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Sectarian Intonations of Khamenei's Call for Moslem Unity! 

 
 اسماعيل نوری عال

  است؟زيتفرقه انگ ريد غدي سخنان خامنه ای در عچرا
 

رھبر حکومت اسالمی نه تنھا تقصیر شعله ور شدن دعوای شیعه و سنی را، که شیعیان خود 
می اندازد بلکـه توجـه   » و در رأس آن آمریکاقدرت ھای استکباری «باعث و بانی آن شده اند، به گردن     

نمی کند که این سخنان را در چه روزی ادا می کند ـ روزی که اساس آن بر نفی ھمهء باورھای مذھبی 
 .سنیان و اصرار بر بازآفرینی بافته ھای ضد تاریخی شیعیان قرار دارد

 
ه مسلمانان ن تر شده است و بنظر می رسد کین بغداد خونیدر پی اعدام صدام حس

افته یلمبرداری شده و ھمراه با صداست، درین اعدام، که پنھانی فیدن صحنه ھای ایسنی با د
شان دل می سوزانند و یان عراقی، ھمان ھا که رھبران جمھوری اسالمی برایعیاند که ش

ک ین را نه بعنوان یه، صدام حسیتشان می کنند، با در دست گرفتن دولت و قوه قضائیتقو
ان محاکمه کرده، در پای چوبهء یعیخی با شیت تاریاسی، بلکه بعنوان مظھری از ضدیسآدمکش 
عه بودن آنھا یـ شعارھائی که ش» فیعجل فرجه الشر«و » اشھد ان علی ولی اهللا«اد یدارش فر

ک سنی را به دار یا شود که آنان یند تا حالی دناده و کاری کرده یرا مسجل می ساخت ـ کش
ده باشد می تواند گواھی دھد که مراسم اعدام یلم ھولناک را دیکس که آن فھر . خته اندیآو

عی بود و افشای یک مراسم مذھبی شیاسی، که یه مدنی و حتی سیک مراسم تنبیصدام نه 
جه ای نمی توانسته داشته باشد جز برافروختن شعله ھای آتش خشم کسانی که با یآن ھم نت

 زیش را از دست داده اند و نیو قدرت قاھره خورفاه شکست صدام حکومت و شغل و درآمد و 
 . ان جھان گستردهء اسالم، بطور کلییسن

 بنظر می که قابل مشاھده شده بلکهست ین ماجرا تنھا در عراق نیر ایج تأثی نتاعنی،ی
ـ که عمومًا سنی مذھب اند ـ از  ان عراق کاری کرده اند که مردمان عالم اسالمیعیرسد که ش
عه ین عالم گستردهء اسالمی حسی از نفرت از شیشناک شوند و در سراسر ایاندمرگ صدام 
اگر ( حکومت اسالمیان عراق و رھبران یعیمًا می تواند به چشم شید که دود آن مستقیبوجود آ
 .خواھد رفت) انیرانیم عموم ایم بگوئینخواھ

نموده و مثل ، رھبر حکومت اسالمی، ھم درک ت اهللا خامنه اییآن خطر را یطبعًا ا
، زشتی عمل »استکبار«ر به گردن یشه فکر کرده است که می تواند با افکندن تقصیھم
ش، در جشن ین مبنا، ھفتهء پیبر ا. ده پنھان سازدیانی را که خود با پول نفت پروریعیش

ان جھان خواست یان و سنیعیراد شد، او از شیر خم، طی سخنانی که در قم اید غدیدن عیفرارس
 . متحد شوند» دشمنان اسالم«ه ین خود را کنار گذاشته و علیب» تالفاتاخ«تا 

 بود که ن حال، نابھنگامی شده و، در عن سخنرانی آنقدر ساختگی و سرھم بندییاما ا
ت ھای خبرگزاری ھای حکومت اسالمی ین زودی از اکثر سایکه به ھم(کمی دقت در متن آن 

مقالهء . ن حکومت را روشن کندید رھبران این دت تفرقه افکیمی تواند ماھ) پاک شده است
ت پرداخته و معنای آن ین ماھیخی به روشن کردن ای تارعی سرک بررسییحاضر می کوشد تا در 

را روشن سازد، چرا که گمان می کنم، برای خوانندگانی که با معنای کلمات بکار رفته در متون 
 .ستیش نیمایھودهء او قابل پیبستند، عمق تالش یمذھبی و سخنان خامنه ای آشنا ن

ک بھانهء اصلی یخ اسالم را به یان در تاریان و سنیعیم کل اختالف شیدر واقع، اگر بخواھ
. امبر اسالمینی پیدر مسئلهء جانش» ر خمید غدیع«ست جز یزی نین بھانه چیم، ایل دھیتقل
ن رسول اهللا ین جانشیامبر، چھارمیطالب، پسر عمو و داماد پیان معتقدند که علی ابن ابیسن

نی یبه جانش» ر خمیغد« در محلی به نام  اهللاند که علی را خود رسولیان می گویعیاست و ش
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ن او شده اند حق علی را یامبر جانشیجه، کسانی که پس از مرگ پیکرده و، در نت» منصوب«خود 
 . غصب کرده اند
افسانه پردازی ھا و در ت را از ورای ین واقعیم تا ایست؟ بکوشیخی چیت تاریاما واقع

ف مسئلهء امروزی یم تا تکلین دعوا بر سر آن توافق دارند تماشا کنیروشنائی خبرھائی که طرف
 . ن ھم روشن شودین مسلمیری خونیبانگیگر

نه، با یده از جھان فرو بست، بزرگان حکومت کوچک و محقر مدیامبر اسالم دیروزی که پ
ن نکرده و از امتش خواسته یینی برای خود تعی جانشنکه محمد بن عبداهللایبر سر ا» توافق«

ری و ی امت وی آمرـ از امارت و» امر«عنی صاحبان ی(» اواالمر منکم«است تا ـ در زبان قرآن ـ از 
کی یش، یدن مصالح خویزنی و سنجیاطاعت کنند، بر آن شدند که با را) ن خودیفرماندھی ـ در ب

عنی ی(ند ینما» عتیب«انتخاب و با او ) »نییجانش«به معنی (خالفت ت و یآمررا به » ن خودیب«از 
ن یشه اید قوم، پدر عایش سفیم، آنان ابوبکر، رین تصمیدر پی ا). ا قرارداد شوندی» عیب«با او وارد 
او به ھنگام فرار از » ار غاری«امبر در مکه، و ین گروندگان به پین ھمسر محمد، از نخستیمحبوب تر

ن حال، یدر ع. عت کردندیدند و با او بیرا برگز) نه النبی بعدییمد(ثرب یان یھودیه مکه و پناه بردن ب
صاحب فه ی، بعدًا خل»اطاعت از صاحبان امر«برای رساندن ارتباط معنوی مسند خالفت با دستور 

 .است» صاحب امر مؤمنان«شد، به معنی کسی که  »نیر المؤمنیام«لقب 
چند ن یھم که فقط کندمطرح د که یبفکرش نرس کسی ھم ک توافق عمومی بود وین یا
کی از منزلگاه ی، در )ن حج محمد پس از حدوث اسالمین و آخریاول(ش، در بازگشت از مکه یماه پ
ارانش سفارش کرده بود که ھرکس او را ی، محمد به »خم) ریا آبگی(ر یغد«ان راه به نام یھای م
ازی به انتخاب رھبر یجه، نیگاه کند و، در نتی خود می داند علی را ھم به ھمان چشم ن»موال«
 .امبر انجام گرفته استیست و انتصاب رھبر از جانب پین

ح ھم نمی دھند که یت است و توضین واقعیع» انتصاب الھی«ن یند ایان می گویعیش
ا مسلمانان ی؟ آه است و اشاره نکردن به آن واقعه چه بودگرانی دل سکوتیبراستی در آن روز دل

ن دھه پس از مرگ ی ـ  و بخصوص افراد خوش حافظه ای از آنان که قرآن نانوشته را تا چندنهیمد
ن مورد خاص دچار یاد می آوردند ـ در ایق زندگی محمد را بیامبر از حفظ داشته و دقایپ
ن یکرده بودند؟ و اگر چن» توطئه«ه علی ینه علیا ھمهء اھل مدیشده بودند؟ آ» فراموشی موقت«

خ اسالم یـ که از مسلمات تار» ر خمیغد«ان ی در جر از حاضران کسینه آن است کها یبود، چرا؟ 
ن ین جانشییکی نگرفته بود و ماجرا را به معنای تعی» اواالمر«را با معنای » موال«است ـ معنای 

 به سراغ علی نرفته بود؟ » ر خمیغد«ان یامبر ھم به استناد جریده و در پی مرگ پینفھم
. درست تر باشدآخر ن شق ید ھمین حکم می کند که بای نگری چنخیارمنطق علمی ت

ش را به ی در آنجا پسر عمو اهللار خم فکر نکرده بودند که رسولیعنی، اعراب حاضر در غدی
ان بعدی یعیات شی از جعلن ماجرایبر ا» انتصاب«معنای ل یتحمنی منصوب کرده است و یجانش
و در  ،»مولی«کتهء عربی اس یا در دی، »موال«واژهء . باشدن مورد الزم یحی در اید توضیشا. است

گر ھم یکدیدر عربی دارای سه معناست که دوتای اول آنھا متضاد » موالی«صورت جمعش 
مثًال اعراب . »بنده و عبد«آمده است و ھم به معنی » سرور و آقا«موال ھم به معنی . ھستند
، به معنی »موالی«ان را یرانین حال، ایند و، در عان می دانستیرانیران، خود را موالی ایفاتح ا

اور، دوست داشته شده، و یار و ی«معنای سوم موال ھم . بندگان و عبدھای خود، می خواندند
روان خود گفته باشد که یر خم به پیامبر نمی توانسته در غدیاز آنجا که پحال، . است» دوستدار

روان او ی، الزم است که برای درک فھم پ»ن بداندیھرکس مرا بندهء خود می داند علی را ھم چن«
ده اند که منظور ین فھمیا آنھا چنیعنی ی. رجوع کرد» موال«گر واژهء یاز سخنش، به دو معنای د

ا فکر کرده اند که یو »  ن بداندیھرکس مرا آقای خود می داند علی را ھم چن«امبر آن است که یپ
ھرکس مرا دوست «ا یو » ن بنگردیی داند علی را ھم چناور خود میھرکس مرا «د یامبر می گویپ

 . »دارد علی را ھم دوست داشته باشد
 ر خمیدر زمان حدوث داستان غداگر : پرسش اساسی است کی  ھمن استنتاجیل ایدل

ز در ین واژه در قرآن و نیرا ھم الغاء می کرد چرا ا» حکومت کننده«و » حاکم«معنای » موال«واژهء 
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 و 39ات ی، آ»انفال«؟ مثًال قرآن، در سورهء  استامدهین معنا نیامبر به ای منسوب به پگریعبارات د
نان می ین حال به آنان اطمیجھاد کنند و در ع» کافران«ه یمی خواھد که عل» مؤمنان«، از 40

رهء ا در سوی). کم نعم مولییان اهللا مول(آنھا است ) اوریار و ی(ن موال ین کار خدا بھتریدھد که در ا
، به معنی »ریعش«ف واژهء یدر کنار و ھمرد) »موال«کتهء عربی ید(» مولی«، لفظ 13هء یحج، آ
ز ین سوره نیهء آخر ھمیدر آ). ریلبئس المولی و لبئس العش(قرار گرفته است » ار و دمسازی«

کم فنعم یھو مول(» اری کنندهی«آمده است به معنای » رینص«ف واژهء یھمرد» مولی«واژهء 
است از واژهء » تیآمر«ن در حالی است که ھرکجا سخن از حکومت و یو ا). ریلی و نعم النصالمو
ن واژه که ھمگی بر محور امر کردن و یاستفاده شده است، آن ھم در صورت ھای مختلف ا» امر«

ن واژه در قرآن مکرر ید کمتر لفظ عامی به اندازه ایدر واقع شا. فرمان دادن و حکمرانی می گردند
 .ه باشدشد

ده، از یک می دیامبر که مرگ خود را نزدین حال، برخی از مفسران اعتقاد دارند که پیدر ع
روانش یر خم از پی در آبگ استراحتمھنگاعاقبت داماد خود پس از رفتنش سخت نگران بوده و 
ء ن نگرانی ھم آن بود که کمتر خانوادهیعلت ا. خواسته که علی را ھم مثل خود او دوست بدارند

ر علی بن یر شمشیا اعضائی را در زیرفتن اسالم ـ عضو یدا می شد که ـ قبل از پذیعربی پ
ده و یجه، ھرچه بر تعداد نومسلمان عربی که بوی نان شنیطالب از دست نداده باشد و در نتیاب

شتر می یوستند افزوده می شد تعداد زخم خوردگان از علی ھم بیگروه گروه به اسالم می پ
 .من نباشدیامبر جان او ایمال آن می رفت که پس از مرگ پشد و احت

م تا اداراک آنان را از سخن رھبر یستیامبر نیبھر حال، از آنجا که ما در سر مؤمنان ھمراه پ
م جز آنکه توجه خود را به آنچه واقعًا اتفاق افتاده یم، چاره ای نداریخود به درستی درک کن
 . می آنان به مقاصد و ادراکاتشان پی ببرم از کردارھاییمعطوف کرده و بکوش

ن برای ین جانشیی کسی در تع در روز وفات رسول اهللاند کهیخی به ما می گویات تاریواقع
ق، و پدر یامبر، مثل ابوبکر موسوم به صدیاران پین یک تریر خم نکرد و نزدیادی از واقعهء غدیامبر یپ

که به خاندان خود ـ (عنی عثمان بن عفان یر او، ز شوھر دو دختیگر او عمر بن الخطاب، و نیزن د
امبر لقب یوسته بود و، بمناسبت ازدواج با دو دختر او از جانب پیامبر پیه ـ پشت کرده، به پیبنی ام
ان انصار و مھاجرانی یاز مھره ھای اصلی در م) به معنی صاحب دو نور را گرفته بود» نیذوانور«

 .دندبودند که به خالفت ابوبکر رأی دا
نش اکراه داشته ین گزیرش ایطالب از پذیان معتقدند که علی ابن ابیعیم که شیمی دانز ین

ز، یاما مسلم است که او ن) ستیعی نیر شین اکراه در منابع غیھر چند که نشانی از ا(است 
عت کرده و ینش، اکراه احتمالی خود را به کناری نھاده و با ابوبکر بین گزیچند ساعتی بعد از ا

او پس از مرگ ابوبکر ھم ادعائی نکرده و خالفت . ت شناخته استیجاد منصب خالفت را برسمیا
کسو، یان سال او را در کار سامان دادن به حکومت اسالمی از یرفته و سالیعمر بن الخطاب را پذ

. اداری دی) رانییزان ایم غنائم و بردگان و کنیران و تقسیبخصوص فتح ا(و ادارهء فتوحات اسالمی 
رفته و بخصوص در جمع یز، علی خالفت عثمان بن عفان را پذیان نیرانیبا ترور عمر به دست ا

رش ھا ھمهء فرزندانش او، از جمله ین پذیدر ا. اری دادیراستاری قرآن ھم او را ین و ویآوری، تدو
 .ش ھمرأی و ھمراه بوده اندیز با پدر خوین و ابوالفضل، نیحسن، حس

طالب نبود یفهء اول مورد موافقت علی ابن ابیاست سه خلیالفت و ربراستی اگر منصب خ
فهء چھارم اسالم بر تخت حکومت نشست اعالم ید و بعنوان خلیچرا وقتی که خود به قدرت رس

بر مؤمنان را دارد ) شوائییپ(» امامت«امبر مقام ین پینکرد که منصب خالفت جعلی است و جانش
مان داشت، ین ادعائی ایت چنین است؟ چرا، اگر او به حقانن امام بر حق مسلمانایو او نخست

د و داوران رأی دادند یرس) داوری(ت یبه حکم) از خاندان اموی(ه یان او و معاویھنگامی که جنگ م
ن اقتضاء می ید؟ مصلحت اسالم چنین رأی تن در داد و کنار کشیفه باشد، او به ایه خلیکه معاو

ده گرفت؟ چرا، پس از مرگ علی، یرا ناد» مصلحت«ن یا ان، بعدھیکرد؟ پس چرا پسرش، حس
ه صحه گذاشت و تنھا ـ طی قراردادی مالی ـ از یز بر خالفت معاویپسر بزرگش حسن ابن علی ن

ن بن علی، به یگر او، حسیشتری خواست؟ چرا پسر دیران سھم بیفتوحات انجام شده در ا
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لهء خلفای یامبر بوسینی پیه، سخنی دربارهء غصب منصب جانشید بن معاویزیه یام علیھنگام ق
ه خالفت را به سلطنت ین اعتراضش آن بود که معاویسه گانهء اول نگفت؟ و چرا، در واقع، مھمتر

اسی اسالم جائی یشهء سیتا آن زمان وراثت در اند ل کرده است، حال آنکهیموروثی تبد
 نداشت؟ 
 و امبری که با مرگ پانییجرمی دھند که، در سراسر خی نشان ینی تاریع عیخ و وقایتار

 به اوج  ھجری61 در سال ن کربالی و در ماجرای خون شد آغاز ھجری 11خالفت ابوبکر در سال 
 در خاندان عبد مناف(اسی و خانوادگی یشه ھای سین رین مسلمید، دعواھای بیخود رس

از خاندان ( محمد بن عبداهللا .داشته است) هی دو پسرش ھاشم و امنواده ھایاخ و شییقر
گری از خاندان خود یجه، با شاخهء دیام کرده و، در نتیه نظام بت پرست مکه قیعل) »بنی ھاشم«
زده سال در مکه زھر سرکوب یکه پرده داری مکه با آنان بود سرشاخ شده و س) هیعنی بنی امی(

ات ین سال حیده بود و تنھا در آخریثرب، با آنان جنگیگاه خود در یده و ده سال، از پایآنان را چش
 . ز به مسلمان شدن مجاب کندیخود موفق شده بود آنھا را ن

ندهء یخ آیب قدرت و تاریامبر ـ بکلی ترکی خونی پانن دشمنیه ـ ایاما اسالم آوردن بنی ام
و متحدان متفرق آن ھمچون ابوبکر و » بنی ھاشم«تا آن زمان اسالم به . ختیاسالم را در ھم ر

کباره ی» حجه الوداع«ن یان اید اما در جریمی جنگ» هیبنی ام«ه یمر و عثمان تعلق داشت و علع
شده و به داخل جامعهء مومنان راه » عابد و زاھد و مسلمانا«نهء مکی ھم ھمگی یریدشمنان د

 . افتندی
 مینیم می بیامبر دقت کنین نخست پین دو جانشییان تعین نکته، اگر به جریبا توجه به ا

ن یا. »هیبنی ام«باشد و نه از » بنی ھاشم«فه نه از ینش تالش شده بود تا خلین گزیکه در ا
که قرآن و رسول اجتناب از آن را واجب دانسته (» تفرقه«ری از ین راه حل برای جلوگیعاقالنه تر
ان ضعف دو امپراطوری خسته از جنگی پانصد ین حال، اسالمیدر ع. بنظر می رسد) بودند

دند و خبر آشوب ھای داخلی یرا در شمال قلمرو خود می د) رانیعنی روم و ای(اله ششصد س
اد می ینی را بیابی به بھشت ھای زمیدند و وعده ھای قدسی دستیحاکم بر آنھا را می شن

نهء یریآوردند و، در آماده شدن برای ھجوم به سوی شمال، تن به وحدت می دادند و اختالفات د
 . دندخود را کنار می نھا

ش آمد که، ین وحدت، بصورتی شگفت، سه دھه دوام آورد و تنھا وقتی در آن اختاللی پیا
فهء یم غنائم بکلی طبقاتی شد و خلید، تقسیان رسیدر زمان خالفت عثمان، دورهء فتوحات به پا

ه پسر ید و، از جمله، معاویبخش) بودند» هیبنی ام«که از (سوم اکثر مقامات را به خاندان خود 
ه تا یاز سور(» شامات«کرد و حکومت ) نیقبلهء اول مسلم(ت المقدس یان را حکمران بیابوسف

بنی «ن سال ھای حکومت عثمان کامًال معلوم بود که یدر آخر. دیرا به او بخش) نیلبنان و فلسط
ھمهء مصادر قدرت را قبضه کرده اند، آنچنان که عاقبت » هیبنی ام«بازی را باخته اند و » ھاشم
عنی نوادگان ی(ن و خاندانش یم خالفت را از علی به زور گرفتند، با حسن معامله نمودند و حسھ
 . را ھم در کربال قتل عام کردند) »ھاشمی«امبر یپ

راه آمده » نیین گزیجانش«ان جا افتادهء یه با جریبرای مسلمانانی که تا خالفت معاو
ام یوستگان به پین پیامبر بوده و، بعنوان اولی پوند بایار و ھمپیفهء اول مردانی یبودند، چھار خل

خلفای «ل ھم آنان را ین دلیژگی ھائی استثنائی محسوب می شدند و بھمیقدسی او، دارای و
رندگان آن یل شده بود و پذیفه به سنتی اسالمی تبدینش خلین نوع گزیا. می خواندند» نیراشد
ق توارث ینی از طرین روش را به جانشیاه یاما معاو. خوانده می شدند» سنی«ا ی» اھل سنت«

نی اکثر مسلمانان در یه دیه به بعد توجیل ھم ھست که از معاوین دلیو به ھم. ل کردیخونی تبد
ان یاز م» امر«صاحبان (» المر منکمااو«هء اجرای دستور اطاعت از یان فقط بر پایرش خالفت امویپذ
شده است » صاحب امر«وقت از چه راھی فهء ین موضوع که خلیگر ایمربوط می شد و د) خود

د می یبرو) ران و عراق جنوبییجز ا(اکنون ھم اگر شما به تمام کشورھای مسلمان . مطرح نبود
د که نام ھای ابوبکر و عمر و عثمان و علی، بعنوان نام ھائی قدسی، در کنار نام ھای اهللا و ینیب

 .شده استوار مساجد و مزارات اسالمی نوشته یمحمد، بر در و د
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م، به سال ھا پس از یع، آنگونه که امروز آن را می شناسیش تشیدایدر واقع، داستان پ
ه ینهء بنی امیرینه شدن دشمنی دیری مختار ثقفی بر می گردد و به نھادیواقعهء کربال و انتقام گ

مختلف می ) و نه ھنوز مذاھب(» فرقه ھا«ش یدایو بنی ھاشم بصورت متفرق شدن مؤمنان و پ
 . انجامد

ت یه حقانین شکست خوردگان بازی قدرت، برای توجیان، ایر، ھاشمین مسیدر طی ا
خ اسالمشان را بازنگری کرده و آن را با یم قرن گذشتهء تاریر بودند نیش، ناگزیمواضع ضد اموی خو

پس آن . بود» ھاشمی«فهء اول فقط علی یاز آن چھار خل. ندیسی نمایش بازنویر خاص خویتفس
ندهء بنی ھاشم ید که غاصب حق نمایبا) کی اموییر ھاشمی و یدو تا غ(گر یفهء دیسه خل

ن حال، مسند خالفت مسندی جعلی شد که در یدر ع. تلقی شوند) طالبیعنی علی ابن ابی(
ن نام را از قرآن گرفته بودند، چرا که یز اینان نیا. می خواندند» امام«د یامبر را باین پیبرابر آن جانش

م را بر ی سورهء بقره، خداوند ابراھ124هء یمثًال، در آ. ن نام خوانده بودیبران اقوام را به اقرآن رھ
 از سورهء فرقان خبر می دھد 74هء یا در آیو ) انی جاعلک للناس اماما(مردمانش امام می کند 

 ).ن امامایاجعلنا للمتق(که مؤمنان از خدا طلب می کنند که آنھا را امامان اھل تقوا کند 
که (ن و طرد مسند خالفت یفهء اول مسلمیع با اعالم غاصب بودن سه خلینسان، تشیبد
نکه یو اعالم ا» امامت«ز اختراع مسند یو ن) کی از نشستگان بر آن بودیطالب خود یعلی بن اب

ر طوالنی شاخ یآنگاه است که س. علی امام اول بوده است، حساب خود را از اھل سنت جدا کرد
شان شروع شده و یز به ای کردن مشخصات امامان و نسبت دادن قدرت ھای اعجاز آمدایو برگ پ
شان استوره ھائی ساخته می شود که محل ظھور و تجلی صفات خداوند و قداست و یاز ا

دگاه استوره ای، اگر ین دیدر ا. ند و خود تکه پاره ھائی از وجود خدا محسوب می شوندیکرامت او
مظھر ) فهء اولیبخصوص سه خل(» فه ھایخل«خدا باشد خود بخود ) محل ظھور(مظھر » امام«
 .جستن و لعن کردن آنان از واجبات مذھبی می شود) دوری(طان خواھند بود و تبری یش

س ھای عمر را یان را لعنت کرده، تندیفهء اول سنیان سه خلیعیچھارده قرن است که ش
 آنان ستگی و ھرزگی برده اند؛یا به ناشا رانامبرشی و ھمسر محبوب پسوزانده و نام دختر ابوبکر

ن و مستحق قتال دانسته اند و ـ خود بخود ـ عکس العملی مشابه را در یان را خارج از دیسن
کافر و غالی و قرمطی و ان باز نمانده و آنھا را یعیذاء شیب و ایز از تعقینان نیا. ده اندیان آفریسن

مقتولی که (» دیشھ«نکه ھر دو طرف کشتگان خود را یجالب ا. مرتد و مستحق قتال دانسته اند
 . می خوانند)  سورهء آل عمران169هء ی نزد خدا روزی خوار است، آامانمرده 

رد و در جھل عوام غوطه ور شود یاسی رنگ استوره بخود بگی وقتی دعوای سبراستی که
 ؟انتظار داشت آن از جه ای را می توانیان می کند چه نتیای خونی که ھر لحظه طغیجز در

ان، آقای خامنه ای که بو یعیحال، کمتر از دو ھفته ای پس از اعدام صدام به دست ش
ن ین ایده است، در قم بر سر منبر نشسته، با دادن آدرس عوضی، طرفیده و ھوا را پس دیکش

: سدیخبرگزاری فارس می نو. حت گشوده استیافته را زبان به نصیخی و خون تازه یدعوای تار
كا در عراق، افغانستان، لبنان ی آمریھا استی با اشاره به شكست سیا ت اهللا خامنهیحضرت آ«

ھا،  ین ناكامیبا توجه به ا: ن شكست افزودندی به اییكایاستمداران آمرین و اذعان سیو فلسط
 كه منشأ ی اسالمیداری مقابله با موج روزافزون بیكا، برای و در رأس آن آمری استكباریھا قدرت

 یعه و سنیان شیف مجاد اختالیران است، به ای در ای اسالمیآن برافراشته شدن پرچم جمھور
 ید به آگاه سازی با، مسلمانیژه روشنفكران و علمای به و، اسالمیای دن،نی بنابرا.اند  آوردهیرو

  .» كنندید جدی مسلمانان تأكی مختلف ھمت، و بر لزوم اتحاد و برادریقشرھا
ر شعله ور شدن دعوای یاست که نه تنھا رھبر حکومت اسالمی تقصنجیاما مضحکه ا

 و ی استكباریھا قدرت« به گردن ان خود باعث و بانی آن شده اند ـ یعیعه و سنی را ـ که شیش
ن سخنان را در چه روزی ادا می کند ـ یمی اندازد بلکه توجه نمی کند که ا» كایرأس آن آمردر 

 بافته ھای ضد بازآفرينیباورھای مذھبی سنیان و اصرار بر روزی که اساس آن بر نفی ھمهء 
د خود او چگونه در ھمان سخنرانی با زبان ضد سنی سخن می ینیبب. تاریخی شیعیان قرار دارد

 یتی كردن شخص"منصوب" در ،امبر بزرگوار اسالم رای، اقدام پیا ت اهللا خامنهیحضرت آ«: دیگو
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ن اسالم با ی و اتمام و اكمال دی الھیر خم، نصبی در روز غد ھمه ابعاد،منحصر به فرد و ممتاز در
 در روز یتین شخصی چن"انتصاب...": امبر اسالم خواندند و افزودندینشان دادن نقشه راه پس از پ

 . » در طول زمان استی امت اسالمی نماد زعامت و رھبرء نشان دھنده"رید غدیع"
ن سخنان بوی نفاق و تفرقه یکلمهء ا ه بهد که از کلمین آقا بگویست به ایا کسی نیگو
منصوب شدن علی از جانب «د و کدام اھل سنتی است که نداند باور به یخی می آیافکنی تار

حتی نحوهء . مساوی است با نفی و طرد ھر آنچه اھل سنت به آن باور دارند» ر خمیامبر در غدیپ
ن یانتصاب چن«: دیا که می گوان او انعکاس دھندهء باورھای ضد سنی اوست، مثًال آنجیب

 در طول زمان ی امت اسالمیر نشان دھنده نماد زعامت و رھبرید غدی در روز عیتیشخص
نکته (خوانده می شود » دیع«ر خم حتی در ھمان زمان حدوثش ینکه حادثهء غدیجدا از ا. »است

 می شد که خود د شده و تذکر دادهیون حکومت اسالمی مکررًا بر آن تأکیزیدم در تلویای که د
د یع«نکه ی، گفتن ا)دانسته» د مسلمانانیع«ن یخوانده و آن را باالتر» رید غدیع«ن روز را یامبر ایپ
چه معنائی دارد جز »  در طول زمان استی امت اسالمی نماد زعامت و رھبرءر نشان دھندهیغد

ه یت فقیوال «ون اھل سنت و معرفی کردن مسندیاعالم ابطال زعامت ھا و رھبری ھای روحان
 ن؟یامبر برای کل مسلمیبعنوان استدام زعامت و رھبری پ» عییش

ر ید غدیع«اضافه می کند که سوء استفاده از » آقا«ل روشن، ین ھمه دالیآنوقت، با ا
 و در رأس آن ی استكباریھا قدرت«ان ھم کار یان و سنیعین شیجاد تفرقه در بیبرای ا» خم
 و ی برادر كشی برایا نهیر را به زمیخواھد مسئله غد یمن مدش«: دیاست و می افزا» كایآمر

ن ی بنابرا. شودی نمین ھم راضی به كمتر از ال كند ویان مسلمانان تبدی میزیجنگ و خونر
ن توطئه كمك كند؛ ضمن آنكه ی انجام دھند كه به ایا حركتین اظھار نظر ید كوچك تریان نبایعیش

 مراقب سوء استفاده دشمنان از تعصبات و احساسات ار وید ھوشیز بایبرادران اھل سنت ن
 .» باشندیمذھب

نه قرار دادن یشان سخن می گفت ھنوز خبری از زمینکه تا ھمان لحظه که ایصرفنظر از ا
ن خود جمھوری اسالمی بود که با ین نبود و این مسلمیجاد تفرقه در بیبرای ا» ریمسئلهء غد«

ن زخم کھنه نمک یامبر، بر اینی پیبر انتصابی بودن جانشز و پافشاری یبرگزاری جشن ھای غلوآم
ان را یعیکسو شین چند کالم خود، از ین حد ھم متوجه نبود که، در ھمیتا ا» آقا«ن ید، ایمی پاش
برادران اھل «گر، از یاظھار نظر و حرکتی برحذر می دارد و، از سوی د» نیکوچک تر«از انجام 
آنھا سوء استفاده » تعصبات و احساسات مذھبی«ن از می خواھد تا نگذارند که دشم» سنت

 .ان را به داشتن تعصب متھم می کندینسان تنھا سنیکند؛ و بد
می » مقتد، مقتدا«ادھای یھمان ھا که پای جنازهء صدام فر(ان عراق یعیباری، ش

ز ن ھا که بی محابا خلفای سه گانه را رد کرده و ایھم(ران یعی ایو حکومتداران ش) دندیکش
ش از ھر کس ینشان داده اند که خودشان ب) ندیر خم سخن می گویانتصاب برحق علی در غد

 . ن ھستندین مسلمیگری اسباب تفرقه افکنی و برادرکشی در بید
را ) د ھم خواستهیا شای(ن آتش ناخواسته یم ایست که اگر بخواھین اساس، شک نیبر ا
زند، از لعن یان بر خید به عذرخواھی از سنیان ھستند که بایعین رھبران شیم، ایفرو بنشان

امبر و مورد احترام ھمهء یاران پین ین دست بکشند و اعالم بدارند که آنان بھتریخلفای راشد
» مسئله«ر خم، از آن یز حادثهء غدیمسلمانان ھستند، با پافشاری بر ارزش ھای اغراق آم

زعامت و رھبری امت «ال خام ی، خ و، باالتر از ھمه، امامت را منصبی الھی ندانندنسازند
 .را بدست فراموشی بسپارند» اسالمی
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