺠﺪ
اﻻﻗﺼﺎی آن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد .آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﻋﺲ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﺎری از ﺧﻮد ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از ﮔﺮوﻫ اﻧﺪک ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗ در ﻣﻪ و ﮐﻌﺒﻪ ﻣ اﻓﺘﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﺎﺳﻘﺎن و
اوﺑﺎش و ﻣﺮﺗﺪان زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪ ﮐﻠ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻓﺮﻋﻮﻧ از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻢ راﻧ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﯿﻞ ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ زودی ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آن اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻋﺮب و ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ راﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺮدﻣ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑ ﺑﺪون رﻫﺒﺮ و ﻫﺪف ،و اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻄ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺘﻨﻪ اﻧﯿﺰ و ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﺪ.
ﺑﻠﻪ اﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ… ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨ ،ﮐﺮد و ﻋﺮب ،ﺗﺮک و ﻓﺎرس… و
ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻄﺮ وﯾﺮاﻧﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﮐﻞ اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ در روی زﻣﯿﻦ را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣ ﮐﻨﺪ.
انﱠ اﻟﻪ ﻳﺤﺐ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﻘَﺎﺗﻠُﻮنَ ﻓ ﺳﺒِﻴﻠﻪ ﺻﻔﺎ ﻛﺎﻧﱠﻬﻢ ﺑﻨْﻴﺎنٌ ﻣﺮﺻﻮص ﺳﻮره ﺻﻒ‐ آﯾﻪ 4
و اﯾﻦ ﻧﺪا ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
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و ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
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