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 بسم الله الرحمان الرحیم

 پاسخی به جناب آقای ظریف:
ایران و »حضور نظامی « حدیثی»دیپلماسی برجام یا میدان اقتدار شیعی / تحلیل 

 در جنگ سوریه و فتنه شام قبل ظهور «مقاومت شیعی
 اشاره
انتشار این گران معتقدند  برخی تحلیل .به صورت اختصاصی و برای اولین بار منتشر کرد اظریف ر آقای از  تقطیع شدهیک فایل  «اینترنشنالایران »شبکه 

ها را  تحریمهمه ک طرف آمریکا ی زیرا از .بعد از گذشت هشت سال از تالش نافرجام برجام است سازی در راستای تداوم حاشیهاز سوی دشمنان  صوت
 .ها برای امتیاز دادن بیشتر هم نتیجه نداده است نگاری کند و از طرف دیگر فشارها و نامه نمی لغو« بالمرۀ»

پرونده »درباره  یغرب یو کشورها رانیا یدولت فعل نیهرچند ممکن است ب»در نوشتاری مستقل بیان گردید: ( 94البته در شش سال قبل )سال 
 شهیو با رسوخ اند انهیدر خاورم کایآمر  یخارج استیس یو اعتقاد ینظر  یکاغذ حاصل شود. اما با توجه به مبان یمتزلزل بر رو  یتوافق «رانیا یا هسته

به  رانیا یا هسته یدارد، ماراتن انرژ  نآرماگدو یا جنگ هسته اتیدر اله شهیکه ر  سمیونیصه هودیو نفوذ قدرت  کایحاکم بر آمر  استمدارانیدر س یتورات
 1.«دینخواهد رس انیپا

 

ضروری است بعد از  ه است.پرداختنیز  هیو جنگ سور  رانیا یا منطقه یاستهایو س یمانیسل شهیدبه انتقاد از  فیجناب ظر  ،مصاحبه نیدر ا
چرایی حضور نظامی ایران در از نژاد  یاحمد آقای  «انیحام»های جناب آقای ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی و نیز سابق بر این، انتقاد برخی  صحبت

 فتنه شام و جنگ سوریه، ابعاد این موضوع، بررسی شود.

                                                             
 (.لینکای ایران ) (. الهیات آرماگدون  و راز مخالفت با برنامه هستهلینکای ایران به فرجام خواهد رسید ) . آیا مارتن برنامه هسته 1

http://www.rajanews.com/news/214642
http://mshrgh.ir/554439
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آقای « فایل صوتی»البته تحلیل سیاسی و بررسی ابعاد جامع دیدگاه حامیان آقای احمدی نژاد، نیازمند نوشتاری مستقل است اما اکنون به دلیل انتشار 
دیپلماسی « افزار ذهنی نرم»در جنگ سوریه، به اذعان خود جناب آقای ظریف هرچند در برخی موارد  و انتقاد از شهید سلیمانی و سیاست ایران 1ظریف

 موجب سوءاستفاده دشمن گردیده است:اکنون هایی داشته است اما  شهید سلیمانی تفاوت« میدانی»وزارت خارجه با دیپلماسی 

 

 (لینک) یدبپرس فیاز ظر دقبول ندار دنیجوبا اگربود،  یکار درست یمانیترور سل :پومپئو کیما

و  «یپلماسید»مطرح کردن دوگانه . در واقع استمنطقه در  یعیاقتدار شایران نماد « یدانیم» استی، کنترل س«برجام» یپلماسیرسالت د نکهیغافل از ا
درصد  20ی ساز  یغنو فراموش نشود  بر قدرت بنا شده است. یالملل نیب معادالت رایاست ز  ینظام یرو یبه ن یپلماسید یاتکا اساسا اشتباه است. «دانیم»

بانی، بازگشت نظر آقای ظریف در واقع به اختالف م ها مجبور به قبول انتخاب دیپلماسی شدند. لکن این اختالف ای ایران آنگاه غربی و افزایش نفوذ منطقه
 2کند. صادر میمذاکره  همچنان سیگنال ،حلقه نیویورک در شرایط جنگی« سیستم عامل»دارد و سوال این است: چرا 

 در جنگ سوریه« ایران و مقاومت شیعی»حضور نظامی  تحلیل سیاسی

 : آغاز فتنه شام2012-2011سال 

گرفته، بهتر است به ده سال قبل برگردیم. اکنون اوایل فتنه شام و جنگ سوریه است. تظاهرات مردمی که در ابتدا فقط در جنوب سوریه )درعا( شکل 
 بتدریج در حال گسترش به سایر مناطق این کشور است. 

در فتنه شام را  که است« بالهت سیاسی»و انگارانه  سادهرق داشت. از تونس و مصر سرانجام به سوریه رسید. اما داستان کامال ف« بهار عربی»ایستگاه 
 وارد مرحله اجرایی گردید. 2012و در سال  شده بود یطراح شیاز سالها پمردمی تقلیل دهیم بلکه جنگ سوریه تظاهرات حد 

                                                             
 .(لینک) 1208746. انتشار فایل صوتی آقای ظریف و ضربه به منافع ملی ایران، مشرق نیوز، کد خبر:  1
 (.لینک) 1035554دهد، مشرق نیوز، کد خبر:  ه در شرایط جنگی فرمان مذاکره میحلقه نیویورک چگون« سیستم عامل. » 2

https://twitter.com/mikepompeo/status/1386524744640606208
http://mshrgh.ir/1208746
http://mshrgh.ir/1035554
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گردان  صحنه« غربی، عبری، عربی»نظامی مثلث  -امنیتی -بحران سوریه، هرچند در ابتدا با تظاهرات مردمی استارت زده شد اما با طراحی پیچیده
 تکفیری داعش و القاعده از سراسر دنیا، کامال واضح بود که دیگر مردم نبودند. -های چند ملیتی اصلی فتنه شام با چاشنی حضور تروریست

پژوهان نیز  ها و آینده دهند. استراتژیست میفرض کنیم در ایران، نخبگان سیاسی، دانشگاهی و نظامی کشور درباره بحران جنگ سوریه تشکیل جلسه 
شود. وی خطاب به حاضرین، محورهای  دعوت شدند. جلسه بسیار مهم و فوق سری در شورای عالی امنیت ملی از طرف رئیس جمهور وقت، تشکیل می

 کند:  بحث را بیان می
 . نحوه مواجهه با بحران سوریه چگونه باید باشد؟ 1
 روبرو شویم؟« غربی، عبری، عربی»رود با فتنه پیچیده طراحی شده از سوی مثلث  تظاهرات مردمی است یا در آینده بیم آن می. آیا فتنه شام، فقط 2
 . به نظر شما، فتنه شام تا چند سال به طول خواهند انجامید؟3
 به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟« قدسکربال تا ». در صورت وقوع بحران و عدم مداخله ایران، مسیر مواصالتی محور مقاومت شیعی از 4
 . و خطراتی که متوجه همپیمانان ایران بویژه حزب الله لبنان خواهد شد5
کند: اکنون وقت درنگ نیست و باید سریع تصمیم گرفت. کدام انتخاب بهتر  . در ادامه رئیس شورای عالی امنیت ملی، خطاب به حاضرین بیان می6

 مستشاری و مداخله نظامی در بحران سوریه؟ طرف باشیم یا حمایت  است: بی
های  با هدایت تروریست« غربی، عبری، عربی»رود اگر از حکومت سوریه حمایت نشود، مقصد بعدی فتنه طراحی شده از سوی مثلث  . البته بیم آن می7

 سرایت کند.تکفیری، شیعیان حزب الله لبنان و شیعیان عراق باشد و حتی این بحران به مرزهای ایران نیز 
البته با دعوت دولت -، تصمیم به حضور مستشاری در فتنه شام «اتاق فکر انقالب»بعد از گفتگوها و بیان نظرات موافق و مخالف، سرانجام مجموعه 

 شود. اما آیا تصمیم درستی بود؟ می اتخاذها  برای مقابله با فتنه غربی -سوریه

 : ده سال بعد از فتنه شام2021سال 

های چند ملیتی از سراسر دنیا و طراحی محور  ساز را آشکار ساخت و بحران سوریه که با ورود تروریست ان، صحیح بودن این تصمیم سرنوشتگذشت زم
بر « محور مقاومت شیعی»سال از ورود  10ای و جهانی تبدیل شده بود، اما اکنون صحنه فتنه شام بعد از گذشت  به بحران منطقه« غربی، عبری، عربی»

 های موافقین و مخالفین نیز مشخص شده است. دیدگاه« عیار»همگان روشن و آشکار شده است و 
ها و یهود که با حمایت مالی  ایران و محور مقاومت شیعی )حزب الله لبنان، فاطمیون، زینبیون و ...( توانستند در شطرنج فتنه طراحی شده غربی

 ق شیعی را حفظ نمایند و به توفیقاتی نیز دست یابند از جمله:  مرتجعین عرب همراه بود، تا حدودی امنیت مناط
را در مدت کوتاه  -در شرق سوریه و غرب عراق-آسا، بالد جزیرۀ  ای برق های چند ملیتی داعش که توانسته بود در حمله ؛ تروریست. شکست داعش1

 چند ماهه به اشغال درآورد، اکنون دیگر آن انسجام سابق را ندارد.
 ن اینکه با تشکیل حشد الشعبی و بسیج مردمی عراق، ضلعی دیگر از محور مقاومت شیعی در جغرافیای ظهور شکل گرفت. . ضم2
بیت در سوریه و عراق حفظ شد )فراموش نشود که داعش تا چند کلیومتری حرم امام حسین و کربال رسیده بود(؛  اهل« حریم». مراکز مقدسه شیعی و 3

پذیرند که مراقد  اما همین افراد اگر غیرت دینی دارند، می 1کنند حرم حضرت زینب در سوریه نیست بلکه در کشور مصر است ان میالبته اینکه برخی، بی
یابی به حریم  دانند که معارضین حکومت سوریه درصدد دست بیت است و به خوبی می اهل« حریم»نیست، قطعا « حرم»مقدسه شیعی در سوریه، اگر 

 به دختر امام علی را در سوریه با خاک یکسان کردند.« منتسب»ب آن، بسیار تالش کردند کما اینکه بارگاه بیت و تخری اهل

                                                             
 .(دانلودهاشم، نشر مشعر ) به: کتاب آرامگاه عقیله بنیدیدگاه حرم حضرت زینب در سوریه، مراجعه کنید « ترجیح». اثبات  1

http://lib.hajj.ir/File/BookDownloadFiles/1439-7-%5b12-7-2015_1.27.54_PM%5d-naha.bar93.8.1.pdf
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 در شهر داریا سوریه« دختر امام علی»تخریب بارگاه منتسب به 

درست سید حسن نصرالله و با ورود های تکفیری در امان ماند. و با تصمیم  . امنیت شیعیان منطقه شام بویژه جنوب لبنان از خطر داعش و سلفی4
 .و خطر سرایت جنگ به شیعیان خنثی شد را به هم ریخت« غربی، عبری، عربی»الله لبنان به تحوالت میدانی فتنه شام، معادالت مثلث  حزب
بیان کرده  -ابتدای جنگ تحمیلیهمچون صدام در -. ترکیه که رویای تجدید امپراطوری عثمانی را داشت و اردوغان که در همان ابتدای فتنه شام 5
اکنون دست از پا درازتر، با نامیدی در حال جنگ با ُکردهای سوریه در شرق سوریه برای « در آینده نزدیک در مسجد اموی دمشق، نماز خواهد خواند»بود: 

 جلوگیری از سرایت ادعای استقالل ُکردها به کشور ترکیه است.
 در فتنه شام وارد نزاع جدی شدند و کماکان ادامه دارد. « تضاد منافع»آمریکا به دلیل  های بزرگ جهانی، روسیه با . قدرت6
 تر شد و اسرائیل در آینده نزدیک، به مرز فروپاشی خواهد رسید. به مرزهای فلسطین، نزدیک و نزدیکو ایران . مقاومت شیعی 7

نظیم، اجرا شد و ایران و مقاومت شیعی ناگزیر در این شطرنج طراحی شده، حضور ت« غربی، عبری، عربی»بنابراین هرچند شطرنج فتنه شام توسط مثلث 
 بیت حفاظت نماید. اهل« حریم»از امنیت مناطق شیعی و  ، اما در واقعو نه نشانه حق بودن حکومت سوریهبه ظاهر در دفاع از یافت و 

لله لبنان بر حضور نظامی در جنگ سوریه، تصمیمی درست، ضروری و ا ( ایران و حزب2013-2012و اکنون برای همه واضح است که تصمیم سال )
 الزم بوده است.

را از زوایای مختلف « فتنه شام»توان ابعاد  های دشمنان، می صرفنظر از آشکار شدن تصمیم درست حضور ایران در جنگ سوریه برای مقابله با شرارت
 نگریست. )سیاسی، اقتصادی، امنیت ملی، دفاع از مرزهای عقیدتی(

 قبل ظهور در جنگ سوریه« ایران و مقاومت شیعی»حضور نظامی  تحلیل حدیثی
و با توجه به تراث مهدوی، به مداخله نظامی محور مقاومت شیعی در فتنه شام، نگریسته خواهد شد. اما تحلیل « حدیثی»در این نوشتار، صرفا از نگاه 

 1و حکم فقهی، نیازمند نوشتار مستقل است. جانبه و سایر ابعاد آن از جمله تحلیل سیاسی همه
طبق گزاره حدیثی در اتاق فکر انقالب، نیز لحاظ شود.  «وهیپژ ندهآی»مولفه ، باید «یارجخ یپلماسید»در و است عصر ظهور  معاصر، عصر میکن فرض

عصوم درباره فروش سالح و کمک نظامی به برخی از ، از امام م2کلینی که مشابه آن در دیگر کتب معتبر شیعی نیز نقل شده است« الکافی»در کتاب 

                                                             
 . صادقی، دفاع فراسرزمینی، نشر زمزم هدایت. 1
 .102، ص17. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج353، ص6، جاألحکامب . طوسی، تهذی175، ص3. صدوق، من الیحضره الفقیه، ج 2
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شود و امام معصوم چنین پاسخ  سوال می -که در جبهه حق، قرار ندارند اما در حال جنگ با دشمن اصلی شیعه هستند-« منطقه شام»های درگیر در  طرف
از مرزهای بالد شیعی دور  ها(، اصلی شیعه )رومیکار، دشمنان  نیبه واسطه ا رای. ز دهیدقرار  ارشانیو در اخت یدسالح بفروشبه اهل شام، حتما » گویند: می

 «:؛ اما هرگاه جنگ با شیعه رخ داد، دیگر اقدام به فروش سالح و کمک نظامی به حکومت شام نکنیدشود یو نابود مها، خنثی  های غربی و نقشه

ا احَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَّفَنِيَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ وَ قُلْتُ لَإِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَ ...قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ 

وَ بِعْهُمْ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا  رُّومَعَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ يَعْنِي الأَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ فَقَالَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ 

 1.تَحْمِلُوا

، باید دیپلماسی سیاسی و توان نظامی 2تنظیم شده است« غربی، عبری، عربی»طبق این قاعده فوق و از آنجا که فتنه شام قبل ظهور توسط مثلث 
 در سوریه، تالش برای کاستن از افزایش قدرت حاکم آینده شام )سفیانی( در آینده باشد.  ، ضمن دفاع از حریم شیعه و مراکز مقدسه«محور مقاومت شیعی»

 

و سایر مناطق، مسلط خواهد شد اما شیعه نباید اجازه بدهد  3بنابراین هرچند سرنوشت محتوم سوریه بر این تعلق گرفته است که سفیانی بر دمشق
که البته بخشی از آن را نیز  4خواهد بود دو ساله بازه زمانی حکومت سفیانی بر منطقه شام، کمتر از بر سوریه تسلط یابد. ضمن اینک« سفیانی مقتدر»

« موقت»خواهد بود. از این رو مدت  2و نواصب در غرب عراق 1ها در شرق سوریه و بخشی دیگر نیز در حال جنگ با ُترک 5مشغول جنگ با رقیبان داخلی
 ام قبل از حضور سفیانی، اصال قابل مقایسه نیست.ش« طوالنی»دوسال سفیانی با فتنه 

                                                             
 .112، ص5. کلینی، الکافی، ج 1
 (.لینک) قبل از ظهور هیسور و جنگ  فتنه شام. ر.ک:  2
... َیْسَتِوَي ».  3 ْفَیاِنيُّ  (.651، ص2، جۀالنعم و تمام نیالد کمال، . و مشابه آن: صدوق306، صیبۀالغ)نعمانی، «  َعَلی ِمْنَبِر ِدَمْشق  السُّ

ْفیاِنی ِمَن اْلَمْحُتوِم »خواهد داشت:  . سفیانی در بازۀ زمانی کمتر از دو سال بر دمشق و سایر مناطق مورد منازعه در فتنه شام، مسلط خواهد شد و حکمرانی وی تا ظهور، ادامه4  ...السُّ
ِل ُخُروِجِه ِإَلی آِخِرِه  وَّ

َ
 (.300ص الغیبة،)نعمانی، « َخْمَسَة َعَشَر َشْهرا  َو ِمْن أ

اِم ».  5 ْرُض الشَّ
َ
ْفیاِنی: َعَلی َثاَلِث َرایات   ...یْخَتِلُفوَن  ...أ ْبَقِع َو َرایِة السُّ

َ
ْصَهِب َو َرایِة اأْل

َ
ُهْم » (.280، صنعمانی، الغیبة) «َفیْقَتِتُلون ...َرایِة اأْل اِم ُکلُّ )طوسی،   «یْطُلُب اْلُمْلكَثاَلَثُة ِبالشَّ

 (.463ص الغیبة،

http://rajanews.com/node/315059
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هایی  این تفکر اشتباه است و رگه ست؛یدر فتنه شام ن رانیا یبه مداخله نظام یاز ین گریمسلط شود پس د هیبر سور  یانیقرار است سف نکهیاگر به صرف ا
مناطق در « مراکز مقدسه»و  «انیعیش تیامن»پس چگونه و مرزهای عقیدتی است و سوال این است: « اسالم اجتماعی»بدون توجه به « اسالم فردی»از 

 ؟شودشام حفظ 
که در جبهه -سفیانی « مخالفین»ز همکاری و تقویت نظامی بنابراین آیا شایسته است به صرف اینکه پایان فتنه شام، آغاز فتنه سفیانی خواهد بود، ا

 پوشی کنیم؟  چشم -3ها و حاکمان عربی قرار دارند مقابل غربی
 یها و تشّکل «ابقع» انیجر  تقابل نظامی باو در  5دارد یبرتر  زین نیر یو بر سا 4ستات فتنه شام، مخالف اعراب در تحوال  هیبه عنوان حاکم سور  «اصهب»
 است. در فتنه شام 6ها یها و روم مرتبط با عرب ینظام

( در ها یبا دشمنان )اعراب و غرب زین «ابقع» انیجر  یامام عصر است، از طرف یکه دشمن اصل -حاکم آینده سوریه در عصر ظهور-« یانیسف»بنابراین 
از  دیبا ریباشد، ناگز  هیدر سور « مراکز مقدسه»و  تیب اهل «میحر »ز منطقه شام و دفاع ا انیعیش «تیامن»در جهت  یاگر قرار بر مداخله نظام وارتباط است. 

 اصهب ندارد. انیجر  تیالبته الزاما داللت بر حقان وکرد  تیحما «اصهب»
و  7بر اریکه قدرت، همکاری نظامی و فروش سالح به حاکم منطقه شام، قطع خواهد شد. زیرا وی، دشمن اصلی امام عصر« سفیانی»اما با حضور 
 است: 9و یهودیان 8ها همپیمان غربی

 10.بِالسُّفْيَانِيِّ عُدْنَا بِالْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّد [هوديال]إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا يَعْنِي إِنْ عُدْتُمْ ؛ فِي عُنُقِهِ صَلِيبٌ ...السُّفْيَانِيُّ

                                                                                                                                                                                                                                              
ی  ْسَتْقِبُل ی»: اند داشته ینظام یشرو یپ« الشام ۀر یجز »که از قبل تا « اخوان الترک»با  هیدر شرق سور  رالزورید ،ایسیدر منطقه قرق. سفیانی  1 ْرِك َحتَّ نعمانی، « )َرةیاْلَجزِ  ْنِزُلوایِإْخَواُن التُّ

ْرَك ُیقَ » ( وارد جنگ خواهد شد:256، صاإلختصاصمفید، . 442. طوسی، الغیبة، ص280الغیبة، ص ْفَیاِنيُّ التُّ . 226أخبار المنتظر، ص یعقد الدرر ف ،یشافع یمقدس« )اِتُل السُّ
 (.287المنتظر، ص یاإلمام المهد  یفرائد فوائد الفکر ف ،یحنبل

« بِالسُّفْیانِی نَقِمَةً لَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْوَ كَفَى  وَ أَنْتُمْ فِی بُیوتِكُمْ آمِنُونَ فِی عُزْلَةٍ عَنْهُمْعَلَى الدُّنْیا دُونَكُمْ  یقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاًیقْتَتِلُونَ فِی مَعَاصِی اللَّهِ وَ  أَعْدَاءَكُمْأَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ ».  2

 (.300، صالغیبة)نعمانی، 
علی  فهایتشر : »دارد یبرتر  زین نیر یو بر سا( 166ص، 1الصحاح، ج ی،جوهر ) «أعداء العرب» :مخالف اعراب هستکه در تحوالت فتنه شام، عنوان حاکم سوریه  . اصهب، به 3

العرب تنکح إماء االبقع: »ها:  ها و رومی با عربهای نظامی مرتبط  تشّکل( و در تقابل نظامی با جریان ابقع و 209ص، 4االعظم، ج طیالمحکم و المح ده،یس ابن)  « سائِر اإلبِل 
الزم به ذکر است، زبان در فتنه شام است.  (146، ص1و األثر، ج ثیالحد بیغر  یف ةیالنها ر،یاث ابن« )هم بین سواد العرب و بیاض الرومالروم فیستعمل علی الشام أوالدهم و 

مشرق موعود، فصلنامه ، «ظهور یها در نشانه یینمادگرا»نژاد،  یاله) است یاتیو واقع قیاز حقا یو حاک یا هی، کنارمزآلود ن،یظهور، نماد یها تیشخص یاسام انیدر ب اتیروا
 (.25، ص38ش

 (.166ص، 1الصحاح، ج ،یجوهر ) «أعداء العرب. » 4
 (.209ص، 4االعظم، ج طیالمحکم و المح ده،یس ابن)  « علی سائِر اإلبِل  فهایتشر . » 5
هم بین سواد العرب تنکح إماء الروم فیستعمل علی الشام أوالدهم و االبقع: »ها در فتنه شام را جریان ابقع گویند.  ها و رومی های نظامی مرتبط با عرب جبهه معارض و تشّکل.  6

 (.146، ص1و األثر، ج ثیالحد بیغر  یف ةیالنها ر،یاث ابن« )العرب و بیاض الروم

ْفَیاِنيُّ ُیقَ ». 7  (.346، صاألخبارمعانی )صدوق، «  اِتُل اْلَقاِئمالسُّ
ْفَیاِنيُّ ».  8  .(463ص ،ۀبیالغ ، ی)طوس« ِفي ُعُنِقِه َصِلیب   ...السُّ
دهودی( َیْعِني ِإْن ُعْدُتْم }ال8هیِإْن ُعْدُتْم ُعْدنا )اسراء، آ».  9 ْفَیاِنيِّ ُعْدَنا ِباْلَقاِئِم ِمْن آِل ُمَحمَّ  (.14، ص2ج ،یالقم ریتفس ،ی)قم «{ ِبالسُّ
 .14، ص2ج ،یالقم ریتفس ،یقم. 463ص ،ۀبیالغ ، یطوس.  10
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که قدرت، شیعیان تا حدودی از اقدامات تخریبی دشمنان محفوظ هستند. نظامی در فتنه شام قبل از حضور سفیانی بر اری -اما با استحکامات امنیتی
 های وی در امان خواهند بود: شواهد حدیثی نیز بیانگر این است که هنگام تسلط سفیانی، شیعیان منطقه شام از شرارت

 1.مِنَ الْمُقِيمِينَ عَلَى الْحَقِّ يَعْصِمُهُمُ اللَّهُ مِنَ الْخُرُوجِ مَعَه فَيَنْقَادُ لَهُ أَهْلُ الشَّامِ إِلَّا طَوَائِفُ يَخْرُجُ بِالشَّامِ...  السُّفْيَانِي

راه حق )شیعیان( که خداوند آنها را از شر  طائفه و پیروان مذهبکنند بجز  اطاعت می اومنطقه شام از کند و مردم  سفیانی از منطقه شام، خروج می

 کند. خروج و همراهی با سفیانی، حفظ می

که در عصر باشند  ، شیعیان و پیروان امیرالمومنین علی بن ابیطالب میمورد اشاره در روایت «طوائف من المقیمین علی الحق» شک، مصداق عبارت بی
ینده دمشق و تسلط حاکم آان شاء الله در هنگام اگر تا عصر ظهور باقی بمانند، که  است( ...الله لبنان و  منطقه شام )شیعه حزبشیعیان  حاضر منطبق بر
 خواهند ماند.ه کفر و شیطان، در امان هاز شر همراهی و بیعت با لشکریان سفیانی و جب ها همپیمان غربی

( با لینک« )کوفه، مکه، قدس»، محور مقاومت شیعی در جغرافیای ظهور در مثلث «قبل از حضور سفیانی»داللت بر این دارد بنابراین گزاره فوق، 
 د.ان ساکن منطقه شام را تضمین نمای، امنیت شیعیستا های نظامی توانسته  تمهیدات الزم و آمادگی

 فتنه شام ضمن اینکه با توجه به حدیثی از کتاب الغیبة فضل بن شاذان، ایرانیان در راستای حمایت از امنیت شیعیان، حضوری فعال در تحوالت میدانی
 دارند:

 2. يذهب إلى الروم لدفع الملك الخراسانىالسفياني ... 

ها برای کاهش نفوذ  و بیانگر این است ایرانیان در فتنه شام و جنگ سوریه قبل ظهور حضور داشتند که سفیانی بعد از تسلط بر دمشق، با حمایت غربی
اند از  ساز توانسته د کرد؛ زیرا قبل از حضور سفیانی بر اریکه قدرت، ایرانیان زمینهاقدام خواه -که خطر و تهدید جدی برای رژیم اسرائیل است-ایرانیان 

 3طریق حضور در خاک سوریه، با یهودیان اسرائیل ساکن فلسطین، وارد جنگ شوند و شکست سختی را بر آنان تحمیل کنند.
وجود  توان ینم امااست  یلیتحم ،هیدر سور  یجنگ جار است زیرا هرچند کرد، سخنی اشتباه  بنابراین این سخن که ایران نباید در فتنه شام دخالت می

و  رانیا ،یا صحنه نیآن انکار کرد. و در چن ریمانند داعش و نظا یو ضد اسالم یستیترور  یها را در پشت گروه ها یو غرب ها ستیونیصه کا،یاراده دولت آمر 
 تیدر منطقه، قاطعانه حما یمقاومت اسالم انیاز ک هک کند یم جابیا یو انقالب یمنافع مل رایز  فتنه شام گردیدبه ناچار وارد منازعه  محور مقاومت شیعی

 .شود
 

 *مصطفی امیری، دانش آموخته حوزه علمیه قم

                                                             
 .305ص. نعمانی، الغیبة،  1
 .648. میرلوحی، کفایة المهتدی فی معرفة المهدی، ص 2
 (.لینک. سناریوی آینده کشورهای خاورمیانه قبل ظهور ) 3
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