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 راه نما: حمایت از گروه های تروریستی و سازماندهی 
آن ه�ا از اهداف و برنام�ه ریزی های دائمی 

صهیونیس�ت ها ب�وده اس�ت. آیا نظر 
ش�ما هم همین اس�ت و حمایت از 

تروریس�م، از هم�ان ابت�دا جزو 
مرام و مس�لک صهیونیست ها 
بوده یا اینک�ه در طول زمان به 

این مشی و روش رسیده اند. 
اس��تاد رائفی پور: صهیونیست ها 
بیشتر از ۲۰ اس��طوره دارند. البته 

اس��طوره، جدای از نماد است. مثاًل 
س��تاره ش��ش پر، اس��طوره نیست. 

اس��طوره مثاًل دیاس فورا اس��ت، یعنی 
پراکندگ��ی، اس��طوره آوارگ��ی، اس��طوره 

مردم بی سرزمین، س��رزمین بی مردم. بعضی از 
اس��طوره های صهیونیست ها مربوط به سه هزار و سیصد 

س��ال پیش است و تعدادی اس��طوره را نیز دارند به مرور زمان اضافه 
می کنند و می سازند؛ مثاًل هولوکاست که بعد از جنگ جهانی دوم به 
وجود آمد. آن ها یک اسطوره پاک سازی نژادی هم دارند که می گوید 
تنها نژاد با ارزش، نژاد یهود است و از آموزه های همین اسطوره است 

که به خود اجازه می دهند دیگر نژادها را حذف کنند. 
راه نما: الگوهای عملی این طرز فکر در چه مواردی بروز پیدا 

کرده است؟ 
اس��تاد رائفی پور: در سرزمین های اش��غالی، حزبی ساخته اند به نام 

»گوشامونیوم« که تابعان آن می گویند هر غیر یهودی را 
باید کشت زیرا این ها حیوانات دو پا هستند. آن ها 
می گویند خدا بش��ر را دو گونه آفرید؛ یکی 
انس��ان ها را آفرید که فرزندان خودش 
هستند و بنی اسرائیل نام دارند و غیر 
بنی اس��رائیل که شبیه آدم هستند 
ام��ا در اصل میم��ون تکامل یافته 
هس��تند! میم��ون تکام��ل یافته 
عین عبارتی است که آن ها دارند. 
بعضی ها هم می گوین��د غیر بنی 
اس��رائیل، اورانگوتان تکامل یافته 

هستند و باید کشته شوند. 
راه نم�ا: ب�ا ای�ن تفاس�یر، جریان 
تروریسم در مورد این ها چگونه آغاز 

شده است؟
استاد رائفی پور: در طول تاریخ، جریان ترور در مورد این ها 
بسیار ریش��ه دارد و اصاًل مسأله جدیدی نیس��ت. این ها سر حضرت 
یحیی)ص( را می برند که خودش یک ترور کامل است. غیر از مورد یاد 
شده، ترورهای بیولوژیک هم انجام می دادند و در قرن چهارده و پانزده 

میالدی، یک سوم مردم اروپا را با ترور بیولوژیک کشتند.
راه نما: چگونه ترور بیولوژیک انجام می دادند؟

اس��تاد رائفی پور: موش ها، بزمجه ها و مارمولک ها را به ویروس وبا و 
طاعون آلوده می کردند و در چش��مه آب مس��یحی ها می  انداختند. 
صهیونیس��ت ها به ترورهای بیولوژیک گس��ترده دس��ت می زدند. 

تروریسم یک اسطوره 
صهیونیستی است

مصاحبه بادکتر رائفی پور      

االن صهیونیست ها 
دارند دو نوع ترور انجام می دهند: 

ترور شخصیتی و ترور شخصی. در ترور 
شخصیتی که بدترین نوع ترور است، دور و 

اطراف شخص و مخاطبینش را می زنند، این ها 
اگر جواب نداد، ترور شخصی می کنند. چون 
خودشان به این نتیجه رسیده اند و این یک 

استراتژی است که اگر خون بریزی، این 
خون زنده و احیا می کند

مجله گفتگو

حسین سلیمی



67

خودشان را مایه کوبی کرده بودند اما برای انتقال بیماری، بر 
روی نژادها کار می کردند. مثاًل سیاه پوستان احتمال طاعون 
و وبا گرفتنشان خیلی بیشتر است چون اصاًل این بیماری را 
ندارند. آفریقا طاعون ندارد. طاعون مال ماس��ت، استرالیا و 
آمریکا هم طاعون ندارند. اولین بار که به آنجا رفتند، طاعون را 
وارد آنجا کردند، چگونه؟ از طریق کک های آلوده به ویروس 
طاع��ون و این کک ها را به داخل خانه ه��ا می انداختند. فکر 

می کنید نتیجه این کار چه شد؟
راه نما: شما بفرمایید چه شد. 

استاد رائفی پور: مهاجران انگلوساکسون و یهودی، زمانی که به 
استرالیا رفتند، پنجاه درصد جمعیت نژاد تاسمانی استرالیا را 
با طاعون کشتند و همه این موارد بدون دست بردن به تفنگ 
انجام ش��د. عالوه بر این تالیوم می ریختند در آب و می دادند 
بومی ها بخورند که بعد از یک سال و نیم طرف جان می داد یا 
اینکه نیترات طال داخل شربت می ریختند و به خورد دیگران 

می دادند و طرف بعد از دو سال می مرد. 
راه نما: روش هایی که گفتید هنوز هم ادامه دارد؟

استاد رائفی پور: در حال حاضر رسیده اند به ترور رادیو اکتیوی 
و می آیند در خانه شما و مثاًل یک دریچه کولر و یا یک چیزی 
که تشعشعات اتمی داشته باشد، می گذارند و طعمه هایشان 
سرطان می گیرد و می میرد، هیچ کس هم نمی فهمد کار چه 
کسی بوده. خالد مشعل را همین گونه می خواستند ترور کنند 
که ماجرا لو رفت اما مقداری بر روی او تأثیر گذاشت. من خودم 
به فوت و رحلت سید عمار حکیم شدیداً مشکوکم، چون نوع 
س��رطان گرفتن و نوع مردن وی و زمانی که طی شد، همه با 
 ،BW، SW، TW ت��رور بیولوژیک جور در می آید. ب��ه آن

می گویند و از توکسین ها استفاده می کنند.
 در مورد اهل بیت-علیهم السالم- هم جریان ترور وجود داشته 
است. امیرالمومنین وقتی ضربت می خورند چه می گویند؟ 
در منته��ی اآلمال عین عبارت را حضرت می فرمایند: فزت و 
رب الکعبه، پسر زنی یهودی مرا کشت. پس جریان، جریان 
ترور است. جعده چگونه امام حسن را به شهادت رساند؟ ترور 
توکسینی و سمی بود. برای آقا امام محمد باقر)ع(، سم جلدی 
به زین اسب مالیدند. نقش صهیونیست ها و یهودیان و جریان 
انحرافی بنی امیه هم ثابت ش��ده که از یهود هس��تند و یک 
ش��اخه ای از آن ها که در اسالم وارد شدند. »شاهان« که امام 
کاظم)ع( را به ش��هادت می رساند از کدام قوم است؟ یهودی 
است. اصاًل اسمش رسماً در تاریخ آمده است که یهودی است. 
هارون به چهار پنج نفر نامه نوشت و گفت موسی بن جعفر را 
بکشید. نمی کشتند. می گفتند موسی بن جعفر مرد خداست 
و ما می ترس��یم. عامل حکومتی حاضربه انجام این کار نبود. 
شاهان که یک یهودی بود، این کار را کرد و زهر داد. این جریان 
ترور، ریش��ه در تاریخ دارد. این ها چه بالیی به س��ر حضرت 
جرجیس آوردند؟ بروید و بخوانید تا ببینید که این موارد در 
تاریخ بوده است. از روزی که یهود - این جریان انحرافی-آمد 
حذف مخالفین در دس��تور کار گرفت، االن صهیونیست ها 
دارند دو نوع ترور انجام می دهند؛ یک ترور شخصیتی است 
و یک ترور ش��خصی. در ترور شخصیتی که بدترین نوع ترور 
است، در ابتدا دور و اطرافیان شخص و مخاطبینش را می زنند، 
بعد او را در مقابله با نظام قرار می دهند تا شاکی خصوصی پیدا 
کند. بعد که ش��اکی خصوصی پیدا کرد، یک نقطه تاریکی از 
زندگی اش می آید در اینترنت و پخش می ش��ود؛ حاال طرف 
هر شغلی داشته باش��د. این ها اگر جواب نداد، ترور شخصی 
می کنند. چون خودش��ان به این نتیجه رس��یدند و این یک 

اس��تراتژی اس��ت که اگر خون بریزی، این خون زنده و احیا 
می کند. نتیجه شهادت حضرت اباعبداهلل را امروز می بینیم 
و مش��اهده می کنیم که چه ها که نکرد این خون و چقدر به 
نفع اسالم شده است. این جریان را می شناسند. این ها رویه 
کارش��ان این است. پیامبر را اول مسخره کردند، یعنی اینکه 
او را جدی نگیرید. بعد فحش می دهند، بعد تهمت می زنند 
و اگر نتوانستند، در آخر حذف فیزیکی می کنند و می بینیم 
که پیامبر را حذف فیزیکی کردن��د، امیرالمومنین را حذف 
فیزیکی کردند، اهل بیت را حذف فیزیکی کردند. کارش��ان 

این گونه است. 
راه نما: ما چه باید بکنیم؟

استاد رائفی پور: شما که در مورد ترور و ابعاد آن کار می کنید، 
بیایید این فضای جدید را باز کنید و از ترور فرهنگی هم سخن 
به میان بیاورید. در حال حاضر مس��ئوالن نظام در حال ترور 
شخصیت شدن هستند. آقای دکتر احمدی نژاد چگونه ترور 
ش��خصیت ش��د. برنامه های زیادی هم برای تخریب و ترور 
فرهنگی اش ب��ه راه انداختند. آق��ای احمدی نژاد روزی که 
آمد، پیامک ها هم شروع شد. سریال حضرت یوسف را پخش 
می کرد و خیلی عجیب بود که هنوز س��ریال تمام نشده بود، 
تعداد زیادی پیامک  علیه ایشان ساخته شده بود و اینگونه بود 
که ترورها آرام شروع شد. این نوع ترورها، هدفش این است که 

شخصیت ها را آرام آرام از چشم مردم بیا ندازد. 
راه نما: غیراز این روش هایی که به آن ها اشاره کردید 
و از ترور شخصیتی، فرهنگی و فیزیکی نام بردید، آیا 
روش های دیگری هم وجود دارد که بخواهید در مورد 

رژیم صهیونیستی به آن ها اشاره کنید؟ 
استاد رائفی پور: ترورها یکی اس��ت اما ابزارها فرق می کند. 
ترورها یا ترور فیزیکی است و یا ترور فرهنگی. از این دو حالت 
که خارج نیست؛ یا جسم طرف را مورد هجمه قرار می دهند 
یا ش��خصیتش را، یعنی حالت سومی ندارد. اما روش ها فرق 
می کند. مثال ما در ترور فیزیکی به اس��تفاده از  توکسین ها و 
سم ها اش��اره کردیم؛ اینکه مثاًل شخصی بر روی محاسنش 
توکس��ین بزند و با طرف مقابل روبوسی کند و در این حالت 
صورت وی را فشار بدهد و این سم به صورت جلدی جذب شود. 
صهیونیس��ت ها تا این حد در مرکز »وایزمن« کار می کنند، 
در مرکز تئودور هرتس��ل هم این س��موم را تولید می کنند. 

صهیونیست ها بعضی سموم را در اختیار دارند که  وقتی وارد 
بدن شود، تجزیه می ش��ود و هیچ پزشکی قانونی نمی تواند 
تشخیص بدهد که چه شده است. یک آن، شوک عصبی وارد 
می کند و یک رگ قلب را می گیرد و طرف س��کته می کند و 
می میرد و بعد رگ باز می شود و هیچ کس هم نمی فهمد علت 
م��رگ چه بود؟ از ترورهای دیگر هم می توانم به ترور با  رادیو 
اکتیو، ترور با حیوانات، ترور با ُگل با بو کش��یدن و خالصه هر 
جورش را که فکر کنید، اش��اره کن��م. ترورهای ژنتیکی هم 
نوبرانه دیگرش��ان اس��ت که اخیراً بر روی آن کار می کنند. 
 +O مثال آمدند بررسی کردند کس��انی که گروه خونی شان
اس��ت بیش��تر احتمال دارد که س��ل بگیرند. حاال هم دارند 
بررسی می کنند تا ببینند چه وجهی بین ایرانی ها مشترک 
اس��ت؟ به لحاظ ژنتیکی، بیماری هایی را تولید می کنند که 
فقط ایرانی ها را بکشد، مسلمان ها را بکشد. در مورد سارس، 
آنفوالنزای مرغی و خوکی و موارد مش��ابه آن شما می بینید 
که مکه را انتخاب کرده اند. صهیونیس��ت ها با خود گفتند ما 
در مکه این ویروس را پخش می کنیم که مبتال شوند و وقتی 
به کشورهایشان برگشتند همه را بدبخت کنند. قاعدتاً باید 
همه این فرمول هایشان جواب بدهد البته بعضی اوقات این 
کارها را انجام می دهند و نتیجه نمی گیرند و می ترس��ند. دو 
سال قبل چقدر اعالم شد که مکه نا امن است. حاجی های ما 
رفتند و برگشتند و حتی یکی از آن ها هم آنفوالنزا نگرفت. البته 
به ش��یوه های دیگری هم ترور می کنند؛ ترور از داخل یعنی 
خودی ها را می اندازند به جانت که متأسفانه از این جهت ما 
واکسینه نیستیم. یعنی امیرالمومنین را با همین روش شهید 
کردند، امام حس��ین)ع( را هم. این ها را چه کسانی کشتند؟ 
تعدادی مس��لمان نما که به ظاهر نماز می خواندند و ضربه را 
قربتاً الی اهلل زدند. شریح قاضی حکم داد که امام خروج کرده 
اس��ت علیه خلیفه. یعنی آن ها فضاهای دینی ما را به جایی 
می رسانند که بتوانند فتوا بگیرند تا خودت، خودت را  بکشی. از 
این بهتر؟ امروز مسلمان، مسلمان را نمی کشد؟ وهابی، شیعه 
نمی کشد؟ ظاهرا هر دو هم مسلمان هستیم. این بهترین و کم 
هزینه ترین نوع ترور است. با این روش و با این شیوه، تهدید را 

به فرصت تبدیل کرده اند.
راه نما: چق�در می توانی�م میان گروه های�ی همانند 
مجاهدین خلق، پژاک و یا دیگر گروه های تروریستی 
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و حمایت صهیونیست ها از آن ها ارتباط برقرار کنیم، به عبارت 
بهتر، رژیم صهیونیستی چقدر برای رشد آن ها هزینه کرده 

است؟
اس��تاد رائفی پور: این حمایت ها در فازهای مختلفی وجود دارد. یک 
نوع اش حمایت لجس��تیکی اس��ت. االن گروهک منافقین و پادگان 
اش��رف با حمایت آمریکا و صهیونیست ها اس��ت که همچنان وجود 
دارد. مردم عراق که ۲۵ هزار نفرشان توسط منافقین کشته شده اند 
اصال مایل به ادامه حضور آن ها در عراق نیستند. آمریکایی ها در عراق 
و افغانستان ۵ هزار نفر هم کشته نداده اند و حاال منافقین ۲۵ هزار نفر 
از مردم عراق را شهید کرده اند. در جریان انتفاضه شعبانیه، این ها چقدر 

از مردم عراق را کشتند. این یک ارتباط لجستیک است و 
بعد از آن هم حمایت اطالعاتی است؛ حمایت های 

اطالعاتی از ن��وع حمایت های تکنولوژیکی 
مانند در اختیار گذاشتن ماهواره. ببینید، 

االن ش��بکه المنار و س��حر و العالم به 
یک باره از ماهواره حذف ش��دند اما 
این ها می توانند حرفشان را بزنند، 
درست مانند وهابی ها که می توانند 
حرفشان را بزنند. ببینید یک شیعه 
که نیت می کند در فرانسه مسجد 

بسازد نمی گذارند اما وهابی ها شش 
ماهه مسجد می سازد. تنها فرهنگی 

که می تواند جلوی این ها بایستد، فقط 
تشیع اس��ت. بروید ماجرای ترورهای گروه 

زیتون موساد را مرور کنید که چقدر از مسلمان ها 
را کشتند، این ها انواع و اقسام شکنجه های روانی را به کار 

می بردند. موساد و رژیم اس��رائیل انواع و اقسام سالح ها را در اختیار 
اینها قرار می دادند. مثاًل در یک برهه ای و برای اغتشاشات، یک گوشی 
موبایلی وارد کشور کرده بودند که می چرخید و گلوله شلیک می کرد. 
شش گلوله از قسمت آنتن موبایل شلیک می شد و شبیه موبایل های 
قدیم صاایران بود. حاال بیا و این اس��لحه را بگیر. ش��وِکر دیده اید که 
شبیه موبایل است؟ اصال چه کسی در اغتشاشات موبایل ماهواره ای 
در اختیار این ها گذاشته بود؟ یک نوع دیگرش هم این است که این ها 
دارند کار می کنند تا ما را بیاندازند به جان خودمان. یعنی خود موساد 
عامل نمی فرس��تد. فکر می کنید تا حاال چند جاسوس اسرائیلی در 

ایران گیر افتاده؟  
راه نما: هیچ... 

استاد رائفی پور: احسنت. هیچ کس.
راه نما: حاال این حمایت های رژیم صهیونیستی به خاطر تالش 
برای توس�عه این رژیم اس�ت یا اینکه به هر حال می خواهند 
در منطقه نفوذ داش�ته باش�ند؟ یا مثال حمایت از گروه های 

تروریستی در سوریه را  چگونه ارزیابی می کنید؟ 
استاد رائفی پور: ببینید صهیونیس��ت ها عقیده ای دارند و می گویند 
سه نوع فتح جهان امکان دارد؛ فتح اول تسخیر بیت المقدس است که 
تئوری جدیدی نیست و حداقل از زمانی که آوارگی این ها -دیاسپورا- 
شروع شد، این تئوری را داش��تند و می خواستند بیت-

المقدس را بگیرند. پس فتح بیت المقدس ش��د 
اولین هدف صهیونیس��ت ها و می بینید که 
هنوز درگیر قدس هستند و  نتوانستند 
آن را بگیرند. فتح دوم رسیدن به نیل 
تا فرات اس��ت و فتح سوم حکایت از 
س��تاره ای بر روی کره زمین است 
که س��تاره یهود نام دارد و از شش 
جهت ش��اخ هایش رشد می کند 
تا تمام کره زمی��ن را بگیرد. چون 
این ها نژاد پرست هستند، این نژاد 
پرستی را شیطان برایشان الهی کرده 
اس��ت، یعنی ماهیت دینی به آن داده و 
صهیونیست ها می گویند فقط ما باید باشیم. 
فکر می کنید برای چه مسأله ای به مدینه آمده و 
ساکن شده بودند؟ برای اینکه در کتابشان نوشته بودند که 
پیامبر آخرالزمان از اینجا می آید و خب قطعاً از نظر آنها غیراز نژاد یهود 
نمی توانست باشد چون در نظر آن ها همه –به غیر از خودشان- حیوان 
هستند. دیگر اینکه اینها به زعم خودشان سه سنگر را برای رسیدن به 
پیروزی نهایی شان باید فتح کنند. اولین سنگر حزب اهلل لبنان است و 
دومین و سومین به ترتیب سوریه و ایران است که در این میان، ایران 
اصلی ترین سنگر است. صهیونیست ها می گویند چاره ای نداریم جز 
اینکه ایران را بزنیم، ایران یک بازو دارد و یک مچ که بازو سوریه هست 
و مچ حزب اهلل، ما در س��ال ۲۰۰۶ ابتدا رفتیم مچ را بزنیم، اما به خاطر 
بودن بازو، ایران خون رسانی کرد و ما هیچ کار نتوانستیم بکنیم. حاال 

ای�ران 
امروز به سنگری رسیده که 

دیگر کشورها هم می خواهند به آن 
برسند. بقیه خواستند یعنی اینکه اسرائیل 

نخواهد، چون صهیونیس�م توتالیتر است و 
همه چیز را برای خودش می خواهد. بنابراین 
شروع به تهدید و ترور کردند و به دانشمندان 

هس�ته ای ما پیام دادند که اگ�ر با ایران 
همکاری کنید شما را ترور می کنیم 

مجله گفتگو
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طرح شان این است که اول بازو را قطع کنند تا مچ از کاربیفتد 
و بعد بیایند سراغ ایران. 

یعنی بحث سوریه یک بحث کاماًل حیثیتی برای جهان اسالم 
اس��ت. خون هایی که در این راه ریخته ش��ده باالخره جواب 
می دهد. در همین کش��ور خودم��ان، آن هایی که آمدند و پا 
گذاشتند روی خون شهید نابود ش��دند. اینها االن دارند در 
بحرین خون می ریزند. قطعاً بحرین پیروز اس��ت، چون دارد 
خون می دهد. استراتژی تشیع خون در مقابل شمشیر است. 
اباعبداهلل هم کتک خورده، سر به نیزه رفته، خون ریخته و به 
خیمه هایش بی حرمتی شده است اما حاال معاویه کجاست؟ 

یزید کجاست؟ شجره لعنت شده بنی امیه کجاست؟  
راه نما: بحث ترور دانشمندان هسته ای کشورمان که 
یک پای ثابتش را صهیونیس�ت ها تشکیل داده اند را 

چطور ارزیابی می کنید؟  
استاد رائفی پور: خوشبختانه کش��ورمان در حال حرکت به 
سمت باروری علمی است. تجربه هم نشان داده که این ژن، با 
لطف الهی که دارد او را پشتیبانی می کند، ره صد ساله را بعضاً 
یک ش��به می رود. ببینید، ایران در زمینه سد سازی در دوره 
آقای هاش��می سرمایه گذاری کرد و حاال جزو سه کشور اول 
دنیا در این زمینه است؛ باالتر از آمریکا، فرانسه، ژاپن، انگلیس 
و خیلی کشورهای مدعی دیگر و این را آمارهای بین المللی 
می گوید. در موردی دیگر، دانشمندان ما دست گذاشتند بر 
روی سلول های بنیادی و به یکباره شدیم جزو ده کشور اول 
دنیا در این زمینه، بعد هم وارد مبحث انرژی مس��المت آمیز 
هس��ته ای ش��دیم و به یکباره جزو ده کش��ور اول دنیا قرار 
گرفتیم. این نش��ان می دهد که اگر این نسل روی زمینه ای 
دست بگذارد و به آن توجه بکند، ره صد ساله را یک شبه طی 
می کند. دانشمندان هسته ای ما میانگین سنی شان ۲۷ تا ۳۰ 
سال است و  کارهای عجیب و غریبی انجام می دهند. زمانی 
که می خواستند UF۶ را ترکیب کنند، این ترکیب، ترکیبی 

انفجاری و شدیداً انرژی زا است.
 اصاًل ترکیب های فلوئور، معموالً انفجاری اس��ت و انرژی زا. 
زمانی که می خواس��تند آن را ترکیب کنند زیارت عاش��ورا 
می خواندند. از جریان آزمایش س��وخت موش��کی در سپاه 
برایتان بگویم، قرار بود حرارت به ۷۰۰۰ درجه برسد. آزمایش 
اول موفقیت آمیز نبود و نفر اول که آنجا بوده جلوی چشمان 
بقیه پودر می شود و ذرات تشکیل دهنده اش تجزیه می شود. 
می گویند دمای سطح خورشید ۵ هزار درجه است. نفر دوم 
کوتاه نمی آید و یک ساعت بعد، دوباره همان سوخت را همان 
جا آزمایش می کند، یعنی اصاًل در این زمینه کوتاه نمی آیند. 
این یعنی همان روحیه جهادی و دش��منان ما از این روحیه 

می ترسند.
 حاال ایران هم در زمینه هسته ای و هم موشکی صاحب ادعا 
است و این می شود که برزیل و آفریقای جنوبی هم می گویند 
ما از این قدرت و توان علمی می خواهیم. ایران امروز به سنگری 
رسیده که دیگر کشورها هم می خواهند به آن برسند. اینکه 
بقیه کش��ورها بخواهند به نفع ماست. بقیه خواستند یعنی 
اینکه اسرائیل نخواهد، چون صهیونیسم توتالیتر است و همه 

چیز را برای خودش می خواهد. 
بنابراین شروع به تهدید و ترور کردند و به دانشمندان هسته 
ای ما پیام دادند که اگربه ما بپیوندید همه چیز خواهید داشت 
و اگر با ایران بمانید و همکاری کنید ش��ما را ترور می کنیم و 

می کشیم. 
راه نما: برای تجزیه کش�ورمان هم ظاهرا برنامه هایی 

دارند.

استاد رائفی پور: بله کامال درست است و از نظر آن ها ایران باید 
به پنج کشور تجزیه شود. 

راه نما: یعنی جزو برنامه هایشان است؟ 
استاد رائفی پور: بله. 

راه نما: قائله هایی که از اول انقالب داشتیم در راستای 
همین طرح ها است؟ 

استاد رائفی پور: بله. فقط این دفعه یک چیز آن عوض می شود 
و آن این است که ترکمن صحرا نمی خواهد جدا شود.

راه نما: این طرح چه می گوید؟
استاد رائفی پور: خاورمیانه بزرگ و جدید. می گوید که کردها با 
هم می شوند یک کشور، ترک های آذری هم یک کشور بشوند 
به مرکزی��ت باکو، کردها هم به مرکزیت کرکوک، عرب های 
شیعه می شوند یک کش��ور، نجف، کربال، خوزستان و چند 
کشور حاشیه خلیج فارس که جنوبش شیعه هستند هم یک 
کشور و کویت این وسط ُس��نی می ماند، یعنی در وسط یک 
دریای شیعی. بعد عراق که هم کردهایش و هم شیعیانش را از 
دست داده است، ُسنی هایش می مانند در استان صالح الدین 
که نزدیک مرز اردن اس��ت و آن ها هم می شوند یک کشور، 
بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان هم کشور دیگر شوند 
به نام، بلوچس��تان آزاد و از آن ط��رف بخش های فارس زبان 
شمال افغانستان که همه وهابی شده اند با ایران یکی شوند؛ 

هرات در کنار مشهد. 
راه نما: پس این ترورها و ابزارها می تواند وسیله ای 

باشد دردست این ها برای رسیدن به هدفشان.  
استاد رائفی پور: بله، بعدش می دانید چه می شود؟

راه نما: نه.
اس��تاد رائفی پور: آذربایجان که برای خودش کشوری شده، 
حمله می کند به ارمنستان بر اساس دعوای قدیم آذربایجان 
و ارمنس��تان. خب یک قتل عام اینجا راه می افتد. عرب های 
شیعه و عرب های سنی همینطور و بهانه حمله هم کویتی است 
که بین ش��یعیان مانده است. داخل ایران که هیچ، دور تا دور 
آن را  گرفته اند و یک تکه کویر مانده است، وهابی ها آمده اند و 
شیعه هم این طرف است. اینجا در داخل ایران باید گرایشات 
ضد س��نی گری تقویت شود. انجمن حجتیه این وظیفه را بر 
عهده دارد، یعنی هر کس ش��اخه کاری اش مشخص است و 
به یک باره رژیم صهیونیس��تی  همه را کیش و مات می کند؛ 
درست مثل بازی شطرنج. البته در بلوچستان یک طرحشان 
با دستگیری ریگی شکست خورد اما از طرف دیگر همکاری 

های پاکستان همچنان ادامه دارد و مثال سلفی های تکفیری 
را داریم که علمای اهل س��نت را در سال ۸۸ ترور کردند که 
البت��ه هدف اصلی تجزیه اس��ت. االن مثاًل ب��ه خاطر همین 
گرایشات ضد فارس و ضد عرب و ضد ترک دارد زیاد می شود. 
من یک سئوال از شما می پرسم؛ چه شد که جک های ترکی 

االن یک سال است که عوض شده است؟ 
به چه سمتی تغییر کرده؟ 

 لرها و ش��یرازی ها. چون ترک باید تجزیه کند پس فعال باید 
هویت پیدا کند. مردم را باید هوشیار کرد به این مسائل. یک 
مثال می زنم در م��ورد وحدت میان مس��لمانان. عبدا... بن 
جبرین چه موقع به درک واصل ش��د؟ بیش از دو سال است. 
همان که فتوای تخریب قبور بقیع را داد. هر وقت فاطمیه می 
ش��ود اس ام اس ها به راه می افتند که شیعیان اطالع رسانی 
کنید؛ به درک واصل شدن عبدا... بن جبرین. خب این باعث 
می ش��ود طرف مقابل گارد بگیرد. درده��ه فاطمیه دائماً به 
مقدس��ات طرف مقابل لعن  و نفرین می فرستیم و او هم در 
هیئت های ما نشسته و ضبط می کند و دو ساعت نشده می 

فرستد بر روی یوتیوب. 
شیعه و سنی علیه کاریکاتور پیامبر یکی شدند اما به یک باره 
چه شد، حرم امام حسن عسکری آمد پایین. شیعه و سنی علیه 
آتش زدن و توهین به قرآن با هم یکی ش��دند اما به یک باره 
یک آدم مش��کوک نفوذی روحانی شیعه کویتی که انگلیس 
به او دفتر داده است شروع کرد به توهین کردن به مقدسات 
اهل سنت و عایشه. با این روش ها اصال وحدتی شکل خواهد 
گرفت؟ اینها خط ترور فکری و رسانه ای است و بعد از آن هم 

ترور فیزیکی.
عملکرد هابیلیان و کارکردی ک�ه دارد در جنگ نرم 

انجام می دهد را هم نقد بفرمایید. 
من واقعاً از فعالیت های هابیلیان خوشحالم. خیلی خوب کار 
می کنید، می دانم این کارها فرسایشی ، سنگین و سخت است. 
آدم یک محصول کتبی که تولید می کند، پشت  سرش باید 
هزار جور کار کرده باش��د و شما واقعاً در تمام کشور به خوبی 

از این کار برآمده اید.
این رویه را ادامه دهید و کارتان را جهانی کنید. جهان اسالم 
را در درج��ه اول معرفی کنید و از مظلومیت ایران بگوئید که 
به ناحق ایران را متهم به تروریست هامی کنند،کشوری که 
خودش قربان��ی بدترین نوع تروریس��ت و بزرگترین قربانی 

تروریست در دنیا است. 


