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  ئیمنطقه و جھانی مسائل کارشناسان و تحليلگران کانون

  ٢٠١۶ اکتوبر ٠۵
 

 ئیمنطقه و جھانی مسائل کارشناسان و تحليلگران کانون ۀبياني
 اردنی سياسی فعال و نويسنده حتر، ناھض ترور محکوميت در

  

 او .گشود جھان به چشم مسيحی ۀخانواد يک در ١٩۶٠ سال در اردنی سياسی فعال و محقق نويسنده، ،حتر ناھض

 و معاصر سلفی ھای انديشه متخصص و رساند پايان به اردن دانشگاه ۀفلسف و شناسیجامعه ۀرشت در را خود تحصيالت

 .بود عرب جھان کلی، طوره ب و اردن ماریضداستع نفعاال پرشورين از يکی

 قرار مسلحانه ۀحمل مورد "ناشناس" گروھی سوی از وانآ ھمين در و نمود القمممنوع را او اردن دولت ٢٠٠٨ سال در

 .افتاد زندان به بارھا ١٩٩۶ -١٩٧٧ سالھای در .يافت نجات مرگ از آسامعجزه طوره ب حادثه اين در اما .گرفت

 پرکار سياسی فعال به حتر ناھض که بود دوره اين در .بازگشت اردن به باره دو مدتی از پس و رفت نانلب به سرانجام

 ضد ليبراليسم -ليبراليسم نئو" :است چنين وی آثار از برخی عناوين .نمود تأليف کتاب چندين و گرديد تبديل

 و عراق" ،"کوبدمی را تاريخ ھایدروازه ان،لبن مقاومت" ،"نود ھایسال در اردن ھایدرگيری و وقايع" ،"دموکراسی

 ... و "اردن آزادی جنبش در فلسفی مطالعات" ،"امريکا امپرياليسم بستبن

  

  سازیصحنه

 به را او بود، کرده ترسيم داعشيان "خدای" تقبيح در حتر ناھض که کاريکاتوری دادن قرار دستآويز با اردن حکومت

 نيروھای طرف از حتر ناھض که اين رغم علی .بود شده مقرر وی ۀمحاکم برای تسگا ماه ٢۵ روز .فراخواند دادگاه

 ليسوپ زد،می پرسه دادگاه مقابل در قبل ساعتھا از محاکمه روز در نيز ضارب شخص و گرفته قرار تھديد مورد سلفی

 در حتر ناھض رورت عمليات اجرای و طراحی بر است آشکاری دليل خود، اين و بود آماده ضارب از حمايت برای

  .امنيتی نھادھای پستوھای

 مصداق زير ابيات که چه .کند اھانت دينی ھر به که نبود شخصيتی آن حتر ناھض که است تأکيد به الزم حال، اين با

  :اوست شخصيت کامل

 ."نبود ايمان من ايمان از ترــمحکم     نبود آسان و گزاف منی چو کفر"

 ."نبود مسلمان يک گيتی ھمۀ در پس  افر،ک ھم آن و من چو يکی دھر در
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 حتر ناھض ترور علت

 نيابتی -استعماری جنگھای منطقه، اوضاع با که شدمی دنبال ديگری اھداف ترور، اين ورای در که است اين واقعيت

 و برجسته شخصيت يک نيز حتر ناھض .دارد ارتباط فلسطين و بحرين يمن، لبنان، عراق، سوريه، در امپرياليسم

 و افشاء را آن ئیمنطقه وابستگان و امريکا امپرياليسم سياستھای ناپذيرخستگی طوره ب که بود حوادث اين در تأثيرگذار

  .کردمی رسوا

 ھمۀ مترقی نيروھای و روشنفکران که بود گشته تبديل یاوزنه به خود استعماری ضد مبارزات سالھا طی حتر ناھض

 برای متحدانه ۀمبارز در آمدهپيش فرصت از استفاده به را آنھا و دادمی قرار تأثير تحت را منطقه و عربی کشورھای

 و تھران در ديگرش پای يک دمشق، و بيروت در پايش يک او، .داشتوامی منطقه از استعمارگران راندن بيرون

 راھکارھا بھترين بتواند مگر تا نشستمی مذاکره به کشورھا اين در گذارتأثير ھایگروه و ھاشخصيت با و بود مسکو

 راه در وجودش تمام با که بود بلندپروازی عقاب حتر ناھض .بجويد استعماری ضد مبارزات امر پيشبرد برای را

 .گشودمی بال جا ھمه به منطقه ستمديدۀ ملل ئیرھا

 رثای در ودخ ۀمقال از بخشی در بيروت، در عرب جھان ناصريست تحليلگران مشھورترين از يکی ،کليب سامی

 :نوشت "خنددمی او و بود روسی و ايرانی سوری، حتر، ناھض" عنوان تحت ،حتر ناھض

 آخرين تا که بود انقالبيونی ھمچون خطابش و صدا .بود سرزندگی و شور از مملو سراسر حتر ناھض ظاھری ھيبت"

 را آنچه بود؛ متنفر شدته ب نيز رادیاف چنين از و ننشست صندلی دو وسط گاه ھيچ او .روندمی پيش مرگ دم تا و نفس

 کرد؛می حمايت لبنان مقاومت از پيگيرانه کرد؛می بيان صراحته ب بود، مخالف عکس،ه ب يا و داشتمی دوست که

 با اسد بشار شديد مخالفت به توجهبی کرد؛می مبارزه اسرائيل با توانش تمام با و بود فلسطين سرزمين آزادی خواستار

 ...بود اسد بشار سرسخت حامی اردن، رژيم

 و بودند حتر ناھض تعقيب در ھمواره آن ئیمنطقه وابستگان و امريکا امپرياليسم مزدوران و ايادی داليل، ھمين به

 از را منطقه استعماری ضد کوشای و فرھيخته شخصيت اين توانستند ،ئینھاۀ نتيج در .کردندمی دسيسه او عليه پيوسته

ه ب غرب استعماری سياستھای نموده، متوقف را منطقه ملل آزاديبخش مبارزات خود، باطل خياله ب رمگ تا بردارند ميان

 مساعی ّحتا، گشت، نخواھد متوقف گاه ھيچ تنھا نه مبارزات اين اما، .ببرند پيش را امريکا امپرياليسم سردمداری

 عدالت و آزادی برقراری و استعمار طرد تا ستامپريالي ضد و استعمار ضد مبارزان و انقالبيون ناپذيرشکست و مستمر

 قتل به زيکیف طوره ب را حترھا و حتر ناھض توانندمی آنھا چه اگر زيرا،  .رفت خواھد پيش جھان و منطقه در

 .است مبارز و آزاده انسان ميليونھا بخشالھام ھاناھض ۀجاودان و ماندگار عمل و انديشه افکار، اما برسانند،

 دولتی تروريسم ،حتر ناھض ترور شديد تقبيح موازاته ب ئیمنطقه و جھانی مسائل کارشناسان و گرانتحليل کانون

 .کند می محکوم شدته ب را امريکا امپرياليسم رھبریه ب غرب امپرياليسم

 ئیمنطقه و جھانی مسائل کارشناسان و تحليلگران کانون

 ١٣٩۵ ماه مھر ١٣

 

 

 


