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  ].سعود عمو ھمراهه ب پھلوان سه و سی[
 نظرھای اظھار )داعش( "اسالمی دولت" با مبارزه برای گويا دیسعو عربستان جديد ائتالف اصطالحه ب تشکيل ۀدسيس

 آن دولت اطالع بدون را او کشور که اين از"  چودری عزيز" پاکستان، ۀخارج وزير جمله، از .داشت پی در را زيادی

 دولتھای .کرد تعجب اظھار اند، افزوده سعودی عربستان سردمداریه ب تروريستی ضد ائتالف اصطالحه ب اين ليست به

 .کردند صادر مشابھی ھای بيانيه مسلمان جمعيت لحاظه ب جھان کشور بزرگترين ااندونزي ھمچنين و ،ازييمال لبنان،

 و کردند، بازنويسی را اسالم تسنن مذھب پيرو کشور ٣۴ ليست .بود ای ساده کار جديد "ائتالف" تشکيل اعالم واقع در

  .ائتالف شد ھم آن

 اردن، ،اليبي و يمن عربی، متحده امارات قطر، مصر، ترکيه، کشورھای شامل سعودی ربستانع جديد "ائتالف" ليست

 سومالی، گابون، سيرالئون، سودان، سنگال، عاج، ساحل جيبوتی، تونس، توگو، چاد، بنين، بنگلدش، بحرين، پاکستان،

 نيجر، موريتانی، مراکش، ديو،مال جمھوری لبنان، کويت، کومور، الجزاير مجمع فلسطين، خودمختار دولت گينه،

 ھدف که دھد می نشان ليست، اين در عمان عراق، سوريه، ايران، کشورھای نام ذکر عدم و بوده مالزی مالی، نيجريه،

 .باشد می شيعه ضد نيروی يک ايجاد آن از

 .سعود عمو ھمراهه ب پھلوان سه و سی  :ۀافسان به شبيه کاری

 شود می وارد داده، تشکيل )تبعيت مبنای بر( امريکا که ديگری ائتالف به ائتالف کي سردمدار که زمانی کلی، طوره ب

 است؟ گرفته طالق فرمانبردار آيا .باشد آور حيرت تواند می فقط گيرد، می پی را امريکائی ھدف ھمان و

 اسد بشار از سيهرو حمايت و "شيعه و سنی بين جنگ" ۀمثابه ب سوريه قانونی دولت به حمله تعريف برای یئتالشھا

 نخواھد برخوردار اسالم جھان پشتيبانی ازً◌ قطعا ،"شيعه ائتالف" در شرکت عنوانه ب شورش و تجاوز با مقابله در

 از فقط روسيه" :کنم می تکرار نوشتم، "خاورميانه در روسيه مأموريت ۀبار در" ۀمقال در پيشتر من که آنچه ولذا،  .بود

 طول در :است داشته ادامه منطقی طوره ب ھمواره ،ما رييتغ حال در جھان در روسيه ستسيا ."کند نمی پشتيبانی شيعه

 جمھور رئيسً اخيرا .است کرده پشتيبانی ھستند، سنی نيز آنھا اکثريت که ھا فلسطينی سنی، مصر از روسيه سال دھھا

 که سوری پناھندگان که کرد تأئيد آشکارا و نمود اعالم روسيه با "شيعه ائتالف" از را خود حمايت"  السيسی"مصر،
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 قريب اکثريت .کنند می فرار داعش دست از بلکه ،)علويھا( اسد دست از نه اند، ساخته مواجه ئیدشواريھا با را اروپا

 .ھستند سنی کنند، می مبارزه "سنی" داعش با که نيز کوردھا اتفاق به

 متحد، ملل سازمان عضو کشور ھر در واشينگتن يندناخوشا حاکميت سرنگونی برای امريکا "حق" رد عين در روسيه

 شود؟ می آماده کشوری چه از حمايت برای سعودی عربستان پس، .کند می پشتيبانی سوريه عربی جمھوری استقالل از

 ،"شريفين حرمين" خادم عنوان سعودی عربستان پادشاه که است آن به وابسته اسالم، جھان مرکز تشريفاتی موقعيت آيا

 ھم سنی، ھم آن در که اسالم جھان تمام نظر در مدينه و مکه که است معلوم اما کشد؟ می يدک را مدينه و مکه مساجد

 برخوردار يکسانی اھميت از کند، می زندگی ديگر بسياری ھم و حوثی ھم معتزله، ھم خوارج، ھم علوی، ھم شيعه،

 .است

 ۀمقابل در اسرائيل و سعودی عربستان نظامی ھمکاری يدانمه ب پيش مدتھا از لبنان و سوريه که واقعيت اين تکليف

 قبيحه ب را سوريه و لبنان مذھبی، گری حليه ترين پيچيده با سعوديھا شود؟ می چه گرديده، تبديل ايران با آنھا مشترک

 نظر نطقه از يعنی است، ايران دشمن اسرائيل که حاال .است من دوست من، دشمن دشمن :کنند می توصيف وجه ترين

 بگيرد، تصميم ايران به حمله برای اسرائيل اگر که کرد اعالم رياض حتی است؟ عربستان متحد و دوست رياض

 اين بر )"شعيه ضد"( "سنی" ائتالف تشکيل .دھد قرار اسرائيل اختيار در را خود ھوائی حريم است آماده عربستان

 .است غيرممکن اساس،

 اما ،)است سنی حاکم پادشاه( شده وارد "چھارگانه و سی ائتالف" به ھم حرينب چند ھر فارس خليجۀ حوز کشورھای از

 ٢٠١١ سال از و ھستند شيعه بحرين جمعيت درصد ٧۵ .گشت خواھد تبديل سعودی پادشاھی برای خطر يک به بزودی

 رسانه( اند داده ارتقاء خيابانی درگيريھای به را خود مبارزات که جائی تا اند برخاسته مبارزهه ب خود حق احقاق راه در

 .)کنند می فراموش را "عربی بھار" ۀخودويژ بخش اين غربی ھای

 نکبت روز در ٢٠١۵ سال مه ماه ١۶ در خود نوبتی سخنرانی طی "هللا حزب" جنبش کل دبير ،"نصرهللا حسن "شيخ

 در درست" :گذاشت ترتيب اين به را پايانی ۀنقط ،)١٩۴٨ سال در خود سرزمين از فلسطينيان راندن بيرون ۀفاجع(

 که مواجھيم آن حاميان و داعش ۀپروژ با ديگری، نکبت با کنيم، می برگزار را فلسطين خلق نکبت روز ما که زمانی

 اماکن ساير و مساجد بمباران از پس که کرد، تصريح" نصرهللا" شيخ ."...است شده طراحی مسلمان ملل تقسيم برای

 به حمله در محدوديتی ھيچ ديگر ارتش ھر و امريکا اسرائيل، ارتشھای" سعودی، ئیھوا نيروی توسط يمن نظامی غير

 ."...داشت نخواھند ممنوعه اھداف

 .ندارد شيعه و سنی روياروئی با مذھبی، جنگھای با مشترکی وجه ھيچ خاورميانه، امروز نظامی مناقشات کور گره

 آن ديگر، سوی در و سو، يک در آن ئی منطقه حدانمت و "جھانی ابرقدرت تنھا" ميان از جنگ اين تقسيم خط

 .گذرد می نيستند، "ابرقدرت" از تبعيت به حاضر وقت ھيچ که ئینيروھا
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