در ﺑﺎب راﻫﺒﺮد اﺳﻼﻣ ﺑﺮای آزاد ﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
 ،ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺳﻼﻣ و ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب
درﺑﺎب راﻫﺒﺮد اﺳﻼﻣ ﺑﺮای آزاد ﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺳﻼﻣ و ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب

ﭼﻬﺎر ﮔﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ:
 -1ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل
 -2ﮔﺸﺎﯾﺶ داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ و اﻧﺴﺎﻧ) ﺗﻤﺎﻣ ﺧﺎک ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪ(

 -3اﺳﻼﻣ ﻧﻤﻮدن ﺛﺮوت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
 -4ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎ ،اوﻟﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ.
– وﺣﺪت اﺳﻼﻣ ﺷﺮط اﺳﺎﺳ اﺳﺖ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﻣﻘﺪﺳﺎت و رﻫﺎﯾ از رﺑﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ و
اﺳﻼﻣ ﻧﻤﻮدن ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن.
– وﺣﺪت اﺳﻼﻣ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖ آﻣﺮﯾﺎ و ﺑﺤﺮان ﻏﺮب و ﺗﺸﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺶ
از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﺮی ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ.
– ﻣﺜﻠﺚ آﻫﻨﯿﻦ  :اﻗﺘﺼﺎد‐ ﺳﯿﺎﺳﺖ‐ ﺟﻨ
– اﻗﺘﺼﺎد و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻈﺎﻣ
– اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎد
– ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻋ ﺟﻬﺎد ﺑﺮای ﺟﻬﺎد ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮدﻣ
– ﺻﻠﯿﺒ … و داﻋﺸ
– راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﯿﺪن در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب و ﺟﻨﯿﺪن در ﻋﻤﻖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣ

ﻧﻮﺷﺘﻪ  :ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ – اﺑﻮ وﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮی
اﻣﺮوز ﺟﻬﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﻔﻆ آن ﻗﻀﯿﻪ از ﻏﺒﺎر زﻣﺎن اﺳﺖ ،در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯿﺖ رو ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط
ﻣ رود و اﺳﻼﻣﯿﺖ ﭘﺎره ﭘﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺮاﺳﺘ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺰاﻓ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻬﺎد
ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮای رﻫﺎﯾ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻨ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﻞ ﺟﺪﯾﺪی از
ﺟﻨ ﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒ ﻣﯿﺎن ﻏﺮب و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ اول ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺴﺖ
ﻣ ﺧﻮرد و دﭼﺎر ﻓﺮوﭘﺎﺷ ﻣ ﺷﻮد.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺮوز ﺳﺮﻧﯿﺰه اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮب اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺴ را ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ و ﻣﻮرد ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ از ﺧﻮد از ﺳﻮی ﺑﺮادران ﻋﺮب  ،و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه از ﺳﻮی اﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ.
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻃﻮﻻﻧ ،داﺋﻤ و دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌ آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﻧﺒﺮد ﻗﻄﻌ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ ﻣﺘﻔﺎوﺗ ) ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ آﯾﻨﺪه( ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﯾﺮ در آن ﻏﺮب اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻗﺪرت
ﻣﺴﻠﻂ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ از ﻫﻤﺮاﯾ و ﻗﺪرت ﻣﺎدی و دﯾﻨ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ)ﻏﯿﺮ از وﻫﺎﺑﯿﺖ(.

و آن ﻣﺴﯿﺮی ﺳﺨﺖ و ﻃﻮﻻﻧ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺎدی ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺮای آزادی
ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺟﻨ ﺑﺨﺸ از ﺟﻨ آزاد ﺳﺎزی ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺻﻠ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن اﺳﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪ از آن ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﮐﯿﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣ و ﺳﯿﺎﺳ آن و
ﺧﯿﺎﻧﺘﻬﺎی ﺑ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻌﻮدی ،ﺧﻠﯿﺞ و ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺳﺪ .آﻧﺎن اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاواﻧ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﻗﻀﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﮔﺸﻮدن درﻫﺎی ﺳﻌﻮدی و ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻪ روی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﺮﺑﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨ ﻧﯿﺎﺑﺘ ﺑﺎ اﯾﺮان و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺮب از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،دﺷﻤﻨ و ﺟﻨ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و
ﻫﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﻬﻮدی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎوم.
ﮔﺎم راﻫﺒﺮدی اول‐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل

ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه و ﮔﺎم ﻫﺎ ﯾ ﯾ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟ ﺑﺮداﺷﺘﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮔﺎم ﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾ در ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﺮوﻧﺪه از دﺳﺖ دادن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺳﯿﻄﺮه ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ
ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻣﺴﺘﺤﻢ ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﻄﺮه و ﻗﺒﻀﻪ ﯾﻬﻮد ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﺑﻌﺪ
از آﻧ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳ ﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻃﺮح درﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺟﺪاﯾ آن از اﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﺑﻮد و اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾ“ ﻗﻀﯿﻪ ﻋﺮﺑ ” اﺳﺖ.
و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف در ﮔﺎم دوم در ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻋﺮﺑ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﻮﻣﯿﺘ ﺑﻪ ﯾ
ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻃﻨ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،و ﻗﻀﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾ ﻗﻀﯿﻪ وﻃﻨ ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﺎن ﺷﺪ )ﮐﻪ ﺑﺮادران ﻓﺮﺿ ﻋﺮب
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺪردی ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ(.
و اﮐﻨﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﺷﺨﺼ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ – ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﺎل و روز دﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‐ ﭘﺲ ﻧﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻧﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘ ﭘﺮﺑﺎد ﺑﺮای دﯾﺘﺎﺗﻮری ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻏﺮب ﺑﺮ روی دو ﭘﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .و وﻃﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾ رﻫﺒﺮ واﺣﺪی ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ – ﺗﻤﺎﻣ ﺛﺮوﺗﻬﺎ ،ﻣﻘﺎم ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ‐ و ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻣﻠﺖ و از دﯾﻦ و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻘﯿﺪه ای ،در آن
ﻣﺸﺎرﮐﺘ ﻧﺪارد.
ﮔﺎم راﻫﺒﺮدی دوم – ﮔﺸﺎﯾﺶ داﻣﻨﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ و اﻧﺴﺎﻧ:
ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و )ﻗﻠﻮب( ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪ

اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪه آل اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن و ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﭘﯿﺶ ﻣ رود.

اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاﯾﺸﺎن )ﺗﻠ اﻣﺘﻢ اﻣﻪ واﺣﺪه و اﻧﺎ رﺑﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪون( ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺎل و روز ﮐﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اواﻣﺮ اﻟﻬ اﺳﺖ ﻧﻤ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﭘﺲ وﺣﺪﺗﻤﺎن را ﻫﺮ ﺳﺘﻤﺮ ﻣﺘﺒﺮی
از ﺑﯿﻦ ﻧﻤ ﺑﺮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﻣﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﯾﻨﺶ ﺑﺠﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ آﺳﺎﻧ از ﻗﻮم ﮔﺮاﯾ ﺑﻪ ﻣﻠ ﮔﺮاﯾ و از آن ﺑﻪ ﻓﺮدﯾﺖ ﻃﺎﻏﻮﺗ رﺳﯿﺪﯾﻢ .و ﺣﺎﻻ زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف
اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﻄﻌ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اوج ﮔﯿﺮی
روﯾﺎروﯾ ﻫﺎ ﺟﻬﺎد ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺟﻨ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻫﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
– ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﯿﺪار ﻣ ﺷﻮﻧﺪ؟؟:

ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ رﻫﺒﺮی و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯿﺪاﻧ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ را ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨ ﻣ داﻧﻨﺪ ﯾ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺪار ﻣ
ﺷﻮد .و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﭘﯿﺸﺘﺎز‐ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد رﺳﺎﻟﺘﺶ را درک ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠ ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺑﯿﺪاری اﻣﺖ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺟﻬﺎد را درک ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن آزاد ﺳﺎزی
ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺳﻼﻣ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﺪف وﺣﺪت اﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﻣﺘﺸﺮع و ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﻗﻮی و اﻣﯿﻦ ﺗﻼش

ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺎم راﻫﺒﺮدی ﺳﻮم  :اﺳﻼﻣ ﺳﺎزی ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن.

ﭘﻮل ﻏﺎرت ﺷﺪه از ﻣﻠﺖ ﻫﺎی اﺳﻼﻣ) اﻣﺖ اﺳﻼﻣ (ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻏﺮﺑ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺷﻐﺎل ﻧﯿﺎﺑﺘ) ﺣﻮﻣﺖ ﻣﻠ – ﺑﺮای ﺳﺘﻤﺮ ﺑﺰرگ‐ ﻧﻈﺎﻣ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻨﺘ (ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﭘﻮل ﻫﺎ از ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﯾﻬﻮد ﺳﺮازﯾﺮ ﻣ ﺷﻮد.
و ﺑﺨﺼﻮص ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ در راس آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻣﻮاد ﺧﺎم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻫﻤﭽﻮن آﻫﻦ ،اوراﻧﯿﻮم،
ﻣﺲ و اﻟﻤﺎس و ﻏﯿﺮه ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری ﮐﻪ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ارزﺷ ﮐﻪ رﺳﻤﺎ
اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻏﺎرت ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮوﺋﯿﻨ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮد ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ارزش آن ﺑﯿﺶ از ﯾ ﺗﺮﻟﯿﻮن دﻻر ﺑﺎﺷﺪ.
‐از آﻧﭽﻪ از اﻣﻮال ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان و در ﺻﺪر ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻼح ﺧﺮج ﻣ
ﺷﻮد )ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ؟؟؟( و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﺎﻧﺎت ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺘ ﻣﺮﻓﻪ  ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم از ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن
ﺷﻢ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﭘﻮل ﻫﺎ ﺑﻌﻼوه آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﻀـﺮ ﻫﻤﭽـﻮن ﺻـﺎدرات و واردات ﺑـﺎ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﮔـﺮ در ﻣﺒـﺎدﻻت و ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻏﯿـﺮ
ﻣﺘﻮازن و ﺑﯿﻬﻮده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺻﺎدرات ﺷﺒﻪ رﺳﻤ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر )ﮐﻪ ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ( ،و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﯾﺮاﻧﺮ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﺷﺪه ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺣﻮﻣﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﺎد و اﻧﻮاع
ﻗﺎﭼﺎق ،ﺗﺠﺎرت اﻧﺴﺎن و اﻋﻀﺎی اﻧﺴﺎن و ﺳﺮﻗﺖ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ و ﻓﺮوش آن و … ..ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧ
ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ آن ﺗﺠﺎرت ﺧﻮﻧﯿﻦ اﻗﺪاﻣ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد :ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ آن اﻣﻮال – ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻞ

ﻣﻤﻦ از از دﺳﺘﺮﺳ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد‐ و ﯾﺎ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن و وﯾﺮان ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ.

– اﺳﻼﻣ ﻧﻤﻮدن ﺛﺮوﺗﻬﺎی اﺳﻼﻣ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ :

اول :ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺴﻠﻂ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
دوم :ﻫﺪاﯾﺖ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾ در ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت زﻧﺪﮔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا ،دارو ،ﺳﻼح ،و آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ.

ﺳﻮم :ﺗﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘ.
ﭼﻬﺎرم :اﯾﺠﺎد راﻫ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺑﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﻬﻮد ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت
ﺟﻬﺎﻧ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻨ اﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ آن را ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،و رﻫﺎﯾ از

ﺟﻨ ﻫﺎ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

– ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻮﭼ وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﺣﺘ اﮔﺮ در واﺗﯿﺎن ،ﺗﻼوﯾﻮ وﯾﺎ ﻣﻪ ﻣﺮﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ( ﮐـﻪ ﺑـﺎ رﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،رﺑـﺎﯾ ﮐـﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾـﻦ ﮔﻨﺎﻫـﺎن در اﺳﻼم اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آن آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ درﻫﻢ رﺑﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ای

ﮐﻪ ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ دروﻏ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .و رﻫﺒﺮان دﯾﻨ و ﯾﺎ دﻧﯿﺎﯾ آﻧﻬﺎ ﺣﺘ در ﺧﻮاب ﻫﻢ ﻓﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺧﺮوج از ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺑﻮی ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﯾﺎ ﮐﺘﻤﺎن آن ﺑﺎ اﻧﻮاع
و اﻗﺴﺎم ﺣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﻋ و ﻣﺼﻠﺤﺘ اﺳﺖ.
وﺣﺪت اﺳﻼﻣ ﺷﺮط اﺳﺎﺳ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﻣﻘﺪﺳﺎت ،و رﻫﺎﯾ از رﺑﺎ و ﭘﯿﺮوی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﻼﻣ ﺳﺎزی ﺛﺮوﺗﻬﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﺷﻌﺎر وﺣﺪت اﺳﻼﻣ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻣﺴﺘﻬﻠ ﺷﺪه  ،ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﻋﺰﻣ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﮐﺎری در راﺳﺘﺎی آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﮐﻨﻮﻧ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﺑﺪی و
ﺧﻄﺮاﺗ ﮐﻪ دارد ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﺮی از زﻣﺎن ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ اول ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧ ﺗﻔﯿ و ﭘﺲ از آن ﺑﻼﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ .از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻈﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ﻗﻮﻣﯿﺘ و ﻣﻠﯿﺘ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﺮﺑ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ .و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﺮﺑ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎﺑﺘ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﻮد و ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ‐آﺳﯿﺎﯾ ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﻪ ﺳﺘﻮن آن ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ و ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﺮ اﺟﺰای آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣ ﺑﺮد.
ﺳﭙﺲ دوﻟﺘﻬﺎی دﯾﺮ ﺧﺎرج از ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
درﮔﯿﺮﯾﻬـﺎﯾﺶ ﺑـﺎ اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﯾـﺎ ﺑـﺮ ﺳـﺮ اﺳـﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳـ و ﻧﯿـﺮوی اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻧﻈـﺎﻣ ﺧـﻮد از
اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺳﺲ ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ درﮔﯿﺮی ﺗﻠﺨﺶ اش ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮی آﻣﺮﯾﺎ ،ﻣﻠﺘﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “ﻣﺠﺎﻫﺪ اﮐﺒﺮ” در ﺟﻨ ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی آﻣﺮﯾﺎ ﺗﯿﻪ ﮐﺮده ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮار و ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

آﻣﺮﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﻬﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای آزادی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺟﻬﺎد ﻣﻠﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺰء اﺻﻠ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺰﻟﺰل ﺟﺎﯾﺎه آﻣﺮﯾﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻋﯿﺎن ﺷﺪن ﺗﺰﻟﺰل ﻧﻈﺎﻣ و
ﺳﯿﺎﺳ و اﺧﻼﻗ آن اﺳﺖ.
وﺟﻮد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان در ﺻﺪر ﺑﻠﻮک آﺳﯿﺎﯾ /ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ آﯾﻨﺪه ،از آﻧﻬﺎ ﯾ ﻫﺴﺘﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﺮد ﻫﻢ
آوردن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب و ﻣﺮﮐﺰی در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺪرت اﺳﻼﻣ و ﯾﺎ ﺑﻠﻮک اﺳﻼﻣ – ﮐﻪ ﻣﺎﻧﯿﺴﻢ
ﮐﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻣﺴﺘﻘﻠ دارد‐ در ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ آﺳﯿﺎﯾ /ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
از اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣ ﺗﻮان ﯾ“ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن” ﺗﺸﯿﻞ داد‐ اﺗﺤﺎد اوﻟﯿﻪ‐
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه و ﻋﻤﻮﻣ اﺳﻼﻣ ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ﺟﻬﺎد ﺑﺮای آزادی
ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺳﻼﻣ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ “ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن” ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼﻣ ﮐﺎﻣﻞ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺳﯿﺎﺳ ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎری اﻣﻨﯿﺘ و دﻓﺎﻋ اﺳﻼﻣ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺘﻪ و راﻫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾ از دﻧﺒﺎﻟﻪ روی رﺑﻮی از
ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و در راس آن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی .رﻫﺎﯾ از ﺳﯿﻄﺮه ارزﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ارز

واﺣﺪ اﺳﻼﻣ و ﯾﺎ ﺣﺘ ارز واﺣﺪ آﺳﯿﺎﯾ – و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارز ﺗﺎ
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟ ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻏﯿﺮ رﺑﻮی درون ﻧﻈﺎم آﺳﯿﺎﯾ ﺑﺰرگ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
– ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ،ﺷﻌﺎر اﺗﺤﺎد و وﺣﺪت اﺳﻼﻣ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب واﻗﻌ
ﺧﻮد اﺳﺖ .و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺸﯿﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﻧﺎﺗﻮان ﻏﺮب ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺴﻠﻂ اﻗﺘﺼﺎدی رﺑﻮی ﯾﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﺴـﺘﺮش اﺳـﺘﻌﻤﺎر  /ﯾﻬـﻮدی ﺑﻌـﺪ از ﺷﺴـﺖ ﺑﺰرﮔﺸـﺎن در ﺟﻨـ ﺟﻬـﺎﻧ اول و ﻇﻬـﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓـﺖ ﻏـﺮب و
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ و اﻓﺰاﯾﺶ داﺋﻢ ﺿﻌﻒ ﻋﺮﺑ و اﺳﻼﻣ ﻣﻤﻦ ﻧﺒﻮد .و ﺷﺴﺖ
ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻼﯾﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ و ﺳﻘﻮط در ﮔﻮداﻟ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﺑﺮای ﺧﺮوج از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘ ﺧﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ
ﺗﺤﺮﮐﺎت اﺳﻼﻣ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .و آن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت را ﺗﺎ ﭼﺎه ﺷﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ وﻫﺎﺑﯿﺖ )ﻫﻤﺎن
اﺳﻼﻣ ﺳﻨ (ﺳﺮﺑﺮآورد .و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آﻣﺮﯾﺎ وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺳﻼح ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و داﻋﺶ ﻣﺠﺮم ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
درﺟﻪ از وﻫﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آزادی از دﺳﺖ “وﻫﺎﺑﯿﺖ” و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺷﺮوط اﺳﺎﺳ ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣ آﯾﻨﺪه و ﺗﻼش ﺑﺮای وﺣﺪت و آزادی اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯿﺪان ﺟﻨ ﺑﺰرﮔﺘﺮی را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ
رو دارﻧﺪ :ﻣﻪ  ،ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻗﺪس .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب و آزادی آن از دﺳﺖ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ )ﺷﺒﻪ ﻋﺮب /ﺷﺒﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن /ﺷﺒﻪ ﻣﺮد( و رﻫﺎﯾ از ﺷﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤ ﮐﻪ رﻣﺰ ذﻟﺖ و ﻓﺴﺎد و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﯾﻬﻮد اﺳﺖ را ﺿﺮوری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

ﮔﺎم راﻫﺒﺮدی ﭼﻬﺎرم‐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﻋﻠﻤﺮدﻫﺎ‐ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آن

ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﻫﻤ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی آزاد ﺳﺎزی ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت و اﻗﺪاﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد.
در ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺮی دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎت ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ در اوﻟﻮﻟﯿﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺟﺰﯾﺮة

اﻟﻌﺮب از ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﺎم ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ در ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب.
ﻣ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻋ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد:
اﺑﺘﺪا :ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
دوم :ﺣﺠﺎز و ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب

ﺳﻮم :ﯾﻤﻦ و ﻋﻤﺎن ) ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﺎﻟ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺟﻨﺎح
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ ﯾﻤﻦ اﺳﺖ ،و ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺎح آﺳﯿﺎﯾ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﺎﻟ اﺳﺖ .و از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨ ﻧﯿﺰ ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ(.
و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻋ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﺎص وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد،
و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻬﺎد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻈﺎﻣ ﺗﺪرﯾﺠ ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﻠﺚ آﻫﻨﯿﻦ :اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺟﻨ:

ﻧﻈﺎﻣ ﻣﻮرخ ،ﮐﺎرل ﻓﻮن ﮐﻼوزِوﯾﺘﺲ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﻨ را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﯾ ﭼﯿﺰ

ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در دو ﺷﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ :ﺟﻨ و ﺳﯿﺎﺳﺖ دو وﺟﻪ از ﯾ ﻋﻤﻞ واﺣﺪ ﻫﺴﺘﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮف در ﭘ ﺟﻨ
ﻫﺎی ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن در اروﭘﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری اروﭘﺎ در ﺟﻬﺎن ﮐﻼم دﯾﺮی ﮔﻔﺖ و آن اﯾﻨﻪ:
ﺟﻨ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ از ﺣﻘﯿﻘﺘ ﯾﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻨ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺪا ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮِ دﺳﺘﺮﺳ راﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎم و
ﯾﺎ ﮔﺸﻮدن ﺑﺎزارﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏﺮﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اول و دوم ،ﻋﻠﯿﻪ ﭼﯿﻦ و ﺟﻨ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺳﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
در اﯾﻨﺠﺎ ﯾ ﻋﻨﺼﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾ در ﺟﻨ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ در ورای ﺗﺴﻠﻂ ﻏﺮب ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺧﻠﯿﺞ و
ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﻧﻬﺎ درب ﻣﺨﻔ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.
– در ﻣﻮرد ﯾﻬﻮد ،ﻫﺪف اﻗﺘﺼﺎدی در ﺻﺪر اوﻟﻮﯾﺎت ﺣﯿﺎﺗ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﯾﻬﻮدی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد اﻣﺎ
ﮐﯿﺴـﻪ ﭘـﻮﻟﺶ را از او ﻧﯿﺮﻧـﺪ .و ﻏـﺮب اﺳـﺘﻌﻤﺎری‐ ﺧﺼﻮﺻـﺎ اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﯾـﺎ‐ دارای ذﻫﻨﯿـﺖ و
روﺣﯿﺎت ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﻮل ﺣﺮف اول را ﻣ زﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﻨ ﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘ آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻨ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ﺧﻮﻧﻬﺎی ﻣﺰدوران و
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧ ﻫﻤﭽﻮن داﻋﺸ ﻫﺎ و ﺑﺮادراﻧﺸﺎن از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻠ واﺗﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
– در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ در ﻣﯿﺪان ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮد و آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ و دﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﻠﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻮﻟﻔﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ درﮔﯿﺮی ﺧﻮﻧﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﯾ ﻣﻨﺒﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای دﺷﻤﻦ  ،و ﯾﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
در درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻬﺎد ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺮای درک
ﻧﻘـﺶ ﻋﺎﻣـﻞ اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺟﻨـ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﺜـﺎﻟ ﻣﺨﺘﺼـﺮ در ﻣـﻮرد ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺟﻬـﺎدی ﺑـﺎ اﻫـﺪاف اﻗﺘﺼـﺎدی در
اﺷﻐﺎﻟﺮی آﻣﺮﯾﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
اول :ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﻮط ﺑﺮق از آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر در
درﯾﺎی ﻋﺮب ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ آن.
دوم :ﻫﺪف ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ در ﭘﺎﯾﺎه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾ .ﺳﭙﺲ

ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و دﯾﺮ وﺳﺎﺋﻂ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺪف اول ،ﺑﺎ آزاد ﺳﺎزی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﺿﺮوری ﺑﻮد ﮐﺎر
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﺷﺪ .و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤ از زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﮐﺸﺖ ﻣ ﺷﺪ‐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ 20 ،اﻟ 80 درﺻﺪ از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻫﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺖ‐ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺷﻐﺎﻟﺮان
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺎﻗ زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﻨ و درﮔﯿﺮی ﺑﺮای آزادی ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻌﻼوه:
 -1ﻣﺼﺎدره ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از دﺳﺖ ﺗﺠﺎر واﺳﻄ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺷﻐﺎﻟﺮ ﻣ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
 -2ردﯾـﺎﺑ ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎی زﻣﯿﻨـ ﻗﺎﭼـﺎق ﻫﺮوﺋﯿـﻦ و ﺳﻮزاﻧـﺪن آن – ،اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و ﻫﻤﺪﺳـﺘﺎن آن ﺗﻨﻬـﺎ ﮐﺴـﺎﻧ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﺮای اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
 -3ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮاﯾ آن را اﻧﺠﺎم ﻣ دادﻧﺪ.
 -4ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗ زﻣﯿﻨ و ﭘﺎﯾﺎه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾ ‐ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺳﯿﺪن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺧﺎم ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ.
 -5ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪن ﮐﺸﺎورزان و روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن .ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ راه ﺣﻞ رﯾﺸﻪ ای ﺑﺮای
ﻣﺸﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺣﻮﻣﺖ ،ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن راح ﺣﻞ ﻣﺤﻠ و ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺟﻬﺎﻧ.
اﯾﻦ روش ﯾ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻨ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
در ﻫﻨﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﻏﺎرت ﻧﻔﺖ اﺳﻼﻣ از ﺧﻠﯿﺞ و ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺑﻪ آن رﺟﻮع ﺷﻮد و از آن

راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‐.
اﻗﺘﺼﺎد و راﻫﺒﺮد ﻧﻈﺎﻣ:

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﯿﺰه ای ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﻮط درﯾﺎﯾ،

ﺑﻨﺪرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی زﻣﯿﻨ ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ .ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻪ دارﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ
ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ اﺷﻐﺎل دﻣﺎﻏﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﯿ و ﯾﺎ

ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺮ ،و ﯾﺎ ﺗﻨﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق و ﯾﺎ ﺗﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻔﻮر و دارداﻧﻞ ،ارزش ﺣﻘﯿﻘ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ از ﻟﺤﺎظ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﺷﺎه راه ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ و ﻋﺒﻮر ﻧﻬﺮ ﻫﺎی ﻃﻼی آﯾﻨﺪه از

ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات و اﻣﻮال ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات و ﻣﻮاد ﺧﺎم از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.

و اﺷﻐﺎﻟﺮی ﮔﺮگ ﻫﺎی ﻏﺮﺑ در ﺟﺰاﯾﺮ ﭼﯿﻨ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻘﺶ

ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ در ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﭼﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.

– ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻈﺎﻣ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،و
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﯿﺎس و ﻣﻌﯿﺎر ﺣﻘﯿﻘ اﺳﺖ.

– ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی در آن ﻣﻄﺮح ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ از اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎﺑﻌ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت وﺟﻮدی ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺣﻤﺎﻗﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻣ
ﺷﻮد .وﺟﻪ اﺧﻼﻗ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺣﻮﻣﺖ
ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺠﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻨﻬﺎ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﺪود ﻧﻤ ﺷﻮد ﺑﻠﻪ در داﺧﻞ ﻫﺮ
دوﻟﺘ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﺎص
ﻧﺒﺎﺷﺪ .و آﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻮﯾﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠ را ﻣ ﺳﺎزد .اﻧﻘﻼب ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﺪرت ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻠﻪ در اﺻﻞ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮدادن
ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳ ﮐﺎری ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺛﺮوت ﻫﺎ
و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻮزﯾﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻬ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ دوﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﺎن ﻫﯿﺰم ﺟﻨ ﻫﺎﺳﺖ ،و دﻟﯿﻞ اول روﺷﻦ ﺷﺪن
آن  ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺟﻨ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺎم ﺑﺎ آن اﺳﺖ.
– ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ،ﻣﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ را درﻣﯿﺎﺑﯿﻢ.
– ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨ آﻣﺮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ،و دﯾﺪﯾﻢ
ﭼﻮﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن آﻧﻬﺎ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻮﺛﺮ آن ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮ آﻣﺮﯾﺎﯾ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻔ و ﯾﺎ ﻓﺮار ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دﺳﺘﺎوردی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎد:

در روﯾــﺎروﯾ ﺑــﺎ اﺷﻐــﺎﻟﺮی ﯾﻬــﻮدی /آﻣﺮﯾــﺎﯾ ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ و ﺟــﺰﯾﺮة اﻟﻌــﺮب ،ﻻزم اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺳــﺘﻮن ﻫــﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻨ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾ رادﯾﺎل آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در آﺑﻬﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺑﺮای

اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﻬﺎ ﮔﺎز وﺟﻮد دارد در آﺑﻬﺎی ﻋﺮﺑ و ﺗﺮﮐﯿﻪ در درﯾﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻢ ﮔﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.

و در ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب و ﺳﻮاﺣﻞ آن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣ ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻘﺎل زﻣﯿﻨ و درﯾﺎﯾ ﮐﻪ

ﻫﻤﺎن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی درﯾﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد.

– در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺮوژه ای ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﻄﺎر و در واﻗﻊ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ وﺟﻮد

دارد .رودﺧﺎﻧﻪ ای از ﻃﻼ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻗﻄﺎر ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﺮق ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﯿﻔﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻫﺒﺮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﺎزار اﻧﺮژی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ.
– ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ وﺟﻮد دارد .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺮوژه ” ﺳﺪ ﻧﺒﺖ” اﺗﯿﻮﭘ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ ﭘﺎﯾﺎن داده و ﯾﺎ اﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑ در آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ

ﺷﺪه ﻧﻈﺎﻣ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺟﺎت اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .و ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﻗﺎدر ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ
ﺑﺪون ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮرات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻌﻔﻦ اﺗﯿﻮﭘ ،و ﻧﻈﺎﻣ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺼﺮی دارد اﻣﺎ ذاﺗ ﯾﻬﻮدی دارد ،ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻋﻮن و ارﺗﺶ ﻓﺮﻋﻮن ،ﺑﺪون ﻣﻠﺖ و ﯾﺎ آب و ارزش اﻧﺴﺎﻧ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﯿﻌ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮاران ﻣﺴﺦ ﺷﺪه ای ﺑﺎ ﻣﺸﻼت ﺟﻬﺶ ژﻧﺘﯿ در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮدادن ﻣﺼﺮ ،و دﻓﺎع از ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮی در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﭼﺎره ای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﻪ ﺳﺪ
اﻟﻨﻬﻀﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﺪی ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﻞ آﺑ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن را ﻣ ﮔﯿﺮد ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد و ﺗﻼش ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد وﺣﺪت از ﺳﻮﻣﺎﻟ و ارﯾﺘﺮه و ﺣﺒﺸﻪ و ﺗﺎ ﺳﻮدان و ﻣﺼﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺣﺘ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
وﺣﺪت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﻞ در آن ﺟﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﮔﯿﺮد
ﺗﺎ زﻣﺎن رﻫﺎﯾ از ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﺪﯾﻢ و ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺟﺪﯾﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺑﺮای ﺟﻬﺎد ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮدﻣ:

– درآﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻬﺎدی ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوی اﺳﻼﻣ ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﭙﺎرﭼﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
ﺗﻤﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ وﺟﻮد دارد:
 -1ﺑﺨﺸ در ﻗﻠﺐ )ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ /ﺳﯿﺎﺳ (ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ آﯾﻨﺪه )آﺳﯿﺎﯾ / ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ(
ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﺳﺲ ﻧﻈﺎم آﺳﯿﺎﯾ/
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ،و ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﻼم در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ )ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ(
ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣ ﺷﻮد و در آﯾﻨﺪه ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ و ﺳﯿﺎﺳ در
ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮای ﺗﺸﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﺳﻼﻣ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨ و ﺳﯿﺎﺳ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾ در

ﺟﻬــﺎن دارد .و ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ارزش روﺣــ و اﺧﻼﻗــ ﮐــﻪ اﺳﻼم ﺑــﺮای ﺗﻤــﺎم ﺑﺸﺮﯾــﺖ ﺻــﺮف ﻧﻈــﺮ از دﯾــﻦ و
اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.
 -2ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﺳﺎت ،ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ) ﮐﻪ در آن ﯾﻤﻦ و ﻋﻤﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد دارد( و ﺷﺎم ﺑﺰرگ ،و ﻋﺮاق.
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻗﺪﺳ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳ ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ
دارد ،از ﺑﻐﺪاد ﺗﺎ دﻣﺸﻖ و ﻗﺎﻫﺮه .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻘﺪﺳﺎت را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺮژی و آﺑﺮاه ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ
اﻧﺠـﺎم ﻣـ دﻫـﺪ .و ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن درﯾـﺎی ﺳـﺮخ ﺑـﻪ ﻫـﻮﯾﺖ ﺗـﺎرﯾﺨ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان درﯾـﺎﭼﻪ ای اﺳﻼﻣـ و در
دﺳـﺘﺮس ﺟﻬـﺎﻧ ﺑـﺮای ﻋﺒـﻮر و ﻣـﺮور ﻣﺴـﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿـﺰ ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل و ﺗﺴـﻠﻂ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﺑـﺮای
دﺷﻤﻨﺎن.
 -3ﺑﺨﺶ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﺼﺮ:
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ داﻣﻨﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﺳﻮﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﺮاﮐﺶ

ﮔﺴﺘﺮش ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.

و وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠ اش ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از آب ﻧﯿﻞ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﯿﻨﺎ و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ
آﺑ ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺟﺰﯾﺮه و ﺑﺎزﮔﺮدادن ﻣﺼﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺟﺪﯾﺪ و ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻐﺮب
ﻋﺮﺑ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﻋﺮﺑ و ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ راﻫﻬﺎی آﺑ و درﯾﺎﯾ و زﻣﯿﻨ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻼوه ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻫﻨ و ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب اروﭘﺎ ،و اﺗﺼﺎل
ﻓﺮﻫﻨ و ﺗﺎرﯾﺨ آن ﺑﺎ ﻏﺮب ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ.
 -4ﺑﺨﺶ ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و ﻣﺤﯿﻄ آرام ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﻧﺪوﻧﺰی:
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺬﻫﺒ و ﺳﯿﺎﺳ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾ اﺳﻼم را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و
ﺳﭙﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎدی اﻣﺖ و رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از
آن ﺑ ﺧﺒﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﻔﺮات ﻏﯿﺮ واﻗﻌ از آن دارﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﺮد.
 -5ﺑﺨﺶ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل:
وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻧﻬﺪاری ﮐﺎﻣﻞ از آن و ﺗﻮﻗﻒ
ﻓﺮوش آن و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﻬﻮدﯾﺎن در آﻧﺎﺗﻮﻟ اﺳﺖ‐ و اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی روﺳﯿﻪ و
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﻋﻠﻤ ،ﺗﻨﻮﻟﻮژی و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ اﺳﺖ.
و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﺪد اﺳﻼم در ﺷﺮق اروﭘﺎ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺎﻟﺎن و دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺼﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎزی درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،و ﻣﻨﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎی اروﭘﺎﯾ از
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ.
ﻋﺪم ﺻﺎدرات آب )دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات( ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻗﻄﻊ ﻫﻤﺎری ﻧﻈﺎﻣ و اﻣﻨﯿﺘ ﺑﺎ آن ،و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺠﺎﻫﺪان

ﺗـﺮک و ﮐـﺮد ﺑـﺮای ﺣﻀـﻮر در ﺟﻨـ ﻧﻬـﺎﯾ آزادی ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ و ﻣﺴـﺠﺪ اﻻﻗﺼـ .و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ آﻧﻬـﺎ در آزاد
ﺳﺎزی ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب.
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻨ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺟﻨ در ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ،و ﺟﻨ در ﻋﻤﻖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣ:

ﯾ ﺷﻠﯿ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮ ﯾﻬﻮدی ﻣﻌﺎدل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻠﯿ ﻣﻮﺷ در دﯾﺮ ﻣﯿﺪان ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻬﺎد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ) در ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑ و ﻏﺰه
و ﺣﺘ در ﻫﻨﺎم ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ(.

در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ﺿـﺮوری اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧـﺒﺮد را ﺑـﺎ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن اﺷﻐـﺎﻟﺮ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺳﻼﻣـ آﻏـﺎز ﮐﻨﯿـﻢ،

ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﻓﻌﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﻤﻦ .و ﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ آﺗﺶ ﺟﻨ در
آﻧﻬﺎ ﺷﻌﻠﻪ ور ﮔﺮدد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮد ﻧﺸﯿﻦ ،ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد و در اﻣﺘﺪاد

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟ ﺗﻠﻘ ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﺮ آﻣﺮﯾﺎﯾ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﻫﻤﺎن درﮔﯿﺮی

ﺑﺮای رﻫﺎﯾ و آزادﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻨ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻠ ﻗﻮی و داﺋﻤ ﺣﻀﻮر دارد اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ .آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﻗﺪرت در زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن در ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﻬﻮد ﺣﻀﻮر دارد ،ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻌﻮدی و اﻣﺎراﺗ و در ﺿﻤﻦ ﺗﻼش آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺟﻨ ﺧﻠﯿﺠ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﯾﻤﻦ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻼش اﺳﻼﻣ در ﺟﻨ ﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﯾﻬﻮدﯾﺎن
اﺷﻐﺎﻟﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﺮ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎری ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن در ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣ ﮔﺬارد.
– ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮان ﯾﻬﻮدی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻣ ﺟﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮادراﻧﺸﺎن در ﻫﺮ ﻣﯿﺪاﻧ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﻣ ﺟﻨﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﯿﺮﻧﺪ.
– اﻗﺪام ﺟﻬﺎدی در ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻮﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺛﻘﻞ ﺣﺒﺸﻪ ،ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎه ﻧﻈﺎﻣ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد و ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻬﻢ آن
از آب ﻧﯿﻞ .ﭘﺲ ﭘﺮوژه ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﻣﺼﺮ از ﭼﻨﺎل اﺳﺮاﺋﯿﻞ و رﻫﺎﯾ آن از ﻧﻈﺎم اﺷﻐﺎﻟﺮی ﻧﯿﺎﺑﺘ ﯾﻬﻮد،
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﻈﺎﻣ ﺑﺮ ﺣﺒﺸﻪ اﺳﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق آب ﻣﺼﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺎدر ﺳﻮدان ﯾﺎ
ﺳﻮﻣﺎﻟ .ﺗﺠﺎرت آﺑﻬﺎی ﻏﺎرت ﺷﺪه ﻣﺼﺮ ،در ﺻﺪر ﺗﻤﺎﻣ ﺗﺠﺎرت ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ در
راس آﻧﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﺮار دارد.
– و ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮای آن ﺗﺠﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺪب اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺟﻨ ﯾﻤﻦ
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺠﺎرت آب در اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧ آن ﺟﺎن ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ و دوﻟﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ ﯾﻤﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ آب در درﯾﺎی ﺳﺮخ و ﺑﺎب
اﻟﻤﻨﺪب از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد).ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺒﺒﺎن اﺻﻠ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﯾ ﭘﺮوژه اﺳﺮاﺋﯿﻠ اﺳﺖ(.

از ﻫﻤﯿﻦ روی ﺟﻬﺎد در ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺳﻮﻣﺎﻟ ،و ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺒﺸﻪ ﮔﺎﻣ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲ
ﮔﯿﺮی ﻣﺼﺮ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﭼﻨﺎل اﺷﻐﺎﻟﺮی ﯾﻬﻮد اﺳﺖ.
ﺻﻠﯿﺒ و داﻋﺸ: 

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد اﺳﻼم و ﺟﻬﺎد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣ ﮔﺮدد و
ﺣﺘ ﺑﺮای ﻣﺰدوران ﯾﻬﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧ ﮐﻠﻤﻪ “ﺻﻠﯿﺒ ”را ﺿﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﺑﻬﺎم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻮادث ﺧﻮﻧﯿﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
از ﯾ ﮐﺸﻮر و ﯾ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ راﺑﻄﻪ “ﺻﻠﯿﺒ ”ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ “داﻋﺸ ”ﺑﺎ اﺳﻼم اﺳﺖ .و ﯾ ﺻﻠﯿﺒ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ و
ﺗـﻮﺣﺶ اﺳـﺘﻌﻤﺎری را ﺗﺤـﺖ ﭘـﻮﺷﺶ دﯾـﻦ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣـ دﻫـﺪ .و در اﯾـﻦ ﮐـﺎر اﺑﻬـﺎم و اﻓﺘـﺮا ﺑـﻪ دﯾـﻦ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ.

داﻋﺸ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼم و ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ و اﯾﻦ اﻓﺘﺮا و ﮐﺬب
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اول وﺟﻮد دارد – ﺟﺮم ﯾ ﺻﻠﯿﺒ ‐ﭘﺲ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ داﻋﺸ ﻧﯿﺰ
ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺪارد ،اﯾﻦ اﻗﺪاﻣ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻨﺎﯾﺘﺎراﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﻬﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣ در ﺟﻬﺖ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨـﺎﯾﺖ ﯾـ ﺻـﻠﯿﺒ ﯾـ ﺟﻨـﺎﯾﺖ ﺧـﺎﻟﺺ اﺳـﺖ و ﻫﯿـﭻ رﺑﻄـ ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ﻧـﺪارد ،و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬـﺎﯾ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ دﯾﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺸ ﺑﺮای ارﺗﺎب
ﺟﻨﺎﯾﺖ )ﺟﻨ ﺻﻠﯿﺒ (اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
دﻟﯿﻠ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒ را ﺑﻮﺟﻮد آورد و از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ﻫﻤﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻋﺸ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .و
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﺎ دﺷﻤﻨ ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ.
– ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪاﺳﺖ ،در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ اﻓﻀﻞ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻇﻠﻢ ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺟﺒﺎر ﺑﺮ ﭘﯿﺮوی از دﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ،
ﮐﻪ آن راﺑﻄﻪ دروﻧ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺧﺎﻟﻘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ )اﮐﺮاه در دﯾﻦ ( را ﻣﻨﻊ ﮐﺮد.
– ﺣﻤﺮاﻧﺎن اﺳﻼﻣ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﺎن و
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و آﺳﺎﻧ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺮاف و ﯾﺎ ﻇﻠﻢ ﺧﺮوج از ﻣﺒﺎﻧ اﺳﻼم اﺳﺖ ﺣﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن دﯾﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن.
– ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت ﻣﻨﺤﺮف را ﺑﺎ دﺳﺖ و زﺑﺎن و ﯾﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺸﺎﻧﺪ.
اﻧﺤﺮاف ﻗﺪرت ﺑﺮ ﯾ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣ ﮔﺬارد – ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن‐
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺟﻬﺎد( ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮدادن ﺣﻘﻮق ﻏﺼﺐ ﺷﺪه از ﻣﺎل و زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ
ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻨﻮی ،ﺟﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﺟﻬﺎد ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺒ
دﯾﻨ و ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﻀﻪ ای اﻧﺴﺎﻧ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن

اﺣﺘﺮام ﻣ ﮔﺬارد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ اﺟﺎزه دﻫﺪ اﻧﺴﺎن دﯾﺮی ﺑﻪ او ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﻬﺎد ﺑﺮای ﯾﺎری ﻣﻈﻠﻮم‐ ﺧﻮاه
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ دﯾﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘ ﺑﻪ دﯾﻨ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،واﺟﺒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻣﺴﻠﻤﺎن
از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﻧﺰدﯾ ﻣ ﺷﻮد .و ﻓﺮﯾﻀﻪ اﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻢ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و واﺟﺐ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺴﺎن.
ﺣﺘ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ دﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺟﻠﻮی آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻈﻠﻮم ﺣﯿﻮان ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﭘﺮﻧﺪه ،و ﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ) .ﻣﺜﻼ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻨﻪ ﺟﻨﻞ زداﯾ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺸﺮ ﻣ
ﺷﻮد ،و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺟﻨﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘ ﺑﺎ زور از آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮد .ﺣﺘ ﺣﻔﺎﻇﺖ
از اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻫﻢ واﺟﺐ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ روی آن
آﻓﺮﯾﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ(.
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﻮل و ﻫﺮ ﺟﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑ ﺣﺪ و اﻧﺪازه از زﻣﯿﻦ ،و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﻗﺤﻄ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ وﺳﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﮐﻪ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ
ﻓﺴﺎد در زﻣﯿﻦ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﺴﻞ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﯾ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣ و اﻧﺴﺎﻧ اﺳﺖ،

ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدﮔ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺮوه وﯾﺎ ﻣﻠﯿﺘ را ﺑﺮ دﯾﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻤ دﻫﺪ و ﻫﻤﻪ را
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺣﻖ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ .و ﺑﺮﺗﺮی ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن اﻃﻼع
ﻧﺪارد و اوﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﺣﺴﺎب آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای آراﻣﺶ ﮐﻞ ﺑﺸﺮ آﻓﺮﯾﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان دﯾﻨ ﺧﺎص و ﯾﺎ ﺟﻨﺴ ﻣﻌﯿﻦ .ﭘﺲ ﺑﺮای
ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی در ﺗﻤﺎﻣ ﺧﻮﺑ ﻫﺎی اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻗﺮا ردارد ،ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻓﻘﺮ
ﺑﺮ او ﻣﺴﺘﻮﻟ ﻧﺮدد ،و ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن دﯾﺮی ﮐﻪ در ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ او ﯾ اﺳﺖ وی را ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﯾﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ آن ،ﻣ آﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻇﻠﻢ اﻧﺴﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮادرش را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم
ﺧﻄﺮات را از ﺑﺸﺮ دور ﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺎد ﯾ واﺟﺐ دﯾﻨ اﺳﻼﻣ و واﺟﺒ ﻓﻄﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ .و از
آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﯾ واﺟﺐ دﯾﻨ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ‐ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼ و دﻧﯿﻮی
)ﺟﻬﺎد آﻧﻬﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ( .ﺟﻬﺎد ﯾ ﺷﻌﺎر اﻧﺴﺎﻧ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻤﺎﻣ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ،ﺑﺮای اﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﯿﺎﯾ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎد در راه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻌﺎر اﺳﻼﻣ اﻧﺴﺎﻧ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دور آن ﻗﻠﻮب اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺟﻮﯾﻨﺪه
ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻤﻊ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .و ﻧﻮک ﭘﯿﺎن آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ ،اﯾﻨﺎن ﺣﻘﺸﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ – اﺑﻮ وﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮی
ﻣﻨﺒﻊ:
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺎﻓﺎ ) ادﺑﯿﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ (
www.mafa.world/fa

ای ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣــﻪ و ﻣــﺪﯾﻨﻪ و ﺟــﺰﯾﺮة اﻟﻌــﺮب را
آزاد ﮐﻨﯿﺪ
ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب را آزاد ﮐﻨﯿﺪ
ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب را آزاد ﮐﻨﯿﺪ… ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻨﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ‐ اﺑﻮاﻟﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺮی

ﻧﺘﻨﯿﺎﻫﻮ و ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ و ﺟﺰﯾﺮه ،ﺷﺐ و روز ،ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣ ،ﺳﯿﺎﺳ و اﻣﻨﯿﺘ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﺪر ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﻂ آﻫﻨ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ واﺣﺪ از ﻋﻤﺎن ﺗﺎ ﺣﯿﻔﺎ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ!!
آﯾﺎ اﻋﺮاب در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ؟؟ و آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﻗﻌ در آن ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟؟
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺣﺮم اﺳﻼﻣ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ:
آﯾﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﺑ و اﺳﻼﻣ اﺳﺖ؟؟ ..و ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﻋﺒﺮی ﯾﻬﻮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ؟؟..

ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﺸﺪار ﻣ دﻫﺪ… ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ:

ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﺸﺪار ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ” اره ﻣﺨﺼﻮص” ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺠﺎج ﺑﯿﺖ اﻟﻪ اﻟﺤﺮام ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑـﻮد ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ زﯾـﻦ ﭘـﺲ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﺣـﺎﺟ ﯾـ ﭘـﺮوژه ﺧـﺎﺷﻘﭽ دﯾـﺮی وﺟـﻮد دارد ﻣﻨﺘﻬـﺎ ﺑـﺪون ﻣﺮاﺳـﻢ
ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری رﺳﺎﻧﻪ ای .
رﯾﺸﻪ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺣﺠﺎج را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺰرﮔ اﯾﻦ اره ﻣﺨﺼﻮص ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻬﻠﻪ
ﻣﻨﺸﺎرﺳﺘﺎن‐ﺳﺮزﻣﯿﻦ اره )ﻣﻤﻠﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ورود ﺗﻤﺎم زﻧﺎﮐﺎران ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس
ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺿﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺣﺖ ﮔﺮدﺷﺮان ﺳﺘﻤﺮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ “آل ﻣﻨﺸﺎر” )ﺧﺎﻧﺪان اره‐ آل ﺳﻌﻮد!!( در ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺸﺎن “اره ﻫﺎی ﻋﺮب” ﺗﻤﺎﻣ
زﻧﺎﮐﺎران ﺷﺐ را وارد ﻗﺪس )ﻋﺮوس ﻋﺮب( ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز و در ﺻﺪر آن ﺛﺮوت و
ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺰﯾﺮه )از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﺎن و ﯾﻤﻦ ( و اﻋﺮاب را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﻬﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﭘﺮوژه ﻧﯿﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﻔﺘ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣ ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻞ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻠﺖ
ﯾﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﻬﻮد ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮب را ﺑﺒﻠﻌﺪ.

ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن:

ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را ﺑﺎ ﻫﺪف آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻬﻠﻪ )ﻣﻤﻠﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی( و ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب از دﺳﺘﺎن ﯾﻬﻮد
ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﮐﻨﯿـﺪ .ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ ﺑـﺎزﮔﺮدد و اﺣـﺎﻣ را در آن اﻗـﺎﻣﻪ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
دﺳﺘﻮرات ﺷﺮع و دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﺧﻮک ﻫﺎ از ﻫﺮ ﺻﻨﻒ و رﻧ را از آن اﺧﺮاج
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﺟﻨ و ﺟﻬﺎد ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز در ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،و از آن ﺟﺎ
ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻨ ﺑﻪ ﻗﺪس ﻣﻨﺘﻬ ﻣ ﺷﻮد.

و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن وﻇﯿﻔﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی دﻻر و ﺗﻤﺎﻣ ﻃﺒﺎل ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻮﯾ از ﮐﺮاﻣﺖ و دﯾﻦ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ای را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻓﺘﺎده و اﻓﺮاد ﻣﺴﺦ ﺷﺪه ای ﺑﺮ آن ﺣﻢ ﻣ راﻧﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻗﻀﺎ آﻧﺎن را ﭘﺎدﺷﺎه و اﻣﯿﺮ اره ﺑﺪﺳﺖ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻫﻤ ﺳﻔﯿﻪ و اﺑﻠﻪ و ﺑ وﺟﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن:

ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺎد ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ… و ﻟﺒﺎس اﺣﺮاﻣﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﮐﻔﻨﻬﺎﯾﺘﺎن.
ﺗﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ ﮐﻌﺒﻪ و ﻗﺒﺮ رﺳﻮل اﻟﻪ را در دﺳﺖ ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﯾ ﻟﺤﻈﻪ آن را در ﺗﯿﺮرس ﻗﺎﺗﻼن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧ و ﻓﺪاﯾ آزادی ﺣﺮم ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮ
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺣﺮام ﮔﺮدد.
ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب را آزاد ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻨﯿﺪ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را از ﺷﻤﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺎد ﺷﻤﺎ و ﺧﻮﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪا ﻓﺪا ﮐﺮدﯾﺪ  ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﺷﺮﯾ و ﯾﺎ ﺑﺖ ﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫ را از ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ:
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ﻣﻨﺒﻊ:
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺎﻓﺎ ) ادﺑﯿﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ (
www.mafa.world/fa

ﺟﻨﺒـﺶ ﺟﻬـﺎدی :ﺑﺤـﺮان ﺣـﺎﺿﺮ و راه ﻫـﺎی ﺑـﺮون
رﻓﺖ از آن ) 3از (3
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎدی :ﺑﺤﺮان ﺣﺎﺿﺮ و راه ﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از آن
) 3از (3

ﻋﻨﺎوﯾﻦ:
– 17ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺟﻨ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز  ،ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ از دور و ﻧﺰدﯾ ﺑﺮ آن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣ

ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ.
‐ﭘﯿﺮوزی ﻏﺰﻧ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮدﻣ ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
– ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺳﻠﻔ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓ از آن
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣ ﮔﯿﺮد.
– اﻟﻘﺎﻋﺪه زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن )ﻃﺎﻟﺒﺎن( ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻼ ﻋﻤﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دور
اﻓﺘﺎده و از آن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن داﻋﺶ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
– در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت را ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.
– ﭼﻄﻮر دوﺳﺖ را از دﺷﻤﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ؟
– اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺳﺖ  ،در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺴﺎﺋﻞ
آﻣﻮزﺷ و ﺗﺤﺼﯿﻠ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ.
– ﯾﻬﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﻌﻮدی وﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه در ﺣﺎل ﺣﺬف ﻣﻠﺖ ﯾﻤﻦ از ﻣﻌﺎدﻻت ﻋﺮﺑ اﺳﻼﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
– اﺗﺤﺎد از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺟﻨ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﺘ زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه اﺳﺖ .اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﻦ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.
– ﮔﺮوه ﺟﻨﺠﻮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺪون داﺷﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾ اﺟﯿﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺘﺤﺪ.
– ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﺒﺮد ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺸﺨﯿﺺ در آن آﺳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺛﺎﻧ ، روﻧﺪ اﺗﺤﺎد را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺗ روی ﻣﺤﻮم ﻣ ﺷﻮد.
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ﻣ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ از ﺳﺘﻮن ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎدی ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﮔﺮوه ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺖ .ﺑﻌﻀ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ وی در دﻓﺎع از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺳﯿﺎﺳ و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ
ﻣ ﮐﻨﺪ .از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻓﺮاد ﺑﯿﻨﺎه و اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻮرات ﺳﺮﮐﻮﺑﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺗﺤﺖ ﻟﻮای دﯾﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺸﺎن
ﻫﺮ روز ﺧﺒﺮی ﻣ ﺷﻨﻮﯾﻢ .واﻗﻌﺎ ﻓﺮق اﯾﻨﻬﺎ )ﻃﺎﻟﺒﺎن( ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه و داﻋﺶ و اﻟﻨﺼﺮة ﭼﯿﺴﺖ؟ از ﻃﺮﻓ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺣﻤﻠﻪ
ﻣ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻃﺮف دﯾﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﺳﺘﺎﯾﺶ! اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺲ
دﯾﺮی ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه و دﯾﺮ ﺳﻠﻔ ﻫﺎی ﻣﻔﺴﺪ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﺎر واﻗﻌﯿﺖ و ﯾ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ؟
– ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺠﻠﻪ اﻟﺼﻤﻮد دﯾﺪم  ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ وﻟ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و ﻣﺮدم ﻋﺎدی را دﯾﺪه ام ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺮدم ﻋﺎدی
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن و ﻣﻘﺎﻻت ﭼﯿﺴﺖ؟ از ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ و اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺟﻨﺒﺸ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻂ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت را ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺟﻮاب :
در ﻣﻮرد اﺗﻬﺎﻣﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻨﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن آن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ
اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻫﻢ ﻗﺪرت ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮ ﺣﻀﻮر
ﺧـﻮد در اﯾـﻦ ﻣـﺪت ) 17ﺳـﺎل( در ﺟﻨـ ﻋﻠﯿـﻪ ﻗـﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ارﺗـﺶ دﻧﯿـﺎ )اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه( و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾـﻦ اﺗﺤـﺎد
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ )ﻧﺎﺗﻮ( ﺑﻌﻼوه ﺷﻤﺎری از دوﻟﺖ ﻫﺎی ذﻟﯿﻠ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد را از روی ﻧﻔﺎق
و ﺧﺮﺳﻨﺪی ارﺑﺎﺑﺎن آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ارﺳﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ و ﺑ اﻋﺘﻨﺎﯾ ﻫﺎی دور و ﻧﺰدﯾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ،و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﻮروی ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ و
ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﯿﺮﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روز اﻓﺰون ﻃ ﮐﻨﺪ .و وﺟﻬﻪ
ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺪ و ﺳ ﻫﺎی ﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﻪ از روی ﻧﻔﺎق و ﺑﻪ ﻃﻤﻊ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻻر ﻫﺎ دﯾﻦ را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ را ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮد.
ــ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻧﻈﺮی و ﯾﺎ ﺣﻤﺎﺳ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﻌﺪ از ﺟﻨ ﺑﺎ ﺷﻮه
ﻏﺰﻧ در  11آﮔﻮﺳﺖ  2018ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺟﻨ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﯾ ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫ
ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺮد ،و ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺪﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﮐﺴ
ﻓﺮش را ﻫﻢ ﻧﻤ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻤ رﺳﯿﺪ ﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدﻣ ،ﺣﺘ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﯾ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎدری از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﺮدﻣ ﺑﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎه اﻣﺮی ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎدی و ﯾﺎ از ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﻄﺎﯾ ﮐﻪ از
ﯾ ﻗﺼﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺎﺷ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﺧﻄﺎﯾ ﺧﻂ ﻣﺸ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮق ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻫﻨﺎم وﻗﻮع اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺻﻼح
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی داﺧﻠ آن ﺑﺮای ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ
ﺟﻨﺒـﺶ و دور ﮐـﺮدن ﻣـﺮدم ﺗﺮوﯾـﺞ ﻣـ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗﻔـﺎوت دارد و ﯾـ اﻗـﺪام ﺗـﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿـﺰ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺿـﺮرش از
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن ،اﻟﻘﺎﻋﺪه  ،داﻋﺶ و اﻟﻨﺼﺮة ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه و
دﯾﺮ ﺳﻠﻔ ﻫﺎی ﻣﻔﺴﺪی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﯾ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗ ﻣﯿﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن و دﯾﺮ ﺳﻠﻔ ﻫﺎی ﻣﻔﺴﺪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ اﻓﺘﺮا اﺳﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی اﺳﺖ .اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ و ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﻬﺎﯾﺶ در
ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ  ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اوﻻ :در ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﯿﻌﺖ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺟﻬﺎدی ﺳﻠﻔ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﻓﺮ ﻧﻤ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺤ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼع ﮐﺎﻓ از اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻓﺴﺎد ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﻢ

ﺟﻬﺎد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺠﺎﻫﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد داد ﭘﺲ
ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘ را اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر
آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻦ و ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻠﻔ ﻫﺎی داﻋﺸ اﻋﻤﺎﻟ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آن ﺷﯿﻮخ ﻧﻔﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ.
در ﺛـﺎﻧ :ﻃﺎﻟﺒـﺎن ﺑﯿﻌـﺖ اﻟﻘﺎﻋـﺪه را در دوران ﻣﻼ ﻋﻤـﺮ ﺳـﻨﺠﯿﺪ ،و اﻟﻘﺎﻋـﺪه ﺑـﻪ ﺑﯿﻌـﺖ ﺧـﻮد وﻓـﺎدار ﻧﻤﺎﻧـﺪ‐
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻋﺮب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻓﺎدار ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﻃ ﮐﻪ ﻣﻼ ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣ ﺧﺎرج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت او .و ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺪون اﻃﻼع وی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ آن وارد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
دﺧﺎﻟﺘ در آن ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﻟﻘﺎﻋﺪه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﺑﻮد ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ آن ﺑﯿﻌﺖ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ
ﺣـﺎﻻ ﺑﺴـﯿﺎر دور اﺳـﺖ ،و اﻋﻤـﺎل و رﻓﺘـﺎرش ﻫـﺮ روز ﻋﺠﯿـﺐ و ﻏﺮﯾﺒﺘـﺮ از ﭘﯿـﺶ ﻣـ ﺷـﻮد ،و ﮔـﺮوه ﻫـﺎی
ﺟﻨﺎﯾﺘﺎری ﻣﺜﻞ داﻋﺶ از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣ ﺷﻮد .ﭼﻮﻧﻪ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎری را
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﯿﺰی از آﻧﻬﺎ ﻣ داﻧﺪ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی از آﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ
اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺎ آن ﻣﺸﻮرت ﻧﺮده اﺳﺖ؟
از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،و ﻧﻤ داﻧﻢ دﻟﯿﻞ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﯿﺴﺖ.
ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاﮐ ﻣﯿﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن و آن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻠﻔ ﺟﻬﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻧﻪ در ﻣﺒﺎﻧ ﺷﺮﻋ و ﻧﻪ در
اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠ .ﭘﺲ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺒﻌﺎت ﺟﺮاﯾﻢ ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺮف و ﯾﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑ ﻣﻬﺎﺑﺎ و ﺑ ﻫﺪف از اﺳﻠﺤﻪ.

– ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻌﺎﺗ را در ﻣﻮرد ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﯾ از اﯾﻦ دو دﻟﯿﻞ ﺑﺎز ﻣ ﮔﺮدد :اول اﯾﻨﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻮادث ﺑ اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﺎﻟﻪ ای را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن

را از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﻐﺎﻟﺮ و ﺣﻮﻣﺖ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ ،و آن را ﺑﺎور ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه
ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻧﻮع دﯾﺮی از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آن ﺷﺎﯾﻌﺎت دروغ را ﺑﺎور و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﺮان آﻣﺮﯾﺎﯾ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .واﺿﺢ و

ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮد ﯾ از ﻓﺎﺳﺪ ﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ در دﻧﯿﺎ
اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ!! در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺒﻠﻎ  450ﻣﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ .و ﻣﺎ ﻧﻤ
داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ،ﭼﻮﻧﻪ و ﮐﺠﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ دﯾﻮاﻧﻪ وار را ﻫﺮ ﺳﺎل!! اﻧﻔﺎق ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﺎدرﻫﺎ دﻻر ﻣﺎل
ﺣـﺮام ﺗﻮاﺿـﻊ ﻣـ ﮐﻨﻨـﺪ و زﻣـﺎﻧ ﮐـﻪ ﻃﺎﻟﺒـﺎن ﺑـﻪ ﻗـﺪرت ﺑﺮﮔـﺮدد آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺮای آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم داده اﻧـﺪ

ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت و دروغ ﭘﺮدازی ﻫﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ از آﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻮال : 15
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه و اﺣﻤﻖ! ﺧﻮب اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
– اﺑﻮ وﻟﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ؟
– ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﭘﯿﺶ رو ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
– ﺑﺎ ﺳﻌﻮدی ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎدی ﺳﺎزی اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﮐﺮد؟

ﺟﻮاب:
اﺑﺘﺪا ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ؟ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﺎدی ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨ ﻗﺎﻋﺪه
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و دﺷﻤﻦ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺷﺴﺖ در ﺟﻨ ﺣﺘﻤ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﭘﯿﺮوزی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤ ﺷﻮد.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ :ﻣﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ؟
ﺳﭙﺲ  ،ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺸﯿﻼت اردوﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

و از ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻋﻀﺎ و اﺟﺰا ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ :ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﮐﺎدر ،دوﺳﺘﺎن و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻣﺎن.
اﮔﺮ ﺑﻪ دو ﺳﻮال اول اﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﻢ و ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ  ،ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ دوﺳﺘﺎن و دﺷﻤﻨﺎﻧﻤﺎن
راﺣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺴﺎن دارد ﭘﺲ دوﺳﺖ ﻣﺎ و ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺎﺳﺖ .و ﻫﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺗﻀﺎد دارد
دﺷﻤﻦ ﻣﺎﺳﺖ  .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ دﺷﻤﻨ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾ
اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﺎرض و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﺷﻤﻨ اﺳﺖ.
دﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ دﺷﻤﻨ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻨ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﯿﺮﯾﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد
آن اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ و او ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،و ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗ و ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎن ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﺎﺷﺘﻦ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻗﻮع ﺟﻨ ﺣﺘﻤ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻨ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﻞ ﺷﻮد،
ﺑﻌﺪ از ﺟﻨ ﻫﺎ و ﻧﺰاع ﻫﺎ  ،راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ دﯾﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ دوﺳﺘ و ﻫﻤﯿﺎری اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎ
دوﺳﺘ و زﻧﺪﮔ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری و ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ.
– ﯾ ﻣﺜﺎل واﺿﺢ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺗﻔﺎﻗ اﺳﺖ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺑﺨﺼﻮص دو ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ اول و دوم .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﯾ اروﭘﺎی ﻫﻤﯿﺎر و ﺷﺒﻪ ﻣﺘﺤﺪ را ﻣ
ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺪون دﺷﻤﻨ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺟﻨ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ وﺣﺪت و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺟﻨ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺷﺮﮐﺖ در اﺗﺤﺎد ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤ ﺧﻮاﺳﺘﻪ دﯾﻦ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ
روی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾ ﺑﺤﺮاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ دﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎدات ،ﺣﻘﻮق و ﺛﺮوت ،و ﺣﺘ در ﺳﻄﺢ
ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾ اﻣﺖ اﺳﻼم وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ آوارﮔ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﻮرات
ﺷﺮﯾﻌﺖ ،و ﻧﻔﻮذ ﯾﻬﻮد ﺑﺮ ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻤﺎن )ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ( ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻗﺪس را ﺑﻠﻌﯿﺪﻧﺪ و آن را ﻫﻀﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب رو ﮐﺮدﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺻﻞ اﺳﻼم اﺳﺖ و از ﻫﻤﺎن ﻣﺎن ﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﯾﻌﻨ ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ در ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎوت ﻣﻮاﺿﻌﺸﺎن در داﺧﻞ ﺣﻮﻣﺖ و ﯾﺎ ﺧﺎرج آن
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﺮب ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣ دارد ،و ﮐﺎر ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات دﯾﻦ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺮﯾﻌﺖ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
– ﭘﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﭘﯿﺶ رو اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺮده و ﺑﺮای
ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدی ﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ ﺑﺮوﯾﻢ دﯾﺮ دﻟﯿﻠ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮد اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ ،در ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮف و در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨ و آﻣﻮزﺷ ﻣﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﻌﻀ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
در ﺑﺮﺧ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﻬﻮد ﺑﺮ ﺳﻌﻮدی و ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب اﺳﺖ و ﯾﻤﻦ را ﺟﺰﺋ از ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻗﻠﻤﺪاد ﻣ

ﮐﻨﻨﺪ .و ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ آن ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻔﺘ ﺟﺰﯾﺮه را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻌﻮدی و اﻣﺎرات ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﯾﻤﻦ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻋﺮﺑ و
اﺳﻼﻣ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﻨ اﺳﺖ و آن ﻫﻢ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻨ ،اﻣﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺮوﯾﻢ؟
در اﯾﻨﺠﺎ وارد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ:
– ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه و اﺣﻤﻖ ،ﺧﻮب اﻻن ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﻨ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ

ﺟﻮﻫﺮ دﯾﻦ و ﺑﻌﺪ ﻣﺎدی اﻣﺖ اﺳﻼم را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

از اﺑﺘﺪای ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎدی )ﺟﻬﺎدی ﺳﻠﻔ (در دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﻫﯿﭻ ﻣﺸﻠ را ﺣﻞ ﻧﺮده ﺑﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻼت و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﻼت از ﭘ رﯾﺰی ﻓﻘﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﺷ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺟﻬﺎدی ،ﺗﺒﻠﯿﻐ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧ و ﺟﻨ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤ ﺧﺎرج از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﺳﺖ ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ واﺑﺴﺘ ﺳﯿﺎﺳ و ﻣﺎﻟ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺷﯿﻮخ ﻧﻔﺘ اﺗﺨﺎذ ﻣ
ﺷﻮد.
– آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺟﻬﺎد اﺳﺖ .ﺑﺮای روﯾﺎروﯾ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و دور ﺷﺪن از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و روش ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ آن و ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﻓﺮی ﺧﺸ ﮐﻪ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ و ﻣﯿﻞ ﺑ ﺣﺪ و
ﺣﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و اﯾﺠﺎد اﻏﺘﺸﺎش دارد .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از “ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن اﺳﻼم” در
ﺧﻠﯿﺞ و ﯾﺎ واﻧﺸﺘﻦ و ﯾﺎ ﺗﻞ آوﯾﻮ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ )ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﻪ ﺗﻮﻧ (ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  30ﺳﺎل ﺣﻮﻣﺖ و ﺑﺪون دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﻫﺪاف
اﻧﻘﻼب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ  30ﺳﺎل در راﻫ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ راه را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آن
راه اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
راه ﺟﻬﺎدی ﺳﻠﻔ ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮی از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻫﺪاف آن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
آن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ،ﺧﯿﻠ ﻋﻘﺒﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻮدﯾﻢ.
– ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ آن را ﺷﺮوع ﻧﻨﯿﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺮی و ﻓﺮی .ﺗﻼش
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای وﺣﺪت ﻋﻤﻞ ﺟﻬﺎدی در ﺗﻤﺎﻣ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺮﺑ اﺳﻼﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻨ ﯾ اﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﻫﻢ
ﯾ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾ ﺷﯿﻮه روﺑﺮو ﻣ ﺷﻮد .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻣﺎ وﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﯿﺮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﺮوع ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺠﺎﯾﻊ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺒﺎرزه زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒ دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ در ﻣﺘﻦ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ:

} اﻟَﻢ ﺗَﺮ اﻟَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻗﻴﻞ ﻟَﻬﻢ ﻛﻔﱡﻮا اﻳﺪِﻳﻢ واﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼَةَ وآﺗُﻮا اﻟﺰﻛﺎةَ ﻓَﻠَﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ اﻟْﻘﺘَﺎل اذَا ﻓَﺮِﻳﻖ ﻣﻨْﻬﻢ
ل ﻟَﻮ اﺧﱠﺮﺗَﻨَﺎ اﻟَ اﺟﻞ ﻗَﺮِﻳﺐٍ ﻗُﻞ
ﻳﺨْﺸَﻮنَ اﻟﻨﱠﺎس ﻛﺨَﺸْﻴﺔ اﻟﻪ او اﺷَﺪﱠ ﺧَﺸْﻴﺔً وﻗَﺎﻟُﻮا رﺑﻨَﺎ ﻟﻢ ﻛﺘَﺒﺖ ﻋﻠَﻴﻨَﺎ اﻟْﻘﺘَﺎ 
ﻣﺘَﺎعُ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ﻗَﻠﻴﻞ واﺧﺮةُ ﺧَﻴﺮ ﻟﻤﻦ اﺗﱠﻘَ و ﺗُﻈْﻠَﻤﻮنَ ﻓَﺘﻴ ‐ًﺳﻮره ﻧﺴﺎء { ) آﯾﻪ  ( 77ﯾ رﻫﺒﺮ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣ

داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ و ﭼﻮﻧﻪ ﺟﻬﺎد آﻏﺎز ﺷﻮد و ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.

اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﻠﻔ ﻣﺎ از ﻗﺘﺎل و ﺟﻨ داﺋﻢ ﺷﻌﺎری ﺑﺮای ﺟﺬب ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ

ﺳﻮی ﻫﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی در ﺟﻨ ﻫﺎی داﺋﻤ و از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﺮ ﺳﻮق ﻣ دﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻮﯾ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﭘﺲ ﻣ ﮐﺸﻢ .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﻨ ﺑﺮای ﺟﻨ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺮای
ﺑﺎﻻ ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺔ اﻟﻪ اﺳﺖ  .اﯾﻨﻪ ﻧﺎم اﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪل ﺑﺎﻻ رود و ﺣﻖ ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﻈﻠﻮم داده ﺷﻮد .ﻧﺎم ﺧﺪا

ﺑﺎﻻ رود ﺑﺎ ﯾﺎری و دﻓﺎع از ﻣﻈﻠﻮم ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ ،و ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﺣﻘﻮق اﻣﺖ
از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آن را ﻏﺼﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺴﺎوات ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای اﺣﺎم دﯾﻦ ﮐﻪ

ﻫﻢ ﺧﻮد راﺿ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ ﺧﺪا از آﻧﻬﺎ راﺿ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮن ﮐﺮدن ﺑﺖ ﻫﺎی ﺷﺮک ﺟﺪﯾﺪ  ،ﮐﻪ در راس
آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻧ ﻫـﺎی رﺑـﻮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾﻬـﻮد ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ آن ﺑﺸﺮﯾـﺖ را زﯾـﺮ ﯾـﻮغ ﺧـﻮد در آورده ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺎن آﻧﻬـﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺳﺴﺎت و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺘﻢ و ﺗﺠﺎوز و ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﻣﻠﺖ ﻫﺎ .ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮ
و زﯾﺎد ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن
ﻣﺮدم و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔ…
ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎس … و دﺷﻤﻨﺖ را ﺑﺸﻨﺎس… اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺮوع ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﭘﯿﺮوزی
ﻣﺴﺠﺪ و ارﺗﺒﺎط روﺣ و ﻋﺒﺎدی و ﺳﻠﻮﮐ ﺑﺎ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﺎ او
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .ﺳﻮن ﺗﺰو ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﺟﻨ را ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﺟﻨ در
ﻣﻌﺎﺑﺪ ﭘﯿﺮوز ﻣ ﺷﻮﯾﻢ.
در ﻣﻮرد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺟﻨ ﻫﺎﯾﺸﺎن را در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﺪان ﺟﻨ ﭘﯿﺮوز ﻣ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺎ
اﮐﻨﻮن ﮐﺠﺎﺳﺖ و در دﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟…
ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺖ اﺳﻼم ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﺎن دارد ،ﮐﺎر ﺟﻬﺎدی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﮐﻨﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﻌﻠ و ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ارﺗﺎب اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ.
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮی و ﻋﻤﻠ ،ﻧﻈﺎﻣ و ﺳﯿﺎﺳ و ﺗﺒﻠﯿﻐ دارد واﺟﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎﻧ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺟﺪﯾﺪ

در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ.

– ﺑﺎ ﺳﻌﻮدی ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎدی ﺳﺎزی اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﮐﺮد؟

ﺳﻌﻮدی ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ دﯾﻦ و

اﻣﺖ ﻋﺮﺑ ﺑﻌﻨﻮان ﯾ اﻣﺖ واﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾ ﻫﺎ از ﺗﺴﻠﻂ اﯾﺎدی ﺳﻌﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ در ﺳﺮﻧﻮﻧ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧ
و اﻋﻄﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻫﻤﺎن
ﻋﻨﺎﺻﺮ )ﺗﺴﻠﻂ آل ﺳﻌﻮد ﺑﺮ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ﺑﺮای ﺳﻮﻻر ﮐﺮدن دو ﺷﻬﺮ ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎم
اول در ﺟﻬﺖ ﯾﻬﻮدی ﺳﺎزی آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﻮرات دﯾﻦ را ﻋﻤﻠ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن دﺳﺘﻮر ﺟﻬﺎد  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺟﻼﺳﯿﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺎد اﻓﻐﺎن ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮی آﻣﺮﯾﺎ را ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣ
ﺧﻮاﻧﻨـﺪ .و ﺑـﻪ زودی ﺟﻬـﺎد ﻋﻠﯿـﻪ ﯾﻬـﻮد در ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ و ﯾـﺎ ﺳـﻌﻮدی و ﯾﻤـﻦ و ﻣﺼـﺮ و اردن و اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و
اﻧﺪوﻧﺰی و ﻣﺮاﮐﺶ و دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺟﺮم اﻋﻼم ﻣ ﺷﻮد.
ﺳﻌﻮدی ﺧﻮد راس ﻫﺮم ﺟﻨ ﺻﻬﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ .و ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﺮب ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﯿﻮخ ﻧﻔﺘ و دوﻟﺖ
ﻫﺎی اﻋﺘﺪاﻟ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺼﺮ و اردن و ﻣﻐﺮب از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن دوﻟﺖ ﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﺗﺤﺎد ﻧﻈﺎﻣ ﻋﺮﺑ“ ﻧﺎﺗﻮی ﻋﺮﺑ ”ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﻬﻮدی ﺑﺮ
ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺮﺑ و ﻓﺘﺢ ﻣﺠﺪد ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ) .ﺑﻪ ﺗﻼش اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ
ﯾﻤﻦ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﺗﻘﻠﺒ ﺳﻌﻮدی ،و ﻓﺘﺢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻟﻮای آﻣﺮﯾﺎ و اﺗﺤﺎد ﻧﺎﺗﻮ اﺳﻼﻣ /ﺻﻠﯿﺒ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺧ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﻼﻣ و ﻋﺮﺑ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻗﻄﺮ ،اﻣﺎرات و اردن ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺣﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺮ ﻋﺮﺑ در راه اﺳﺖ.
ﺗﺎﺳﻴﺲ واﻗﻌ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻨﺎم ﺗﺎﺳﯿﺲ دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی اول در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳـﺖ .و ﺑـﺎزﮔﺸﺖ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ﺑـﻪ ﺳـﻌﻮدی ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ﺳـﺎﯾﻪ ﺑـﻪ اﺻـﻞ آن اﺳـﺖ  ،و ﺳـﻌﻮدی ﻫﻤـﺎن ﺣـﻮﻣﺖ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻘـﺎوﻣﺖ ﺳـﻌﻮدی و اﺳـﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﯾﻬـﻮدی ﺳـﺎزی دﻧﯿـﺎی ﻋـﺮب  ،ﯾﻬـﻮدی ﺳـﺎزی ﻣﻘـﺪﺳﺎت اﺳﻼﻣـ
ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺪس‐ ﻣﻪ‐ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﯾﻬﻮدی ﮐﺮدن دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺻﻼح آﺋﯿـﻦ ﻫـﺎی دﯾﻨـ ،را ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در اﺻـﻮل اﺳﻼﻣـ آﻏـﺎز ﮐـﺮده اﻧـﺪ و اﯾﻨﻬـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻔﺴـﯿﺮﻫﺎی اﺷﺘﺒـﺎه
اﻓﺮاﻃﯿﻮن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾ ﭘﺮوژه ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺎدی اﺳﻼﻣ ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد ،ﮐﻪ از
ﻓﻬﻢ ﻋﺮب ﻫﺎ ﺑﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﯿﺎز ﺿﺮوری آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد .و ﺳﻮال ﻋﻤﻠ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗ اﺳﺖ :ﭼﻮﻧﻪ ،ﭼﻪ وﻗﺖ؟
ﮐﺠﺎ؟ ﭼﻪ ﮐﺴ؟ ﭼﺮا؟…
ﺑﺮ رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎدی ﺟﺪﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮﺳ ﻫﺎﯾ را ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺨﻮﯾ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ،ﺳﺎزﻣﺎن دﻫ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻮال : 16
ﭼﻪ ﻓﺮﻗ ﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎد ﺑﺎ اﯾﺮان و ﯾﺎ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺳﻌﻮدی اﺳﺖ؟ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣ ﺷﻮﯾﻢ.

ﺟﻮاب:
اﺗﺤﺎد از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺟﻨ و ﺣﺘ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

و ﻓﺮﻫﻨ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺪرت زﻣﯿﻨﻪ ای را در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻧﺪﮔ ﺷﺨﺼ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧ و ﯾﺎ دوﻟﺘ ﻣ
ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑ ﻧﯿﺎز از اﺗﺤﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﺤﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ آﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺘﻮان از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ )ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﻠﻢ( در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ دﺷﻤﻨ ﺧﻮد را اﺑﺮاز
ﻧﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در ﻣﻪ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ آن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺷﻤﻨ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻮد
ﭘﯿﻤﺎن اﺗﺤﺎد ﺑﺴﺖ.
ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﺳﻄﻮح اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔ وﺟﻮد دارد ﻫﻤﭽﻮن اﺗﺤﺎد ﺿﺮوری ،اﺗﺤﺎد ﺣﺘﻤ و ﯾﺎ اﺗﺤﺎد ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﻠﺘﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺻﺮف
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،و ﯾﺎ
ﯾ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ دوم اﺗﻔﺎق
اﻓﺘــﺎد .در دو اردوﮔــﺎه ،اوﻟــ ﺗﻮﺳــﻂ آﻣﺮﯾــﺎ و ﮐﺸﻮرﻫــﺎی اروﭘــﺎﯾ دﻧﺒــﺎﻟﻪ رو او ﮐــﻪ ﻧــﺎﻣﺶ را اردوﮔــﺎه
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﺤﺎد آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘ و ارﺗﺶ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ژاﭘﻦ.
اﮔﺮ آﻣﺮﯾﺎ در ﺟﻨ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤ ﮐﺮد ﮐﻞ اروﭘﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻟﻤﺎن ﻣ اﻓﺘﺎد .اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻣﺮﯾـﺎﯾ ﻫـﺎ ﻣﺘﺤـﺪ ﺷﻮﻧـﺪ ،ﺑـﺎ اﯾﻨـﻪ آﻣﺮﯾـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾـﻦ ﻣﺘﺤـﺪاﻧﺶ ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﻧـﺎه ﺗﺤﻘﯿـﺮ آﻣﯿـﺰ ﻣـ
ﻧﺮﯾﺴﺖ.
وﯾﻨﺴﺘﻮن ﭼﺮﭘﭽﯿﻞ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺗﺤﺎد ﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ :ﺑﺪﺗﺮ از وﺟﻮد ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻗﻮی  ،ﻧﺒﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ داد ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻨﻪ ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ رﻫﺒﺮان ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮﻧ
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧ ،و اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر را ﺟﺪای از دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣ دﻫﺪ .ﭼﺮﭼﯿﻞ ﺷﻌﺎر زﺑﺎن اﻧﻠﯿﺴ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻄﻪ ﺗﻤﺪﻧ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ زﺑﺎن ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾ ﻣ ﮐﻨﺪ.

اﺗﺤـﺎد ﺑﯿـﻦ ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ،و ﯾـﺎ ﻣﯿـﺎن ﺟﻨﺒـﺶ ﻫـﺎی آزاد و ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﺧـﺎص و ﯾـﺎ ﻣﯿـﺎن ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ﺟﻬـﺎدی و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﯾﺎ دوﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﻣﺘﺤﺪ اﺟﺒﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ داﺋﻢ و ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺸﺘﺮک از اﻧﻮاع اﺗﺤﺎد
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺎدر ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس اﺗﺤﺎد ﻗﺮار ﺑﯿﺮﻧﺪ ،دﯾﺮ اﺗﺤﺎد ﻫﺎ ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻮال درﺑﺎره اﺗﺤﺎد ﮐﻨﻮﻧ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎدی ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ آن ﺟﺒﺶ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮی ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و از ﻗﺘﺎل و ﺟﻨ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺪﺳﺖ آوردن وﺟﻮد ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻠ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آن
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺘﻼﺷ ﺷﺪه و دﯾﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت آن وﺟﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤ ﻫﺎی ﻣﺎﻟ) از اﻓﺮاد ﻧﯿﻮﮐﺎر ﺧﻠﯿﺞ( ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻊ ﻣ ﺷﻮد.
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺟﻬﺎی ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺐ و ﺑﺪون ﻣﻔﻬﻮم و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﻠ
ﻣﺤﺪود ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺎد دوﻟﺖ اﺳﻼﻣ ،و ﯾﺎ اﺟﺮای اﺣﺎم دﯾﻦ و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﺮک و ﺳﻮﻻرﯾﺰم.
و ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻌﺎر ﻫﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣ ﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺳﺎزﻣﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣ

ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرت در ﻗﺮاردادن ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺎﻟ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺗﺤﺎد ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ راه ،ﺗﺒﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮود ﯾﺎ در اوﻟﯿﻦ
ﻧﺎه رد ﻣ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻗﻮی ﺗﺮ ﺳﻮاری ﺑﺪﻫﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﺠﻮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺪون اﻓﻖ
ﺳﯿﺎﺳ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت ذاﺗ ﺟﺰ ﺧﻮن ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻧﺪارد ،ﻧﻪ ﻫﺪﻓ دارد و ﻧﻪ ﻧﻘﺸﻪ راﻫ ،و اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی
ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن اﺟﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،دﯾﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺤﺎد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوردﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ وﺳﯿﻌﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎدی ﻣﺸﺘﺮک  ،و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻻت
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﺷﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎری ﻣﻈﻠﻮم و ﯾﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در
ﻣﻮردی ﺧﺎص و ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ .اﺗﺤﺎد ﻫﻤﯿﺸ در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات
وﺳﯿﻊ ﺗﺮ در ﺣﻮزه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ و اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳ و راﻫﺒﺮدی اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺗﺤﺎد ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ﻫﺎ روﺷﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﯾ اﺗﺤﺎد اﺗﺨﺎذ ﻣ ﺷﻮد و اردوﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ” ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ” .ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎرﺟ ﻫﺎ .ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺮاﯾﻂ
اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺷﻮروی و ﺳﭙﺲ آﻣﺮﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در آن زﻣﺎن اﺧﺒﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ ،ادﻋﺎﻫﺎ و دروغ ﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻋﺎدی ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣ ﺷﻮد .و
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮ ﺳﻼح ﺑﺮ ﻣ دارﻧﺪ در اردوﮔﺎه دوﺳﺖ و ﺧﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﺣﺘ اﮔﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ

و ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ (.و ﻫﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﺮ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﻨﺪ در اردوﮔﺎه دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ﺣﺘ
اﮔﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب و دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ،و در
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ روز وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻃﺮفﻫﺎی درﮔﯿﺮ در آن ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪ ﭘﺲ ﺻﻔﻮف اﺳﻼﻣ ﻫﻢ
واﺿﺢ اﺳﺖ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن آﺳﺎن اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺟﻨ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ دارد ﺟﻨ
دﯾﻨ اﺳﺖ و اﺳﻼم و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در درﺟﻪ اول ﻗﺮار دارد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺤﺮﮐﺎت اﻧﻔﺮادی و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﻮم اﺳﺖ ،ﻫﻤ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ دﯾﻦ
و ﻧﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،و ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻠﯿﺘ و ﻗﻮﻣﯿﺘ دوران ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ،ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺼﺪی آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ دارد و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ و ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮ در ﺟﻨ ﻣﯿﺪاﻧ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺮای ﺟﻬﺎد ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﻓﺘﯿﻢ ،ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی از آن ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺤﯿﻄ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در آﻧﺠﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ،دارای ﺷﺒﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺗﺠﺮﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻗﯿﺎس را ﻣ ﺗﻮان در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤ ﺧﺎرﺟ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ دور ﯾﺎ ﻧﺰدﯾ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد.
– ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺤﻮری ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻮﻻن اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﺑ اﺳﻼﻣ، 
ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ از وﺟﻮدش .و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی ﮐﺎﻣﻞ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﻟﻪ واﺿﺢ و اردوﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ “ﺑﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮ” .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺗﺤﺎد ﻫﺎ ﻧﯿﺰ واﺿﺢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎت ﺑﻪ درﺳﺘ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﻮال : 17
– ای ﺷﯿﺦ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
– ﺷﻤﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻞ در ﻋﻘﯿﺪه ﺳﻠﻔ ﻫﺎﺳﺖ!! ﺧﻮب ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ دﯾﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ﺳﻨ ﺑﺎ ﻃﺎﻏﻮت و اﯾﺎدی آن
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؟

ﺟﻮاب:

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد واﺿﺢ اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺎﯾﺘﺎراﻧﻪ اﻓﺮادی در آن ﻣﻬﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ)ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ( آﻧﺎن ﻫﻢ در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .و ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧ و
ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ در اﯾﻦ ﻣﻬﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.
از ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺘﻔﺮان اﻣﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣرود ﺗﺎ راه و رﺳﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و
ﻧﻘﺸﻪ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ را ﻃﺮح رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻬﺎدی ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم و ﻧﻪ ﺟﻬﺎد ﻣﺬﻫﺒ .ﺟﻬﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣ و ﻧﻪ ﺳﻠﻔ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﺑﺮای ﻫﺪر دادن ﺧﻮن ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻌﺮﮐﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ آﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮگ و آوارﮔـ و ﮔﻤﺸﺘـ ﺳـﻪ ﻧﺴـﻞ از ﻣﺠﺎﻫـﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﺸﺎن را در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن از دﺳـﺖ
دادﯾﻢ .اﮔﺮﭼﻪ )اﺗﺤﺎد( در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﺎدﻻﻧﻪ و درﺳﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ رﻫﺒﺮی آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻮد.
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ از

ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾ – اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن وارد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺮژی ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ در راه ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
– درﺑﺎره ﻋﻘﯿﺪه ﺳﻠﻔﯿﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤ ﮐﻨﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻘﯿﺪه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ
اﺳﺖ .اﻣﺎ درﺑﺎره روش ﺳﻠﻔﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻢ و اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﺗﻔﯿﺮ ﻧﻤﻮدن ﻫﺮ آﻧﻪ ﺑﺎ وی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ﺧﻮن و اﻣﻮال آﻧﻬﺎ را ﻫﺪر داد .اﯾﻦ اﺗﺤﺎدی ﻣﯿﺎن روﺷﻬﺎ و
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺠﺪ ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ و رودﻫﺎی ﺧﻮن را از اﻫﺎﻟ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب و ﻋﺮاق و ﺧﻠﯿﺞ روان
ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾـﻦ اﺗﺤـﺎد ﻣﯿـﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾـﺎن ﺧـﻮن ﻫـﺎ )آل ﺳـﻌﻮد( ﺑـﺎ ﺷﯿـﻮخ ﺧـﻮن و ﺗﻔﯿـﺮ وﻫـﺎﺑ ﺑـﻮد ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻘﻮط
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد ،و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،و
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﺮب ﺑﻪ ﺗﻪ ﻫﺎی ﺑ ارزش و در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،و اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧ ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺶ ﯾﻬﻮد
اﺷﻐﺎﻟﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
– ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺮب ﻫﺎ ﺟﻬﺎد را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺬاﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺟﻬﺎد را ﺗﺮک ﻧﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺟﻬﺎد در ﺑﻄﻦ ﮐﺘﺐ اﺻﻠ اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﻗﺮار دارد و ﯾ واﺟﺐ دﯾﻨ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾ اﺟﺘﻬﺎد ﻓﻘﻬ ﮐﻪ
درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎد ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﻨﻔ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﺮ
ﻣﺬاﻫﺐ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺳﻠﻔﯿﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎد را ﻓﺮﻗﻪ ای و ﻣﺬﻫﺒ
و ﯾﺎ ﻗﻮﻣ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دور از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی و دﻫﺪه ﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐ ﺧﻠﯿﺞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺳﻠﻔ ﻫﺎ ﺟﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻗ ﻣﺬاﻫﺐ ﺟﻬﺎد را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺬاﻫﺐ ﺟﻬﺎد
ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﺟﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺧﻮد را ﭼﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﭼﻪ ﻏﻠﻂ

ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺬاﻫﺐ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻫﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎب اﺟﺘﻬﺎد ﺑﺮای اﻧﺘﻄﺒﺎق ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳ و ﻧﻈﺎﻣ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ ﮐﻪ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﯾ ﺟﻬﺎدی ﺑﺮوز ﻣ ﮐﻨﺪ دﻟﯿﻠﺶ ﮐﻮﺗﺎﻫ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﻣﺬﻫﺐ.
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