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 ٢٠١٣ جوالی ٢٣

 جھاد گزينشی
 چند کشور خاورميانه اين واقعيت را  ھمزمان در-  اسالمۀ دو فرق- تشديد ناگھانی مناقشه بين پيروان اھل تسنن و تشيع

  . اوج گيری دشمنی، بلکه، از دامن زدن ھدفمندانه به اختالفات ساختگی در ميان است کند، که سخن نه از ثابت می

عليه پيروان اھل تسنن، اماکن مقدس شيعيان و اتوبوسھای حامل زائران )  ناموفقفعالً (ضمن تحريکات » القاعده«

 ماه مه سال جاری ٢٧ و ٢٠آخرين عمليات بزرگ تروريستی در روزھای . کند ھدفمندانه مفجر میايرانی را در عراق 

البته، ( .)١( نفر مجروح گرديدند۶٢۴ کشته و ٢٠٠در بغداد و مناطق اطراف شيعه نشين آن اتفاق افتاد که در اٍثر آنھا 

 انکليس به يک امر عادی روزمره تبديل  وامريکاانفجارات تروريستی و کشتار مردم از زمان اشغال عراق توسط 

 ١٩۶ نفر کشته، ۶۵ انفجار تروريستی در مناطق مختلف بغداد، ١٠، در اثر جوالی ٢١که امروز،  طوریه شده، ب

ولذا، اگر دولت .  در پاسخ آنھا، شيعيان مجبور شدند تدابير شديدی اتخاذ نمايند.)مترجم. نفر ديگر مجروح گرديدند

، )خواستند ھمانطور که سازمانگران تحريکات می(توانست  نتھا جلوگيری نمی کرد، اين وضع میمالکی از موج خشو

  اسالم میۀکند، که دشمنی دو شاخ  پيش بينی میامريکابا اين وجود، مرکز مطالعات جنگی . موجب تشديد مناقشه بشود

  .)٢( خونين ھرج و مرج بکشاندۀ منطقه را به ورطۀتواند ھم

ھدف اصلی . گيرند دھد، مؤسسات دولتی مورد حمله قرار می ريھائی بين گروھھای مسلح روی میدر لبنان درگي

 ۀدر مصاحب) لوانت(، رئيس حزب مسيحيان لبنان رادريگو ھاری. شيعه اعالم شده است» حزب هللا«در اينجا » القاعده«

است، سلفی ھای زيادی به خيابانھای به دعوت احمد االسير، خطيب سلفی که مخفی شده «اخير خود اظھار داشت، که 

» کافران«و بر اساس آموزه ھای دينی اسالم، مرگ، يگانه جزای ... لبنان می آيند و مسحيان را تھديد می کنند

 را که ارتش لبنان شورش تروريستھای وھابی را در ٢٠٠٧خواھند انتقام سال   او، سلفی ھا نيز میۀعقيده ب. )٣(»است

که شمار زيادی از  در زمانھای اخير، فعاليتھای سلفی ھا در سعيده، جائی.  فرونشاند، بگيرنداردوگاه نھر البارد

  .افراطيون در اردوگاه پناھندگان فلسطينی حضور دارند، مشاھده شده است

ر نيز مورد حمله قرا) روند شمار میه علويھا يکی از شاخه ھای اسالم شيعه ب(در سوريه ھمراه با دولت، اقليت علوی 

  .گيرد می

سنی ھا در اين . شود شايد، فقط در ايران است که از فضای تحمل نسبت به پيروان شاخه ھای مختلف اسالم حمايت می

طور کلی، در مناسبات با پيروان اديان ديگر حسن ه ب. توانند در مساجد شيعيان نماز بگزارند کشور، در کمال آزادی می

  [*].شود نيت حفظ می
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قطر که ] ساکن[ ۀ سال٨۶ به مناقشه بين پيروان اھل تسنن و تشيع، يوسف القرضاوی، مفتی در کار دامن زدن

 باشد، نقش بزرگی ايفاء می  اقامت داشته و عضو رھبری انجمن مسلمانان بوستون میامريکامدتھای مديدی در 

، شمار »اشپيگل«ی المانه گزارش مجله ب. شود شمرده می» اخوان المسلمين« القرضاوی يکی از مراجع مذھبی ...کند

 ميليون نفر تخمين ۶٠شود، تا  القرضاوی که از تلويزيون الجزيره قطر پخش می» شريعت و حيات «ۀبينندگان برنام

  .)۴(شود زده می

کند که روسيه دشمن تمام عربھا و مسلمانان است و توأم با اين، به جنگ عليه رژيم سوريه و  القرضاوی چنين القاء می

:  در دوحه اظھار داشت٢٠١٣ ماه مه سال ٣١القرضاوی ضمن سخنرانی خود در . دھد لبنان فراخوان می» حزب هللا«

من مسلمانان را به رفتن به سوريه و حمايت از برادران سوری خود . ھر کسی که توانائی جنگيدن دارد، بايد برود«

  .)۵(»کنم دعوت می

 ۀحادث« القرضاوی از نوار غزه را ٢٠١٣کرده، ديدار ماه مه حماس که حمايت خود را از شورشيان سوريه اعالم 

امام بزرگ اسالم معاصر و «، و اسماعيل ھنيه، رھبر حماس، القرضاوی را »بسيار مھم و با اھميت توصيف کرد

الم  غزه را اقدامی منفی دانست و اعۀعکس، ديدار امام از باريکه اما سازمان الفتح، ب. »رھبر کبير بھار عربی خواند

واکنش متناقض دو جريان : اما واقعيت چنين است. گردد کرد، که ديدار او موجب تفرقه در ميان خلق فلسطين می

  .وابسته به جنبش فسطين در مقابل تبليغات القرضاوی، يکی از نشانه ھای اين انشقاق است 

کند و از شرکت در   را انکار میاو حق موجوديت کشور اسرائيل. تنفر القرضاوی نسبت به يھوديان نيز مشھور است

  .ت نمايندگی يھوديان خودداری کردأعلت حضور ھيه  در دوحه، ب٢٠١٣ اپريل ماه  کنفرانس تقرب اديان در

به چاپ رساند که » حقوق شناسی جھاد«، القرضاوی کتابی تحت عنوان ٢٠٠٩در سال : يکی از ويژگی ھای مشخصه

رسميت شناختن حق مسلمانان برای جھاد در اراضی اشغالی فلسطين توسط اسرائيل، ھمچنين در عراق و ه در آن از ب

عليه دولت بشار اسد در سوريه » جنگ مقدس« امتناع کرد و در عين حال، او برای امريکاافغانستان اشغالی توسط 

  !دھد فراخوان می

مدت کوتاھی پس . کند ی را يادآوری میئواکنشھای زنجيره  شيعه در روزھای اخير، -  سنیۀروند حوادث در خط مناقش

  شيخ قطر مبنی بر اينۀاز اظھارات القرضاوی در نوار غزه، شيخ عبدالعزيز، مفتی اعظم عربستان سعودی از نظري

يک ھفته بعد، گروھی از روحانيون مسلمان يمن يک فتوای داير بر . ، پشتيبانی کرد»حزب هللا، حزب شيطان است«که 

دنبال آن، سعود الشورا در مسجد اعظم مکه اعالم کرد، که ھمه ه سوريه صادر کردند، و ب» حمايت از ستمديدگان«

  .از شورشيان سوريه پشتيبانی نمايند» با ھر وسيله ای«مؤمنان موظفند 

سنی از ، از آغاز جنگ، بيش از پنج ھزار جنگجوی )Foreign Affairs(»امور خارجه«ئی امريکا ۀگزارش مجله ب

اگر اين رقم صحيح باشد، بدين معنی است که سوريه ! شصت کشور جھان در عمليات جنگی در سوريه شرکت کرده اند

 بعد از افغانستان دومين کشور مسلمان است که در آنجا چنين تعداد از مزدوران مسلمان خارجی عليه دولت حاکم می

  .جنگند

از رھبران بعدی انجمن مسلمانان بوستون در آن دوره ای که او در ضمن عطف توجه به فعاليتھای مفتی قطر، يکی 

 اقامت داشت، الزم به يادآوريست، که اين منادی جھاد، ضمن سخنرانی خود در مقابل گروھی از جوانان عرب امريکا

  )۶(...»!کنيم  را تسخير میامريکاکنيم، ما  ما اروپا را تسخير می«:  اظھار داشت١٩٩۵در ايالت اوھايو در سال 

 ديدن کرد و تشديد   از مسکو، دانشمند مشھور مسلمان که اخيراً )٧(در اينجا، بی اختيار به سخنان عمران نظر حسين

عنوان کاربست طرح ه  اجرای يک طرح جامع، بۀمثابه خشونتھای کنونی در بين مسلمانان سنی و مسلمانان شيعه را ب

  .نديشیکند، می ا شوم قدرتھای اھريمنی ارزيابی می
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  ١٣٩٢ سرطان -  تير٣١

  

  :يادداشت

ته از آن در ايران، اينک ھ» تحمل مذھبی«با تأسف حکم نويسندۀ مقاله به ارتباط [*]  دارد، چه گذش اری ن ه اعتب يچ گون

ذھب  ه م يس جمھور آن کشور ب يعۀ دوازده «که به اساس قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران که بر تعلق مذھبی رئ ش

س» امامی نھای اتأکيد می ورزد و بدان سان ميليونھا ايرانی ديگر را از حقوق دموکراتيک آنھا محروم ساخته، به مثابۀ ان

ر ع و در داخل ايران حتا در شھری مانند تھران به مردم م رديف بندی می نمايد،درجه دوم تقد به مذھب تسنن اجازۀ تعمي

ز روی ديگر و ادای نماز جمعه يک مسجد برای خودشان  ان ني ذھبی«را نمی دھد، در منطقه و در جھ راق م » سکۀ افت

  .نگين می باشد تا مرفق به خون خلقھای منطقه رايرانبوده دستان زمامداران 
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