هصذاقی دیگر از سیاست شیطاًی «تفرقه بیٌذاز ٍ حکَهت کي»

دس ػبحل آهَ دسيب ًـؼشِاًذ؛ اػوـبى ّن ؿيؼِ اػز .اهب اهبم چْل ٍ ًْنؿبى دس لٌذى داسد اهبهز
هيوٌذ ٍ آًْب ّن ثِ ػـك «آلبخبى چْبسم» وِ صثبًؾ اًگليؼي اػز ،ثب ػـك ٍ خلَف ػؼي هيوٌٌذ سب
صثبى اهبهـبى سا يبد ثگيشًذ .ػبحل آهَدسيب وجب ٍ لٌذى وجب؟ ؿيؼِ وجب ٍ ػشٍيغّبي جبػَػي سٍثبُ
ديش وجب؟
حبال ديگش دػز اًگليغ دس ػبخز ٍ سشٍيج ٍّبثيز ٍ ثبثيز ٍ ثْبييز ٍ خيلي اص «يز»ّبي ديگش سٍ
ؿذُ ،اهب ػجه هغضي اػز اگش فىش وٌين ايي اػشؼوبس وثيف ٍ دٍػشبى هؼشىجشؽ ثشاي ؿيؼِ دٍاصدُ
اهبهي ًمـِ ًىـيذُ ثبؿٌذّ .وبًطَس وِ ؿيؼِّبي اػوبػيليِ سا ثب اهبم چْل ٍ ًْن ػش وبس گزاؿشِاًذ
حشوب ثشاي هي ٍ سَي دٍاصدُ اهبهي ّن ًمـِ داسًذ .حبال آًْب سا دس اػشبىّبي ثذخـبى افغبًؼشبى ٍ
سبجيىؼشبى ٍ دس ػبحل آهَدسيب يىجَس ٍ هي ٍ سَ سا دس اػشبىّبي ايشاى ٍ دس ػبحل صايٌذُ سٍد ٍ وبسٍى
ٍ وـَسّبي ؿيؼِ ًـيي يىجَس ديگش.
ّوبًطَس وِ ثشاي آًْب «آلبخبى چْبسم» جَس وشدُاًذ ،ثشاي ؿيؼِ دٍاصدُ اهبهي ّن يه طلجِ خَؽ ثش ٍ
سٍ ٍ ،خَؽ دَؽ سذاسن ديذُ اًذ سب دس لٌذى حؼيٌيِ ٍ ؿجىِ سلَيضيًَي ٍ حَصُ ػلويِ داؿشِ ثبؿذ ٍ
هٌجش ثشٍد ٍ ثـَد ػيٌِ چبن ؿيؼيبى ٍ دؿوي دسجِ يه ٍّبثيز« .يبػش يحيي ػجذاهلل الحجيت» سا
هيگَين!
چشن استعوار شیخ زًذاًی را هیگیرد

جَاى هشَلذ  ۷۷۱۱هيالدي (۷511ؿوؼي) ٍ فبسؽ الشّحليل سؿشِ ػلَم ػيبػي اص داًـگبُ وَيز ،فمط
ثيؼز ٍ دٌج ػبل داؿز ٍ سٌْب ػِ ػبل اص ساُاًذاصي «ّيئز خذّامالوْذي» دس وَيز هيگزؿز وِ
سٌذسٍيّبيؾ ،دٍلز وَيز سا هججَس وشد ّيئز سا دلوخ ٍ اٍ سا سٍاًِ صًذاى وٌذ.
اهب ايي جَاى جؼَس چـن اًگليؼي ّب سا گشفشِ ثَد؛ دغ ػشيغ ثِ ػَطُ هَسد ًظش ػبصهبىّبي حمَق
ثـشي اًگليغ ٍ آهشيىب سجذيل ؿذ .حشوب خَد همبهبر وَيشي ّن هشؼجت ؿذُ ثَدًذ وِ ايي ػبصهبىّب

چشا ثيي ايٌْوِ صًذاًي ٍ ؿىٌجِ ؿذُ گيش دادُاًذ ثِ ايي سٍحبًي جَاى ،اهب سشجيح دادًذ ػشي سا وِ دسد
ًويوٌذ دػشوبل ًجٌذًذ ٍ ثيؾ اص ػِ هبُ اٍ سا دس حجغ ًگِ ًذاسًذ.
ؿيخ جَاى اص صًذاى وَيز آصاد ٍ ثب اًگليؼي ّب سفيك ؿذً .ـبى ثِ آى ًـبى وِ دٌبٌّذگي ثشيشبًيب گشفز
ٍ ػبصم ؿوبل ايي وـَس ؿذ .سٌْب دٍ ػبل ٍلز وبفي ثَد سب اٍ ػبوي لٌذى ؿذُ ٍ حيطِ فؼّبليزّبي خَد
سا ثِ ؿذّر گؼششؽ دّذ .سٍصًبهِ اي ثب ًبم  shianewspaperهٌشـش وٌذ ،حَصُ ػلويِ «اهبهيي
ػؼىشييي» سا دس لٌذى ثِ ساُ اًذاصد ،ؿجىِ هبَّاسُاي «فذن» سا ًيض ثب حوبيز اًگليؼيّب سأػيغ وٌذ ٍ
دس ػبل ً 02۷2يض هىبى ّيئزاؽ دس لٌذى سا ثِ حؼيٌيِاي ثضسي ثِ ًبم «حؼيٌيِ ػيّذالـّْذا» هٌشمل ٍ
هىبى جذيذ سا هجشوؼي ثشاي حَصُ ػلويِّ ،يئز ،دفشش وبس ،هؤػّؼِ سػبًِاي ،ؿجىِ هبَّاسُاي فذن،
سٍصًبهِ ؿيؼِ ٍ دبيگبُ اطالعسػبًي ايٌششًشي لشاس دّذ.
ؿيخ جَاى وَيشي حبال ػي ٍ ؿؾ ػبل د اسد ٍ اص فشاص هٌجشي دس لٌذى ٍ ثب اػشفبدُ اص سشيجَىّبيي وِ
دٍلز اًگليغ دس اخشيبسؽ لشاس دادُ اػز ،داسد كذاي ؿيؼِ سا ثِ گَؽ جْبًيبى هيسػبًذ .ؿوب ثِ
چيضي ؿه ًويوٌيذ؟!
آتشی که برادراى اهل سٌت را ًشاًه رفت ٍ به داهاى شیعه ًشست

ثشاي ايٌىِ ووي لضيِ سٍؿيسش ؿَد ٍ دليل ايي حوبيزّب سا ثِ ٍضَح دسيبثين ،وبفي اػز ػِ ػبل
ثشگشدين ػمت؛ ثِ سهضبى الوجبسن  ۷35۷لوشي .ؿيخ اًگليؼي دس ّفذّن هبُ هجبسن ٍ دس ػبلشٍص ٍفبر
ػبيـِ ّوؼش ديبهجش اوشم(ف) هجلؼي دس حؼيٌيِ خَد دس لٌذى سـىيل داد ٍ اص فشاص هٌجش جوالر
سويه ٍ ًؼجزّبي ٍليحبًِاي هشَجِ اٍ وشد.
اٍ دغ اص روش ادلِّ خَيؾ ثشاي اثجبر ًفبق ٍ ّشصُ گي ٍ ...دسهَسد ّوؼش ديبهجش اػالم! ،ػخي خَد سا ثب
ايي سَكيِ اػششاسظيه! ثِ دبيبى سػبًيذ وِ« :جـي گشفشي ثِ هٌبػجز ّالن ػبيـِ ،ضشٍسسي ديٌي
اػز؛ چِ ايي وِ سٍص ّالوز ػبيـِ ،ديشٍصي اػالهي ػظيوي ثِ ؿوبس هيسٍد».
ػبيز ٍي ًيض ثب افشخبس سوبم دس ايي ثبسُ گضاسؽ هيدّذ« :الصم ثِ روش اػز وِ ؿجىِ هبَّاسُاي
"فذن" ايي جـي هجبسن ٍ ٍلبيغ آى سا دَؿؾ دادُ ٍ دخؾ ًوَد .ضوي ايي وِ دس ثبالي كفحِ ؿجىِ
ًيض ؿؼبس "اهلل اوجش ...ػبيـِ في الٌّبس" ثشاي اٍّليي ثبس دس سبسيخ ؿجىِ ّبي سلَيضيًَي لشاس دادُ ؿذ! ٍ دس
فَاكل هخشلف ثشًبهِ ،ػشٍدّبيي ثِ هٌبػجز ٍ ؿبدي اص ّالوز سأع الىفش ػبيـِ ٍ ؿىش ًؼوز ثشائز
اص اٍ دخؾ گشديذ»
ايي وبس دس حبلي اًجبم ؿذ وِ الذام لجلي اٍ دس اًشـبس وشبثي ػشاػش سَّيي ثِ ػبيـِ وِ سالؽ داؿز
ّشصگي اٍ سا ثبثز وٌذ ،لجالً ٍاوٌؾّبي ؿذيذي ػليِ ؿيؼيبى ثِ ّوشاُ آٍسدُ ثَد.
الذام جذيذ اٍ ّن وبهالً ػليِ ؿيؼيبى سوبم ؿذ« .ؿيخ ػجذالؼضيض آل الـّيخ» هفشي اٍّل ػؼَدي چٌيي
ٍاوٌؾ ًـبى هيدّذ« :ثؼذ اص اػبئِ ادة يبػش الحجيت ثِ أم الوؤهٌيي ػبيـِ ،اًشـبس هزّت سـيّغ دس
وـَسّبي ػشثي ٍ اػالهي هشَلّف ؿذُ اػز».

ٍي دس ديذاس خَد ثب ائوِ جوؼِ ٍ جوبػبر هؼبجذ ػشثؼشبى ػؼَدي گفز« :ػخٌبى يبػش الحجيت،
سٍحبًي ؿيؼِ وَيشي ثبػث ؿذ سب ثؼيبسي اص اّل ػٌّز وِ سوبيلي ثِ سـيّغ داؿشٌذ ،اص هؼيش اًحشافي خَد
ثشگـشِ ٍ ساُ هؼشمين سا ثشگضيٌٌذ».
آل الـّيخ اداهِ داد « :هُخجشيي هب دس وـَسّبي ػشثي ثِ هي اطالع دادًذ ػذُّ صيبدي اص اّل ػٌّشي وِ
ؿيؼِ ؿذُ ثَدًذ ،ثِ خلَف دس ؿوبل آفشيمب ،دغ اص گفشِّبي يبػش الحجيت هشَجِّ ؿذُاًذ وِ سـيّغ،
هزّجي ثبطل اػز ٍ ثِ هزّت حكّ ثشگـشِاًذ».
ٍي ػذغ ثِ وٌبيِ اضبفِ وشد« :ؿيؼيبى وِ خَد سا دـز ديَاس هظلَم ًوبيي ٍ ؿْبدر دٌْبى وشدُ
ثَدًذ ،دػزؿبى سٍ ؿذُ ٍ هـخّق گشديذ وِ ايي ّب لَهي خجيث ّؼشٌذ .ػخٌبى الحجيتً ،ؼوز ٍ
ػٌبيشي اص ػَي خذاًٍذ ثَد سب ثبطي ٍالؼي ؿيؼيبى سٍؿي ؿَد».
اهب ػخٌبى هـىَن ؿيخ ،هـىالر ثؼيبسي ثشاي ؿيؼيبى وَيز ٍ ػشثؼشبى ًيض ثِ ثبس آٍسد .ػلوبي
ؿيؼِ ايي دٍ وـَس ـبص جولِ «ؿيخ ػَوشي»« ،ؿيخ حؼيي هؼشَق»« ،ؿيخ حؼي كفّبس»« ،ؿيخ ػلي آل
هحؼي»« ،ؿيخ ػجذالجليل الؼويي»« ،ؿيخ ًوش» ٍ «ػيّذّبؿن الؼلوبى»ـ هَاضغ ػخشي دس ثشاثش ٍي
گشفشِ ٍ اٍ سا اص خَد طشد وشدًذ.
ٍاوٌؾّبيي وِ دس جْبى اػالم اسفبق افشبد ًـبى هيداد حوبيزّبي اًگليغ ثِ ثبس ًـؼشِ اػز ٍ
جبػَع ّبي ثشيشبًيبيي دس اًشخبة ؿيخ وَيشي دس صًذاى ّبي وَيز اؿشجبُ ًىشدُ ثَدًذ .ايي ثبس ّن
ػيبػز تفرقه بيانداز و حكومت كن داؿز جَاة هي داد .هخلَكب وِ ؿيخ ػبل ثؼذ ّن ايي ثشًبهِ سا
سىشاس وشد.
آبی که هقام هعظن رهبری بر آتش فتٌه اًگلیسی ریختٌذ

ػخٌبى ؿيخ ؿْشر طلت حؼبثي آة ثِ آػيبة ٍّبثيز سيخشِ ثَد ٍ هخبلف ػلوبي سشاص اٍل ؿيؼِ
ًشَاًؼشِ ثَد ثِ اًذاصُ وبفي اص سجؼبر ايي الذام ون وٌذ ٍ ّوچٌبى ليبمّبي هٌطمِاي ٍ ًضاعّبي ثيي
الوزّجي ثِ اٍلَيز اٍّل هَضغگيشيّب ثذل ؿذُ ثَد سب ايٌىِ ايي دػز هَضغگيشيْب وِ ثبػث ٍسٍد
فـبسّبي فشاٍاى ثِ ؿيؼيبى ػشة ًيض ؿذُ ثَد ،جوؼي اص ػلوبء ٍ فشّيخشگبى ؿيؼِ هٌطمِ احؼبء
ػشثؼشبى سا ثش آى داؿز سب اػشفشبئي سا خذهز همبم هؼظن سّجشي اسػبل وٌٌذ.
پاسخ هعظن له آبی بَد بر آتش:

«اّبًز ثِ ًوبدّبي ثشادساى اّل ػٌّز اص جولِ اسّْبمصًي ثِ ّوؼش ديبهجش اػالم حشام اػز .ايي هَضَع،
ؿبهل صًبى ّوِ ديبهجشاى ٍ ثٍِيظُ ػيّذاالًجيبء ديبهجش اػظن -حضشر هحوّذ كلّي اهلل ػليِ ٍآلِ– هي-
ؿَد».
فشَايي وِ اص ؿجىِ هبَّاسُاي "الجضيشُ" گشفشِ سب سٍصًبهِ "االًجبء" وَيز ،ػبيز دشهخبطت "هحيط"،
سٍصًبهِّبي "الؼّفيش" لجٌبى ٍ "الحيبر" چبح لٌذى ٍ ػبيز ساديَ سلَيضيَى هلش ٍ  ...ثِ اًؼىبع دسآهذ
ٍ هَسد سحليل لشاس گشفز.

حشّي احوذ الطّيت ،ؿيخ االصّش دس ثيبًيِاي سػوي ،ايي چٌيي ثِ فشَاي سّجش حىين اًمالةٍ ،اوٌؾ ًـبى
داد:
«ثب سوجيذ ٍ خشػٌذي ،فشَاي هجبسن حضشر اهبم ػلي خبهٌِاي سا دس خلَف سحشين اّبًز ثِ كحبثِ
سضَاى اهلل ػليْن يب سؼشّم ثِ ّوؼشاى حضشر سػَل (ف) دسيبفز وشدم .ايي فشَايي اػز وِ ثب داًؾ
كحيح ٍ دسن ػويك اص خطشًبوي آى چِ وِ اّل فشٌِ اًجبم هي دٌّذ ،كبدس ؿذُ ٍ ثيبىگش ػاللِ ٍ
اؿ شيبق ثِ ٍحذر هؼلوبًبى اػز .آى چِ وِ ثبػث هي ؿَد ثش اّويز ايي فشَا افضٍدُ ؿَد ،آى اػز وِ
ػبلوي اص ػلوبي ثضسي هؼلوبى ٍ اص ثضسگششيي هشاجغ ؿيؼِ ٍ ثِ ػٌَاى سّجش ػبلي جوَْسي اػالهي
ايشاى ،چٌيي فشَايي سا كبدس وشدُ اػز .هي اص جبيگبُ ػلن ٍ ثب سَجِّ ثِ هؼئَليز ؿشػياي وِ داسم ،هي-
گَين سالؽ ثشاي ٍحذر هؼلوبًبىٍ ،اجت اػز ٍ اخشالف ثيي ديشٍاى هزاّت اػالهي ثبيذ ثِ اخشالف
ًظش ثيي ػلوب ٍ كبحت ًظشاى هحذٍد ثوبًذ ٍ ثِ ٍحذر اهّز اػالهي ،لطوِ ًضًذ وِ خذاًٍذ فشهَدُ
اػزٍ " :ال سٌَبصػَا فشَفـلَا ٍ سَزّت سيحىن ٍ اكجشٍا إىّ اهلل هغ اللّبثشيي».
ّشچٌذ وِ دس ايي هيبىٍ ،اوٌؾ ؿجىِّبي سػبًِاي ٍّّبثيز هبًٌذ "الؼشثيِ" هؼلَم ثَد :ػبًؼَس ٍ
ػىَر!
فشَاي همبم هؼظن سّجشي دّبى دؿوٌبى ؿيؼِ سا ثؼز ،آساهؾ سا ثِ جبهؼِ اػالهي ثشگشداًذ ٍ سفشلِ
افىٌبى سا اص ايٌىِ ثِ سوبهي اّذافـبى ثشػٌذً ،بوبم گزاؿز .اهب سبػفآٍس اػز وِ دس ّويي لن خَدهبى
ٌَّص ؿجىِ سلَيضيًَي ايي ؿيخ ػفيِ سَػط ثشخي آلبيبى سجليؾ هيؿَد ٍ سبػفآٍسسش آًىِ ٌَّص ثشخي
افشاد چٌيي هجبلؼي سا ثِ ثْبًِ ّبي هخشلف سشسيت هي دٌّذ .ايي سٍصّب داسد دٍثبسُ ثبصاس ايي هجبلغ گشم
هيؿَد.
هٌجغ :سجب ًيَص

