
 علت تفرقه افکنی میان شیعه و سنی

 استثوار تزای اسالم جْاى کطَرّای داضتي ًگاُ ػقة تزای ّا آى تالش ٍ استؼوارگزاى ٍ تیگاًگاى ّجَم

 ٍ ًطاًذُ دست ٍ فاسذ حکام آٍردى سزکار تا کطَرّا ایي تز غزب ی سلطِ تذاٍم ٍ طثیؼی ٍ اًساًی هٌاتغ

 چَى، ّن استؼواری ضؼارّای ساختي جاًطیي ٍ داخلی ّای جٌگ ٍ تفزقِ تِ هسلواًاى کزدى سزگزم

 تیي هَجَد ّای ضکاف تِ تخطیذى ػوق تا ّا آى. است تَدُ کارساس آًاى تزای ػزتیسن  پاى ًاسیًَالیشم،

 اس حوایت ی تْاًِ تِ گزٍُ یک تاٍرّای تِ حولِ ٍ هذّثی؛ ٍ قَهی ّای تؼصة تِ سدى داهي ٍ هسلواًاى؛

 ٍ کزدُ ّا درگیزی گًَِ ایي سزگزم را آًاى ٍ ضکستِ درّن هسلواًاى یکپارچگی ٍ اتحاد دیگز، گزٍُ ػقایذ

 .ساسًذ هٌحزف اصلی هسایل اس را آًاى افکار

 

 در هتثحزتزًذ؛ استؼوارى، دضوٌاى ى تقیِ اس ّا اًگلیسی کار، ایي در: »فزهایٌذ هی سهیٌِ ایي در اًقالب رّثز 

 ّستٌذ آضٌا کار رهَس تا ٍ اًذ کزدُ سًذگى ّا سال ّا ایي ٌّذ، ى قارُ  ضثِ در ٍ ػزتى کطَرّاى ٍ تزکیِ ایزاى،



 ّا ایي کزد، تحزیک سٌى ػلیِ را ضیؼِ ضَد هى چگًَِ ٍ کزد تحزیک ضیؼِ ػلیِ را سٌى ضَد هى چگًَِ کِ

 ایي خاطز تِ...  گزفت ضذت استؼوارى حزکت ایي اسالهى، اًقالب پیزٍسى اس تؼذ اس. اًذ کزدُ ٍ تلذًذ خَب

 ػثارت قلِ آى ٍ تزسذ تشرگى ى قلِ یک تِ ٍ آٍرد دست تِ را تشرگى ّذف یک تَاًست اسالهى جوَْرى کِ

 اختالف، ایجاد تزاى استکثار ى جثِْ ٍ افکٌاى  اختالف ی داػیِ ٍ اًگیشُ ،«اسالم دًیاى تیذارى» اس تَد

 تلکِ ضَد ًوی هؼطَف سٌی ٍ ضیؼِ ی هسألِ تِ فقط افکٌی اختالف ایي الثتِ[3]«ضذ تز قَی ٍ ضذیذتز

 اس ّن گاّی ٍ تطیغ هذاّة تیي ّا اختالف اس گاّی ٍ سٌت اّل هذاّة تیي ّا اختالف ایي گاّی

 .ضَد هی ًوایاى ای قثیلِ قَهی ّای اختالف

 

 ماندگی عقب علل از یکی مسلمانان میان ها اختالف

 هذّثی ٍ قَهی ّای اختالف اخیز، ّای سذُ در هسلواًاى پیطزفت ػذم در هْن ػَاهل اس یکی ضک تذٍى 

 حاکواى ٍ ضذُ هحسَب اتزقذرت ػٌَاى تِ هسلواًاى ضذ، هیالدی دٍم ی ّشارُ ٍارد جْاى ٍقتی. است تَدُ

 ػٌَاى تِ ًیش هسلواى داًطوٌذاى. تَدًذ تجارت ٍ ػلن هزکش ّا آى ضْزّای ٍ تزتزیي جْاًی ی جاهؼِ در ّا آى

 سیاسی، ّای فؼالیت هزکش اسالم جْاى ٍ آهذًذ هی ضوار تِ ػصز هتفکز هغشّای صٌؼت ٍ ػلن صاحثاى

 حاضز قزى در چزا ضذ؟ چِ هسلواًاى ػظوت ٍ ضَکت آى اها. است تَدُ سهاى اجتواػی ٍ اقتصادی

 هسلواًاى جَاهغ کِ ًسثت ّواى تِ دّذ هی ًطاى اسالم تاریخ تاضین؟ اسالهی ػظوت آى ضاّذ تَاًین ًوی

 تخص قَهی، ٍ هذّثی اختالف کزدًذ، تالش اسالم دًیای تقَیت تزای تَسؼِ ٍ ػلن تِ یاتی دست تزای

 .است کزدُ صزف خَد تزای را اهت اًزصی اس ػظیوی

 اگز کِ ًیست تزدیذی. است تَدُ ًتیجِ تی ّای اختالف ّویي ٍجَد هسلواًاى هاًذگی ػقة در هْن ػلت 

 تِ کزدًذ، هی حفظ را خَد اجتواػی ٍحذت ٍ سیاسی قَام ٍ گزفتٌذ ًوی فاصلِ ٍحی تؼالین اس هسلواًاى

 هٌاتغ اتالف ٍ تیَْدُ ّای درگیزی جای تِ اگز هسلواًاى. کزدًذ هی پیذا دست ای هالحظِ قاتل ّای پیطزفت

 تا تشرگ قذرتی تَاًٌذ هی ًیش ایٌک تشًٌذ، چٌگ الْی ریسواى تِ ٍ تذٌّذ دیگز یک تِ ٍحذت دست خَد،



 تا رقاتت تِ ًیش آٍری في ًظز اس استؼذادّا، اس استفادُ ٍ تزًاهِ چٌذ تا ٍ تاضٌذ جْاى سطح در ٍسیغ اهکاًاتی

 .تپزداسًذ دیگزاى

 دیگر یک با اسالم دشمنان اتحاد

 هَضَػی ّیچ. دارد ّا اجتواع پیزٍسی ٍ سزتلٌذی اّذاف، پیطزفت در آهیشی هؼجش اثز یکپارچگی ٍ اتحاد 

 هسلواًاى دضوٌاى رًگی ّن ٍ دلی ّن کلوِ، ٍحذت. ًیست اثزتخص ّا هلت ٍ اقَام اًسجام ٍ اتحاد چَى ّن

 را آى ٍ داًستِ هطتزک دضوي را اسالم ٍ ّستٌذ آگاُ هسألِ ایي اس خَتی تِ آًاى کِ است ًکتِ ایي اس حاکی

 ایذئَلَصیکی، ٍ دیٌی ّای اختالف توام تا رٍ ایي اس داًٌذ هی خَد استکثاری ی سلطِ تزاتز در هاًغ یگاًِ

 تیي اس تزای دیگز یک تا ٍ ّستٌذ ّن تِ ضذى ًشدیک حال در جَاًة توام در سیاسی ٍ ای هٌطقِ ًضادی،

 .اًذ ضذُ کاسِ یک اسالم تزدى

  

 هیاى کِ ضذیذی هذّثی اختالف تِ تَجِ تا دیگز یک تِ هسیحی هذاّة ضذى ًشدیک هثال ػٌَاى تِ

 هذّثی ٍ تاریخی دضوٌی ٍجَد تا هسیحیاى ٍ یَْدیاى ضذى ًشدیک چٌیي ّن ٍ ّست پزٍتستاى ٍ کاتَلیک

 تا ارٍپایی کطَرّای اتحاد ٍ داًٌذ هی یَْد اّل را هسیح ضذى هصلَب هْن ػَاهل اس یکی کِ جا آى تا

 ارٍپایی کطَرّای تیي کِ ایذئَلَصیکی ٍ سیاسی قَهی، ّای درگیزی ٍ کطتارّا ّا، جٌگ ٍجَد تا دیگز یک

 تاضذ هی ضَم اتحاد ایي اس حاکی ّوِ ٍ ّوِ داضتِ ٍجَد


