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  ،عربستان سعودی

   حامی ديگری برای حفيظ سعيد ؟
بيست تان سعودی به پايان رسانيد که در عربس صدر اعظم ھندوستان سفرش را به–در اين اواخر  

شود اين سفر در استحکام  گفته می. صدر اعظم ھند به اين کشور ميباشدسفر يگانه سال اخير وپنج 

تبادله و  ھر دو کشور پيمان ،جدا از ساير توافقات. مناسبات دو کشور بسيار مفيد و مثمر بوده است

بعد از اين پيمان ھندوستان ميتواند ھر جنايتکار  . نمودند ء يکديگر امضااتسليمی مجرمين را نيز ب

 از عربستان تسليم ،باشدوبه عربستان فرارکرده و مجرمی را که در کشورش مرتکب جنايت شده 

 بگيريم که عربستان ھيچ نقشی در توسعۀ تروريزم  اما بعد از اين معاھده  آيا ميتوانيم نتيجه. بگيرد

چگونه ارتباطی ميان اين کشور و جنبش ھای جھانی نام نھاد جھاد در سراسر جھان ندارد و ھي

  اسالم وجود ندارد؟

  .عربستان چنان مينماياند که دوستدار صلح و امنيت است
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  ست؟ھً ، واقعاآيا عربستان آنچنانکه خود را دوستدار صلح نشان ميدھد

وھابيت که بزرگترين  ۀالزم است مشخص سازيم که مفکور ،قبل از آنکه اين بحث را دنبال کنيم

اگر ايديالوژی  . خود در عربستان سعودی ريشه دارد،يدآ  تروريزم اسالمی به شمار میۀالھام دھند

 ۀ خرافاتی کلمۀ جھاد را به شيو ھمان اسالم،وھابيت ميآموزاند که اسالم خرافاتی را پيروی نمائيم

  .زيمنداايديالوژی وھابيت بيی به يد نظرئابي. وند با تروريزم تعريف ميکند در پيًخويش مستقيما

يک مسلمان قرن ھژدھم متولد عربستان سعودی محمد ابن عبدالوھاب ماموريت و تبليغ خرافاتيی 

وی بيشتر باالی پيشرفت به اصطالح  .داد ۀ بنيادگرايانۀ که بر مبنای آن به اسالم چھررا آغاز کرد

انست اسالمی ناميد و آنچه خوشش نيامد به آن نام آنچه را ضروری د. اسالم خالص تأکيد ميورزيد

  .ضد اسالم و ضد شريعت گذاشت

 .ِانجام ميدھند نيز کافر اند) به عقيدۀ وی ( يکه اعمال غير اسالمی ئوھاب می پنداشت که مسلمان ھا

پخش در جريان توسعه و  .سواد مشھور شد وی در مدت زمان کوتاھی ميان جمعی از اعراب بی

جمله  ھای مسلحانه را در نقاط مختلف جھان من  طويلی از مزاحمتۀ، وھابی ھا رشتاين مفکوره

 زيادی اطفال و پيرمردان بيگناه ،در نتيجۀ آن زنان. شھر ھای مقدس مکه و مدينه به وجود آوردند

  . پيغمبر اسالم در آن زاده شده بود تخريب نمودند ص را که محمدۀھمين افراد خان. کشته شدند

ھمين مفکوره . ين مفکوره بسياری از مقبره ھای اوليای صوفی را نيز تخريب نمودندپيروان ا

  . خطرناکترين تروريست جھان را نيز به وجود آورد،اسامه بن الدن متولد عربستان سعودی

ربستان سعودی اين شخص  حکومت ع، ترين تروريست جھان گرديدمتعھدزمانيکه اسامه بن الدن 

عالوه عربستان سعودی  هب. دادجلوه  و پاک صلح دوستخودرا دوباره رد کرده وطرا از خود 

  .عليه بن الدن و يا ساير تروريستان ترديد ننموده استھيچگاھی در ايراد بيانات ًظاھرا

در اين اواخر حفيظ سعيد رھبر جماعت الدعوة پاکستان به حيث بزرگترين مانع ميان روابط 

 سال گذشته در 26/11نام وی در سر خط لست مرتکبين حملۀ  . پاکستان پديد آمده است–ھندوستان 

 ش خود، زنده مانده است26/11اجمل امير قصاب يگانه تروريست که از حملۀ . ممبئی قرار دارد

که در او در ضمن قبول نموده است .  استاعتراف کردهدست داشتن حفيظ سعيد در حملۀ ممبئی به 

اين مرکز تروريستی توسط جماعت  .ن آموزش ديده است پاکستاۀيک کمپ تروريستی در مورليک

ای دو کشور ھند و پاکستان ھ که در سطح وزارت خارجه یدر مذاکرات. الدعوة به پيش برده ميشود

 ۀ ھند به سکرتر خارجۀت خارج آنچه را وزار، فبروری در دھلی صورت گرفت25به تاريخ 

ھا  شامل آنحکومت ھند بود که حفيظ سعيد نيز  تروريست به 34 شامل تسليمی ،پاکستان تسليم نمود

ً پاکستان موضع خود را کامال روشن ساخته گفت که حاضر نيست ،روی اين درخواست .دميش

  .ھيچگاھی حفيظ سعيد را به ھند تسليم نمايد
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 :ای گفت  تلويزيونی پاکستان طی مصاحبهۀحفيظ سعيد با يک شبک فبروری 25بعد از نشست 

  ممکن است به.ثيرات فراوانی باالی تفکر و کارھايش گذاشته استاودی تتحصيالت وی در سع

 مصاحبه باتلويزيون پشت خويش را علت ھمين تاثيرات وارده بر افکارش بوده که وی در اثنای 

: وقتی اين عمل وی توسط ژورناليست مورد سؤال قرار ميگيرد وی ميگويد. به کمره نموده بود

بايد خاطر نشان نمود که حفيظ سعيد پروفيسور علوم اسالم . اخذ تصوير در شريعت اجازه نيست

ن جی او ھا و تبليغ تفکر و مفکوره ای جھادی ا ، شفاخانه ھا،نيز بوده است و حاال وی مدرسه ھا

 از او خودش ميپذيرد که ماموريت وی ارتباط با مسلمين. را از آدرس جماعت الدعوة به پيش ميبرد

  .ھا را تنظيم نموده و تعليمات اسالمی را در سطح جھان پخش نمايد طريق جماعت بوده تا آن

در .  پاکستان تحت فشار ھند قرار گرفته و حفيظ سعيد را دستگير نمود، ممبئی26/11 ۀبعد از واقع

 اين .آن زمان آقای عبدالسالم از عربستان سعودی ميان حکومت پاکستان و سعيد ميانجگری نمود

بعد از اين . واقعه ما را مجبور ميسازد تا در مورد دليل ھمدردی سعودی با حفيظ سعيد فکر نمائيم

مصلحت حفيظ نه تنھا آزاد شد بلکه به راه پيمائی ھای گسترده در شھر ھای بزرگ و مھم پاکستان 

الحق ديکتاتور ء ضياجنرال .عليه ھند را سر داد جھاد ۀوی در اين راه پيمائی ھا نعر. نيز پرداخت

 دست سعودی را بر ۀنيز ساي ،بنياد گرايانه داد ۀ کسيکه به اسالم در پاکستان چھر،نظامی پاکستان

  .تذکار يک حادثۀ ديگر نيز بی ارتباط نخواھد بود. سر داشت

زمانيکه جنرال پرويز مشرف حکومت نواز شريف را سرنگون ساخت و شريف را به عقب  ميله 

 در ھمان زمان نيز عربستان سعودی تمامی کمک ھای خويشرا آماده ساخت تا ،رستاد فی زندانھا

اين واقعه کافيست  .نواز شريف را از دستان مشرف نجات داده و او را به عربستان سعودی خواند

خويش دارد تا فھميده شود که نه تنھا عربستان ھر آن اتفاق سياسی را در پاکستان تحت نظر دقيق 

  . قابل توجھی در سياست پاکستان نيز برخوردار استۀظھار عقيدبلکه از ا

زمانی رخ ميدھدکه صدر اعظم ھند به منظور تقويت روابط دوجانبه از  ء آميزاستھزا افتضاح

عربستان ديدن مينمايد و با انجام خوش آمد بی سابقه، فاميل شاھی نيز کوشش مينمايد تا به جھان 

ھای  در عين زمان ھمين سعودی کمک . دوستی گامزن ميباشندۀماند که ھند و عربستان در جادبفھ

اقتصادی فراوانی به سازمانھای موجود در پاکستان به شمول جماعت الدعوة فراھم ميسازد که در 

 ،حفيظ سعيد ھمکاری اشرا با لشکر طيبه .عليه ھندوستان فعال اندھای تروريستی  تحرکات و فعاليت

 ۀحملاين سازمان در .  نيز اظھار نموده است،ی موجود در پاکستانخطرناکترين سازمان تروريست

حفيظ سعيد در .  طبی ھندوستان در کابل نيز دست داشته استناعليه مامور فبروری 25اخير 

مصاحبۀ خود گفته است که وی نه تنھا با لشکر طيبه بلکه با ھر آن سازمانی که مصروف جھاد در 

  : حفيظ سعيد جھاد را به طريقۀ خود چنين تعريف ميکند . ميباشدآزاد ساختن کشمير است ھمگام
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ھای وی تالش وی در  بر بنياد گفته. تالشی که انسان را از يک حمله محافظت نمايد جھاد استھر

  . جھاد است،حفاظت مردم کشمير از اردوی ھندوستان

 حق دانسته و هميدھند بی را که شبه نظاميان در کشمير انجام ئ نبرد ھا،حفيظ سعيد تروريست

  .خواند ی را که در اين نبرد ھا دست دارند جنگجويان آزادی میئتروريست ھا

از وی پرسيده  ممبئی رد کرده است اما وقتی 26/11ھرچند وی دست داشتن خويش رادر حمله ای 

. نداشتال ؤ چی ميباشد؟ وی جوابی در قبال اين س، وی که تنھا ممبئی کافی نيستۀشد که مفھوم گفت

  .عليه ھند اعالم جھاد نمايداو ھمچنان باالی حکومت پاکستان صدا زد که 

  :او ميگويد

  .عليه ھند جنگ نمايد ھر طفل پاکستانی و ھر عضو جماعت الدعوة حاضر و آماده است تا 

  . که بيان شد بدون شک برای ھندوستان نگران کننده استیوضيعت

ھای تروريستی در  ھای فعاليت  جھان بايد به ريشه،پاکستانھای تروريستی در  جدا از فعاليت

ھای کمون اوليه شدن و فرقه   زيرا از ھمين سبب است که ريشه.عربستان سعودی نيز توجه نمايد

قيمتی را که . گرائی اسالمی به سرعت و شدت در تمام جھان در حال رشد و توسعه می باشد

 تا حفيظ سعيد پرداخته است نه تنھا برای مردم الحق ءا از ضي،پاکستان در حمايت عربستان سعودی

  .پاکستان بلکه برای تمامی جھان روشن و ھويدا است
 

  
 حفيظ سعيد


