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    ٢٠١٥/ ٠١/ ٢٠  پيکارپامير
  

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 )٣٢بخش (

 :رباب نوکر را افشا ميکندا

ِيکی از نشريه ھای ارتش انگلستان افشا نمود که  پاکستان بطور غير مستقيم تروريسم را حمايت کرده است " ِ

آی اس آی، تروريسم  ِپاکستان بطور غير مستقيم از طريق " هو بی بی سی از نشريۀ مذکور نقل قول نموده گفت ک  ".
  وافراطيت را در لندن، يعنی بم گزاری ھا در شبکه ی ترانسپورت لندن يا افغانستان يا عراق پشتيبانی مينموده است

لکی بيرون ببرد و ُبريتانيا بايد مشرف را وادار به استعفا نمايد تا انتخاباِت آزاد را بپذيرد، اردو را ازعرصه ی م ...
                  )١٠٤" (سرويس استخباراِت آی اس آی را منحل سازد

ِگفته شد که گزارش مذکورتوسط يک مامورارشد نظامی بريتانيا که با استخبارات خارجی آن کشور پيوند  ِ ِ ِ ِ
  .نزديک دارد، بحيث قسمتی ازماموريت ِحقيقت يابی در پاکستان درماه جون نوشته شده است

سابق صدراعظم پاکستان و رھبرحزب مسلم ليگ طی " نوازشريف " ِتذکراين نکته را نيزضروری ميدانم که 
پاکستان بايد از مداخ�ِت خود در  " با صراحت اع@م نمود که" دنيا " يک مصاحبۀ تلويزيونی با برنامۀ تلويزيون 

ميتواند بر افغانستان کنترول داشته باشد، بايد متوقف پاکستان اين تصورش را که ... ِامور افغانستان خود داری کند
درحالی بعمل  وی اين اظھارات را  (105) ".سياست ھای گذشتۀ کشورش دراين زمينه با شکست مواجه شد... کند

جھادی افغانستان  – ھای اس@می" تنظيم " ِآورد که خودش درسالھای قبل تا توانست بصورت شيادانه يی از طريق 
ِستخبارات نظامی آن کشور، درامورحيات ملی افغانھا دستوشبکۀ ا درعين حال، نوازشريف  .درازی بيشرمانه نمود ِِ

  .درھمان شب و روزی اين حقايق تلخ را اظھار نمود که ھنوزکرسی زعامت پاکستان را احرازنکرده بود

ِريچارد ھولبروک نمايندۀ خاص کاخ سفيد درامورافغانستان و پاکستان که برو ِفق وظيفه يی که داشت، بررسی ِ
ِھای عميق ودقيقی پيرامون ارتباطات مقام ھای نظامی پاکستان با تروريسم انجام داده بود، قبل ازمرگ ناگھانی اش با  ِ ِ

ِشبکه ی حقانی وابسته به القاعده، ازمخفيگاه ھای امن خود درپاکستان، پيوسته حم�تی را  " صراحت گفته بود که
ِھولبروک معتقد شده بود که دستگاه اط@عاتی پاکستان  ". ئت�ف و امريکايی درافغانستان انجام ميدھدعليه نيرو ھای ا

ِبا شورای کويته وجناح حقانی دروزيرستان جنوبی ارتباط ِ نزديک دارد وزيرامورخارجۀ " کامرون"حتا آقای . ِ
ھمکاريھای ھمه جانبۀ مخفی وعلنی با  سنه وِانگلستان،علی رغم آنکه حکومت متبوعش ازسالھا بدينسو روابط بسيارح

ما به ھيچ وجه نميتوانيم اين موضوع را تحمل کنيم  " ِحکومت پاکستان دارد، طی سفری به ھندوستان اظھارداشت که
 " .ِکه پاکستان دو رو به نظر برسد و بتواند به صدور تروريسم چه به ھند يا افغانستان يا نقاط ديگر جھان کمک کند

                      

ِتنی چند ازطالبان دستگير شده درکابل، با خبرنگار شبکۀ بی بی سی گفت و گويی داشته و چنين اظھارنمودند ِ : 

ِتوسط نفراِت طالبان در خاک پاکستان آموزش عملياِت انتحاری ديده بودند، درحاليکه ماموران ادارۀ اط�عاِت  ... "
ِپس از گذراندن يک دورۀ آموزشی پانزده روزه ، ھمراه با دو نفر . . . اشتندارتش پاکستان براين آموزش نظارت د ِ

جرأت نداشتند اين اتومبيل را که به } پاکستان{ِديگر دراتومبيلی راھی افغانستان شدند، درحاليکه ماموران پليس 
ًی را بعدا دريافت آی تعلق داشت متوقف و بازرسی کنند و به ما گفته شد که جليقۀ انتحار. اس. وضوح به آی

  )١٠٦(..." خواھيم کرد

ِخبرنگارمشھورنيويارک تايمزکه مدت دوازده سال ميان افغانستان و پاکستان دررفت و آمد بوده " کارلوتاگال  ِ
، من به کويته پرواز ٢٠٠٦دردسامبر ... " : وگزارش تھيه نموده است، طی يکی ازنوشته ھای تحقيقاتی اش مينويسد
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ِما باھم، خانواده ھايی را ديديم که با اندوه انتحار .  خبرنگاران ِپاکستانی و يک عکاس ديدارکردمو با چند تن از
ِآی، سازمان اصلی اط�عاتی . اس. ِھمه از ترس اعضای آی... نرم ميکردند ِفرزندان شان در افغانستان دست و پنجه

  " وکی آنھا را به خدمت گرفته بود؟پاکستان، نميتوانستند بگويند که چگونه فرزندان شان کشته شدند 

ِدرجای ديگری ازنوشته اش، آنگاه که ميخواھد به يکی ازمدارس مذھبی اسرارآميز پاکستان " کارلوتاگال  " ِ
ِدر داخل، ورودی کوچک و درھم برھم يکی از اين مدارس به نام جامعۀ اس�ميه،  " : سری بزند، چنين ميگويد

ريتی حياط را احاطه کرده است و صنف ھای درس آن، گنجايش دوصد و ھشتاد ِساختمان سه طبقه خشت و کانک
ِدست کم سه نفر از بمب گذاران انتحاری را که ما رده يابی کرده بوديم در اينجا دانش آموزبودند . دانش آموز را دارد

ام ھای ايالتی از بازديد چھره ھای ارشِد احزاب مذھبی پاکستان و مق. ِو از احتمال شمار ديگر نيز گزارش شده بود
ِکننده گان مکرر اين مدرسه بودند و اعضای طالبان اغلب تحِت پوشش تاريکی در کاروان موتر ھای سيف به اينجا  ِ ِ

   "...می آمدند

ِرييس ستاد مشترک ارتش امريکا، دراوايل ماه آگست " مايک مولن" ِ ِ م ضمن يک مسافرت به افغانستان ٢٠١١ِ
ِمناطق مرزی افغانستان و پاکستان ھنوز ھم خطرناکترين  منطقۀ دنيا و کانون تروريسم  " :ود کهو پاکستان، اظھار نم ِ

با وجوِد مرگ اسامه بن Sدن رھبر پيشين ِ گروه القاعده، اعضای اين گروه  در حال نقشه کشی برای . . . است 
ِعدم مبارزۀ پاکستانی ھا عليه    " : هاين جنرال امريکايی ع@وه نمود ک  " .عمليات در بيرون از منطقه ھستند

واشنگتن و اس�م آباد اثر  تروريست ھايی مانند گروه شورشی موسوم به شبکۀ حقانی، ميتواند بر بھبوِد روابط ميان
  ".بگذارد

يکی از " شری رحمن "ِم از قول ٢٠٠٨ِچاپ کانادا نيز بتاريخ دوم ماه آگست "گلوب ان ميل " روزنامۀ  
. آی وجود داشته باشند که تعلقاتی به طالبان دارند.اس.شايد ھنوز اجنت ھايی درآی " : انی نوشت کهوزرای پاکست

ِآنھا شايد اقداماِت خودسرانه مطابق به ميل خوِد شان ومغاير منافع وپاليسی ھای حکومت ِپاکستان انجام ميدھند ِ..."   

ِون مديرسیمعا" آقای ستيفن کپس " : ھمچنان نوشت که" گلوب ان ميل " م ٢٠٠٨ای درماِه جوSی .آی.ِ
ِآی ياسازمان اط�عاِت نظامی پاکستان .اس.ِسفری به پاکستان داشت و اسناِد مؤثق را با خود حمل ميکرد که نقش آی

بويژه، وی برای اشفاق کيانی فرمانده نيروھای مشترِک آن کشورثابت نمود . درحمايت ازطالبان را به اثبات ميرساند
م�حقانی ھمچنان به انتقام گيری،غارت ...ميدھد آی ھمکاری با گروه تروريستی م�حقانی را ادامه.اس.که آی

  ".ِوويرانگری اش در داخل افغانستان ادامه ميدھد، برای حکومِت پاکستان ممکن نيست حمايتش از او را دريغ نمايد

آی طی سه دھۀ اخير، گروه ھای .اس.آی " : آمده بود که" گلوب ان ميل " د رگزارش منتشره در روزنامۀ 
ِبنياد گرای اس�می را درخارج و داخل کشوردر راه انجام دادن کار ھای ناروا، بخصوص عليه افغانستان و ھند بسيار  ِ

  ". استعمال نموده است

ِچنانکه درقبال چنين اعتراض ھای جانب امريکا بود که مقام ھای پاکستانی، به تعداد يکصد تن ازمربيان  ِ ِ 
ِنظامی امريکا را ازخاک آن کشوراخراج نمود وازصدورويزه برای يکتعداد ازکارمندان  ِ . اجتناب نمودند) ای.آی.سی(ِ

ِپس ازاين واکنش پاکستانيھا، کاخ سفيد اع@م نمود که ازپرداخت وجه ھشتصد مليون دالرکه بخشی ازمساعدتھای مالی  ِ
بالمقابل، وزارت امورخارجۀ پاکستان اع@م نمود که درنظردارد . استامريکا برای پاکستان ميباشد، خود داری نموده 

بازيھای . (ِدربلوچستان را به حال تعليق قراردھند" شمسی"استفادۀ عملياتی نيروھای امريکايی ازميدان ھوايی 
  !غيرريشه يی که ھرازگاھی ميان ارباب و نوکرصورت گرفته و ميگيرد

    

  ی درفعالتيھای تروريستینقش رژيم وھابی عربستان سعود

ًاين، تنھا نبود، آنطورکه قب@ نيزگفته شد، مقام ھای انگليسی و امريکايی اط@عات دقيق دارند که رژيم شاھی  

عربستان سعودی نيزدرفعاليتھای تروريست پروری و حمايت ھای مالی و لوژستيکی ازطالبان و القاعده با پاکستان 
  .مرتبط است

  وقتی اسامه بن Sدن در سال  " ازفعالين القاعده که نزد امريکايی ھا اسيربود، افشا نمود کهيکی " ابوزبيده" 
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ِم جبھۀ اس�می بين المللی جھاد راعليه يھوديان ايجاد کرد، رييس سرويس اط�عاِت عربستان سعودی١٩٩٨ شھزاد (ِ
ُعودی به آنھا اطمينان ميدھد که کمک ھای با طالبان و اسامه بن Sدن به توافق رسيدند که عربستان س) ترکی الفيصل

ِتحويل بن Sدن نباشد، به شرط آنکه ھمواره القاعده به  مالی و اقتصادی بيشتری به طالبان خواھد داد و در پی
  " .قول ِخود در مورِد ھدايت و رھبری تروريسم، خارج از مرز ھای عربستان سعودی عمل کند

م در ھمسويی و ١٩٨٣که ھمين ترکی الفيصل، درسال   افشا نمودنداسناد و گزارش ھای منابع تحقيقاتی
ِای، پروژۀ انتقال تروريستھای خارجی به خاک .آی.آی پاکستان ومنظوری وھمکاری سی.اس.ھمکاری نزديک با آی

ِعنصرمھم در حادثۀ يازدھم سپتمبردر نيويارک، در جريان تحقيقات خ" ابوزبيده. " افغانستان را رويدست گرفت ِ ويش ِ
م در يک م�قات با جنرال ترکی وزير استخبارات سعودی به ١٩٩١بن Sدن شخصأ به او گفت که در سال  " : گفت

بن Sدن را اجازه ميدھد که از عربستان خارج شود به شرط اينکه ) جنرال ترکی الفيصل(اين موافقت رسيدند که  او 
ا زمانيکه بن Sدن عليه سلطنت سعودی دست به تحريکات بن Sدن به تحريک جھاد عليه سلطنت سعودی نپردازد و ت

ِنزند، ترکی الفيصل از لحاِظ مالی وی را مساعدت کرده و خواستار باز گشتاندنش به عربستان نخواھد شد ُ. "  

م به اشتراک مشعف علی مير ١٩٩٦حاضربود در سال } ابوزبيده{م�قات ِديگری که او  " : وی گفته است
و بن Sدن در پاکستان صورت گرفت، جانبين به موافقه رسيدند که القاعده رابطۀ نزديک  ی پاکستانجنرال قوای ھواي

آی بر .اس. آی برقرارکند تا از يکطرف اسلحه و تجھيزات حاصل کند و از جانب ديگر از حمايۀ آی. اس. با آی
   ".خوردار شود

ِم در داخل افغانستان توسط ١٩٩٨اتيکه در سال در سومين م�ق " : ھمچنان اظھار داشته است که" ابوزبيده"
ُآی، بن Sدن  و ھيأِت طالبان ترتيب يافته بود، ترکی . اس. ُعربستان سعودی به اشتراِک ترکی الفيصل، نمايندۀ آی

    " .ُالفيصل وعده داد که مقدار زياد کمھای مالی به طالبان خواھد فرستاد

 سپتمبر، ھيچگونه حادثۀ يازدھم   "  :  نزديکِ بن ]دن گفته است کهِاين ھمکار  ،" ابوزبيده" و با]خره ، 

  )  ١٠٧..."  (تغييری در منافع ازدواج ِمخفی تروريسم، سعودی و پاکستان وارد نخواھد کرد

مستنداتی دربارۀ طراحان و عام@ن واقعی انفجار مرکز " طی يک اثرتحقيقی خويش بنام " لوران گينو" داکتر
ًحتما درتأمين مالی ) ديپ ستيت(ًحلقۀ درونی حاکميت عربستان يا اصط@حا : "  چنين مينويسد " یتجارت جھان

  "تروريست ھای مذھبی نقش دارد

منابع دولتی و غير دولتی مدعی : " بربنياد اسناد دست داشته نوشت که  " ويکيلکس" ھمچنان وبسايت مشھور
"  مليون دSر ازسازمان ھای ١٠٠لحديث پاکستان، ساSنه حدود ھستند که روحانيون فرقه ھای ديوبندی و اھل ا

عربستان و امارات که به شکل آشکاری مورد حمايت دولت اين کشورھا ھستند، کمک " تبليغی " و " خيريۀ اس�می
 به برای جذب کودکان... شبکه ھای جھادی، از فقر شديد در مناطق مختلف پنجاب، مولتان و ... مالی دريافت ميکنند

کودکان در اين مدارس فلسفۀ جھاد را تعليم می گيرند . شبکۀ مدارس فرقه ھای ديوبندی و اھل الحديث بھره می برند
 .ًو نھايتا به اردوگاه ھای آموزشی تروريستی درمناطق قبيله ای که به شکل فدرالی اداره ميگردند، فرستاده ميشوند

"   

ن سعودی چنان گسترش يافته است که حتا مقام ھای عراقی، فعاليتھای خرابکارانۀ رژيم وھابی عربستا
ِبخصوص پس ازخروج سربازان امريکايی ازآن کشور،چند ين بار بگونۀ رسمی عليه دست اندازی ھای منابع  ِ

ِاستخباراتی عربستان سعودی و صدور تروريسم بداخل خاک عراق ياد کرده اند ِ ِارسال تروريستھا و تشديد فعاليتھای  .ِ
 مذھبی، اين ھم ميتوانست باشد که - ِيستی درخاک عراق ازسوی رژيم وھابی سعودی، ع@وه ازملحوظات سياسی ترور
رھبرعراق درآن زمان، شيعه مذھب بوده و مورد توجه و حمايت جمھوری اس@می ايران قرارداشت، " المالکی" چون 

@می ايران، اوضاع سياسی، نظامی و بنابرآن، رژيم سعودی ميخواست دررقابت ومخالفت جدی با جمھوری اس
                             .اجتماعی عراق را بی ثبات نگھدارد، ولو به کشتارھزاران انسان بيگناه آن کشورھم منجرگردد

 اط@ع داد که" واشنگتن ُپست " ِ مي@دی ازقول روزنامۀ٢٠١٢درعراق، درماه جو]ی " نھرين" خبرگزاری   

ِرييس جديد سرويس استخباراتی سعودی، ضمن ديدار با شاه عربستان اظھار داشته است که" بندربن سلطان " ِِ " 
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ِباشد که جلو سازمان تروريستی  معنای چنين سخنان اين ميتوانست ."القاعده را در عراق، لبنان و سوريه فعال ميسازد
ِوص دراختيار سازمان جاسوسی آن ِبدست رھبران رژيم سلطنتی عربستان سعودی، بخص بگونه يی" القاعده "  ِ

البته . ِ، درطول سالھا ازآن جا تمويل و تغذيه شده است)القاعده(ِبوده واين سازمان تروريستی ) المخابرات العامه(کشور
ِرھبراين سازمان وبا]خره قتل آن، برای آن بود که او " اسامه بن ]دن " ِمخالفت مقام ھای سعودی و کاخ سفيد با 

ِبخاطرحضور نيروھای امريکايی درخاک عربستان سعودی درآستانۀ جنگِ خليج،  با آل سعود ازدر ِ مخالفت ) اسامه( ِ ِ ِ
        .ِپيش آمد و مصمم شد منافع ايا]ت متحدۀ امريکا را درگوشه ھای مختلف جھان ضربه زند

اين دست بازيھا و دخالتھا، . ابدِنفوذ و دست بازيھای ايدئولوژيکِ رژيم عربستان سعودی در ھمينجا پايان نمی ي
ِدرسالھای اخيرحتا اشکال اقدامات نظامی آشکار را نيز بخود گرفته است ًمث@، به سلسلۀ خيزشھای مردمی . ِ

ِ، مردم بحرين درخليج فارس نيزعليه استبداد، بی عدالتی و خود کامه )تونس، مصر، ليبيا و سوريه) ِدرخاورميانه ِ
ِگيھای رژيم برسراقتدار مقام ھای بحرين با بيرحمی تمام به دستگيری و . ِ، دست به اعتراضات سياسی و خيابانی زدندِ

ِسرکوب معترضان پرداخت ومادامکه ازسرکوب کامل جنبش اعتراضی عاجزآمدند، رژيم وھابی عربستان سعودی به  ِ ِ ِ
ِحمايت رژيم ارتجاعی بحرين پرداخته و نيروی نظامی و وسايط پيشرفتۀ جنگی به  آن کشور فرستاد و در يمن نيز که ِ

درھمسايه گی عربستان سعودی قرار دارد، چنان بيرحمانه عمل کرد که با ھمکاری کشورھايی مانند مصر، اردن، 
ھای اھل تشيع، از ھوا مورد " حوثی " ترکيه، سودان، پاکستان وغيره، بگونۀ ب@ وقفه خاک يمن را به بھانۀ سرکوبی 

ِحمايت ھای آشکار رژيم وھابی عربستان ) . وموجب قتل و کشتار ھزاران انسان بيگناه آنجا شدبمباران شديد قرار داد
  )سعودی درسوريه، درجايش به بحث گرفته خواھد شد

سعودی ھا اکنون سياست سنتی خود را مبنی بر : " م نوشت که ٢٠١٥درماه اپريل " اينديپندنت " روزنامۀ  
 آميز به کنار گذاشته اند و با بکار گيری ثروت ھای ھنگفت خود و بکار گيری  پيگيری سياست ھای به شدت احتياط

ِنيرو ھای وابسته به خود و ھمچنين استفاده از روابط نزديکِ شان با امريکا، در صدد تقويت نفوذ خود ھستند ِ...."  

ايد بود که باSخره بچه وقتی بچۀ فيل را دراتاقی نگھميداری، ھوشيار ب " و اما، ضرب المثلی است که ميگويد
ِبزرگ ميشود و اتاق را که ديگر گنجايش پيکر او را ندارد، ويران خواھد کرد ِ."  

ِ مي@دی، سؤ قصد ٢٠٠٩ِدرعربستان سعودی نيزھمانند پاکستان، تروريست ھای دست پروردۀ رژيم، درسال 
ِانتحاری عليه شھزاده بن نايف، معاون وزيرکشورانجام دادند و درماه ج م، مقام ھای عربستان سعودی، ٢٠١١و]ی ِ

ًضمنا بايد گفت که مقام ھای مذکور، . ِمحاکمۀ شانزده تن ازاعضای شبکۀ القاعده را به اط@ع مطبوعات رسا نيدند

ِبرای نخستين باراعتراف کردند که گروپ تروريستی دستگير شده قصد حمله به سفارتخانه ھای کشورھای خارجی را  ِ
ِی مذکورھمچنان اعتراف نمودند که آنعده ازاعضای القاعده که تحت محاکمه قرار گرفته اند، مقام ھا. داشتند

ِقبل ازآن نيز تعدادی ازافراد متمرد القاعده به اتھام توطئه يا قتل .  درنظرداشتند رژيم سلطنتی را سرنگون نمايند ِ ِ ِ
ِگيريھا و اعتراضات سياسی در داخل قلمرو اين مخالفتھا، دست. ِشھروندان آن کشور دستگير وزندانی شده بودند ِ
 مي@دی بود که ١٩٧٨ًمث@، در روز سه شنبه بيستم ماه نوامبر. سعودی، به نحوی ريشه درعصيانھای قبلی دارد

ِگروھی از افراد مسلح ضد رژيم سلطنتی عربستان سعودی به رھبری شخصی جھيمن (بنام عبدd القحطانی يا  ِ
َمحوطۀ حرم (القطيبی ِاشغال نموده واين محل مقدس   نفر زن و مرد مسلح٥٠٠ تا ٤٠٠ِ درشھرمکه را به ھمکاری َ ِ

ِمسلمانان جھان را چندين روزدراشغال خويش گرفتند تا آنکه با]خره، ھمۀ افراد مسلح کشته و يا دستگير شدند ِ . dعبد
که از سوی پيروانش   درنزديکی ھای نجد بودواقع) العتيبی(يا " القطيبی " عضو قبيلۀ مشھور و با نفوذ  القحطانی

ِبعنوان مھدی موعود پذيرفته شده بود، آل سعود را مفسد و منحرف و غير قابل اطاعت می دانست و مصمم بود چنين  ِ ِ
 – ِاين مخالفتھا عليه رژيم سلطنتی سعودی، نه تنھا ازسوی القاعده و گروه ھای مذھبی. ِرژيم فاسد را سرنگون کند

ِو اربابان انديشه و  ه نمايش گذاشته شده است، بلکه حتا ازسوی زنان، جوانان، فقرا، اقليت ھای مذھبیسياسی ب
  .ِو  ھمين حا]، حيثيت آتش زير خاکستر را ماند ِتفکرسياسی نيز به اشکال و مواقع مختلف تاکنون صورت گرفته

استاد روابط " افشين شاھی "  يک مقالۀ تحليلی بدنخواھد بود قبل از آنکه از اين بخش بگذريم، ُبريده ھايی از 
بين الملل و مطالعات خاور ميانه در دانشگاه برفورد بريتانيا را در اينجا نقل کينم که درصفحۀ وبسايت بی بی سی ماه 

ِ که بحران١٩٧٣ازسال  ..."   :م به نشر رسيد٢٠١٥اپريل  د و ِنفت، اقتصاِد سراسر جھان را تحت تأثير خود قرار دا ُ
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قيمت نفت افزايش يافت، عربستان سعودی ھميشه بعنوان يک کشور نيرومند، ثروتمند، مرفه و با ثبات تلقی شده 
عربستان سعودی صاحب بيشترين خانواده ... است، اما اين تصوير، منعکس کنندۀ ھمه واقعيت ھای موجود نيست

 ثروِت. فقر زنده گی ميکنند يت آن زير خطدرسراسرجھان است؛ ولی درعين حال، بيست درصد جمع ھای ثروتمند

 سلطنتی عربستان سعودی، يک اعشاريه چھار تريليون دالراست و ھزاران شاھزاده از ج�ل و شکوهِ ِخاندان ِخالص

عادی عربستان به  ِبا اين ھمه، بسياری از مردم. َناشی از عضويت در ثروتمند ترين خانوادۀ کشور بھره می برند
ًعربستان زير سی سال است و تقريبا سه  جمعيِت ِبيش از دو سوم ِسن... يۀ جامعه گذران ميکنندزحمت  و در حاش

بسياری از آنھا تحصي�ت دانشگاھی دارند و اميد وارند که . تمام بيکاران کشور بين بيست تا سی ساله ھستند ِچھارم
کاھش می يابد و افرادی که با ساختار دولتی دايم ودولتی پيدا کنند؛ اما به مرور، تعداد فرصت ھای شغلی  ِمشاغل

خشم مردم از فساد مالی و اداری رو به ... نزديک تری دارند، شانس بيشتری برای پيدا کردن کار دارند روابط فاميلی
افزايش است و شکاف بين دارا و ندار، به يک بمب ساعتی بدل شده که ھر لحظه ممکن است منفجر شود و تنش 

     ".امعه را آشکار کندھای نھفته در ج

ِدرمورد مقاصد استعمارمبنی بر ايجاد فرقۀ وھابی درعربستان سعودی و حزب صھيونيسم درسرزمين ھای ( ِ ِ ِ
 ) ًفلسطين، بعدا توضيحاتی ارائه خواھيم نمود

 )ادامه دارد(

 


