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بحران شام، فتنه ای علیه بیداری اسالمی

فتنه سوريه به بحراني جهاني بدل شده و ابعاد پیچیده و مختلفي يافته است. بعید است
دشمن در داخل بتواند دولت سوریه را سرنگون كند، اما مشكل آن است كه در خارج، تحت تأثیر
اين بحران، بازيهاي متعددي را آغاز کرده است كه ضرركنندگان اصلي آن، مسلمانان بیداري
هستند كه اين روزها بايد در حمايت از منتخبان جديد خود كشورهايشان را براي مبارزه با آمريكا
و اسرائیل آماده کنند. بهنظر ميرسد بايد از سیاستهاي خطرناك دشمن آگاه شد و اقدامات

الزم را سامان داد.

بحراني كه به فتنه مذهبي تبديل شد
بحران داخلي سوريه بهدلیل اهمیت استراتژيك اين كشور در خط مقاومت، با زيركي استكبار و
ايادي آن، به فتنه بزرگ مذهبي و مسئلهای بینالمللي بدل شده است. شاهبیت اين فتنه آن
است كه اوالً در همه رسانههاي جهان، كشتار مردم در اين كشور بزرگنمايي شد و سپس با
معادلهای ساده، از آن فتنه مذهبي خطرناكی بیرون آمد. معادله اين بود كه اينك اكثر مردم
سوريه كه سنيمذهب هستند، اکنون بهدست دولت سوریه قتلعام میگردند. آنان بدینگونه
القا میکردند که دولت، علوي و شیعه است و كساني هم كه از این دولت حمايت ميكنند،
یعنی ايران و حزبالله، نیز شیعهاند، پس سنيكشي بزرگ در سوريه در حال رخ دادن است!

چه كسي عامل بقای بحران است؟
در اين سو، واقعیت آن بود كه بقای بحران در سوريه فقط با حضور گروههاي تندرو و مسلح
صورت گرفت، و االّ اهلسنّت سوريه جز ابراز برخي اعتراضات و مطالبات بحق، هدفی نداشتند و
دولت نیز با شروع اصالحات سعي در جلب رضایت آنان داشت. به روايت سوريها و شیعیاني
كه از نبل و الزهرا و دمشق و... به ايران پناه آوردهاند، حتي از همان ابتداي آغاز بحران نیز
ندادند؛ چرا كه افراطي سر  نبردند و شعارهاي مذهبي  اهلسنّت سوريه دست به سالح 

اديان و مذاهب در سوريه امری عادي است. قرنهاست زندگي مسالمتآمیز 

فتواهاي خانمانبرانداز!
دشمنان اسالم با همراهی ارتجاع منطقه جنگی نیابتي با حضور گروههاي تكفیري مسلح به
راه انداختند و اينك بنا بر اعتراف اخضر ابراهیمي، نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه، بیش

از چهلهزار نفر از بیش از 35 كشور جهان در اين كشور در حال جنگ هستند.[1]
مفتيهاي وهابي و تندرويي همچون عريفي، عرعور و... حتي در زمان جنگ 33 روزه نیز بر ضد
حزبالله بودند و همواره مواضع ضد شیعي داشتند، ولي متأسفانه در اين بحران، برخي مفتیان
اهلسنّت نیز كه اينك سرسپرده محض آمريكا و قطر شدهاند، اقدام به صدور فتواي جهاد در
سوريه دادهاند كه از جمله آنها قرضاوي بود. او حتي بر ضد عالم بزرگ اهلسنّت، شهید دكتر
سعید رمضان البوطي، سخنراني كرد و با اينكه ميدانست او منتقد حكومت است، فقط به جرم
سخن گفتن علیه اين گروههاي تكفیري، حكم قتل او را صادر كرد و چند روز بعد در عملیات

انتحاري، البوطی در مسجدش به شهادت رسید.[2]
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خطر درگیري شیعه و سني
از آن باالتر اينكه قرضاوي، خصوصاً پس از ورود حزبالله به نبرد القصیر، علیه سیدحسن نصرالله
سخنراني كرد و آنان را حزبالشیطان نامید! او در مصاحبه با شبكه العربیه، از حمايت خود از
حزبالله در ايام جنگ 33 روزه ابراز پشیماني كرد و گفت ظاهراً نظر علماي سعودي كه همان
درست را  آنان  و  نداشتم  بصیرت  من  و  بود  درست  بودند،  حزبالله  مخالف  نیز  ايام 

نميشناختم.[3]
با توجه به جايگاهي كه او و امثالش در میان بدنه اهلسنّت دارند، از اين پس خطر تشديد
اختالفات مذهبي و تحت فشار قرار گرفتن شیعیان در سراسر جهان خیلي زياد است. البته
چهره آمريكايي او نیز به تدريج در حال افشا شدن است؛ هرچند متأسفانه با سوء استفاده از
مسئله فلسطین، سعي ميكنند خود را در خط اصیل مبارزه با آمریکا و اسرائیل نشان دهند.

افشا شدن حقیقت تكفیريها
در اين میان اقدامات غیرشرعي و خالف انسانیت جبهه النصره و سلفيهاي تكفیري مسلح در
سوريه، خود، چهره واقعی آنان را آشکار ساخت. توهین به مقامات اولیای الهي از جمله مقام
حضرت ابراهیم (ع) ، حمله به حرم حضرت زينب3كه شیعیان از آن محافظت میکنند، نبش قبر
نیز بريدن سر و کشتار مسلمانان و خوردن الله (ص)  حجر بنعدي (ع)  و  صحابي رسول 
قلبشان[4] و شكنجه مردم و دهها اقدام وحشیانه ديگر، حقیقت آنان را براي مسلمانان روشن
ساخته است. از همین رو شاهد محكومیت اين اقدامات از طرف بسیاري از روحانیون و علماي
با حضور در مناظرات و سخنرانيهاي بسیار كه  بودهایم.  اهلسنّت در كشورهاي مختلف 
طیفهاي منتسب به اخوانالمسلمین مصر و علماي االزهر در شبکههای العالم، المیادین و...
برگزار شده است، اين تندرويها نکوهش گردیده است، با اینکه در مسئله سوریه از ایران انتقاد

کردهاند.

برادران اهلسنّت و خیانت بزرگ تندروها
بهنظر ميرسد در شرايط بسیار حساس فعلي، برادران اهلسنّت بهتر از هرکسی ميتوانند در
مقابل اين جريانات بایستند. امروز بهتر از همیشه قدر اين جريانات معتدل شناخته ميشود و
گرچه آنان با ما اختالفات مذهبی دارند، اما در مسائل سیاسي در مقابل تكفیر و قتل شیعیان

ميايستند.
در مقابل جریان سلفی، آنچه اهلسنّت را از شیعه رمانده و دور ساخته، اقدامات تكفیري برخي
شیعیان تندرو و تحريك و توهینهاي شبكههاي افراطي تندروان شیعی است؛ اقداماتي كه
صحه بر گفتههاي وهابیت میگذارد و اگر اهلسنّت را به دامان آنان نیندازد، دست کم آنان را از
شیعه دور ميسازد. از این رو امروز خطر طرد و قتل شیعه در سراسر جهان اسالم وجود دارد و
قطعاً هر اقدام تحريككنندهاي خیانت به اسالم و مكتب اهل بیت: است. اين همان چیزي است

كه رهبر انقالب در يكي ـ دو سال اخیر بارها درباره آن هشدار دادهاند.

تكلیف ما در شرایط فعلی
اگرچه بعید است شرايط تغییر کند، اما با تمهیداتی میتوان از بروز درگیري میان مسلمانان
کاست و اعتماد متزلزل را بازسازي کرد. حضور اسرائیليها در حمايت مستقیم از معارضان
سوري در القصیر و ساير مناطق، نشان از خوشحالي و سوءاستفاده دشمنان از اين شرايط
دارد. بهنظر ميرسد كه بايد بیش از همیشه بر سیره ائمه اطهار: پاي فشرد و با حضور در
مساجد و محافل اهلسنّت و مراوده برادرانه با آنان اجازه نداد كه قرنها همزيستي سالم، بر
اثر تبلیغات دشمن مخدوش يا فراموش شود. امروزه گرچه امثال قرضاوي مستقیماً در خط
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استراتژي امروز آمريكا بازي ميكنند، ولي در مقابل، دهها روحاني شجاع اهلسنّت نیز در
شبكههاي مختلف حضور مییابند و علیه اين تندروها موضع ميگیرند. مهمتر آنكه هر كشوري
كه مقداري با اين گروهها مواجه شده، به خطر آنها پی برده و در مقابل آنان ایستاده است، تا
جايي كه حتي راشد الغنوشي، رهبر النهضه تونس كه مخالف سرسخت بشار اسد است،
بهدلیل اتفاقات اخیر كه تندورهاي وهابي در تونس منشأ آن بودند، بهشدت از آنان برائت جست

و آنها را بحق «خوارج زمانه» خواند.[5]
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