وهابيت وتكفير و چگونگى برون رفت از آن در كالم امام(ره) و رهبر

مقدمه
يكى از نشانههاى بارز ايجاد فتنه در جهان اسالمَ ،علَم شدن جريان سلفى تكفيرى است كه در كسوت دفاع از سنت ،همچون
موريانه وحدت اسالمى را از درون مىخورد و عمالا در مسير منافع بيگانگان و نظام سلطه گام برمى دارد .بدون شك
جريانهاى تكفيرى هيچ ربطى به اسالم و اعتقادات شيعه و سنى ندارند ،بلكه فرقههايى ساخته و پرداخته غرب (مثلث آمريكا،
انگليس و رژيم صهيونيستى) براى تضعيف جوامع اسالمى هستند ،تا با حربه مذهب عليه مذهب ،مانع وحدت مسلمانان شوند.
هرچند وجود اختالف نظر در ميان مذاهب گوناگون اسالمى ،امرى طبيعى و بديهى است ،اما تأسى و تقارب بر مشتركات بسيار
بيشتر از آن است كه علماى متعهد و دلسوز فرق اسالمى اجازه دهند ،اختالفات در عقيده ،تبديل به مخاصمه و منازعه شود .در
َ
ار رحَ مَاء َب ْي َنه ْم» (فتح ،)92 ،با تقسيم
حالى كه جريان تكفيرى ،با ناديده گرفتن اين دستور صريح قرآن كريم« :أشِ دَّاء َعلَى ا ْلك َّف ِ
مسلمانان به «مسلمان و كافر» ،آنها را به جان هم مىاندازد ،تا از دشمن اصلى غافل بمانند.
مقام معظم رهبرى با اشاره به اختالفات طبيعى در ميان فرق و مذاهب اسالمى ،خطرات افراط و تفريط را متذكر شده ،حيله و
نقشه دشمنان اسالم را بهخوبى تبيين كرده است كه اگر اختالف مذاهب اسالمى ،اختالف شيعه و سنى در حد اختالف عقيدتى
باشد ،مشكلى بهوجود نمىآورد؛ مشكل آن وقتى است كه اين اختالف عقيدتى به اختالف روحى ،اختالف رفتارى ،به درگيرى و
ستيزهگرى و دشمنى بيانجامد؛ دشمنان دنياى اسالم دنبال اين فكرند ،دنبال اين نقشهاند .خوب فهميدند كه اگر در دنياى اسالم
مذاهب اسالمى گريبان يكديگر را بگيرند و كشمكش با همديگر را شروع كنند ،رژيم غاصب صهيونيستى نفس راحتى خواهد
كشيد؛ اينرا خوب فهميدند و درست فهميدند؛ بنابراين از يك طرف گروههاى تكفيرى را به راه مىاندازند كه نه فقط شيعه را
تكفير كنند ،بلكه بسيارى از فِرَ ق اهلسنت را هم تكفير كنند؛ از آن طرف هم يك عده مزدور را به راه بياندازند كه براى اين آتش
هيمه فراهم كنند (ر.ك :بيانات مقام معظم رهبرى2929/6/92 ،ش).
از آنجا كه رژيم صهيونيستى پس از  66سال (2291م) هنوز نتوانسته به وضع طبيعى برسد و روابط عادى و دلخواهش را با
كشورهاى ديگر بهويژه در منطقه خاورميانه داشته باشد ،مدتها است كه بنيادهاى تحقيقاتى خود را بر روى كشورهاى عرب و
غير عرب اين منطقه متمركز كرده و با رصد مستمر فعاليتهاى مسلمانان ،مترصّد هر فرصتى است ،تا بتواند تفاوتهاى فقهى،
كالمى و تاريخى شيعه و سنى را برجسته سازد و بهترين بازيگران اين صحنه براى رسيدن به هدف ،گروههاى مرتجع و خشنى
چون وهابيت و تكفيرىها هستند.
رهبر انقالب با اشاره به هدف اصلى دشمنان در اغفال و انحراف افكار از حركت بيدارى اسالمى اعالم مىدارد كه گروههاى
تكفيرى و افراطى بهجاى توجه به رژيم خبيث صهيونيستى ،به اسم اسالم و شريعت ،اكثر مسلمانان را تكفير مىكنند و زمينه ساز
اختالف و جنگ و خشونت مىشوند و به همين علت ،وجود اين جريان تكفيرى ،مژدهاى براى دشمنان اسالم است؛ زيرا ازجمله
اهداف مهم دشمنان اسالم غافل كردن امت اسالمى از مسأله فلسطين است .به راه انداختن جنگهاى داخلى ميان مسلمانان ،تشديد
اختالفات ميان شيعه و سنى و افزايش درگيرىهاى داخلى ملتهاى مسلمان در سه چهار سال اخير را بايد عكسالعمل ستمگران
جهانى در مقابل تشديد بيدارى اسالمى در تعدادى از كشورها برشمرد؛ بنابراين مستكبران تالش مىكنند براى تحت الشعاع قرار
دادن اين بيدارى اسالمى ،پيروان مذاهب مختلف را با يكديگر درگير كنند و سپس با برجسته كردن اقدامات شنيع جريان تكفيرى
نظير «جويدن جگر انسانهاى به قتل رسيده» ،اصل اسالم را در افكار عمومى جهانيان زشت جلوه دهند (ر.ك :بيانات مقام
ِ
معظم رهبرى2929/22/92 ،ش).

چيستى و چرايى جريان تكفير
در واژهشناسى تكفير ،آنرا به معنى پوشيدن و پوشاندن آوردهاند (دهخدا2939 ،ش ،ذيل «تكفير») .در متون عربى و فارسى،
تكفير به معانى گوناگونى به كار رفته است ،اما معناى اصطالحى اين واژه در فقه و كالم ،نسبت كفر دادن به مسلمان است .در
قرآن كريم ،مسأله تكفير براى مسلمانان خيلى واضح و روشن بيان شده است و هيچ ابهامى در اين زمينه وجود ندارد .قرآن،
مالكِ اسالم و كفر را شهادت به وحدانيت حق تعالى و رسالت پيامبر اكرم(ص) بيان كرده است و بر اين اساس ،به مجرد اينكه
كسى ايمان بياورد و شهادت بدهد ،خون و مال و آبرويش محفوظ است و كسى حق تعرض به او را ندارد (نساء29 ،؛ حجرات،
 .)29در كتب تفسير نيز تصريح شده ،كسىكه در ظاهر به توحيد و رسالت پيامبر خدا شهادت بدهد ،اسالم آورده است و همين
امر سبب حرمت خون وى بوده و كسى حق تعرض به آن شخص را ندارد (ر.ك :قرطبى2921 ،ق ،ج ،26ص991؛ ابنكثير،
بىتا ،ج ،9ص.)999

براى دريافت چيستى و چرايى جريان تكفير ،نخست بايد به تاريخ مسلمانان در صدر اسالم رجوع كرد و برخى حوادث مهم
تاريخ كه به نام تكفير رخ داد و نيز پارهاى از وقايع سياسى و اجتماعى كه زمينه تكفير را فراهم آورد ،مورد مداقّه قرار داده،
علل آنرا واكاوى كرد.
يكى از رخدادهاى مهم دوران پس از رحلت پيامبر اكرم(ص) ،ظهور پيامبران دروغين و ارتداد گروهى از مردم بود كه به
جنگهاى «اهل ِردّه» مشهور است .گزارشهاى مبسوطى از اين واقعه و علل آن در متون تاريخى و منابع اهلسنت بهويژه در
معارضان دستگاه خالفت كافر و خارج از دين خوانده
تاريخ طبرى و صحيح بخارى آمده است كه در اين جنگها ،مخالفان و
ِ
شدند (ر.ك :طبرى2923 ،ق ،ج ،9صص912919؛ ابناعثم2922 ،ق ،ج ،2صص26 ،21و99؛ سيوطى2929 ،ق،
صص .)6232البته عواملى مانند پرداخت نكردن زكات و نپذيرفتن اصل خالفت يا در نظر گرفتن اشخاصى ديگر براى اين
مقام ،نيز در انتساب كفر به گروههايى از «اهل ِردّه» نقش داشته است (ر.ك :ابنقتيبه2922 ،ق ،ج ،2ص99؛ بخارى،
2999ق ،باب وجوب الزكاة؛ نوبختى2911 ،ق ،ص9؛ ابناعثم2922 ،ق ،ج ،2صص .)9119 ،92 ،21 ،26همچنين ادعاى
پيامبرى در ميان آنها نيز بسيار گزارش شده است (ر.ك :طبرى2923 ،ق ،ج ،9ص )916كه مىتواند چرايى استناد به تكفير
از ديدگاه فقهى را آشكار سازد.
رويداد مهم تاريخى ديگرى كه زمينه ساز جريان انحراف و تكفير شده است ،ظهور خوارج در دوران خالفت حضرت على(ع)
بود .اين گروه معروف به مارقين (منحرفين از اسالم) ،در اثناى جنگ صفين و در آستانه پيروزى مسلمانان ،باترفند قرآن به
نيزه كردن دشمن و طرح شعار «الحكم إال هلل» بهوجود آمدند و امام را به قبول حَ َكم مجبور ساخته و پس از شكست ماجراى
حكميّت ،بر على(ع) اشكال گرفتند كه نمىبايست قضيه حَ َكم را قبول مىكرد ،حال كه قبول كرده مرتكب معصيت شده و بايد توبه
كند و در غير اين صورت ،از او بيزارى مىجويند (ر.ك :منقرى2932 ،ش ،ص .)323اين گروه غائله نهروان را در درون
جامعه اسالمى برپا ساختند و همگى بر تبرى از عثمان و على(ع) اتفاق كرده و صاحب گناه كبيره را كافر دانسته و خروج بر
امامى كه خالف سنت عمل كند را حق واجب دانستند (ر.ك :شهرستانى2929 ،ق ،ج ،2ص .)296حضرت على(ع) در برابر
تأسى خوارج به شعار «الحكم إال هلل» فرمود :اين كلمه حق است ،ولى خوارج از آن استفاده باطل كرده و آنرا مجوز براى
كشتن مسلمانان قرار دادهاند (ر.ك :نهجالبالغه ،خطبه  .)92خوارج چه در دوران خالفت على(ع) و چه پس از آن كه در
نحلههاى متعددى ظاهر شده و باقى ماندند كسى را كه مرتكب يكى از گناهان كبيره مىشد و حتى امت پيامبر(ص) را تكفير
كردند (ر .ك :شهرستانى2929 ،ق ،ج ،2صص291 ،299و291؛ ابنابى الحديد2929 ،ق ،ج ،1ص229؛ مجلسى2929 ،ق،
ج ،99ص .)939در مقابل آنها ،بعضى از مسلمانان نيز خوارج را تكفير كردند (ر.ك :شوشترى2963 ،ش ،ص992؛ دائرة
المعارف جهان اسالم ،ذيل «خوارج»).
در يك مقايسه تاريخى مىتوان اظهار داشت ،امروز فرقه تكفيرى وهابيت نيز با َعلَم كردن اشعارى چون :ال دعاء إال هلل ،ال
شفاعه إال هلل ،ال توسل إال باهلل ،ال استغاثه إال باهلل ،تفاوتى با خوارج نهروان ندارد.
در روايات و احاديث ،غاليان يا غالت (آنان كه درباره شخصيت ائمه(ع) غلوّ و زياده روى مىكردند) و نيز معتقدان به تفويض
(فرقه مفوّ ضه) خارج از ايمان خوانده شدهاند (ر.ك :حر عاملى2929 ،ق ،ج ،91ص991؛ مجلسى2929 ،ق ،ج ،91ص.)961
همچنين عدهاى از معتزله ،اشاعره و مشبّهه را نيز تكفير كردهاند (ر.ك :ابنطاووس2922 ،ق ،ج ،9ص.)911
عالوه بر تكفير گروهها ،افراد و شخصيتهاى مشهورى در تاريخ اسالم ،مانند برخى از خلفا و همسران رسول(ص) نيز تكفير
شدهاند (ر.ك :ابنابى الحديد2929 ،ق ،ج ،9ص12؛ ابنطاووس2922 ،ق ،ج ،2ص ،)929حتى ساحت مقدّس ائمه
معصومان(ع) نيز از تكفير بركنار نمانده است (ر.ك :مفيد2929 ،ق ،ص929؛ شوشترى2963 ،ش ،ص229؛ مجلسى،
2929ق ،ج ،93ص.)21
البته تالش علما و فقهاى مذاهب مهم اسالمى در دورههاى مختلف در كاهش جريان تكفير مؤثر بوده است؛ زيرا آنان با استناد به
ادله و احاديث مختلف ،نسبت دادن بىدليل كفر به مسلمانان را مستوجب تعزير دانستهاند (ر.ك :مجلسى2929 ،ق ،ج،62
صص921و922؛ شهيد ثانى2929 ،ق ،ج ،2ص .)231همچنين با دورى جستن از پيروان عقايد تكفيرى (ر.ك :مجلسى،
2929ق ،ج ،19صص996و993؛ ج ،11ص ،)229بر آن دسته از متكلمان كه با تنگ نظرى عدهاى از مسلمانان را تكفير
كردهاند ،انتقاد و توصيه كردهاند كه حتى االمكان از تكفير اهل قبله دورى كنند (غزالى2923 ،ق ،صص.)11222
تجديد حيات جريان سلفى تكفيرى در جهان اسالم را ،نتيجه گسترش افكار و عقايد احمد بن عبدالحليم معروف به «ابنتيميه»
دانستهاند .چنان كه در آثار كثيرى و ابوزهره نقل شده است كه سلفيه در قرن چهارم قمرى ظهور كرد و از حنابله بودند ...سپس
در قرن هفتم توسط ابنتيميه احيا شد كه امور ديگرى بر آن افزود (ر.ك :كثيرى2921 ،ق ،صص91و92؛ ابوزهره9226 ،م،
ف عقايد عموم مسلمانان مانند :تجسيم ،حرمت زيارت قبور اوليا ،حرمت استغاثه
ص .)91ابنتيميه معتقد به عقايد انحرافى و مخال ِ
به ارواح اولياى خدا ،حرمت شفاعت ،حرمت توسل و غيره بود و براى اينكه مردم عوام آنها را بپذيرند ،آن عقايد را به سلف
نسبت مىداد (ر.ك :صائب2999 ،ق ،صص233 ،261 ،222و .)211شهرستانى از علماى اهلسنت ادعاى ابنتيميه درباره
مذهب سلف را تكذيب كرده است (ر.ك :شهرستانى2929 ،ق ،ج ،2ص .)222بدون شك انديشهها و عقايد وهابيت نيز از افكار

ابنتيميه و پيروان وى سرچشمه گرفته و آنچه در اين خصوص قابل تأمل است و بايد از آن بهعنوان سلفيت جديد نام برد ،استفاده
از تكفير بهعنوان يك ابزار كامالا فقهى و دينى است.
در مورد زندگى ،افكار و خرافات فقهى و كالمى ابنتيميه آثار مختلفى نوشته شده است ،اما آنچه در مورد وى شهرت فراوان
داشته ،مخالفت آشكار ابنتيميه با سنت حضرت رسول(ص) بهعنوان سيرهاى اصلى بوده است .بههميندليل او از سوى قضات
هر چهار مذهب اهلسنت مصر در آن زمان ،مذمت شده ،محكوم به حبس گرديد .ابنتيميه سرانجام در سال 391ق در سن 63
سالگى در زندان درگذشت (ر.ك :شهرستانى2929 ،ق ،ج ،2ص.)222
شهرت وى ،تندخويى در بحث و اهانت به مخاطب در مباحثه بود .چنان كه نوشتهاند ،خصوصيت بارز ابنتيميه در دفاع از
نظراتش و حمله به مخالفان ،تأكيد شديد بر گفتههايش بود كه براى تسليم كردن مخاطب ،به انواع دروغ و مغالطه و فنون جدل
توسل مىجست .وى بزرگان كالم و تصوف را به آسانى مورد توهين قرار داده و آنها را متهم به كذب مىكرد (ر.ك :صائب،
2999ق ،ص .)32در مقابل چنين افكار و رفتارى ،گروه زيادى از بزرگان اهلسنت در رد اعتقادات ابنتيميه كتابها نوشتهاند.
بزرگترين مدافع افكار و انديشههاى ابنتيميه ،شاگردش ابنقيم جوزى بود كه عقايد او بعدها مبناى انديشه فردى به نام محمد بن
عبدالوهاب متولد شهر عيينه از منطقه نجد عربستان شد .محمد بن عبدالوهاب راهى را در پيش گرفت كه سلفش ابنتيميه رفته
بود ،اما در مقابل انديشه تكفير از سوى وى ،مخالفتها نيز شروع شد و پدر محمد كه از علماى حنابله بود ،به مخالفت و نزاع با
افكار انحرافى پسرش پرداخت ،البته اين نزاع با مرگ پدر محمد و كوچ كردن او به منطقه درعيه كمتر شد .محمد بن آل سعود
امير منطقه ،از ابنعبدالوهاب استقبال گرمى به عمل آورد و در نهايت با وى بيعت كرده «فرقه وهابيّت» را در قرن  29قمرى
شكل دادند؛ فرقهاى كه به بهانههاى مختلف ،حكم تكفير مسلمانان اعم از شيعه و سنى را صادر كرده و بهدنبال آن ،حكم
مهدورالدم بودن و حلّيت تصرف اموال آنها را مجاز مىشمرد .فرقهاى كه به آل سعود اجازه داد ،خون هر فردى را كه با آنها
مخالفت كند ،بريزد و تمام اموالش را بهعنوان محارب ،تحت تصرف خود درآورد .اين تفكر در سايه حمايت بريتانيا و همكارى
و مديريت جاسوسان انگليسى آنقدر رشد كرد و قدرتمند شد ،تا اينكه عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل سرانجام توانست
رياض را فتح كند و پس از دو سال (2999ق) حكومت آل سعود را در عربستان بنيان نهد (ر.ك :امين ،بىتا ،صص.)2931
منطقه نجد عربستان كه در گذشته مركز ظهور بدعتگذاران خشن و افراطى چون مسيلمه ّ
كذاب (ر.ك :يعقوبى2992 ،ق ،ج،9
عنوان مذهبى غير پاسخگو ،غير منطقى و
صص )1322و گروه انحرافى خوارج بود ،اين بار آبستن فرقه وهابيت مىشود كه به
ِ
غير اخالقى ساخته دست آل سعود است؛ ايدئولوژىاى كه با مشروعيت بخشى به غارت و جنايت آل سعود ،سبب تداوم قدرت و
زعامت اين خاندان در جهان اسالم شده است ،همچنين وظيفه مهم حفظ منافع رژيم غاصب صهيونيستى و سلطهگران جهانى را
در منطقه خاورميانه بر عهده دارد.
اين فرقه سلفى تكفيرى ،براساس برنامه از پيش طراحى شده براى انحراف در افكار و عقايد مسلمانان وترويج اسالم آمريكايى به
قصد تش ّتت و تفرّق در ميان فرق و مذاهب اسالمى از هيچ ظلم و جنايتى دريغ نكرده و نمىكند .مقام معظم رهبرى با اشاره به
اين نقشه دشمنان اسالم براى ايجاد پايگاهى در ميان جامعه مسلمانان و به قصد ضربه زدن به وحدت اسالم ،به شكلگيرى اين
فرقه تصريح كرده است كه امروز ،آن دستى كه آمريكا عليه وحدت تجهيز كرده ،عبارت از همين دست پليد وهابيت است .از
اول ،وهابيت را براى ضربه زدن به وحدت اسالم و ايجاد پايگاهى مثل اسرائيل در بين جامعه مسلمانها بهوجود آوردند؛
حكومت وهابيت و رؤساى نجد را بهوجود آوردند ،تا داخل جامعه اسالمى ،مركز امنى داشته باشند كه به خودشان وابسته باشد و
مىبينيد كه وابستهاند (ر.ك :بيانات مقام معظم رهبرى2961/22/1 ،ش).
استعمارگران نيز در اين فرقه نوظهور ،مفتيان وهابى را جايگزين اوصياى رسميِ پيغمبر(ص) كرده و با در دست گرفتن تفسير
ت خوارج عصر جديد را در دست گرفته و توسط ايشان فتوا به تكفير مسلمانان دادند .در نتيجه همين طرز تفكر و
قرآن ،هداي ِ
انديشه بود كه وهابيان در حج تمتع سال  ،61گروهى از زائران بيتهللا الحرام را در جريان مراسم برائت از مشركان ،در
سرزمين مقدس وحى به شهادت رساندند و با اين اقدام ،ماهيت ضد اسالمى خود را در شكستن حرمت مكه و حرمت كعبه آشكار
ساختند .امام خمينى در برابر اين واقعه دلخراش و بهمنظور پرده برداشتن از نفاق و انحراف عامالن اين كشتار ،با ورود به
تاريخ اسالم ،مسأله تكفير و اتهام شرك و كفر به مسلمانان را چنين تبيين كرده است كه در منطق استكبار جهاني ،هركه بخواهد
برائت از كفر و شرك را پياده كند ،متهم به شرك خواهد شد و نوادگان بلعم باعورها ،به قتل و كفر او حكم خواهند داد؛ زيرا در
تاريخ اسالم آن شمشير كفر و نفاقى كه در لباس دروغين احرام يزيديان براى قتل بهترين فرزندان راستين پيامبر اسالم يعنى
حضرت ابى عبدهللا الحسين(ع) و ياران با وفاى او پنهان شده بود ،مىبايست مجدداا از لباس همان ميراث خواران ...به در آيد و
گلوى پاك و مطهر ياوران حسين(ع) را در آن هواى گرم ،در كربالى حجاز و در قتلگاه حرم پاره كند و همان اتهاماتى را كه
يزيديان به فرزندان راستين اسالم زدند و آنان را خارجى ،ملحد و مشرك و مهدورالدم معرفى كردند ،درست همان را به رهروان
راه آنان وارد آوردند (ر.ك :خمينى ،بىتا ،ج ،92صص31و.)36
فرقه وهابيت ،بدون شك قرائت سلفى تكفيرى خشن و افراطى در جهان امروز بشريت است كه به كسوتهاى گوناگون درآمده و
خوى وحشىگري خود را به اثبات رسانده است .گزارشهاى مكتوب ،گواه و سندى بر جنايات و كشتار آنان در تاريخ مسلمانان
است ،چنان كه آوردهاند 29 :هزار نفر از سپاه وهابيان به فرماندهى سعود ،فرزند عبدالعزيز در سال 2926ق وارد كربال شدند

و تمام برج و باروى شهر را خراب كرده ،بيشتر مردم را كه در كوچه و بازار بودند ،كشتند و آمار كشتهها به مرز سه هزار
نفر رسيد و اموال غارت شده از اين شهر قابل وصف نبود و گفته شده كه آن روز  922شتر بار سنگين از كربال به غارت
بردند (ر.ك :عجالنى9229 ،م ،ص.)296
وهابىها همچنين در ذى القعده سال 2923ق به دستور عبدالعزيز بن سعود وارد شهر طائف در  29فرسنگى مكه كه اكثريت
آنها از اهلسنتاند حمله كردند و كشتار عجيبى به راه انداختند و شكم بسيارى از مسلمانان را دريدند و حتى طفلهاى شيرخواره
را در آغوش مادران خود سر بريدند ،جمعى را كه مشغول فراگرفتن قرآن بودند ،كشتند و چون در خانهها كسى باقى نماند ،به
مغازهها و مساجد حمله كردند و هركس را يافتند حتى مردم در حال ركوع و سجود را كشتند ،بهحدى كه تمام مردم اين شهر را
به خاك و خون كشيدند .همچنين كتابهاى زيادى را كه در ميان آنها تعدادى قرآن و نسخههايى از صحيح بخارى و مسلم و آثار
فقهى و حديثى بود ،در كوچه و بازار افكندند و آنها را پايمال كردند (ر.ك :كثيرى2921 ،ق ،ص993؛ ريحانى2291 ،م،
ص.)999
وقوع اين حوادث و نظير آن از گذشته تا به حال ،به وضوح نشان مىدهد كه فرقه تكفيرى وهابى ،به هيچوجه دغدغه دينى و
مذهبى نداشته و ندارد و در كشتار مسلمانان اعم از شيعه و سنى در سرزمينهاى اسالمى و نيز اهانت و جسارت به مقدسات آنان
از هيچ اقدام قبيحى پرهيز نمىكند.
مقام معظم رهبرى به رفتار خشن و وحشيانه آنان چنين اشاره مىكند كه امروز «تكفير» ،يك عاملى براى دشمنان اسالم و
دشمنان امت اسالمى است؛ نه فقط شيعه ،بلكه اهلسنت را هم تكفير مىكنند ،نمازگزاران و مساجد اهلسنت را هم منفجر مىكنند
(ر.ك :بيانات مقام معظم رهبرى2929/6/26 ،ش) .اين جريان با شعار دروغين سلف صالح وارد شده است و بايد با زبان دين،
علم و منطق ،بيزارى سلف صالح را از اين اقدامات نشان داد (ر.ك :بيانات مقام معظم رهبرى2929/2/9 ،ش).
وهابيت در انديشه و كالم امام(ره) و رهبرى ،جريانى انحرافى در درون جهان اسالم و عاملى براى نفوذ بيگانگان و حفظ منافع
آنان هستند كه رفتار و كردارشان موجب وهن اسالم و ذلت مسلمانان شده است .در همين رابطه امام خمينى هشدار داد كه مگر
مسلمانان نمىبينند امروز مراكز وهابيت در جهان به كانونهاى فتنه و جاسوسى مبدل شده است كه از يك طرف اسالم
اَشرافيت ....اسالم ذلت و نكبت ،اسالم پول و زور ،اسالم فريب و سازش و اسارت ،اسالم حاكميت سرمايه و سرمايه داران بر
مظلومين و پابرهنهها و در يك كلمه اسالم آمريكايى راترويج مىكنند و از طرف ديگر ،سر بر آستان سرور خويش آمريكاى
جهانخوار مىگذارند (ر.ك :خمينى ،بىتا ،ج ،92صص12و .)12ايشان سپس با افشاى فعاليتهاى مزوّ رانه و ضد اسالمى
خاندان آل سعود در چاپ قرآنهاى زيبا و ارسال آن به كشورهاى مختلف ،آنرا حيلهاى شيطانى براى اغفال مسلمانان و مهجور
كردن قرآن دانسته و بيان داشت« :مىبينيم كه ملك فهد هر سال مقدار زيادى از ثروتهاى بىپايان مردم را صرف طبع قرآن
ب ضد قرآنى مىكند و وهابيت ،اين مذهب سراپا بىاساس و خرافاتى را ترويج مىكند و مردم و
ت مذه ِ
كريم و محال تبليغا ِ
ملتهاى غافل را سوق بهسوى ابرقدرتها مىدهد و از اسالم عزيز و قرآن كريم براى هدم اسالم و قرآن بهرهبردارى مىكند»
(خمينى2962/22/96 ،ش).
مقام معظم رهبرى نيز با اشاره به فعاليتهاى عوام فريبانه خاندان سعودى ميفرمايد كه «اين حكومت ،دشمن اسالم است .اآلن
هم در هرجاى دنياى اسالم كه نگاه كنيد ،با پول بىحسابى كه در اختيارشان است ،مسجدسازى و مدرسهسازى و كتابخانهسازى
و كارهاى فريبنده ديگر مىكنند؛ پول هم كه چشم افراد را مىگيرد؛ آنها با اين كارها وارد مىشوند و در طريق اهداف سياسى
خود استفاده مىكنند» (بيانات مقام معظم رهبرى2961/22/1 ،ش).
امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى ،بارها در كالم خود در صحبت از وهابيت ،خاندان آل سعود را مورد خطاب قرار دادهاند
كه اين امر اشاره عمدى به حكومتى بودن اين فرقه و نداشتن پشتوانه مناسب مردمى و نيز آلت دست بودن سران آن از سوى
سلطهگران غربى است كه امروزه در كسوت گروههاى سلفى تكفيرى چون جبهه النصره ،بوكو حرام و داعش و غيره ،در ميان
ملل مختلف آسيا و آفريقا و كل جهان ،وظيفه اسالم هراسى و شيعه هراسى را از سوى اربابان خود بر عهده دارند.
امام راحل درباره طرد و مذمت اين فرقه از سوى برادران اهلسنت نيز بيان داشت« :وهابى را اهلسنت هم قبولشان ندارند ،نه
اينكه ما قبول نداريم ،همه برادرهاى ما آنها را قبول ندارند» (خمينى ،بىتا ،ج ،21ص .)919رهبر انقالب نيز ضمن
فاصلهگذارى و تفاوت بين اين فرقه و علماى اهلتسنن اشاره دارد« :وهابيت ،بر مبناى ايجاد اختالف بين مسلمين بهوجود آمده
است .همين اآلن ما اطالع داريم و مىشناسيم كه علماى حنابله غير وهابى در عربستان سعودى ،دلشان از اين وهابىها خون
است .اينها حنابلهاى هستند كه وهابى نشدند .فقه ،همان فقه و مبناى فقهى ،همان مبناى فقه حنبلى است؛ اما موازين و اصول
وهابيت را قبول نكردند» (بيانات مقام معظم رهبرى2961/22/1 ،ش) .ايشان همچنين تبليغات مستكبران درباره حوادث فعلى
عراق و برخى كشورها را ،نشان دهنده اميد بستن آنها به ايجاد جنگ شيعه و سنى دانسته و اظهار مىدارد :در عراق ،دنبالهها
و تفالههاى رژيم صدام به همراه عدهاى انسانهاى غافل ،جاهل و دور از فهم و معنويت ،دست به جنايت مىزنند و دشمنان ،اين
حوادث را جنگ شيعه و سنى مىنامند؛ اما اين فقط يك آرزو است .آنها به دروغ حوادث عراق را جنگ شيعه و سنى مىنامند؛
اما اين جنگ ،جنگ تروريسم با مخالفان تروريسم ،جنگ دلبستگان به اهداف آمريكا و غرب با طرفداران استقالل ملتها و
جنگ انسانيت با بربريت و وحشىگري است (ر.ك :بيانات مقام معظم رهبرى2929/9/3 ،ش).

در روزگارى كه مفتيان وهابى ابزار دست دنياطلبان و مجرى اوامر ظالمانه آنان هستند ،علماى متعهد فرق اسالمى اين ظلم و
جور را برنمىتابند و ايستادگى در برابر استكبار جهانى ازجمله مهمترين تفاوت آنها با علماى وهابى بوده است كه امام خمينى
بر آن تصريح كرده و فرمود« :بزرگترين فرق روحانيت و علماى متعهد اسالم با روحانى نماها در همين است كه علماى مبارز
اسالم هميشه هدف تيرهاى زهرآگين جهانخواران بودهاند و اولين تيرهاى حادثه قلب آنان را نشانه رفته است ،ولى روحانى نماها
در كنف حمايت زرپرستان دنياطلب ،مروّ ج يا ثناگوى ظلمه و مؤيد آنان بودهاند؛ تا به حال يك آخوند دربارى يا يك روحانى
وهابى را نديدهايم كه در برابر ظلم و شرك و كفر خصوصا ا در مقابل شوروى متجاوز و آمريكاى جهانخوار ايستاده باشد»
(خمينى2961/6/29 ،ش).

راه مقابله و برونرفت از فتنه سلفى تكفيرى
امروز براى مقابله با فتنه دشمنان در جهان اسالم كه در پوشش جريانهاى سلفى تكفيرى رخ نموده و ملل مسلمان را سخت
درگير خود ساخته است ،ضمن توجه به ريشههاى فرهنگى ،سياسى ،اقتصادى و اخالقى حربه تكفير و نيز آگاهى بر پيامدهاى
منفى آن براى همه مسلمانان ،بايد ابتدا از «نقش علماى دين و رهبران مذهبى» سخن گفت؛ زيرا علماى دين در همه مذاهب و
نحلههاى اسالمى ،مسؤوليت پاسدارى از اسالم و ارزشهاى واالى آنرا بر عهده دارند و براساس شناخت عميق از قرآن ،اصول
دين و معارف اسالمى ،نقش مهمى را در آگاهى بخشى و راهبرى مردم بر عهده دارند .بنابراين بايستى در مبارزه با هرگونه
بدعت دينى ،فرق انحرافى نوظهور ،ناهنجارىهاى اجتماعى و حفظ نواميس دينى و ع ّزت و شرف مسلمانان نيز پيشگام بوده،
بهطور جدى وارد عرصه مبارزه با تكفير و جريانهاى تكفيرى شده ،ضمن شناختن و شناساندن مفاسد و پيامدهاى زيانبار آن در
جامعه اسالمى ،به وظيفه اساسى و خطير خود در اين مقطع حساس تاريخى عمل نمايند .البته در حوزههاى علميه از گذشته
تاكنون ،افراد زيادى اين مسؤوليت مهم را بهخوبى انجام داده و همانند سدّى نفوذ ناپذير ،در برابر بدعتها و اتهامات و
نسبتهاى ناروا ايستادهاند و بهعنوان مرزبانان حقيقى اسالم ،به طرق مختلف گفتارى و نوشتارى ،به پرهيز از افراط و تفريط و
تبليغ مشى ميانهروى و اعتدال اسالمى پرداختهاند ،اما متأسفانه اين شيوه در جهان اسالم عموميت نداشته و الزم است اين رويه،
از سوى تمام علماى متعهد فرق و مذاهب اسالمى مورد توجه جدى قرار گرفته و عموميت يابد.
امام خمينى با آگاهى كامل از نقش مهم علماى دين و روحانيت در مقابله با بدعتها و هجمه دشمنان اسالم به ارزشها و
آرمانهاى دينى چنين بيان مىدارد كه اسالم و مذهب مقدس جعفرى ،سدّى در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آنها است و
روحانيت سدّى است كه با وجود آن اجانب نمىتوانند بهنحوى كه دلخواه آنها است ،با كشورهاى اسالمى و بهخصوص با كشور
ايران رفتار كنند ،بنابراين قرنها است كه با نيرنگهاى مختلف براى شكستن اين س ّد نقشه مىكشند ،گاهى از راه مسلط كردن
عمال خبيث خود در كشورهاى اسالمى و گاهى از راه ايجاد مذاهب باطله وترويج بابيّت و بهائيت و وهابيّت و گاهى از طريق
احزاب انحرافى (ر.ك :خمينى ،بىتا ،ج ،9ص.)921
رهبر معظم انقالب نيز با اِشراف بر نقش و مسؤوليت خطير رهبران و علماى مذاهب اسالمى در شرايط كنونى جهان ،مهمترين
و اولويتدارترين وظايف آنان را ايجاد يك نهضت علمى ،منطقى و فراگير براى ريشه كن كردن جريان تكفير ،همچنين
روشنگرى نسبت به نقش سياستهاى استكبارى در احياى اين جريان و نيز اهتمام جدى و مطالبه عمومى در قضيه فلسطين
بهعنوان مسأله اصلى دنياى اسالم برشمرده است (ر.ك :بيانات مقام معظم رهبرى2929/2/9 ،ش).
بنابراين علماى مسلمان بهعنوان رهبران فكرى جوامع اسالمى ،بايد با رويكردهاى افراطگرايانه و يا تفريطگرايانه در مذاهب كه
مغاير با كتاب و سنتاند ،مقابله كنند و ضمن تكيه بر مسائل و مواضع مشترك ،در برابر هجمه مستمر دشمنان و تبليغات
شبههانگيز غيرقابل پذيرش در اسالم ،موضعگيرى قاطع به عمل آورند .البته ناگفته نماند كه امروز نقش علماى آگاه و بصير و
تالش آنان براى وحدت و هدايت افرادى كه خدا ،پيغمبر ،قرآن و قبله واحدى دارند ،بر هيچكس پوشيده نيست.
از ديگر راههاى مقابله با جريانهاى تكفيرى و برونرفت از اين فتنه ،نگاه راهبردى به «وحدت و تقريب و انسجام اسالمى» در
مقابل تفرقه افكنى دشمنان است .از منظر امام خمينى و مقام معظم رهبرى ،مهمترين و كليدىترين اصل در حوزه جهان اسالم،
اصل وحدت و انسجام اسالمى است .بنابراين كاربرد فراوان واژه وحدت در لسان امام راحل و رهبرى ،بىترديد حاكى از
اهميت آن بوده است .امروزه نيز از اين دو شخصيت ،بهعنوان بزرگترين مناديان وحدت ياد مىشود.
مقام معظم رهبرى در طرح وحدت و انسجام اسالمى ،همواره نگاه راهبردى داشته و هيچگاه وحدت تاكتيكى ،ملى و يا
ايدئولوژيكى را مد نظر نداشته است .ايشان از همان آغاز مسؤوليت رهبرى و در طول تالشهاى وحدتگرايانه خود دچار
سطحىنگري و كلى گويى نشده و آنرا بهعنوان راهبرد از متن مبانى دينى مطرح كرده و مىگويد« :ما در مسأله وحدت ،جدى
هستيم .ما اتحاد مسلمين را هم معنا كردهايم .اتحاد مسلمين ،بهمعناى انصراف مسلمين و فِرَ ق گوناگون از عقايد خاص كالمى و
فقهى خودشان نيست ،بلكه اتحاد مسلمين به دو معناى ديگر است كه هردوى آن بايد تأمين بشود :اول اينكه فِرَ ق گوناگون اسالمى
(سنى و شيعه) كه هركدام فرق مختلف كالمى و فقهى دارند حقيقتا ا در مقابله با دشمنان اسالم ،همدلى و همدستى و همكارى و
همفكرى كنند .دوم اينكه فرق گوناگون مسلمين سعى كنند خودشان را به يكديگر نزديك كنند و تفاهم ايجاد نمايند و مذاهب فقهى

را باهم مقايسه و منطبق كنند .بسيارى از فتاواى فقها و علما هست كه اگر مورد بحث فقهى عالمانه قرار بگيرد ،ممكن است با
مختصر تغييرى ،فتاواى دو مذهب به هم نزديك شود» (ر.ك :بيانات مقام معظم رهبرى2961/3/99 ،ش).
ايشان ضمن تأكيد هميشگى بر وحدت كلمه و تقويت همدلى ميان مسلمانان و پرهيز از هرگونه تفرقه افكنى هشدار مىدهد كه در
سطح دنياى اسالم ،يك تالش وسيع و عميقى (براى تفرقه ميان مسلمانان) از سوى دشمن محسوس است و دشمنان بهدنبال آن
هستند ،تا اختالف مذهبى را بزرگ كنند و جنگ شيعه و سنى را در هر نقطهاى از دنيا كه ممكن باشد ،بهوجود بياورند (ر.ك:
پيام نوروزى مقام معظم رهبرى2916 ،ش) .ايشان ضمن فراخواندن جهان اسالم به اتحاد و همدلى ملتها و دولتهاى اسالمى،
در توصيه به آنها تأكيد كرده است كه بايد بيدار باشند و نبايد دشمن ،توطئهها و حركتهاى او را كوچك بشمارند ،بلكه همواره
بايد بيدارى ،برحذر بودن و هشيارى خود را حفظ كنند (ر.ك :بيانات مقام معظم رهبرى2919/9/29 ،ش).
مقام معظم رهبرى با اشاره به حيلههاى دشمن در اختالف افكنى ميان مسلمانان اظهار مىدارد ،بدانيد آن كسانىكه شيعه را عليه
سنى و سنى را عليه شيعه تحريك مىكنند ،نه شيعه را دوست دارند و نه سنى را ،با اصل اسالم دشمناند« .رحَ مَاء َب ْي َنه ْم»؛ يعنى
برادران مسلمان بين خود رحيم و مهربان باشند .دشمن از هردو طرف تالش مىكند .از يك طرف غالىگرى و ناصبىگرى را
ترويج مىكند و شيعه را در چشم سنى ،دشمن حقيقى معرفى مىكند و بعضى از متحجّرين دينى هم متأسفانه باور مىكنند؛ از
سوى ديگر شيعه را به اهانت به مقدسات و ارزشهاى سنى وادار مىكند .توطئه دشمن آن است كه اين دو مكتب را در مقابل هم
قرار دهد .اين اختالف در جهت از بين بردن هويت يك ملت و در موضوعاتى ايجاد مىشود كه نبايد بين آنها باشد .به علماى
محترم شيعه و سنى گفتم شما دم از وحدت مىزنيد و اين خيلى خوب است و من هم از شما ممنونم ،اما از كيد دشمن غافل نباشيد.
دشمن از راههايى وارد مىشود كه ممكن است شما از آن غفلت كنيد و به آن توجه نداشته باشيد ،هوشيار باشيد و دشمن را در هر
لباسى بشناسيدَ « ،ولَ َتعْ ِر َف َّنه ْم فِى لَحْ ِن ا ْل َق ْو ِل» (محمد)92 ،؛ از سخنانشان هم مىتوان آنها را شناخت (ر.ك :بيانات مقام معظم
رهبرى2912/29/6 ،ش).
از ديگر اقدامات مهم راهبردى براى برونرفت از فتنه سلفى تكفيرى در حال و آينده جهان اسالم ،تأسيس «مركز جهانى مبارزه
با جريان سلفى تكفيرى» از سوى مسلمانان است .متأسفانه يكى از نقاط ضعف جهان اسالم ،خفتهگى و رخوت مراكز پژوهشى و
دشمنان وحدت اسالمى ،به نوشتن يا ترجمه
علمى است كه بهجاى جريانشناسى و رصد روزمره جديدترين وقايع و راهبردهاى
ِ
چند مقاله اكتفا كردهاند .همين مسأله موجب دورى از فضا و ميدان اصلى مبارزه با جريانهاى سلفى تكفيرى شده است .اتفاقات
امروز ،حاصل برنامهريزىهاى ديروز بازيگران آن است و شناخت به موقع خطر ،واكنش مناسب به موقع را ممكن مىسازد و
بنابراين اين كار ،نيازمند تأسيس مركزى است كه جهان اسالم را بهطور مستمر و مداوم رصد كند .هرچه آگاهى و شناخت
مسلمانان از دوستان و دشمنان وحدت اسالمى و اغراض و مقاصد شوم آنان بيشتر شود ،قدرت آنها در خلق ابتكارات تقريبى
بيشتر خواهد شد .چنان كه دشمنان اسالم از ديرباز براى تحقق منافع خود در زمانهاى مختلف ،بدون وقفه و بهطور مستمر
تمامى اختالفات درونى ميان مسلمانان از مذاهب مختلف را رصد و آنها را ذخيره مىكنند؛ سپس در زمان مقتضى با برجسته
ت
كردن همين نقاط اختالف ،نقاط ضعف جهان اسالم را نشانهگيرى كرده و آتش فتنه را برپا مىكنند .بنابراين براى برونرف ِ
راهبردى از جريانهاى انحرافى و نيز پيشگيرى از وقوع ساير فتنهها در جهان اسالم ،نياز به پژوهشها و برنامهريزىهاى
دقيق ،بيش از پيش احساس مىشود كه اين امر جز در مراكز تحقيقاتى و علمى متمركز ،مشترك و پويا در جهان اسالم محقق
نخواهد شد.
يكى ديگر از اقدامات مهم مسلمانان براى رهايى از شر جريانات سلفى تكفيرى «دشمنشناسى» مستمر است؛ زيرا دشمنان اسالم
از مهمترين عوامل شكلگيرى و تجهيز مالى و نظامى اين جريان انحرافى و افراطى در جهان اسالم هستند .آنان بهخوبى
دريافتهاند كه امروز بهترين راه مقابله با اسالم ناب محمدى ،دامن زدن به زمينههاى افتراق و اختالف ،ايجاد جو بدبينى و
اتهامزنى بين مسلمانان و نزاع در جوامع اسالمى به نام تكفير است ،چنان كه هفته نامه اكومنسيت چاپ لندن به وضوح اعالم
مىكند ،امروز بهترين چيزى كه نويد جلوگيرى از گسترش انقالب شيعه را مىدهد ،رد رسمى مذهب تشيع توسط سنيها است.
در مقابل اين فتنهگرى و هجمه آشكار به شريعت عقلى ،منطقى و رحمانى اسالم ،ضرورى است رهبران و علماى جوامع
اسالمى براى جلوگيرى از تكرار مصائب گذشته مسلمانان ،در كنار خداشناسى «دشمنشناسى» را نيز به مسلمانان تعليم دهند و
ضمن افشاىترفندهاى استعمار ،سطح آگاهى و اطالعات سياسى مردم از ماهيت واقعى رخدادهاى بينالمللى در جهان و منطقه
خاورميانه را ارتقا بخشيده ،بر قدرت مقابله مسلمانان با توطئهها و شگردهاى سلطهگران جهانى افزوده ،آنان را از خطر گرفتار
شدن در دام دشمنان رهايى بخشند .رهبر معظم انقالب در اهميت دشمنشناسى و توجه اذهان نسبت به دشمن اصلى بيان كرده
است كه امروز يك عدهاى در بخشهاى مختلف دنياى اسالم به نام گروههاى تكفيرى ،وهابى و َسلَفى ،عليه ايران ،عليه شيعه و
تشيع ،دارند تالش مىكنند ،كارهاى بد و زشتى مىكنند ،حماقت مىكنند ،اما اينها دشمنهاى اصلى نيستند؛ دشمن اصلى ،آن
كسى است كه اينها را تحريك مىكند ،آن كسى است كه پول در اختيارشان مىگذارد ،آن كسى است كه وقتىانگيزه آنها اندكى
ضعيف شد ،با وسايل گوناگون آنها را انگيزهدار مىكند؛ دشمن اصلى آن كسى است كه تخم شكاف و اختالف را بين آن گروه
پنهان سرويسهاى امنيتى و اطالعاتى است .بنابراين مكرر گفتهايم اين گروههاى بىعقلى
نادان و جاهل مىافشاند؛ اينها آن دست
ِ
را كه به نام َسلَفىگرى ،به نام تكفير ،به نام اسالم با نظام جمهورى اسالمى مقابله مىكنند ،دشمن اصلى نمىدانيم ،اينها فريب
خوردهاند ...دشمن اصلى آن دشمن پشت پرده است ،آن دست نه چندان پنهانى كه از آستين سرويسهاى امنيتى بيرون مىآيد و

گريبان مسلمانان را مىگيرد و آنها را به جان هم مىاندازد (ر.ك :بيانات مقام معظم رهبرى2929/9/29 ،ش) .رهبر انقالب در
اين سخنان ،ضمن آموزش دشمنشناسى به آحاد مسلمانان ،آنان را به بازشناسى دشمن اصلى از دشمن فرعى دعوت مىكند.
ايشان در فرازهايى ديگر از سخنانشان ،با پرده برداشتن از نقشه دشمنان اسالم ،علت اصلى شكلگيرى تكفيرىها در جهان را،
منصرف كردن اذهان عموم از مسأله اصلى يعنى «مسأله فلسطين» و اغفال امت اسالمى از حضور دشمن در دل دنياى اسالم
برمى شمرد (ر.ك :بيانات مقام معظم رهبرى2929/6/26 ،ش).
بنابراين ضرورى است ملل مسلمان براى نجات از توطئهها و سيطره دشمنان ،همواره از ساده انديشى و حسن ظن نسبت به آنان
دورى گزيده ،ضمن افزايش هوشيارى و بيدارى خود ،از تمام ظرفيتهاى مادى و معنوى خود براى شناسايى توطئههاى دشمن
در هر شكل و رنگى سود جسته و آنها را خنثى نمايند.

نتيجه
 .2عبرت گرفتن از پيامدهاى منفى منازعات مسلمانان در طول تاريخ گذشته و دورههاى مختلف زمانى ،همواره بايد مورد
توجه و نصبالعين تمامى فرق و مذاهب اسالمى باشد؛ زيرا تكفيرهاى نابجا در گذشته ،حوادث غمانگيزى را رقم زد و فضاى
مسمومى را ايجاد كرد كه بهسبب آن ،از پيشرفت و تعالى انديشههاى خالق و مبتكر جلوگيرى كرد و اكثر جوامع اسالمى را
دچار ركود فكرى و عقب ماندگى علمى در عرصههاى مختلف گردانيد .در نتيجه ،صفا و صميميت اسالمى قربانى منازعات
فرقهاى شد و مجد و عظمتى كه مسلمانان در سايه همبستگى و روحيه اخوت اسالمى بهدست آورده بودند ،از هم پاشيده گشت.
در چنين فضاى مسمومى ،نصايح پيامبر گرامى اسالم فراموش شد و قلمها و قدمها ،عليه يكديگر به كار رفت؛ جنگهاى
خانمانسوز و خونين به اسم دفاع از دين و مذهب برپا گرديد و بحثهاى سطحى و غير ضرورى ،اصولى شمرده شد .هريك
ديگرى را بدعتگذار ،كافر ،ملحد و غيره قلمداد كرد و از تكفير و طرد و لعن يكديگر براى پيشبرد اهداف خود ،استفاده كرد.
يكى ديگرى را «رافضى» خواند و آن ديگر مهر «ناصبى» بر پيشانى مخالف خود زد .بهسبب اين مشاجرات و منازعات
تاكنون خونهاى زيادى ريخته شده و استعدادهاى مسلمانان در مسيرهاى بيهوده و انحرافى هدر رفته و افكار خالق و ابتكارات
علمى و فنى مهجور شده و در اين ميان ،دشمنان اسالم و امت اسالمى همواره سود فراوان برده و مىبرند؛ زيرا كشتار مسلمانان
در اثناى اين مخاصمات و منازعات مذهبى بهدست خود مسلمانان ،آرزوى هميشگى و ديرين رژيم غاصب صهيونيستى براى
كاستن از جمعيت مسلمانان بوده است.
 .9امروز دشمنان اسالم بهسركردگى آمريكا ،با توجه به ضربهاى كه از جمهورى اسالمى ايران بهعنوان پرچمدار اسالم ناب
محمدى(ص) در مقاب ِل اسالم دريوزگى و تحقير و ذلت (اسالم آمريكايى) متحمل شده و مىشوند ،روز به روز بر كينه و
عداوتشان نسبت به اسالم و مسلمانان بيشتر مىگردد و بنابراين با بسيج تمام قواى مادى و معنوى خود براى جلوگيرى از تأثيرات
انقالب اسالمى بر حركت بيدارى ملل مسلمان ،مىكوشند باترفندهاى مختلف و ابزارهاى گوناگون ازجمله ايجاد گروههاى
تروريستى تكفيرى (النصره ،داعش و ،)...چهره غير منطقى ،زشت و خشنى از اسالم و مذاهب آن به جهانيان معرفى كنند و با
تبليغات وسيع رسانهاى ،هردم بر طبل اسالم هراسى و به تبع آن ايران هراسى مىكوبند و هدف اصلى آنان از تمامى اين
توطئهها و دسيسهها ،ضربه زدن به كيان اسالم و هدم آن است ،چنان كه سيد جمالالدين اسدآبادى در يك قرن گذشته بهخوبى
آنرا دريافته و در هشدار به مسلمانان اعالم كرده ،هر مسلمانى بايد بداند كه انگليس قصد دارد دين اسالم را براندازد و مسلمانان
را در همه جاى كره زمين نابود سازد ،اگرچه اين كار شدنى نيست.
 .9اكنون و در چنين مقطع حساسى از تاريخ جهان ،مهمترين اقدامات راهبردى براى برونرفت از فتنه جريانهاى سلفى
تكفيرى ،ايفاى نقش مهم علماى دينى ،بسط وحدت و تقريب مذاهب اسالمى با تأكيد بر مشتركات و دورى جستن از افراط و
تفريط ،ايجاد مركز مبارزه با انحرافات فكرى و جريانهاى تكفيرى در جهان اسالم و نيز دشمنشناسى است .امروز تمام
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