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با كاوشگران تاريخ و
دانشوران معرفت

جناب حجت االسام دكتر سيد حميد روحاني 
بدين وسيله خدمتتان س��ام عرض مي كنم و قبولي طاعات و عبادات جنابعالي را از 
درگاه حضرت احديت مسئلت مي كنم. از خيلي وقت پيش مترصد بوديم به دعوت نامه اي 
كه خدمتتان فرس��تاديم ج��واب بفرماييد و در ش��هر مقدس قم، جمع م��ا طلبه ها را 
مستفيض كنيد كه مع االسف جور نش��د و با ماه رمضان مصادف شد. علي ايحال فكرم 
رسيد كه بعضي از سؤاالت را براي جنابعالي بفرستم و كتباً جواب بگيرم. اين سؤال را يك 
روز سر درس آقاي... به ميان آوردم، جواب راضي كننده اي ندادند. اميدوارم اين جسارت 
حقير را عفو كنيد و سؤالي را كه در زير مي آيد قبول زحمت فرموده جواب مرقوم فرماييد 
و آن سؤال اينكه چرا ايران اين همه براي سوريه و دولت آن، كه دنبال انجام احكام خدا 
در آن كشور نيست اصرار مي كند و اصًا چرا همه دنيا ريخته اند بر سر آن؟ مگر بشار اسد 
چه كار كرده اس��ت؟ خواهش دارم به اين نامه جواب عنايت بفرماييد. در اين ماه عزيز 
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پاسخ 
با سام و تشكر 

پاسخ به اين پرس��ش به يك مقاله مفصل نياز دارد تا بتوان واقعيت ها را روشن كرد. با 
وجود اين ما تا آن پايه اي كه در گنجايش اين بخش مي باش��د موضوع را باز مي كنيم و 

اميدواريم كه بتوانيم حق مطلب را ادا كنيم.
در مورد اينكه چرا ايران از دولت سوريه با اينكه يك دولت مطلوب يا به تعبيري ايده آل 
نيس��ت حمايت مي كند، بايد اين نكته را يادآور شويم كه نظام جمهوري اسامي ايران 
طبق اصول اسامي، عقلي، سياس��ي و ديپلماسي و بر مبناي آينده نگري و دورانديشي 
هيچ گاه و هرگز نمي تواند و نشايد كه با شيطان بزرگ و ديگر شيطان هاي جنايت پيشه 
و ديكتاتوري كه او را همراهي مي كنند، در يك صف قرار بگيرد و هدف واحدي را دنبال 
كند؛ اسام ناب محمدي)ص( با امريكا، رژيم صهيونيستي و ديگر رژيم هاي خودفروخته  
و بيگانه پرست منطقه هرگز راه مشترك و هدف مشتركي ندارد. نظام جمهوري اسامي 
حتي در برابر حمله امري��كا به عراق در آن بره��ه اي كه صدام خون آش��ام، ايران را در 
جنگ خانمانسوز به ويرانه بدل كرده بود، برخاف انتظار و پندار ناظران سياسي جهان 
و خود صدام، به جنگ با او برنخاس��ت و از آن فرصت براي انتق��ام از او با امريكا همراه 
نشد و گلوله اي به سمت عراق شليك نكرد. بنابراين در شرايطي كه جهانخواران غربي 
و صهيونيس��م بين المللي و مزدوران حلقه به گوش آنان در منطقه براي سرنگوني بشار 
اسد به توطئه برخاسته اند ايران اس��امي نمي تواند بي تفاوت بماند و دست روي دست 
بگذارد؛ زيرا امروز رژيم اس��د تاوان حمايت از مقاومت و پشتيباني درازمدت از ايران را 
مي پردازد و به گناه اينكه در درازاي سي و اند سال پس از پيروزي انقاب اسامي در كنار 
ايران ايستاده است مورد مجازات قرار مي گيرد. براي روشن تر شدن اينكه چه نقشه ها 
و توطئه هايي جهانخواران غربي و زورمداران منطقه را به رويارويي با سوريه برانگيخته 
است بازگو كردن برخي از مواضع دولت سوريه و نقشه هاي بي شمار استكبار جهاني در 
حمله به آن دولت بايسته به نظر مي رسد؛ از اين رو، ما به صورت كوتاه و گذرا به شمارش 

آن مي پردازيم: 
1. امريكا و رژيم صهيونيستي در بررسي علل و عوامل شكست سنگين خود در جنگ 
33روزه با حزب اهلل لبنان به درستي دريافتند كه يكي از عوامل عمده شكست، پشتيباني 
لجستيك سوريه از مقاومت بوده است؛  از اين رو، برآن اند اين پشتوانه قوي و توانمند را 

از حزب اهلل بگيرند.
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2. صهيونيست هاي اشغالگر در پي موج بيداري اس��امي كه منطقه خاورميانه را فرا 
گرفته و سقوط ديكتاتورهايي كه نقش گماش��تگان محافظ براي صهيونيست ها را ايفا 
مي كردند، از اين نگران اند كه مبادا دولت س��وريه از اين شرايط براي حمله به سرزمين 
اش��غالي و آزادي ارتفاعات ج��والن بهره برداري كن��د؛ از اين رو، اين هجوم گس��ترده 
كشورهاي غربي � عربي در واقع در راه پيش��گيري از حمله رهايي بخش سوريه است و 
رژيم هاي تركيه، آل سعود و... امروز نقش سپر باي رژيم صهيونيستي را بازي مي كنند. 
يكي از تاكتيك هاي درازمدت رژيم صهيونيستي اين است كه هر گاه از گروه و سازمان 
يا از كشور و دولتي احس��اس خطر مي كند، حتي االمكان مس��تقيم به رويارويي با آن 
برنمي خيزد و با توطئه هاي شيطاني تاش مي كند قدرت هاي ديگري را به رويارويي با 
آن خطر بكشاند. آن روز كه سازمان آزادي بخش فلسطين در كشور اردن پايگاه مقاومت 
مهيبي پديد آورد و در نبرد كرامه ضربه جانانه  و س��نگيني بر رژيم صهيونيس��تي وارد 
كرد، اين رژيم براي اينكه در برابر مقاومت خس��ارت هاي جاني و مالي بيشتري نبيند 
رژيم اردن را به عنوان سپر با به مقابله با مقاومت واداشت. ملك حسين جاد به نيابت 
از رژيم صهيونيستي به جنگ با سازمان آزادي بخش فلسطين برخاست و در يك نبرد 
نابرابر و طوالني توانست 25هزار نفر از ورزيده ترين و ماهرترين چريك هاي فلسطيني را 
قتل عام كند و آن سازمان را از اردن بيرون بريزد و خيال صهيونيست ها را آسوده سازد. 
سازمان آزادي بخش فلسطين پس از اين فاجعه خونين به لبنان پناه برد و در جنوب 
لبنان، در مرز با فلسطين اشغالي براي رژيم صهيونيستي خطرساز شد. صهيونيست ها 
اين بار از گروه هاي فاالنژ و ماروني لبنان براي خود سپر با ساختند و اين گروه ها به نيابت 
از رژيم صهيونيستي سالياني با سازمان آزادي بخش فلسطين جنگيدند و لبنان كه روزي 
عروس خاورميانه شمرده مي شد به ويرانه اي جغدنشين بدل شد تا رژيم صهيونيستي 

با آسودگي به تجاوز و اشغالگري ادامه دهد.
در پي پيروزي انقاب اسامي، رژيم صهيونيستي احس��اس خطر كرد كه شايد امام 
رزمندگان ايران را به مرز فلسطين اش��غالي روانه كند و با حمله اي برق آسا اشغالگران 
فلسطين را از آن سرزمين مقدس بيرون براند و فلسطين را آزاد سازد؛ از اين رو، صدام را 
كه براي روز مبادا در آب نمك خوابانده بودند به صحنه آوردند. صدام و حزب بعث عراق 
به نيابت از رژيم صهيونيستي در درازاي هشت سال با ايران جنگيد و آن رژيم اشغالگر 
به تماشا نشست و به اين صحنه خونين خنديد و از خطر خشم و خروش خميني براي 

مدتي رهايي يافت.
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اكنون در پي س��قوط ديكتاتورهاي دست نشانده و گماش��تگان بي اراده، خطر رژيم 
بشار اسد براي صهيونيست ها جدي است. اين رژيم با ارتشي مجهز و نيرومند و با كمك 
مقاومت و حزب اهلل مي تواند براي اشغالگران خطرساز باشد؛ از اين رو، حدود 28 كشور از 
جمله رژيم هاي عربستان، قطر و تركيه به نيابت از رژيم صهيونيستي با سوريه به جنگ 
برخاسته اند تا آن رژيم اشغالگر و خون آشام بتواند به اشغالگري و خون ريزي و جنايت 

در فلسطين اشغالي ادامه دهد.
3. پدي��د آوردن تفرقه و اختاف ميان كش��ورهاي اس��امي و عرب��ي و ايجاد كينه و 
خصومت مي��ان آنان و پيش��گيري از اتحاد امت اس��امي از ديگ��ر توطئه هاي ننگين 

جهانخواران در اين يورش و هجمه به سوريه است.
4. سازش ناپذيري رژيم س��وريه با صهيونيس��ت ها در درازاي نيم قرن گذشته در آن 
شرايطي كه بسياري از كشورهاي تندرو يا به اصطاح معتدل عربي با رژيم صهيونيستي 
كنار آمدند و آن رژيم را به رسميت شناختند براي استكبار جهاني مشكل ساز و غيرقابل 
تحمل شده اس��ت؛ از اين رو،  راه رهايي از اين بن بست را در اين مي بينند كه رژيم بشار 

اسد را سرنگون كنند.
5. دولت سوريه در درازاي سي  و اند سال پس از پيروزي انقاب اسامي سياست واحد 
و يكساني در برابر ايران داشته و در هر شرايطي در كنار ايران ايستاده است. جهانخواران 
با اين هجمه وحشيانه و همه جانبه مي خواهند دولت سوريه را گوشمالي بدهند تا براي 
ديگران نيز درس عبرتي باشد كه بدانند ايس��تادن در كنار ايران تاوان سختي به همراه 

دارد. 
6. پيشگيري از اوج و پيشرفت  بيداري اس��امي و انقاب منطقه اي از ديگر نقشه  ها و 
انگيزه هاي جهانخواران و مزدوران آنان براي هجمه به س��وريه است. آنها بر اين باورند 
كه اگر نظام سوريه فرو پاشد موج انقاب در منطقه فروكش مي كند، انقابي ها تضعيف 
مي ش��وند و رژيم هاي س��عودي، قطر، تركيه و ديگ��ر رژيم هاي ديكتاتور و همدس��ت 
صهيونيس��ت ها مي توانند از خطر م��وج بيداري اس��امي و انقاب مردم��ي برهند و 

حكومت هاي خود را استواري بخشند.
7. استكبار جهاني در اين هجمه شيطاني به سوريه اگر بتواند نظام آن كشور را متاشي 
كند، نه تنها حزب اهلل لبنان و مقاومت فلس��طين را در تنگنا و محاصره قرار مي دهد و به 
چالش مي كشد، بلكه حلقه محاصره ايران را نيز تنگ تر مي كند و فشار بر ايران را افزايش 

مي دهد. 
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8. به فراموش��ي س��پردن موضوع فلس��طين و تحت الش��عاع قرار دادن  جنايت ها و 
خون ريزي هاي رژيم صهيونيستي در سرزمين فلسطين و رهانيدن آن رژيم خون آشام 
از فش��ار افكار جهاني و خش��م و خروش ملت هاي آزاده جهان يكي ديگر از انگيزه ها و 

نقشه هاي هجمه و حمله گسترده به سوريه است. 
9. سرازير كردن سيل اسلحه به س��وي منطقه خاورميانه و فروش ساح هاي جنگي 
به دولت هاي تبهكاري ك��ه روي درياي نفت نشس��ته اند و فعال ك��ردن كارخانه هاي 
اسلحه س��ازي غرب كه اكنون در بحران اقتصادي ش��ديدي به س��ر  مي برن��د، از ديگر 

توطئه هاي پشت پرده جهانخواران در اين يورش خونين به سوريه است. 
10. پديد آوردن پايگاهي امريكايي- صهيونيستي در سوريه در اين شرايطي كه پايگاه 
آنان در مصر و در برخي از كشورهاي ديگر در معرض از دست رفتن و نابود شدن است، 
نقشه شوم ديگري است كه شيطان بزرگ و همدستان او را به يورش به سوريه وامي دارد. 
امريكا بر اين باور بود كه نظام س��وريه، نظامي ناتوان و سس��ت پايه است و با يك حمله 
مي تواند آن را از هم بپاشاند و آن كشور را به پايگاهي نظامي-  سياسي بدل كند؛ ليكن 
امروز دريافتند رژيم بشار اسد از پشتيباني مردمي برخوردار است و بيدي نيست كه با 

اين بادها بلرزد.
11. آنهايی كه حتی اطاع اندكی از تاريخ افكار نژادپرستانه صهيونيسم دارند می دانند 
كه افراطی های اين رژيم جعلی، تمايات اشغالگری و نژادپرستانه خود را با تحقق شعار 
»از جوالنگاه اس��تر تا وادی صهي��ون« تحقق يافته می دانند؛ و چ��ون در ذهن معيوب 
صهيونيس��ت ها جوالنگاه اس��تر دامنه اش تا بخش مركزی ايران يعنی همدان و دشت 
قزوين كشيده می ش��ود نبايد ترديد كرد كه بخش وسيعی از سرزمين ايران در مطامع 
استعماری صهيونيسم و اربابان آن قرار دارد. آيا عقل به ما نمی گويد به جای درگير شدن 
با دش��من جرار در داخل مرزها و دادن خسارت های سنگين انس��انی و غيره از كسانی 

حمايت كنيم كه در خط مقدم با اين رژيم انسان كش می جنگند؟ 
اينها حداقل داليلی است كه كمك به دولت های خط مقدم مبارزه با اسراييل را انسانی 

و اسامی نشان می دهد. 
و مكروا و مكراهلل واهلل خيرالماكرين.


