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واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺱﯽ 6 -اآﺘﺒﺮ  - 2005ﺟﻮرج ﺏﻮش

ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﻳﺴﺖهﺎ در ﺧﺪﻡﺖ ﻳﻚ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻡﺸﺨﺺ و ﻡﺘﻤﺮآﺰ اﺱﺖ آﻪ از ﻡﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﺑﺎورهﺎ و اهﺪاف ﺵﻴﻄﺎﻧﯽ و ﻧﻪ دﻳﻮاﻧﻪ وار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻡﯽ ﺵﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺁن را اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﯽ اﺱﻼﻡﯽ
ﻡﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﺎم ﺝﻬﺎدﮔﺮاﻳﯽ ﺁﺵﻮب ﻃﻠﺐ ﺑﺮ ﺁن ﻡﯽﮔﺬارﻧﺪ و دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺁن ﻓﺎﺵﻴﺴﻢ
اﺱﻼﻡﯽ ﻡﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻧﺎم اﻳﻦ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی هﺮ ﭼﻪ آﻪ ﺑﺎﺵﺪ ﺑﺎ دﻳﻦ اﺱﻼم ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎر دارد .اﻳﻦ ﺵﻜﻞ
از اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﯽ ،اﺱﻼم را ﺑﻪ ﺧﺪﻡﺖ ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﺸﻦ ﺱﻴﺎﺱﯽ در ﻡﯽﺁورد آﻪ ﺧﻮاﺱﺘﺎر ﺗﺎﺱﻴﺲ
ﻳﻚ اﻡﭙﺮاﻃﻮری اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺐ ﻧﻔﯽ آﻨﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎم ﺁزادی هﺎی ﺱﻴﺎﺱﯽ و ﻡﺬهﺒﯽ ﺑﻪ وﺱﻴﻠﻪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ
و ﺧﺮاﺑﻜﺎری و ﺵﻮرش اﺱﺖ .اﻳﻦ اﻓﺮاط ﮔﺮاهﺎ از ﺗﻔﻜﺮ ﺝﻬﺎد ،دﻋﻮﺗﯽ ﺑﺮای آﺸﺘﺎر ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﻡﺴﻴﺤﻴﺎن و ﻳﻬﻮدﻳﺎن و هﻨﺪوهﺎ و ﻧﻴﺰ ﻡﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﻗﻪ هﺎی دﻳﮕﺮ ﻡﯽ ﺱﺎزﻧﺪ آﻪ ﺁﻧﺎن را
ﻡﺮﺗﺪ ﻡﯽ ﻧﺎﻡﻨﺪ.
ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﻡﺒﺎرزان ،اﻋﻀﺎی ﺱﺎزﻡﺎن هﺎی ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺝﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺪون ﻡﺮز ﻡﺎﻧﻨﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ
هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻡﯽ آﻨﻨﺪ و ﺱﺮﻡﺎﻳﻪ و آﻤﻚ هﺎی ﻓﻨﯽ ﻡﻮرد ﻧﻴﺎز اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﺎن ﻡﺤﻠﯽ را ﻓﺮاهﻢ
ﻡﯽ ﺱﺎزﻧﺪ و رهﺒﺮی ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺰرگ و وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ای هﻤﭽﻮن  11ﺱﭙﺘﺎﻡﺒﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻡﯽ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ...ﺱﺎﻳﺮ ﻡﺒﺎرزان را ﻡﯽﺗﻮان در ﮔﺮوﻩهﺎی ﻡﻨﻄﻘﻪای ﻳﺎﻓﺖ آﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ،
ﺵﻮرشهﺎی ﺵﺒﻪ ﻧﻈﺎﻡﯽ و ﺝﺮﻳﺎنهﺎی ﺝﺪاﻳﯽ ﻃﻠﺐ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻡﺎﻧﻨﺪ ﺱﻮﻡﺎﻟﯽ ،ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ،پﺎآﺴﺘﺎن،
ﭼﭽﻨﺴﺘﺎن ،آﺸﻤﻴﺮ و اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ .دﻳﮕﺮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ وﺝﻮد دارﻧﺪ آﻪ در هﺴﺘﻪهﺎی ﻡﺤﻠﯽ
ﺵﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و از اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﯽ اﺱﻼﻡﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻡﯽپﺬﻳﺮﻧﺪ اﻡﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻡﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺱﻂ ﺁﻧﺎن
رهﺒﺮی ﻧﻤﯽ ﺵﻮﻧﺪ .اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﯽ اﺱﻼﻡﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺵﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺵﺒﻜﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان پﻴﻮﺱﺘﻪ ﺑﺎ
ﺵﺎﺧﻪهﺎﻳﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ارﺗﺶ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻡﺎن واﺣﺪ اﺱﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺝﻮد هﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺹﺮ آﻪ
در ﻡﻴﺪانهﺎی ﺝﻨﮓ پﺮاآﻨﺪﻩ ﻡﺸﻐﻮل ﻡﺒﺎرزﻩ هﺴﺘﻨﺪ از اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی و دﻳﺪﮔﺎﻩ واﺣﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﻧﻴﺎی ﻡﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻡﺎ دﻳﺪﮔﺎﻩ اﻓﺮاط ﮔﺮاهﺎ را ﻡﯽداﻧﻴﻢ ،زﻳﺮا ﺁن را ﺑﻪ روﺵﻨﯽ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ وﻳﺪﻳﻮﻳﯽ ،ﻧﻮارهﺎی
ﺹﻮﺗﯽ ،ﻧﺎﻡﻪهﺎ ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪهﺎ و ﺗﺎرﻧﻤﺎهﺎ اﻋﻼم آﺮدﻩ اﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﺁن آﻪ اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﺎن ﻡﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻡﺮﻳﻜﺎ و ﻏﺮب ﺑﺮ ﺧﺎور ﻡﻴﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺧﺎﺗﻤﻪ دهﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻡﺎ از ﻡﺮدم ﺱﺎﻻری و ﺹﻠﺢ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻡﯽآﻨﻴﻢ و ﺑﺮ ﺱﺮ راﻩ ﺧﻮاﺱﺘﻪهﺎی ﺁﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ .اﺱﺎﻡﻪ ﺑﻦ ﻻدن ،رهﺒﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ
از ﻡﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺱﺘﻪ اﺱﺖ ﺗﺎ "داراﻳﯽهﺎ ،پﺴﺮان و پﻮل ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻴﺮون راﻧﺪن آﺎﻓﺮان از
ﺱﺮزﻡﻴﻦهﺎﻳﺸﺎن" وﻗﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺵﮕﺮدهﺎی ﺁﻧﺎن ﺑﺮای رﺱﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ هﺪف ﺑﻪ ﻡﺪت ﻳﻚ رﺑﻊ ﻗﺮن
اداﻡﻪ داﺵﺘﻪ اﺱﺖ :ﺁﻧﺎن ﻡﺎ را ﻡﯽزﻧﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ آﻪ ﻓﺮار آﻨﻴﻢ .ﺁﻧﺎن ﻡﯽﺧﻮاهﻨﺪ آﻪ ﻡﺎ ﺑﺎر
دﻳﮕﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻠﺦ ﺑﻴﺮوت در ﺱﺎل  1983و ﻡﻮﮔﺎدﻳﺸﻮ در ﺱﺎل  1993را در ﻡﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ ﺗﺮ
و هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ پﻴﺎﻡﺪهﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻜﺮار آﻨﻴﻢ.
دوم ﺁن آﻪ ﺵﺒﻜﻪ ﻡﺒﺎرز ﻡﯽﺧﻮاهﺪ از ﺧﻼ ﻧﺎﺵﯽ از ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ اﻳﺎﻻت ﻡﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮای در اﺧﺘﻴﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻡﺎم اﻡﻮر ﻳﻚ آﺸﻮر اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را از ﺁﻧﺠﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ دهﺪ و ﻡﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ
ﺣﻜﻮﻡﺖهﺎی اﺱﻼﻡﯽ ﻏﻴﺮ اﻓﺮاﻃﯽ را از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ رهﺒﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻓﺮاﻃﻴﺎن در دهﻪهﺎی ﮔﺬﺵﺘﻪ
ﺑﻴﺶ از هﺮ ﺝﺎ ﻡﺼﺮ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺱﻌﻮدی ،پﺎآﺴﺘﺎن و اردن را هﺪف اﺵﻐﺎل ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ .ﺁﻧﺎن
ﺑﺮای ﺑﺮهﻪای از زﻡﺎن در اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ هﺪف دﺱﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .هﻢ اآﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﺮاق ﭼﺸﻢ
دارﻧﺪ  .ﺑﻦ ﻻدن اﻋﻼم آﺮدﻩ اﺱﺖ" :هﻤﻪ دﻧﻴﺎ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺵﺎی اﻳﻦ ﺝﻨﮓ و دو دﺵﻤﻦ اﺱﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﺎ پﻴﺮوزی و اﻓﺘﺨﺎر و ﻳﺎ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ".ﺗﺮورﻳﺴﺖهﺎ ﻋﺮاق را ﺝﺒﻬﻪ
اﺹﻠﯽ ﺧﻮد در ﻡﺒﺎرزﻩ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻡﯽﺑﻴﻨﻨﺪ .و ﻡﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺮاق را ﺝﺒﻬﻪ اﺹﻠﻴﻤﺎن در ﻡﺒﺎرزﻩ
ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ.

ﺱﻮم ﺁن آﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺎور ﻡﺒﺎرزان در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻡﻮر ﻳﻚ آﺸﻮر ،ﺝﻤﻌﻴﺖهﺎی ﻡﺴﻠﻤﺎن را ﮔﺮد
هﻢ ﻡﯽﺁورد و ﺑﺮای ﺁﻧﺎن اﻡﻜﺎن ﺑﺮاﻧﺪازی هﻤﻪ ﺣﻜﻮﻡﺖهﺎی ﻡﻴﺎﻧﻪ رو و ﺗﺎﺱﻴﺲ ﻳﻚ ﻡﭙﺮاﻃﻮری
اﺱﻼﻡﯽ از اﺱﭙﺎﻧﻴﺎ ﺗﺎ اﻧﺪوﻧﺰی را ﻓﺮاهﻢ ﻡﯽﺱﺎزد  .ﺗﺮورﻳﺴﺖهﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻡﯽ و
ﺱﻴﺎﺱﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻡﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ آﺎر اﻋﻼم ﺵﺪﻩ ﺵﺎن ﻡﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺱﻼحهﺎی آﺸﺘﺎر ﺝﻤﻌﯽ،
اﻧﻬﺪام اﺱﺮاﺋﻴﻞ ،ارﻋﺎب اروپﺎ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻡﺮدم ﺁﻡﺮﻳﻜﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪ دوﻟﺖ ﺁﻡﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻧﺰوا را پﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺮﻧﺪ.
ﻡﻤﻜﻦ اﺱﺖ ﺑﺮﺧﯽ وﺱﻮﺱﻪ ﺵﻮﻧﺪ اﻳﻦ اهﺪاف را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺼﺐ ﺁﻡﻴﺰ ﻳﺎ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻮدن ،ﻧﺸﺪﻧﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﺁﻡﻴﺰ و اﻓﺮاﻃﯽ هﺴﺘﻨﺪ ،اﻡﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻨﺎر ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﺵﻮﻧﺪ .دﺵﻤﻦ ﻡﺎ
آﺎﻡﻼ ﻡﺘﻌﻬﺪ اﺱﺖ .هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ زرﻗﺎوی ﻋﻬﺪ آﺮدﻩ اﺱﺖ" ،ﻡﺎ ﻳﺎ ﺑﺮ ﻧﮋاد اﻧﺴﺎن پﻴﺮوز ﻡﯽﺵﻮﻳﻢ
و ﻳﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺝﺎوﻳﺪ ﻡﯽرﺱﻴﻢ ".و دﻧﻴﺎی ﻡﺘﻤﺪن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻡﯽداﻧﺪ آﻪ ﻡﺘﻌﺼﺒﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﻴﺰ از ﺝﻤﻠﻪ ،اﺱﺘﺎﻟﻴﻦ ،هﻴﺘﻠﺮ و پﻞ پﻮت) (7پﻴﺶ از ﺗﺮك ﻋﺮﺹﻪ ﺗﺎرﻳﺦ هﻤﻪ ﻡﻠﻞ را ﺑﻪ ﺝﻨﮓ و
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم آﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻻزم اﺱﺖ ﺑﺎ ﻡﺮدان ﺑﺪ ﻧﻴﺖ ﺝﺎﻩ ﻃﻠﺐﺑﯽوﺝﺪان ﺑﺎ ﺝﺪﻳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺵﻮد و ﺑﺎﻳﺪ
ﺁﻧﺎن را پﻴﺶ از ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺵﺪن ﺝﻨﺎﻳﺎﺗﺸﺎن ﻡﺘﻮﻗﻒ ﺱﺎزﻳﻢ.
ﺵﻜﺴﺖ دادن ﺵﺒﻜﻪ ﺱﺘﻴﺰﻩ ﺝﻮﻳﺎن دﺵﻮار اﺱﺖ ،ﭼﺮا آﻪ رﺵﺪ ﺁن ﻡﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻋﺬاب و
ﺱﺨﺘﯽ آﺸﻴﺪن دﻳﮕﺮان ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﺎن درﮔﻴﺮیهﺎی ﻡﺤﻠﯽ را در ﺧﺪﻡﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن
ﻳﻚ ﻓﺮهﻨﮓ ﺵﻜﻨﺠﻪ ﻡﯽﮔﻴﺮﻧﺪ آﻪ هﻤﻴﺸﻪ در ﺁن آﺲ دﻳﮕﺮی ﻡﻘﺼﺮ اﺱﺖ و راﻩ ﺣﻞ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻡﻨﺘﻬﯽ ﻡﯽﺵﻮد  .ﺁﻧﺎن از ﻡﺮدان و زﻧﺎن ﺝﻮان ﺁزردﻩ و ﺱﺮﺧﻮردﻩ ﺱﻮء اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻡﯽآﻨﻨﺪ
و ﺁﻧﺎن را از ﻃﺮﻳﻖ ﻡﺴﺎﺝﺪ آﻪ ﺁﻟﺖ دﺱﺖ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻡﺖ ﻡﯽﻃﻠﺒﻨﺪ و از ﻓﻦ
ﺁوری اﻡﺮوزی ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آﺮدن ﻗﺪرت وﻳﺮاﻧﮕﺮﺵﺎن اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻡﯽآﻨﻨﺪ .اﻋﻀﺎی ﺝﺪﻳﺪ هﻢ
اآﻨﻮن ﺑﻪ ﺝﺎی ﺁن آﻪ در اردوﮔﺎﻩهﺎی دوراﻓﺘﺎدﻩ ﺁﻡﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻡﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪهﺎی
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺱﺘﺮﺱﯽ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ آﻪ در ﺁﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺱﺎﺧﺖ ﺑﻤﺐهﺎی آﻨﺎر ﺝﺎدﻩای ﻳﺎ ﻡﻨﻔﺠﺮ
ﺱﺎﺧﺘﻦ ﻧﺎرﻧﺠﻚهﺎی ﻡﻮﺵﻜﯽ ﺁﻡﻮزش دادﻩ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ و اﻳﻦ اﻡﺮ ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺣﺘﯽ در داﺧﻞ
ﺝﻮاﻡﻊ ﺹﻠﺢ ﺁﻡﻴﺰ و ﻡﺮدم ﺱﺎﻻر اﻧﺘﺸﺎر ﻡﯽدهﺪ.
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﯽ اﺱﻼﻡﯽ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺱﻂ ﻳﺎری دهﻨﺪﮔﺎن و ﻗﺪرت دهﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻡﯽﺵﻮد .ﺁﻧﺎن
ﺗﻮﺱﻂ ﻧﻈﺎمهﺎی ﺧﻮدآﺎﻡﻪ و ﻳﺎران ﻡﺼﻠﺤﺘﯽ ﻡﺎﻧﻨﺪ ﺱﻮرﻳﻪ و اﻳﺮان آﻪ هﺪف ﻡﺸﺘﺮآﺸﺎن ﺁزار
ﺁﻡﺮﻳﻜﺎ و دوﻟﺖهﺎی اﺱﻼﻡﯽ ﻡﻴﺎﻧﻪ رو اﺱﺖ و از ﺗﺒﻠﻴﻎهﺎی ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﺒﺖ دادن
ﺧﻄﺎهﺎی ﺧﻮدﺵﺎن ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺁﻡﺮﻳﻜﺎ و ﻳﻬﻮدﻳﺎن اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻡﯽآﻨﻨﺪ ﺗﺤﺖ پﻮﺵﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﻳﻦ اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﺎن ﺑﺮ پﺎﻳﻪ ﻡﺮاآﺰی هﻤﭽﻮن ﺧﻴﺮﻳﻪهﺎی ﻓﺎﺱﺪ اﺱﺘﻮار هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ پﻮل ﺝﻤﻊ ﺁوری ﻡﯽآﻨﻨﺪ .ﺁﻧﺎن ﺗﻮﺱﻂ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ پﺮﺧﺎﺵﺠﻮﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﺮداﺵﺖهﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﻌﺼﺐ ﺁﻡﻴﺰ از اﺱﻼم در ﻧﻘﺎطﺑﯽﺛﺒﺎت ﺱﺮﻡﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻡﯽآﻨﻨﺪ ﻗﺪرت
ﻡﯽﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺱﺘﻴﺰﻩ ﺝﻮﻳﺎن هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺱﻂ ﻋﻨﺎﺹﺮی از رﺱﺎﻧﻪهﺎی ﺧﺒﺮی ﻋﺮب زﺑﺎن آﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺮت
و ﻧﮕﺮش ﺿﺪ ﺱﺎﻡﯽ داﻡﻦ ﻡﯽزﻧﻨﺪ و ﻧﻈﺮﻳﻪهﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺁﻡﻴﺰ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻡﯽآﻨﻨﺪ و از ﺁﻧﭽﻪ در
ﮔﺬﺵﺘﻪ "ﻡﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﺱﻼم" ﺗﻮﺱﻂ ﺁﻡﺮﻳﻜﺎ ﻧﺎﻡﻴﺪﻩ ﻡﯽﺵﺪ ﺹﺤﺒﺖ ﻡﯽآﻨﻨﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ آﻼم از
اﻗﺪاﻡﺎت ﺁﻡﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮای ﻡﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻡﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻮﺱﻨﯽ ،ﺱﻮﻡﺎﻟﯽ ،آﻮزوو ،آﻮﻳﺖ و
ﻡﯽﺵﻮﻧﺪ.
ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻧﻤﯽ
ﻋﺮاق
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﻧﻬﺎ اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺱﻂ اﻗﺪاﻡﺎت اﺋﺘﻼف ﻡﺎ در ﻋﺮاق اﺱﺘﺤﻜﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺱﺖ و ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر ﺁﻧﺎن ﺣﻀﻮر ﻡﺎ در ﺁن آﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺎ ﻋﺎﻡﻞ ﺧﺮوش اﻓﺮاط
ﮔﺮاﻳﺎن ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﻳﺎدﺁوری ﻡﯽآﻨﻢ آﻪ ﻡﺎ روز  11ﺱﭙﺘﺎﻡﺒﺮ در ﻋﺮاق ﻧﺒﻮدﻳﻢ و ﺑﺎ اﻳﻦ
وﺝﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺑﻪ ﻡﺎ ﺣﻤﻠﻪ آﺮد .ﻧﻔﺮت اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﺎن پﻴﺶ از ﺁن آﻪ ﻋﺮاق ﻡﺴﺎﻟﻪ روز ﺑﺎﺵﺪ
وﺝﻮد داﺵﺖ و پﺲ از ﺁﻧﻜﻪ اﻳﻦ آﺸﻮر ﺑﻬﺎﻧﻪای در دﺱﺘﺎن ﺁﻧﺎن ﻧﺒﺎﺵﺪ ﻧﻴﺰ اداﻡﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺵﺖ.
دوﻟﺖ روﺱﻴﻪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺁزاد ﺱﺎزی ﻋﺮاق ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮد و ﺑﺎ اﻳﻦ وﺝﻮد ﺱﺘﻴﺰﻩ ﺝﻮﻳﺎن ﺑﻴﺶ از
 180داﻧﺶ ﺁﻡﻮز را در ﺑﺴﻼن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺱﺎﻧﺪﻧﺪ.

اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﺎن در ﻃﻮل ﺱﺎلهﺎ ﻡﻮارد زﻳﺎدی را از ﺝﻤﻠﻪ ﺣﻀﻮر اﺱﺮاﻳﻴﻠﯽهﺎ در آﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی
ﻳﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻡﯽ اﻳﺎﻻت ﻡﺘﺤﺪﻩ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺱﻌﻮدی ﻳﺎ ﺵﻜﺴﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻳﺎ ﺝﻨﮓهﺎی ﺹﻠﻴﺒﯽ
هﺰاران ﺱﺎل پﻴﺶ ﺑﻬﺎﻧﻪ آﺮدﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻡﺘﻮﺱﻞ ﺵﻮﻧﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻡﺎ ﺑﺎ ﻡﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﻇﻠﻢ و ﺝﻮر ﻡﻮاﺝﻪ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ آﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ پﺮداﺧﺖ و از ﺣﺠﻤﺸﺎن آﺎﺱﺖ .ﺁﻧﭽﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻡﺎ
ﻗﺮار دارد ﻳﻚ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺎ اهﺪاﻓﯽ اﺹﻼح ﻧﺎپﺬﻳﺮ ﻡﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻪ اﺱﺎرت در ﺁوردن هﻤﻪ
ﻡﻠﻞ و ارﻋﺎب آﻞ ﺝﻬﺎن اﺱﺖ .هﻴﭻ ﻳﻚ از اﻗﺪاﻡﺎت ﻡﺎ ﻗﺎﺗﻼن را ﺑﻪ ﺧﺮوش دﻋﻮت ﻧﻨﻤﻮد و هﻴﭻ
اﻡﺘﻴﺎز ،رﺵﻮﻩ ﻳﺎ اﻗﺪاﻡﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻡﻪهﺎی ﺁﻧﺎن را ﺑﺮای آﺸﺘﺎر دﮔﺮﮔﻮن ﻳﺎ ﻡﺤﺪود ﻧﻤﯽ
ﺱﺎزد.
ﺁﻧﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ ﻧﻈﺮ آﺸﻮرهﺎﻳﯽ را هﺪف ﻗﺮار ﻡﯽدهﻨﺪ آﻪ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﻡﯽﺗﻮان رﻓﺘﺎرﺵﺎن را
از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد .در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ دﺵﻤﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ واآﻨﺶ آﺎرﺁﻡﺪ وﺝﻮد دارد :ﻡﺎ
هﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﻧﻤﯽ آﻨﻴﻢ ،هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﯽ ﺵﻮﻳﻢ و هﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﭼﻴﺰی آﻤﺘﺮ از پﻴﺮوزی
آﺎﻡﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽ ﺵﻮﻳﻢ) .آﻒ زدن).
اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻡﺮﮔﺒﺎر اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﺎن اﺱﻼﻡﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﻡﺎ در ﻗﺮن ﺝﺪﻳﺪ اﺱﺖ .ﻗﺎﺗﻞ ﺗﺌﻮ ون
ﮔﮓ در دادﮔﺎهﯽ در هﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻡﺎدر ﮔﺮﻳﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رو آﺮد و ﮔﻔﺖ" :ﻡﻦ درد ﺵﻤﺎ را اﺣﺴﺎس
ﻧﻤﯽ آﻨﻢ ،زﻳﺮا ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻡﻦ ﺵﻤﺎ ﻳﻚ آﺎﻓﺮﻳﺪ ".و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎهﺮ اﻳﻦ ﺵﻌﺎر ﻡﺬهﺒﯽ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن دﺱﺖ اﻳﻦ ﺱﺘﻴﺰﻩ ﺝﻮﻳﺎن ،ﻡﺴﻠﻤﺎﻧﺎن هﺴﺘﻨﺪ.
ﺱﺎدﻩ و روﺵﻦ اﺱﺖ آﻪ ﻗﺘﻞ  25آﻮدك ﻋﺮاﻗﯽ در ﻳﻚ ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری ﺑﺎ اﻋﺪام ﻡﻌﻠﻤﺎن ﻋﺮاﻗﯽ در
ﻡﺪرﺱﻪهﺎﻳﺸﺎن ﻳﺎ آﺸﺘﺎر پﺮﺱﺘﺎراﻧﯽ آﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺱﺘﺎنهﺎ ﻡﺸﻐﻮل ﻡﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران هﺴﺘﻨﺪ ﻗﺘﻞ
ﻳﺎ رد آﺎﻡﻞ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺵﺮاﻓﺖ و اﺧﻼﻗﻴﺎت و ﻡﺬهﺐ ﺑﻪ ﺵﻤﺎر ﻡﯽرود .اﻳﻦ ﺱﺘﻴﺰﻩ ﺝﻮﻳﺎن ﺗﻨﻬﺎ
دﺵﻤﻦ ﺁﻡﺮﻳﻜﺎ و ﻋﺮاق ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ دﺵﻤﻦ اﺱﻼم و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﻧﺪ) .آﻒ زدن (.ﺱﺮان ﺁﻧﺎن واﻧﻤﻮد
ﻡﯽآﻨﻨﺪ آﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺱﺘﻢ دﻳﺪﻩ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻡﻈﻠﻮﻡﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ دﺵﻤﻨﺎن ﺱﺘﻤﮕﺮﺵﺎن هﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ
ﺁﻧﺎن دارای ﺝﺎﻩ ﻃﻠﺒﯽﺑﯽپﺎﻳﺎن ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻄﯽ ﻓﺮﻡﺎﻧﺮواﻳﺎﻧﻪ هﺴﺘﻨﺪ و ﺁرزو دارﻧﺪ ﻗﺪرت را از هﻤﻪ
آﺲ ﻏﻴﺮ از ﺧﻮدﺵﺎن ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺁﻧﺎن در ﺣﻜﻮﻡﺖهﺎﻳﺸﺎن آﺘﺎبهﺎ و ﻡﺠﺴﻤﻪهﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ را
ﻡﻤﻨﻮع اﻋﻼم آﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺑﺎ زﻧﺎن وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻡﯽآﻨﻨﺪ .ﺁﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل پﺎﻳﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ هﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻡﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺝﻨﺒﻪهﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﻜﻮﻡﺖ ﺑﺮ اﻓﺮاد هﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺮورﻳﺴﺖهﺎ در
ﺣﺎﻟﯽ آﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩای ﻋﺪاﻟﺘﻤﻨﺪ و ﻡﻘﺪس را وﻋﺪﻩ ﻡﯽدهﻨﺪ ﻡﺸﻐﻮل ﺁﻡﺎدﻩ ﺱﺎزی ﺁﻳﻨﺪﻩای ﺁآﻨﺪﻩ از ﺱﺘﻢ
و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ.
رادﻳﻜﺎﻟﻴﺴﻢ اﺱﻼﻡﯽ ﻧﻴﺰ دارای ﺗﻀﺎدهﺎی ﻓﻄﺮیای اﺱﺖ آﻪ ﺁن را ﻡﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺵﻜﺴﺖ ﻡﯽآﻨﺪ  .ﺑﺎ
وﺣﺸﺖ از ﺁزادی .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻡﺪرن دﻳﺪﮔﺎﻩهﺎی اﻳﻦ ﻡﺒﺎرزان ﺱﻼحهﺎﻳﯽ اﺱﺖ آﻪ ﻡﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ﻡﺎ ﺑﻪ آﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻡﺎﺑﻘﯽ دﻳﺪﮔﺎﻩهﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻡﻴﺰ وﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ واﺱﻄﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺞ و
ﻡﻨﺤﺮﻓﯽ آﻪ از ﮔﺬﺵﺘﻪ دارﻧﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻡﯽﺵﻮد  -اﻋﻼم ﺝﻨﮓ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ پﻴﺸﺮﻓﺖ .ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ آﻪ
از ﺁزادی و پﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺰوا ،ﻧﺰول ،و ﺱﻘﻮط ﻡﺤﻜﻮم ﻡﯽآﻨﻨﺪ.
ﻡﺎ ﻡﺼﻤﻢ هﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ از ﺣﻤﻼت ﺵﺒﻜﻪهﺎی ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ﺝﻠﻮﮔﻴﺮی
آﻨﻴﻢ .ﻡﺎ ﺑﺎ ﺱﺎزﻡﺎﻧﺪهﯽ ﻡﺠﺪد دوﻟﺖ ﺧﻮد در ﺣﺎل اﻳﺠﺎد ﺱﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ و هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﺮای
آﺸﻮرﻡﺎن هﺴﺘﻴﻢ .ﻡﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺴﻴﺎر دﺵﻮار ردﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﺵﻤﻦ ﺑﺮ اﺱﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
آﻪ ﻡﻌﻤﻮﻻ از ﻡﻨﺎﺑﻊ پﺮاآﻨﺪﻩ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺝﯽ ﺑﻪ ﺹﻮرت ﻡﺘﻔﺮﻗﻪ و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ دﺱﺖ ﻡﯽﺁﻳﺪ در
ﺣﺎل اﺹﻼح ﺁژاﻧﺲهﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد هﺴﺘﻴﻢ .ﻡﺎ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دوﻟﺖهﺎی ﺑﺴﻴﺎری از آﺸﻮرهﺎی
دﻳﮕﺮ در ﺝﻬﺖ ﻧﺎﺑﻮد آﺮدن ﺵﺒﻜﻪهﺎی ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ و ﻧﺎﺗﻮان آﺮدن رهﺒﺮان ﺁﻧﻬﺎ در ﺣﺎل اﻗﺪام
هﺴﺘﻴﻢ .ﺑﺎ هﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻡﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻡﯽ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﻡﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻡﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺣﻤﻼت 11
ﺱﭙﺘﺎﻡﺒﺮ داﺵﺘﻨﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻡﻌﺎوﻧﺎن ارﺵﺪ ﺑﻦ ﻻدن و ﻡﺪﻳﺮان و ﻋﺎﻡﻼن ﺱﺎزﻡﺎن
اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ در ﺑﻴﺶ از  24آﺸﻮر را ﻳﺎ آﺸﺘﻪ ﻳﺎ دﺱﺘﮕﻴﺮ آﺮدﻩ اﻳﻢ .از ﻡﻴﺎن اﻳﻦ اﻓﺮاد ،ﻡﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻡﻐﺰ ﻡﺘﻔﻜﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﺸﺘﯽ ﻳﻮ اس اس آﻮل آﻪ رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ در ﻡﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﺑﻮد ،ﻡﻐﺰ ﻡﺘﻔﻜﺮ ﺣﻤﻼت ﺝﺎآﺎرﺗﺎ و اوﻟﻴﻦ ﺑﻤﺐ ﮔﺬاریهﺎی ﺑﺎﻟﯽ ،ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ رﻳﺰ ارﺵﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت

ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ زرﻗﺎوی آﻪ ﻡﺸﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ رﻳﺰی ﺣﻤﻼﺗﯽ در ﺗﺮآﻴﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺴﻴﺎری از رهﺒﺮان
ارﺵﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺱﻌﻮدی اﺵﺎرﻩ آﺮد.
در ﻡﺠﻤﻮع ،اﻳﺎﻻت ﻡﺘﺤﺪﻩ و ﺵﺮآﺎی ﻡﺎ از  11ﺱﭙﺘﺎﻡﺒﺮ ﺗﺎ آﻨﻮن دﺱﺖ آﻢ دﻩ ﺗﻮﻃﻌﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ
ﺑﺴﻴﺎر ﺝﺪی اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ از ﺝﻤﻠﻪ ﺱﻪ ﺗﻮﻃﻌﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻠﻪ در داﺧﻞ اﻳﺎﻻت ﻡﺘﺤﺪﻩ را
ﺧﻨﺜﯽ آﺮدﻩ اﻳﻢ .ﻡﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ دﺱﺖ آﻢ پﻨﺞ آﻮﺵﺶ دﻳﮕﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ اهﺪاﻓﯽ در اﻳﺎﻻت
ﻡﺘﺤﺪﻩ ﻳﺎ وارد آﺮدن ﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ آﺸﻮر را ﻡﺘﻮﻗﻒ آﺮدﻩ اﻳﻢ .اﻳﻦ پﻴﺸﺮﻓﺖهﺎی پﻴﻮﺱﺘﻪ
دﺵﻤﻦ را زﺧﻤﯽ آﺮدﻩ  --اﻡﺎ دﺵﻤﻦ هﻨﻮز هﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺱﻄﺤﯽ ﺝﻬﺎﻧﯽ اﺱﺖ.
ﺗﻌﻬﺪ ﻡﺎ روﺵﻦ اﺱﺖ :ﻡﺎ ﺑﻪ ﻡﺒﺎرزﻩ اداﻡﻪ ﺧﻮاهﻴﻢ داد ﺗﺎ ﺵﺒﻜﻪهﺎی ﺱﺎزﻡﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﺮورﻳﺴﻢ آﺸﻒ و ﻧﺎﺑﻮد ﺵﺪﻩ و رهﺒﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺝﻨﺎﻳﺖهﺎی ﺧﻮد پﺎﺱﺨﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
دوم ،ﻡﺎ ﻡﺼﻤﻢ هﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺱﻼحهﺎی آﺸﺘﺎر ﺝﻤﻌﯽ در اﺧﺘﻴﺎر رژﻳﻢهﺎی ﺵﺮور و ﻡﺘﺤﺪان
ﺗﺮورﻳﺴﺘﺸﺎن آﻪ ﺑﺪون راﻩ دادن ﺗﺮدﻳﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد از ﺁﻧﻬﺎ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻡﯽآﻨﻨﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد .ﺑﺎ
هﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ،پﺎآﺴﺘﺎن ،و دﻳﮕﺮ آﺸﻮرهﺎ ،اﻳﺎﻻت ﻡﺘﺤﺪﻩ ﻳﻚ ﺵﺒﻜﻪ ﺑﺎزار ﺱﻴﺎﻩ ﺑﺰرگ
ﻓﻨﺎوری هﺴﺘﻪای ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﻳﺮ ﺧﺎن را آﺸﻒ و ﻧﺎﺑﻮد آﺮد .ﻟﻴﺒﯽ ﺑﺮﻧﺎﻡﻪهﺎی ﺱﻼحهﺎی
هﺴﺘﻪای و ﺵﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻡﻮﺵﻜﯽ دور ﺑﺮد ﺧﻮد را رهﺎ آﺮد .و در ﺱﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ ،ﻡﺎ و
ﺵﺮآﺎﻳﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻃﺮح اﻡﻨﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دوﺝﻴﻦ ﻡﺤﻤﻮﻟﻪ ﻡﺸﻜﻮك ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری
ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ ﻡﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ ﻡﻮﺵﻜﯽ اﻳﺮان را ﻡﺘﻮﻗﻒ ﺱﺎﺧﺘﻴﻢ.
اﻳﻦ پﻴﺸﺮﻓﺖهﺎ ﺧﻄﺮات ﻡﻮﺝﻮد ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ آﺸﻮرهﺎی ﺁزاد را آﺎهﺶ دادﻩ ،اﻡﺎ از ﻡﻴﺎن ﻧﺒﺮدﻩ.
ﻡﺮدان ﺧﺒﻴﺚ آﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ از ﺱﻼحهﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎآﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﺎ اﺱﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻨﺪ ﺑﺮای دﺱﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ داﺋﻤﺎ ﻡﯽآﻮﺵﻨﺪ .و ﻡﺎ ﻡﺼﺮاﻧﻪ در ﺣﺎل ﺗﻼش هﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺱﻼحهﺎی آﺸﺘﺎر ﺝﻤﻌﯽ در دﺱﺘﺎن
ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد.
ﺱﻮم ،ﻡﺎ ﻡﺼﻤﻢ هﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﮔﺮوﻩهﺎی رادﻳﻜﺎل از ﺣﻤﺎﻳﺖ و پﻨﺎﻩ رژﻳﻢهﺎی ﺵﺮور ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﺸﻮﻧﺪ .دوﻟﺖهﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﺮ ﻡﺎﻧﻨﺪ ﺱﻮرﻳﻪ و اﻳﺮان دارای ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽای در هﻤﻜﺎری ﺑﺎ
ﺗﺮورﻳﺴﺖهﺎ ﺑﻮدﻩ و ﻡﺴﺘﺤﻖ هﻴﭻ ﻧﻮع ﺹﺒﺮی از ﺱﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .اﻳﺎﻻت ﻡﺘﺤﺪﻩ
هﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻡﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ آﻪ اﻗﺪاﻡﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻡﯽدهﻨﺪ و ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ آﻪ از ﺗﺮورﻳﺴﺖهﺎ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻡﯽآﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ پﻨﺎﻩ ﻡﯽدهﻨﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽ ﺵﻮد ،ﭼﻮن هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازﻩ ﻗﺎﺗﻞ هﺴﺘﻨﺪ.
)آﻒ زدن( دوﻟﺖهﺎﻳﯽ آﻪ ﺗﺮﺝﻴﺢ ﻡﯽدهﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮورﺱﻢ ﻡﺘﺤﺪ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﺝﻴﺢ ﻡﯽدهﻨﺪ آﻪ
دﺵﻤﻦ ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺵﺪ .و ﺝﻬﺎن ﻡﺘﻤﺪن ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ رژﻳﻢهﺎ را پﺎﺱﺨﮕﻮ ﻗﺮار دهﺪ.
ﭼﻬﺎرم ،ﻡﺎ ﻡﺼﻤﻢ هﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻡﺒﺎرزان آﻨﺘﺮل هﻴﭻ آﺸﻮری آﻪ از ﺁن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان پﺎﻳﮕﺎﻩ و ﺱﻜﻮﻳﯽ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﺵﻮد را ﺑﻪ دﺱﺖ ﻧﻴﺎورﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻡﻨﻈﻮر ،ﻡﺎ در آﻨﺎر
ﺵﺮآﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻡﺘﺤﺪان اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻡﯽﺝﻨﮕﻴﻢ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻡﻨﻈﻮر ،ﻡﺎ
ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﺰوا آﺸﻴﺪن و ﻡﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻡﺒﺎرزان در پﺎآﺴﺘﺎن ﺑﺎ پﺮزﻳﺪﻧﺖ ﻡﺸﺮف هﻤﻜﺎری ﻡﯽآﻨﻴﻢ .و
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻡﻨﻈﻮر ،ﻡﺎ ﺑﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎی رژﻳﻢ پﻴﺸﻴﻦ و ﺗﺮورﻳﺴﺖهﺎ در ﻋﺮاق ﻡﺒﺎرزﻩ ﻡﯽآﻨﻴﻢ .هﺪف
ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻳﻚ دﻡﻮآﺮاﺱﯽ در ﺣﺎل ﺑﺮﺧﺎﺱﺘﻦ ،ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻳﻚ آﺸﻮر اﺱﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻳﻤﻨﮕﺎهﯽ ﺑﺮای ﺗﺮورﻳﺴﻢ،ﺑﯽﺛﺒﺎت آﺮدن ﺧﺎورﻡﻴﺎﻧﻪ ،و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻡﺮﻳﻜﺎ و دﻳﮕﺮ آﺸﻮرهﺎی ﺁزاد
ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ اﺱﺖ .هﺪف ﻡﺎ ﺵﻜﺴﺖ دادن ﺗﺮورﻳﺴﺖهﺎ و ﻡﺘﺤﺪاﻧﺸﺎن در ﻡﺮآﺰ ﻗﺪرﺗﺸﺎن
اﺱﺖ  --و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻡﺎ دﺵﻤﻦ را در ﻋﺮاق ﻡﻐﻠﻮب ﺧﻮاهﻴﻢ آﺮد.
اﺋﺘﻼف ﻡﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ ﻧﻈﺎﻡﯽ ﺝﺎﻡﻊ و ﻡﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻡﺘﺤﺪان ﻋﺮاﻗﯽ ﻡﺎن در ﺣﺎل پﻴﺶ روی
اﺱﺖ .ﻡﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻡﻨﻄﻘﻪ ،ﺵﻬﺮ ﺑﻪ ﺵﻬﺮ ،ﻡﺎ ﺑﻪ ﻡﻨﻈﻮر پﺎآﺴﺎزی ﻧﻴﺮوهﺎی دﺵﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﺎﺝﻤﯽ
اﻧﺠﺎم دادﻩ و ﻧﻴﺮوهﺎی ﻋﺮاﻗﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻡﯽﮔﺬارﻳﻢ ﺗﺎ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﺵﻤﻦ ﺝﻠﻮﮔﻴﺮی ﺵﻮد .ﻡﺎ در
اﻳﻦ ﻡﻨﺎﻃﻖ در ﺗﻼش هﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮدهﺎی ﻡﻠﻤﻮﺱﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺵﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺮاق اﻳﺠﺎد ﺵﻮد .ﻡﺎ
در ﺣﺎل آﻤﻚ رﺱﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﺎﺱﺘﻦ دوﻟﺖ ﻡﻨﺘﺨﺒﯽ هﺴﺘﻴﻢ آﻪ ﻡﺮدم ﻋﺮاق را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاط
ﮔﺮاﻳﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻡﺘﺤﺪ ﻡﯽآﻨﺪ .اﻳﻦ آﺎر ﺧﻄﺮات زﻳﺎدی ﺑﺮای ﻋﺮاﻗﯽهﺎ ،و ﺁﻡﺮﻳﻜﺎﻳﯽهﺎ و

ﻧﻴﺮوهﺎی اﺋﺘﻼف دارد .در هﻴﭻ ﺝﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون اﻳﺜﺎر ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺵﺪ  --و اﻳﻦ ﺝﻨﮓ ﻧﻴﺎزﻡﻨﺪ
اﻳﺜﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ،زﻡﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ،و ارادﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺱﺖ.
ﻳﺎزدﻩ ﻡﺎﻩ ﻗﺒﻞ در ﺝﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻠﻮﺝﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮدان ارﺗﺶ ﻋﺮاق در ﻋﻤﻠﻴﺎت رزﻡﯽ
ﺵﺮآﺖ داﺵﺖ .اﻡﺮوز ﺑﻴﺶ از  80ﮔﺮدان ارﺗﺶ در آﻨﺎر ﻧﻴﺮوهﺎی ﻡﺎ ﺑﺎ ﺵﻮرﺵﮕﺮان
ﻡﯽﺝﻨﮕﻨﺪ .پﻴﺸﺮﻓﺖ ﺁﺱﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،اﻡﺎ پﻴﻮﺱﺘﻪ اﺱﺖ .و هﻴﭻ ﻓﺮد ﻡﻨﺼﻔﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ دﺱﺘﺎوردهﺎی ﻡﺮدم
ﻋﺮاق را ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ اﻧﻜﺎر ﻳﺎ رد آﻨﺪ.
ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ دﻡﻮآﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻡﻴﺪ ﺑﺮای ﻡﺘﺤﺪ ﺱﺎزی ﺝﻤﻌﻴﺖهﺎی ﻡﺘﻨﻮع اﺱﺖ ،ﭼﻮن ﺱﻴﺴﺘﻢ
ﻡﺸﺮوﻃﻪ ﻓﺪرال ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و رﺱﻮم ﻡﺬهﺒﯽ ﺗﻤﺎﻡﯽ ﺵﻬﺮوﻧﺪان اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺵﺘﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻡﯽ اﻗﻠﻴﺖهﺎ از ﺝﻤﻠﻪ ﺱﻨﯽهﺎ ﺱﻬﻢ و ﺹﺪاﻳﯽ در ﺁﻳﻨﺪﻩ آﺸﻮر ﻡﯽدهﺪ .اﻳﻦ درﺱﺖ اﺱﺖ آﻪ ﺑﺬر
ﺁزادی هﻤﻴﻦ اﺧﻴﺮا در ﻋﺮاق آﺎﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ  --اﻡﺎ دﻡﻮآﺮاﺱﯽ ،پﺲ از اﻳﻨﻜﻪ رﺵﺪ آﺮد و ﺑﻪ ﺑﺎر
ﺁﻡﺪ ،ﻳﻚ ﮔﻞ ﺁﺱﻴﺐ پﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد؛ درﺧﺘﯽ ﺱﺎﻟﻢ و ﻧﻴﺮوﻡﻨﺪ اﺱﺖ) .آﻒ زدن)
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻇﺮان هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎ ﻡﯽآﻨﻨﺪ آﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺁﻡﺮﻳﻜﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻡﺎ ﺑﻪ ﺿﺮرهﺎ
پﺎﻳﺎن دهﻴﻢ و هﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ﻋﺮاق را ﺗﺮك آﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﺧﻴﺎل ﺑﺎﻃﻞ و ﺗﻮهﻤﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺱﺖ آﻪ ﻳﻚ
ﺱﻮال ﺱﺎدﻩ ﺧﻼف ﺁن را ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻡﯽرﺱﺎﻧﺪ :ﺁﻳﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺮاق و ﻡﺮدم و ﻡﻨﺎﺑﻊ ﺁن در
آﻨﺘﺮل زرﻗﺎوی و ﺑﻦ ﻻدن اﻳﺎﻻت ﻡﺘﺤﺪﻩ و دﻳﮕﺮ آﺸﻮرهﺎی ﺁزاد اﻡﻦ ﺗﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ﻳﺎ ﻧﺎاﻡﻦ
ﺗﺮ؟ پﺲ از ﺱﺎﻗﻂ آﺮدن دﻳﻜﺘﺎﺗﻮری آﻪ از ﻡﺮدﻡﺎن ﺁزادﻩ ﺗﻨﻔﺮ داﺵﺖ ،ﻡﺎ در آﻨﺎری ﺱﺎآﺖ ﻧﻤﯽ
اﻳﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻗﺎﺗﻼﻧﯽ آﻪ ﻡﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮد آﺮدن آﺸﻮر ﺧﻮد ﻡﺎ هﺴﺘﻨﺪ آﻨﺘﺮل ﻋﺮاق را از ﻃﺮﻳﻖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ دﺱﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻋﻨﺼﺮ پﻨﺠﻢ اﺱﺘﺮاﺗﮋی ﻡﺎ در ﺝﻨﮓ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ از ﻡﻴﺎن ﺑﺮدن ﻓﺮﺹﺖ ﺗﺮورﻳﺴﺖهﺎ
ﺑﺮای ﺝﻠﺐ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺝﺪﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺝﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﻧﻔﺮت و ﻏﻴﻆ ﺑﺎ دﻡﻮآﺮاﺱﯽ و اﻡﻴﺪ در ﺱﺮﺗﺎﺱﺮ
ﺧﺎورﻡﻴﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ اﺱﺖ .اﻳﻦ پﺮوژﻩای دﺵﻮار و ﺑﻠﻨﺪ ﻡﺪت اﺱﺖ ،و ﺝﺎﻳﮕﺰﻳﻦ دﻳﮕﺮی هﻢ ﻧﺪارد.
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻡﺎ و ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﻡﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻡﺮﺗﺒﻂ هﺴﺘﻨﺪ .ﻡﺎ دوﺱﺘﺎن ﺧﺎورﻡﻴﺎﻧﻪای ﺧﻮد از ﺝﻤﻠﻪ
ﻡﺼﺮ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺱﻌﻮدی را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻡﯽآﻨﻴﻢ ﺗﺎ راﻩ اﺹﻼﺣﺎت را پﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق و اﻧﺘﺨﺎبهﺎی ﻡﺮدم ﺧﻮدﺵﺎن ارادﻩ ﺝﻮاﻡﻊ ﺧﻮد را در ﺝﻨﮓ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺗﻘﻮﻳﺖ
آﻨﻨﺪ .ﻡﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﻳﻢهﺎی ﻇﺎﻟﻢ از دﮔﺮاﻧﺪﻳﺸﺎن و ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺵﺪﮔﺎن دﻓﺎع ﻡﯽآﻨﻴﻢ ﭼﻮن دﮔﺮاﻧﺪﻳﺸﺎن
اﻡﺮوز رهﺒﺮان دﻡﻮآﺮاﺗﻴﻚ ﻓﺮدا ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .ﻡﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح اﺱﺘﺪﻻل ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﭙﻠﻤﺎﺱﯽ
دوﻟﺘﯽ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻡﺨﺘﺎری ،ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺁزادی دﻳﻦ ،و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زن را ﺑﻪ
روﺵﻨﯽ و ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن آﺎﻡﻞ ﻡﻄﺮح ﻡﯽآﻨﻴﻢ .اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدات در هﺮ ﺱﺮزﻡﻴﻦ و هﺮ ﻓﺮهﻨﮕﯽ
ﺹﺤﻴﺢ و ﻡﻘﺒﻮل هﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ آﻪ ﻡﺎ ﺱﻬﻢ ﺧﻮد را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رادﻳﻜﺎﻟﻴﺴﻢ اﻧﺠﺎم ﻡﯽدهﻴﻢ ،ﻡﯽداﻧﻴﻢ آﻪ ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺗﺮﻳﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎ در ﺧﻮد ﺝﻬﺎن اﺱﻼم اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ .و اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎ از هﻢ اآﻨﻮن ﺁﻏﺎز ﺵﺪﻩ اﻧﺪ.
ﺑﺴﻴﺎری از ﻋﻠﻤﺎی اﺱﻼﻡﯽ ﺑﺎ اﺵﺎرﻩ ﺑﻪ ﺁﻳﻪ  32ﺱﻮرﻩ  5ﻗﺮﺁن آﻪ ﻡﯽﮔﻮﻳﺪ آﺸﺘﻦ ﻳﻚ
اﻧﺴﺎنﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﻡﺎﻧﻨﺪ آﺸﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺱﺖ و ﻧﺠﺎت ﺝﺎن ﻳﻚ ﻓﺮد ﻡﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺱﺖ،
از هﻢ اآﻨﻮن ﺑﻪ ﻡﺤﻜﻮم آﺮدن ﺗﺮورﻳﺴﻢ در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻡﯽ پﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .پﺲ از ﺣﻤﻼت
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻟﻨﺪن در  7ژوﺋﻴﻪ ،اﻡﺎﻡﯽ در اﻡﺎرات ﻡﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ اﻋﻼم آﺮد" ،هﺮ آﺴﯽ آﻪ
ﻡﺮﺗﻜﺐ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺵﻮد ﻧﻪ ﻡﺴﻠﻤﺎن اﺱﺖ و ﻧﻪ ﻡﺘﺪﻳﻦ ".وﻗﺖ ﺁن رﺱﻴﺪﻩ آﻪ آﻪ ﺗﻤﺎم رهﺒﺮان
ﻡﺴﻠﻤﺎن ﻡﺘﻌﻬﺪ در ﺗﻘﺒﻴﺢ و ﻡﺤﻜﻮم آﺮدن اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژیای آﻪ ﺑﺮای اهﺪاف ﺱﻴﺎﺱﯽ از اﺱﻼم ﺱﻮء
اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻡﯽآﻨﺪ و دﻳﻨﯽ ﺵﺮﻳﻒ را ﺁﻟﻮدﻩ ﻡﯽآﻨﺪ ﺵﺮآﺖ آﻨﺪ.

