اعالمیه مطبوعاتی
شام دولت یهود را تهدید منیکنید ،مگر جهت امتیازگیری در بین جناحهای درگیر
(ترجمه)
عبدامللک الحوثی به روز شنبه ۹ ،نوامرب ۲۰۱۹م ،سخرنانی تلویزیونی طوالنی را جهت تجلیل از میالد رسول الله صلیاللهعلیهوسلم
برای طرفداراناش در میدان ( ۷۰صنعا) برگزار کرد و طی آن اظهار داشت« :اگر ارسائیل اقدامی احمقانه علیه ملت ما مرتکب شود،
ما از اعالم جهاد در راه الله سبحانهوتعالی ،و وارد کردن رضباتی مرگبار به ارسائیل و حمله به اهداف فوق حساساش دریغ نخواهیم
کرد».
شعار راهپیامیی قرآنی که در سال  ۲۰۱۴م از صنعا رشوع شد" ،آزادسازی مسجداالقصی" از چنگال یهودیان بود .اما با این حساب،
چه چیزی این معادله را تغییر داده و باعث شدهاست که حمالت دولت یهود را بر خویشنت تحمل کنید و سپس فقط با حمله به
برخی اهداف حساس ،بدون نابودسازی کاملشان ،آن را پاسخ دهید؟! سیاستمداران حوثی ،چه جوان و چه پیر ،مدتهاست که
از دخالت دولت یهود در ائتالف جنگ یمن سخن به میان میآورند .آزادسازی مسجداالقصی شعاری بیش نیست که برای ترغیب و
تشویق طرفدارانشان ،جهت عزل کسانیکه مانع رسیدن آنها به مسجداالقصی میشوند ،از آن کار میگیرند .آیا آنان تنها میتوانند
دولت یهود را با شعار نابود کنند؟!
مقصود این نوع تهدیدات ،خواه از جانب عبدامللک الحوثی باشد یا دیگر رهربان دستنشانده ،رصفاً تحقق اهداف سیاسی داخلی
و باال بردن سهم آن ها در قدرت است .از هامن شب نرش تهدیدات عبدامللک الحوثی در جریان سخرنانیاش ،اظهار نظرات
تحلیلگران سیاسی نیز برای توضیح مطالب و ارسار نهفته در این بیانیه از طریق رسانهها آغاز شد .سپس در روز بعد ،این اظهارات
در صفحات روزنامههای مختلف نرش شد تا طرفداران بیچارۀشان با خواندناش فکر کنند که واقعی است .اما با کامل تعجب ،این
درحالیست که حتی دولت یهود نیز در بازی جنگ یمن رشکت کردهاست و شاید حتی امریکا نیز از حوثیها بهدلیل آسیب نرساندن
به دولت یهود قدردانی کند.
هدف از این کارزار رسانهای ،برجستهسازی عبدامللک و معرفی او در لباس کسیکه رهاییبخش مسجداالقصی است میباشد.
درحالیکه او نه مرد این کار است و نه ارادۀ آن را دارد .بنابراین ،به ماههای آینده بنگرید و ببینید که چگونه رسانهها از این تهدیدات
عبدامللک الحوثی برای بزرگسازی و معرفی وی به عنوان قهرمان ،بدون اینکه حتی مویی از دولت یهود کم و یا خطری متوجهاش
شود ،استفاده خواهند کرد .
در یک کالم ،دولت یهود نه رصفا ً با تهدیدات محض ،بلکه با به حرکت درآوردن ارتشهای مسلامنان و جنگ با یهودیان ظامل ،تحت
پرچم اسالم ،نابود میشود؛ در تأیید این سخن رسولالله صلیاللهعلیهوسلم :
حتَّى يا ُق ا
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ترجمه :قیامت برپا منیشود تا هنگامیکه شام با یهودیان بجنگید؛ تا زمانیکه حتی سنگیکه در عقباش یک یهودی پنهان
شدهاست ،بگوید « :ای مسلامن! در عقبام یک یهودی پنهان شدهاست .پس او را بکش.
و این تنها در موجودیت دولت خالفت راشدۀ ثانی محقق خواهد شد .رسولالله صلیاللهعلیهوسلم فرمودند:
« ...ثُ َّم تاكُونُ ِ
خ اال اف ٌة اع ا
َل ِمنْ اهاجِ النُّبُ َّو ِة»

ترجمه :سپس ،خالفت بهطریقۀ نبوت قائم خواهد شد.
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