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يما] ﴾٧١اﻷﺣﺰاب. [٧١-٧٠ :
ل� ۡم ذنو� ۗ
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺸﻪھﺎی راﻓﻀﻪ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را دﻧﺒﺎل و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﮐﺘﺎبھﺎ ،روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ،ﻣﺠﻼت و ھﺮﭼﻪ ﮐﻪ دﺳﯿﺴﻪھﺎ و اﻓﺘﺮاھﺎی آﻧﺎن ﺑﺮ

ﻣﺮدان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮن ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ش را در ﺑﺮ دارد ،دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهام .وﺳﺎﯾﻠﯽ را ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای
» -١ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯿﺪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ )و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت و
دوری از ﻣﻨﮫﯿﺎت ﮔﻮھﺮ ﺗﻘﻮا را ﺑﻪ داﻣﺎن ﮔﯿﺮﯾﺪ( و ﺷﻤﺎ )ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻮن ﻣﺮﮔﺘﺎن ﺑﻪ
ﻧﺎﮔﺎه در رﺳﺪ( ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
» -٢ای ﻣﺮدم! از )ﺧﺸﻢ( ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ .ﭘﺮوردﮔﺎری ﮐـﻪ ﺷﻤﺎ را از ﯾﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و
)ﺳﭙﺲ( ھﻤﺴﺮش را از ﻧﻮع او آﻓﺮﯾﺪ ،و از آن دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ )ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ( ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺳﺎﺧﺖ .و از )ﺧﺸﻢ( ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺪو ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﯿﺪ؛ و ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی را ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ دارﯾﺪ )و ﺻﻠﻪی رﺣﻢ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﯿﺮﯾﺪ( زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﮕﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ )و ﮐﺮدار و رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ از دﯾﺪهی او ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ(«.
» -٣ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ )و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮﺑﯽھﺎ و دوری از ﺑﺪیھﺎ از ﻋﺬاب او در
اﻣﺎن دارﯾﺪ( و ﺳﺨﻦ ﺣﻖ و درﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ * در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺪا )ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﯿﺮﺗﺎن ﻣﯽدھﺪ و( اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن را
ً
ً
ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﻨﺎھﺎﻧﺘﺎن را ﻣﯽﺑﺨﺸﺎﯾﺪ .اﺻﻼ ھﺮ ﮐﻪ از ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ«.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻧﺸﺮ دﻋﻮت ﺷﯿﻌﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و آﻣﺎر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ را ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ،ﺧﻠﯿﺞ ،ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن ﺷﯿﻌﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهام .ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺗﻨﺪرو آﻧﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺤﻮهی در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﺣﺰاب و رﺳﯿﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪام.
ھﻤﭽﻨﺎن از درد ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن و ﺳﺴﺘﯽ ﮐﺮدن اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻏﻔﻠﺖ آﻧﺎن از ﻧﻘﺸﻪھﺎی راﻓﻀﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺗﺪارک دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺳﻮزم .ﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
أري ﺧﻠــــﻞ اﻟﺮﻣــــﺎد وﻣــــﻴﺾ ﺟـــــﻤﺮ

وأﺧﴚـــــــــ أن ﻳﻜـــــــــﻮن ﻟــــــــــﻬﺎ ﴐام

در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ،ﺷﺮارهھﺎی آﺗﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،و ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ از اﯾﻨﮑﻪ روزی ﺷﻌﻠﻪور ﮔﺮدد
و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.
ﻓــــــﺈن اﻟﻨــــــﺎر ﺑﺎﻟﻌـﻮدﻳــــــﻦ ﺗﺬﻛــــــﻲ

وإن اﳊــــــــــﺮب ﻣﺒــــــــــﺪؤﻫﺎ ﻛــــــــــــﻼم

زﯾﺮا ﺷﻌﻠﻪی آﺗﺶ ﺑﺎ دو ﺗﮑﻪ ﭼﻮب ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮوزد و ﺳﺨﻦ ﻧﻘﻄﻪی آﻏﺎز ﺟﻨﮓ اﺳﺖ«.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ درد و اﻧﺪوه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮادران دﻋﻮﺗﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ
اﺑﺮاز ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن رھﺒﺮان ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎ وﺟﻮد دارد و
ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪهای ﺑﻪ
ﻗﻮمﮔﺮاھﺎ ﮐﺮدهای«!!.
ﻣﺎ در ﺑﺎﻏﯽ ھﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻮ در ﯾﮏ ﺑﺎﻏﯽ دﯾﮕﺮ  ..ﻣﺎ از ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ و ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﯽدﯾﻨﯽ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪﯾﻢ  ..در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻮ از ﺣﺮﮐﺖھﺎ و ﻣﺬاھﺒﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ دوران آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻠﻪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺑﺎﻏﻢ و آﻧﺎن در ﺑﺎﻏﯽ دﯾﮕﺮ  ..ﻣﻦ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮﭼﻢھﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎه ﮐﻪ از ﻣﺸﺮق ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻼن آن
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ،ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ ..
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺼﻮل ﮐﺘﺎب را ﺑﯿﺶ از  ٣ﺳﺎل ،ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪام .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽآزارد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰﺑﯽ راﻓﻀﯿﺎن اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ در
اوﻟﯿﻦ ﺣﻠﻘﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ و ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،اﺻﻮل اھﻞ ﺳﻨﺖ و
ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﺎدر ﻣﺎ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد و ھﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ.
در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان اھﻞ ﺳﻨﺖ
ً
دﺳﯿﺴﻪﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ آﻧﺎن ]ﻣﺜﻼ[ در ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺆﻟﻒ
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ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻄﺎھﺎ  -اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن -ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﭘﺲ از ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن او ،ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری
را ﻣﯽآورد و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﯾﺎ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ب ﯾﺎ
ﻏﯿﺮه ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوﺳﺖ ﻣﺎ ھﻢ اﺻﻮل و ﺑﻨﺎی دﯾﻨﺶ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .او ﺑﺎ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی درﺑﺎرهی دروغﭘﺮدازیھﺎی راﻓﻀﻪ و ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت و ﻣﻐﻠﻄﻪھﺎی آﻧﺎن
ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
ً
در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ]ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢﻧﻤﺎﯾﺎن[ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ھﻢ ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ ،اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺳﻼم ﻧﺪارد.
ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﺷﯿﻌﻪی ﻣﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﻓﻀﻞ و ﺑﺮﺗﺮ از
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺖ ..ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ راﻓﻀﻪ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و از ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺮ در ﻧﻘﺸﻪرﯾﺰی آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ ،ﺳﺮﮐﺎر آﻣﺪ.
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ژﻧﺮال ھﻮﯾﺰر ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ارﺗﺶ را ﺑﻪ اﻧﺰوا ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و وادار ﺑﻪ
ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،آن را اﺟﺮا و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ اﻧﻘﻼب آﻣﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﻼمﮔﺮاھﺎ را دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ،ھﻤﺎن اﻧﻘﻼب زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪه ﺑﻮده و ﺧﺎﻟﺪ و ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺎز
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻣﺠﻼت اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺰرگ ﻧﻤﻮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﺶ ،ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪھﺎ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﮫﻤﺪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺠﻠﻪ راﻓﻀﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﯽ .اﯾﻦ ﻣﺠﻼت درھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐـﺎﻣﻞ ﺑﺮای
ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐـﻪ راﻓﻀﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﻮد .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐـﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻗﺼﯿﺪهھﺎﯾﯽ در دﻋﻮت ﺑﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺧﺎک ﻗﻢ ،ﻧﺠﻒ و ﮐﺮﺑﻼ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺰارھﺎ و ﻃﻮاف دور آﻧﮫﺎ و رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ و رو در روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﻤﮕﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
و ھﻤﮑﺎری و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻗﮫﺮﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻨﺪ.
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ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺎرز در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ
دﯾﺪار ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ و درﺑﺎرهی ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻤﺎل و ﮐﺎرھﺎی رھﺒﺮ
اﻧﻘﻼب و زھﺪ و ﺗﻮاﺿﻊ او و اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮ روی ﺣﺼﯿﺮ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و زﯾﺘﻮن و ﺷﯿﺮ
ﻏﺬاﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﺎ ﺷﯿﺮ و زﯾﺘﻮن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد ،اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﻋﻘﯿﺪهی ﺧﻤﯿﻨﯽ و
ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻧﻘﺸﻪھﺎﯾﺶ ،ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﭼﻘﺪر ﮐﺎر دﺟﺎل ﮐﻮر ﭼﺸﻢ ،ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ اﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺳﺎده اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﻪھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت و رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه و اﻓﮑﺎرﺷﺎن را
دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف و ﺗﺰﻟﺰل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺳﻄﺤﯽﻧﮕﺮی و ﻏﻔﻠﺖ دﻋﻮﺗﮕﺮان را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺣﯿﺮتزده ﻣﯽﺷﻮد .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﻘﺸﻪھﺎی راﻓﻀﻪ و ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت آﻧﺎن درﺑﺎرهی ﺻﺪور اﻧﻘﻼب
و آﻣﺎدﮔﯽ آﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ و ﺧﻠﯿﺞ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮهی
ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن و ﻗﺮاﻣﻄﻪ در ذھﻨﺶ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
رواﻓﺾ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ و دﺳﯿﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ..در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮزﻧﺪان اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ]و ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ [.ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ
اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﯽ آﻧﺎن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
أﺛـــــــــﺮ اﻟﺒﻬﺘـــــــــــﺎن ﻓﻴــــــــــــﻪ

واﻧــــــــــــﻄﲇ اﻟــــــــــــﺰور ﻋﻠﻴــــــــــــﻪ

ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺎﻃﻞ را ﺧﻮرده اﺳﺖ.
دروغ و اﻓﺘﺮا در او اﺛﺮﮐﺮده و ِ
ﻣـــﻸ اﳉـــﻮ ﴏاﺧـــــــــ ﹰﺎ

ﺑﺤﻴـــــــــــﺎه ﻗـــــﺎﺗﻠﻴـــــــﻪ

ﺷﻌﺎر زﻧﺪهﺑﺎد ﺳﺮ ﻣﯽدھﺪ.
ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ِ
ﻳــــــــﺎ ﻟــــــــﻪ ﻣــــــﻦ ﺑﺒﻐــــــــــﺎء

ﻋﻘــــــــــــــــــــﻠﻪ ﰲ أذﻧﻴـــــــــــــــــــــــﻪ

ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﻃﻮﻃﯽ اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ او در ﮔﻮش اوﺳﺖ.
»و ﻗﺪرت اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺪﺑﺮ ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮد ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ و آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺮار ﭘﻮچ و ﺑﺎﻃﻞ اھﻞ ﺑﺎﻃﻞ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮدم و آن را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺎب ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدم:
ﺑﺎب اول :درﺑﺎرهی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎی راﻓﻀﯽ اﺳﺖ و در آن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهام ﮐﻪ دﻋﻮت
آﻧﺎن ،ھﻤﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺳﯿﺖ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت را اﻧﺠﺎم

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺆﻟﻒ
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ﻣﯽدھﻨﺪ و از ﻣﮑﺮ و ﻧﯿﺮﻧﮓ آﻧﺎن ÷ و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهام .و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن اﻟﻠﻪ ﻷ دوﺳﺘﯽ و از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺎﻓﺮی ﺿﺪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎب دوم :در اﯾﻦ ﺑﺎب درﺑﺎرهی ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﺎﺳﺪ آﻧﺎن ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهام .و ﮔﻮاھﯽ ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼم
در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ،درﺑﺎرهی آﻧﺎن را آوردهام و ﭘﺮده از ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻢ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ آﻧﺎن از ﺷﯿﻌﯿﺎن دﯾﺮوز ﺑﺪﺗﺮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎص دادم و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد
او و ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدم .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻓﺮدی راﻓﻀﯽ و ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﯾﮏ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺻﻮل ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
اﺻﻮل ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدﻣﺎن را دارﯾﻢ .و ھﯿﭻ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎب ﺳﻮم :وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎب ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞھﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ:
• اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﻘﻼب اﯾﺮان.
• ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی رواﻓﺾ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ و ﻋﺮاق.
• ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻧﺰدﯾﮑﯽ رواﻓﺾ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺮﯾﺎن اﺳﺖ؟.
• آﺷﯿﺎﻧﻪ ﮐﺮدن آﻧﺎن و رﺧﻨﻪ ﻧﻤﻮدن در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم.
• اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ اﯾﺮان.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ روش ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﺎن ﯾﺎ در ﺑﺎب ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﺑﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ھﻢ در ﺑﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ ش
اﮔﺮ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﻖ آن را از ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ادا ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺗﻼش ﻧﻤﻮدم ھﺮﭼﻪ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ،ﻣﺮاﺟﻊ آن را ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ و ﯾﮏ ﺧﺒﺮ را ﺑﺎ اﺧﺒﺎر دﯾﮕﺮ
ارﺗﺒﺎط داده و درﺑﺎرهی آن ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺑﻨﺪه ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ راﻓﻀﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاھﺪﮐﺮد .و درﺑﺎرهی
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش ﻣﻄﻠﺐھﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ و ھﯿﭻ ﻧﺎﺳﺰاﯾﯽ را در ﻓﺮھﻨﮓ َﭘﺴﺖ و
واژهﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ .و ﻧﮑﻮھﺶھﺎی
ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﺑﺮای اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ..
اﻟﻠﻪ ﻷ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از آﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎری ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻧﺪارم و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ
و ﺳﻼﻣﺖ از ﮐﺴﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺲ از اھﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و اﺑﻮﺑﮑﺮ و
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ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ش از دﺳﺖ آﻧﺎن در اﻣﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﻣﯿﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﻷ
ﺛﻮاب اﯾﻦ ﺗﻼش را در روزی ﮐﻪ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮدی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﻣﻦ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و آن را در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺟﺎی دھﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﭘﺨﺶ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ او ﺧﻮاھﻢ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮع ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ ھﻮا و ھﻮس و ﺳﻠﯿﻘﻪھﺎ،
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ از اﺧﻼق و ﻣﺮوت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﻷ ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻨﺖ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ش را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻣﺼﻠﺤﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﯿﺎه و ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻋﻈﻤﺖ و ﻣﺠﺪ ﮐﺴﺮی و آﺗﺶ ﻣﺰدا را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻼ و آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﯾﻢ .ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﻣﻦ از
ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺼﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﺨﻦ و ﻧﻈﺮ ﻓﻼن ﮐﺲ و
ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻈﺮات و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﮐﺮدم و ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ را ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺪان اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ
ﺳﺮی اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ زودﮔﺬر اﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.
اﻣﺎ درﺑﺎره وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و وﺣﺪت و ﻋﺪم
ﺗﻔﺮﻗﻪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺳﺒﺎب دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت،
از دﯾﺪﮔﺎه اﺻﻮل اﺳﻼم ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ.
در ﭘﺎﯾﺎن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺿﺮورت وﺣﺪت ﺑﺎ راﻓﻀﻪ ﺳﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪادی از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻌﺪادش ﺑﯿﺶ از ھﺰاران
ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و ھﻤﮕﯽ ُﭘﺮ اﺳﺖ از ﺗﺸﮑﯿﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻋﻘﺎﯾﺪ اھﻞ
ﺳﻨﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .آﻧﮕﺎه  -اﮔﺮ اﻧﺼﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﺧﻮاھﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ
و وﺣﺪت ﺑﺎ آﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
در ھﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از روی ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا و در دﻓﺎع از دﯾﻨﺶ ﺗﮫﯿﻪ
ﮐﺮدم .ﺑﺎر اﻟﮫﺎ آن را از ﻣﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮ و آن را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی اﻋﻤﺎﻟﻢ ﻗﺮار ﺑﺪه .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺷﻨﻮﻧﺪه و اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪهای.
وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ أن اﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ وﻻ ﻋﺪوان إ ﹼﻻ ﻋﻠﯽ اﻟﻈﺎﻟـﻤﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم

ﻋﻠﯽ أﴍف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟـﻤﺮﺳﻠﲔ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.

در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﻮاره ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ و ﺷﯿﻄﺎن ﺻﻔﺘﺎن ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻧﻮر

اﺳﻼم و اﯾﻤﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻮدهاﻧﺪ و از ھﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ در ﺟﮫﺖ ﮔﻤﺮاه
ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
َ َ ۡ َ
َ
ُ
ُ ُ َ ُ ۡ ُ ْ ُ َ َّ
ٱ�ِ بأَ ۡف َ�ٰهِه ۡم َو َّ ُ
﴿يرِ�دون ِ�ط ِ�ٔوا نور
ٱ� ُمت ِ ُّم نورِه ِۦ َول ۡو ك ِرهَ ٱل� ٰ ِف ُرون﴾٨
ِ
ِ
]اﻟﺼﻒ.[٨ :

»ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻮر )آﺋﯿﻦ( ﺧﺪا را ﺑﺎ دھﺎﻧﮫﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪا ﻧﻮر )آﺋﯿﻦ( ﺧﻮد

را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮان دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮدم در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و از
ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻈـﺎرهﮔﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی رواﻓﺾ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﭘﺮ از درس و ﻋﺒﺮت »وﺟﺎء دور اﻟﻤﺠﻮس« ﻧﻮﺷﺘﻪی
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺐ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺎرس« ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ،و ﺑﯽﺧﺒﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻢ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رواﻓﺾ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺪتھﺎی ﻣﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎوان اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﭘﺲ
ﻣﯽدھﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻠﻨﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ در اﻣﻮرات زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺪون آﮔﺎھﯽ از اﺻﻮل ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺮام ﺧﻮد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺮﯾﺎنھﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﻤﻮم
ﱢ
رواﻓﺾ راه اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ُﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﯽاﺳﺎس آﻧﺎن ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺪﯾﺪی اﺳﺖ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﻢ و در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﺑﻮدﮔﺮ رواﻓﺾ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ در
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻼل
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﯾﻦ اﺧﺘﻼف زﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

٨

ﻃﺎﻋﻮن

ﺑﻨﺪه ﺑـﺎ ﻣﻄـﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻣﻄـﺎﺑﻘﺖ آن ﺑـﺎ واﻗﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم
ً
ﮐـﻪ رواﻓﺾ ﻋﻤﻼ در ﭘﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺷﻮم ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ در
ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪھﺎی آن
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا و ﻗﻠﺒﯽ ﻓﮫﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﺻﺤﯿﺢ از رواﻓﺾ و
ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ .و ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ در رﻓﺘﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن
دﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺪﺗﮫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده
ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﮐﻪ روزاﻧﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،روﻧﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ،اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻤﺎﻣﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﺳﻄﺢ دوﻟﺖھﺎ و ﻣﺮدم« ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﻼزاده ﮔﺮدآروی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ ،ﻋﺰﻣﻢ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺰم ﺷﺪ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪای ﺣـﺎوی ﺑـﺮﻧـﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪای
اﯾﺮان ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺸﯿﻊ در ﺟﮫﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺒﺾ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ آﻧﮫﺎﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﭘﺮده از اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﯽدارم و ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ »آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻤﺎﻣﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﺳﻄﺢ دوﻟﺘﮫﺎ و ﻣﺮدم« .ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
»اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻧﻘﻼب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ اﻃﺮاف ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯽﺷﮏ
ﻓﺮھﻨﮓ آﻧﮫﺎ ﮐﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺗﺎﺧﺖ و ﻣﺎ را ﻣﻐﻠﻮب
ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺪاﮐﺎری اﻣﺖ ﻗﮫﺮﻣﺎن اﻣﺎم ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻇﮫﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ رھﻨﻤﻮدھﺎی رھﺒﺮان ﻋﺎﻟﯽﻗﺪر
ﺗﺸﯿﻊ وﻇﯿﻔﻪای ﺑﺲ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺧﻄﯿﺮ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﯾﻢ ﮐﻪ آن ﺻﺪور اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .و اﯾﻦ را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ،ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ و ﺻﺪور اﻧﻘﻼب در رأس ھﻤﻪی اﻣﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﮫﺎن و ﻗﺎﻧﻮنھﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺻﺪور ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﻘﻼب
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﺎ ﺧﻄﺮاﺗﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ آراء ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻋﻀﺎء
ﺳﺘﺎد ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی دهﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ
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اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺻﺎدر و اﺳﻼم را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ]ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﻓﻘﻂ ﺷﯿﻌﻪ[ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .زﯾﺮا ﺧﻄﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﮑﺎم وھﺎﺑﯽ و ﺳﻨﯽﭘﯿﺸﻪھﺎ ﻣﺎ را ﺗﮫﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﺳﺖ.
زﯾﺮا آﻧﮫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﮫﻀﺖ و دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻨﯿﺎدی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و اﺋﻤﻪی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺷﺮع و ﻋﺮف ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﺳﻼم را دو ﺷﺎﺧﻪی ﻣﺘﻀﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﺘﺪا ﻣﺎ
ً
ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻠﯿﻪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﯽﻧﺸﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﻢ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ و در ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮد ﺗﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﻨﯽﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﺪهی ﮐﺜﯿﺮی از ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻮچ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ آن ﺷﮫﺮھﺎ را ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ .و
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اداری ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ادارهی ﺷﮫﺮھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﺎم از دﺳﺖ
ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .ﻣﺜﻼ ﺷﮫﺮ زاھﺪان را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮد(.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺻﺪور اﻧﻘﻼب ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺪون ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دردﺳﺮ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﯾﺎ واﮐﻨﺸﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .ﺣﺘﯽ ھﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﻣﺼﺮف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﺪون
ﺑﺎزدھﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺎھﺪارﻧﺪه و ﮔﺮداﻧﻨﺪهی ھﺮ ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ:
اول ﻗﺪرت ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار دارد ،دوم ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻋﻠﻤﺎء و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮم ﭼﺮﺧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﺎن ]ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ[ ﺗﺰﻟﺰل ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ،ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﻤﺮدان و
ﻋﺎﻟﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻔﺎق ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ھﺮ ﮐﺸﻮر را ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی آﻧﮫﺎ را
ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﯾﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﮫﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﮔﺮداﻧﯿﻢ ،ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ آورد و اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﮫﻢ را از آﻧﮫﺎ ﺳﻠﺐ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻘﯿﻪی اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ھﻔﺘﺎد اﻟﯽ ھﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺮ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ
ﻃﺮﻓﺪار ﻗﺪرت ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ دﻧﺒﺎل آب و ﻧﺎن و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت در دﺳﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ» .در راه ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ از ھﺮ ﺑﺎم اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﻪ اول را ﻗﺪم ﻧﮫﺎد«) .ﺑﺮوﺟﺮدی(
ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺳﻨﯽ و وھﺎﺑﯽ ﻣﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﻌﺪادی
ً
از ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﺪﺧﻞ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺘﺤﺪ و در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ ،ﮔﻠﻮﮔﺎه ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﮫﺎن ﻧﻘﻄﻪای ﺣﺴﺎسﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﺪارد .ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .ﮐﺎخھﺎی آﻧﮫﺎ دور از ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻄﻮر
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﻠﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪی ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮاﺣﺴﻦ در آﻧﮫﺎ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻣﺎهھﺎ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﮫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دھﻨﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ از ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﮔﺮوه اول اﻓﺮاد ﺑﺪوی و ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﻀﻮر آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﮔﺮوه دوم ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ از ﺟﺰاﯾﺮ و ﺑﻨﺎدری ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﺰء ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ھﺠﺮت آﻧﮫﺎ از زﻣﺎن ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﺎدرﺷﺎه
اﻓﺸﺎر ،ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن زﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻗﺎﺟﺎر و ﭘﮫﻠﻮی ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ و از ﺑﺪو ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﮫﺎﺟﺮتھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﮔﺮوه
ﺳﻮم از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﺪهای ھﻢ از ﺷﮫﺮھﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎرھﺎی
ﺗﺠﺎری ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺟﻤﻌﯿﺖ
داﺧﻠﯽ آن ﮐﺸﻮرھﺎ از اﺟﺎره ﺑﮫﺎء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و واﺑﺴﺘﮕﺎن اﻣﯿﺮان ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻓﺴﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺿﺪاﺳﻼم ﺑﻪ وﻓﻮر ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ و ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺻﺮف ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﻟﺬﺗﮫﺎی دﻧﯿﻮی ﻣﯽﮔﺮدد.
»ﻛﻠﻤﺔ اﳊﻖ وﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ«» .ﺣﺮﻓﺸﺎن ﺣﻖ اﻣﺎ ﻧﯿﺘﺸﺎن از ﺑﯿﺎن ﺣﻖ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ

ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ« .م
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ از ﺗﺮس ﺧﺮاﺑﯽ اوﺿﺎع ،در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ژاﭘﻦ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺳﻮﺋﺪ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﺳﮫﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﮫﺎن.

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ
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ﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﻨﺠﺎهﺳﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﮏ
دوﺳﺘﯽ و ارﺗﺒﺎط و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪی ﺟﻨﮓ و
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا از ﭘﺎی درآوردن ھﺰار
دوﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ دﺷﻤﻦ دردﺳﺮ ﻧﺪارد .ﭼﻮن رواﺑﻂ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣـﺎ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑـﺮﻗﺮار ﺷﻮد ،ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻮﺟﺐ ھﺠﺮت ﮔﺮوھﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑـﻪ آن ﮐﺸﻮرھﺎ ﺧﻮاھﺪ
ً
ﺷﺪ .ﻣــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻋﺪهای ھﻢ ﻣﮫﺎﺟﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ
ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی آﻧﮫﺎ در اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ذﮐﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻋﻤﺮ درازی اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ .ﻣﺬھﺐ ﻣﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در دﺳﺘﮕﺎه اداری و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﻔﻮذ دارد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﯾﮏ روز و دو روز ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .روزﮔﺎری ﻃﻮﯾﻞ ﻣﺎ در ھﯿﭻ
ﮐﺸﻮری از ﺟﮫﺎن ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ وزﯾﺮ و وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ .ﺣﺘﯽ
ﻓﺮﻗﻪھﺎی وھﺎﺑﯽ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﺣﻨﻔﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻣﺎ را ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎرھﺎ ﭘﯿﺮوان
اﯾﻦ ﻣﺬاھﺐ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﺎ در آن دوران
ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ وﻟﯽ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺛﻤﺮهی ﻓﮑﺮ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻼش آﻧﮫﺎﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ در آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ اﻧﻘﻼب و ﻣﺬاھﺐ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﻘﻂ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺟﺎن و ﻧﺎن و ﺧﺎن و ﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺻﺤﯿﺢ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻃﺮحھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل .ﻣﺎ وارﺛﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﺷﮫﯿﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﺑﺪﺳﺖ اھﺮﯾﻤﻨﺎن اﺳﻼمﻧﻤﺎ ﺧﻮنھﺎﯾﺸﺎن در ﺟﻮﯾﺒﺎر ﺗﺎرﯾﺦ روان اﺳﺖ و ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺧﺸﮑﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺑﺮ ﺧﻮد دارد ،ﻋﻠﯽ و ﺧﺎﻧﺪان رﺳﻮل اﻟﻠﻪ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه اﺟﺪاد ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺗﺸﯿﻊ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وارث راﺳﺘﯿﻦ
اﺳﻼم ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
 -١در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘـﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮاق و ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣـﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺬھﺐ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪی دوم ده ﺳﺎﻟﻪ را در اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اول ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﻢ
داد .ﭘﺲ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﮫﺎﺟﺮ ﻣﺎ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ در دھﻪی اول ﻓﻘﻂ
ﺳﻪﭼﯿﺰ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼ ک ،ﺧـﺎﻧﻪ و آﭘـﺎرﺗﻤﺎن و اﯾﺠـﺎد ﺷﻐﻞ و اﻣﮑـﺎﻧـﺎت
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ھﻢﮐﯿﺸﺎن ﺧﻮد ﮐــﻪ آنھﺎ را در آن ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺳﮑﻨﯽ دھﻨﺪ و
ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ .دوم ﺑـﺮﻗﺮاری دوﺳﺘﯽ ﺑــﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺎزاری،
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ﻃﺎﻋﻮن

ً
ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺷﺨﺎص ﺳﺮﺷﻨﺎس و اﻓﺮادی ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎهھﺎی
دوﻟﺘﯽ ﻧﻔﻮذ ﺷﺎﯾﺎن دارﻧﺪ .ﺳﻮم ،در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ روﺳﺘﺎھﺎی ﮐﻮﭼـﮑﯽ
ﺑﻄﻮر ﭘـﺮاﮐﻨﺪه در دﺳﺖ اﺣﺪاث و ﻃﺮح دهھﺎ روﺳﺘﺎ و ﺷﮫـﺮک دﯾﮕﺮ در ﺣـﺎل
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻪھﺎی آن روﺳﺘﺎھﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﻣﻼ ک ﺧﻮد را در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﮫﺮھﺎ
ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﮫﺮھﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ را از دﺳﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺮون
ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
 -٢ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺎ
ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ و داﯾﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ از
ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻮزھﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞھﺎی آزاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﮑﺎنھﺎی ﭘﺮﺗﺠﻤﻊ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺸﻮد در ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎس آﻧﺠﺎھﺎ را ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻗﺮار داد .در اﯾﻦ دو دوره ﺳﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
دوﺳﺘﺎن و ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺪاﯾﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ ،ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪی ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ
ً
ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﻮق ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل در ادارات دوﻟﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﺎرھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻧﯿﻤﻪی دوم اﯾﻦ دھﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻨﯽﻣﺬھﺐ و
وھﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺴﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎرھﺎی ﺿﺪاﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺸﻮرھﺎ
ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی اﻋﺘﺮاضآﻣﯿﺰی از ﻃﺮف ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬھﺒﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﻼد ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﻣﻠﺖ آن
ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺬﮐﻮر را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ او ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺧﻮد
را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ .اﻣﻮاج ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺬھﺒﯿﺎن از آن اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﻋﻤﺎل
ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻋـﺪهای از ﺧـﺎدﻣﺎن
ﺧﻮاھﺪ ﺷـﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪی اﻓﺮاد ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد
ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ .و ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﺎﮐﻦ ،ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﻨﺪ .ﺣﺘﯽ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻧﻈﺎم ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﻧﻤﻮد .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﺣﺎﮐﻤﺎن آن ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﯿﻨﻪ و ﮐﺪورت رﺷﺪ ﺧﻮاھﺪ

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ
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ﻧﻤﻮد .ﺣﺘﯽ ﺳﻨﯿﺎن و وھﺎﺑﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ داد
و دﯾﮕﺮ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
 -٣در دورهی ﺳﻮم ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻋﺪهای از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻋﺪهی زﯾﺎدی ھﻢ در دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و در اﻣﻮرات ﻣﺬھﺒﯽ دﺧﺎﻟﺘﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد و در اﯾﻦ
دوره ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯿﻮن و دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد،
ﻋﺪهای از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ از
ﺣﺎﮐﻤﺎن آن ﺑﻼد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺸﯿﻊ را ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ .ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎ را ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﮔﺮوھﯽ
ﺑﻪ ﮔﻮش ھﻤﮕﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻄﻮریﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و رﺿﺎﯾﺖ آﻧﮫﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺗﺎ در واﮔﺬاری ﭘﺴﺖھﺎی ﻣﮫﻢ اداری وﺣﺸﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﯾﺮ و دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺮزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن و
ﺳﭙﺮدهھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﯿﻢ آورد ،ﻃﺮحھﺎﯾﯽ ﭘﯽرﯾﺰی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺠﺎور دﭼﺎر رﮐﻮد ﺑﺸﻮد و ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد و اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﮐﻠﯿﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺮدهھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ را
آزاد ﺑﮕﺬارﯾﻢ آﻧﮫﺎ ھﻢ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻠﺖ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
 -٤در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭼﮫﺎرم ﻣﺎ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن و
ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺸﺎن درﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺗﺠﺎر رو ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻓﺮار ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ
ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺣﻮال ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ،اﻣﻼ ک و ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻣﻦﺗﺮی ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد اﮔﺮ آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺖھﺎی ﻣﮫﻢ ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی را
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻣﺨﻠﺺ را ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺮﮐﻨﺎری آﻧﮫﺎ و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻓﺮاد ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺒﺐ دو ﺑﺎزدھﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺎ ﺑﯿﺶ
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ﻃﺎﻋﻮن

از ﭘﯿﺶ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن دوﻟﺘﻤﺮدان را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد .دوم آﻧﮑﻪ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ُﺳ ّﻨﯽھﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن
ﺷﯿﻌﯿﺎن در ادارات آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻋﻤﺎل ﺿﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ داد .در اﯾﻦ ﺑﺮھﻪ اﻓﺮاد ﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ اﻣﻼ ک و
ﺧﺎﻧﻪھﺎی اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﻓﺮار را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -٥در دھﻪی ﭘﻨﺠﻢ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آﻏﺎز ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺷﯿﻌﯽ آﻣﺎده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺎ آن ﺳﻪ
ﻣﻮرد اﺻﻠﯽ را ﮐﻪ آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻮد ،از آﻧﮫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﻃﻮﻓﺎنزدهای ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ آن اﺣﺘﻤﺎل ﻏﺮق
ﺷﺪﻧﺶ ﻣﯽرود .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯽ ھﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫـﺎدی را ﺑﺮای ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧﺪن اوﺿﺎع ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ادارات
و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ داد .ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﮐﺮﺳﯽھﺎی ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮار ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ،ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﺣﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰاران واﻗﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺎ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎری ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ اﯾﻦ روش در دھﻪی آﺧﺮ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﺎن را ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮد .ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ اﻓﺮاد ﻣﺎ اھﻞ و ﺳﺎﮐﻦ و
ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ آن ﮐﺸﻮرھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و دﯾﻦ و
ﻣﺬھﺒﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪهاﯾﻢ .ھﺪف ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ھﺪف ﻓﻘﻂ ﺻﺪور اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﻤﺪار اﯾﻦ دﯾﻦ اﻟﮫﯽ ﻗﯿﺎم ﺧﻮد
را در ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﯾﻢ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺴﻮی ﺟﮫﺎن ﮐﻔﺮ ﻗﺪم ﻧﮫﯿﻢ و ﺗﺎ
ﻇﮫﻮر ﻣﮫﺪی ﻣﻮﻋﻮد ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮر اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ« .ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻟﻪ
اﻣﺮوز در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دھﻪ از آﻏﺎز اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ
ﻣﯽﮔﺬرد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ را در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﮫﺎت در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از
ً
ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺣﺎﻓﻆ دﯾﻨﺶ اﺳﺖ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ
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ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﯿﺮه و ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و رواﻓﺾ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮار و
ذﻟﯿﻞ و ﺧﺴﺮ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﻵﺧﺮه ھﺴﺘﻨﺪ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎرھﺎ ﺗﺎ ﻟﺒﻪی ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺳﻘﻮط رﻓﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ھﻨﻮز ﺑﺮ
ﺑﻘﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺪر و ارزش ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﻗﺎھﺮ و ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﻨﻨﺪهی رواﻓﺾ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آن ﻣﮫﻢ آﻣﺎده ﺳﺎزد ..
ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﮫﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮی ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب روی داده و اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 -١درﮔﯿﺮﯾﮫﺎی داﺧﻠﯽ از ﺳﻮی ﮔﺮوھﮏھﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻘﺎط ﻣﺮزی
ﮐﺸﻮر.
 -٢ﺟﻨﮓ ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪی اﯾﺮان و ﻋﺮاق.
 -٣اﯾﺠﺎد دو دﺳﺘﮕﯽ و ﺑﺮوز آن در ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎح ﭼﭗ و راﺳﺖ
ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺳﺎل  ١٣٧٦ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺖ.
 -٤ﻟﻮ رﻓﺘﻦ و آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ھﺴﺘﻪای اﯾﺮان.
 -٥اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺳﻮی ﻏﺮب ﺿﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺸﺎری ﺑﺮای
دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻏﯿﺮ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ھﺴﺘﻪای و ﺗﻨﮕﯽ ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﮔﺬران
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم.
 -٦اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت و ﺧﯿﺰش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺳﺎل  ١٣٨٨و
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﻧﺸﻘﺎق و دو دﺳﺘﮕﯽ ﺑﺰرگ در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺻﻠﯽ و ﺳﺘﻮن اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﻟﺘﯿﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﮐﺎھﺶ اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ.
 -٧اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮی اﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزوی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﺟﮫﺎد ﻋﻠﯿﻪ رواﻓﺾ.
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ

در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و آن اﯾﻨﮑﻪ
اﻏﻠﺐ ﭘﺪران ﻣﺎ در زﻣﺎن ﭘﮫﻠﻮی ھﺮﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
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ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ ّاﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺒﻐﻪی دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان از اوﺿﺎع ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه راﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
در ھﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺒﻐﻪی دﯾﻨﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﯽ ﮐﻪ ﻧﺪای اﺳﻼم و
ﻏﻠﺒﻪی ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ را ﺳﺮ ﻣﯽداد ھﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ھﻢ دﯾﻨﺸﺎن
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻢ دﻧﯿﺎﯾﺸﺎن آﺑﺎد ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ھﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﮔﺬﺷﺖ ھﻤﻮﻃﻨـﺎﻧﻤـﺎن ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﯽ ﻧﺒـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪهای از دﯾﻦ زده ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺴﺎب
ھﻤﻪی ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ آﺧﻮﻧﺪھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم آوردﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎی دﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ!.
ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺸﻮرم اﯾﺮان! و ای ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن اﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﻧﯿﺎﮐﺎن و اﺟﺪاد
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺎ ،آن را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ! ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮده از راز ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮدارم:
اﯾﻦ اﺳﻼم )ﻧﻪ در اﺳﻢ و ﻧﻪ در ﺷﮑﻞ و ﻣﺤﺘﻮی( آن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪی دﺳﺖ آﺧﻮﻧﺪھﺎ و اﺳﻼف
ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
رﻓﺘﺎر ﻣﺘﺤﺠﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﺎن دﻟﺰدﮔﯽ در
ً
ﻣﺮدم اروﭘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼ دﯾﻦ را از زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﻦ
ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪ در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ.
اﻣﺎ از ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ﻏﺮب اﻣﺮوز ﺻﺪاھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .آﻧﮫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪی ﻣﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺠﺮ ﮐـﻠﯿﺴﺎ را ﮐـﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآوردﻧﺪ در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽای ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ و ھﻮﺷﺸﺎن و ﻃﺒﻊ ﻧﺮم و
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪای ﮐﻪ ھﻨﻮز از دﯾﻦ ﺳﺮورﻣﺎن ﻋﯿﺴﯽ ÷ در دل داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم رﺳﯿﺪﻧﺪ.
آﻣﺎرھﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ از رﺷﺪ روز اﻓﺰون اﺳﻼم در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد و
ﻣﻄﻠﺒﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در
ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،آﻟﻤﺎن و ھﻠﻨﺪ( ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ اول اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ
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ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎرھﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺸﺎن ﺧﻮش ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺣﺴﺎب اﺳﻼم را از اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع آﺧﻮﻧﺪھﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزﯾﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ ﺷﺎھﺪ روزی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻢ و اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ
َ
در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﺠﺪی ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻗﺮن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺲ از ورود اﺳﻼم و
در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی اﯾﻦ دﯾﻦ ﭘﺎک و ﺣﻨﯿﻒ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
در اﻧﺘﮫﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎرم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﺎﯾﻪ ھﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار
دھﺪ و اﺟﺮ ﻣﻌﻨﻮی آن را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮫﺎن را از واﻗﻌﯿﺖھﺎی اﻃﺮاﻓﺸﺎن آ ﮔﺎه ﺳﺎزد و آﻧﮫﺎ را در ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻊ ﭘﺮ از
درد و رﻧﺞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﺎری دھﺪ .آﻣﯿﻦ.

ﺑﺎب اول:
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
 -١اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم.
 -٢ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺎرس در ﻗﺒﺎل اﺳﻼم.
 -٣ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﻓﺎرس ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ.
 -٤اﯾﺮان در زﻣﺎن ﭘﮫﻠﻮی.
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ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ؟

اﻣﺮوز در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﺟﻨﺒﺶھﺎﯾﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ و وﺣﺸﺘﻨﺎک ھﻤﭽﻮن راﻓﻀﻪ ،ﻧﺼﯿﺮﯾﻪ،
دروزﯾﻪ ،ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
اﺳﺎس اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﺬاھﺐ و ﻃﺎﺋﻔﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه و رھﺒﺮان آﻧﮫﺎ ،در ﭘﺸﺖ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺮ زرق و ﺑﺮﻗﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،اﺳﻼم و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ،
ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺮازهی آﻧﮫﺎ در اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮﭘﺎ
ﺷﺪهاﺳﺖ و رھﺒﺮان اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ آﻧﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم را ﻓﺮا ﺧﻮاھﺪﮔﺮﻓﺖ .ھﻢاﮐﻨﻮن آﻧﺎن در ھﺮﺟﺎﯾﯽ از ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻣﺮﮐﺰی دارﻧﺪ و
ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آرزوھﺎ و دلﺑﺴﺘﮕﯽھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ً
اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
ھﻢ ﻗﺮاﻣﻄﻪ ،ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺮ داده و دوﻟﺖ ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن و ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪِ ،ﮐﺸﺖ و ﻧﺴﻞ را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻔﺮ
و ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺣﺞ ﺳﺎل  ٣١٧را ﻣﺒﺎح ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
آﻧﺎن را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ ﺗﺎ
ﺣﺎل را ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزﯾﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ و ﺣﺮﮐﺖ و
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ دروزﯾﻪ ،ﻧﺼﯿﺮﯾﻪ ،ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻪ اﺻﻞ و رﯾﺸﻪای واﺣﺪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺸﯿﻊ ھﻢ رﯾﺸﻪھﺎﯾﯽ ﻣﺠﻮﺳﯽ دارد ،ﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ .و ﺳﺮزﻣﯿﻦ
دﯾﻦ ﻣﺠﻮﺳﯿﺖ ،ﺑﻼد ﻓﺎرس و اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﻮﺳﯿﺖ در اﯾﺮان و اﺛﺮ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﯿﻌﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ .ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ،ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ دو ﻣﻼﺣﻈﻪی زﯾﺮ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:
اول :ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﯿﻖ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠﯽ س و ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮوز وﺟﻮد دارد .ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﻋﻠﯽ س ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ او ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ،
ﺳﺘﻢ و ﺗﺠﺎوز ]ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ او[ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎﻧﺐ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ او
ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮوز ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدن اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻮده و اﺻﺤﺎب را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
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و ﻣﻨﮑﺮ ﺳﻨﺖ ﺷﺪه و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رﺟﻌﯿﺖ ]ﺑﺎزﮔﺸﺖ[ و ﺗﻘﯿﻪ دارﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﺎرسھﺎی ﻣﺠﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻧﮓ زده و اﺳﻼم را ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ]ﻓﺎﺳﺪ[ ﺧﻮد ﻗﺮار
دادﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺎرسھﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺷﺪه و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوت
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻋﻠﻢ و ﻣﺎل ﺧﻮد از اﺳﻼم دﻓﺎع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در رأس آﻧﺎن
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار و ﮔﺮاﻧﻘﺪر ،ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ س و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
درﺑﺎرهی آﻧﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ً
»ﻋﻦ اﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮه س ﻗﺎل :ﻛﻨﺎ ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻋﻨﺪ اﻨﻟﻲﺒ ج ﻓﺄﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮره اﺠﻟﻤﻌﻪ
ََ َ
�ن م ِۡن ُه ۡم ل َ َّما يَ ۡل َ
اخر َ
ٱ�ك ُ
ح ُقوا ْ به ۡ ۚم َو ُه َو ۡٱل َعز ُ
�ز ۡ َ
ِيم] ﴾٣اﻟﺠﻤﻌﺔ .[٣ :ﻗﺎل :ﻗﻠﺖَ :ﻣﻦ
ِِ
ِ
﴿وء ِ
ً
ُﻫﻢ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ؟ ﻓﻠﻢ ﻳﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻲﺘ ﺳﺄل ﺛﻼﺛﺎ وﻓﻴﻨﺎ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﻲﺳ ،وﺿﻊ رﺳﻮل اﷲ ج
ﻳﺪه ﻲﻠﻋ ﺳﻠﻤﺎن ،ﺛﻢ ﻗﺎل :لﻮ ﺎﻛن اﻷﻳﻤﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺜ�ﺎ ﻨﻟﺎﻪﻟ رﺟﺎل أو رﺟﻞ ﻣﻦ ﻫﻮﻻء« .١
»از اﺑﯽھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ )اﯾﻦ آﯾﻪی(
ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ» :او ﻣﺒﻌﻮث ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻨﺎن
ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ )و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ( ﺧﺪا ﭼﯿﺮهی ﮐﺎر ﺑﺠﺎ اﺳﺖ« .ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
آﻧﺎن ،ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﺳﻪ ﺑﺎر ﭘﺮﺳﯿﺪم و اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب ﻧﺪاد و ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﻠﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد:
ً
اﮔﺮ اﯾﻤﺎن در ﺛﺮﯾﺎ  ٢ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻓﺮدی از اﯾﻦھﺎ ]اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎن[ ﺑﻪ آن
دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻓﺎرسھﺎی ﻣﺠﻮﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﺎرسھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در اﯾﻦ ﺣـﺪﯾﺚ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑـﺮادران ،ﺑـﺰرﮔـﺎن و ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ
ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻗﻮمﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﭼﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣـﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و از ھﺮ ﻧـﻮع
ِ

ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮاﺋﺖ و ﺑﯿﺰاری ﻣﯽﺟﻮﺋﯿﻢ .و ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ او را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎده و از ﻗﻠﺒﮫﺎﯾﻤﺎن ﻋﺒﺎدت ﺑﺖھﺎ را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،ج  ،١٠ص .٢٦٧
 -٢ﻧـﺎم ﺳﺘﺎرهای اﺳﺖ ،و ﺑﺪان ﺟﮫﺖ آن را ﺛﺮﯾـﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﺘﺎرﮔـﺎن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﻪ
ھﻢ ﻓﺸﺮده در ﺟـﺎﯾﯽ ﺗﻨﮓ و ﺑـﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻓﺮھﻨﮓ اﻟﻤﻨﺠﺪ.

ﻓﺼﻞ اول:
اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
•
•
•
•
•
•

ﻣﻘﺪﻣﻪ.
آﯾﯿﻦ ﻣﺰدا.
آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ.
آﯾﯿﻦ ﻣﺎﻧﯽ.
آﯾﯿﻦ ﻣﺰدک.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺤﺚ.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس ،ﻗﺮنھﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ÷ ﻣﮫﺪ ﺗﻤﺪنھﺎ و ﻓﺮھﻨﮓھﺎ در
دورهھﺎﯾﯽ از زﻣﺎن ﺑﻮد .ﻓﺎرسھﺎ در ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻣﺒﺎﻟﻐﻪی زﯾﺎدی
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﻞ و رﯾﺸﻪی ﺧﻮد ﺗﻌﺼﺐ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻮﻣﺮث،
اوﻟﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺎن ،ﭘﺴﺮ اول آدم ﺑﻮده و آﻧﮫﺎ رﯾﺸﻪی ﻧﺴﻞھﺎی ﺑﻌﺪی و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی
اﻧﺴﺎنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺪهی دﯾﮕﺮی از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻮﻣﺮث ھﻤﺎن أﻣﯿﻢ ﺑﻦ ﻻوذ ﺑﻦ
ارم ﺑﻦ ﺳﺎم ﺑﻦ ﻧﻮح اﺳﺖ .١
دﺳﺘﻪی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻮﻣﺮث ،ﮔﯿﺎھﯽ از ﮔﯿﺎھﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم رﯾﺒﺎس
ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺬھﺒﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﯿﻮﻣﺮﺛﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪی آن
درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﻇﻠﻤﺖ و ﻧﻮر اﺳﺖ .٢
ﻓﺎرسھﺎ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ دﯾﻦ اھﺘﻤﺎم ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ و آن را ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ و اوﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺰد آﻧﺎن ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ .ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
• ﻃﺒﻘﻪی رﺟﺎل ]اﻓﺮاد[ دﯾﻦ.
• ﻃﺒﻘﻪی رﺟﺎل ﺟﻨﮓ.
• ﻃﺒﻘﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﯾﻮانھﺎ و دﻓﺘﺮھﺎ.
• ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺮدم ﮐﺸﺎورز و ﺻﻨﻌﺖﮔﺮ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﻪی رﺟﺎل دﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺣﺎﮐﻤﺎن ،ﻋﺎﺑﺪان ،زاھﺪان،
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎهھﺎ و ﻣﻌﻠﻤﺎن.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮھﻨﮕﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎرس -ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
 آن را اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﮫﺪﯾﺪﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﺎرسھﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ
دﯾﻦھﺎی ﻓﺎرس را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

 -١ﻣﺮوج اﻟﺬھﺐ و ﻣﻌﺎدن اﻟﺠﻮھﺮ ،ﻣﺴﻌﻮدی ،ج ،١ص .٢٢٠
 -٢ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ج ،١ص.٥٧٢
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آﺋﯿﻦ ﻣﺰدا

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺰدا )ﺣﮑﯿﻢ( إﻟﻪ و ﻣﻌﺒﻮد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺘﻤﺪن ]ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻦ[
ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ او ﻣﻌﺒﻮد ﺟﮫﺎن و ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدم اﺳﺖ.
اﺻﻞ و اﺳﺎس آﺋﯿﻦ ﻣﺰدا ﺑﺮ دو رﮐﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ :اول ﺻﻔﺎء و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻮم .از
ﺟﻤﻠﻪی رﮐﻦ اول ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻔﺎء ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺧﻼق و آﺑﺎداﻧﯽ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺷﺎره
ﻧﻤﻮد .و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﯿﻦ ﻣﺰدا ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دزدھﺎ و ﮔﻨﺎھﮑﺎران و
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮچﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ.
از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن وارد ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺪﻧﺪ ،اھﻮراﻣﺰدا »أھﻮرا ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻋﮫﺪ و ﻗﺎﻧﻮن«
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺒﻮد آﻧﺎن ﺑﻮد و او  -ﺑﻪ ﻗﻮل آﻧﺎن  -وﻇﯿﻔﻪی ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯿﺎن
را داﺷﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﻮﻻن او ،ﮐﯿﻮﻣﺮث و زرﺗﺸﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
اھﻮراﻣﺰدا ﯾﺎ اورﻣﺰد  -ﺑﻪ ﻗﻮل آﻧﺎن -ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺳﻤﺎن را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و زﻣﯿﻦ را
ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪای را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪ ،ﺑﮫﻤﻦ ﺑﻮد  ١و ﺑﻪ
او دﯾﻦ را آﻣﻮﺧﺖ و ﻣﮑﺎن و ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻮر را ﻣﺨﺼﻮص او ﮔﺮداﻧﯿﺪ .٢
آﺋﯿﻦ زرﺗﺸﺖ

در ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد زرﺗﺸﺖ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰدا او را
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .از ﻋﻘﺎﯾﺪ زرﺗﺸﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
• درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ دو روح :روح ﺧﯿﺮ و روح ﺷﺮ.
َ
• ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ دو اﺻﻞ ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺒﺪأ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از اﻣﺘﺰاج و درآﻣﯿﺨﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﮫﻤﻦ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﺮان ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهی
ﻓﺎرس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد آﻧﺎن ھﻮﯾﺖ آﻧﺠﺎ را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﮫﺎ
در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮدم ﮐﻮﯾﺖ ﻋﻀﻮ دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺗﺎﺟﺮان ﺑﺰرگ ﮐﻮﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎم ﺑﮫﻤﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺳﯿﺖ
ﻧﯿﺴﺖ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٢ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ج١ص٢٣٨و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب اﯾﺮان در ﻋﮫﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ص.١٩

٢٦

ﻃﺎﻋﻮن

• ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ و اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪهی آن دو اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻮده و
ﺷﺮﯾﮏ ،دﺷﻤﻦ و ھﻤﺘﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻇﻠﻤﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
زوراﻧﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد .١
از درآﻣﯿﺨﺘﻦ ﻧﻮر ﺑﺎ ﻇﻠﻤﺖ ،ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ،ﺻﻼ ح و ﻓﺴﺎد ،ﭘﺎﮐﯽ و ﭘﻠﯿﺪی ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ و
اﮔﺮ اﯾﻦ درآﻣﯿﺨﺘﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺟﮫﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
و درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ آن دو اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮر ﺑﺮ ﻇﻠﻤﺖ و ﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﺷﺮ ﻏﻠﺒﻪ
ﮐﺮده و ﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺷﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﺧﻮد ﻧﺰول ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﯾﻦ ﺳﺒﺐ رھﺎﯾﯽ و ﻧﺠﺎت اﺳﺖ .٢
زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺗﺎ ﺣﺪی آب را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻧﻤﯽﺷﺴﺘﻨﺪ و
آب ﻧﺰد آﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﯾﺎ آﺑﯿﺎری ﻣﺰارع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
اﻧﺴﺎن ﻧﺰد آﻧﺎن ،دو زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ :در زﻧﺪﮔﯽ اول اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎب و ﺷﻤﺮده
ﻣﯽﺷﻮد و در زﻧﺪﮔﯽ دوم اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖھﺎ رﺳﯿﺪه و ﯾﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در زﻧﺪﮔﯽ دوم
آﻧﮫﺎ از ﺟﮫﻨﻢ و راه راﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .٣
زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻣﻐﺎن ﻣﻨﺴﻮب ھﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آﺋﯿﻦ زرﺗﺸﺖ دو
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﯿﺪﯾﺎ و ﻓﺎرس را در ﺑﺮﮔﯿﺮد رﺟﺎل دﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻣﯿﺪﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻣﻐﺎن ﺣﻖ اﺷﺮاف و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آﺗﺸﮑﺪهھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ آﻧﺎن در آﻧﺠﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،داﺷﺘﻨﺪ .از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪھﺎی زرﺗﺸﺘﯽ ﯾﺎ آﺗﺸﮑﺪهھﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﯾﺰد
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .٤
ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺒﻮدان زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﺪر و ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﺤﻄﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﻣﺼﺎدر ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻮد.
زرﺗﺸﺖ ﺣﮑﯿﻢ ھﻤﺎن زرﺗﺸﺖ ﭘﺴﺮ ﯾﻮرﺷﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎدرش
اھﻞ ری ﺑﻮد .ﻓﺎرسھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روح زرﺗﺸﺖ در درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در

 -١زوراﻧﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺬاھﺐ ﻣﺠﻮﺳﯿﺖ اﺳﺖ .ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪھﺎ و
ﻣﺼﺎدر ﺑﺪی اﺳﺖ و او ھﻤﺮاه اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.
 -٢ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ج ،١ص  ،٢٣٦ﭼﺎپ داﻟﻤﻌﺮﻓﻪ.
» -٣ﻓﺠﺮاﻷﺳﻼم« از اﺣﻤﺪاﻣﯿﻦ ،ج ،١ص.١٢٤
 -٤ﻗﺎده ﻓﺘﺢ ﺑﻼد ﻓﺎرس از ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ،ج  ،٨ص .٥٠٦
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ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن آن را ﻗﺮار داده و ھﻔﺘﺎد ﺗﻦ از ﻣﻼﺋﮑﻪی ﻣﻘﺮب را دور آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
و آن درﺧﺖ را در ﻗﻠﻪای از ﮐﻮهھﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
زرﺗﺸﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ دارد ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﺪ اوﺳﺘﺎ ﮐﻪ در آن ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﯿﻨﻪ و ﮔﯿﺘﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﻻھﻮت و ﻧﺎﺳﻮت.
دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺟﺎت و ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
دارد .و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اردﺷﯿﺮ اول و ﭘﺴﺮش ﺷﺎﭘﻮر آن دﯾﻦ را ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،آن دﯾﻦ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪ .١
آﺋﯿﻦ ﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ٢١٥ﯾﺎ  ٢١٦ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ÷ در وﻻﯾﺖ »ﻣﺴﻦ« ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﮫﺮ
ﮐﻮﺗﺎه در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .او در زﻣﺎن ﺷﺎﭘﻮر ﭘﺴﺮ اردﺷﯿﺮ ﻇﮫﻮر ﻧﻤﻮد و ﺑﮫﺮام
ﭘﺴﺮ ﺷﺎﭘﻮر او را در ﺳﺎل  ٢٧٩ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .زﯾﺮا او ﺑﻪ زھﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺑﮫﺮام ﻧﺒﻮد.
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهای اﯾﺮاﻧﯽ اﻻﺻﻞ ﺑﻮد .ﻣﺎدرش از ﺧﺎﻧﻮادهی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﮑﺎﻧﯽ
و ﭘﺪرش ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ زﯾﺮک از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮادهی اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﺧﻮد را در ھﻨﺪ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ وی ﻋﻘﯿﺪهی ﺗﻨﺎﺳﺦ را از ﺑﻮداﺋﯿﺎن ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺬاھﺐ ھﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺻﻞ را ھﻢ از دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﮫﺎن از دو ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻧﻮر
و ﻇﻠﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ او ﺑﺎ آﻧﮫﺎ و دﯾﻦ ﻣﺠﻮس در اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ
ازﻟﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﺧﺘﻼف داﺷﺖ] .ازﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻼﻣﯽھﺎ و ﻓﻠﺴﻔﯿﺎن از آن ﮐﻠﻤﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻮار ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺪث اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و از اﺑﺘﺪا ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ[ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺤﺪث و ﺗﺎزه ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣـﺎﻧﯽ از ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﻋﻘﯿﺪهی ﺗﺜﻠﯿﺚ  -اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﻪ ﺧﺪا  -را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﺒﻮد آﻧـﺎن
ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮد از :ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ،ﺑﺰرگ اول و ﻣﺮد ﻗﺪﯾﻢ و ﻣﺎدر زﻧﺪﮔﯽ .در ﻣﺘﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
آﺋﯿﻦ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ،ﻋﺒﺎرات ﻣﺄﺧﻮذی از اﻧﺠﯿﻞھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .٢
 -١ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ج ،١ص ،٢٣٦ﭼﺎپ داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ.
 -٢اﯾﺮان در ﻋﮫﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن از ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺲ ،ص .١٧١

٢٨

ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ ارواح ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﺑﺮ روی اﺟﺰاﯾﯽ ﻧﻮراﻧﯽ از
اﻧﺴﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .او ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﻋﯿﺴﯽ ÷ و زرﺗﺸﺖ اﯾﻤﺎن داﺷﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد
او ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﯿﺎ و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ .و اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ و رﺳﺎﻧﺪن ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺎرسھﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ،ﻧﺎم زﻧﺎدﻗﻪ را ﻧﮫﺎدﻧﺪ و ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
زرﺗﺸﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺴﺘﺎه ﺑﺮای ﻓﺎرسھﺎ آورد و ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺮای او ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪ آورد
و ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﻢ ﺷﺮﺣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﻧﺪ ﻗﺮار داد .و ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ آﻧﺎن
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺘﺎب ﺑﺴﺘﺎه وارد ﻣﯽﮐﺮد و از ﺗﺄوﯾﻞ ]و ﺗﻔﺴﯿﺮی[ ﮐﻪ زﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽداد
ﻋﺪول و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ او زﻧﺪی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و او را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن از ﻇﺎھﺮ ﮐﺘﺎب و ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدن ،ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﺮب ھﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را از ﻓﺎرسھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ
ﻋﺒﺎرت زﻧﺪﯾﻖ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ دوﮔﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺟﮫﺎن
ھﺴﺘﯽ ،ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮده و ﺧﻠﻖ ﺷﺪن و ﺣﺪوث و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ در
رأﺳﺸﺎن ﭘﯿﺮوان ﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،زﻧﺪﯾﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .١
ﭘﯿﺮوان ﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮی دﻗﯿﻘﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﮫﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪی
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد :ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﻢ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻘﻞ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎھﻮش و ﻃﺒﻘﻪی
آﺧﺮ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎنھﺎ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻋﻮام ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺮوط و
ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ داﺷﺖ .ﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دو ﺑﺮادر ﺷﺎﭘﻮر را در ﮔﺮوه ﺧﻮد وارد ﮐﻨﺪ .٢
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮫﺮام ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮدی را ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮهی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﮫﯿﺪﺷﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﯿﻤﺎ ﻧﮫﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .دﻋﻮت ﺑﻪ آﺋﯿﻦ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ زرﺗﺸﺘﯿﺎن آﻧﮫﺎ را ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮی و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

 -١ﻣﺮوج اﻟﺬھﺐ از ﻣﺴﻌﻮدی ،ج ،١ص .٢٥١
 -٢اﯾﺮان در ﻋﮫﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ،ص .١٦٩

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان

٢٩

آﺋﯿﻦ ﻣﺰدک

ﻣﺆﺳﺲ اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ،ﻣﺰدک ،ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ،در زﻣﺎن ﻗﺒﺎد ،ﭘﺪر ﮐﺴﺮی اﻧﻮﺷﯿﺮوان اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ٤٨٧در اﯾﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .او دﻋﻮت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی
ﻣﺎﻧﯽ اﯾﻤﺎن داﺷﺖ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ او اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺎﻧﯽ داﺷﺖ .او
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﻮر ﺑﺎ اراده و اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻇﻠﻤﺖ از روی ﺳﺮاﺳﯿﻤﮕﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺰدک ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اھﻞ زھﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺮد ﻋﻤﻞ ﺑﻮد .و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺮدم را از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و دﺷﻤﻨﯽ وﮐﯿﻨﻪورزی و ﺟﻨﮓ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﺮد .و ﭼﻮن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم
ﻣﺴﺎوات ﺑﻮد ،ﺑﺤﺚ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺮدم را در اﯾﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎل و زن -
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدن در آب ،آﺗﺶ و ﮔﯿﺎھﺎن ،ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .١
ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ او ﻣﻘﺎم ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﺴﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و راه ﻇﻠﻢ و ﮔﻤﺮاھﯽ را ﺑﺮای ﻇﻠﻤﺖ
ﺗﺴﮫﯿﻞ ﮐﺮده و زﻧﺎ را ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﺣﺮص و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﺮدم دﭼﺎر
ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد،
ﺑﭽﻪی ﺧﻮد را و ﺑﭽﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓﺮد ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد او
ﺑﻮد ،ﻧﺪاﺷﺖ» .زﯾﺮا ھﻤﻪ ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﻣﺰدک در ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ«.
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ آﺋﯿﻦ از ﺳﻮی ﻗﺒﺎد و ھﻤﮑﺎری او ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ،ﭘﯿﺮوان آﺋﯿﻦ ﻣﺰدک را در اﻧﺠﺎم
ﺟﺮاﺋﻤﺸﺎن و ﻣﺤﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺋﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﯽدﯾﻨﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮادر ﻗﺒﺎد ،ﺟﺎﻣﺎﺳﺐ از ﭘﯿﺮوان ﻣﺰدک ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺣﺎد ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﻣﻨﺰل ﻓﺮد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻨﺰل و زن و اﻣﻮاﻟﺶ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .٢
ﭘﯿﺮوان ﻣﺰدک ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی زھﺪ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮردﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﻣﮫﻤﺎن
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ او ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ در ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری
اراﺋﻪ دادﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻟﺬتھﺎی ﻣﺎدی ﺧﻼص ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ
در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ]ﺑﻪ ﻟﺬات ﻣﺎدی[ را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

 -١ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ج ،١ص  ،٢٤٩ﭼﺎپ داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ.
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ،ج ،١ص .١٣٧

٣٠

ﻃﺎﻋﻮن

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آﺋﯿﻦ ﻣﺰدک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺬھﺒﯽ دﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺬھﺒﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎدی و اﺻﻮل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ]و ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا[ ﺷﺪ و
ﺷﺮ آﻧﺎن ھﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺮای اول )اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﭘﺴﺮ ﻗﺒﺎد( آﻣﺪ و اﻣﻮال
را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﻣﻮال ﺑﺪون ﺻﺎﺣﺐ را ھﻢ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺧﺮاﺑﯽ و ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ.
اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﺋﯿﻦ ﻣﺰدک ،ﭘﺲ از ﮐﺴﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻗﻪای
ﺳﺮی و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽزﯾﺴﺖ .در ﻃﻮل دورهی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ وﺿﻊ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد و
ﺳﭙﺲ در آﻏﺎز دورهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻇﮫﻮر ﻧﮫﺎد« .١
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮرﺧﯿﻦ در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻧﻘﻼب ﻣﺰدک ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﭘﺮدهی ﺣﺠﺎب ]و ﺣﻔﻆ
ﻋﻔﺖ[ و ﺣﻔﻆ ادب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻗﻮﻣﯽ ﻇﮫﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ھﯿﭻ ﻓﻦ و ﻋﻤﻠﯽ را
َ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ھﯿﭻ ِﻣﻠﮑﯽ را ﺑﻪ ارث ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ]ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن زﻧﺎ[ ھﯿﭻ ﻧ َﺴﺒﯽ
ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺎﻃﻞ و ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺣﺮﻓﻪ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ]ﺗﻨﮫﺎ[ ﺑﺮای ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن و
ﺑﺪی و ﭘﺨﺶ دروغ و ﺑﮫﺘﺎن آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﺪی
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺮﻓﻪ و در ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺪی ھﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻗﺼﺮھﺎی ﺑﺰرﮔﺎن را
ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮده ،اﻣﻮال را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮده و زﻧﺎن را ﻏﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ھﺮ ﺟﺎ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد در ﻣﯽآوردﻧﺪ .زﻣﯿﻦھﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮﻧﺪ ،ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ .٢
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺤﺚ

٣

ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪی ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ادﯾﺎن ﻓﺎرس ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ:
]ﺑﺮﺧﯽ از[ ﻓﺎرسھﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺒﻮداﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
اﺧﻼﻗﯽ و آرای ﻣﻌﻨﻮی در آن ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ .دﯾﻦ ﻧﺰد آﻧﺎن در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮ ھﺮﮐﺲ واﺟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در روز ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺑﺮای ﺧﻮرﺷﯿﺪ،
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه ،آﺗﺶ و آب ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺬاردﻧﺪ .ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
 -١ﻓﺠﺮ اﻹﺳﻼم ،از اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ،ج ،١ص .١٣٧
 -٢اﯾﺮان در ﻋﮫﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺲ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ )ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ( ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺨﺸﺎب ،ص .٣٤٣
 -٣ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ج ،١ص  ،٢٤٤ﭼﺎپ داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ.
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٣١

ﺷﻌﻠﻪی آﺗﺸﮑﺪهھﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد.
ﺑﯿﻦ دﯾﻦ ﻣﺠﻮس و دوﮔﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘﯽ و ادﯾﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺳﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻮﻣﺮﺛﯿﻪ،
زرواﻧﯿﻪ و آﺋﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ادﯾﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ
دوﮔﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :آﺋﯿﻦ ﻣﺎﻧﯽ ،آﺋﯿﻦ ﻣﺰدک و دﯾﺼﺎﻧﯿﻪ و ...اﻣـﺎ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ آن
دو اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺠﻮس ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن ﻧﻮر و ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﺎدث ﺑﻮدن ﻇﻠﻤﺖ و
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺋﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﻧﻮر و ھﻢ ﻇﻠﻤﺖ ﻗﺪﯾﻢ و
ازﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﮫﺎ در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺟﻮھﺮ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺮﺷﺖ ،ﻓﻌﻞ،
ﻣﮑﺎن ،ﺟﻨﺲ ،ﺑﺪن و ارواح ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت و اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ.
در ھﺮ ﺻﻮرت ،ﻣﺠﻮﺳﯿﺖ و دوﮔﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﺎرسھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻔﺎوت
زﯾﺎدی ھﻢ ﺑﺎ ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ادﯾﺎن ،ﻧﻮر ،ﻇﻠﻤﺖ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه را ﻋﺒﺎدت
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻠﻮل ]ﺣﻞ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﻔﺲ در ﻧﻔﺴﯽ دﯾﮕﺮ[ ﺗﻨﺎﺳﺦ ارواح و اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ و
ﺧﺮاﻓﺎت اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ.
ادﯾﺎن ﻓﺎرس ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ادﯾﺎن ﯾﮫﻮدﯾﺖ ،ﻧﺼﺎری و ﺑﻮدا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ » ُﺑﺨﺘﻨﺼﺮ« آﻧﺎن را ﺗﺒﻌﯿﺪ ]و آواره[ ﻧﻤﻮد در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن در دورهی اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را از
ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻓﺎرس ھﻢ آﻧﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﺸﮫﻮر ﺳﻮرا را در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻓﺎرس وﺻﻠﺖ ﻧﻤﻮده و ﮐﻤﮏ و ھﻤﺮاه آﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮن ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﻓﺎرس
درآﻣﯿﺨﺖ .ھﻤﺴﺮ ﺑﺨﺘﻨﺼﺮ ﯾﮫﻮدی و ﻧﺎﻣﺶ دﯾﻨﺎرد ﺑﻮد و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .١
دﯾﺎﻧﺖ ﻓﺎرسھﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﯾﻦ ﯾﮫﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎنھـﺎی ﻣﺨﻔﯽ ،ﺳﺮﯾﺖ
و ﺗﻘﯿﻪ را از آﻧـﺎن ﺑﻪ ارث ﺑﺮدﻧﺪ .و ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮫﻮد ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﺎرسھﺎ در دورهھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ﺟﺎیﺟﺎی اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن
رﺳﯿﺪ ،دﺳﺘﻪھﺎ و ﮔﺮوهھﺎی ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ در »رھﺎ« داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﺳﻘﻒھﺎی
زﯾﺎدی از ﻣﻨﺎﻃﻖ ارﻣﻨﯽ ،ﮐﺮدی و اھﻮاز ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎرھﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ را

 -١ﻣﺮوج اﻟﺬھﺐ ،ﻣﺴﻌﻮدی ،ج ،١ص .٢٨٨

٣٢

ﻃﺎﻋﻮن

ﺗﺤﺖ ادارهی ﻣﺮﮐﺰی واﺣﺪ در ﻣﺪاﺋﻦ درآورﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در اﯾﺮان در ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻊ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮد .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺎﭘﻮر
دﺳﺘﻮر ﻣﯽدادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪن ﺷﺪﯾﺪ وی ﮔﺸﺖ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ازﺳﺎل ٣٣٩
ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ ﺷﺎﭘﻮر دوم ،ﻓﺸﺎرھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ آﻧﮫﺎ وارد ﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اردﺷﯿﺮ دوم ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺎﭘﻮر ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﺸﺎرھﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺗﺎ زﻣﺎن ﯾﺰدﮔﺮد اول (٣٩٩ -٤٢١) ،اداﻣﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﯾﺰدﮔﺮد رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زرﺗﺸﺖھﺎ و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ .١
ً
در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن دراﻋﺘﻘﺎدات ﻓﺎرسھﺎ ،ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺋﯿﻦ ﻣﺎﻧﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻋﻘﯿﺪهی ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺣﻠﻮل را از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﺼﺎری ،اﺧﺬ ﻧﻤﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺟـﺎل دﯾﻨﯽ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺑﻮداﺋﯿـﺎن درآﻣﯿﺨﺘﻨﺪ و ﻋﻘﺎﯾﺪی را از آﻧـﺎن اﺧﺬ
ﮐﺮده و اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ را ھﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼط ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﻓﺮاد دﯾﻨﯽ ،ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرده و از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد )ﻓﺎرس( ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ھﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﻦ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ )ھﻤﭽﻮن
زرﺗﺸﺘﯿﺎن و ﻣﺎﻧﻮﯾﺎن( رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﮫﺎد.
رھﺒﺮی دﯾﻨﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس در دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻮد .در ﻗﺪﯾﻢ ﺳﯿﻄﺮهی
دﯾﻨﯽ در دﺳﺖ ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻣﯿﺪﯾﺎ ﺑﻮد و در دورهی ﭘﯿﺮوان آﺋﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ،اﯾﻦ رھﺒﺮی در
دﺳﺖ ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻣﻐﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
رﺟﺎل و ﻣﺮدان ﻗﺒﯿﻠﻪی دﯾﻨﯽ )ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮدﺷﺎن( ﻇﻞ اﻟﻠﻪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﯾﻪی
ﺧﺪاوﻧﺪ .ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮدان آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﺷﺪ و ذاتاﻟﮫﯽ در او ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﺮف ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری و ﻧﮕﮫﺪاری
آﺗﺸﮑﺪهھﺎ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ.
ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ﻓﺎرسھﺎ را  -ﺑﻌﺪھﺎ  -ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ و ﭘﯿﺮوی از آل
ﺑﯿﺖ ]آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاھﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ[ رھﻨﻤﻮن ﮐﺮد .و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ آل
ﺑﯿﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺖ.

 -١اﯾﺮان در ﻋﮫﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ،ص .٢٥٣
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ﺳﺮﯾﺖ ،اﺻﻠﯽ از اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮﺳﯽ اﺳﺖ .زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر از ﺳﻮی
ﭘﯿﺮوان ﻣﺰدا ﺑﺮ آﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﭘﯿﺮوان
ﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﭘﺲ از ﺧﺸﻢ و ﺷﺪت ﺑﮫﺮام ﭘﺴﺮ ھﺮﻣﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺳﺮی و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺰدﮐﯿﺎن ھﻢ ﭘﺲ از ﻓﺸﺎر و اذﯾﺖ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ و ﮔﺮوه ﺳﺮی ﺷﺪﻧﺪ.
ادﯾﺎن ﻓﺎرس ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﯾﺖ ،از ﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﺮﻣﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ آﻧـﺎن ﺑﻪ ﻗﺪری ﻗﻮی ﺑﻮد ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻨﮕـﺎﻣﯽﮐـﻪ در ﺣـﺎﻟﺖ ﺿﻌﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﮫـﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎخ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ
در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺿﻌﻒ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﮐﻤﺎن از اﻓﺮاد ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر
دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺧﺎص در ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن ﻓﺎرس ،ﮐﺜﺮت اﻧﻘﻼﺑﺎت و درﮔﯿﺮیھﺎ و
آﺷﻮبھﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺑﮏ و ﺟﻮﺗﮕﮫﺮ و ﺳﭙﺲ آﺷﻮﺑﯽ ھﻢ
ﺑﯿﻦ ﺷﺎﭘﻮر و اردﺷﯿﺮ درﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ آﺷﻮبھﺎ و درﮔﯿﺮیھﺎ ،ﺑﺮادر ،ﺑﺮادر ﺧﻮد را و ﭘﺪر
ُ
ھﻢ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪون ھﯿﭻ رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﺖ .و ھﺮﮔﺎه ﺷﺎھﺎن ﻓﺎرس اﺣﺴﺎس
ً
ُ
ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﮫﺮام ﭘﺴﺮ
ھﺮﻣﺰ ،ﻣﺎﻧﯽ را و ﮐﺴﺮی اﻧﻮﺷﯿﺮوان ھﻢ ﻣﺰدک را ﮐﺸﺖ.
در ﭘﺮﺗﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺎن دراﯾﻦﺑﺎره ،ﭘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﻧﻘﻼﺑﺎت و آﺷﻮبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺎ -
ﭘﺲ از ورود ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان  -در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا آﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮور
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم:
ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺎرس در ﻗﺒﺎل اﺳﻼم
•

ﮐﺴﺮی دورهی اﻣﭙﺮاﻃﻮری را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.

•

ﮐﺴﺮی ﻧﺎﻣﻪی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﯾﺰدﮔﺮد ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺮن
ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ دروغ

•
•
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ﻃﺎﻋﻮن

ﮐﺴﺮی دورهی اﻣﭙﺮاﻃﻮری را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ

ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻻدت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ آﻏﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺴﺮی اﻧﻮﺷﯿﺮوان در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﺮی اﻧﻮﺷﯿﺮوان از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ،ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺷﺪتﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺮکﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻮد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺴﺮی  ٤٨ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺖ و در زﻣﺎن ﺧﻮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻄﮫﯿﺮ و ﭘﺎک
ﻧﻤﻮدن ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ از ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺰدﮐﯿﺎن و ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری آﻧﺎن ﻧﻤﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺰدک و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ آﺋﯿﻦ آﺑﺎ و اﺟﺪادش ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻮس را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
وی ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺰدک و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت داﺧﻠﯽ زد و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و
آﺷﻮبھﺎ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآورد و اﻣﻮال ﻏﺼﺐ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ .وی
ﻣﺴﺎﮐﻦ و ﻗﺮﯾﻪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺰدﮐﯿﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره از ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
وﺳﺎز ﻗﻠﻌﻪھﺎ و ﭘﻞھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ او ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ دوش ﮐﺸﺎورزان و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﺻﻼح ﮐﺮد.
او ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را داﺷﺖ و اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای آن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن آن
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .و ﺑﺎ اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺪرﯾﺐ ،آﻣﺎدﮔﯽھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی
ارﺗﺶ را اﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮد .و ﺑﺎ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ارﺗﺶ ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺠﺎور را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
و دوﺑﺎره ]ﻓﺎرس[ ﺑﺮ ﺣﯿﺮه ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺖ و اﻓﺮاد ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ و ﭘﺴﺖ را در ارﺗﺶ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺟﻨﮓھﺎ و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ.
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ،درﮔﯿﺮیھﺎی ﺳﺨﺖ و ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺻﻮرت داد و
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺮوزیھﺎﯾﯽ را ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .در ﺳﺎل  ٥٤٠ﺑﺮ "اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ" ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ و
ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را در ﯾﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ٥٧٠آن را ھﻢ اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد و
ﺣﺒﺸﻪایھﺎ را از آﻧﺠﺎ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮد.
ﻗﺪرت و ﺟﺒﺮوت ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس ﭘﺲ از ھﻼﮐﺖ ﮐﺴﺮی اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ را
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺻﻔﻮف را ﯾﮑﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﭘﺮﭼﻢھﺎی ﻓﺎرس را در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺮی ﭘﺴﺮ ھﺮﻣﺰ ،ﭘﺴﺮ ﮐﺴﺮی ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﯾﺰ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺮوز
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .او از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺟﺪش اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد .و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،رھﺎ،
دﻣﺸﻖ ،ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس و اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ را ﻧﯿﺰ اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺮی ﭘﺴﺮ
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ھﺮﻣﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺮور و ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺑﻮد و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن دﻧﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﺎ
ذﻟﺖ و ﺧﻮاری زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب را ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ذﮐﺮی ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻮر اﺳﻼم روﺷﻦ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﺑﺎ وﺣﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﻨﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎد و ﻣﺪﯾﻨﻪ درھﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ روی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭘﯿﺮو اﯾﺸﺎن ﮔﺸﻮد» .و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ ﺑﺮای
اﺳﻼم ﺷﺪ«.
از ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره  -ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ -دﻋﻮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ
َ
و ﻣﺠﺎھﺪت در راه ﺧﺪا آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و اﺧﺒﺎر رﺳﺎﻟﺖ و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ را
ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺧﺒﺎر وﺣﯽ و اﺳﻼم ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ،ﮐﺴﺮی ﭘﺴﺮ
ھﺮﻣﺰ و ﺳﺎﯾﺮ رھﺒﺮان ﻓﺎرس و روم ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ و دﻋﻮت ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ
ﺳﺮان ﺗﻤﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ
ﮐﺴﺮی ﭘﺴﺮ ھﺮﻣﺰ ﺑﻮد.
ﮐﺴﺮی ﻧﺎﻣﻪی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ

اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮدی را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻪای
ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺴﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ او اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺪھﺪ .ﺑﺰرگ ﺑﺤﺮﯾﻦ
ھﻢ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﮐﺴﺮی رﺳﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺮی ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ ،آن را ﭘﺎره ﮐﺮد .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻋﻠﯿﻪ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﭘﺎره ﮐﻨﺪ ،دﻋﺎ ]و ﻧﻔﺮﯾﻦ[ ﻧﻤﻮد.
در رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﺎﻣﻪای را ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺬﯾﻔﻪ
ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺴﺮی ﭘﺴﺮ ھﺮﻣﺰ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﺮد .ﮐﺴﺮی
ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪ ،آن را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
او ﺑﺮدهی ﻣﻦ اﺳﺖ؟ ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺮی ﺑﻪ ﺑﺎذام ﮐﻪ ﻧﺎﺋﺐ و ﻣﻌﺎوﻧﺶ در ﯾﻤﻦ ﺑﻮد ﻧﺎﻣﻪای
ً
ﻧﻮﺷﺖ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺮد در ﺣﺠﺎز دو ﻧﻔﺮ را ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺳﺮﯾﻌﺎ او ]ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ[
را ﻧﺰدش آوردﻧﺪ .١
 -١ﺑﺪاﯾﻪ و ﻧﮫﺎﯾﻪ از اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،ج ،٤ص .٢٦٩
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺑﺎذام ھﻢ دو ﻧﻔﺮ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻋﺮب از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن
ﮐﺴﺮی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او
ﻃﺎﻗﺖ و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺴﺮی و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ را ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ]و وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺎﺻﻮاب[ ﭼﺴﺒﯿﺪﻧﺪ و
ﻋﻘﻞھﺎﯾﺸﺎن از درک ﻧﺎﻣﻪی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻓﮫﻢ ﮐﺴﺮی و ﯾﺎراﻧﺶ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮار و ﮔﺮﺳﻨﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮوران ﻓﺎرس ﺧﻮد،
ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .از دﯾﺪ ﮐﺴﺮی ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دﻋﻮت ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
دو ﺳﺮﺑﺎز را ﺑﺮای آوردن ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﮕﻤﺎرد .ھﻤﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﭘﺴﺮ ھﺮﻣﺰ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از
ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻨﺬر ]واﻟﯽ ﺣﯿﺮه[ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی او اﻓﺮادی را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ھﯿﭻ ﻓﺮد
زﻧﺪهای از ﻋﺮب ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از او ]ﻧﻌﻤﺎن[ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ،دﺳﺘﻮر
ﮐﺴﺮی را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﺴﺮی ﻧﯿﺰ او را ﺑﺎزداﺷﺖ و در ﯾﮑﯽ از زﻧﺪانھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮد
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ُﻣﺮد .و ﺑﻪ ﺟﺎی او اﯾﺎس ﺑﻦ ﻗﺒﯿﺼﻪ ﻃﺎﺋﯽ را واﻟﯽ ﺣﯿﺮه ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
]ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺮی[ اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ج ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ و از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﻧﺎدان ﻣﮑﻪ ﻃﺮد
ﺷﺪه ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ دارد؟ او ﮐﺠﺎ و ﻧﻌﻤﺎن ﻣﻨﺬر ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﺮاب و ﺳﺮور آﻧﺎن ﮐﺠﺎ؟!.
ﮐﺴﺮی ﭘﺴﺮ ھﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺗﮑﺒﺮ و ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و رﺳﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﻓﺘﺨﺎر و ﺷﺮف ﺣﻤﻞ آن را ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ،ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺮوﯾﻪ ﺑﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﺴﺮی ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و او را ذﻟﯿﻞ
و ﺧﻮار ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ او را ﮐﺸﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﺒﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﺑﻪ ﺑﺎذام رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎذام
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش
را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﮐﺮدن ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﮐﺴﺮی اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد.
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﯾﺰدﮔﺮد ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺮن

ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم درآﻣﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان اﻟﻠﻪ ﻷ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺧﻮد،
درھﺎی ﻣﺪاﺋﻦ و دﻣﺸﻖ و ﻗﺪس را ﺑﺎ ﺑﺪنھﺎی آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻔﺲھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪی وﻋﺪهھﺎی اﻟﮫﯽ در ﺑﮫﺸﺖھﺎی ﺟﺎوﯾﺪان و ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺪارد ،ﺑﻮد.

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان

٣٩

ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﻦ دو ارﺗﺶ ]اﺳﻼم و ﻓﺎرس[ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و
ﻗﺎﺻﺪاﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﺳﻌﺪﺑﻦاﺑﯽوﻗﺎص ﺗﻌﺪادی از ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺴﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺗﺎ او را ﻗﺒﻞ از ﻓﺮو
رﻓﺘﻦ در ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ،ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ .از او اﺟﺎزهی ورود ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و او
ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه داد .اھﺎﻟﯽ از ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و ﻗﺎﺻﺪان و رداھﺎی
روی دوﺷﺸﺎن و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪھﺎی در دﺳﺘﺸﺎن و ﮐﻔﺶھﺎﯾﺸﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪ اﺳﺒﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺳﻌﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و از آن و اﻓﺮاد او ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺮی را ﺑﺎ آن ھﻤﻪ ﺗﻌﺪاد ارﺗﺶ و ﺷﺪت و ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﻃﻠﺒﯿﺪهاﻧﺪ؟! ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن از ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﺰدﮔﺮد ،اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه داد
و آﻧﮫﺎ را ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﮑﺒﺮ و ﮐﻢ ادﺑﯽ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ از آﻧﮫﺎ اﺳﻢ
ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺸﺎن ﯾﺎ ﮐﻔﺶھﺎ و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪھﺎ و ﭘﻮﺷﺎﮐﺸﺎن و  ...را ﭘﺮﺳﯿﺪ.
و ھﺮ وﻗﺖ آﻧﮫﺎ ﺟﻮاب او را ﻣﯽدادﻧﺪ ،آﻧـﺮا ﺑﻪ ﻓـﺎل ﻧﯿﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﻇﮫﺎر ﺧﻮش
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ،ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ و اﻣﯿﺪواری او را ﺑﻪ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دﭼﺎر درﮔﯿﺮی ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﺴﺎرت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟!.
ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺮن ﮔﻔﺖ» :ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻢ ﻧﻤﻮد و رﺳﻮﻟﯽ را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ اﻣﺮ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺷﺮ و ﺑﺪی را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
داده و ﻣﺎ را از آن ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪهی ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ را در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت داده اﺳﺖ«.
اﯾﺸﺎن ھﯿﭻ ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﻗﺒﯿﻠﻪای را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻋﻮت ﻧﻨﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دو
دﺳﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ :دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و دﺳﺘﻪای ﮐﻪ از او دور ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺟﺰ اﻓﺮادی اﻧﺪک ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪاری ﻣﮑﺚ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ
دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ]و دﯾﻨﺶ[ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
و ﭘﯿﮑﺎر را از ﻋﺮب آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﺮا ﺷﺪ و ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت وارد دﯾﻦ او
ُ
ﮑﺮه و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﯾﻤﺎن آوردن ﺧﻮد
ﺷﺪﻧﺪ :ﻋﺪهای ﻣ ِ
ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪهای ھﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری و اﻃﺎﻋﺖ از اﯾﺸﺎن ،دﯾﻦ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪا ﺑﺮ اﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری اﻓﺰودﻧﺪ.
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ﻃﺎﻋﻮن

ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ ]ﻓﺮق ﺑﯿﻦ[ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ را ﮐﻪ او ﺑﺮای ﻣﺎ آورده ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ و
ً
ﺳﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در آن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ .و ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ از اﻣﺖھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﯾﻨﻤﺎن ﮐﻪ
دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺑﯽھﺎ و ﻧﯿﮑﯽھﺎ را ﺧﻮب و ﺗﻤﺎم
ﺑﺪیھﺎ و زﺷﺘﯽھﺎ را زﺷﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ در اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ
]ﺑﺮای ﺷﻤﺎ[ ﻧﺎﮔﻮار اﺳﺖ در ﻧﻈـﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺟـﺰﯾﻪ اﺳﺖ و اﮔـﺮ آن را ھﻢ
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﭘﯿﮑﺎر و ﻣﺒـﺎرزه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .و اﻣﺎ اﮔﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺣﮑﻢ
ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺣﮑﺎم آن ﻣﯽﮔﻤﺎرﯾﻢ .ﺳﭙﺲ از ﺷﻤﺎ و اﻣﻮرﺗﺎن و ﺳﺮزﻣﯿﻨﺘﺎن دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ
]آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻤﺎ رھﺎ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ[ و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﺰﯾﻪ دھﯿﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و از ﺷﻤﺎ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ.
راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﯾﺰدﮔﺮد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﻣﺘﯽ را ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮ و ﮐﻢ
ﺗﻌﺪادﺗﺮ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪﺗﺮ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﯽ روﺳﺘﺎھﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ را
ﺳﭙﺮدﯾﻢ ﺗﺎ از آن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎرس آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺷﻤﺎ ھﻢ در آن ﻃﻤﻊ ﮐﺮده و ﺑﺮای آن ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪادﺗﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﻤﺎ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪھﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی
واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮت و ﻏﺬا ﻣﯽدھﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺮﻓﻪ و در ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺷﻤﺎ را ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽدارﯾﻢ و ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﺎک و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺷﻤﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .اﻓﺮاد ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻐﯿﺮه
ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﻦھﺎ رؤﺳﺎی ﻋﺮب و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن آﻧﺎن و اﺷﺮاف
و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﺷﺮف و ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﺮم دارﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ اﺷﺮاف ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺮاف
را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ِ
ﺧﺎﻃﺮش ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﻧﺪادهاﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ھﺮﭼﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺟﻮاﺑﺖ را دھﻨﺪ .ﭘﺲ
ﺟﻮاب ﻣﺮا ﺑﺪه و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ .و
اﯾﻦھﺎ ھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﻮاه و ﺷﺎھﺪﻧﺪ.

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان

٤١

ﺗﻮ ﻣـﺎ را ﺑـﺎ وﯾﮋﮔﯽھﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ ﻧﺪاری .ﺗﻮ ﺑﺪی ﺣﺎل و وﺿﻊ
ﻣـﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮدی ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اوﺿﺎع ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ .اﻣﺎ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺒﺎھﺖ ﻧﺪاﺷﺖ] .و ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺑﻮد[.
ﻣﺎ ﺳﻮﺳﮏ و ﻋﻘﺮب و ﻣﺎر ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ آﻧﮫﺎ ﻏﺬای ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
درﺑﺎرهی ﺑﺮھﻨﮕﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﭘﺸﻢ و ﻣﻮی ﺷﺘﺮ
و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ.
آﯾﯿﻦ ﻣﺎ ]در ﺟﺎھﻠﯿﺖ[ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮐﺸﺖ و ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،ھﺮﯾﮏ از ﻣـﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ،از
ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ از ﻏﺬا و ﻃﻌـﺎم او ﺑﺨﻮرد ،ﺑﮑﺸﺪ .اوﺿﺎع ﻣﺎ ﺗﺎ دﯾﺮوز ،اﯾﻦﻃﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ
ﮔﻔﺘﻢ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﺮدی ﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ
ﺧﻮدش و اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ و ﻣﮑﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺶ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ.
زﻣﯿﻦ و وﻃﻦ او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ،ﺣﺴﺐ و ﺗﺒﺎر او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﺎر ﻣﺎ ،ﺧﺎﻧﻮادهی او
ﺧﻮد او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ،راﺳﺘﮕﻮﺗﺮﯾﻦ و
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺎ و ﻗﺒﯿﻠﻪی او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻣﺎ ﺑﻮدِ .
ﺑﺮدﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ او ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ و اﻣﺮی دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ ﮐﺴﯽ ]ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺪک[ دﻋﻮت او را اﺟﺎﺑﺖ
ﻧﻨﻤﻮد .اوﻟﯿﻦ ﯾﺎرش ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ ﺑﻮد ،او ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻮاﺑﺶ را
ﻣﯽدادﯾﻢ ،او ﺳﺨﻦ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ او ﺣﻖ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽداد و ﻣﺎ در
ﺻﺪد ﺑﻮدﯾﻢ ﺟﻠﻮی آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻠﻪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﭘﯿﺮوی از وی را در دلھﺎﯾﻤﺎن ﻗﺮار داد و ﺳﻔﯿﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻣﺮ و دﺳﺘﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ اﻟﻠﻪ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ھﺴﺘﻢ و
ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪارم .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﻦ ﺑﻮدم و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻦ،
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮدم و ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﺑﻪﺳﻮی
ﻣﻦ اﺳﺖ .و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻓﺮد ]رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج[
ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ﺗﺎ راھﯽ را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ از ﻋﺬاب ﻣﻦ ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ .و ﺷﻤﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ ،داراﻟﺴﻼم )ﺑﮫﺸﺖ( ﺟﺎی دھﺪ«.
ﭘﺲ ﻣﺎ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ او ﺣﻖ را از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ آورده اﺳﺖ .و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ]در ﭘﺬﯾﺮش دﯾﻦ اﺳﻼم[ از ﺷﻤﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺮای
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او ھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﯿﻪ او ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
اﻋﺮاض و روﯾﮕﺮداﻧﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ او ﺟﺰﯾﻪ را ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ آﻧﺎن را ھﻤﭽﻮن ﺧﻮد
َ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ھﻢ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ او ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ  -اﻟﻠﻪ َ -ﺣﮑﻢ
و داور ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ .ھﺮﮐﺲ از ﺷﻤﺎ  -در راه ﻣﻦ  -ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .او را در ﺑﮫﺸﺘﻢ ﺟﺎی
داده و ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ھﻢ ﻧﺼﺮ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ.
ﭘﺲ ]ای ﯾﺰدﮔﺮد[ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاری و ﺣﻘﺎرت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ و
ﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ را و ﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﯿﺎور و ﺧﻮدت را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه.
ﯾﺰدﮔﺮد ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«؟
ﻣﻐﯿﺮه ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﻮاب ﮐﺴﯽ را دادم ﮐـﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ
از ﺗﻮ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺟﻮاب او را ﻣﯽدادم«.
ً
ﯾﺰدﮔﺮد ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و ﻗﺎﺻﺪان ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻮ را ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽﮐﺸﺘﻢ.
ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ]ارزﺷﯽ[ ﻧﺪارﯾﺪ« .و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻣﻘﺪاری ﺧﺎک ﺑﯿﺎورﻧﺪ و آن
را ﺑﺮ دوش ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻗﺎﺻﺪان ﺑﮕﺬارﻧﺪ] ،ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﯿﺮ .ﻣﺘﺮﺟﻢ[ ﺳﭙﺲ آﻧﮫﺎ را دﻧﺒﺎل
ﻧﻤﻮده و از ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺪاﺋﻦ اﺧﺮاج ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﻪﺳﻮی رﺋﯿﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ رﺳﺘﻢ را ﺑﻪﺳﻮی او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ او و
ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ را در ﺧﻨﺪق ﻗﺎدﺳﯿﻪ دﻓﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و او و ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده و آن
ﻟﺸﮑﺮ را وارد ﺳﺮزﻣﯿﻨﺘﺎن ﻧﻤﻮده و ﺷﻤﺎ را ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎن آورد ،ﺑﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آن ﺧﺎک را ﺑﮕﯿﺮد
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺸﺎن ھﺴﺘﻢ ﭘﺲ ﺧﺎک را ﺑﺮ دوش ﻣﻦ ﺑﮕﺬار .ﯾﺰدﮔﺮد )ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ او راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﻪ .ﭘﺲ ﺧﺎک را ﺑﺮ دوش او ﻧﮫﺎدﻧﺪ و او
ﺳﻮاری ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .ﺧﺎک را ﺑﺮ آن ﻧﮫﺎد و
ﺧﺎک را ﺑﺎ ﺧﻮد آورد و از ﻗﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ِ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ آن ﺧﺎک را ﻧﺰد ﺳﻌﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ُ
ﻋﺎﺻﻢ از ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دروازهی ﻗ َﺪﯾﺲ  ١رﺳﯿﺪ و آﻧﺮا ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .و
ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺸﺎرت دھﯿﺪ .ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺧﺎک
ُ
 -١ﻗ َﺪﯾﺲ :ﻗﺼﺮ ﯾﺎ ﻗﻠﻌﻪای ﺑﻮد در ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ وﻗﺎص س در ﺟﻨﮓ ﻣﺸﮫﻮر ﻗﺎدﺳﯿﻪ آﻧﺮا ﻣﻘﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
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را در ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار داد و ﻧﺰد ﺳﻌﺪ اﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س رﻓﺖ و ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺮای او ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد.
او ﮔﻔﺖ :ﺑﺸﺎرت دھﯿﺪ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧـﺎن را ﺑﻪ ﻣـﺎ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .و
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻣﻮر
ﺻﺤﺎﺑﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﮫﺘﺮ و اﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰﺗﺮ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ روز ﺑﻪ روز ﭘﺴﺖﺗﺮ و
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و ذﻟﯿﻞﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .١
از ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺮن و ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﯾﺰدﮔﺮد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﻋﻘﻼﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرس ﺑﺪان ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﮫﺎ اﻓﺮاد ﺳﻨﮕﺪل و
ﺳﺘﻤﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺖھﺎی ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد را ﭘﺴﺖ و ﺑﯽارزش ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻋﺮب ﻧﺰد
آﻧـﺎن ،ﺑﯿﺶ از ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری ﻓـﺎرس آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﺰدﮔﺮد
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ روﺳﺘﺎھﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ را ﺳﭙﺮدﯾﻢ ،ﻧﻪ
اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
اھﻞ ﻓﺎرس ﻋﯿﺐ و ﻋﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑـﺎ اﻋﺮاب ﻣﺠﮫﺰ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اھﺎﻟﯽ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ و روﺳﺘﺎھﺎ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻋﺮب ﮐﺎﻓﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و آﻧﮫﺎ
ً
اﺻﻼ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ]ﺑﺮای ﺟﻨﮓ[ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﯾﺰدﮔﺮد ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﻤﻊ ﮐﺮده و ﺑﺮای آن
ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯿﺪ«.
از دﯾﺪﮔﺎه ﯾﺰدﮔﺮد ،ﻣﺠﺮد روﯾﺎروﯾﯽ اﻋﺮاب ﺑﺎ ﻓﺎرسھﺎ ،ﻧﺸﺎن از ﺗﻌﻈﯿﻢ و اﺣﺘﺮام
]ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺮاب[ ﺑﻮد و ﺧﻮد اﯾﻦ ھﻢ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻋﺮاب ﺑﻮد.
اﻣـﺎ رﺳﺎﻟﺖ و دﯾﻦ و رﺳﻮل و وﺣﯽ ﭼﯿﺰھـﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐــﻪ ﯾﺰدﮔﺮد ،ﺣﺘﯽ آﻧﮫـﺎ را
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﻧﻈﺮ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺮاب اﻓﺮادی ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺑﺮھﻨﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس
ﺑﺪھﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ،آﻣﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﮐﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از ﻓﺎرس را ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی
اﻣﻮر اﻋﺮاب ﺑﮕﻤﺎرد .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺰدﮔﺮد ﭼﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ داﺷﺖ!!.
ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ
ﻋﺮب ﻧﺰد او آﻧﻘﺪر ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ِ
ﺗﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ آﻧﺎن و اﻣﻮاﻟﺸﺎن و ﺳﺮزﻣﯿﻨﺎﻧﺸﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ.

 -١ﺑﺪاﯾﻪ اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ از اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،ج ،٧ص .٤١
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ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﺰدﮔﺮد] ،ﺧﻮاﺳﺘﻪی[ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص رد ﺷﺪ،
وی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺧﻮد ،رﺳﺘﻢ ،وﻇﯿﻔﻪی دﻓﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺧﻨﺪق و ﭼﺎه ﻗﺎدﺳﯿﻪ را
ﺳﭙﺮد .و اﯾﻦ ﻋﻘﻼﻧﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎرس ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد!!.
ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ دروغ

دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻏﺮبﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻗﺒﺎل ﭘﯿﺮوزیھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺎرس ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻣﻮﺿﻊ ﻋﺠﯿﺐ و ﺷﮕﻔﺖآوری ،ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
آﻧﺎن در ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ،دﻻوریھﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ
ﭘﯿﺮوزیھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﮑﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﻨﮕﺎم ﻇﮫﻮر اﺳﻼم در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس ،ﭘﯿﺮی و ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .و اﯾﻦ از ﺳﻨﺖھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﻗﻮی و ﺟﻮان و ﺗﺎزه ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺿﻌﯿﻒ و ﭘﯿﺮ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ،ﻏﺎﻟﺐ و ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ زﯾﺮ ﮐﻪ ﺷﺮح داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ:
ﮐﺴﺮی اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺘﺪار دوﻟﺖ ﻓﺎرس را
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻮد و روح ﻗﺪرت و ﺟﻮاﻧﯽ را در آن دﻣﯿﺪه ﺑﻮد .و ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺰدﮐﯿﺎن
اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،اداری و ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ اﺟﺮا در آورده ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺮی ﭘﺴﺮ ھﺮﻣﺰ آﻣﺪ و
دوﻟﺖ ﻓﺎرس را در زﻣﺎن ﺧﻮد در اوج ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت ﻗﺮار داد .و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺟﮫﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻄﯿﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
درﺳﺎل ﺳﯿﺰدھﻢ ھﺠﺮت رﺳﺘﻢ و ﻓﺮوزان ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﯾﺰدﮔﺮد
 ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺴﺮی  -ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﺰدﮔﺮد ﭘﺴﺮی ﺑﯿﺴﺖ وﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده و ﺑﺮ  -ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن او  -اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮده و
ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ .و ﺳﻠﻄﻪ و ﻗﺪرت او در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ و آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻮﮐﺖ و
ﻣﺠﺪ او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .١
اﻣﺎ درﺑﺎرهی رﺳﺘﻢ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ارﺗﺶ ﻓﺎرس ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت و زﯾﺮﮐﯽ او ﺿﺮﺑﺎﻟﻤﺜﻞ
]و زﺑﺎنزد[ ﺷﺪه ﺑﻮد .او از ﮐﻢﻧﻈﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھـﺎن ﻓﺎرس ﺑﻮد و رھﺒﺮی و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
ارﺗﺶ ﻓﺎرس ﮐﻪ در ﺗﻌﺪاد و آﻣﺎدﮔﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﺶ اﺳﻼم ﺑﻮد ،در دﺳﺖ او ﺑﻮد.
ً
ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﺎرس ،ﺟﺪا ﺷﺪﯾﺪ و دﺷﻮار ﺑﻮد .و ھﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮫﺮھﺎ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ و
 -١ﺑﺪاﯾﻪ و ﻧﮫﺎﯾﻪ ،ج ،٧ص .٣٠
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ﺳﭙﺲ آﻧﺎن ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اھﺎﻟﯽ ﻋﺮب ﺣﯿﺮه ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﻋﮫﺪ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﺮاب اﻷﻧﺒﺎر ھﻢ ﺑﺎرھﺎ ﻋﮫﺪﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮده و از ﻓﺎرس ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﺮاب و ﻓﺎرس ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ] ١ .و ﺑﺤﺚ ﻗﻮﻣﯿﺖ اﺻﻼ
ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد[ در اﯾﻦ درﮔﯿﺮیھﺎ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﮫﺎدتﻃﻠﺒﯽ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ آ ﮔﺎھﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺎرس ﮔﻮاھﯽ داد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در روز
ُ
ﻣﻮﺗﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪم ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎر ﺷﻤﺸﯿﺮ از دﺳﺘﻢ اﻓﺘﺎد .و ﻣﻦ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ ،ھﻤﭽﻮن اھﻞ ﻓﺎرس
٢
ﭘﯿﮑﺎر ﻧﮑﺮدهام .و از ﻣﯿﺎن اﻗﻮام ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اھﻞ أﻟﯿﺲ ﻧﺠﻨﮕﯿﺪهام«.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اھﻞ ﻓﺎرس ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮب ﯾﺎ روم را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
آﻧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﻄﺮه و ﻗﻮت و ﺷﺪت ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮدﻧﺪ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﻓﻮت ﻧﻤﻮده در ﺷﺐ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﻤﺮ س
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اھﻞ ﻋﺮاق ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد .و ﺛﻮاب و ﭘﺎداش آن
ﻋﻤﻞ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﯾﺎدآوری و آﻧﺎن را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ھﯿﭻﮐﺲ
ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻗﻮت و ﺷﺪت ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﮐﺮاھﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آﻧﮫﺎ را
در روز دوم و ﺳﻮم ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ھﯿﭻﮐﺲ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﺜﻨﯽ
ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﯿﮑﻮ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﻣﻮال و اﻣﻼک و ﮐﺎﻻھﺎی آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در روز ﺳﻮم ھﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در روز ﭼﮫﺎرم اوﻟﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺛﻘﻔﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺮدم ﻧﺪای
ﻟﺒﯿﮏ ﺳﺮ دادﻧﺪ و اﻣﺮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .٣
آﯾﺎ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ھﻔﺖ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و در ﻃﯽ آن ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﻮاھﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ س ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻓﺎرس و

 -١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮن اول اﺛﺮ دﮐﺘﺮ ﺷﮑﺮی ﻓﯿﺼﻞ.
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ،ج  ،١-٤ص .٢٠٤٨
 -٣ﺑﺪاﯾﻪ و ﻧﮫﺎﯾﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،ج  ،٧ص.٢٦
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رواﯾﺖ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺮاھﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺎرس ،ﮐﺴﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرس در آن زﻣﺎن در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺘﻀﺎر ]و ﺿﻌﻒ[ ﻗﺮار داﺷﺖ؟!.
ھﯿﭻ ﭘﯿﺮی و ﺿﻌﻔﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ً
دو اﻣﺮ ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ :ﭘﯿﺮوزی و ﯾﺎ ﺷﮫﺎدت .آﻧﮫﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎ در اﯾﻦ راه ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮده و
در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ورزﯾﺪﻧﺪ و اﯾﻦھﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن راه و ﻧﯿﺮﻧﮓ اﻋﺮاب
ﻋﺮاق و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻔﯽ اھﻞ ﻓﺎرس ﺑﻮد .آﻧﮫﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺼﺮت
و ﭘﯿﺮوزی را ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ھﻢ دﻋﺎﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و آﻧﺎن را ﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﮐﻪ در ﻗﺎدﺳﯿﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﮫﺎوﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺪاﺋﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوز
ﮔﺮداﻧﯿﺪ .و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ارﺗﺶ اﺳﻼم ،ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص وارد ﮐﺎخ ﮐﺴﺮی ﺷﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد:
َ
� ۡم تَ َر ُ�وا ْ مِن َج َّ�ٰت َو ُ� ُيونَ ٢٥و ُز ُروعٖ َو َم َقا� َكر��َ ٢٦و َ� ۡع َمة َ�نُوا ْ � َ
ِيها
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ٖ
ٖ
ٖ ِ ٖ
ٖ
َ
َ َ َ َ ۡ ََۡ َ ًَۡ َ َ
َ� ٰ ِ َ
اخر َ
�ن] ﴾٢٨اﻟﺪﺧﺎن.[٢٨-٢٥ :
ك ِه� ٢٧ك�ٰل ِك ۖ وأورث�ٰها قوما ء ِ
»ﭼﻪ ﺑﺎغھﺎ و ﭼﺸﻤﻪﺳﺎرھﺎی زﯾﺎدی از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ! و ﮐﺸﺘﺰارھﺎ و
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهھﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﺋﯽ را و ﻧﻌﻤﺘﮫﺎی ﻓﺮاوان )دﯾﮕﺮی( ﮐﻪ در آن ﺷﺎدان و ﺑﺎ
ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد )ﻣﺎﺟﺮای آﻧﺎن( و ﻣﺎ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖھﺎ را

ﺑﻪ ﻗﻮم دﯾﮕﺮی دادﯾﻢ«.
ﺳﻌﺪ ھﺮﭼﯿﺰ ﻧﻔﯿﺲ و ﮔﺮانﺑﮫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺎخ ﮐﺴﺮی ﺑﻮد ﺑﻪﺳﻮی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻋﻤﺮ س ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﮔﺮانﺑﮫﺎ آن را در ﻣﺴﺠﺪ
ﻧﺒﻮی ﺑﺮد و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد» :ﻗﻮﻣﯽ اﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ داران ﺳﭙﺮدﻧﺪ!!«
و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﭘـﺎک و اﻣﺎﻧﺘﺪار ﺑﻮدی ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧـﺎن ﻧﯿﺰ
)ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺗﻮ( اﻣﺎﻧﺘﺪاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدی آﻧـﺎن ﻧﯿﺰ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ«.
ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ س آنھﺎ را ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻗﻄﻌﻪای از ﯾﮏ ﮔﻠﯿﻢ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﻓﺮوﺧﺖ.
اﻣﺎم ﺑﯿﮫﻘﯽ /و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ  /ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س دو اﻟﻨﮕﻮی
ﮐﺴﺮی را ﺑﻪ ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺟﻌﺸﻢ داد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪی
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ﮐﻪ آن دو را از ﮐﺴﺮی ﭘﺴﺮ ھﺮﻣﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻋﺮاﺑﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪی
ﺑﻨﯽ ﻣﺪﻟﺞ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯿﺪ« .١
ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﺶ ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﺪ ،ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎ را ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﺪل اﺳﺎس ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﻣﺰ
اﺳﺘﻤﺮار و دوام آن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﻼق ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﻣﯿﺮاثدار اﯾﻮان ﮐﺴﺮی ﺷﺪﻧﺪ .و ﺧﻮرﺷﯿﺪ از اراﺿﯽ و اﯾﺎﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻏﺮوب
ﻧﻤﯽﮐﺮد] .اﺷﺎره ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ[.

 -١ﺑﺪاﯾﻪ و ﻧﮫﺎﯾﻪ از اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،ج  ،٧ص .٦٨

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﻓﺎرس ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ
• ﺗﺮور ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س.
• در ﭘﺸﺖ ]ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ[ ﭘﯿﺮوی ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن از آل ﺑﯿﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻗﺮار دارد؟.
• ﺑﺮاﻣﮑﻪ )ﺑﺮﻣﮑﯿﺎن(.
• دوﻟﺖھﺎی آﻧﺎن از ﻗﺮن ﺳﻮم.
• ﻗﺮاﻣﻄﯿﺎن.
• ﺑﻮﯾﻪ ]آلﺑﻮﯾﻪ[ ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن.
دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ:
• ﺻﻔﻮﯾﺎن.
• ﺑﮫﺎﯾﯽھﺎ.
• ﻧﺼﯿﺮﯾﻪ.
• دروزﯾﺎن.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺗﺮور ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س
ارﺗﺶ ﺟﺮار و ﮐﺸﻨﺪهی ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻓﺎرس ﺑﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﺶ اﺳﻼم ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ
ﺣﻖ را ﺑﻪ اھﺘﺰاز درآورده ﺑﻮد ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ .و ﻗﻠﻌﻪھﺎ و
دژھﺎی ﺳﺘﻤﮑﺎران زورﮔﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺟﺎﯾﮕﺎھﺸﺎن را رﻓﯿﻊ و آﻧﺎن را ﺳﺮور
ً
دﻧﯿﺎ ﻗﺮار داد ،ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری اﺳﺒﺎن
ﮐﺴﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ذھﻨﺸﺎن ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد.
اﻣﺎ رﺳﺘﻢ و ھﺮﻣﺰ از ﺣﻖ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺳﻌﯽ در ﻓﺴﺎد و ﻣﮑﺮ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮگ رﺳﺘﻢ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ھﺮﻣﺰان و اﻣﺜﺎﻟﺶ ﺗﻤﻨﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ آﻧﮫﺎ را ﺑﻠﻌﯿﺪه و از
دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺠﺎت دھﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺎرسھﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ،راھﯽ ﺟﺰ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم آوردن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢﺷﺪن و اﯾﻤﺎن آوردﻧﯽ ﺑـﺮای در اﻣـﺎن ﻣـﺎﻧﺪن ﺑﻮد .ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﯽ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻃﻮﻓﺎن و ﺑﺎد اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽﮔﺬرد و ﺳﺮش را ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﺮای آن ﮐﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ دوﺑﺎره راه اول ﺧﻮد را ﻣﯽرود .ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
اﺳﻼم آوردﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ و راه و روش اﻟﮫﯽ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ.
ﺗﻼشھﺎی ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ .ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
آﻧﮫﺎ ﺷﺮاب ُﺣﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺗﺂﻣﺮ و زورﮔﻮﯾﯽ را ﻧﻮﺷﯿﺪه و ﺑﻪ ﻣﮑﺮ و آﺷﻮب ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻓﺘﺢ ﮐﺸﻮرﺷﺎن و ﻧﺎﺑﻮدی
ﭘﺎدﺷﺎھﯽﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮور او اوﻟﯿﻦ ﺛﻤﺮهی ﺟﻨﮓ آﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد.
ﺗﻮﻃﺌﻪی ﺗﺮور ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﻣﺠﻮﺳﯽ و ھﺮﻣﺰان ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺷﮫﺮ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج آﻏﺎز ﺷﺪ .آﻧﮫﺎ در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرسھﺎ و روﻣﯽھﺎ در ﻣﺪﯾﻨﻪ زﯾﺎد ﺷﻮد.
در ﺳﺎل  ٢٣و در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﻓﺎرس در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻘﻮط
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮی زھﺮآﻟﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎدهاش ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س وارد آورد.
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اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ -در ﺻﺒﺢ روز ﺿﺮﺑﻪ
٢
١
ﺧﻮردن ﻋﻤﺮ س اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ و ھﺮﻣﺰان
در
ﮕﺮ
ﯾ
ﮑﺪ
ﯾ
ﺑﺎ
ﮐﻪ
ﺑﻮد
ﺪه
ﯾ
د
ﯽ
ﺣﺎﻟ
در
را
ﻨﻪ
ﯿ
ﺟﻔ
و
ِ
دﺳﺖﺷﺎن
ﮔﻮﺷﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻨﺠﺮی از
ِ
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺳﺮ داﺷﺖ .و اﯾﻦ ﺷﺎھﺪ و ﮔﻮاھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ آن ھﺮﻣﺰان را ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .و اﮔﺮ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص وارد ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺗﻼش داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻔﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺸﺪ.
ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﻪ زده اﺳﺖ؟ او
ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﻏﻼم ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺿﺮﺑﻪ زده اﺳﺖ.

ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ و ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﺮﯾﺨﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺳﺠﺪه ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮور ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،ﺗﻮﻃﺌﻪای ﻣﺸﺘﺮک از ﺳﻮی ﻣﺠﻮس و ﻧﺼﺎری ﺑﻮد .و
اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ آن را اﺟﺮا ﻧﻤﻮد .آﻧﮫﺎ ﻋﻤﺮ س را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ
روزﮔﺎر ،ﻓﺮدی ﺷﺮﯾﻒ و ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻮد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی او اﺳﻼم را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ و
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮐﺮد.
رواﻓﺾ ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س را ﺑﻌﺪ از وﻓﺎﺗﺶ ﻧﯿﺰ
اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ .و ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﮏ آﻧﮫﺎ در ﺗﺸﯿﻊ ،دﺷﻨﺎم دادن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س اﺳﺖ .و اﯾﻦ
دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ او ،زﻣﯿﻦ را از ﻇﻠﻢ آﻧﮫﺎ ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺷﻌﻠﻪھﺎی آﺗﺶﮐﺪهھﺎﯾﺸﺎن
را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد .٣
 -١ھﺮﻣﺰان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺸﮫﻮر ﻓﺎرس ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ رﺳﺘﻢ ،در ﺟﻨﮓ ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .وی
ﺑﻌﺪ از ھﻼﮐﺖ رﺳﺘﻢ ﻓﺮار ﮐﺮد و ﻣﻠﮏ ﺧﻮزﺳﺘﺎن را دردﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﭘﺮداﺧﺖ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را دﯾﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻠﺢ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ او ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﮐﺮده و ﻣﺠﺰأة ﺑﻦ ﺛﻮر و ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ را ﮐﺸﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ او ﺟﻨﮕﯿﺪه و اﺳﯿﺮش ﮐﺮدﻧﺪ و او را
ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ اﺳﻼم آورد و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ او را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﮑﻨﯽ داد) .از
اﻟﮑﺎﻣﻞ اﺛﺮ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ(.
 -٢ﺟﻔﯿﻨﻪی ﻧﺼﺮاﻧﯽ از اھـﺎﻟﯽ ﺣﯿﺮه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣـﺎﻟﮏ اﺑﺮاز ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد .و ﺳﻌﺪ او را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﺑـﺎ آﻧﮫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد .و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ) .از
ﻃﺒﺮی(.
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ،ج  ،٤ص .١٩٠
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ﻃﺎﻋﻮن

در ﭘﺸﺖ ﭘﯿﺮوی ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن از اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد؟

در ﺳﺎل  ٣٥ھﺠﺮی اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﮫﻮر ﺑﯿﻦ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ س و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﯿﻔﯿﺎن س رخ داد .ﺑﺮای ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﺷﺪ .آﻧﮫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو و ﺷﯿﻌﻪی ﻋﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
در ﺟﺒﮫﻪی ﻋﻠﯽ س ﺣﻖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و از ﺷﻮﮐﺖ و ﻋﻈﻤﺖ آﻧﺎن ﺑﮑﺎھﻨﺪ.
ً
دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪهای ﺑﻮد ،ﻧﺰد ھﻤﻪی ﻣﺮدم و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﻋﻮام .و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﯾﮫﻮدی در ﺻﻒ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺮای
ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .و از آن زﻣﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﯾﮫﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ،ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن در ﭘﺸﺖ دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی آل ﺑﯿﺖ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف زﯾﺮ
را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ:
 -1ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ  -اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم -ﺑﯿﺎن ﺷﺪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﻘﺪس ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر دﯾﻨﯽ را ﺑـﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهھـﺎ ،ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧـﺎن آﺗﺶﮐﺪهھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻪ از
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺪﯾﺎ ،ﻣﻐﺎن و ...اﺷﺎره ﮐﺮد.
آﻧﮫﺎ در ﭘﯿﺮوی از آل ﺑﯿﺖ ﻋﻘﺎﯾﺪ زرﺗﺸﺖ ،ﻣﺎﻧﻮ و ﻣﺰدک و ﮐﺎرھﺎی آﻧﺎن را اﺣﯿﺎ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺟﺎی ﻣﻐﺎن را ﺑﺎ آل ﺑﯿﺖ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
آل ﺑﯿﺖ ﺳﺎﯾﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ در زﻣﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .و اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﮑﻤﺖ
اﻟﮫﯽ در آﻧﮫﺎ ﻣﺘﺠﻠﯽ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
 -2ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﺑﺎ
ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﻮ دﺧﺘﺮ ﯾﺰدﮔﺮد ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺳﻼﻟﻪی ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﻣﻘﺪس ﺑﻮد ،ازدواج ﮐﺮد ١ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭘﯿﺮوﯾﺸﺎن از آل ﺑﯿﺖ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻣﺠﻮﺳﯽ اﺣﯿﺎ و زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻤﺎﯾﺘﺸﺎن از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﺗﻌﺼﺐ ﻓﺎرﺳﯽ
آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﻮی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -١ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ از اﺣﺴﺎن اﻟﮫﯽ ﻇﮫﯿﺮ ،ص  ٤٩درﺑﺎرهی ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺸﯿﻊ در اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
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ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪی دردﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ً
ﻃﺎﻟﺐ س ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﺮﯾﻌﺎ ﯾﮫﻮد و ﻣﺠﻮس ﯾـﺎران ﻋﻠﯽ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑـﺎ ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ ﺗﺸﺠﯿﻊ و
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و دﻋﻮتھﺎ و آﯾﯿﻦھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﯿﻦھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺷﺪت و ﻗﻮت زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﺳﺒﺌﯿﻪ ]ﺳﺒﺎﺋﯿﻪ[
ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﯾﮫﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺪای اﻟﻮھﯿﺖ ]وﺧﺪا ﺑﻮدن[

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را ﺳﺮ داد .او ﺑﻪ ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ،ﺗﻮ ،ﺑﻠﻪ ﺗﻮ اﻟﻪ و ﻣﻌﺒﻮد ھﺴﺘﯽ.
ﻋﻠﯽ او را ﺑﻪ ﻣﺪاﺋﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد .او در ﯾﮫﻮدﯾﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن وﺻﯽ و
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻮﺳﯽ÷ اﺳﺖ .ھﻤﺎن ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻠﯽ س ﻣﯽزد .او ﻗﻮلھﺎی ﻇﺎھﺮ و
ﻣﺸﺨﺺ در ﻧﺼﻮص را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽ س ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮد .از اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ،ﺻﻨﻒھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻏﻼت و اﻓﺮاﻃﯿﺎن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪ.
او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در او ﻗﺴﻤﺘﯽ اﻟﮫﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻔﺖ اوﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺮھﺎ را ﻣﯽآورد ،رﻋﺪ ﺻﺪاﯾﺶ و ﺑﺮق ﺗﺒﺴﻤﺶ
اﺳﺖ .و اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ و آن را ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻇﻠﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮ از
ﻋﺪل ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ در ﺟﺰء اﻟﮫﯽ در اﺋﻤﻪی ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﯽ س ﻗﺎﺋﻞ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ

ﯾﺎران ﮐﯿﺴﺎن ﺑﺮدهی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ س ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،دﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ از ﯾﮏ ﻓﺮد
اﺳﺖ .آﻧﮫﺎ ارﮐﺎن ﺷﺮﻋﯽ را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮده و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ ]ارواح[ و ﺣﻠﻮل ]ﺣﻞ ﺷﺪن ،ﻓﻨﺎ
ﺷﺪن در ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ[ و رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ھﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺎن ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺖ و آن را از دو ﺳﯿﺪ اﺳﺮار ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ و ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﻨﻔﯿﻪ ،اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ او ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺗـﺄوﯾﻞ و ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻦ و درون و ﻋﻠﻢ
آﻓﺎق و ﻣﻮﺟﻮدات ،ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ .١

 -١ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ اﺛﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ج ،١ص  . ١٤٧-١٧٤داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ.

٥٤

ﻃﺎﻋﻮن

ﺳﭙﺲ دﻋﻮت ﮔﺮوهھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ زﯾﺎد ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺨﺘﺎرﯾﻪ ،ھﺎﺷﻤﯿﻪ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ و
رازﻣﯿﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ آوردﻧﺪ .ﻣﻀﻤﻮن و ﻋﺼﺎرهی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖھﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ اﺳﻢھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺖ آھﻨﯿﻦ ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﮫﺎ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﻓﺎرس دﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ آورد .ﻣﺮدم در
اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ،ﻣﻌﺬور ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس و
ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد ،ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر -واﻟﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن -ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻓﺎرسھﺎ در
ﺧﻔﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،رﺻﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮ آن آ ﮔﺎه ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻣﺮوان آﺧﺮﯾﻦ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ ﻧﻮﺷﺖ:
أري ﺧﻠــــﻞ اﻟﺮﻣــــﺎد وﻣـﻴــــﺾ ﺟــــﻤﺮ

وأﺧﺸــــــــﯽ أن ﻳﻜــــــــﻮن ﻟـــــــــﻬﺎ ﴐام

در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ،ﺷﺮارهھﺎی آﺗﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،و ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ از اﯾﻨﮑﻪ روزی ﺷﻌﻠﻪور ﮔﺮدد
و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.
ﻓــــــﺈن اﻟﻨـــــــﺎر ﺑـﺎﻟﻌﻴـــــــﺪان ﺗـــــــﺬﻛﻲ

وأن اﳊـــــــــﺮب ﻣﺒـــــــــﺪؤﻫﺎ اﻟﻜـــــــــﻼم

زﯾﺮا ﺷﻌﻠﻪی آﺗﺶ ﺑﺎ ﺗﮑﻪھﺎی ﭼﻮب ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮوزد و ﺟﻨﮓ ھﻢ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻘﻠـــﺖ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻌﺠـــﺐ ﻟﻴـــﺖ ﺷـــﻌﺮي

أأﻳـﻘــــــــــﺎظ أﻣـﻴــــــــــﻪ أم ﻳـﻨــــــــــــﺎم؟

١

ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ در ﺧﻮاباﻧﺪ )و اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ( ﯾﺎ
در ﺑﯿﺪاریاﻧﺪ؟
ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ در ﺧﻮاب ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ]ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﺎﻃﻨﯿﺎن ﺑﻮد[ از آﺷﻮب و
ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ]ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻮد[ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺗﺮ ﺑﻮد .و ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ و رﻓﺎهﻃﻠﺒﯽ و
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺠﺪاﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮد.

 -١ﺑﺪاﯾﻪ و ﻧﮫﺎﯾﻪ ،ج ،١٠ص .٣٢

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان

٥٥

ﺗﻮﻃﺌﻪی اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ

در ﺳﺎل  ١٢٩اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮو ،ﺳﺮ ﺑﺮآورد و در ﺳﺎل  ١٣٠آﻧﺠﺎ را
اﺷﻐﺎل ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺧﺮاﺳﺎن،
اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی ﻋﺮاق رواﻧﻪ ﮐﺮد و آﻧﺠﺎ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد .و اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺳﻔﺎح
را از ﻣﺨﻔﯿﮕﺎھﺶ ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﺎ او ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ در ﺳﺎل  ١٣٢ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد.
ً
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﻤﻼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎرسھﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽﻋﺒﺎس در ﺧﺎﻧﻪی
اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﯾﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮﻣﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯿﮫﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮب و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪی
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ .١
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺎرسھﺎ ﮐﯿﻨﻪی ﺧﻮد از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺮب را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و از اﺑﺘﺪای ﻗﯿﺎم دوﻟﺖ
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٧ﻋﺪهی زﯾﺎدی از آﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد
ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﻨﺼﻮر ]ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻋﺒﺎﺳﯽ[ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﻮد،
اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ او را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮد و از دﺳﺘﻮر و اﻃﺎﻋﺘﺶ ﺳﺮﯾﭽﯽ ﻧﻤﻮد .اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺮاﺳﺎن
را ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل درآورد ]و آن را ﺟﺪا ﺳﺎزد[ اﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ او ﺷﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎراﻧﺶ را از او ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺳﺎل  ١٣٧او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﮐﺸﺘﻦ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﺳﺎل  ١٣٨ﺳﻨﺒﺎد ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن
اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮوج ﻧﻤﻮد .ﺳﻨﺒﺎد ﻓﺮدی ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ارﺗﺸﯽ از ﻓﺎرس را ﺗﺤﺖ
اﻣﺮ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻗﻮس و اﺻﻔﮫﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺖ .اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮر،
ﻟﺸﮑﺮی را رواﻧﻪی او ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ھﻤﺪان و ری ]ﺗﮫﺮان اﻣﺮوزی[ او را ﺷﮑﺴﺖ داد.
در ﺳﺎل  ،١٤١ﮔﺮوھﯽ از ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽھﺎ از ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ در روﺳﺘﺎی رواﻧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ
اﺻﻔﮫﺎن ،ﻇﮫﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﻪ رواﻧﺪﯾﻪ ﻣﻌﺮوف ﮔﺸﺘﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ ارواح ﺑﻮدﻧﺪ .و

 -١در ﻣﻮرد اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤـﻦ ﺑﻦ ﺷﯿﺮون  -ﭘﺴﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾـﺎر أﺑﻮ ﻣﺴﻠـﻢ
ﻣﺮوزی ﺑﻮده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺎم او اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﺑﻦ ﺳﻨﺪوس ﺑﻦ ﺣﻮذون
و از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺰرﮔﻤﮫﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
ُ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﺳﻢ و ﮐﻨﯿﻪی ﺧﻮدت را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪه ﭘﺲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
ً
)ﺑﺪاﯾﻪ و ﻧﮫﺎﯾﻪ از اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ( .ﭘﺲ او اﺻﺎﻟﺘﺎ ﻓﺮدی ﻓﺎرس ﺑﻮد و ﭘﯿﺮواﻧﺶ از ﮐﺸﺎورزان ﻓﺎرس ﺑﻮدﻧﺪ .و
دﻋﻮت )و ﻣﻨﮫﺞ ﻓﮑﺮی( او ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮﺳﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .ﻣﻨﺼﻮر )ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻋﺒﺎﺳﯽ( او را ﺑﻌﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و از دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﻮد در ﺳﺎل  ١٣٧ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ.

٥٦

ﻃﺎﻋﻮن

ﻧﺪای اﻟﻮھﯿﺖ ]و ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻮدن[ ﻣﻨﺼﻮر را ﺳﺮ دادﻧﺪ .و در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن رھﺒﺮﺷﺎن اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﻨﺼﻮر را ﺑﮑﺸﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ،١٦١ﻓﺮدی ﻓﺎرس ﻇﮫﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﻘﻨﻊ ﺑﻮد .او ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺎ آدم ÷ ﺣﻠﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ]در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ[ و ﺑﻌﺪ از آدم ﺑﺎ ﻧﻮح و
ﺳﭙﺲ در اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺣﻠﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺮاد زﯾﺎدی دور او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و او
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎوراءاﻟﻨﮫﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻗﻠﻌﻪی »ﮐﺶ« ﭘﻨﺎه
ﮔﯿﺮد .ﻣﮫﺪی  -ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻋﺒﺎﺳﯽ  -ﻟﺸﮑﺮی را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺮﺷﯽ رواﻧﻪی او
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه درآورد و ﺷﮑﺴﺘﺶ داد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﯾﺎراﻧﺶ را
ﮐﺸﺖ .ﻣﻘﻨﻊ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ھﻼﮐﺖ ﺧﻮد را ﺣﺘﻤﯽ دﯾﺪ ،ﻣﻘﺪاری ﺳﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ و آن را ﺑﻪ زﻧﺎن
و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .و ھﻤﮕﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﻗﻠﻌﻪاش ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮش
را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﺮده و آن را در ﺳﺎل  ١٦٣ھﺠﺮی ﺑﺮای ﻣﮫﺪی ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﻣﮫﺪی در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻠﺤﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد .و ھﯿﺌﺘﯽ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی زﻧﺪﯾﻘﺎن ﺑﮕﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .و اﺳﻤﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻧﺎدﻗﻪ ]ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر زﻧﺪﯾﻘﺎن[ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺴﻌﻮدی ]ﻣﻮرخ ﻣﺸﮫﻮر[ در ﻣﻮرد ﻣﮫﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ و
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎران و دورﺷﺪﮔﺎن از دﯾﻦ و در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻇﮫﻮرﺷﺎن در زﻣﺎن ﺧﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر دﻗﺖ ﺑﻪ
ﺧﺮج ﻣﯽداد و ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﺎن در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺎﻧﯽ و اﺑﻦدﯾﺼﺎن و ﻣﺮﻗﯿﻮن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻘﻔﻊ و اﻣﺜﺎل او
آن را اﻧﺘﻘﺎل داده و ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﺴﺮ اﺑﯽ اﻟﻌﻮﺟﺎء و ﺣﻤﺎد ﻋﺠﺮد و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ زﯾﺎد و ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻦ
إﯾﺎس در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺎﻧﻮی ،دﯾﺼﺎﻧﯽ و ﻣﺮﻗﻮﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
دﯾﻦھﺎی زﻧﺪﯾﻘﯽ رواج و ﻧﻈﺮات آﻧﺎن در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻇﮫﻮر ]و ﺷﺪت[ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﮫﺪی ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اھﻞ ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را
در رد ﺑﺮ ﻣﻠﺤﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮﺷﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و اﻧﮑﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻏﯿﺮه ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﺎ اﻗﺎﻣﻪی دﻟﯿﻞ
و ﺑﺮھﺎن ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﺷﺒﮫﻪی ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺣﻖ را ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ دﭼﺎر ﺷﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ .١
 -١ﺿﺤﯽ اﻹﺳﻼم ،ج ،١ص  ،١٤٠از ﻣﺴﻌﻮدی ج ،٢ص .٤٠١
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ﻣﮫﺪی ﻓﺮزﻧﺪش ھﺎدی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ]و ھﻮﺷﯿﺎری[ و ﺷﺪت و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ھﯿﺌﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪاش ﭘﯿﮕﯿﺮی
زﻧﺪﯾﻘﺎن ﺑﻮد ،آﻧﮫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ در دوﻟﺖ ﺑﻨﯽﻋﺒﺎس را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﺸﯿﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ارﺗﺶ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺷﺪ.
ﺑﺮﻣﮑﯿﺎن
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺟﺪ ﺧﻮد ،ﺑﺮﻣﮏ ﻣﻨﺴﻮب ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻣﮏ ﻓﺮدی از ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﺑﻠﺦ ﺑﻮد

ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻧﻮﺑﮫﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن در ﺷﮫﺮ ﺑﻠﺦ آﺗﺸﮑﺪهای داﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﺮﻣﮏ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ،ﻧﮕﮫﺒﺎن آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﻣﮏ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻌﯽ داﺷﺖ و ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ دﻋﻮت ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﺮﻣﮏ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻋﯿﺎن
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺳﻔﺎح او را وزﯾﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد و او در اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺗﺎ زﻣﺎن
ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺧﺎﻟﺪ ،ﻣﻨﺼﻮر ﭘﺴﺮش ،ﯾﺤﯿﯽ را واﻟﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﮐﺮد .او ﺳﭙﺲ ﮐﺎﺗﺐ و وزﯾﺮ ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺷﺪ .١
ﺑﺮﻣﮑﯽھﺎ اﻣﻮر رﺷﯿﺪ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪون ﻓﮫﻤﯿﺪن او ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری
اﻣﻮال ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽﮐﻪ اﮔﺮ رﺷﯿﺪ ﻣﺤﺘﺎج و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﮐﻤﯽ ﭘﻮل ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .ﺧﺎﻧﻪھﺎی آﻧﮫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺎھﮕﺎه ادﯾﺎن ،ﻋﻠﻤﺎ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻣﮑﯿﺎن اﻣﻼک و ﮐﺎخھﺎ و ﻣﺰارع را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪاﯾﺸﺎن ﺑﺮ
ﺻﺪای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ] .و ﺑﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ[
در ﺳﺎل  ١٨٧رﺷﯿﺪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﺎن داد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و ﯾﺤﯿﯽ
زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﺸﺖ و ﺑﻘﯿﻪی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ھﻢ ]در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑﻪ[ در زﻧﺪان ﻣﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮرﺧﯿﻦ در ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﭽـﺎرﮔﯽ و ﻣﺼﯿﺒﺖزدﮔﯽ آﻧﺎن ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ زﻧﺪﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.

 -١ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ ﻟﻠﺨﻀﺮی اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﻪ ،ص .١١١
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺧﻼﺻﻪی ﺑﺤﺚ
ﻓﺎرسھﺎ ﺑﺮ ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽﻋﺒﺎس ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪھﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﯾﺎدی در زﻣﺎن ﺑﻨﯽﻋﺒﺎس ﻇﮫﻮر ﮐﺮد .و ﻋﺼﺎره و اﺳﺎس اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶھﺎ ،ﺑﺎ ادﯾﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهی ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .رواﻧﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ
ارواح اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻘﻨﻊ ﻧﺪای ﺣﻠﻮل را ﺳﺮ ﻣﯽداد .ﺣﺮﮐﺖھﺎی زﻧﺪﯾﻘﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻢ آن ھﻢ ،ھﻤﺎن اﺳﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽاش ﺑﻮد.
ﻗﺒﻞ از آن ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺄﯾﻪ و ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﺟﺰء و ﻗﺴﻤﺘﯽ اﻟﮫﯽ در اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺣﻠﻮل ﯾﺎﻓﺘﻦ و رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ و ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻦ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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ﻓﺎرسھﺎ از ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در دوﻟﺖ ﺑﻨﯽﻋﺒﺎس ﺑﮫﺮه ﺑﺮده و ارثھﺎ و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪھﺎی ﻓﮑﺮی و
ادﺑﯽ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و ﺷﺎﻋﺮاﻧﺸﺎن درﺑﺎرهی ﻣﺠﺪ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎرس و
ﮐﺴﺮی ﺷﻌﺮﺳﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮهی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮب و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ﻓﻠﺴـــــﺖ ﺑﺘـــــﺎرك إﻳـــــﻮان ﻛﴪـــــي

ﻟﺘﻮﺿــــــــﻴﺢ أو ﳊﻮﻣــــــــﻞ ﻓﺎﻟــــــــﺪﺧﻮل

اﯾﻮان ﮐﺴﺮی را ﺗﺮک ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﺢ و ﺣﻮﻣﻞ و دﺧﻮل را )ﻧﺎم ﻣﮑﺎﻧﮫﺎﯾﯽ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن( ﺑﺮآن ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﻢ.
وﺿـــــﺐ ﰲ اﻟﻔـــــﻼ ﺳـــــﺎع وذﺋـــــﺐ

ﺑــــــﻬﺎ ﻳﻌـــــﻮي وﻟﻴـــــﺚ وﺳـــــﻂ ﻏﻴـــــﻞ

ﺳﻮﺳﻤﺎر را ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻣﯽﺟﮫﺪ و ﯾﺎ ﮔﺮگ را ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن زوزه
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺸﻪ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻮان ﮐﺴﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻤﯽدھﻢ.
ُ
ﺧ َﺮﯾﻤﯽ ،ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف ﻓﺎرس اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺧﺮ از اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋــــﺮق اﻷﻋــــﺎﺟﻢ ﺟﻠــــﺪا ﻃﻴــــﺐ اﳋــــﱪ

اﲏ اﻣـــﺮؤ ﻣـــﻦ ﴎاه اﻟﺼـــﻐﺪ أﻟﺒﺴـــﻨﻲ
»ﻣﻦ ﻣﺮدی از ﺑﺰرﮔﺎن ُﺳﻐﺪم و رگ و ﭘﻮﺳﺘﻢ از ﻧﮋاد ﭘﺎک اﯾﺮاﻧﯽاﺳﺖ«.

ﺷﺎﯾﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺮﯾﻤﯽ و اﻣﺜﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﻦ ھﺮﻣﺰ و ﺧﺎﻗﺎن و ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺮو
و ﺑﻠﺦ و زرﺗﺸﺖ و ﻣﺰدک ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺻﻤﻌﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﺮک آﻧﮫﺎ ،ﺑﻪ آﻧﺎن
ھﺠﻮم ﺑﺮده و اﯾﻦﻃﻮر ﺑﺴﺮاﯾﺪ:
إذا ذﻛــــــــﺮ اﻟﴩــــــــك ﰲ ﳎﻠﴘــــــــ

أﺿــــــــﺎءت وﺟـــــــﻮه ﺑﻨـــــــﻲ ﺑــــــــﺮﻣﻚ

ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺳﺨﻦ از ﺷﺮک ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﮫﺮه ﺑﺮﻣﮑﯿﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
وإن ﺗـﻠـﻴـــــــــﺖ ﻋﻨـﺪﻫـــــــــﻢ آﻳــــــــﺔ

أﺗــــــﻮا ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳــــــﺚ ﻋــــــﻦ ﻣــــــﺰدك

١

و ھﺮﮔﺎه آﯾﻪای ﻧﺰدﺷﺎن ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﻮد اﺣﺎدﯾﺚ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺰدک را وارد ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﻓﺎرس ﮐﻪ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻪ ]و ﻏﺒﺎر آﻟﻮد ﮐﺮدن[ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ
رو ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ دروﻏﯿﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ و ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺤﻪدار
ﮐﺮدن و ﺑﺪ ﻧﺸﺎن دادن وﺟﮫﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ھﻤﭽﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ش
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﻓﺘﻨﻪھﺎی رخ داده ﺑﯿﻦ اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ را ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ از
 -١در آوردن اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »ﺿﺤﯽ اﻹﺳﻼم« اﺛﺮ اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ،ج ،١ص .٦٤
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و درﮔﯿﺮی و ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﯿﭻ رواﯾﺖ ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ در ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ
و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﯿﺮهھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻮﺳﯽ در ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﯿﺰ
اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺤﺎد و زﻧﺪﯾﻖ ﺑﻮدن را رواج دادﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم از اﺳﻼم ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و
اﻋﺎده و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن دﯾﻦ ﻣﺎﻧﯽ و زرﺗﺸﺖ و ﻣﺰدک از ﻧﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد.
در ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺖھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺷﯿﻮهھﺎی ِﺳ ّﺮی و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ راوﻧﺪﯾﻪ و ﺣﺮﮐﺖ اﻟﻤﻘﻨﻊ و ﻏﯿﺮه ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻣﺮدم را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
دوﻟﺖﻫﺎی آﻧﺎن از ﻗﺮن ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ

ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎﯾﯽ را ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﭘﺸﺖ آن ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل دور ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از دﯾﻨﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ]ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن[ دﻧﯿﺎ را
در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻇﮫﻮر ﻧﻤﻮده ،ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ و آﺑﺎ و اﺟﺪادی ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺳﻮم ھﺠﺮی ،ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﯿﺒﺖ
ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﺸﻢ واﻟﯿﺎن آن در ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺷﻮبھﺎ و ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﻓﺮاوان از
ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن از ﺿﻌﻒ ﺧﻼﻓﺖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻃﺎھﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ  ١را ﺑﺮ
اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدن در ﺟﺎﻧﺐ او ﻧﺪای ]ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ[ دوﻟﺖ
ﻃﺎھﺮﯾﻪ را ﮐﻪ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٥٩اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﺮدادﻧﺪ.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ اﻧﺸﻌﺎب و ﺟﺪا ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎن ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻣﯽدﯾﺪ .و
آﻏﺎزی ﺑﺮای دوﻟﺖھﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻌﺪی ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﺷﺪ از ﺧﺮاﺳﺎن!! ﺑﻮد و ﺑﺎر دوم ھﻢ ھﻤﯿﻦﻃﻮر.
ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم دوﻟﺖ ﻃﺎھﺮﯾﻪ دوﻟﺖھﺎی زﯾﺮ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮدﻧﺪ:
 -١ﻗﺮاﻣﻄﯿﺎن :ﮐﻪ در ﺑﺮھﻪای از زﻣﺎن در اﺣﺴﺎء ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﯾﻤﻦ ،ﻋﻤﺎن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺷﺎم ﺑﻮدﻧﺪ.
 -١ﻃﺎھﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺼﮫﺐ ﺧﺰاﻋﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ در ﺑﻐﺪاد و ﮐﺸﺘﻦ اﻣﯿﻦ )ﺑﺮادر ﻣﺄﻣﻮن( در
ﺳﺎل  ،١٩٨ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺄﻣﻮن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻣﺄﻣﻮن ﻧﯿﺰ او را واﻟﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎﻧﺶ در ﺳﺎل  ،٢٠٧او را ﮐﺸﺖ و ﻧﻮهھﺎی او ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٥٦در ﻣﻘﺎم ﺣﺎﮐﻢ و اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
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 -٢آل ﺑﻮﯾﻪ :ﮐﻪ در ﻋﺮاق ،ﻓﺎرس و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﻘﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
 -٣ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن :ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﺮاﻣﻄﻪ
آﻏﺎز ﻇﮫﻮر ﻗﺮاﻣﻄﻪ در ﺳﺎل  ٢٧٨ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ در اﺻﻞ ﮐﻠﻤﻪی آرﻣﯿﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺮاﻣﻄﻪ در اﺑﺘﺪای دﻋﻮت ﺧﻮد ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق
ﻣﻨﺴﻮب ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮاﺣﻞ دﻋﻮت آﻧﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد:
در ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﻧﺪای ﭘﯿﺮوی و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن آل ﺑﯿﺖ را ﺳﺮ دادﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻣﯽداﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻮم
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد از ﻋﻠﯽ و اوﻻد ﻋﻠﯽ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﺑﺮای ﻣﺪﻋﻮھﺎ و دﻋﻮت
ِ

ﺑﻄﻼن ﭘﯿﺮوان ﻣﺤﻤﺪ ج ﺷﺪﻧﺪ .١
ﺑﻪ داﻋﯿﺎن و دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،آﻧﮫﺎ ھﺪف
اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ]ﻧﻈﺮ[ دارﯾﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ و وﺣﯽ و
اﻧﺒﯿﺎء ھﺴﺘﻨﺪ و در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻇﺎھﺮ ﻣﺬھﺐ آﻧﺎن رﻓﺾ ]و راﻓﻀﻪﮔﺮی[ و
ﺑﺎﻃﻦ آن ﮐﻔﺮ ﺑﻮد .و از اﺻﻄﻼﺣﺎت ]ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ[ آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او رازی ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی
اﻓﺸﺎی اﯾﻦ راز ﺷﻮد ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺸﺎی آن ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر او ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ً
زﻧﺎ را اﻟﻘﺎی ﻧﻄﻔﻪی ﺑﺎﻃﻦ در ﻧﻔﺴﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻋﮫﺪ ]و ﭘﯿﻤﺎن[ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻏﺴﻞ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﮫﺪ ﺑﻮد .ﻗﺮاﻣﻄﻪ ھﻤﺎن ﮐﺎری را ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻋﺮب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﺎن ﺷﺎﭘﻮر ذواﻷﮐﺘﺎف ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻗﺮاﻣﻄﯿﺎن ،ﺑﻨﯽﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ را
درﻣﻨﺎزﻟﺸﺎن ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ و در ﺳﺎل  ٢٩٣وارد ﮐﻮﻓﻪ ﺷﺪه و ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎھﯽ ھﻮﻟﻨﺎک ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ٢٩٤ﻣﺘﻌﺮض ﮐﺎروان ﺣﺎﺟﯿﺎن در راه ﻣﮑﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮدان را ﮐﺸﺘﻪ و
زﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،٣١١اﺑﻮﻃﺎھﺮ ﻗﺮاﻣﻄﯽ وارد ﺑﺼﺮه ﺷﺪ و ﺑﺮ اھﺎﻟﯽ آن
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪ و در ﺳﺎل  ٣١٧اﺑﻮﻃﺎھﺮ ﺧﻮد را در روز ﺗﺮوﯾﻪ ]ھﺸﺘﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ[ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ
َ
رﺳﺎﻧﺪ و ﺣﺎﺟﯿﺎن را در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺣﺠﺮ اﻷﺳﻮد را از ﺟﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪه ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺳﺎل  ٣٣٥در ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

 -١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪی ﻗﺮاﻣﻄﻪ اﺛﺮ اﺑﻦ ﺟﻮزی ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ.
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ﻃﺎﻋﻮن

در زﻣﺎن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺠﻨﺎﺑﯽ  ١ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺮاﻣﻄﻪھﺎی ﺑﺤﺮﯾﻦ و اﺣﺴﺎء
و ﯾﻤﻦ و ﻋﻤﺎن و ﺑﻼد ﺷﺎم و ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق ،ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل درآورﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﻼشھﺎی آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .آﻧﮫﺎ داﻋﯿﺎن ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی
ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و اﯾﻦ داﻋﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮرات ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﮫﺎ ﻋﻤﻞ
ﺷﺐ ﻣﻌﺮوف زﻧـﺎن را ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آﻧﮫـﺎ دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐـﻪ داﻋﯿﺎن در ﯾﮏ ِ
ﮐﺮده و ﺑﯿﻦ آﻧـﺎن و ﻣﺮدان اﺧﺘﻼط اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و زﻧﺎن ﺳﻮار ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺟﺎی
ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ]در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد[ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺖ اﯾﺠﺎد
دوﺳﺘﯽ و اﻟﻔﺖ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد" .ﺻﻨﺎدﯾﻘﯽ" ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻋﯿﺎن آﻧﮫـﺎ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﯾﻤﻦ رﻓﺖ و در آﻧﺠـﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن داراﻟﺼﻔﻮه ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .او در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
زﻧﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان اﺧﺘﻼط ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﮫﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻤﺎع
ﮐﺮدن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ اﺳﻢ اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﻮه )ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه( ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .٢
ﻗﺮاﻣﻄﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﺮادری ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﺧﺘﻼط ادﯾﺎن و ﺟﻨﺲ و ﻃﺒﻘﺎﺗﺸﺎن
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪی ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮت ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﺻﻮرﺗﯽ از دﻋﻮت ﻣﺰدک ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺑﺤﺜﻤﺎن درﺑـﺎرهی ادﯾـﺎن ﻓﺎرسھﺎ ﻗﺒـﻞ از اﺳﻼم ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
دوﻟﺖ ﻗﺮاﻣﻄﯿﺎن در اﺣﺴﺎء ﺗﺎ ﺳﺎل  ٤٦٦اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از
ﺑﻨﯽﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎه ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ آﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ
ﺷﮑﺴﺖ در ﺟﺒﮫﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد و در ﺟﺒﮫﻪی اﻋﺘﻘﺎدی آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ و ﻧﺼﯿﺮﯾﻪ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮق ﺑﺎﻃﻨﯽ درآﻣﯿﺨﺘﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ اﻓﮑﺎر در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺷﺎم ،اﯾﺮان ،ھﻨﺪ،
ﻗﻄﯿﻒ و ﻧﺠﺮان رواج داﺷﺖ.
 -١ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﮫﺮام ﺟﻨﺎﺑﯽ ﻗﺮاﻣﻄﯽ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﺑﻮد .و ﺟﺪ او
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﮫﺮام ﺟﻨﺎﺑﯽ ،ﺑﺰرگ ﻗﺮاﻣﻄﻪ و اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺬھﺒﺸﺎن ﺑﻮد .و از اھﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺟﻨﺎﺑﻪ
ً
در ﮐﺸﻮر ﻓﺎرس ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﻓﺮدی اﺻﺎﻟﺘﺎ ﻓﺎرس ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﻓﺎرس ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻓﺮج ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ زﮐﺮوﯾﻪ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻓﻀـﻞ و ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﯾﻮﺳﻒ ﭘـﺴـﺮان ﺣﺴﻦ .ﺑﺮ
ﻗﺮاﻣﻄﯿﺎن اﺳﻢھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯿﺎن ،ﺣﺸﺎﺷﻮن و ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﻣﮫﺪی و ﻣﮫﺪوﯾﺖ« از ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺣﺼﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدر و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺆﻟﻒ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرهی اﺧﺘﻼط زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از » :اﺗﻌﺎظ اﻟﺤﻨﻔﺎء« و دﯾﻮان ﺑﻦ ﻣﻘﺮب اﻟﻌﯿﻮﻧﯽ
ﺷﺎﻋﺮ أﺣﺴﺎء و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺐ دھﻢ ﻣﺤﺮم ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﯿﺪ ﻣﺸﮫﻮر ﻓﺎرس
»ﻧﻮروز« ﺑﻮد.

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
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اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﮐﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺻﻮرتھﺎﯾﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ از دو ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺮاﻣﻄﻪ و
ﻣﺰدک ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ
َ
]ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺿﺪ دﯾﻨﯽ[ و ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﺎﻟﻢﮔﯿﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺪای
آزادی ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﻦ و ﺟﻨﺲ را ﺳﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ .١
آلﺑﻮﯾﻪ
ﺑﻮﯾﻪ ،ﺧﺎﻧﻮادهای ﻓﺎرس و از ﺳﻼﻟﻪی ﺷﺎﭘﻮر ذی اﻷﮐﺘﺎف ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﻮﺷﺠﺎع ﺑﻮﯾﻪ،

دوﻟﺘﺸﺎن را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ﻋﻠﯽ )ﻣﻌﺰاﻟﺪوﻟﻪ( ،ﺣﺴﻦ )ﻋﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻪ( و
اﺣﻤﺪ )رﮐﻦ اﻟﺪوﻟﻪ( ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻼد ﺷﺪﻧﺪ.
آل ﺑﻮﯾﻪ درﺳﺎل  ٣٣٤ﺑﺮ ﻋﺮاق ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻠﻊ ﻣﺴﺘﮑﻔﯽ ﺑﺎﻟﻠﻪ ،ﺧﻠﯿﻔﻪی
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﻘﺘﺪر را ﺑﻪ ﺟﺎی او در ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ ﻗﺮار داده و ﻟﻘﺐ ﻣﻄﯿﻊ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ
او دادﻧﺪ .ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﭽﻪای در دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن دﯾﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن ﺑﯿﺶ از ١٠٠
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺒﺪادی ،ﺗﺸﯿﻊ را ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ و ﺗﺤﺖ
اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ،اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺧﻮد را ﺗـﺒﻠـﯿﻎ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .آﻧﮫﺎ آﺗـﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﺑـﯿﻦ
ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ را ﺑـﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و در ورای اﯾﻦ ﮐــﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ و آﺷﻮب ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم درﮔﯿﺮد و آﻧﮫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ و رھﺎﯾﯽ از ﺷﺮ آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -١در ﺳﺎل .١٩٣٧م ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻃﻨﯽ ھﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد و ﻧﺎم آن را »ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﺨﻔﯽ در اﺳﻼم«
ﮔﺬاﺷﺖ .درﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺼﻮص ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺧﻮب در اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ
)ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ(« ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و درﺑﺎرهی آﻧﮫﺎ )در ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻧﺎن( ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺟﻨﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﺰده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﺮأﺗﯽ ﻧﺎﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ،وزﯾﺮی ﻣﻌﺮوف در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﺪن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺖ:
ﻗﺮاﻣﻄﻪ ،اﺷﺘﺮاﮐﯽ )ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ( ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﺮﯾﺪ آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﯿﻢ .آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭼﯿﺮه ﺷﺪه و آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﻘﺮا و ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ اﻧﺼﺎف رﻓﺘﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ وزﯾﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﻣﺸﻮه اﺳﺖ .و ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ
وﻋﺪه داد ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﻗﺮاﻣﻄﻪ را در ﭘﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻓﮑﺎرﺷﺎن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﺳﺎل
 ١٩٣٧ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در زﻣﺎن آﻧﺎن] ،ﺑﺮﺧﯽ[ ﻣﺮدم ﻧﺎدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺤﺶ و دﺷﻨﺎم ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﺟﺮأت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  ،٣٥٢آلﺑﻮﯾﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎزارھﺎ در روز دھﻢ ﻣﺤﺮم
]ﻋﺎﺷﻮرا[ دادﻧﺪ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش را ﺗﻌﻄﯿﻞ و در ﺑﺎزارھﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و ﺑﺮ آن
ﭘﺎرﭼﻪ و ﮔﻠﯿﻢ آوﯾﺰان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺎن ﺳﺮ ﺑﺮھﻨﻪ و ﺑﺪون روﺳﺮی وارد ﺑﺎزارھﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮ
ﺳﺮو ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را در زﻣﺎن
دﯾﺎﻟﻤﻪ ]دﯾﻠﻤﯽھﺎ[ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .١
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد روی ﻣﯽداد و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻋﺮب ﻧﻪ در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ و ﻧﻪ در زﻣﺎن اﺳﻼم آن را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻓﻘﻂ ﻋﺮف و ﻣﺮاﺳﻢ
دﯾﻨﯽ ﻣﮫﻤﯽ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﻌﻔﺮی دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷـﺎه آلﺑﻮﯾﻪ ﻧـﺎم »ﻣﻠﮏ اﻟﺮﺣﯿـﻢ« را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ در اﯾﻦ
اﺳﻤﺶ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﮐﻨﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺒﯿﺪی ﻧﺎم »اﻟﺤﺎﮐﻢ ﺑﺄﻣﺮه« را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﮫﺎد.
َ
َ
ت قُلُ ُ َ ۡ َّ َّ
� َب َه ۡ
﴿ َك َ�ٰل َِك قَ َال َّٱ� َ
ِين مِن َ� ۡبل ِ ِهم ّم ِۡث َل قَ ۡول ِ ِه ۡمۘ � َ َ ٰ
ت ل ِق ۡو ٖ�
و� ُه ۡمۗ قد بَينا ٱ�� ٰ ِ
ُ ُ َ
يوق ِنون﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[١١٨ :

»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .دلھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ
ھﻢ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ )و اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪی آﻧﺎن ھﻤﺴﺎن اﺳﺖ( ﻣﺎ آﯾﻪھﺎ را ﺑﺮای

ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮﯾﺎن آﺷﮑﺎر و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ«.
ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن در ﻣﻐﺮب در ﺳﺎل  ٢٩٦آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ آﻧﮫﺎ ﻣﺼﺮ را در ﺳﺎل ٣٥٨

و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺎم را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن ﻗﺪاح  -ﭘﺴﺮ دﯾﺼﺎن ﺑﻮﻧﯽ از اھﻮاز  -ﻣﻨﺘﺴﺐ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ وی ﻓﺮدی ﻣﺠﻮﺳﯽ و از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻋﯿﺎن و دﻋﻮﺗﮕﺮان ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﻃﻨﯿﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و از دﻋﻮت او ،دﻋﻮت ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ُﻣﺮد ،ﭘﺴﺮش اﺣﻤﺪ ،دﻋﻮت ِﺳ ّﺮی او را ﭘﯽﮔﺮﻓﺖ .و ﺑﻌﺪ از ُﻣﺮدن او
ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺮش ﺣﺴﯿﻦ و ﭘﺲ از او ھﻢ ﺑﺮادرش ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ رھﺒﺮی دﻋﻮت را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﻌﯿﺪ )در ﺳﻠﻤﯿﻪ( از ﺣﻮﻣﻪ ﺣﻤﺺ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر دﻋﻮت و ﻓﺮﺳﺘﺎدن
 -١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﻣﮫﺪی و ﻣﮫﺪوﯾﺖ« ﺑﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺣﺼﺎن ،ص .٧٥

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
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داﻋﯿﺎن ]ﺑﻪ ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ[ اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻀﯿﻪی او و دﻋﻮﺗﺶ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ .ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻣﮑﺘﻔﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ و دﻋﻮﺗﺶ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .اﻣﺎ او ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ﮔﺮﯾﺨﺖ و
ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻋﯿﺎﻧﺶ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﮫﺎ ﺑﺮای او و در ﺻﻒ او ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .او ]ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ[ ﺑﻪ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﮫﺪی ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪ و
ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از آل ﺑﯿﺖ و ﭘﯿﺮو اﻣﺎﻣﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ .١
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎن دوﻟﺖ ﻋﺒﯿﺪی ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی
اﻟﻮھﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و داﻋﯿﺎن ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺠﻮس
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﺎﺳﺦ و ﺣﻠﻮل را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس از آدم ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ و ﺳﭙﺲ روح ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻟﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻋﯿﺎن ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻟﻠﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
درزی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻧﻮﺷﺘﮑﯿﻦ و ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ زوزﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻓﺎرس از
ﻣﻨﻄﻘﻪی زوزون ﺑﻮد ،اﺷﺎره ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﻗـﺎھﺮه آﻣﺪ ﺗﺎ وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ
دﻋﻮت در اﻟﻮھﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ را اﻧﺠﺎم دھﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧـﺎﺑﻮدی دوﻟﺖ ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن ،ﻓﺮﻗﻪای در ﺷﺎم
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دروز« ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ھﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن را داﺷﺘﻨﺪ.

 -١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺤﺎﮐﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻠﻪ و أﺳﺮار اﻟﺪﻋﻮه اﻟﻔﺎﻃﻤﯿﻪ« اﺛﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻨﺎن.
ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻼش زﯾﺎد و ﺧﻮﺑﯽ را در ﺟﻤﻊ آوری دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ دوﻟﺖ ﻋﺒﯿﺪی
ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺑﻮده و ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎط و ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ آل ﺑﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرﺧﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﮔﻮاھﯽ داده اﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ،اﺑﻦ ﺷﺪاد ،اﺑﺊ ﺣﺰم ،اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ،ﻣﻘﺮﯾﺰی و
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ آﻧﮫﺎ ﺛﻘﻪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ و ھﻤﮕﯽ در دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن
زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ و ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺒﯿﺪیھﺎ از
آلﺑﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺎ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی آن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻮی ﺑﺮ آن رد داده و ﺑﻄﻼن
ﻗﻮﻟﺸﺎن را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖھﺎی اﺳﺘﺎد ﻋﻨﺎن ،ﺳﺨﻦ ﺳﯿﻮﻃﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﻔﺎ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن ﭘﻠﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و اﻣﺎم ذھﺒﯽ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﮫﺎ ﭼﮫﺎرده ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﻔﺎء.
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ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاﻣﻄﻪ ،ﺑﺮدﮔﺎن ﻋﺒﯿﺪیھﺎ در اواﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و وﻻء و
ﻣﻮاﻻت و ﭘﯿﺮوی آﻧﺎن از ﻋﺒﯿﺪیھﺎ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت رھﺒﺮﺷﺎن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﮫﺮام دوام ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠﻪ آن را در ﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .١
ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻗﺮاﻣﻄﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﻣﺖ و دﺷﻤﻨﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ]ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن و ﻗﺮاﻣﻄﯿﺎن[ درﮔﯿﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و اﺧﺘﻼف در
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار دارد .ﺣﺎل از ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺘﺠﺎوز و ﺳﺘﻤﮑﺎر ﻋﺒﯿﺪی ،ﺳﺒﺐ وﺣﺸﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
درﺳﺎل  ،٥٦٨ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن آﻧﺎن ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺷﺮ آﻧﺎن
ﻧﺠﺎت داد.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ؟!

آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ آلﺑﻮﯾﻪ ،ﻗﺮاﻣﻄﯿﺎن و ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرس
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد؟!
آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ اﻣﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ]و ﺑﺪون ﻋﻠﺖ[ اﺳﺖ؟! اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺰدک و ﻣﺎﻧﯽ و زرﺗﺸﺖ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟!.
آﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن در زﻣﺎنھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻢ ﻇﮫﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ؟!
ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن در ﺳﺎل  ،٢٩٦آل ﺑﻮﯾﻪ در ﺳﺎل  ٣٣٤و ﻗﺮاﻣﻄﯿﺎن در ﺳﺎل  . ٢٧٨اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ
ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را ]ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ[ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،آل ﺑﻮﯾﻪ در ﻋﺮاق ،ﻗﺮاﻣﻄﯿﺎن در
ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن در ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﻣﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟!.
در ﺗﺸﯿﻊ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟!.
آﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﺎن از ِ
آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮔﻤﺮاھﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و
اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ اﻣﺮ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ؟!.

 -١اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻨﺎن رﺳﺎﻟﻪ و ﻧﺎﻣﻪی ﻣﻌﺰﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠﻪ را در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﺤﺎﮐﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻠﻪ و أﺳﺮار
اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﻔﺎﻃﻤﯿﻪ« از ﻧﺴﺨﻪای ﺧﻄﯽ در ﮐﺘﺎب »اﺗﻌﺎظ اﻟﺤﻨﻔﺎء« اﺛﺮ ﻣﻘﺮﯾﺰی ﭼﺎپ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ص .٣٧٥

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
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ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن ،آلﺑﻮﯾﻪ و ﻗﺮاﻣﻄﯿﺎن ،دوﻟﺖ ﺑﻨﯽﻋﺒﺎس را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اراﺿﯽ اﺳﻼﻣﯽ
را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻔﺮ و ﻋﻘﺎﯾﺪ زﻧﺎدﻗﻪ را در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺪم ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،رواج دادﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ]از ﺷﺪت اﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن[ ﭼﺸﻢھﺎ از ﺣﺪﻗﻪ در ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺟﺎنھﺎ ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ را از ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﭘﺎک ﻧﻤﻮد .و
ﺳﻨﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽ ج را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻋﺎده ﮐﺮد.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ  -در ﺳﺎل  - ٥٦٨دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎ ﺳﺮ
ﺑﺮ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .اﻣﺎ  -ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ آﻧـﺎن را ﺑﮑﺸﺪ دوﺑـﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ِﺳ ّﺮی و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ
روی آوردﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎنھـﺎی ﻣﺨﻔﯽ آﻧﺎن از داﺧﻞ ﺳﺮدابھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺶھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ِ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آﻧﺎن ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ.
در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺟﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻢ در آن رخ ﻧﺪاده ﺑﻮد ،از ﺳﻮراخھﺎ و ﻻﻧﻪھﺎﯾﺸـﺎن ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ.
ﮐـﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺻﻔﻮﯾـﺎن ،ﺑﮫﺎﺋﯿـﺎن ،ﻗﺎدﯾﺎﻧﯽھـﺎ ،دروزﯾـﺎن ،ﻧﺼﯿﺮﯾـﺎن ،ﺣﺸﺎﺷﯿﻮن و
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن.
ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را دوﺑﺎره اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ

دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و ھﻤﮑﺎری آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺳﯿﻪی ﻗﯿﺼﺮی ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آﻧﺎن دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ :ﭼﺮا دروزﯾﻪ ،ﻧﺼﺮﯾﻪ ،ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ؟!.
در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﻢاﮐﻨﻮن در اﯾﺮان دروزی ﯾﺎ ﻧﺼﯿﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ
ﺑﮫﺎﯾﯽھﺎ و ﺻﻔﻮﯾﺎن در اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻣﺬاھﺐ دروزی و ﻧﺼﯿﺮی را
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺎرس و ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ﯾﮏ ﻓﺎرس ﻣﺠﻮﺳﯽ و از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨﯽ ﻧﻤﯿﺮ ﺑﻮد .ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﻠﯽ زوزﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﯾﮏ ﻓﺎرس ﻣﺠﻮﺳﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪی زوزن در اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﻄﻠﺐ را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮده و
ﺑﺮ اﻗﻮال ]و اﻋﺘﻘﺎدات[ دروز ﯾـﺎ ﻧﺼﯿﺮیھـﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ از ﻧﺴﻞ ﻗﺤﻄﺎن ﯾﺎ ﻋﺪﻧـﺎن ھﺴﺘﻨﺪ،
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رد ﺑﺪھﯿﻢ .اﻣﺎ در ھﺮﺻﻮرت اﻋﺘﻘﺎدات دروز و ﻧﺼﯿﺮﯾﺎن ھﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺠﻮﺳﯿﺎﻧﯽ ﭼﻮن
ﻣﺎﻧﯽ ،زرﺗﺸﺖ و ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺰدک ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ھﻤﮑﺎریھﺎی ﻣﺤﮑﻢ و ﻋﻤﯿﻖ اﯾﺮان و ﻧﺼﯿﺮﯾﺎن ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﻪھﺎ و ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن روز ﺑﻪ روز ﻗﻮیﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص
ﺑﺤﺚ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ درﺑﺎرهی دروزیھﺎ و ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .و اﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﺬر
و ﻋﺒﻮر ﺳﺮﯾﻊ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت و ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻃﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳﯽ
ﺷﯿﻌﯽ دارﻧﺪ.
ﺻﻔﻮﯾﺎن
ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺧﺎﻧﻮادهای از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻓﺎرس ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی در ﺳﺎل  ١٥٠٠ﻣﯿﻼدی دوﻟﺖ آﻧﺎن را در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ
ﻧﻔﻮذ آن را در ﺷﺮوان ،ﻋﺮاق و ﻓﺎرس وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺘﺶ ﻗﺮار داد.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ او از ﺳﻼﻟﻪی اﻣﺎم ھﻔﺘﻢ ]اﻣﺎم ھﻔﺘﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ[ اﺳﺖ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐـﻪ دﯾﻦ دوﻟﺖ ،ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑـﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ او
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻓﻘﻂ درﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻧﺴﺒﺖ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ٦٥%ﺑﻮد.
دوﻟﺖ ﻓﺎرس در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮی )١٥٨٨ -١٦٢٩م( ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ
وی ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﺮﮐﺰ و آﺷﯿﺎﻧﻪای دراﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ اوج ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ.
١
از ﺟﻤﻠﻪی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎران او ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازِ :ﺳﺮ اﻧﺘﻮﻧﯽ و ِﺳﺮ روﺑﺮت ﺷﯿﺮﻟﯽ .
ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑـﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺮﯾﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ از او و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﺿﻌﻒ و آﺷﻮبھﺎ در دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺮوزیھﺎﯾﯽ را ﺑﺮ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﻓﺮدی از ﺧﺎﻧﻮادهی ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ زﻣﺎن او ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﻮاھﯽ
ﻣﯽدھﺪ:
»ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻇﮫﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ درﻣﻨﻄﻘﻪ ،رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ھﻠﻨﺪ آﻏﺎز
ﺷﺪ .اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻣﻨﺸﺄ رواﺑﻂ در ﺳﻄﺢ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ ،در ھﻨﮕﺎم اﻋﺘﻼ و
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺛﺮ ﺑﺮوﮐﻠﻤﺎن ،ص .٥٠٢

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
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ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول در ﻓﺎرس در ﺳﺎل ١٥٨٧م ﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر و
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب آﻏﺎز ﺷﺪ .از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ او ﭘـﺎی ﮐﺸﯿﺶھﺎ و ﻣﺒﻠﻐﺎن دﯾﻦ ﻧﺼﺎری را در ﮐﺸﻮرش ﺑـﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن،
ﺗﺎﺟﺮان ،دﯾﭙﻠﻤﺎتھﺎ ،ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان و ﻣﺰدوران ﺟﻨﮕﯽ ]ﻏﺮب[ وارد ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻏﺮﺑﯽھﺎ ،ﮐﻨﯿﺴﻪ و ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ را در اﯾﺮان ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .١
ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﮑﻪ ،ﺣﺎﺟﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را
ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺧﻮد ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪاﺳﺖ ﺿﺮﯾﺢ اﻣﺎم رﺿﺎ  ٢ﺑﺎ ﭘﺎی
ﺑﺮھﻨﻪ از اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺖ ،ﺗﺎ اﻟﮕﻮ و اﺳﻮهای ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ .از آن زﻣﺎن ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﻣﺸﮫﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﺮان ﺷﺪ .٣
دوﻟﺖ ﺻﻔﻮﯾﻪ از ﺳﺎل  ١٥٠٠ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ  .١٧٢٢م ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن و
اﻓﻐﺎنھﺎ آﻧﮫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ .ﭘﺲ از آﻧﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪی اﻓﺸﺎرﯾﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪ .ﮐﻪ
ﻧﺎدرﺷﺎه درﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺷﮫﺮت دارد .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن اﻓﺸﺎرﯾﺎن ،ﺧﺎﻧﻮادهی ﻗـﺎﺟﺎر ﺣﺎﮐﻢ
اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٤٤اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﮫﻠﻮی
ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺸﺎرﯾﻪ و ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺰرگ ،دوﻟﺖ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم
ھﻤﭽﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﭘﺮﺗﻐﺎل ھﻤﮑﺎری ﮐﺮده و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺟﺮأت ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻨﯿﺴﻪھﺎ و
ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻓﺴﺎر و ﻋﻨﺎن ﮐﺸﯿﺸﺎن و ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و رھﺎ
ﮐﺮدن آﻧﺎن ،زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻓﺴﺎد در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن
ﭘﺮﭼﻢھﺎی ﺷﺮک و اﻟﺤﺎد را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻣﺸﮫﺪ  -زﯾﺎرت ﻣﺸﮫﺪ  -رﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم را از
ﻣﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد ،در اذھﺎن ﻣﺮدم ،ﺳﯿﺮه و روش ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﯿﺪی و
ﻣﻠﮏ اﻟﺮﺣﯿﻢ ،ﺣﺎﮐﻤﺎن آل ﺑﻮﯾﻪ را زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺖ.

» -١اﯾﺮان ﻓﯽ اﻟﺤﻀﺎره« اﺛﺮ ﺳﻠﯿﻢ واﮐﯿﻢ ،ص .١٠٠
 -٢ﻋﻠﯽ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﮑﺎﻇﻢ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎدق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س.
» -٣اﯾﺮان« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮھﺮ و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﯽ اﺑﻮاﻟﻠﯿﻞ ،ص .٧٦
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ﻃﺎﻋﻮن

در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ،ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﺎﺑﯿﺖ و ﯾﺎ دﯾﻦ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ
را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺰرگ ﻣﺮﺗﻊ و ﭼﻤﻦزاری ﺑﺮای ﭘﺮورش اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
اﻓﮑﺎر ﻣﻨﺤﺮف و ﭘﻮچ ﺑﻮد.
ﻣﻮرﺧﯿﻦ اﻣﺮوزی ﺷﯿﻌﻪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺻﻔﻮﯾﺎن و ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺰرگ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﻻﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ او ﻣﺮدم را از ﺣﺞ ﻣﻨﺼﺮف و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ
ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻇﻠﻢ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﺒﯽ در اﯾﻦ اﻗﺪام او ﺑﻮد و
اﯾﻨﮑﻪ او ﻗﺒﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ را درﻣﺸﮫﺪ زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺸﺎن از اﺣﺘﺮام و ﻋﻼﻗﻪی او ﺑﻪ ﻋﺮب ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  -ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻋﺘﻘﺎدی .١
ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ
ﻣﺆﺳﺲ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮازی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او ﻓﺮدی دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮد،

ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮات و آرا و ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﻣﺬھﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ
را اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮد.
وﺟﻮد در و ﺑـﺎب ﺑﺮای
او از ﺳﺒﺄﯾﯽھﺎی ﯾﮫﻮدی ﺗﻔﮑﺮ ﺣﻠﻮل و از دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ ،ﻓﮑﺮ
ِ
اﻣﺎم ﭘﻨﮫـﺎن را اﺧﺬ ﻧﻤﻮد .زرﺗﺸﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ دری ﺑﺮای ﻣﺰدا وﺟﻮد دارد .ﻣﯿﺮزا ﺳﭙﺲ
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ در او ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺣﻠﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ او را ﺑﺮ
ﺧﻠﻘﺶ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﯿﺮزا ﻗﺒﻞ از ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﺬھﺐ ھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮزا دﻋﻮت ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ١٨٢٠ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﮐﺮد و اھﺎﻟﯽ ﻓﺎرس ﺑﻪ دور آن دﻋﻮت
ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .دﻋﻮت او ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻃﻤﻊھﺎی ﺷﺎه در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎه او را در ﺳﺎل
 ١٨٥٠ﻣﯿﻼدی اﻋﺪام ﮐﺮد .اﻣﺎ دﻋﻮت وی ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾـﺎﻓﺖ .او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﺑﮫﺎء اﻟﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺪای ﻣﺴﺎوات
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﻦ ھﻤﻪی اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺳﺮ داد و ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﯾﮫﻮدی ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﺒﻮد.
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد و
ﻧﺪای دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺳﺮداد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،ﺗﻤﺎم
ﺣﻼل و ﺣﺮامھﺎی اﺳﻼم را ﻣﻠﻐﯽ و ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻧﺪ.
 -١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﺷﯿﻌﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ« اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ زﯾﻦ ،ﻓﺼﻞ »دﻓﻊ ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺑﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن
اﯾﺮان« ،ص  ،٢٥٢ﻧﺸﺮ داراﻵﺛﺎر ﺑﯿﺮوت.

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
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ﯾﺎران وی ،ﺳﺮودھﺎی زﯾﺎدی در ﻣﺪح و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ او ﺳﺮودﻧﺪ .ﺑﮫﺎء اﻟﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻓﺎرﺳﯽ
َ
ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺘﺎب أﻗﺪس« )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب( ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب از ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ و ﻗﺮآن ﻣﻘﺪسﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﮫﺎء اﻟﻠﻪ،
زﻋﺎﻣﺖ و رھﺒﺮی ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ،درﺳﺎل  ١٨٩٢ﻣﯿﻼدی اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺎم او ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﮫﺎء ﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪی اﻋﻈﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ را از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻨﺪ ،درﯾـﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ از آﻧﮫـﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ آﻧـﺎن ﺟﮫﺎد را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن و ﺗﻮاﺿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر.
اﻣﺮوزه ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در اﯾﺮان ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ  -ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،اروﭘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ھﻨﺪ و در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ.
ﺑﮫﺎء اﻟﻠﻪ از ﻣﺎﺳﻮﻧﯿﺖ ]اﻧﺠﻤﻦھﺎی ِﺳﺮی ﺿﺪ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﯽ[ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮔﺸﺖ و ﺑﺎ
رھﺒﺮان آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺎﺋﯽھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ
اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ و اﺻﻞ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم در ﺗﮑﻔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ و اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺪارد،
اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ .١
ﺗﺤﺖ ﻓﺮﯾﺐھﺎی ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ،ﻓﺮﻗﻪای در ھﻨﺪ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﻗﺎدﯾﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻣﺆﺳﺲ آن ﻏﻼم اﺣﻤﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﺳﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ )ﻗﺎدﯾﺎن( ﺑﺮ
آن ﻧﮫﺎده ﺷﺪ.
ﻏﻼم اﺣﻤﺪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ او ﻣﮫﺪی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ و ﻧﺪای ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺟﮫﺎد را ﺳﺮ
داد .ﻇﮫﻮر ﻓﺮﻗﻪی او در زﻣﺎﻧﯽ روی داد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﯾﺠﺎد و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻏﻼم اﺣﻤﺪ ﺑﻮد ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ً
ﻗﺒﻼ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ]ﺗﺄﺳﯿﺲ[ ﻓﺮﻗﻪی ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﻗﺎدﯾﺎﻧﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای
در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ دارد.

 -١در ﺑﺤﺚﻣﺎن درﺑﺎرهی ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدر روﺑﺮو ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ» :ﻣﮫﺪی و ﻣﮫﺪوﯾﺖ« از اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ-
»ﻣﺬھﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ« از ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮزھﺮه.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻧﺼﯿﺮﯾﻪ
ﭘﯿﺮوان ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ﻓﺮدی ﺷﯿﻌﻪی اﻣﺎﻣﯽ و از ﺑﺮدﮔﺎن

ﺑﻨﯽ ﻧﻤﯿﺮ اﺳﺖ!! او ﺗﻔﮑﺮ اﻣﺎم ﺟﺎﺋﺐ )ﻣﺴﺎﻓﺮ( را و اﯾﻦ ﮐﻪ دری ﺑﻪﺳﻮی او وﺟﻮد دارد،
اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد .ﻣﯿﻤﻮن ﻗﺪاح دﯾﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی ﻓﺎرس ﺑﻮد ،از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ در
دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی در اﻣﺎم ﺟﺎﺋﺐ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
َ
ﻧﺼﯿﺮﯾﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ ارواح و ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽاﻧﺪ و ﻗﯿﺎﻣﺖ و زﻧﺪه ﺷﺪن
دوﺑﺎره را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در دﯾﻦ آﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ج ﺣﺠﺎب ،ﺳﻠﻤﺎن در و ﺑﺎب و اﺑﻠﯿﺲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب اﺳﺖ) .ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻧﺼﯿﺮﯾﺎن(
و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در رﺗﺒﻪی ﺷﯿﻄﺎﻧﯿﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ش ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻧﺼﯿﺮﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﺎری ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم را در ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮط ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﮐﻤﮏ و ﯾﺎور ﺗﺎﺗﺎرھﺎ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ ھﻨﮕﺎم اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﮑﯿﻪ
ﮐﺮد .در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﺮﭘﺎ و رب و ﭘﺮوردﮔﺎری ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﺮای آﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﺷﺪ ﺑﻮد .١
آﻧﮫﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﺟﺰء ﻣﮫﻤﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم )ﺳﻮرﯾﻪ( ﺳﯿﻄﺮه و ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ و ﺑﺮای
ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻓﻀﺎی آن ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ،ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﺮ ﮐﻔﺮ اﯾﻦ
ﻃﺎﯾﻔﻪ ،اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ .٢
دروزﯾﺎن
اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ را ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪ زوزﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻓﺎرس و ﻣﺠﻮﺳﯽ و از اھﺎﻟﯽ

زوزن ﺑﻮد ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد .وی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ و ﺣﻠﻮل ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس از آدم
ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﺳﭙﺲ روح ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﯿﺪی اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ »ﻣﻨﮫﺎج اﻻﻋﺘﺪال« از ذھﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ ،ص .٩٧
 -٢در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻮﻟﻒ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﻧﺼﯿﺮی
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﺴﺘﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎ -
ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ آﻧﺎن  -اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻇﺎھﺮی آﻧﺎن ﺑﻪ روی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ.

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
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از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان وی ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دروزی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
أﻧﻮﺷﺘﮑﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻤﺰه و ﺷﺎﮔﺮدش ﻣﺤﻤﺪ دروزی
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮﺷﺎن رﺳﻮا ﺷﺪ و دﯾﺪﻧﺪ اﻓﺘﻀﺎح ﺑﻪ ﺑﺎر آﻣﺪه ،از ﻣﺼﺮ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ
اﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﯿﺪی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آن دو ﺷﻮد .آﻧﮫﺎ از ﻣﺼﺮ
ﺑﻪﺳﻮی ﺑﻼد ﺷﺎم رﻓﺘﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ھﺮدو ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺬھﺐ اﻟﺤﺎدی ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ،دروزﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻟﺒﻨﺎن دوﻟﺘﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﺎ
ﺳﺎزﻧﺪ و دوﻟﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖھﺎی ھﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ روﺑﺮو ﺷﺪ.
دروزیھﺎ در ﻟﺒﻨﺎن ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام در آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺷﻤﻦ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ھﺪﻓﺸﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن در ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮس ﺑﺮای دﺷﻤﻦ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ً
دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺒﮑﻪھﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻧﺎن ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
و ﻗﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺠﺎور ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ در ﺟﻮﻻن را ﮐﺸﻒ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد.
در ﺟﻨﮓ ١٩٢٧ﻣﯿﻼدی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻮﻻن و اردن ،ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ و ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی
زﯾﺎدی را از ﺳﻮی دروزﯾﺎن ﮐـﻪ در ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﮫﻦ ﺳﺎﻻن
ھﻢ رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﯿﭻ ﻋﺎﻃﻔﻪ و دﻟﺴﻮزی در ﻗﻠﺐھﺎی ﺳﺨﺖ آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﺟﻨﮓ ١٩٧٣ﻣﯿﻼدی آﻧﮫﺎ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻤﯽ از دﺳﺘﻪﺟﺎت ﻓﺮاوان و ﺧﺎﺋﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺟﺒﮫﻪی ﺷﺮﻗﯽ] ،ﺑﺮای دﺷﻤﻦ[ ﺧﯿـﺎﻧﺖ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از آﻧـﺎن در
ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﺗﮫـﺎم ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ .از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺮھﻨﮓ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﻼوه ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ
رھﺒﺮان ﺧﺎﺋﻦ ﻧﺼﯿﺮی.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت دروزیھﺎ ﺑﻮده و ﺗﺎرﯾﺦ و واﻗﻌﯿﺎت آﻧﺎن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
آ ﮔﺎھﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ در ﺟﻮﻻن ،ﺣﻮران ،ﺷﻮف،
ﺟﺒﻞ ﺣﻮران و ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺪﻣﺮ و اردن و ﻋﺮاق اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
دروزﯾﺎن در ارﺗﺒﺎط داﺋﻢ ﺑﺎ ﺑﺮادران دروزی ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺎن رواﺑﻄﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ
روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﮐﺸﻒ و ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
اﯾﺮان در زﻣﺎن آل ﭘﻬﻠﻮی
•

اﯾﺮان و ﭘﮫﻠﻮی

٧٦

ﻃﺎﻋﻮن

اﯾﺮان و ﭘﻬﻠﻮی

رﺿﺎﺧﺎن در ﺳﻦ  ١٨ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ دور ﺷﺪن از وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در
ﺗﮫﺮان ﻣﺎﻧﺪ .او در ﻏﺬاﺧﻮریھﺎ و ﻗﮫﻮهﺧﺎﻧﻪھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﺮﺟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﺳﺘﺶ ﺑﻪ او ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ً
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﭘـﺎدﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻓﻮرا او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻗﺪ او در ﺣﺪود  ٢ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎرﺗﯽ او ﺷﺪ و او را ﻣﺴﺌﻮل اﺳﻄﺒﻞ ﭘﺎدﮔﺎن و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت آن ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻋﺎدی ﺑﻪ
ﻟﺸﮑﺮ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد .رﺿﺎﺧﺎن اﺳﺘﻌﺪاد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎدی از ﺧﻮد در ﮐﺎرش ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ درﺟﻪی ﮔﺮوھﺒﺎن و رﺋﯿﺲ ﮔﺮدان ﺗﺮﻓﯿﻊ ﯾﺎﻓﺖ.
او ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻧﺮدﺑـﺎن رﺗﺒﻪھـﺎی ﻧـﻈﺎﻣﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗـﺎ
١
اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﮔﺎنھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺗﮫﺮان و ﺳﭙﺲ رﺋﯿﺲ ﭘﺎدﮔﺎن ھﻤﺪان ﺷﺪ.
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ در اﯾﺮان داﺷﺖ و از ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ روﺳﯿﻪ ﮐﻪ
ھﻤﺴﺎﯾﻪی اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ً
رﺿﺎﺧﺎن را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ
در ﺳﺎل ١٩٢١ﻣﯿﻼدی اﺣﻤﺪﺷﺎه از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ و در ﺳﺎل  ١٩٢٥رﺿﺎﺧﺎن ﺧﻮد
را ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺮار داد و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻟﻘﺐ ﭘﮫﻠﻮی داد.
در ﺳﺎل  ١٩٢٦رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮫﻠﻮی ﺣﺠﺎب ﺷﺮﻋﯽ را ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و زن او اوﻟﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ ،ﺣﺠﺎﺑﺶ را از ﺳﺮش ﺑﺮداﺷﺖ .ﺳﭙﺲ او ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ
دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و زور ﺑﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻣﻠﮑﻪی ﺧﻮد را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺠﺎب را
از آﻧـﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ و ھﯿﭻ زن ﻣﺤﺠﺒﻪای از ﺧـﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﺧـﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون
ﺣﺠﺎب ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ زور ﭼـﺎدرش را از ﺳﺮ او در ﻣﯽآورد و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ آن زن ﺗﻮھﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از ﺷﺎه درﺑﺎرهی ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر آوردﻧﺶ ﺑﺮ زﻧﺎن ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺗﻔﺎقھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﻢ او را در ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ھﺪﻓﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ،
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاب داد» :ﺻﺒﺮم ﺑﻪ ﺳﺮآﻣﺪ .ﺗﺎ ﮐﯽ ﮐﺸﻮرم را ﭘﺮ از ﮐﻼغھﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﺒﯿﻨﻢ«؟!.

» -١اﯾﺮان در رﺑﻊ ﻗﺮن« ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮی ،ص .١٧٢

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان

٧٧

در ﺳﺎل ١٩٢٧ﻣﯿﻼدی رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮫﻠﻮی ،اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم را ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم و ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺎزاتھﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﺿﻊ ﻧﻤﻮد.
در ﺳﺎل ١٩٣٠ﻣﯿﻼدی درس ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در
ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،ﻏﯿﺮاﻟﺰاﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی زﺑﺎن
ﻋﺮﺑﯽ را اﻋﻼم ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
رﺿﺎﺧﺎن دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﮐﻤﺎل آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﻮد و ھﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﭘﯿﺮوی از او
ﺑﻮد .اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ رﺿﺎﺧﺎن در ﺳﺎل  ١٩٣٤ﺑﻪ دﯾﺪار آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﺮود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
رﺿﺎﺧﺎن در ﺟﻨﮕﺶ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﻮد.
او در ﺳﺎل  ١٩٣٥اﺳﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﮐﻪ »ﻓﺎرس « ﺑﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﻪ »اﯾﺮان« ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﻮد.
رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮫﻠﻮی در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺠﻮﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺤﺎد و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
اﺳﻼم ،ھﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯽورزﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ او را در ﺳﺎل  ١٩٤١ﺗﺒﻌﯿﺪ و
ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎه اﯾﺮان ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،ﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان
داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺪرﺳﻪی »روزه« ﻧﺰدﯾﮏ »ژﻧﻮ« ﺑﻮد .او ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻮس
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﯿﺴﻮ ﺑﺮوان ،داﺷﺖ .اﯾﻦ اﺳﻠﻮب و ﺷﯿﻮهی اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﺎده
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﮑﺎم و ﺷﺎھﺎن ﺑﻮد.
ﺷﺎه ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺮﮔﺸﺖ و دوﺳﺖ و اﺳﺘﺎدش
ﺑﺮوان ھﻤﻨﺸﯿﻦ او ﺑﻮد و ﺑﺎ او ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ داﺷﺖ .ﺛﺮﯾﺎ زن ﺷﺎه در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد
درﺑﺎرهی راﺑﻄﻪی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺴﻮ ﺑﺮوان ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﻮدم ،ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ،ﻣﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ واﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
ﺷﺎه و ﻣﯿﺴﻮ ﺑﺮوان ،ﭼﻘﺪر ﻗﻮی و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﺷﺎه درﺑﺎرهی ھﺮﭼﯿﺰ
ﻏﯿﺮ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮوان و رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ او ﺳﺆال ﮐﻨﻢ«.
در ﺳﺎل  ،١٩٤٨ﺷﺎه اﯾﺮان ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ،ﺑﻪ ]رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ[ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اذﻋﺎن ﮐﺮد .و رواﺑﻂ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺟﺰ در زﻣﺎن ﻣﺼﺪق
ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪ .ﭘﺲ از ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﻣﺼﺪق از ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻮد ،دوﺑﺎره اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺷﺎه در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ رواﺑﻂ را
ﺑﺎ آن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .او در درﺑﺎر ﺧﻮد از ﺳﻔﯿﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،دورﯾﻞ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮده و اﺧﺘﯿﺎرات
زﯾﺎدی ﺑﻪ وی داد.
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ﻃﺎﻋﻮن

در اﯾﺮان ﯾﮏ ﺳﯿﺎھﯽ ﻟﺸﮑﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﮫﻮدی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻨﮫﺎ در وزارت
ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠ﻣﮫﻨﺪس ﮐﺸﺎورزی از آﻧﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖھﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﮫﺮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﮫﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﺑﮫﺎﯾﯽھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت زﯾﺎدی در اﯾﺮان داﺷﺘﻨﺪ .از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻓﺮﯾﻖ اﯾﺎدی ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎه ،ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﭘﺪری ﺑﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،ﻋﺒﺎس آرام وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪی ﺳﺎﺑﻖ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ارﺷﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و در رأﺳﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺳﯿﺎل و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ،وزرای دﻓﺎع ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ و آب.
در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻪ ﻋﮑﺎ -ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن  -ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﺑﮫﺎﺋﯽھﺎ را از اﯾﺮان ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺗﺴﮫﯿﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪھﺎ دراﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽداد و آﻧﮫﺎ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ .١
اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺷﺎه را در دھﻪھﺎی ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺠﺎه آورد و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از او را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او اﺳﻠﺤﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺮﺑﺎز دادﻧﺪ و او را ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺪق اﯾﺮان را
ﺗﺮک ﮐﺮد ،دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه و ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ھﻤﭽﻮن اﺳﯿﺮی در
دﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ،ﮐﻪ از دﺳﺘﻮرات آﻧﺎن ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان را
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد در ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺮار داد .ﺷﺎه ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻗﺪرﺗﺶ
زﯾﺎد ﺷﺪ ،از ﻃﻤﻊھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻠﯿﺞ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ،
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ١٩٧١ﻣﯿﻼدی ﺧﻠﯿﺞ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﺷﺎه ﺟﺰاﯾﺮ ﻋﺮﺑﯽ زﯾﺮ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد:
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎرﺟﻪ ،ﺗﻨﺐ ﺑﺰرگ ﻧﺰدﯾﮏ رأس اﻟﺨﯿﻤﻪ و ﺗﻨﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در
ً
ﻓﺎﺻﻠﻪی  ٨ﻣﺎﯾﻠﯽ از ﺗﻨﺐ ﺑﺰرگ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺷﺎه ﺻﺮاﺣﺘﺎ اھﺪاف ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ» :اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را در آﯾﻨﺪه درﺑﺎرهی ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺪ«.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد» :ﻣﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی
آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ھﺮﮔﺰ اﺗﻔﺎق

» -١اﯾﺮان دررﺑﻊ ﻗﺮن« ص .٩٩

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
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ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ و آزادی ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ]ﺣﻀﻮر[ ﻣﺎﺳﺖ .و ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺧﻮد را دارﯾﻢ« .١
در دو زﻣﯿﻨﻪی دﯾﻨﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ،ﺷﺎه ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻓﺎرسھﺎ را
اﺣﯿﺎء ﮐﻨﺪ .در ھﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ ]و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد[ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ او اﯾﺮاﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدی و اﺳﺎس دﯾﻦ ﻣﺠﻮﺳﯿﺖ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ از اﺻﻮل اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﺮﮐﺲ ﺷﺎه را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش
ً
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﻟﻮﺣﯽ ﻃﻼﯾﯽ را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻋﺒﺎرت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎدی و
اﺻﻮل ﻣﻌﺮوف دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد :ﭘﻨﺪارﻧﯿﮏ ،ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ و ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ .او اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را در ﮔﻮﺷﻪای از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاش ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﺗﺎ ھﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آن ﺷﺎد ﺷﻮد« .٢
ﺷﺎه ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﺎدات و رﺳﻮم و آداب ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن را از ﻧﻮ ،اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ و در ھﻤﯿﻦ
ُ
زﻣﺎن ﺑﺮ اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﺎرس در اﯾﺮان ھﻤﭽﻮن ﻋﺮب ،ﮐﺮد ،ﺗﺮﮐﻤﻦ و ﺑﻠﻮچ ﻓﺸﺎر آورد و
ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ.
ﺷﻤﺲ ،ﺧﻮاھﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻮﻟﺲ دوم در ﺳﺎل ١٩٥٥ﻣﯿﻼدی از دﯾﻦ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺷﺪ و در ﮐﺎخ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﺻﻠﯿﺐ و اﻧﺘﺸﺎر
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ،اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﻠﮑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ازدواج ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮔﺎهھﺎ و ﮐﺎﺑﺎرهھﺎی ﺗﮫﺮان آوازهﺧﻮان
ﺑﻮد .وی ﭘﺲ از ازدواﺟﺶ ﺑﺎ او آوازهﺧﻮاﻧﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮد و وزﯾﺮ ﻓﻦ ﺷﺪ.
اﺷﺮف ،ﺧﻮاھﺮ دوﻗﻠﻮی ﺷﺎه ھﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در
ﺟﮫﺎن ﺑﻮد .آﻧﮫﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐﻧﺸﯿﻨﯽ در ﮐﺎخ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺛﺮﯾﺎ ،ھﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺎه
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻤﺎت را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ :در آن ﻣﻮﻗﻊ اوج ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ
اوﻟﯿﻪی ﺻﺒﺢ ﮐﺸﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﭼﺮاغھﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺣﺎﺿﺮان ﺻﺪای
ﭘﺎرس ﺳﮕﯽ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ از روی ﻧﻮار ،ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺸﻒ
ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻮده ﮐﻪ ﺻﺪای ﺳﮓ در ﻣﯽآورده اﺳﺖ« .٣
» -١اھﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ« از دﮐﺘﺮ اﻟﻔﯿﻞ  ،ﺻﻔﺤﺎت.٤٦ -١٠٢ :
» -٢اﯾﺮان دررﺑﻊ ﻗﺮن« ص .٢٠٤
» -٣اﯾﺮان دررﺑﻊ ﻗﺮن« ص .١٩٢
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻓﺴﺎد ﻣﺤﺪود ﺑﻪ درﺑﺎر ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم ﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ و اﻟﺤﺎد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ .ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .١
ﻧﺘﯿﺠﻪ

در اﯾﻦ ﺑﺎب ،ﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﯿﻢ .و ﻣﻮﺿﻊ
ﻓﺎرسھﺎی ﻣﺠﻮﺳﯽ در ﻗﺒﺎل اﺳﻼم از زﻣﺎن ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز را ﺑﯿﺎن
داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺎرسھﺎی ﻣﺠﻮﺳﯽ ﯾﮏ روز ھﻢ دﺳﺖ از
ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﻣﮑﺮ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ،ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ھﻤﻪی ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﺠﻮﺳﯽ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ،اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎ از ﺗﺼﻮف و ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ و از ﻧﻘﺶ رھﺒﺮ ﻣﻠﺤﺪ ﻣﺠﻮﺳﯽ اﯾﻦ
ّ
ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻨﺒﺶ -ﺣﻼ ج  -ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺮدﯾﻢ.
ھﻤﯿﻦﻃﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺸﺎﺷﻮن و ﺗﺎرﯾﺦ رھﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺠﻮﺳﯽ آن ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺻﺒﺎح و
ِ
ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﻣﺮوزی آن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮرﯾﻪ ،ھﻨﺪ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﯾﺮان و اروﭘﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ آورده ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪهی »ﺑﮫﺮه« ھﯿﭻ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪهی ﺣﺸﺎﺷﻮن ﻧﺪارد.
ﻓﺮاوان
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ ،ﺣﻤﺪاﻧﯿـﺎن ،أﻏﺎﻟﺒﻪ ،أدارﺳﻪ و ﺣﺮﮐﺖھﺎی
ِ
ﻣﺠﻮﺳﯽ و ﺑﺎﻃﻨﯽ ،ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭼﻮن ﻗﺼﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺼﻞ و ِﺻﺮف ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺧﻼﺻﻪی ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎورﯾﻢ از ذﮐﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪھﺎ و اﻗﻮام ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،از
ﻧﻈﺮ اﻋﺘﻘﺎدی ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ :ﻋﺼﺎرهی ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ و
ﻣﺠﻮﺳﯽ ،در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﻣﺰدا ،زرﺗﺸﺖ ،ﻣﺎﻧﻮﯾﺖ و ﻣﺰدک در
 -١در ﺑﺤﺚھﺎﯾﻤﺎن درﺑﺎرهی ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی روﺑﺮو ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ» :اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﻔﮑﺮة
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و اﻟﻔﮑﺮة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ« از ﻧﺪوی ،ص  ١٣٨ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﻟﺸـﺮق اﻻوﺳﻂ ﻓﯽ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ« )ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸﻌﻮب اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ« )ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن( از ﺑﺮوﮐﻠﻤﺎن  ،ص  ٧٩٦ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺑﺎب اول :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
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اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ،راوﻧﺪﯾﻪ ،ﺑﺮﻣﮑﯿﻪ ،زﻧـﺎدﻗﻪ ،آلﺑﻮﯾﻪ،
ﻋﺒﯿﺪﯾـﺎن و ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﻧﺪارد و آﻧﮫـﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﻮﯾـﺎن ،دروزیھـﺎ ،ﻧﺼﯿﺮﯾـﺎن ،ﺣﺸﺎﺷﻮن
و ﺑﮫﺎﯾﯽھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
١
اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪھﺎ و ﺟﻨﺒﺶھﺎ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ادﯾﺎن ﯾﮫﻮدﯾﺖ ،ﻧﺼﺎری و ﺑﻮداﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .از
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺳﺮار ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮحرﯾﺰی و اﺟﺮای آن ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری دوﻟﺖھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ
ﻏﺮﺑﯽ ،ﯾﮫﻮد ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺷﻌﺎر آل ﺑﯿﺖ و ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدن
اﻣﺎﻣﺎن از ﺳﻮی ﺷﯿﻌﯿﺎن ،در اﺻﻞ ھﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺠﻮﺳﯽ و ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻘﺪس دﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻣﺮوزه ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎ از ﺷﺪت و ﺧﺸﻮﻧﺖ ]ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف
ﺧﻮد[ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮور ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آزادی ﺷﮫﺮوﻧﺪان
را از آﻧﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟!.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺤﻮهی اﻧﺘﺸﺎر اﺑﺎﺣﯿﺖ ]و اﺧﺘﻼط زن و ﻣﺮد[ از ﺳﻮی ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎ و
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اراذل و اوﺑﺎش و اﻓﺮاد ﻧﺎدان و آدمﮐﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺸﻮر را در درﯾﺎی ﭘﺴﺘﯽ و رذﯾﻠﺖ ﻏﺮق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻌﺠﺐآور ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ھﺮﺟﺎ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻃﺮﻓﺪار آن ﺗﻔﮑﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ داﻋﯿﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽﮐﻪ ﻣﻨﮫﺞ و ﺷﯿﻮهی آﻧﺎن در ّ
ﺳﺮﯾﺖ و ﺗﻘﯿﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﻮده و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻓﺎﺳﺪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺧﻮد ،از آﻧﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

 -١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺤﺚ در ﻓﺼﻞ اول

ﺑﺎب دوم:
ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
ﻓﺼﻞ اول :ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل.
ﻓﺼﻞ دوم :ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺪروی و اﻋﺘﺪال.

ﻓﺼﻞ اول:
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
•
•
•
•
•
•
•

ﻧﯿﻢﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﻣﻮﺿﻊ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن درﺑﺎرهی آن.
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ راﻓﻀﻪ در اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺨﻨﺎن و اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ درﺑﺎرهی راﻓﻀﻪ.
ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮوز ﺑﺮ اﺳﻼم ﺑﯿﺶ از ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن دﯾﺮوز اﺳﺖ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ رھﺒﺮی ﺷﯿﻌﯽ و ﻣﺘﻌﺼﺐ.
اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ درﺑﺎرهی ﺷﯿﻌﻪ.
آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﺎ ،ﻧﺰدﯾﮑﯽای ﺑﺎ آﻧﺎن وﺟﻮد دارد؟!.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﻣﻮﺿﻊ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن درﺑﺎرهی آن

َ ُ ُّ َ َ ُ ُ ُّ َ َ
َ
َ
ُ
ُ
ﻌﺠ ُﺰك ﻲﺷء
»ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻳﺎ رب ﺗ ِﻌﺰ ﻣﻦ �ﺸﺎء وﺗ ِﺬل ﻣﻦ �ﺸﺎء�ِ ،ﻴ ِﺪك ﻧﺎﺻﻴﻪ ﻋﺒﺎدك ،ﻻﻳ ِ
ً ُ
َ
َ
أمﺮك ﺑَ َ
و ُ
أردت أمﺮا ﺗﻘﻮل ﻪﻟ �ﻦ �ﻴَﻜﻮن«» .ﭘﺮوردﮔﺎرا؛ ﺗﻮ ﭘﺎک و
� الﺎﻜ ِف واﻨﻟﻮن اذا

ﻣﻨﺰھﯽ  ..ھﺮﮐﺲ را ﺑﺨﻮاھﯽ ،ﻋﺰﯾﺰ و ھﺮﮐﺲ را ﺑﺨﻮاھﯽ ،ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ  ..ﻋﻨﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ  ..ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﻧﺎﺗﻮان ﻧﻤﯽﺳﺎزد  ..دﺳﺘﻮر ﺗﻮ ﺑﯿﻦ ﮐﺎف و ﻧﻮن اﺳﺖ  ..ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﭼﯿﺰی را اراده ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎش و آﻧﮫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ«.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ،ﺷﺎه اﯾﺮان ،ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻓﺨﺮ و ﻏﺮور ﮔﺎم
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﯽارزش و ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺴﻠﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﻮد و ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﻠﻌﯿﺪن ﺧﻠﯿﺞ و ﺳﭙﺲ
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮب ﻣﯽرﯾﺨﺖ.
ﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰ ارﺗﺶ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﮐﻪ دارای ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼحھﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﻮد و
ﻧﯿﺮوھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽاش  -ﺳﺎواک  -ﮐﻪ ﺑﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕـﺎهھﺎی اﺳﺘﺮاق
ﺳﻤﻊ ،رادار و ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻮد ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮد .اﻓﺮاد او ]اﻃﻼﻋﺎﺗﯽھﺎ[ در ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎ و
روﺳﺘﺎھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
در اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽاش ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﮫﺎرت و
ﺳﺮرﺷﺘﻪی ﮐﻮدﺗﺎھﺎ و اﻧﻘﻼبھﺎ ﺣﺮﻓﻪاش ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد .ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﺎ
ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﺣﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ دو ﻃﺮف از آزار و اذﯾﺖ ھﻤﺪﯾﮕﺮ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻤﺎنھﺎ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او اوﻟﯿﻦ راهھﺎ را ﺑﺮای اﻋﺎدهی ﻋﻈﻤﺖ ﮐﺴﺮی اﻧﻮﺷﯿﺮوان ،در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻄﺮ از ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮاغ او آﻣﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ]ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن
ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب[ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺣﻮادث ﺗﺒﺮﯾﺰ و اﺻﻔﮫﺎن ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ .١
ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻮر ،ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ و ﻣﻌﺎرﺿﯿﻦ ﺑﺎ ھﻤﻪی اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻌﺎر واﺣﺪی را اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ:
»ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری در اﯾﺮان«.
 -١اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ١٩٧٩ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن زﻣﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻤﭽﻨﺎن در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد و
ﺷﺎه ،اﯾﺮان را ﺗﺮک ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺣﻮادث ﺗﺒﺮﯾﺰ ھﻢ در ﻧﯿﻤﻪی ﺳﺎل  ١٩٧٨روی داد .ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺪﯾﻼت و اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻧﺪﮐﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻮاب ﺷـﺎه و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ را ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .ﺑﻠﮑـﻪ اواﻣـﺮ و آﻣﻮزشھـﺎ را
از رھﺒﺮ ]ﺑﻪ اﺻﻄﻼح[ ﺑﺰرﮔﺸﺎن »ﺧﻤﯿﻨﯽ« ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺧﺮاﺟﺶ از ﻋﺮاق ،ﻣﻘﯿﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﺑﻮد ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻃﺎﻏﻮت ﺗﮫﺮان ]ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه[ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻈﺎھﺮات را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .او ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن و ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪهای از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ و ﺳﺘﻮنھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ،ﺑﻪ
اﺗﮫﺎم اﺧﺘﻼس و رﺷﻮهﺧﻮاری ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﻮد و وﻋﺪهی ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را داد .اﻣﺎ ھﯿﭻ اﺳﺘﻔﺎدهای از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺒﺮد.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎی ﺧﺸﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از زور و ﻗﺪرت ﭘﻨﺎه
ﺑﺮد ،اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و دﺷﻤﻨﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮ دور ﮐﺎﺧﺶ ﺣﻠﻘﻪ زد.
ﺳﺨﻨﮕﻮھﺎ از اﻣﮑﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪن او ﺑﻪ ھﻨﺪ و آﻣﺪن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را اداره
ﮐﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن از رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان  -ﺧﻤﯿﻨﯽ  -ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او و
رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی ﺑﺰرگ و دوﻟﺖھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪی اﯾﺮان ﻣﻄـﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺸﺎوران او ﺑـﺎ
ﺗﺸﮑﯿـﻞ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾـﺮان رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑـﻮد را ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت آن ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮد .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ روﯾﺪادی
ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺟﮫﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺮان از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻔﺖ ﺑﻮده و از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮﯾﯽ
در اﻣﺘﺪاد آبھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺷﺮق را ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺳﺎزد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ھﻤﺴﺎﯾﻪی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ھﻤﭽﻮن ﺷﻮروی ]روﺳﯿﻪ اﻣﺮوزی[ در ﺷﻤﺎل و دوﻟﺖھﺎی
ﺧﻠﯿﺞ و ﻋﺮاق در ﻏﺮب اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ و ﻏﺮﺑﯽھﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﮫﻤﯽ
در اﯾﺮان دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎھﺪات و ﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ
و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ،راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ درﮔﯿﺮﯾﮫﺎ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺣﻮادث آﻓﺮﯾﻘﺎ و
درﮔﯿﺮﯾﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺎب آن ﺣﻮل ﯾﻤﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ ،روی داد.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ،رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﯿﭻ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﻮادث اﯾﺮان ،اھﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺧﺮج دھﻨﺪ.
ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر اﯾﺮان ،ﺗﯿﺘﺮ اول ﺑﯿﺸﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺟﮫﺎن ،ﭼﻪ در
ﺷﺮق و ﭼﻪ در ﻏﺮب و ﭼﻪ در روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪی اﯾﻦ اﺧﺒﺎر و
ﮔﺰارشھﺎ ،ﺧﺎرج از ﺑﻨﺪھﺎی زﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ:
 -١اﻣﺎم روح اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪادی از روزﻧﺎﻣﻪھﺎی دﻧﯿﺎ،
دﯾﺪارھﺎﯾﯽ ﺑﺎ او داﺷﺘﻪاﻧﺪ و از زھﺪ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری و ﺗﻘﻮای او ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .او
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎزد و در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼﺑﺶ ،ھﺮﮔﺰ
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ را در ھﺎﻟﻪای از ﺗﻌﻈﯿﻢ و اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﻌﺠﺰات و
ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهی زﯾﺎدی ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻤﯿﻨﯽ را در ﻣﺎه دﯾﺪهاﻧﺪ.
 -٢اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ،در اﻣﺘﺪاد ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺟﻨﺒﺶ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮدودی در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ھﻨﺪ و
ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺪوﻧﺰی اﺳﺖ.
 -٣ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﺳﺎﻧﻪھﺎ درﺑﺎرهی ﺻﺤﺒﺖ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺷﺪت و ﺗﺮور و رﺑﻮدن از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
رﺳﺎﻧﻪھﺎ از ھﺸﺪار ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم درﺑﺎرهی ﺧﻄﺮ ﺟﻨﺒﺶھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ و زﯾﺎد ﺷﺪن ]داﻣﻨﻪ و[ آﺛﺎر آن ،ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 -٤ﺑﺮﺧﯽ از روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻼل ﮐﺸﮏ
در روزﻧﺎﻣﻪی ﺣﻮادث  -و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ھﻤﭽﻮن
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﮑﺮی ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﮫﺎد و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺳﺮی و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮده
و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ دﺳﺘﻪﺟﺎت ﭼﭗﮔﺮا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!!.
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺘﯽ ﮐـﻪ رﺳﺎﻧﻪھـﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ اﻓﮑـﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ ،اﺑﺎﻃﯿﻞ و
ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت روزﻧﺎﻣﻪھـﺎ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی
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ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺎم او را در ﮐﻨﺎر ﺑﺰرﮔﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ در دورهی ﻣﻌﺎﺻﺮ
ھﻤﭽﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ،ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ،ﻣﻮدودی و ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻣﺎ ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن درﺑﺎرهی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﮫﻀﺖ
او در اﯾﺮان دارﻧﺪ .ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک روزﻧﺎﻣﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺮف
ﺣﻖ ،اﮐﺎذﯾﺐ رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ آرزوی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهی ﺳﯽام
ﺻﺎدره از روزﻧﺎﻣﻪی دﻋﻮت ﻗﺎھﺮه در اﺑﺘﺪای ﻣﺎه ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل  ١٣٩٨از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و
ً
ﻋﻤﻼ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل آن روزﻧﺎﻣﻪ از ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﮫﻀﺘﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ.
روزﻧﺎﻣﻪی دﻋﻮت ،درﺑﺎرهی راﻓﻀﻪ در اﯾﺮان از ﺳﺎل ١٩٥٤ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﻮق و
ﺣﻤﺎﺳﻪ و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﻧﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد :اﻣﺎم روح اﻟﻠﻪ اﻟﺨﻤﯿﻨﯽ .ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ )!!( ﮔﺰارش ﻣﯽداد ﮐﻪ ﯾﮫﻮدﯾـﺎن و ﺑﮫﺎﯾﯽھﺎ در ﭘﺸﺖ ﺣﻤﻼت روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﺠﺎل ﺣﺮﮐﺖ و اﻧﺘﺸﺎر را ﺑﻪ آﻧـﺎن داده ﺑﻮد .اﯾﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ در ﺗﮑﺬﯾﺐ و رد اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه درﺑﺎرهی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻮدن و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺰد ﮔﻔﺖ :آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺣﻔﻆ
ھﻮﯾﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮد ،اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد» :آﯾـﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻓﺮاﺧﻮان ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ دﯾﻦ
اﺳﻼم و ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺟﺎﯾﯽ دارد؟ او از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻋﻠﻤﺎی
اﺳﻼم دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﻨﺸﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻃﻐﯿﺎن و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ«.
روزﻧﺎﻣﻪی دﻋﻮت ﺳﭙﺲ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب راﻓﻀﻪ را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت و ﺟﻨﺒﺶھﺎی اھﻞ
ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزد» :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﯿﺎه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﯾﺎ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم در
ﻧﻈﺮ ﺳﻮھﺎرﺗﻮ در اﻧﺪوﻧﺰی ﺗﻔﮑﺮی ﺗﻨﺪرواﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ،آن را ﻣﺤﺪود
ﮐﺮد .اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ١٩٥٤-١٩٦٥ﺑﻪ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ و
ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪ .و
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،زﯾﺎد اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﮫﺎمھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم
و رﺳﺎﻧﻪھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ و روﯾﮑﺮد آﻧﺎن اﺳﺖ« . ١
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪی دﻋﻮت را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮫﻮد و ﺑﮫﺎﯾﯽھﺎ در
ﭘﺸﺖ ﺣﻤﻠﻪی روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺿﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﺮ ﻓﺮد
آ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮫﻮد در اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺖ و ﻓﺮﻗﻪی راﻓﻀﻪ  -ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ  -ﻧﻘﺶ
داﺷﺖ ٢ .و ھﻤﭽﻨﺎن ھﻢﭘﯿﻤﺎن و ﺷﺮﯾﮏ آﻧﺎن ﻣﺬاھﺐ ﺑﺎﻃﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی
ﺟﺰ ﺛﻤﺮهی ﻏﻠﻮھﺎی راﻓﻀﻪ ﻧﯿﺴﺖ!!.
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد روزﻧﺎﻣﻪی دﻋﻮت ،رواﻓﺾ را ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶھﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺮﯾﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﯿﭻ ﮔﺮوه ﮐﺎﻓﺮی در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸﯿﻊ را
وﺳﯿﻠﻪی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ!.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪی دﻋﻮت ﺑﺎ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
از ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ھﻮﯾﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮد آن را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟!.
ﭘﺲ از روزﻧﺎﻣﻪی دﻋﻮت ،ﻣﺠﻠﻪی راﺋﺪ ﺻﺎدره از آﺧﻦ در آﻟﻤﺎن ﺑﺪﺳﺘﻤﺎن رﺳﯿﺪ.
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ آن ھﻢ اھﺘﻤﺎم ﺷﺪﯾﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب راﻓﻀﻪ ﺻﻮرت داده اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اھﺘﻤـﺎم و ﺗـﺄﯾﯿﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﻣﺠﻠﻪ ھﻢ در رد ﺑﺮ آﻧﮫـﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺠﺎھﺪ
در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺿﺪ ﺷﺎه و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪش و ﻧﯿﺰ ﺿﺪ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب اﺳﺖ ،اﻋﻼم
و ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ھﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ،ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﺗﺄﯾﯿﺪ ]ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن[ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﻠﻪی راﺋﺪ ﺗﺤﯿﺎت و درود ﺣﺮﮐﺖھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﻃﻠﯿﻌﻪ و ﻇﮫﻮر اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ]در اﯾﺮان[ اﻋﻼم ﻣﯽدارﯾﻢ« .٣
در ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠﻪ ) (٣٤ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ای ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﺗﺎ ﮐﯽ«؟ از ﺻﻔﺤﻪی
 ٢٥ﺗﺎ  ٩٥آﻣﺪه ﺑﻮد و در ﺻﻔﺤﻪی  ٣٠-٣٣ھﻢ ﻣﺸﺮوح دﯾﺪار روزﻧﺎﻣﻪی ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ
 -١روزﻧﺎﻣﻪ دﻋﻮت ﺷﻤﺎره  ،١٣٩٨/١٢/١ ،٣٠ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﺮان ،ﻣﺎرﮐﯿﺴﯿﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﺟﺒﺎره .
 -٢ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ در رأس ﻓﺮﻗﻪی ﺳﺒﺌﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻟﻮھﯿﺖ ﻋﻠﯽ س ﺑﻮد .وی ﻓﺮدی ﯾﮫﻮدی
ﺑﻮد،اﻣﺎ در ﻇﺎھﺮ اﺳﻼم آورد و در ﺳﺎل  ٤٠ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ رﺳﯿﺪ.اﻋﻼم زرﮐﻠﯽ.
 -٣ﻣﺠﻠﻪ راﺋﺪ ﺷﻤﺎره  ٣٤ذی اﻟﺤﺠﻪ .٣١٣٩٨
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ﺧﻤﯿﻨﯽ آورده ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﺮان ،در ﯾﮏ ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠﻪی راﺋﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪهی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و آرزوی زﯾﺎد ﻣﺠﻠﻪی راﺋﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ ﻣﺠﻠﻪ راﺋﺪ درﺑﺎرهی ﺷﺎه ،درﺳﺖ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪای در آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎه ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ او دﺷﻤﻦ ﺳﺮﺳﺨﺖ
اﺳﻼم ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﮐﻪ راﻓﻀﻪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺠﺎھﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮﭼﻢداران و
ﻃﻼﯾﻪداران و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب
آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و دﻋﻮت از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ
آن ،ﺑﺪون اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻟﻪی ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
دوﺳﺘﺪاران دو ﻣﺠﻠﻪی دﻋﻮت و راﺋﺪ ،ﻧﻈﺮ آن دو را ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻤﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﺳﻼمﮔﺮاھﺎ ﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﻮد
را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻓﮫﻢ ﻋﻘﯿﺪهی راﻓﻀﻪ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﮔﻤﺮاھﯽھﺎی آن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﯿﭻ
ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ و ﻓﺘﻨﻪھﺎی آﻧـﺎن در ھﺮ دورهای ﮐﻪ در ﺟﮫـﺎن
اﺳﻼم ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﻧﻤﯽدھﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای دﻋﻮت و راﺋﺪ ﺑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب راﻓﻀﻪ
را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و دﻟﺒﺴﺘﻪی آن ﺷﺪه و آﻧﺎن را ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺠﺎھﺪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﯿﺒﺎن ﺟﻮان ﻧﯿﺰ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺑﺰرگ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود و ﺑﺎ ﻣﺮدم اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»درﺑﺎرهی ﺑﺮادران ﺷﯿﻌﻪی ﻣﺎ ﺗﻘﻮای اﻟﮫﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎن روی دھﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽھﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﺰرگ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻘﻂ در ﻓﺮوع دﯾﻦ
اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﺴﺢ ﺧﻔﯿﻦ ]ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﮐﻔﺶ و ﺟﻮراب و  [...و ازدواج ﺻﯿﻐﻪ
اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﺑﯿﺎن اﺷﺘﺒﺎھﺎت آﻧﮫﺎ ھﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪی
ﺣﺴﻨﻪ و ﻧﯿﮑﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ«.
در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهی ﻣـﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی زﯾﺎدی ﻣـﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮان  -ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ھﺪاﯾﺘﺶ
ﮐﻨﺪ  -وﺟﻮد دارﻧﺪ و ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮای آﻧـﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،روی
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾـﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪھﺎی دﻋﻮت و راﺋﺪ آﮔﺎهﺗﺮ ھﺴﺘﯿﺪ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﻻزم ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺤﺜﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖھﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺑﺪارﯾﻢ:
 -١اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ راﻓﻀﻪ در اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﯾﻦ اﺳﺖ.

٩٢

ﻃﺎﻋﻮن

 -٢اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ درﺑﺎرهی راﻓﻀﻪ.
 -٣ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم از ﺷﯿﻌﯿﺎن دﯾﺮوز ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﻧﺪ.
 -٤اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ درﺑﺎرهی آﻧﺎن.
ﺗﻼش ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑﺤﺚ ﻣـﺎ ھﻤﺮاه ﺑـﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ ،ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺗﻨﺪروی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﯿﺮﯾﻪ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ و ...ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ درﺑﺎرهی ﺷﯿﻌﻪی ﺟﻌﻔﺮی اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺪان ﻣﻨﺴﻮب ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ]درﺑﺎرهی[ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺗﻨﺪرو ﻣﻮاﺿﻊ دﯾﮕﺮی
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
ﭘﺲ اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،از ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﺎ و اﮔﺮ ھﻢ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ از ﻓﻀﻞ و
ﻣﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﺳﺖ.
َ
َ َّ َ َ ُ ۡ
َّ
َ
ُ
ۡ
ُ َ َ ۡ َ ً َّ َ
و� َنا َ� ۡع َد إذ َه َديۡتَ َنا َو َه ۡ
غ قُل َ
ك أ َ
نت
ب �َا مِن �نك ر�ة ۚ إِن
﴿ر�نا � ت ِز
ِ
ٱل ۡ َو َّه ُ
اب] ﴾٨آل ﻋﻤﺮان.[٨ :
»ﭘﺮوردﮔﺎرا! دلھﺎی ﻣﺎ را )از راه ﺣﻖ( ﻣﻨﺤﺮف ﻣﮕﺮدان ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﻣﺎ را )ﺣﻼوت
ھﺪاﯾﺖ ﭼﺸﺎﻧﺪه و ﺑﻪﺳﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ( رھﻨﻤﻮد ﻧﻤﻮدهای ،و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد رﺣﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ

ﻋﻄﺎء ﮐﻦ .ﺑﯿﮕﻤﺎن ﺑﺨﺸﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻮﺋﯽ ﺗﻮ«
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ راﻓﻀﻪ در اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﯾﻦ اﺳﺖ

وﺣﺪت اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺪف ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ
َّ َ ٰ ٓ ُ َّ ُ ُ ۡ ُ َّ ٗ َ ٰ َ ٗ َ َ َ ۠ َ ُّ ُ ۡ َ َّ ُ
ون] ﴾٥٢اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.[٥٢ :
ق
﴿�ن � ِذه ِۦ أمت�م أمة �حِدة و�نا ر��م فٱ� ِ
ّ
»اﯾﻦ )ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺎن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ھﻤﮕﯽ( ﻣﻠﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪای ﺑﻮده )و آﺋﯿﻦ واﺣﺪ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺘﺎﺋﯽ دارﻧﺪ( و ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ھﻤﻪی ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﺗﻨﮫﺎ از ﻣﻦ ﺑﮫﺮاﺳﯿﺪ
ّ
)ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻠﺖ واﺣﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی واﺣﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪای واﺣﺪ ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻋﺬاب
و ﻋﻘﺎب او ﺑﻪ دور دارد(«.

اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ وﺣﺪت ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺣﺐ و دوﺳﺘﯽ آل ﺑﯿﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺗﻘﺮب ﻣﯽ
ﺟﻮﯾﻨﺪ و ﻋﻠﯽ را ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ب و ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﮫﺘﺮ از ﯾﺰﯾﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در ]ﻋﯿﻦ ﺣﺎل[
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب و ﯾﺎران رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ھﻤﮕﯽ ﻋﺎدﻟﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
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]ﻋﺪاﻟﺖ[ آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﻧﻘﺺ و ﺗﺸﮑﯿﮏ ﻗﺮار دھﺪ ]و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ[.
اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻮل درﮔﯿﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﯿﻦ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻮد،
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﻋﻤﻖ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ]ھﻢ[ ﺧﻼﺻﻪی ﻓﺸﺮدهای
از وﺟﻮه اﺧﺘﻼف:
 -١ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن در اوﻟﯿﻦ اﺻﻞ و اﺳﺎس از اﺻﻮل اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،اﺧﺘﻼف دارﯾﻢ.

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ،
ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده و ﻧﺎم آن را »ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﰲ اﺛﺒﺎت ﲢﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب رب اﻻرﺑﺎب«

ﯾﻌﻨﯽ »ﺣﺮف آﺧﺮ در اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب ﭘﺮوردﮔﺎر)ﻗﺮآن(« ﻧﮫﺎده اﺳﺖ .ﮐﻪ در آن ﺻﺪھﺎ
ﻣﺘﻦ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺠﺘﮫﺪان آﻧﺎن در دورهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺷﺪه و از آﻧﮫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺮآن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و زﯾﺎدی و ﻧﻘﺼﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .١
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٢٨٩ﭼﺎپ ﺷﺪ .در ﮐﺘـﺎب دﯾﮕﺮ آﻧـﺎن ﯾﻌﻨﯽ »اﻟﻜﺎﰲ«

ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺎری ﻧﺰد اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ» :از اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ رواﯾﺖ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ]اﻣﺎم ﺻﺎدق[ وارد ﺷﺪم  ...و او ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﯿﮫﺎ
اﻟﺴﻼم وﺟﻮد دارد .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ و اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﺳﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه در آن ھﺴﺖ اﻣﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺮف ھﻢ
ﻗﺮآﻧﺘﺎن در آن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ« .٢
از ِ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ً
اﻣﺮوز ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﻮی آﻧﮫﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن و ﮔﻔﺘﻪھﺎ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺧﺎﻟﯽ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﮐﻢ و زﯾﺎدﺷﺪن اﺳﺖ.

 -١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻦ در ﮐﻮﯾﺖ و در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺤﺎف ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ از آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﺧﻮد
ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ص  ١/٢٣٩ﺗﮫﺮان داراﻟﮑﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .رواﯾﺖ اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﻼل آور اﺳﺖ و در آن
رواﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻣﯽداﻧﻨﻨﺪ.

٩٤

ﻃﺎﻋﻮن

ﺑﺎ ﻣﺪد از ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت اﻟﮫﯽ در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ» :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در زﻣﺎن
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .در ﺳﺎل  ١٣٩٤ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ﮐﻮﯾﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»اﻟﺪﻳﻦ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺋﻞ واﻟـﻤﺠﻴﺐ« ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺆال و ﺟﻮاب درﺑﺎرهی دﯾﻦ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﯿﺮزا

ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺋﺮی ،ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺻﻔﺤﻪی  ٨٩اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد» :ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﯾﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺳﻮرهھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪهاﻧﺪ؟  ..اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ﮐﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ
ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم آﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل اﮐﺮم ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺎزل ﺷﺪه و
ﯾﺎ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ و زﯾﺎدﺷﺪن در آن وﺟﻮد دارد؟ ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﺴﻼم ﭼﯿﺴﺖ«؟
و در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻠﻪ ،ﻗﺮآن از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ج در ٢٣
ﺳﺎل ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ از اﺑﺘﺪای ﺑﻌﺜﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺸﺎن .اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را
ﺟﻤﻊ و ﺑﯿﻦ دو ﺟﻠﺪ ﻗﺮار داد ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ÷ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻗﺮآن را ھﺮ
اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﭘﺲ از اﻣﺎم دﯾﮕﺮی وارث ﺷﺪ و اﻣﺎم ﻏﺎﯾﺐ ﻣﮫﺪی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻇﮫﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آن
را آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ  ..ﺳﭙﺲ ﻋﺜﻤﺎن در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺘﺶ آن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و آن ﻗﺮآﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﯿﻨﻪھﺎی اﺻﺤﺎب ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ
ھﻤﺎن ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ و اﺻﺤﺎب ھﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮرهھﺎ و آﯾﺎت را
از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آن
اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺧﻮد آن را اﻣﻼ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ وﺣﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ« .١
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﮐﻮﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻋﺎﻟﻤﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮ
ﺣﺎﺋﺮی رد و ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺶ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ و اﻧﺘﺴﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی
راﻓﻀﻪ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﮑﻮت آﻧﺎن از اﯾﻦ رد دادن و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدن ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﺸﺎن از اﻗﺮار
آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
ﺣﺎﺋﺮی ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ دارﻧﺪ،
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻔﺮﻗﻪ و دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ؟ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ
ﻓﺘﻨﻪ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟! ﺑﺪون ﺷﮏ ﺣﺎﺋﺮی و ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﻣﺬھﺒﺶ!.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺮوزی ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺧﺎﻟﯽ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻢ
و زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،از روی ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ و
 -١ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻷﺑﺮار ﺻﻔﺤﻪ  ٢٧از ﺑﺼﺎﺋﺮ اﻟﺼﻐﺎر.

٩٥

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ش اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ .و در ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻈﺮﺷﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ:
• ﻗﺴﻤﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﺪون ﺗﻘﯿﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ دروغ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻧﻔﺎق ﻣﺘﮫﻢ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
• و ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ،ﻋﻠﯽ را ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ و ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ دادن را ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :
 ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ رواﻓﺾ  -ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻗﺮآن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ آن را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﺎﺋﻦ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ھﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻟﯿﺎﻗﺘﺶ را دارﻧﺪ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺎزل ﮔﺮدد .آﻣﯿﻦ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آن دﺳﺘﻪ از آﻧـﺎن ﮐــﻪ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻗﺮآن و ﭘﺎک ﺑﻮدن آن از ﮐﻢ و
زﯾﺎد ﺑﻮدن ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﺤﺚ از ﻃﺒﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯽ ]ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ[ ﺑﯿﺎﯾﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻃﻴﺐ اﷲ ﺛﺮاه« ]ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ در او ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺪازد[

ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن او  -ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻗﺮآن  -ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻃﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﺛﺮاه؟!.
اﮔﺮ ﺑـﻪ ﻓﺮض ھﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮآن ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻷ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﺤﻤﺪ ج
و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﯽ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ،ﺗﻨﮫـﺎ ﯾﮏ اﯾﻤـﺎن ﻇﺎھﺮی ﺑﻪ آن دارﻧﺪ و
ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻮی و ھﻮس ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮع آن را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ھﻢ ﻧﺪارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻣﯽآورﯾﻢ:
ﻣﺜﺎل اول :در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

َ َ َ َّ

َُ

ّ

َ َ

ََ َ َ َۡ

َّ ُ ُ

ٱ� َّو ُ
� َءادم مِن َّر�هِۦ � ِ�ٰت �تاب عليهِ إنهۥ ه َو َّ
ٱلرح ُ
اب َّ
﴿�تل ٰٓ
ِيم] ﴾٣٧اﻟﺒﻘﺮة.[٣٧ :
ٖ
� ِ
ِ

»ﺳﭙﺲ آدم از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺖ )و ﺑـﺎ ﮔﻔﺘﻦ آﻧﮫـﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد( و

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪی او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺑﻪﭘﺬﯾﺮ و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ آدم ÷ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺑﻪ
ﻧﻤﻮد ،ﺳﺆال ﺷﺪﮐﻪ ]ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ[ ﻓﺮﻣﻮد» :آدم از اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ و
ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻮﺑﻪی او را ﺑﭙﺬﯾﺮد،ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ« .١
ﻣﺜﺎل دوم :در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ:

َّ َ ۡ

َّ

َ

ۡ ۡ

َ ۡ َ ُ َ َ َۡ َ

َّ َ

�ٱ ُ
﴿لقد َر ِ َ
� ع ِن ٱل ُمؤ ِمن ِ� إِذ ُ�بايِعونك �ت ٱلشج َرة ِ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ.[١٨ :

»ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺆﻣﻨﺎن راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ھﻤﺎن دم ﮐﻪ در زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﮔﺮﭼﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ از اﻋﻀﺎی ﺑﯿﻌﺖ رﺿﻮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺺ آﯾﻪی ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﺎن دﻻﻟﺖ دارد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﻮد» :ﻟﻘﺪ رﴈ اﷲ ﻋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻧﻚ ﲢﺖ اﻟﺸﺠﺮة« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﻪ ﺑﺮ

رﺿﺎﯾﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻌﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،دﻻﻟﺖ دارد .اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ
َّ َ ۡ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ
َ َ
ِ� إِذ ُ�بَاي ِ ُعونك﴾ ﭘﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﯾﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :لقد ر ِ� ٱ� ع ِن ٱلمؤمِن
ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ از ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺤﺾ دارﻧﺪ ،دﻻﻟﺖ دارد« .٢
ﻣﺜﺎل ﺳﻮم :در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

َ
َّ ّ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ ۡ َ ٓ ُ َ َ َ
ك �ن لَّ ۡم َ� ۡف َع ۡل َ� َما بَ َّل ۡغ َ
ت رِ َسا�َ ُه ۚۥ
نزل إ ِ ۡ�ك مِن ر� ِ ۖ
﴿���ها ٱلرسول بل ِغ ما أ ِ
َّ َّ َ َ
ََۡۡ ۡ َ
َو َّ ُ
�ٰفِر َ
ٱ� َ� ۡع ِ ُ َ َ َّ
�ن] ﴾٦٧اﻟﻤﺎﺋﺪة.[٦٧ :
ٱ� � َ� ۡهدِي ٱلقوم ٱل
اس إِن
صمك مِن ٱ� ِ �
ِ
»ای ﻓﺮﺳﺘﺎده )ی ﺧﺪاّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ!( ھﺮ آﻧﭽﻪ از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل و ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮف و ھﺮاﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم( ﺑﺮﺳﺎن )و آﻧﺎن را
ﺑﺪان دﻋﻮت ﮐﻦ( و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯽ ،رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪا را )ﺑﻪ ﻣﺮدم( ﻧﺮﺳﺎﻧﺪهای )و اﯾﺸﺎن را
ﺑﺪان ﻓﺮا ﻧﺨﻮاﻧﺪهای ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺟﻤﯿﻊ اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺗﻮ اﺳﺖ ،و ﮐﺘﻤﺎن ﺟﺰء
ّ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ ،ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻞ ﺑﺸﻤﺎر اﺳﺖ( و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از )ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﺮان و
اذﯾﺖ و آزار( ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد )زﯾﺮا ّ
ﺳﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ
ﺣﻖ ﭘﯿﺮوز ﻧﻤﯽﺷﻮد و( ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮوه ﮐﺎﻓﺮان )و ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﯽ را ﮐﻪ درﺻﺪد اذﯾﺖ و آزار ﺗﻮ

 -١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﺔ از ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد ﺳﺎﻟﻢ ،ﺟﻠﺪ ١
ﺻﻔﺤﻪ  ١٥٤از ﮐﺘﺎب آﻧﺎن »ﻣﻨﮫﺎج اﻟﮑﺮاﻣﺔ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻣﺎﻣﺔ« اﺛﺮ اﺑﻦ ﻣﻄﮫﺮ ﺣﻠﯽ.
» -٢إﺣﯿﺎء اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﯽ ﻣﺬھﺐ اﻟﺸﯿﻌﺔ« ﺻﻔﺤﻪ  ٦٣-٦٦ﺟﺰء اول از ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ اﺛﺮ ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ
ﺧﻄﯿﺐ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ّ
ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن دﯾﻦ ﺧﺪا را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯽ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ و

ﺑﻪ راه راﺳﺖ اﯾﺸﺎن( را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«.
در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺛﻌﻠﺒﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ دﺳﺖ ﻋﻠﯽ را
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻛﻨﺖ مﻮﻻه ﻓﻌ� مﻮﻻه« و ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻮﻻی اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺻﺤﺎﺑﻪ
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﻠﯽ ھﻢ ﻣﻮﻻی آﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﺎﻣﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺛﻌﻠﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻓﮫﺮی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و
در ﺑﺎرهی وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ از او ﺳﺆال ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺣﺎرث در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺖ رﻓﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﺑﻪﺳﻮی او ﺳﻨﮕﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش اﻓﺘﺎد و از ﭘﺸﺘﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪ و او را ﮐﺸﺖ .١
راﻓﻀﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺮ ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪای را ﺳﺮھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﻣﻮﺿﻮع و ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ و ﯾﺎ ﺛﻌﻠﺒﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش آوردهاﻧﺪ .و در
ﺧﻼل اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻟﺠﻨﺰاری از ﺷﺮک
ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﻼﺻﻪی ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﮫﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺣﻘﯿﻘﯽ آن را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و رﺳﻮل اﻣﯿﻨﺶ دروغ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و
اﻗﻮاﻟﯽ را ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺳﻼم و اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻋﻘﯿﺪهی آﻧـﺎن درﺑـﺎرهی ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮق و ﻣﺤﺪث
]ﺟﺪﯾﺪ[ ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ] .اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﻼم و ﺻﻔﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮق[.
ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺻﻞ دوم اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ اﺧﺘﻼف دارﯾﻢ
اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ اﯾﻤﺎن

ﻧﺪارﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﻣﻮﻃﺄی اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ،
 -١اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ ﻣﻦ ﻣﻨﮫﺎج اﻻﻋﺘﺪال ﺻﻔﺤﻪ .٤٢٢

٩٨

ﻃﺎﻋﻮن

ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻦﻣﺎﺟﻪ و ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻮداوود و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ،اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻮام اھﻞ ﺳﻨﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و راوﯾﺎن
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
رواﻓﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎھﻞ ھﺴﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﺣﻮزهھﺎی
ً
ﻋﻠﻤﯿﻪﺷﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺪا ﺧﻨﺪهآور اﺳﺖ .ھﺮﮔﺎه ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از آﻧﺎن ﺑﭙﺮﺳﯽ در
ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آن را ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن ﺑﯿﺎﺑﯽ .آﻧﮫﺎ را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ
ﺷﺎﻋﺮﺷﺎن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﻓﺸﺎﻳﻊ أﻧﺎﺳـ ﹰﺎ ﻗﻮﻟــﻬﻢ وﺣـﺪﻳﺜﻬﻢ روي

ﺟــــﺪﻧﺎ ﻋــــﻦ ﺟﱪاﺋﻴــــﻞ ﻋــــﻦ اﻟﺒــــﺎري

١

»ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺟﺪ ﻣﺎ از ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و او ﻧﯿﺰ از ﺑﺎری
ﺗﻌﺎﻟﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﻏﺮﺑﺎل ﻧﻤﻮده و اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ
و ﺟﻌﻠﯽ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه و اھﻤﯿﺖ آن دور رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﻋﻠﻢ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ را
ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﺿﻊ و ﺗﻌﺠﺐ ﻋﻠﻤﺎی دﻧﯿﺎ ﺷﺪه و در
ﻧﻮک ﻗﻠﻪای ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮار دارد.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﻘﺪر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ  ..ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺳﻨﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻓﮫﻤﯿﺪه و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ و زﮐﺎت را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ :رواﻓﺾ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ
اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ؟
در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ )و ﺑـﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد داری( رﻓﺘﺎر و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ً
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺲ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی ﺣﺠﺖ ﺑﺮ اھﻞ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از اﺋﻤﻪی آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﮫﺎ
» -١اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻓﯽ ﻋﻘﺎﺋﺪھﻢ و اﺣﮑﺎﻣﮫﻢ« ﺻﻔﺤﻪ  ٦ﻣﺆﻟﻒ اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮑﺎﻇﻤﯽ اﻟﻘﺰوﯾﻨﯽ.

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

٩٩

ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ،ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻋﺘﻘﺎدات و ]وﺳﯿﻠﻪی[ ﻋﺒﺎدات ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ً
ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ راﻓﻀﻪ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺧﺘﻼف دارﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺪﯾﮫﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺟﻤﺎع و ﻗﯿﺎس ھﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
 -١ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﯾﺎزده اﻣﺎم از ﻧﺴﻠﺶ  -از ﻓﺮزﻧﺪان
ﺣﺴﯿﻦ  -اﻋﺘﻘﺎد دارد

و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﯿﺎء ج ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺒﯿﺎ و رﺳﻞ ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ و اﯾﻦ
ﮐﻪ آﻧﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮده و ھﺮﮔﺎه اراده ﮐﻨﻨﺪ ﻏﯿﺐ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺗﻨﮫـﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﯿـﺎر ﺧﻮد
ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻣـﺎم دوازدھﻤﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮫﺪی ،ھﻢ اﮐﻨﻮن زﻧﺪه اﺳﺖ و
ھﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ از ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﯿﺪار ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮای او و ﭘﺪراﻧﺶ ،ھﻤﻪی ﺣـﺎﮐﻤﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن را زﻧﺪه ﻣﯽﺳﺎزد و آﻧﮫﺎ را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮده و ﻗﺼﺎص ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ ھﺮ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ آﻧﮫﺎ را ﺻﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد و ﺧﻮن ﺳﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ از دوﻟﺘﻤﺮدان آﻧﮫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
دورهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽرﯾﺰد .اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و ﻗﺒﻞ از ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و زﻧﺪه ﺷﺪن
ﻧﮫﺎﯾﯽ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن رﺟﻌﺖ ]ﺑﺎزﮔﺸﺖ[ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -٢راﻓﻀﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻋﻠﯽ ،ﻣﻘﺪاد ،اﺑﻮذر ،ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻧﺎم

ﺟﺒﺖ و ﻃﺎﻏﻮت را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن  ٢ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ھﺮﮔﺎه ﻧﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ س اﻣﺎ در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺧﻼﻓﺖ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺟﺮای وﺻﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
درﺑﺎرهی وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ س و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﮫﻤﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ و دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﺻﻮل اﯾﻦ دﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﻪ

 -١ﮐﺎﻓﯽ اﻟﮑﻠﯿﻨﯽ ﺻﻔﺤﺎت  ١/٢٥٨-٢٢٧ط.
 -٢ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﮫﺎج اﻻﻋﺘﺪال ﺻﻔﺤﻪ .٦٤

١٠٠

ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺸﮑﯿﮏ و ﺷﺒﮫﻪ داﺷﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻞ دﯾﻦ اﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.
 -٣ﺗﻘﯿﻪ
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺗﻘﯿﻪ دﯾﻦ ﻣﻦ و

ﭘﺪران ﻣﻦ اﺳﺖ« .١
ھﺮﮔﺎه از آﻧﺎن ﺑﭙﺮﺳﯽ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑـﺎ ﺧﻠﻔـﺎی ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
او ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال ھﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ،ام ﮐﻠﺜﻮم از ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا را ﺑﻪ ازدواج ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب درآورد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آن
ﻓﺮﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣـﺎ ﻏﺼﺐ ﺷﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ از روی ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽ س از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﭘﺎک و ﻣﺒﺮی و ﺑﯿﺰار اﺳﺖ و اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻓﺮزﻧﺪان و اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯽ را از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی آزار دھﻨﺪه ،ﭘﺎک ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﮫﺎ ﺷﺠﺎع ﺑﻮدﻧﺪ و در راه اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل از ﻣﻼﻣﺖ ھﯿﭻ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﻤﯽھﺮاﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻋﻘﯿﺪهی ﺗﻘﯿﻪ ،ﻣﺼﯿﺒﺘﮫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آورد و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎھﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺮﻗﻪھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻗﺮاﻣﻄﻪ ،زﻧﺎدﻗﻪ،
ﻧﺼﯿﺮی و دروزی.
ﺷﯿﻌﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهھﺎ را از ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﮫﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻠﺸﺎن ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﮐﺎﻓﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺗﺎر ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻧﺎﺑﻮد و رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﻮال و
ﻧﻮاﻣﯿﺲ آﻧﮫﺎ را ﻣﺒﺎح ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺗﺎرھﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ
دروغ و ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺷﯿﻌﻪ ،ﺧﻼف آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد دارد ،اﻇﮫﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -٤ﺗﻌﻈﯿﻢ و اﺣﺘﺮام ﺑﺮای ﻗﺒﺮھﺎ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺒﺮھﺎی اوﻟﯿﺎء و اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎﻧﺸﺎن ﮐﻪ در ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺸﮫﺪ،

ﮐﺮﺑﻼ ،ﻧﺠﻒ و ...ﻗﺮار دارد ،ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﺮﻧﺶ ﻧﻤﻮده و آﻧﮫﺎ را ﻋﺒﺎدت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﻧﺰد اﯾﻦ ﻗﺒﻮر ،ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ و ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣـﻮل آن ﻃﻮاف ﻧﻤﻮده و از
ﺻﺎﺣﺒـﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﻮر ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ﻷ ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
 -١ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﮫﺎج اﻻﻋﺘﺪال ﺻﻔﺤﻪ .٦٨
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ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

ﻣﻔﯿﺪ  -ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎﯾﺸﺎن -ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ اﳌﺸﺎﻫﺪ« )ﺷﯿﻮهی

ﺣﺞ ﻗﺒﺮھﺎ(  ١ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﻤﺎرهای از
ﻣﺠﻠﻪای اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﻣﺤﺮم  ١٣٦٦ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم( ﮐﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻓﻘﯿﮫﯽ ﺷﯿﺮازی آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﺷﻌﺮی ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ آن آورده ﺑﻮد .ﻣﻄﻠﻊ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد:
ﻫــﻲ اﻟﻄﻔــﻮف ،ﻓﻄــﻒ ﺳــﺒﻌﺎ ﺑﻤﻐﻨﺎﻫــﺎ

ﻓـﻤــــﺎ ﻟـﻤـﻜــــﻪ ﻣـﻌــــﻨﻲ ﻣـﺜــــﻞ ﻣـﻌﻨـﺎﻫــــﺎ

»اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺮﺑﻼ ﭘﺲ ھﻔﺖ ﺑﺎر آﻧﺮا ﻃﻮاف ﮐﻦ  ..ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻣﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ارزشﺗﺮ و واﻻﺗﺮ اﺳﺖ«.
أرض وﻟﻜﻨﻤــــﺎ اﻟﺴـــﺒﻊ اﻟﺸـــﺪاد ﻟــــﻬﺎ

داﻧــــــﺖ وﻃﺄﻃــــــﺄ أﻋﻼﻫــــــﺎ ﻷدﻧﺎﻫــــــﺎ

»زﻣﯿﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ آﺳﻤﺎنھﺎی ھﻔﺖﮔﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آوردهاﻧﺪ و از
آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ واﻻﺗﺮ اﺳﺖ«.
٢
ﻃﻔﻮف ﺟﻤﻊ ﻃﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ ﻗﺒﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻧﺪا ﺳﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﻪﺳﻮی آن ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺻﻞ
و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد و ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ س در ﻗﺒﺮی ﮐﻪ آﻧﺎن در ﻧﺠﻒ ،آن را
ﻃﻮاف و زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ھﻤﯿﻦﻃﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ س ﮐﻪ ﺑﻪ دور آن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و در ﮐﺮﺑﻼ واﻗﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،واﻗﻌﺎ ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ] .اﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ[ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﻮر و اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت،
ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﻋﺒﺎدت ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮھﺎ ﮔﻨﺒﺪھﺎﯾﯽ از ﻃﻼ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮای آن ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮﯾﯽ ﺟﺰ ﺑﺮای دور ﮐﺮدن ﻣﺮدم از ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ھﻤﺘﯽ
ﻧﻤﯽﮔﻤﺎرﻧﺪ.
ﻣﺘﻌﻪ )ﺻﯿﻐﻪ(
 -١ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻮاز ﺑﻪ ﻧﮑﺎح درآوردن زن ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺮد ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ

و ﺳﭙﺲ ﺗﺮک و ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻦ آن دو ،ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮارﺛﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ﺑﺮ ﺻﺪاق
]ﻣﮫﺮﯾﻪی[ ﻣﻌﯿﻨﯽ ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
 -١اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ ﻣﻦ ﻣﻨﮫﺎج اﻻﻋﺘﺪال ﺻﻔﺤﻪ ١٥٩
 -٢ﭘﺎورﻗﯽ اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ از ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ ﺻﻔﺤﻪ .٥١
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﺘﻌﻪ در اﺑﺘﺪای ]ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺷﺪن[ ﺟﮫﺎد ﺟﺎﯾﺰ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ادﻟﻪای ﮐﻪ ﺟﺎی ھﯿﭻ ﺷﮏ و
ﺷﺒﮫﻪای ﻧﺪارد ،ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ أﮐﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺨﺎن ]ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[ آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در اﺑﺘﺪا ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن رﺧﺼﺖ ]ﺑﺮای ﻣﺘﻌﻪ[ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﺳﭙﺲ آن را ﺣﺮام داﻧﺴﺖ.
اﯾﻦھﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪی اﺧﺘﻼﻓﺎت دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ
ﻣﺠﺎل ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ از ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺪأ  ١ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺰد آﻧﺎن اﺳﺖ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن در ذات و ﺻﻔﺎت اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺮدﯾﻢ .آﻧﮫﺎ
در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺻﻔﺎت اﻟﮫﯽ ﺟﮫﻤﯽ ]ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪی ﺟﮫﻤﯿﻪ[ و در ﻗﻀﯿﻪی اﻓﻌﺎل
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻤﺎن ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻋﺒﺎدی ،ھﻤﭽﻮن ﻃﮫﺎرت ،ﻧﻤﺎز ،روزه،
ﺣﺞ ،زﮐﺎت ،ﻧﻤﺎزﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ،ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪﯾﻦ ،و ارث و ﻏﻨﯿﻤﺖ و ﻧﺤﻮه ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺮدن را اراﺋﻪ ﻧﮑﺮدﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼﻓﺎت را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺼﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺷﺮﮐﯿﺎت آﻧﺎن را ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻮﺷﻪای از اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻤﺎن ﺑﺎ آﻧﮫﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای رد
دادن ﺑﻪ ﺑﺮادران اھﻞ ﺳﻨﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ داﺷﺘﻪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﺎ
ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺗﻨﮫﺎ در ﻓﺮوع دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﺻﻮل آن ،ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ درﺑﺎرهی راﻓﻀﻪ

اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ راﻓﻀﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪی ﻗﺮن اول ھﺠﺮی ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﺋﻤﻪی ﻣﺬاھﺐ و ﻋﻠـﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ش ﺗﻘـﺎﺑـﻞ و ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑـﺎ
ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻘـﺎﺑـﻞھﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﻧﻔﯿﺲﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺘﺐ و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ آرا ،ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰﯾﺪهای از آﻧﮫﺎ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

 -١ﺑﺪأ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل از اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و اراده دﯾﮕﺮی
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻮرد آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در وﺻﻒ و ﻧﮑﻮ داﺷﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺪأ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ.
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از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ درﺑﺎرهی راﻓﻀﻪ ﺳﺆال ﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮ و از آﻧﺎن رواﯾﺖ
ﻣﮑﻦ ]ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻧﮕﯿﺮ[ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .١
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﭘﯿﺮوان ھﻮا و ھﻮس ،ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺎﺻﻮابﺗﺮ و دروﻏﮕﻮﺗﺮ از راﻓﻀﻪ
ﻧﺪﯾﺪم« .٢
ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪی ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ]» :ﺣﺪﯾﺚ را[ از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ راﻓﻀﻪ رواﯾﺖ ﮐﻦ .ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺟﻌﻞ
ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ آﻧﺮا دﯾﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ« .٣
ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﺨﯽ از آﻧﺎن  -راﻓﻀﻪ  -ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺎه ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ
ﭼﯿﺰی را ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،آن را ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ« .٤
ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦھﺎرون ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ھﺮ ﻣﺒﺘﺪﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ راﻓﻀﻪ ]ﺣﺪﯾﺚ[ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
زﯾﺮا آﻧﺎن دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ« .٥
أﻋﻤﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ]» :اﯾﻦ[ ﻗﻮم را درﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﮐﺬاب و دروﻏﮕﻮ،
ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﻤﯽﻧﮫﺎدﻧﺪ«.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دروغ در راﻓﻀﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻮاﯾﻒ و ﻣﺬاھﺐ اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ
آﺷﮑﺎرﺗﺮ اﺳﺖ .ھﺮﮐﺴﯽ در ﮐﺘﺐ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ،ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﺳﺎﻣﯽ راوﯾﺎن و ﻧﻘﻞ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪﯾﺚ و اﺣﻮال و اوﺿﺎع آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،ھﻤﭽﻮن ﮐﺘﺐ
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎن ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﺨﺎری ،اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ،رازی،
ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺪی ،دارﻗﻄﻨﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ،
ﺳﻌﺪی ،ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ﻗﺴﻮی ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺠﻠﯽ ،ﻋﻘﯿﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺼﺮی و
اﻣﺜﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎھﺮ و ﻧﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و اﺣﻮال اﺳﻨﺎد ]اﺣﺎدﯾﺚ[ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ

 -١ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ ﺟﻠﺪ  ١ﺻﻔﺤﻪ  ٣٧داراﻟﻌﺮوﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد ﺳﺎﻟﻢ.
 -٢ھﻤﺎن ﺟﻠﺪ  ١ﺻﻔﺤﻪ  ٣٩ﺑﺎﻋﺚ اﻟﺤﺸﯿﺚ . ١٠٩
 -٣ھﻤﺎن ﺟﻠﺪ  ١ﺻﻔﺤﻪ .٣٨
 -٤ﮐﺘﺎب اﻟﺴﻨﺔ و ﻣﮑﺎﻧﺘﮫﺎ ﻓﯽ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،اﻟﺴﺒﺎﻋﯽ ﺻﻔﺤﻪ .٧٩
 -٥اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ ﻣﻦ ﻣﻨﮫﺎج اﻻﻋﺘﺪال از ذھﺒﯽ ﺻﻔﺤﻪ  ٢٢ﭼﺎپ ﻣﻄﺒﻌﻪ ﺳﻠﻔﯿﻪ.

١٠٤

ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاھﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺮوف ﻧﺰد آﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دروغ در ﺷﯿﻌﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺬاھﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .١
اﺑﻦﻣﺒﺎرک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﯾﻦ ﻧﺰد اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ و ﮐﻼم و ﭼﺎرهھﺎ ﻧﺰد اھﻞ رأی.
دروغ ھﻢ ﻧﺰد راﻓﻀﻪ اﺳﺖ« . ٢
ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ و اﺋﻤﻪی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای رد ﺑﺮ اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺷﯿﻌﻪ و رﺳﻮاﯾﯽ آﻧﺎن و
آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن اﻓﺘﺮاھﺎی آﻧﺎن ،ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﻪ
ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﺳﻔﺮ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﯾﺶ؛ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب
ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ را ﻧﮕﺎرش ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎم ذھﺒﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ ،اﺑﻦ ﻗﯿﻢ در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ،اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗـﺎرﯾﺨﺶ و اﯾﻦ اﻣﺎﻣـﺎن درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و اﻣﺎﻣـﺎن دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﺸﺎن
را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ،
ﺣﻤﺎداﻟﯿﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻐﺪادی در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﹺ
اﻟﻔ ﹶﺮق« ،اﺑﻦ ﺟﻮزی ،ﻗﺎﺿﯽ
اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ و اﺑﻦ ﺣﺰم در داراﻟﻔﺼﻞ.
ﮐﺘﺐ ﺗـﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﻠﻮ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻣﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺐ آﻧـﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮐﻪ ﭘﺲ از او آﻣﺪﻧﺪ ،را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﭘﺸﺖ آﻧﺎن را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺰﯾﺪهای از اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖھﺎ و ﻣﮑﺮھﺎ را از ﮐﺘﺐ ﺧﻮد
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺮد
ھﺴﺘﯿﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮد ،ﻋﻘﻞھﺎﯾﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ و ﺧﺮد و ﺗﺮﺑﯿﺘﺘﺎن زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽدﯾﺪم و ھﺮﮔﺰ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎن و
اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﺪم .اﻟﻠﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﮑﺸﺪ ،ﻗﻠﺒﻢ را ﭘﺮ از ﭼﺮک و زﺧﻢ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺳﯿﻨﻪام را ﻣﻤﻠﻮ
از ﻏﯿﻆ و ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮدﯾﺪ .ﺷﺮاب اﻧﺪوه را ﺟﺮﻋﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺎﻧﺪﯾﺪ و رأی و ﻧﻈﺮم را ﺑﺎ
ﻋﺼﯿﺎن و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ« .٣

 -١ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ ﺻﻔﺤﻪ .٤٢
 -٢اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ ﻣﻦ ﻣﻨﮫﺎج اﻻﻋﺘﺪال از ذھﺒﯽ ﺻﻔﺤﻪ .٤٨٠
 -٣اﻟﺴﻨﺔ و اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻋﻦ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺻﻔﺤﻪ ٧٠و ٧١ﭼﺎپ ﺑﯿﺮوت.
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ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﻢ را ﺟﺪا ﮐﻨﻢ ،آﻧﮫﺎ
را ﺟﺰ ﺗﻮﺻﻒ ﮐﻨﻨﺪه ]و ّ
ﺣﺮاف[ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ و اﮔﺮ آﻧﺎن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻢ ،آﻧﺎن را ﺟﺰ اﻓﺮادی
ﻣﺮﺗﺪ ﻧﺨﻮاھﻢ ﯾﺎﻓﺖ« .١
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺶ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﯿﻌﻪی ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ« . ٢
ﺑﺮادر او ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺰ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎﺑﺖ از او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﮑﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻠﯿﻪ او ]و ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻨﺶ[
ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎﺑﻮدی و ﺧﺴﺮان ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ای
ﺟﻤﺎﻋﺖ! و اﻧﺪوه و ﻣﺼﯿﺒﺖ و ھﻼﮐﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد .ﺑﺎ اﻧﺪوه ﻓﺮاوان ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ و از ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ .اﻣﺎ ھﻤﯿﻨﮏ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻟﺮزان و ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب
ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﯿﺰ ﮐﺮدﯾﺪ و آﺗﺸﯽ را ﮐﻪ
ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ و دﺷﻤﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ و دﺷﻤﻦ
دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﮔﺸﺘﯿﺪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﻣﯿﺪ ﺧﯿﺮی از آﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺎ و ﻇﻠﻤﯽ از ﻣﺎ دﯾﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺲ وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ در ﻏﻼف و
دلھﺎ آرام و ﺑﺎورھﺎ درﺳﺖ و دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻮن ﭘﻮر ﻣﻠﺦ ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﺷﺘﺎﻓﺘﯿﺪ و ھﭽﻮن ﭘﺮواﻧﻪ در اﻃﺮاﻓﻤﺎن ﮔﺮد آﻣﺪﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻌﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﺖ« .٣
داده ﺑﻮدﯾﺪ ﺷﮑﺴﺘﯿﺪ .ﭘﺲ ھﻼک و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ِ
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮوز ﺑﺮای اﺳﻼم ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ از ﺷﯿﻌﯿﺎن دﯾﺮوزﻧﺪ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮوز از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ دوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ

 -١ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ از ﮐﺘﺎب روﺿﻪ از ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺻﻔﺤﻪ  ١٠٧ﭼﺎپ ھﻨﺪ .
 -٢ھﻤﺎن ﻣﺼﺪر از ﮐﺘﺎب اﺣﺘﺠﺎج ﻃﺒﺮﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ  ١٤٨ﭼﺎپ ﺗﮫﺮان.
 -٣اﻟﺸﯿﻌﮥ و اﻟﺴﻨﮥ از ﮐﺘﺎب اﺣﺘﺠﺎج ﻃﺒﺮﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ ١٤٥
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺣﺮﯾﺺ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﺗﻔﺮﻗﻪی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و در رأس آﻧﮫﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت اﻟﮫﯽ ،در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪی و ﭘﻠﯿﺪی ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮوز
از ﺷﯿﻌﯿﺎن دﯾﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺬھﺒﺸﺎن ﺟﺰ ﺑﺮای ﻧﻘﺾ ﮐﺮدن ﺗﮑﯿﻪﮔﺎهھﺎی اﺳﻼم و ﺑﻪ
ﻟﺮزه درآوردن ارﮐﺎن اﯾﻦ دﯾﻦ و رواج ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ھﯿﭻ
وﺣﺪت و ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آﻧﮫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎدهی ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ از
ﺷﺮﮐﯿﺎت و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﭘﺲ از اﻃﻼﻋﻤﺎن از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎبھﺎی آﻧﺎن در ﻃﻮل ﻧﯿﻢ
ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺑﺮ ھﺮﭼﻪ از آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آ ﮔـﺎھﯽ و اﻃﻼع ﯾـﺎﻓﺘﯿﻢ ،دﯾﺪﯾﻢ
ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻣﺎ در اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد .ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻣﯽآورﯾﻢ:
 -١ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،ﺻﺤﺒﺖ ﺣﺎﺋﺮی را در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»اﻟﺪﻳﻦ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺋﻞ واﻟـﻤﺠﻴﺐ« ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺮآن ﮐﻢ و

زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،ﻏﯿﺮ از
ﻗﺮآن و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن و ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب او ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
 -٢ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ از ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم داراﻟﺘﻮﺣﯿﺪ در ﮐﻮﯾﺖ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪھﺎ را در ﺟﺎی ﺟﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﯾﮏ رﺳﺎﻟﻪی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺒﺎدی اوﻟﯿﻪ« در ﺻﻔﺤﻪی  ١٤آن آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ رﮐﻦ دوم اﺳﻼم ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺒﻮت و اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ دوازده
اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻧﺒﻮت ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮش ﻧﮫﺎدن و ﻓﺮﯾﺐ دادن اﺳﺖ .زﯾﺮا
در ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮ آﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ اﻣﺎﻣﺖ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ» :ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﯿﻪ« از ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻈﻔﺮ ﺻﻔﺤﻪی  .٦٥اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل
)١٣٧٠ھـ .ق( اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل  ١٣٨٠ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب
»اﻟﺼﻼة« ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺘﻮای ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰرﮔﺸﺎن ،ﺧﻮﺋﯽ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب و اﻣﺜﺎل آن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم از ارﮐﺎن اﺳﻼم
اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ  -اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ  -از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

١٠٧

ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﯾﻢ و از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﻣﺎ رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن
اﺳﻼم را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﯾﻢ.
 -٣ﺷﻌﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮوز و دﯾﺮوز ﺷﯿﻌﻪ ،دروغ و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺘﻨﻪ و ﮐﺎﻻھﺎﯾﺸﺎن ،ﻧﻔﺎق
و دوروﯾﯽ و دﺳﯿﺴﻪﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺎ ﺑﺮ دروﻏﮕﻮﯾﯽ آﻧﮫﺎ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از:
از ﮐﺘﺎﺑﺨـﺎﻧﻪی اﻟﺤﯿﺎت در ﺑﯿﺮوت ،ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ» :اﻟﻘﻮل اﻟﻘﻴﻢ

ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺮوﻳﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ ﻗﻴﻢ« ﯾﻌﻨﯽ »ﺳﺨﻨﯽ ﭘﺮﺻﻼﺑﺖ درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و

اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ«.
و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ذﮐﺮ ﺷﻮد .او در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﺼﻮص زﯾﺎدی از ﮐﺘﺐ اﺑﻦ
ﺗﯿﻤﯿﻪ و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ را ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻼﻣﺖ اﺻﻮل آﻧﺎن ،ﺗﺄﮐﯿﺪ
ورزد .ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻟﻢ ،از اﻓﺮاد ﻣﺸﮫﻮر در ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﯿﺎت
و دروغھﺎی راﻓﻀﻪ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ دو ﻋﺎﻟﻢ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دروﻏﺶ ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮد.
ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪی او را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدم .او ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻣﺘﻨﯽ از
ﻣﺘﻮن ﺧﻮد راﻓﻀﻪ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﯾﺎ ﺷﺎﮔﺮدش ،ﺑﺮای رد دادن ﺑﺮ آن
ﻣﺘﻦ ،آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی راﻓﻀﯽ ﻣﺘﻦ ]ﺧﻮد رواﻓﺾ[ را ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ رد ﺑﺮ آن ﻣﺘﻮن را ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .و اﯾﻦ از اﺧﻼق رواﻓﺾ اﺳﺖ.
 -٤از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺎن »اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت« اﺛﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ
ﻣﻮﺳﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ او و ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮخ اﻷزھﺮ )ﺳﻠﯿﻢ اﻟﺒﺸﺮی( روی داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ھﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ ]و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ[ ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ،ﺷﯿﺦ اﻷزھﺮ را ھﻤﭽﻮن داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﺆدب ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ﮐﻪ روﺑﺮوی ﯾﮏ
ﺷﯿﺦ ﻋﻼﻣﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺶ ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺸﺮی ﺳﺆال
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺳﻮی ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﺸﺮی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻮﺳﻮی
ﻣﯽﺷﻮد!!.
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﯾﻦ ﺷﯿﺦ اﻷزھﺮ ،ﭘﺲ از ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪن
ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺗﺸﯿﻊ ،ﭼﺮا ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺸﺪ؟!.

١٠٨

ﻃﺎﻋﻮن

در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ،رﺳﻮاﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .او اﻋﺘﺮاف
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر دﯾﮕﺮی را ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ادﻋﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﻦ ﻣﺎ روی داد .ﺟﺪالھﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،در
ﮔﻮﺷﻪ وﮐﻨﺎر ﮐﺘﺎب ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ھﺮﺟﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮده ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ آن اﻓﺰده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﯿﺎق
ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد« .١
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﺎل ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮﺳﻮی راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎﺑﺶ
ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﯿﺦ اﻷزھﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت او ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﺻﻮل ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد،
ً
ﻣﯽآورد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺬھﺐ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮص و ﺗﻼش را در ﺟﻨﺒﻪھﺎی اﻋﻼﻣﯽ و
رﺳﺎﻧﻪای و دﻋﻮت دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﺷﮫﺎدتھﺎ و ﮔﻮاھﯽھﺎی ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬھﺒﺸﺎن در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اھﺘﻤﺎم ﻣﯽورزﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺮ روش ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﮔﺎم ﻧﮫﺎد ،روﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺪﺛ� ﺟﺪي ﻋﻦ

ر�» .«...ﺟﺪم از ﭘﺮوردﮔﺎرم رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ.«...

ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺷﯿﺦ اﻷزھﺮ  -ﺳﻠﯿﻢ اﻟﺒﺸﺮی  -ﭼﺎپ ﺷﺪ و در واﻗﻊ
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ٣٥ﺳﺎل از ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت روی داده ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ .ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺧﻮد  ٢ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎﺑﺶ را در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻨﻤﻮد؟!.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ راﻓﻀﻪ را ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺳﻠﯿﻢ اﻟﺒﺸﺮی درﺑﺎرهی ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺟﻌﺎت آﻣﺪه ﺳﺆال ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ
ً
وی ﺟﻮاب داد اﺻﻼ ﻣﻮﺳﻮی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .و ذﮐﺮ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اوﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن روی داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻤﻠﻮ از دﺳﯿﺴﻪ و ﻓﺮﯾﺐ و اﻓﺘﺮا ﺑﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ وﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﻮی
ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺎدی را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﮐﻪ آﻧﮫﺎ از آن ﻣﺒﺮی و ﺑﯿﺰار ھﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﯽ
 -١ﻣﻘﺪﻣﻪی اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ﺻﻔﺤﻪی  ٣٥ﭼﺎپ داراﻷﻧﺪﻟﺲ در ﺑﯿﺮوت.
 -٢ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺻﻔﺤﻪ  ٣٢ﭼﺎپ داراﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﭼﺎپ اول ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ١٣٥٥ھـ.ق ﺑﻮد.

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

١٠٩

ﺑﺰرﮔﻮار ھﻤﭽﻮن ﺳﻠﯿﻢ اﻟﺒﺸﺮی ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ راﻓﻀﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ؟! دﻋﻮﺗﮕﺮاﺳﻼﻣﯽ ،دﮐﺘﺮﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺒﺎﻏﯽ داﺳﺘﺎنھﺎ و
ﺳﺨﻦھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﺎت داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری
وی دﻻﻟﺖ دارد .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را در ﺻﻔﺤﺎت آﺗﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ آورد.
در اداﻣﻪی ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی اﮐﺎذﯾﺐ ودروغھﺎی راﻓﻀﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧـﺎم آن »اﻟـﻤﺘﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎب اﻟﻌﴫ« )ﺻﯿﻐﻪ از ﻧﯿـﺎزھﺎی ﻣﻌـﺎﺻﺮ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘـﺎب ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را درﺳﺎل  ١٣٩٢ھـ .ق در ﺑﯿﺮوت

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س دﻟﯿﻞ اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻦ
ﻣﺘﻌﻪ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ اﯾﻦ دروغ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﯿﺮھﺎی ﻣﺴﻤﻮم دﯾﮕﺮی
را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻠﯿﻔﻪی دوم از ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ،ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﺘﻌﻪ را ﺣﺮام اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و اﺣﺎدﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ را اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ و دﯾﮕﺮی را ھﺮ دوی ﺷﯿﺨﯿﻦ )ﺑﺨﺎری وﻣﺴﻠﻢ( از
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦﺑﺎره وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٥آﻧﺎن در ﮐﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ ]و ﻋﺒﺎدت[ ﻗﺒﻮر و ﺳﻔﺮﮐﺮدن ﺑﺮای زﯾﺎرت
آﻧﮫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ و دﻻﯾﻞ ﺗﻨﻔﺮ و ﮐﯿﻨﻪی آﻧﺎن از
ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﺣﺮﻣﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺮدم را از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﻨﺒﺪ ]و ﺿﺮﯾﺢ[ ﺑﺮ
روی ﻗﺒﻮر ﺻﺤﺎﺑﻪ ]و اھﻞ ﺑﯿﺖ[ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »واﻗﻊ اﻟﺸﯿﻌﻪ« اﺛﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺷﯿﺮازی ،اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺎل  ١٣٨٧و ﺻﻔﺤﻪی  ١٢آن رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ .و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب »ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ« ﺻﻔﺤﻪی  ٢٠ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻼوه ﺑﺮ

ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻗﺒﻮر درﺑﺎرهی اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ ،رﺟﻌﺖ )ﺑﺎزﮔﺸﺖ( ﻣﮫﺪی وﺳﺎﯾﺮ اﺋﻤﻪی
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺸﺒﯿﻪ و اﺛﺒﺎت آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻷ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ]و ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد[ ﺻﻔﺎﺗﯽ
ھﻤﭽﻮن دﺳﺖ ،ﭘﺎ ،ﺻﻮرت و  ...و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ھﺮﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ دﺳﺘﯽ
دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺘﺶ اﺳﺖ وﻋﻘﻞھﺎی ﻣﺎ از درک آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ
و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﻟﻠﻪ ﻷ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ
ً
ﻧﺰول ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ ﮐﺎﻓﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ!!.
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ﻃﺎﻋﻮن

 -٦ﮔﺮﯾﻪ و زاری و ﺷﯿﻮن و ﻓﺮﯾﺎد آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻔﺮﻗﻪی ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ]و ﺑﺮ ﻗﺮاری وﺣﺪت[ ﭼﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﭘﺎﺷﯿﺪن ذرات ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن و در واﻗﻊ ﺗﻘﯿﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای
]ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ[ اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺷﻮم و ھﻮﻟﻨﺎﮐﺸﺎن درﺟﮫﺎن اﺳﻼم.
ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺬھﺒﺸﺎن درﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺗﺤﺖ
ً
ﭘﻮﺷﺶ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ و ﻣﺤﺒﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﺳﺖ .اﺧﯿﺮا آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺿﻌﯿﻒاﻟﻨﻔﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻨﺴﻮب ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و آﻧﮫـﺎ را ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻣﻘـﺎﻻت و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ را ﻣﺪح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺟﯿـﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔـﺎن
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺘﺎب »ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ« ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

 -٧اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ در اﯾﺮان ﻣﺠﻠﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﮫﺎدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ دام و ﺗﻠﻪی آﻧﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ ﺳﺎل
 ١٣٩٤ﻣﻔﺘﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﯿﺌﺘﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮑﯽ از
ﮐﻨﮕﺮهھﺎی وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ از آﻧﺠﺎ دﯾﺪار ﮐﺮد و در ھﻤﺎن ﻣﺎه اﺳﺘﺎد ﺻﺎﻟﺢ اﺑﻮ
رﻗﯿﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ دﯾﺪار ﻧﻤﻮد و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﲢﻄﻴﻢ اﻹﻳﻤـﺎن ﰲ ﻗﻠﻮب

اﻟـﻤﺴﻠﻤﲔ« )از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﻮب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( در آن ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﻔﺘﯽ

ﻟﺒﻨﺎن در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ وی ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻗﻪ و
ﺷﮑﺎف ﺳﭙﺮی ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮدد« .ﻣﺠﻠﻪی اﻟﮫﺎدی ص ١٠٧
اﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺷﮑﺎف ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺰد او و ھﯿﺌﺖ ھﻤﺮاھﺶ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻪ ﻧﺰد
ﺷﯿﻌﯿﺎن .و دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ھﻤﺎن ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠﻪی اﻟﮫﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی
اﯾﻦ دﯾﺪار در ﺟﻤﺎدی اﻷوﻟﯽ  ١٣٩٤ﺑﺤﺚ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐﻪ در آن ھﺠﻮم ﺷﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ
ﻋﺜﻤﺎن س و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﺮح ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻨﺎمﮔﻮﯾﯽ ،ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﺳﻔﯿﺎن را ﺳﻔﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد) .ص ٢٠-٢١ﻣﺠﻠﻪی اﻟﮫﺎدی(
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در ﭘﺸﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ وھﺎﺑﯿﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﻋﻠﯿﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ
ھﺠﻮم ﺑﺮده و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد) .ص  (٢٩درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ھﯿﺌﺖ دﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه اﻓﺮادی
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب  /اﻓﺘﺨﺎر و اﺣﺴﺎس ﻋﺰت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

١١١

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

در ھﻤﺎن ﺷﻤﺎره ،ﻣﻄﺎﻟﺐ زﺷﺖ و ﻣﻨﮑﺮ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ.
ﭘﺲ ﺻﺪق در دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﻘﺎرب ﺑﯿﻦ ﻣﺬاھﺐ ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪای ﮐﻪ ﺣﯿﺎء )و
ادب( را ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻘﯿﻪ ھﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺧﻤﯿﻨﯽ رﻫﺒﺮی ﺷﯿﻌﯽ و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﺶ اﺳﺖ
١

ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:
 -١ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ .ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٨٩ھـ .ق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
 -٢ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ھﻨﺎ اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ :ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﺼﻞھﺎی ﮐﺘﺎب
ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﮐﻪ درﺳﺎل  ١٣٩٤اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
 -٣ﮐﺘﺎب ﺟﮫﺎد ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﺟﮫﺎد اﮐﺒﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٩٤ھـ .ق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺼﺎره و ﭼﮑﯿﺪهی
اﻓﮑﺎرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﺪ وی از
ﻧﻈﺮات و اﻋﺘﻘﺎداﺗﺶ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت
درﺑـﺎرهی اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ً
 -١ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮ ھﻤﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ و ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ]ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه[ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻧﺪای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﻌﯽ را
ﺳﺮ ﻣﯽدھﺪ .و ﻣﻮﺿﻮع ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﯾﺎ آﻣﯿﺨﺘﻦ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ آﻧﮫﺎ را
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ از ھﯿﭻ آﻏﺎز ﺷﺪ  ..و ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﺪادﺷﺎن
اﻓﺰوده ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود  ٢٠٠ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ« .٢
در آن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎرهی آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺋﺐ
اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم و ﻏﺎﺋﺐ در آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ]ﺳﺎﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ[ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻇﺎﻟﻢ و ﺗﺠﺎوزﮔﺮ و ﺳﺘﻤﮑﺎر ھﺴﺘﻨﺪ.
 -١ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﺎزار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم
ﺗﻨﮫﺎ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ» .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﻓﮑﺎر وی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ«
اﻣﺎ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ راﻓﻀﻪ ﺗﻨﮫﺎ دارﻧﺪ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم
ﻧﻘﺸﻪای را ﺑﺎزی و اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -٢ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ص .١٢٣

١١٢

ﻃﺎﻋﻮن

آنﻃﻮر ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮫﺎ در زﻣﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و زﻣﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او از دورهی ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﺧﻼﻓﺖ
ﻋﻠﯽ س ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ً
آﻧﮫﺎﺳﺖ .ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم آن ﺧﻠﻔﺎ را ذﮐﺮﮐﻨﺪ .١
او از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﻣﺼﺎدر و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺻﻮل اھﻞ ﺳﻨﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ
آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪون آن دﯾﻨﻤﺎن ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان آﻧﮫﺎ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورد و
ً
٢
ﺑﻠﮑﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آن اذﻋﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎرهی وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎری را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و اﺑﮫﺎﻣﯽ ﻧﺪارد .او ﺑﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬھﺒﺶ
ﻣﯽﻧﮕﺮد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺼﻤﺖ اﺋﻤﻪ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ھﻢ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪی زھﺮا ل را ﻣﯽآورد ﮐﻪ» :اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﺮدن از ﻣﺎ ،ﻧﻈﻢ دادن ﺑﻪ دﯾﻦ و اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺎ دوری و در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺳﺖ« .٣
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ او ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐـﻪ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮫـﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﯿﺪه و اﺻﻮل آﻧـﺎن
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد .درﺑﺎرهی اﺋﻤﻪ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬھﺐ ﻣﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪی ﻣﻘﺮب و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ھﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ« .٤
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ،ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮ رﺳﻮﻻن ]ﻃﺒﻖ ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن[ را از
ً
روی ﺗﻘﯿﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻈﺮش را ﺻﺮاﺣﺘﺎ و ﺑﺪون ﺗﻘﯿﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٢او در ﮐﺘﺎب »ﺟﮫﺎد ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﺟﮫﺎد اﮐﺒﺮ« درﺑﺎرهی ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق و
اھﻤﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و وﺟﻮب ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ھﻮای ﻧﻔﺲ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿـﺎن ﻧـﺎم ﻣﻌـﺎوﯾﺔ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن س را ﺑﮕﻮﻧـﻪای ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﮔﻮﯾﯽ او
ﺷﯿﻄﺎن رﺟﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ وی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺑﺮ
 -١ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ :ص .٢٥-٢٧
 -٢ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ص  ٢٧و.٢٨
 -٣ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ص .٣٥
 -٤ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ص.٥٢
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ﻗﻮﻣﺶ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺰ ﻟﻌﻨﺖ در دﻧﯿﺎ و ﻋﺬاب آﺧﺮت را ﺑﺪﺳﺖ
ﻧﯿﺎورد و ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ« .ص ١٨
 -٣ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ،ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮔﺮاﻧﻘﺪر را ﮐﻪ از ﮐﺎﺗﺒﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﺑﻮد ،ﻣﺒﺎح ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻓﺮدی اھـﻞ دﻧﯿﺎ ﻋﻠﯿﻪ او ﺣﮑﻢ ﺻـﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﭘﺲ از روی ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﯾﻦ ادﻋﺎ و ﺳﺨﻦ را ﺑﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ در آﺧﺮت ﻋﺬاب داده ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ او ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ دارد ﯾﺎ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ دارد؟!.
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ س از ھﺰاران ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ زور ﺑﻪ اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻟﻘﺎﺑﺸﺎن :آﯾﺖاﻟﻠﻪ ،روح اﻟﻠﻪ و ...ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .راﺳﺖ
ﮔﻔﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ً

»ﻻ�ﺴﺒﻮا أﺻﺤﺎﻲﺑ ،ﻓﻮاﺬﻟي ﻧﻔﻲﺴ ﺑﻴﺪه لﻮأﻧﻔﻖ أﺣﺪ�ﻢ ﻣﺜﻞ أﺣﺪ ذﻫﺒﺎ ﻣﺎ أدرك ﻣﺪ

أﺣﺪﻫﻢ وﻻ ﻧﺼﻴﻔﻪ«» .ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻣﻦ دﺷﻨﺎم ﻧﺪھﯿﺪ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ
اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ھﺮﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﻮه اﺣﺪ ﻃﻼ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ ﻣﺸﺖ و
ﻣﺸﺖ اﻧﻔﺎق آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد«] .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ[
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺼﻒ
ِ
 -٤ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﺠﻮم ﺗﻨﺪ و ﺷﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﭘﯿﺮوان
آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﯽداد .و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ھﻢ ﮐﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ
ً
ﻣﯽﮐﺮد .ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﺒﺖھﺎی وی اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ھﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪر
اﺳﻼم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻓﻘﮫﺎ و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﻨﺎزل ﮐﻨﻨﺪ .و ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻼﻃﯿﻦ ھﻤﻮاره ﻏﯿﺮ از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺎ
ﺑﻮده و ھﻤﻔﮑﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ«.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻏﯿﺮ از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺎ ﺑﻮده و
ھﻤﻔﮑﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ از ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺳﻼﻃﯿﻦ ھﻢ،
ھﻤﻪی ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ھﺴﺘﻨﺪ.
او ﭘﺲ از اﯾﻦ ھﺠﻮم ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺰدور ﮔﻤﺎﺷﺘﻪی ﻗﻮم ﺟﻨـﺎﯾﺖﮐﺎر
ﺗﺎﺗـﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ]از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ[ را از آﻧﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده و درﺑﺎرهی وی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻔﻮذ ﻇﺎھﺮی ﺑﻪ درﺑﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان  -ﻇﺎھﺮی !!  -ﻧﺼﺮت
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم وﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻘﻄﯿﻦ و
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ« .١
در ﺻﻔﺤﻪی  ١٢٨از ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺎم ﻃﻮﺳﯽ را ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﺣﺴﯿﻦ س آورده
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﻮﺳﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﻪ اﺳﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،اﺑﻦ
ﻋﻠﻘﻤﯽ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،دﺳﺘﯿﺎران ھﻮﻻﮐﻮﺧﺎن ﺗﺎﺗﺎر ،ھﻨﮕﺎم ورودش ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽﮐﻪ وی ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﻣﺒﺎح ﺷﻤﺮد ،ﻃﻮﺳﯽ وزﯾﺮ ﺗﺎﺗﺎر ﺑﻮد و ﻗﺒﻞ از
ھﻤﮑﺎرﯾﺶ ﺑﺎ ﺗـﺎﺗﺎرھﺎ ﻓﺮدی ﻣﻠﺤﺪ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮد .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻃﻮﺳﯽ
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺠـﺎد ﮐﺮد ،ﺧﻤﯿﻨﯽ او را ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﻣﯽداﻧﺪ!!.
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﻧﻘﺸﻪای را ھﻤﭽﻮن ﻧﻘﺸﻪی ﻃﻮﺳﯽ ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ
از ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ[ آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎده ﺑﺎز ھﻢ ﺑﯿﺪار ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؟!.
ھﻤﮑﺎری ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻧﺰد ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﺮام اﻣﺎ ھﻤﮑﺎری ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺗﺎر ﺣﻼل
اﺳﺖ!.
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ درﺑﺎرهی ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ؟

 -١آﻟﻮﺳﯽ
ﻣﺠﺪد ،ﻣﺤﻤﺪ آﻟﻮﺳﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪی  ٢٩ﺳﻮرهی ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :راﻓﻀﻪ
• ﺷﯿﺦ ِ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮاھﺘﺸﺎن از اﺻﺤﺎب ﮐﺎﻓﺮ ھﺴﺘﻨﺪ« .و در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ آرای
ﺳﻠﻒ ﺧﻮد و اﻣﺎﻣﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :در اﻟﻤﻮاھﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮ رواﻓﺾ را ،ﭼﻮن ﮐﯿﻨﻪی ﺻﺤﺎﺑﻪ ش را در دل دارﻧﺪ،
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﮐﺴﯽﮐﻪ از
اﺻﺤﺎب ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮد ،ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ .ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ
ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻨﺪ .٢

 -١ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ص .١٤٢
 -٢ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ روحاﻟﻤﻌﺎﻧﯽ )١١٦/٢٦اﺛﺮﮔﺮانﺑﮫﺎﯾﺶ( در ﺗﻔﺴﯿﺮآﯾﻪی  ٢٩ﺳﻮرهی ﻓﺘﺢ .آﻟﻮﺳﯽ  /در
ﺳﺎل  ١٢٧٠وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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 -٢ﺧﻄﯿﺐ
• اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ از ﺟﻤﻠﻪی ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺪﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن

راﻓﻀﻪ در ﻋﺼﺮﺣﺎﺿﺮ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و آﺛﺎر ﻣﮫﻤﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
اﻟﻒ( ﺧﻄﻮط اﻟﻌﺮﯾﻀﻪ.
ب( ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ ﻣﻦ ﻣﻨﮫﺎج اﻹﻋﺘﺪال.
ج( ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻋﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺻﻢ.
و در ﻣﻘﺪﻣﻪی اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد و ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ درﺑﺎرهی راﻓﻀﻪ و دﯾﺪﮔﺎه
آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ آورده اﺳﺖ» :ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﺴﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺻﻮرت دادهاﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻇﺎﻟﻢ
و ﺳﺘﻤﮑﺎری ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ زﻧﺪﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﻈﺎھﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻃﻨﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اﺳﺖ«.
ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻪ رواﯾﺖ زﯾﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ...» :ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﺸﯿﺶھﺎی ﻧﺼﺎری اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ادﻋﺎی راﻓﻀﻪ درﺑﺎرهی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪن ﻗﺮآن،
ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم ﺑﺮای رد دادن ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ» ١ :اﻣﺎ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن ،ﮐﻪ
راﻓﻀﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رواﻓﺾ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
ﺧﻄﯿﺐ در اﻧﺘﮫﺎ ،ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺗﻘﺎرب ﺑﺎ رواﻓﺾ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪی اﯾﻦ دو دﯾﻦ ،ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻔﺎوتھﺎی رﯾﺸﻪای و
ﻋﻤﯿﻘﯽ دارد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺧﺘﻼف دﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﻦ آﻧﮫﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی
و ﻋﺼﻤﺖ اﺋﻤﻪ و اﺟﻤﺎع ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺮای ﺗﮑﻔﯿﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺑﯽزرﻋﻪ رازی اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ھﺮﮔﺎه دﯾﺪی ﻓﺮدی اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮده و از ﺷﺄن آﻧﺎن ﻣﯽﮐﺎھﺪ،
ﺑﺪان ﮐﻪ او زﻧﺪﯾﻖ اﺳﺖ .زﯾﺮا رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﺰد ﻣﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ
اﺻﺤﺎب ش ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎن ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ .آﻧﮫﺎ ]رواﻓﺾ[ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ

 -١ج /٢ص .٧٨
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ﻃﺎﻋﻮن

دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ اﺻﺤﺎب را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ھﺪف اﺑﻄﺎل ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ را دارﻧﺪ.
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اوﻟﯽﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮوﻧﺪ .و آﻧﺎن زﻧﺪﯾﻘﻨﺪ« .١
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ از ﻣﻨﮫﺎجاﻟﺴﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﯿﺦاﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ آن را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪای از اﻟﻤﻨﮫﺎج
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ذھﺒﯽ آن را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٣ﺑﯿﻄﺎر
ﻋﻼﻣﻪی ﺷﺎم ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺠﺖ ﺑﯿﻄﺎر در ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﺎ و ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :ﻣﻦ

ﮐﺘﺎب »اواﺋﻞ اﻟـﻤﻘﺎﻻت« اﺛﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ]ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﺮگ  .٢ [٤١٣ﺑﻪ

ھﻤﺮاه ﺷﺮح ﻋﻘﺎﺋﺪ اﺳﺘﺎد او ،اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪی ﻗﻤﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺻﺪوق )م  (٣٨١را ﺧﻮاﻧﺪم،
ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﯿﺰھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ  -ھﻤﭽﻮن ﮐـﺎﻓﯽ وﺗﺬھﯿﺐ اﻟﻮاﻓﯽ  -دﯾﺪه ﺑﻮدم،
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﻢھﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه درﺑﺎرهی ﻟﻌﻦ و ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﺟﺎوداﻧﻪ در آﺗﺶ داﻧﺴﺘﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و دﯾﺎر را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ ارث ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ]ﺻﺤﺎﺑﻪ[ ،در آن دﯾﺪم .ﺑﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ؛ ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻨﻪ و ﺑﻐﺾ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﻤﯽآورد .زﺑﺎن آﻧﺎن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺻﺪر اول اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽﮐـﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧـﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽﮐـﻪ در رأس آﻧـﺎن ﺧﻠﻔﺎی
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﮫﺎتاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﺺ
ﻗﺮآن ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ از آﻧﺎن راﺿﯽ ﮔﺸﺘﻪ وآﻧﺎن ﻧﯿﺰ از وی راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .اﻧﺘﻘﺎد
اﻋﺘﺮاض ﻣﺎ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﮐﺘﺐ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای از
و
ِ
ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﮫﺪان ﺷﯿﻌﻪ در زﻣﺎن ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آن ﮐﺘﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮاق و اﯾﺮان و ﺷﺎم ﺑﻄﻮر ﻗﻮی ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ .در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺘﺐ زﯾﺎدی از ﺳﻮی آﻧﮫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ھﻤﻪی آن ﮐﺘﺐ ﺷﺎﻣﻞ رد
دادن ﺑﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .و در واﻗﻊ ﺗﺤﻘﯿﺮی اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺧﺮ و ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼم«.

 -١ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﻨﮫﺎج اﻻﻋﺘﺪال ازﺧﻄﯿﺐ ،ص .١٠-٦
 -٢ﺣﯿﺎت ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻟﻠﺸﯿﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﻄﺎر ،ص  ،١٣١اﻟﻤﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯽ.
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ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﯿﻄﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب "اﳌﻨﺘﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎج اﻻﻋﺘﺪال" ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ رد و ﺟﻮاب

ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺧﻼﺻﻪی ﮐﺘﺎب ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﺿﺎﻓﺎت ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺑﺰرگ آن ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ ،آن را ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ در دﻣﺸﻖ اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺠﻠﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد وی در آن ﻋﻀﻮ ﺑﻮد و ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ،اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ دﻻﯾﻞ دﻧﺪانﺷﮑﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﮐﻔﺮﯾﺎت
و اﻟﺤﺎد راﻓﻀﻪ وﺟﻮد دارد.
 -٤رﺷﯿﺪ رﺿﺎ
رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺎرب ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ وﺳﻨﯽ اﻧﺠﺎم داد و رواﺑﻄﯽ ﺧﻮب و

ﻗﻮی ﺑﯿﻦ او و ﺗﻌﺪای از ﺑﺰرﮔﺎن راﻓﻀﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺠﻠﻪی ﻋﺮﻓﺎن و ھﺒﺔ اﻟﻠﻪ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺠﻔﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ  -ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت  -و ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ
ﻋﺴﯿﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ.
رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺰء اﻓﺮاد ﻣﯿﺎﻧﻪرو و ﻣﻌﺘﺪل ھﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺴﻦ اﻷﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم آن »رد ﺑﺮ وھﺎﺑﯿﺖ« ﺑﻮد ،ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﳊﺼﻮن اﻟـﻤﻨﻴﻌﻪ ،ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﯽ ﻣﺎ أورده ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﻤﻨﺎر

ﰲ ﺣﻖ اﻟﺸﻴﻌﻪ« ﯾﻌﻨﯽ» :ﻗﻠﻌﻪای ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در رد ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺎر در ﺣﻖ ﺷﯿﻌﻪ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺑﺮای او آﺷﮑﺎر ﺷﺪ.
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺎر داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ آن ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻘﯿﻪ ،ﻧﻔﺎق و دوروﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ دﯾﺪ ،دوﺳﺘﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺠﻠﻪی ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﺎﻟﯽ از اﻣﺎﻧﺖداری ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ را ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺘﺮ ﺷﺪ.
رﺷﯿﺪ رﺿﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺷﯿﻌﻪ ردی ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آن را ﻣﺤﻮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﺴﻨﺔ

واﻟﺸﻴﻌﺔ« ﻧﻮﺷﺖ .و در آن ﻣﺬھﺐ راﻓﻀﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن را ﺣﺬف
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﻨﺖ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮﻣﺸﺎن ﯾﺎ ﻓﻌﻞ و ﺗﻘﺮﯾﺮ و ﺑﯿﺎن اوﺳﺖ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ

١١٨

ﻃﺎﻋﻮن

ً
ﻧﻤﻮد .و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ وﻗﺎﺣﺖ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ش را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد و ﭘﺮده را از ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدن
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺻﺤﺎب ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮداﺷﺖ.
در ﮐﺘـﺎب رﺷﯿﺪ رﺿـﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ دو ﮐﺘﺎب ﮐـﻪ ﻋﻼﻣﻪی ﻋﺮاق ﻣﺤﻤﻮد ﺷﮑﺮی
آﻟﻮﺳﯽ و ﻋﻼﻣﻪی ﺷﺎم ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺎﺳﻤﯽ در رد ﺑﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ درﺑﺎرهی دو ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای آﻟﻮﺳﯽ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و آﻟﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ،ﺟﻮاب داده ﮐﻪ راﻓﻀﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﻗﺮآن و اﻧﮑﺎر ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﻋﺘﺮﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
اﺻﻮل ﺧﻮد را از ﻋﺘﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ رواﻓﺾ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺘﺎﺑﮫﺎﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﮐﺘﺎب اﺳﺖ :ﮐﺎﻓﯽ ،ﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ واﻻﺳﺘﺒﺼﺎر.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھـﺎ آﻣﺪه ،ﻃﺒﻖ اﺧﺒـﺎر و
رواﯾـﺎت رﺳﯿﺪه ،واﺟﺐ اﺳﺖ .آﻟﻮﺳﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻘﺪ راوﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺐ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻓﺎﺳﺪاﻟﻤﺬھﺐ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﻤﭽﻮن اﺑﻦ ﻣﮫﺮان و اﺑﻦﺑﮑﯿﺮ ،ﺑﻌﻀﯽ
دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺟﺎﻋﻞ ]ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪهی ﺣﺪﯾﺚ[ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺰاز و اﺑﻦﻋﯿﺎش ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ
ﮐﺬاﺑﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ .ﻋﺪهای از اﯾﻦ راوﯾﺎن ھﻢ ﺟﺎھﻞ و ﺑﯽﻋﻠﻢ ھﺴﺘﻨﺪ،
ھﻤﭽﻮن اﺑﻦﻋﻤﺎر و اﺑﻦﺳﮑﺮه و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﻣﺠﺴﻤﻪ ]ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را
ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ[ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﻤﭽﻮن ھﺸﺎﻣﯿﻦ و ﺷﯿﻄﺎن اﻟﻄﺎق ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺆﻣﻨﻪ
ﻧﺰد ﺧﻮد از او ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ آﻟﻮﺳﯽ ﺷﺮﮐﯿﺎت راﻓﻀﻪ در ﻋﻘﯿﺪه و ﻋﺒﺎدت را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﯿﭻ ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ أﻋﻼم و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣـﺎ دﺳﺖدرازی ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن
اﺻﺤﺎب ش را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آﻟﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ان اﻟـــﺮواﻓﺾ ﻗــﻮم ﻻﺧــﻼق ﻟـﻬـــــﻢ

ﻣــــﻦ اﺟﻬـــــﻞ اﻟﻨـــﺎس ﰲ ﻋﻠـــﻢ وأﻛﺬﺑـــﻪ

»ھﻤﺎﻧﺎ رواﻓﺾ ﻗﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺧﯿﺮ و ﺑﮫﺮهای ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﺎن از ﺟﺎھﻞﺗﺮﯾﻦ و
دروغﮔﻮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ھﺴﺘﻨﺪ«.
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺒﺎرات ﻧﻮﺷﺘﻪی آﻟﻮﺳﯽ را ﺣﺬف ﮐﺮده ،زﯾﺮا
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪن ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺷﺪه ،اﻣﺎ ای ﮐﺎش ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ

واﻟﺸﻴﻌﺔ« از رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮاھﯽ دو ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ و آﻟﻮﺳﯽ ،ﻋﻼوه

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﺑﺮﮔﻮاھﯽ ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی آﻧﮫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻋﻘﯿﺪهی راﻓﻀﻪ و ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن
ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺗﻘﺎرب آﻧﺎن ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ.
 -٥ھﻼﻟﯽ
• ﻋﻼﻣﻪی ﻣﻐﺮب ،دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ ھﻼﻟﯽ از ھﻨﺪ و ﻋﺮاق و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

ﮔﺬر ﮐﺮد و ﺑﺎ راﻓﻀﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد .و در ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺒﺶ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ را
ﮐـﻪ ﺑﯿﻦ او و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤـﺎی آﻧـﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﺎﻇﺮﺗﺎن ﺑﲔ رﺟﻞ ﺳﻨﻲ وﻫﻮ اﻟﺪﻛﱰ ﳏﻤﺪ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟـﻬﻼﱄ

اﳊﺴﻴﻨﻲ واﻣﺎﻣﲔ ﳎﺘﻬﺪﻳﻦ ﺷﻴﻌﲔ«  ١اﺳﺖ .اﺻﻞ ﮐﺘﺎب ھﻼﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮑﻔﯿﺮ راﻓﻀﻪ

اﺳﺖ .و ]ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻔﺮ آﻧﺎن[ از اﺳﻤﮫﺎﯾﺸﺎن آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﺳﻢھﺎﯾﯽ
ھﻤﭽﻮن :ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺰھﺮاء ،ﻋﺒﺪاﻷﻣﯿﺮ .ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺎﻇﺮهی ﺧﻮد
ﺑﺎ ﺷﯿﺦ آﻧﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﮑﺎﻇﻤﯽ در ﻣﺤﻤﺮه را ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ]در
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه[ اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﯽ در ﺟﻤﻌﯽ از ﯾـﺎران ﺧﻮد ﮐـﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.

ھﻼﻟﯽ از ھﻤﮕﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻪ ای ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ س را دﺷﻨﺎم داده و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ وی از ذﮐﺮ ﻧﺎم
او اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﻗﺮآن را ﺣﺬف ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﻗﺰوﯾﻨﯽ روی داده
اﺳﺖ .ﮐﻪ او ﺳﺨﻦ ﮐﺎﻇﻤﯽ درﺑﺎرهی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻦ
او از روی ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺮ ھﻼﻟﯽ رد
ﻣﯽدھﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪی اﻟﻤﻨﺎر ﻃﯽ ھﻔﺖﺷﻤﺎره و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﻘﺎﴈ اﻟﻌﺪل ﰲ

ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﲇ اﻟﻘﺒﻮر«  ٢ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ در ﻋﻤﺮ دﮐﺘﺮ ھﻼﻟﯽ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﯿﻨﺪازد ﮐﻪ ھﻤﭽﻨـﺎن ﺑﻪ ﻓﺴـﺎد ﻋﻘﯿﺪهی
راﻓﻀﻪ و اﺧﺘﻼف آﻧﮫـﺎ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ در اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارد.

 -١ﮐﺘﺎب »دو ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی ﺳﻨﯽ )دﮐﺘﺮ ھﻼﻟﯽ( و دو اﻣﺎم ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺷﯿﻌﻪ«.
 -٢ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺎدل در ﺣﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ روی ﻗﺒﻮر.

١٢٠

ﻃﺎﻋﻮن

 -٦ﺳﺒﺎﻋﯽ
• دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺒﺎﻋﯽ از دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻘﺎرب ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﻮد.
ً
وی ﺷﺨﺼﺎ در اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ را در ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت و دروس ﺧﻮد در داﻧﺸﮑﺪهی

ﺷﺮﯾﻌﺖ داﻧﺸﮕﺎه دﻣﺸﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .١او از ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در ﺳﺎل ١٩٥٣م ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ را در ﻣﻨﺰﻟﺶ در ﺷﮫﺮ ﺻﻮر
در ﺟﺒﻞاﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم .ﻧﺰد وی ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .او درﺑﺎرهی
ﺿﺮورت وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ و اﺷﺎﻋﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ دوﻓﺮﻗﻪی ﺷﯿﻌﻪ و اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ وﺣﺪت دﯾﺪار ﻋﻠﻤﺎی
دو ﻣﺬھﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺐ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻘﺎرب دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن داﺷﺖ .و ]ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ[
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﮕﺮهای ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑـﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد .از ﻧﺰد او ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺑﻮدم ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .ﺳﭙﺲ در ﺑﯿﺮوت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﯿﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،ﺗﺠﺎر
و ادﯾﺒﺎن ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﯾﺪار ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ را ﻣﺤﻘﻖ
و ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزم] .ﺗﻔﮑﺮ وﺣﺪت و ھﻤﺪﻟﯽ[ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﭘﺲ ازﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ را درﺑﺎرهی ُ
٢
اﺑﻮھ َﺮﯾﺮه ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﺷﺪم.
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺑﻮد از ﻓﺤﺶ و دﺷﻨﺎم .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن
ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آن ﮐﺘﺎب داﺷﺘﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ آن را ﺑﯿﺎﺑﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ در ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎد
ﻣﺤﻤﻮد أﺑﯽ رﯾﻪ ٣ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن ﮐﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ آﻧﮫﺎ را ﺧﻮاﻧﺪم .و اﺳﺘﺎد
أﺑﯽ رﯾﻪ ھﻢ آن را ﺳﺘﻮده ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ او ھﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ
ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد.
از ﻣﻮﺿﻊ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ در ﮐﻼﻣﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮ و در ﮐﺘﺎﺑﺶ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﺠﺐ
ﺷﺪم .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی در ﮐﺘﺎب ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از رﻏﺒﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﺎرب و ﺑﻪ
 -١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪی اﻟﺴﻨﺔ وﻣﮑﺎﻧﺘﮫﺎ ﻓﯽ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﯽ ،ص .١٧
 -٢ﮐﺘﺎب » ُ
اﺑﻮھ َﺮﯾﺮة« ﮐﻪ درآن ،اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺗﮑﻔﯿﺮﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﮐﺘﺎب »أﺿﻮاء ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ«.

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

١٢١

ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن ﮔﺬﺷﺘﻪھﺎ ﻧﺪارد .و ﻣﻦ اﻵن ھﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع را در ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪای ﮐﻪ
ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻘﺮﯾﺐ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﺎن اﯾﻦ دﻋﻮت را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺠﻼﺗﯽ در ﻗﺎھﺮه ﺑﺮای آن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻋﺪهای از ﻋﻠﻤﺎی اﻷزھﺮ ھﻢ در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ھﯿﭻ اﺛﺮی از ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ دﻋﻮت و ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺮاق و اﯾﺮان و ...دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .آﻧﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن آﻣﺪه و آن ﻃﻌﻨﻪھﺎی دردﻧـﺎک و ﺗﺼﺎوﯾﺮ دروﻏﯿﻨﯽ ﮐﻪ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن
اﺻﺤﺎب ﺳﺎﺧﻨﻪاﻧﺪ ،اﺻﺮار ﻣﯽورزﻧﺪ .اﻧﮕﺎر ﻣﻨﻈﻮرآﻧﮫﺎ از دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻘﺮﯾﺐ ،ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﺮدن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن دو ﻣﺬھﺐ ﺑﻪ ھﻢ« .١
ﺟﺮأت زﯾﺎد
ﺳﺒﺎﻋﯽ درﺑﺎرهی ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن از اﯾﻦ
ِ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ]و دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن[ ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﻓﺾ ،ﻓﺎرسھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهی ﺗﺸﯿﻊ ،ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﮑﯿﻪﮔﺎهھﺎی اﺳﻼم ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم
آوردﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﺛﺎر ادﯾﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﻼم آوردﻧﺪ ﮐﻪ در آن دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ
ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﺖ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺎﺳﺪ در اﻋﻤﺎق دروﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
]ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ[ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺮاد ﺟﺎھﻞ ھﻨﮕﺎم
دوﺳﺘﯽ ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ« .٢
ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺷﺶ ﺗﻦ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮا ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺎ ﺗﻨﮓﺗﺮ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮی را ھﻢ ﺑﯿﺎورﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و
ﺑﺪون ﺑﯿﺎن ﻓﺘﻮاھﺎﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی راﻓﻀﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻮق
 ﻋﻼﻣﻪی ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰﺑﻦ ﺑﺎز و ﻧﻈﺮ او ﺧﺎرج از ﻧﻈﺮ ﺷﺶ ِﻧﯿﺴﺖ.
 ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄﻲ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ او ﮔﻮاھﯽً
ﻣﯽدھﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ او آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ داده ﺑﻮد» :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮه
 -١اﻟﺴﻨﺔ وﻣﮑﺎﻧﺘﮫﺎ ﻓﯽ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ از ﺳﺒﺎﻋﯽ ص  .١٨ﻣﮑﺘﺒﻪ داراﻟﻌﺮوﺑﺔ.
 -٢ھﻤﺎن ،ص .٩٥
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﯽﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﻣﺎ اﺻﻮﻟﯽ دارﯾﻢ وﺷﻤﺎ ھﻢ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دارﯾﺪ و ﺑﻄﻮر واﺿﺢﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﻨﯽ دارﯾﻢ و ﺷﻤﺎ دﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮ .و ﻓﺮاﺗﺮ از ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ]ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ[ ﺷﻤﺎ
دروﻏﮕﻮ و اھﻞ ﻧﻔﺎق و دوروﯾﯽ ھﺴﺘﯿﺪ«.
 ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﺣﺪﯾﺚﺷﻨﺎس ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم.ً
 -ﺷﯿﺦ ﻋﻠﻤﺎی اﻷزھﺮ اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﮐﺘﺎب »اﻟﺰھﺮاء« را ﮐﻪ در ﺳﻪ

ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ]اﻟﻌﯿﺎذﺑﺎﻟﻠﻪ[ در آن
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ و دردی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ آب )ﻣﻨﯽ( ﻣﺮدان
ﺷﻔﺎ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ آﻧﮫﺎ را ﺑﮑﺸﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ]و ﺧﺒﺎﺛﺖ آﻧﮫﺎ[.
 -اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم" در ﺑـﺎرهی ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻌﻪ و ﻧﻘﺶ

ﯾﮫﻮد در آن و ﺧﺮوج راﻓﻀﻪ از دﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺎن ﻣﻮرد
ھﺠﻮم ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻌﺎف اﻟﻨﺸﺎﺷﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺒﺪﯾﺪ اﻟﻈﻼم و ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻟﻨﯿﺎم«ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺑﯿﺪاری از ﺧﻮاب ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد و در آن ﻣﺠﻮﺳﯿﺖ آﻧﺎن و
دورﯾﯽ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم را ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺖ.
 دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ اﺛﺮ ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم اﺑﻦﺗﯿﻤﯿﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ آن ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﻣﮫﻢ درﺑﺎرهی ﺗﺸﯿﻊ و ﻏﻠﻮ و اﻓﺮاط
راﻓﻀﻪی اﻣﺎﻣﯿﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽداﺷﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪی اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ اﺛﺮ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﯾﺎت را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،در آن آرا و ﻧﻈﺮات زﯾﺎدی
از ﻋﻠﻤﺎ را ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻋﻠﻤـﺎ ﺧﻮد از اﯾﺮان دﯾﺪن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑـﺎ راﻓﻀﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﻮد را در ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺬﮐﺮ

ﺑﻌﻀﯽ از ﻃﻼب ﻋﻠﻢ اﻣﺮوزی ،در دادن ﻋﻨﻮان ﮐﻔﺮ ﯾﺎ ﺷﺮک اﮐﺒﺮ ﺑﻪ راﻓﻀﻪ دﭼﺎر
ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﻟﯿﻠﺸﺎن ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ ﻏﻼت و
اﻓﺮاﻃﯿﺎن آﻧﺎن را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺑﻪ دادن ﻟﻘﺐ اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ]ﻏﯿﺮ از ﻏﻼت
آﻧﺎن[ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ :دادن ﻋﻨﻮان
ﮐﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮق و اﻧﻮاع زﯾﺎدی در ﻧﺤﻮهی ﺗﮑﻔﯿﺮ
وﺟﻮد دارد .از ﺟﻤﻠﻪ:

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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 ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ھﻢ ﮐﻪ در ﺻﻒ ﻋﻠﯽ س ﺿﺪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ س اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﺷﯿﻌﻪ و ﭘﯿﺮوﻋﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺎ ھﻢ در آن زﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ،در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ .زﯾﺮا او از ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻮد .و اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯽ ﻇﻠﻢ
و ]ﺑﺮ ﺣﻖ او[ دﺳﺖدرازی ﻧﻤﻮد.
 ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ھﻢ ﺷﯿﻌﻪی ﺣﺴﯿﻦ س ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻣﺎ در ﻣﻮرد آﻧﮫﺎ ﺟﺰ ﺧﯿﺮﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
 از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺪیھﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س)زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ( ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﯿﻌﯿﺎن زﯾﺪی ﻋﻠﯽ س را از ﺧﻠﻔﺎی ﭘﯿﺶ از او ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن را ھﻢ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺳﺎﺋﻪی ادب ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎﻣﯽ ،زﯾﺪ را رﻓﺾ )رد( ﻧﻤﻮده و از او
رویﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ راﻓﻀﻪ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ و وارد ﺳﺮداب ﻏﻼت و اﻓﺮاﻃﯿﻮن ﺷﺪﻧﺪ.
 در ھﺮ دوره اﻓﺮادی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﭘﯿﺮو آل ﺑﯿﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺗﺸﯿﻊو ﭘﯿﺮوی ،آﻧﺎن را از دﯾﻦ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
درﺑﺎرهی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﻘﺐ ﺷﺮک را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﻢ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻌﯿﺎن دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﺟﻌﻔﺮی ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را
دﺷﻨﺎم داده و ﻣﻨﮑﺮ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻤـﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑـﻪ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن  -وﻟﻮ اﮔﺮ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﯾﮏ آﯾﻪ از ﻗﺮآن  -را ﺣﺬف ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن ﻣﻌﺼﻮم ھﺴﺘﻨﺪ و
آﻧﮫﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﮫﯽ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ و ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺷﮑﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺮک ھﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ دوری آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ از ھﻢ ،از اﺳﻼم ﺑﺪور ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺮوف
ﺧﻮد ھﻤﭽﻮن :ﮐﺎﻓﯽ ،ﻓﺼﻞاﻟﺨﻄﺎب ،ﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ و اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر و...
اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦھﺎ ﺑﺎز ھﻢ دﯾﺪار و ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ]ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آﻧﺎن[ وﺟﻮد دارد؟
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ در اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﯾﻦ ﺑﺎ راﻓﻀﻪ اﺧﺘﻼف دارﯾﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼم
در ﻗﺮون ﻃﻼﯾﯽ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن دروﻏﮕﻮﺗﺮﯾﻦ و دورﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم ھﺴﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﯽﮐﻪ
ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮوز ﺑﺮای اﺳﻼم از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺤﻘﻖ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮوز و ﺳﺎﺑﻖ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ ش
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن دوازده اﻣﺎﻣﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
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ﻃﺎﻋﻮن

دﻋﻮﺗﮕﺮان اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ آﻧﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی اھﻞ
ﺳﻨﺖ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺠﺎھﺪﻧﺪ و ﻃﻼﯾﻪداران ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ھﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻧﺎن و اﯾﺴﺘﺎدن در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟! ھﯿﭻ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎر اﯾﻦ ﻋﺪه از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آرا و ﻧﻈﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ
ﺟﺪای از ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﺼﻮص و دﻻﯾﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟! و آﯾﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن اﺳﻼم ]و اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻦ
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ و اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از آن[ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟! آﯾﺎ ﻓـﮫﻢ و ﻏﯿـﺮت و
ﺗﻼش ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾـﻦ و وﺣـﺪت ﮐﻠﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﯿـﻦ از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎﻟﮏ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﺑﺨﺎری،
اﺑﻦﻣﻌﯿﻦ ،اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ذھﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟! آﯾﺎ ﺳﺒﺎﻋﯽ  /درﺑﺎرهی
ﺗﺠﺮﺑﻪاش ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻃﻼع و ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد؟! درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺮادراﻧﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺚ
ﻧﻤﻮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ را روﺷﻦ ﮐﺮد.
آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﻓﻀﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از آﻟﻮﺳﯽ ،ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﺑﯿﻄﺎر ،ھﻼﻟﯽ ،ﺧﻄﯿﺐ و
رﺷﯿﺪ رﺿﺎ آ ﮔﺎهﺗﺮ و داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ؟! آﯾﺎ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و
ﻧﺎﭼﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ]و ﺑﻪ ﺑﮫﺎی از دﺳﺖ دادن ﻋﻘﯿﺪه[ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ؟! ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎد وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی اﺻﯿﻞ و ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮐﺘﺐ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﮐﻪ در ﻧﺰد
ﻋﺪهای ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ِ

ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯽادﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮده و ﻣﺠﺮم ﻣﻠﺤﺪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ را ﻣﺪح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ھﯿﭻ ﺗﻼش و ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدھﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺟﺰ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬھﺒﺶ و ﺑﺎ ﻏﻠﻮ و اﻓﺮاط ﺗﺼﻮر
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﺮﭼﻢ اﻣﺎم ﻏﺎﯾﺐ اوﺳﺖ .اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻏﯿﺒﺘﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪه و ﺣﺪود ھﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﯿﺎت آﻧﮫﺎﺳﺖ .و اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ .و
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ و ﺗﺄﯾﯿﺪھﺎ از روی ﺟﮫﻞ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ،
اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺧﺮج دادن و رﯾﺰ ﺷﺪن در دﯾﻦ اﺳﺖ ]ﮐﻪ از آن ﻧﮫﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ[ در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺼﻮص و ﻣﺘﻦھﺎی ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آوردﯾﻢ .و
اﺳﻼم ﻣﺎل و ﯾﺎ ﺣﻘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روی آن ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﻢ .و ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﻪ
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راهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ .ﻗﻮت و ﻗﺪرت ﻣﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی دﯾﻦ و
ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﻪ ﮐﻤﯽ و زﯾﺎدی ﻣﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد.
ً
و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه ]در اﯾﺮان[ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ از او ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ از او
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎ در ھﺮﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ]اﺛﺒﺎت ﺑﺪی و ﺧﻄﺮ[ آﻧﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ در ﺷﺎه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ او ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻒ
زﻧﺎن و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﺎ ھﺮ ﻓﮑﺮ و ﻋﻘﯿﺪهای ﮐﻪ ﺣﻮادث را
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﻘﺸﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺣﻮادث داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :آﯾﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺟﺮأت و ﻗﺪرت ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدم در اﯾﺮان را
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻮاب ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ]ﺻﻔﺖ
ﻧﯿﮑﻮی[ ﻓﺪاﮐﺎری و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ داﻋﯿﺎن ﺣﻖ
ھﺴﺘﯿﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎﺳﺖ و اھﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ ]ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟[ اﻣﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی اﺳﻼﻣﯽ و دﻋﻮت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و
ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﺟﻦ و اﻧﺲ ﺑﻪﺳﻮی آن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.

ﻓﺼﻞ دوم:
ﺧﻤﯿﻨﯽ؛ ﺗﻨﺪروی ﯾﺎ اﻋﺘﺪال
ﮐﻪ ﺑﺤﺚھﺎی زﯾﺮ در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻌﻠﻢ وی.
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻗﺮآن.
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺻﺤﺎﺑﻪ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ و دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ .
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻗﻀﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎن.
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﻮاﺻﺐ .
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻋﻘﯿﺪهی ﺗﻮﻟﯽ و ﺗﺒﺮی.
ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻣﺎﻣﺖ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻏﻠﻮ در اﻣﺎﻣﺎن.
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﯿﺎﺑﺖ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم .
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﺟﮫﺎد اﺳﻼﻣﯽ.
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ.
ﻣﺰار و ﻗﺒﺮھﺎ ﻧﺰد ﺧﻤﯿﻨﯽ.
ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻦ ﻧﻮروز از ﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ.
ﺷﺬوذات ]ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ[ و ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻓﻘﮫﯽ او.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪی ﺑﺤﺚ ﺳﺎﺑﻘﻤﺎن ،دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ از ﻋﻘﯿﺪهی راﻓﻀﻪ و اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ،اﯾﻦ ﻧﻐﻤﻪ ]اﻧﻘﻼب اﯾﺮان[ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﻼمﮔﺮاھﺎ ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺳﻤﺖوﺳﻮﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی از روی
دوﺳﺘﯽ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ از روی آ ﮔﺎھﯽ و ھﻮﺷﯿﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ.
ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﯿﻌﻪی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ رھﺒﺮی
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪروﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﮫﺞ ﺷﯿﻌﯽ اﻓﺮاﻃﯽ و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺗﻨﺪرو ﺑﻪ
دور اﺳﺖ و از ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﻮده و ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و اﻋﻀﺎء اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺘﺎزان اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺟﺪی ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از
ً
وﻓﺎﺗﺶ ﮔﻔﺖ» :ﻗﻄﻌﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ رھﺒﺮی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﺮ ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
واﺟﺐ اﺳﺖ«.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ و ﺳﺎﯾﺮ دﻻﺋﻞ ،ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎرهی ﺧﻤﯿﻨﯽ و
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﻪ ﮐﺮده ،ﺑﭙﺮدازم ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ،در ﻣﯿﺎن ﺷﻮر و ﺷﻮق و ﻋﻮاﻃﻒ و
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ]ﺑﻪ اﺻﻄﻼح[ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
و ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ و دوﻟﺘﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﻣﺘﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال ،ﮔﻔﺘﻪی ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ اﺳﺖ ...» :ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﻨﺒﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﮐﺮاھﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻓﻼﻧﯽ ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﻓﻼﻧﯽ آن را؟
]ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد[ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﮑﻮت
ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ھﻢ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﯽ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮد ﻧﺎآ ﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ را از ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺳﺮدﻣﺪاران اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راھﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ و ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ِ
ﻏﯿﺮ از راه ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﻏﯿﺮ از ﻋﺒﺎدت ﮐﺘﺎب ﺧﺪا

و ﺳﻨﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ  ..ﭘﺲ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ﺣﺎﻟﺸﺎن و ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻦ اﻣﺖ از آﻧﮫﺎ و
ھﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن[ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ.
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و ﺑـﺎز ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮدی ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻋﺘﮑﺎف ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾـﺎ او
ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ ،ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﻋﺘﮑﺎف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺎﯾﺪهی آن ﮐﺎر
ﺑﺮای ﺧﻮدش اﺳﺖ  ..و اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺎﯾﺪهی آن
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻓﻀﻞ و ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻔﻌﺶ در دﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪاﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﻪ راه ﺧﺪا و دﯾﻦ او و ﻣﻨﮫﺞ و ﺷﺮﯾﻌﺘﺶ را ﭘﺎک
ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻃﻐﯿﺎن اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮای دﻓﻊ آﻧﮫﺎ ﮔﺮاﻣﯽ ﻧﻤﯽداﺷﺖ،
دﯾﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﺪ .و ﻓﺴﺎد آﻧﺎن از ﻓﺴﺎد اﺳﺘﯿﻼی دﺷﻤﻦ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ  ..ﭼﺮاﮐﻪ دﺷﻤﻦ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﻠﺐھﺎ و اﯾﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن وﺟﻮد دارد ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اھﻞ
ﺑﺪﻋﺖ اﺑﺘﺪا دلھﺎ را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .١
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻌﻠﻢ وی

ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ رواﻓﺾ در اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﻣﺼﺎدر و ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺷﮏ داﺷﺘﻨﺪ
ً
ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﯿﻢ اﺻﻼ در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺻﻼ ﺑﻪ آن راه ﻧﺪارد ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻧﯿﺰ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻧﺰد اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﺆﺛﻖﺗﺮ  ..آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ وﮐﻼ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﮫﺪی ﻣﻮﻋﻮد و ﺳﻔﯿﺮان ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪاش ﺑﻮد.
ً
ُﺣ ّﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﻄﻌﺎ اﺻﻮل و ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ .ﭼﻮن ﺳﻔﯿﺮان ﻣﮫﺪی ،دروازهی ﻋﻠﻢ آن ﮐﺘﺎبھﺎ را ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻨﯽ
ﮔﺸﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ در ﺑﻐﺪاد ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ«.
در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ،ﮐﻔﺮﯾـﺎت و ﺿﻼﻻت ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ
ﻗﺮآن و ﺗﺤﺮﯾﻒ آن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﯾـﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑـﺮ اﺋـﻤﻪ وﺣﯽ ﺷﺪه ،و آﻧﮫﺎ
ھﺮ آﻧﭽﻪ از ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ھﺴﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺒﻮد آﻧﮫﺎ ھﺮ
وﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﭼﯿﺰی ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ
 -١ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ و اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،ج ،٤ص .١١٠
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﻣﺮدﻧﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﺳﻪ
ﮔﺎﻧﻪ ]ﺳﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪی اول[ را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻋﻘﯿﺪه
داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎﻗﺺ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮد» :ﻣﻦ ﻻ ﳛﴬه اﻟﻔﻘﻴﻪ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ

اﻻﺧﺒﺎر ،اﻟـﻤﺠﺎﻟﺲ ،ﻋﻴﻮن اﺧﺒﺎر رﺿﺎ ،ﻋﻠﻞ اﻟﴩاﺋﻊ ،ﲢﻔﻪ اﻟﻌﻘﻮل ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﻪ ،ﻣﺴﺘﺪرك

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ« و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﺰدﺷﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ و ﻣﺠﺎل ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ از اﯾﻦ

ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﺆﻟﻔﺎﻧﺶ و اﺑﺎﻃﯿﻞ و ﮔﻤﺮاھﯿﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از
اﺳﺘﺪﻻﻻت ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﻢ.
در آﺧﺮ ﺟﺎی دارد ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﮫﻤﯽ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدر و ﻣﻨﺎﺑﻌﺸﺎن رﺑﻂ دارد:
ً
اوﻻ :ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﺶ را از ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش
ً
رﺣﻤﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﻣﺜﻼ در ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از آن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﻣﺮﺣﻮم
ﻧﻮری در ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .و ﻧﻮری ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻘﺪس !!.
او را اﺧﺬ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ او رﺣﻤﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﻓﺮدی ﻣﺠﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢدوره و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﯽ اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب رب اﻻرﺑﺎب -اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن«
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٢٩٨ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﺰد اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ دارد و
درﺑﺎرهی او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :او از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و از ﮐﺒﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮان ﺧﻮد ﺑﻮد« .و ﻣﺆﻟﻔﺶ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻃﺮف ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﮐﺘﺎب »ﺣﮑﺎﯾﺎت اﻟﺮﻗﺎع« از ﻣﺼﺎدر اوﺳﺖ .ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم
دوازدھﻤﺸﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٦٠ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﻏﯿﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮی ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮاب و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﮫﺎ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و آﻧﮫﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از او
ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ و ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻨﺸﺎن ﺳﻤﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ
آﺧﺮﯾﻨﺸﺎن ،ارﺗﺒﺎط ﺳﺮی اﻣﺎم ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .و اﯾﻦ ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ارﺗﺒﺎط را ﻏﯿﺒﺖ ﺻﻐﺮی
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .و در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻏﯿﺒﺖ ،ﺳﺆالﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﺆاﻻﺗﺸﺎن را ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﺷﮑﺎف درﺧﺘﯽ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و آن ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ را در رﺳﺎﻧﺪن ﺟﻮاب ﻧﺒﻮی از ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎن ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺆال ،داﺷﺘﻨﺪ  ..اﯾﻦ ،ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﺣﮑﺎﯾﺎت رﻗﺎع و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺻﺎدره از
اﻣﺎم ﻏﺎﺋﺐ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺧﻮدش ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﺖ.

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺮﻗﺎع اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در ﺻﻔﺤﻪی  ٧٦ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رواﯾﺖ ﺳﻮم ﮐﻪ اﻣﺎم ﻏﺎﯾﺐ ﻣﮫﺪی ÷ اﻣﻀﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻌﻤﺮی ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﮐﻪ ﺟﻮاب
ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در آن از ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﺑﻮدم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از او
ﭘﺮﺳﯿﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﺖ ﮔﺮداﻧﺪ  ..اﻟﯽ آﺧﺮ«.
آﻟﻮﺳﯽ درﺑﺎرهی ﮐﺘﺎب رﻗﺎع ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب رﻗـﺎع ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ و ﻋـﺎﻗـﻞ ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ دروغ و اﻓﺘﺮاﺋﯽ ﺑﺮ
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ھﯿﭻﮐﺲ آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻢ و دﻟﺶ را
ﮐﻮر ﮐﺮده و ﺷﮕﻔﺘﺎ از راﻓﻀﻪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﻗﺎع را ﺻﺪوق ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ  ..و ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺿﺪ آن اﺳﺖ] .ﭘﺎرادوﮐﺲ[ و در
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻢﮔﺬاری از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪن ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ِ
واﻗﻊ وی ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻇﮫﺎر اﺳﻼم ﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای
را در ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﺷﮑﺎف درﺧﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن ﺟﻮاﺑﺶ را
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و اﯾﻦ اﻟﺮﻗﺎع ﻧﺰد راﻓﻀﻪ از ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ دﻻﺋﻞ و ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮاھﯿﻨﺸﺎن
اﺳﺖ .ﭘﺲ وای ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﺸﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﯾﻦ ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت ﺛـﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺣﻼل و ﺣﺮام را از اﯾﻦ ﺧﺰﻋﺒﻼت اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوان
اھﻞ ﺑﯿﺖ ھﺴﺘﯿﻢ .ھﺮﮔﺰ! ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﺮوان ﺷﯿﺎﻃﯿﻦاﻧﺪ و اھﻞ ﺑﯿﺖ از آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺰارﻧﺪ .١
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ( ﯾﮑﯽ از اﺣﺎدﯾﺜﺶ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎب )دﻋﺎﺋﻢ
ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ  -ﻏﻼت ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ  -اﺳﺖ و ﻣﺆﻟﻔﺶ
اﻻﺳﻼم( ارﺟﺎع ﻣﯽدھﺪ .و اﯾﻦ ِ
ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٣٦٣ﻣﺮده اﺳﺖ .و ﺷﯿﻌﯿﺎن
در اﻟﺮﺟﺎل ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او اﻣﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ  -ﯾﻌﻨﯽ از ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .-
ﻓﺮدی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻻﻣﺎﻣﯽ ﺑﻦ ﺷﮫﺮاﺷﻮب« ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٥٨٨ﻣﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ«  .٢ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪرک ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺶ را ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺟﻌﻔﺮی و اﻣﺎﻣﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ،
ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪی اﻓﺮاﻃﯽ رﺑﻂ ﻣﯽدھﺪ .در »داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف «ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ
 -١ﻣﺤﻤﻮد ﺷﮑﺮی اﻻﻟﻮﺳﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻏﯿﺎھﺐ اﻟﺠﮫﺎﻻت« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ص ١٣٩ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺣﯿﺪرﯾﻪ در ﻧﺠﻒ.

١٣٢

ﻃﺎﻋﻮن

ً
اﺳﺖ ،درﺑﺎره ﻏﻼت ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻏﻼت ﺑﻪ ﮐﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪهاﻧﺪ] .و ﺑﻄﻮر
ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ[ ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ -
ﮐﻪ ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب دﻋﺎﺋﻢ اﻻﺳﻼم اﺳﺖ  -ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ« .١
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ ،راﻓﻀﯽای ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﮑﻤﻪی ﺟﻌﻔﺮی در ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ،اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﻌﻪی دوازده اﻣﺎﻣﯽ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از
ﻋﻠﻮم
ﺟﮫﺎت ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﺪرﯾﺲ ِ
آل ﺑﯿﺖ و ]ﺷﻨﺎﺧﺖ[ ﺛﻘﻪ ]در اﺣﺎدﯾﺚ و راوﯾﺎن[ آن و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ آن روش« .٢
ً
راﺑﻌﺎ :ﺧﻤﯿﻨﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﺣﺪﯾﺚ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ،اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯽورزد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ رﺟﻮع ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ و آن
ھﻢ ﻣﻮﻗﻊ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آن ﺑﺮای رد دادن ﺑﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ .ﺑﻪ ﺟﺰ آن دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ارزﺷﯽ ﺑﺮای
ﺳﻨﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ آن اﺳﻨﺎد  -ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﺎد
اھﻞ ﺳﻨﺖ  -ھﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای آن ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻃﺮق ﻣﻌﺘﺒﺮ رواﯾﺖ
ﺷﺪه و در ﮐﺘﺐ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و آن اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮای اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﯾﻦ ،ﮐﺎﻓﯽ و
واﻓﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪار ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ آن ﻗﺮار دارد و ﻏﯿﺮ از آن ،ھﯿﭻ ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد« .٣
درﺑﺎرهی ﺑﺨﺎری و ﺻﺤﯿﺤﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ]ﺑﺨﺎری[ از ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻏﺮاﺋﺐ و
ﺮﻓﺘﺎن ﺑﺮﺑﺮ و ﭘﯿﺮزﻧﺎن ﺳﻮدان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«  .٤و ﻧﻈﺮﺷﺎن
اﻓﺮاد ﻣﻨﮑﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ِﺧ ِ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدر و ﻣﺮاﺟﻊ اھﻞ ﺳﻨﺖ از دو رﮐﻦ و ﻗﺎﻋﺪه در دﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد:

 -١داﺋﺮۀ اﻟﻤﻌﺎرف ج ،١٤ص .٧٢
 -٢ﺷﯿﻌﻪ در اﻟﻤﯿﺰان.
» -٣ﺗﺤﺖ راﯾﺔ اﻟﺤﻖ« از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺒﯿﺘﯽ ،ص ،١٤٦ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ آل ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ و
ﮐﺘﺎب در ﺗﮫﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٤ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص.٩٦

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

١٣٣

 -١ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ  ١و ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﻣﮕﺮ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ و ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﮕﺮ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ .و اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ از ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮﺷﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﮕﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ« .٢
 -٢اﻋﺘﻘﺎدات ﺻﺤﺎﺑﻪ  -ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻼن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺰد اھﻞ ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ] -از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار[
ارزﺷﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺪارد و ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﭼﯿﺰی از آﻧﺎن
اﺧﺬ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا آﻧﮫﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺑﻼغ ﻧﮑﺮده و ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪاری ﻣﻌﻠﻮم را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺑﻮده ،اﺑﻼغ ﻧﻤﻮده و
ﺑﺎﻗﯽ را ﻧﺰد ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاردهاﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻗﺘﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ دﯾﻦ
را از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﺳﻼم ﮐﺎﻣﻞ را اﺧﺬ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن آﻧﮫﺎ آن ﻣﻘﺪار
ﻣﻌﯿﻦ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ را ﮐﻪ در ﻧﺰد اﺋﻤﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ آل ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﮐﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺧﻮﺋﯽ ﺑﻮده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﮑﻤﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ،ﺑﯿﺎن ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم و ﮐﺘﻤﺎن ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺘﻤﺎن ﺷﺪه را ﻧﺰد ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ھﺮ وﺻﯽ و
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ آن را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ« .٣
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻗﺮآن

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻗﻀﯿﻪی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ ،اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺼﻮن اﺳﺖ .ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮﺷﺎن در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ،
ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺨﻨﺎن و اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن را ﻧﻔﯽ ﮐﺮد .و در رد ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎش اﯾﻦ ﻓﺮد ﮔﺴﺘﺎخ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻓﺘﺮاﯾﺶ
در ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ از ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی آﻧﮫﺎ ﯾـﺎ از ﯾﮑﯽ از

 -١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺎری آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ،ص ١١٥و ﻧﯿﺰ رﺟﺎل ﮐﺸﯽ ،ص .١٣
 -٢او ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺳﺒﺰواری اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .از اﺑﺮاھﯿﻢ
راوی ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ.
» -٣اﺻﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ و اﺻﻮﻟﮫﺎ« ص ،٧٧اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺑﻠﻤﯽ در ﺑﯿﺮوت.

١٣٤

ﻃﺎﻋﻮن

ﻃﻼب ﻋﻠﻤﺸﺎن ﺣﺘﯽ اﮔـﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن او را ﻧﺸﻨـﺎﺳﻨﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣـﺪ
ﺗﻨـﺎزل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺎھﻠﯽ از ﺟﺎھﻼﻧﺸﺎن ﯾﺎ ﻓﺮدی روﺳﺘﺎﺋﯽ از اﻓﺮاد ﺳﺎده آﻧﮫﺎ
ﯾﺎ ﻓﺮدی وراج ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد«.
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﻘﯿﻪای ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻗﻀﺎﯾﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ در ﻋﻘﯿﺪهﺷﺎن ،اﺑﺪاع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﺸﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎدر ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن .و اﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻧﻔﯽ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای دﻓﺎع ﻧﺪارﻧﺪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﺠﺎل ﺑﺎز ﮐﺮدن و ﺷﺮح اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪی ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺨﺘﺼﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ رأی
ﺧﻤﯿﻨﯽ را در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
ً
ً
اوﻻ :اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  -و ﺗﻤﺎﻣﺎ دروﻏﻨﺪ  -آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻋﺎﻟﻤﺸﺎن ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽرﺳﺪ.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﮐﺒـﺎر ﻋﻠﻤﺎﯾﺸﺎن ،ﺗـﻮاﺗـﺮ اﯾﻦ اﺧﺒـﺎر را ادﻋـﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣـﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﻓﯽ
ﺳﺎل - ٤١٣ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ »رﮐﻦ اﻻﺳﻼم« و »آﯾﺖاﻟﻠﻪ« و »ﻣﻠﮏ اﻟﻌﻼم« ﻣﯽدھﻨﺪ
 -ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﺧﺒﺎری از اﺋﻤﻪی ُھﺪی از آل ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ

ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎن در ﻗﺮآن ﺣﺬف و ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ« .١
و ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺴﯽ -ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺣﺪﯾﺜﺸﺎن اﺳﺖ -
ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل  - ١١١١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺰد ﻣﻦ اﺧﺒـﺎری ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ  -ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن
 از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮﻧﺪ و ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻓﻊ اﻋﺘﻤﺎد از اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﺑﺎب وﺗﻤﺎﻣﯽ اﺧﺒﺎر اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .٢
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻔﯿﺪ ،اﺟﻤﺎع ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﺮای ]اﺛﺒﺎت ﯾﮏ[ ﮐﻔﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ]» :اﻣﺎﻣﯿﻪ[
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺋﻤﻪی ﮔﻤﺮاھﯽ ]ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ[ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج روی ﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ«.

» -١اواﺋﻞ اﻟﻤﻘﺎﻻت« ص ،٩٨ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی ﺣﯿﺪرﯾﻪ ،در ﻧﺠﻒ .و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺦ
اﻻﺳﻼم زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
" -٢ﻗﺮاءة اﻟﻌﻘﻮل" از ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ج ،٢ص.٥٣٦

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

١٣٥

ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺧﻮارج و زﯾﺪﯾﻪ و ﻣﺮﺟﺌﻪ و اھﻞﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﺧﻼف اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ .١
ً
راﺑﻌﺎ :در اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮐﻔﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﮐﺘﺎب ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب
ً
»ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب رب اﻻرﺑﺎب« ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑـﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺗـﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾـﺎ او ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن اذﻋﺎن و
ﻘﺖ آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ رأﯾﯽ
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و ﺣﻘﯿ ِ
را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﮑﻢ
ﮐﺮدن ]در اﯾﻦ ﻣﻮرد[ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺎﻗﻞ و ﻣﻨﺼﻒ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
 -١ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ اﺣﺎدﯾﺜﺸﺎن را از ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺘﺪرکاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ« ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب دﻋﺎی رﺣﻤﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ  -و او ھﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ

اﳋﻄﺎب ﰲ اﺛﺒﺎت ﲢﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب رب اﻻرﺑﺎب« اﺳﺖ  -ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ

و اﺣﺎدﯾﺜﺶ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﺎﻓﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﻓﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش  ٢از او ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ از اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻔﺮی اﺻﺮار دارد ٣ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮ او ﮐﺘﺎب اﻻﺣﺘﺠﺎج
اﺣﻤﺪ ﻃﺒﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻠﻮ و اﻓﺮاط ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﻤﺎی
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﺮﻓﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ اﺟﻤﺎع ﺷﯿﻌﻪ و ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﺧﻤﯿﻨﯽ را در ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻔﺮی و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻗﺮار دادن ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن و ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻓﻀﻞ
و ﺳﺘﻮدن آﻧﮫﺎ و ﻋﺪم اﻧﮑﺎر ﺗﺤﺮﯾﻒ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ ،اﻗﺮاری ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ و
ﺗﻈﺎھﺮﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﮑﺎر آن ھﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ؟
 -٢در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺧﻤﯿﻨﯽ)ج  ١ص  (١٥٢اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ« .و آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدر ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن »ﺧﺼﺎل« ﻧﻮﺷﺘﻪی اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ )ﺻﺪوق( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﺎ دو ﻟﻔﻆ
" -١أواﺋﻞ اﻟﻤﻘﺎﻻت" ص.٥١
 -٢ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺎﻓﯽ ج ١اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ.
 -٣ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻤﯽ از ﺳﯿﺪ ﻃﯿﺐ ﻣﻮﺳﻮی ،ص.٢٤

١٣٦

ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ» :در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ آورده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻗﺮآن ،ﻣﺴﺠﺪ و ﻋﺘﺮت  ..ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺮا ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ ﻣﺮا ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ  ..اﻟﺦ«  .١و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺷﺎرهی
ﺻﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺮآن اﺳﺖ .و ﻧﺺ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺳﻪ ﭼﯿﺰ
در ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﻪ اھﻠﺶ در آن ﻧﻤﺎز
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ  ..و ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﺎھﻼن اﺳﺖ  ..و ﻣﺼﺤﻒ ﻣﻌﻠﻘﯽ ﮐﻪ ﻏﺒﺎر آن را
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد« .٢
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﺒﺎرت اﺧﯿﺮ را آورده و ﺑﻪ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﺷﺎرهای ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ ﮐﻪ
»ﻣﺼﺤﻒ ﻣﻌﻠﻘﯽ ﮐﻪ ﻏﺒﺎر آن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد« اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﺤﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ
دارد ﮐﻪ ﻏﺎﺋﺐ اﺳﺖ  -در اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن  -ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺤﻒ ﭘﯿﺶ اﻣﺎﻣﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺳﺮﺑﺎز زدن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ از اﯾﻦ ﻣﺼﺤﻒ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ آن را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،از اﻣﺖ
ﺑﻪ دور ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  -آن ﻃﻮر ﮐﻪ در اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ  -اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻨﺎدﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی اﻓﺴﺎﻧﻪاﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻠﯽ آﻧﮫﺎ و ﻧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ آوردهاﯾﻢ
آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﻣﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﮫﻤﯽ دارﯾﻢ ﮐـﻪ اﯾﻦ آﯾﺖاﻟﻠﻪھﺎ را ﮐـﻪ ﺗﻘﯿﻪ در ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن را اﻧﮑـﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اردوﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮﺷﺎن  -ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در زﯾﺮ آﻣﺪه  -از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﺪر ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﻋﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
 -١آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﺠﺘﮫﺪ اﻋﻈﻢ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف  -٢آﯾﺖاﻟﻠﻪ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﯽ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف  -٣آﯾﺖاﻟﻠﻪ روح اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ  -٤آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﺷﺎھﺮودی  -٥آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری  -٦ﺳﯿﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎ ﻋﻼﻣﻪ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ
اﻟﻨﻘﻮدی ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻟﮑﮫﻨﻮد.
ً
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺎرﺗﯽ را ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻋﺮﺑﯽ آورده ﮐـﻪ ﮐﻼ درﺑﺎره
ﻟﻌﻨﺖ دو ﻣﻌﺒﻮد ﻗﺮﯾﺶ َ
)ﺻ َﻨ َﻤﯽ ﻗﺮﯾﺶ( اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن آﻧﮫﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺗﮫﺎم ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ .ﮐﻠﻤﻪی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دھﺎﻧﮫﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎرج
" -١اﻟﺨﺼﺎل" ج ،١ص.١٧٥-١٧٤
 -٢ھﻤﺎن ص.١٤٢

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

١٣٧

ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺣﺮف
ﻣﺎﺳﺖ ،اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ» :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .ﺧﺪاﯾﺎ دو ﻣﻌﺒﻮد ﻗﺮﯾﺶ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ
و ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎن و اﻓﺘﺮاھﺎﯾﺸﺎن را و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و وﺣﯽ ﺗﻮ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و از رﺳﻮﻟﺖ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﻨﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدﻧﺪ
و ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ« .١
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺻﺤﺎﺑﻪ

 -١وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ راﺷﺪه ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،در ﻣﻮرد آن ﺳﻪ
ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺟـﺰ
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و ﻋﻠﯽ ﺑـﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺷﺮع و ﻋﻘﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﺎم رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و در ﻋﮫﺪ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺿﺮوری ﺑﻮده ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .و ﺿﺮورﺗﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ«  .٢و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ج و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٣ «.و راز اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻔﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ در
ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺨﺸﺎن ﻣﻔﯿﺪ آن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»اﻣﺎﻣﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﻧﺒﯽ ج ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر ﺳﺎل و ﺷﺶ
ﻣﺎه ،از ﺗﺼﺮف در اﺣﮑﺎم آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ و ﻣﺪارا ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد .و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه از آن،
ﺑﺎ ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻋﮫﺪﺷﮑﻦ و ﺳﺘﻤﮑﺎر و ﺧﻮارج اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪ .و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺘﻨﻪی ﮔﻤﺮاھﺎن،
ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ دﯾﺪ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﯿﺰده ﺳﺎل از ﻧﺒﻮﺗﺶ ،ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗﺮس و ﺣﺒﺲ و
ﻃﺮد و ﻓﺮار ،از ﺗﺼﺮف در اﺣﮑﺎم آن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان و دﻓﻊ )ﺳﺘﻢ( از
ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ھﺠﺮت ﮐﺮد و ده ﺳﺎل ﺑﺎ ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﺎن و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن،
زﯾﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ روﺣﺶ را ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و در ﺟﻨﺎت ﻧﻌﯿﻢ اﺳﮑﺎن داد«.
 -٢او ﺑﺮ ﺻﺤـﺎﺑﻪ ﻃﻌﻦ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﮐﻪ آﻧﮫـﺎ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﺰﻋﻮم و ﺧﯿـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ .و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻏﺪﯾﺮﺧﻢ در ﺣﺠﺔ
 -١ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻘﺒﻮل ﺟﺪﯾﺪ ،ص.٤٢٢
» -٢ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ص.٢٦
 -٣ھﻤﺎن ص.٧٤

١٣٨

ﻃﺎﻋﻮن

اﻟﻮداع ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻋﻠﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و از اﯾﻦ زﻣﺎن
اﺧﺘﻼف وارد ﻧﻔﻮس اﯾﻦ ﻗﻮم ﺻﺤﺎﺑﻪ[ ﺷﺪ« .١
اﯾﻨﺠﺎ آﻏﺎز ﻧﻘﺸﻪھﺎ و دﺳﯿﺴﻪھﺎ در اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ و در رأﺳﺸﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ دﺳﯿﺴﻪھﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ آ ﮔﺎه ﺑﻮد )ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﺸﺎن آﻧﮫﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ
ﺑﻮدﻧﺪ( ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻘﺸﻪای ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺗﻮﻃﺌﻪﺷﺎن ﮐﺸﯿﺪ و آن ھﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎرﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺸﺎن ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ دﺳﺘﻮر
داد و ﺑﻪ ﮐﺒﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﺸﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﻧﻔﺎق
ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ[ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .و اﯾﻦ
رأی را اﺑﻦ اﺑﯽاﻟﺤﺪﯾﺪ در ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
راﻓﻀﯽ ،اﺑﻦ اﻟﻤﻄﮫﺮ ﺣﻠﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﮫﺎج اﻟﮑﺮاﻣﺔ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻗﺮار ﮐﺮده و ﺷﯿﺦ
اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در رد ﺑﺮ او ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﺔ را ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺣﺴﻦ
اﻣﯿﻦ در داﺋﺮۀ اﻟﻤﻌﺎرف ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻠﺪ  ١ﺻﻔﺤﻪ  ١١و در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه
اﺳﺎﻣﻪ دﺳﺘﻮر داد ،ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﺗﺨﻠﻒ و ﺑﺮﮔﺸﺖ از آن را ﻧﺪارد ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در آن
ﻋﺼﯿﺎن و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮد« .٢
ً
 -٣ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺟﻨﺪب س را ﻣﺘﮫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ دروغ از زﺑـﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در راوﯾﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آن را ﻧﮕﻔﺘﻪ ﭼﻪﺑﺴﺎ راویای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺟﻨﺪب اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﺑﻪ دروغ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
درﺑـﺎرهی ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،در زﻣﺎن ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .او ﻣﺮدم را
ﺑﺮاﺳﺎس ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن و ﺗﮫﻤﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ زﻣﺎنھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﺒﺲ ﻣﯽﮐﺮد
و ﯾﺎ آﻧﮫﺎ را از ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ
ّ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ«.
 -١ھﻤﺎن ص.١٣١
 -٢ھﻤﺎن ص.٦٩
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درﺑـﺎرهی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮده و از ھﯿﭻ ﺟﮫﺖ ،ﺷﺒﯿﻪ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ« .١
و ﻧﯿﺰ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺨﻦ او را درﺑﺎرهی ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در
دﻧﯿﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﺮدم ،و در آﺧﺮت ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ﺷﮕﻔﺘﺎ از ﮐﺴﯽﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺼﻮص ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار
ً
ﻧﻤﯽدھﺪ .در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ  -ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ  -و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻋﺬاب
دردﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ .آن ﺳﻪﻧﻔﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯽ در آن
ﻧﺪارد .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ،ﻣﻨﺼﻮب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ آن دو ﻧﻔﺮ  -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب  -از اﺳﻼم ﺑﮫﺮهای دارﻧﺪ«.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﻨﻔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻢ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﯾﺎ ﺣﻨﻔﯽ
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد .و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اھﻞ ﺳﻨﺖ ،اھﻞ ﺑﯿﺖ را دوﺳﺖ
دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﯿﻨﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺟﻮاب دھﺪ
و ﺗﻘﯿﻪی ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﺎزش ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮد و ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
او ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :اﻣﺎﻣﯽ
در زﯾﺮ اﯾﻦ آﺳﻤﺎن آﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم اﯾﻦ دو ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ.
ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺻﺮاﺣﺖ و ﺟﺮأت وی ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻷزھﺮ او
را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻣﺪرﮐﺶ درج ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺎرش ﺗﺨﺼﺺ دارد.
ً
 -٤ﻗﺒﻼ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ را درﺑﺎرهی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ،ادﻋﺎی دو ﺻﻨﻢ ﻗﺮﯾﺶ
)ﻟﻌﻦ دو ﺻﻨﻢ ﻗﺮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ دو ﺑﺖ ﻗﺮﯾﺶ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ اﺳﺖ( را
در ﺑﺮدارد ،آوردﯾﻢ .آﻧﮫﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻓﻀﻞ و
اﺟﺮ ﺑﺰرﮔﯽ دارد .در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮﺷﺎن )ﺿﯿﺎء اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ص  ٥١٣ﭼﺎپ دوازدھﻢ
ﺳﺎل  (١٣٨٩آﻣﺪه اﺳﺖ از اﻣﺎم ﺳﺠﺎد رواﯾﺖ ﺷﺪه؛ ھﺮﮐﺲ ھﺮﺻﺒﺢ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ:

 -١ھﻤﺎن ص.٧١
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ﻃﺎﻋﻮن

»اﻟﻠﻬﻢ اﻟﻌﻦ اﳉﺒﺖ واﻟﻄﺎﻏﻮت«» .ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻌﺒﻮدان ﻧﺎﺣﻖ و ﻃﺎﻏﻮت

)ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن دو ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ اﺳﺖ( را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ھﻔﺘـﺎد ھﺰار ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ھﻔﺘـﺎد ھﺰار ﮔﻨﺎه را از او ﭘـﺎک
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻔﺘـﺎد درﺟﻪ ﻣﻘﺎﻣﺶ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد .و از ﺣﻤﺰه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﺮای اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ» :ھﻔﺘﺎد ھﺰار ھﺰار ﻧﯿﺎزش ﺑﺮآورده
ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺳﻊ و ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ  ..ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮐﺲ ،ھﺮﺻﺒﺢ ﯾﮑﺒﺎر ،آن
دو ،را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻋﺎ و دﻋﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ دﻋﺎھﺎ ﻟﻌﻨﺖ و ﻃﻌﻨﻪ
ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اول ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ش را در ﺑﺮ دارد.
ّ
ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ دﯾﺪار ﮐﺸﻮری
ﺷﯿﻌﻪﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮود و ﺑﯿﺶ از ھﻔﺖ ﻣﺎه در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و از ﻣﺴﺠﺪھﺎ و ﻣﺪارس و ﻣﻨﺎﻃﻘﺸﺎن
دﯾﺪار ﮐﻨﺪ و در ﻣﺤﺎﻓﻞ َﻋﺰا و ﻣﺎﺗﻤﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .او ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪھﺎی درﺳﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻪھﺎ
و ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺪارﺳﺸﺎن رﻓﺖ .و در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﻮﺷﻴﻌﺔ ﰲ ﻧﻘﺪ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ«.

»ﺳﻄﻮری در ﻧﻘﺪ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺷﯿﻌﻪ« ﭘﺮده از ﮐﻔﺮﯾﺎت و ﻣﻨﮑﺮات ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮداﺷﺖ.
اﯾﺸﺎن در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎھﺪاﺗﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺑﻼد ﺷﯿﻌﻪ
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدن ﺻﺪﯾﻖ و ﻓﺎروق و ﻣﺎدران ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺳﯿﺪه
ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﺳﯿﺪه ﺣﻔﺼﻪ ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان ﻋﺼﺮ اول اﺳﻼم در ھﻤﻪی
ﺧﻄﺒﻪھﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ،از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﻮد .و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺠﺎﻟﺴﺸﺎن ﺑﻠﮑﻪ
در ﻻﺑﻼی ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت و در ﮐﻠﯿﻪی ادﻋﯿﻪی زﯾﺎرات ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﺗﺸﻨﻪای
آب ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد .و در ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ و ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و
آل ﻣﺤﻤﺪ و ﻟﻌﻨﺖ ﺻﺪﯾﻖ و ﻓﺎروق و ﻋﺜﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ«.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻠﺤﺪان را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽداﻧﺪ

ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﻣﺖ ﻃﻌﻨﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃـﻮﺳﯽ و
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﯿﺎﻟﯽاش ﺑﻪ اﺳﻼم اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﺧﻮاﺟﻪ
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ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و اﻣﺜﺎل او ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت و زﯾﺎن
ﺷﺪﻧﺪ« .١
ﻃﻮﺳﯽ ھﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ) (٦٧٢-٥٩٧اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ،اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ و ﻣﺴﺘﺸﺎرش اﺑﻦ اﺑﯽاﻟﺤﺪﯾﺪ ،در ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ
ﮐﻪ ھﻼﮐﻮی ﻣﺸﺮک ﺑﺮ اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ،دﺳﺖ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر در
ﺳﺎل  ٦٥٥و در ﺑﻐﺪاد ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ و ﻣﺴﺘﺸﺎرش و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻠﺤﺪ،
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻼﮐﻮ ﺑﺮ ﺑﻐﺪاد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﻗﺒﻞ از آن ،از ﻣﻠﺤﺪھﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺒﻞ و ﻗﻠﻌﻪی
ََ
اﻟﻤﻮت ﺑﻮد و ﮐﺘﺎﺑﺶ را )اﻷﺧﻼق اﻟﻨﺎﺻﺮﯾﺔ( ﺑﻪ اﺳﻢ وزﯾﺮﺷﺎن ،ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ،ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺟﺒﻞ ﻧﻮﺷﺖ .ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ از ﺧﺒﯿﺚﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻼل ﺣﺴﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺑﻮد .٢
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺮ و ﯾﺎری دھﻨﺪه ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ
وزﯾﺮ ﻣﺤﻠﺪ ،ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ رﺳﯿﺪ ،او وزﯾﺮ ھﻼﮐﻮ ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﭘﯿﺮوان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و
اھﻞ اﺳﻼم ،ﻗﻠﺐ ﺧﻮد و ﺑﺮادران ﻣﻠﺤﺪش را ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﻮد و دﻟﺶ ﺧﻨﮏ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﻗﺎﺿﯿﺎن و ﻓﻘﮫﺎ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎن و ﺳﺎﺣﺮان را
اوﻗﺎف ﻣﺪارس و ﻣﺴﺎﺟﺪ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺧﺎص ﺧﻮد و
ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ِ
ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن ﺟﮫﺎن ]ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﮫﺎن ﺑﻮﺟﻮد
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻗﺮار داد و در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ِ
ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻮاره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ[ و ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎد را ﺗﺮوﯾﺞ داد و ﺻﻔﺎت اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺣﯿﺎت و ﺷﻨﯿﺪن و دﯾﺪﻧﺶ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﻪ در داﺧﻞ
ﺟﮫﺎن و در ﺧﺎرج ﺟﮫﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﻻی ﻋﺮش ،ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ﺷﻮد.
او ﻣﺪارﺳﯽ را ﺑﺮای ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ ﻗﺮار داد و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آرا و ﻧﻈﺮات ِاﻣﺎم اﻟﻤﻠﺤﺪﯾﻦ ،اﺑﻦ
ﺳﯿﻨﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮآن ﻗﺮار دھﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺖ :آن ﮐﺘﺎب )ﮐﺘﺎب
ﻗﺮآن ﻋﻮام اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ( ﻗﺮآن ﺧﻮاص اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺮآنِ ،

» -١ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ص.١٢٨
» -٢ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ« اﺛﺮ ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ ،ص .٢٠و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ »اﻟﺒﺪاﯾﺔ و اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ« ج،٣
ص ٢٠٠ﺗﺎ  ،٢٦٦ﭼﺎپ .١٩٦٦
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ﻃﺎﻋﻮن

دھﺪ و آن را ﺑﻪ دو ﻧﻤﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺳﺤﺮ روی آورد و ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺮی ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮق را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ«.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ درﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﻤﺼﺎرﻋﺔ« اﻗﻮال اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮده و
َ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را درﺑﺎرهی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن ﻋﺎﻟﻢ و اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد و ﻧﻔﯽ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل و
ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺗﺒﺎه ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﺼﯿﺮاﻻﻟﺤﺎد )ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ( در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»اﻟـﻤﺼﺎرﻋﺔ اﻟـﻤﺼﺎرﻋﺔ« ﮐﻼم ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ را رد ﻧﻤﻮده و آن را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ را در ﺷﺶ روز ﺧﻠﻖ ﻧﮑﺮده و او ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت و
اﺧﺘﯿﺎرش ﭼﯿﺰی را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﺪ و ﮐﺴﯽ را از ﻗﺒﺮھﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ.
در ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻠﺤﺪ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ از ﺟﻤﻠﻪی ﮐﻔـﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و ﻣﻼﺋﮑﻪاش و
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ و روز آﺧﺮت ﺑﻮدهاﻧﺪ« .١
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻃﻮﺳﯽ را در دورهی وزارﺗﺶ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﮫﺪام ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .٢
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﯿﻌﻪ و در رأﺳﺸﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺰ در ﻋﮫﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻋﮫﺪ
ﻋﻠﯽ س ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ھﻢ ﮐﻼم ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎرهی ﺧﻼﻓﺖ راﺷﺪهی ﻗﺒﻞ
از ﻋﻠﯽ س ﻧﻘﻞ ﺷﺪ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ آن را ﺧﻼﻓﺘﯽ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و
اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺋﻤﻪ )دوازده ﮔﺎﻧﻪ( و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺸﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﮔﺬرﮔﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺳﻌﯽ در ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ.
ً
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ ]در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ[ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ]ﺷﯿﻌﯿﺎن[ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﺸﺪ و ﺑﺮای اﺋﻤﻪی ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن زﻣﺎم اﻣﻮر ،ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ

» -١إﻏﺎﺛﺔ اﻟﮫﻔﺎن« ج،٢ص.٢٦٣
 -٢ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻃﻮﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺳﺘﺎﯾﺸﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او را در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع دوﺑﺎره در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ از ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ.
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ﻟﺤﻈﻪی ﺣﯿﺎت ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر آن ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻓﮫﻤﯿﺪه و ﻋﺎدل واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ را
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده و آن را ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺷﯿﺪه ]ھﺪاﯾﺖﮔﺮ[ ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪ .١
ً
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﮔﺎھﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎ
ﺑﻪ آن ھﺠﻮم ﻣﯽﺑﺮد ،اﮔﺮ ﺧﻼﻓﺖ راﺷﺪه ذﮐﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ اﺷﺎره و ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ و در
ً
ً
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ھﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺻﺪر اﺳﻼم ،اﻣﻮﯾﺎن
و ﯾﺎراﻧﺸﺎن ﺳﻌﯽ در ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻼش ﭘﺮ از
ﺑﻐﺾ ،اﺳﻠﻮب ﺣﮑﻢ و ﻧﻈﺎﻣﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و از اﺳﻼم ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻮن ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﺳﻼم و ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﺶ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آﻧﮫﺎ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺳﺮ ﮐﺎر
آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ھﻤﺎن ﻣﻨﻮال ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻮروﺛﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ،اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ« .٢
او ﺑﺎ ﻧﺎداﻧﯽ ،ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻔﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ً
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ درﺑﺎرهی ھﺎروناﻟﺮﺷﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﯿﭻ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺬھﯿﺒﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از او ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ« .٣
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻗﻀﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﻗﻀﺎت آن ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻧﻈﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ِ
ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ در ﺣﻖ ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻠﯽ ﺣﮑﻢ را ﭘﯿﺶ آﻧﮫﺎ ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﺤﺎﮐﻢ ﮐﻨﺪ،
ﺣﮑﻢ را ﻧﺰد ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب  -ھﻤﺎن ﮐﻠﯿﻨﯽ
ﺻـﺎﺣﺐ ﮐﺘـﺎب ﮐﺎﻓـﯽ ﮐﻪ او را ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم ﻧـﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ و در ﺳﺎل  ٣٢٩ھﻼک ﺷﺪه  -را
ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻓﺮد ﺛﻘﻪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ،ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺟﺰﺋﯽ از اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﯿﻌﻪ و در رأﺳﺸﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎرهی ﻗﻀﺎت ﻗﺮون ﻃﻼﯾﯽ اﺳﺖ .آﻧﮫﺎ
آن ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ و ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق  /ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل  ٨٠ﺗﺎ ١٤٨

» -١ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ص.٥٤
 -٢ھﻤﺎن ص.٣٣
 -٣ھﻤﺎن ص.١٣٢

١٤٤

ﻃﺎﻋﻮن

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺸﺎن درﺑﺎرهی ﻗﺎﺿﯿﺎن آن زﻣﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ
درﺑﺎرهی ﻗﻀﺎت ﺑﻌﺪ از آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
و اﻣﺎ ﻧﺺ ﺣﺪﯾﺚ» :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
درﺑـﺎرهی دو ﻣﺮد از ﯾﺎران ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺸﺎن ﻣﻨﺎزﻋﻪای در دﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﯿﺮاث ﺑﻮد ﺳﺆال ﮐﺮدم ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻧﺰد ﺳﻠﻄﺎن ﯾﺎ ﻗﻀﺎت ﺑﺮوﻧﺪ و ﺣﮑﻢ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ؟
ً
ﮔﻔﺖ :ھﺮﮐﺲ در ﺣﻖ ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺣﮑﻢ را ﭘﯿﺶ آﻧﮫﺎ ﺑﺒﺮد ،ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺰد ﻃﺎﻏﻮت ﺣﮑﻢ ﺑﺮده
اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺣﮑﻢ ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻢ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮدش
ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮت ﮐﻔﺮ ﺑﻮرزﯾﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ُ ْ َ
ۡ ُ ْ
ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ
وت َوق ۡد أم ُِر ٓوا أن يَ�ف ُروا بِهِۦ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء .١ [٦٠ :ﮔﻔﺘﻢ
�دون أن َ�تحاك ُم ٓوا إِ� ٱل�ٰغ ِ
﴿يرِ
ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎ را رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ او راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ او را
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دادهام«.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺮﯾﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ و رھﺮواﻧﺶ را درﺑﺎرهی اھﻞ ﺳﻨﺖ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ و واﺿﺢﺗﺮ از اﯾﻦ را ھﻢ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و آن اﯾﻦ اﺳﺖ:
»ﮔﻔﺘﻢ ]ﺑﻪ اﻣﺎم[ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم اﮔﺮ دو ﻓﻘﯿﻪ آ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ
ﻣﻮاﻓﻖ و ھﻢﺳﻮ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ  -ﯾﻌﻨﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ  -ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﮐﺪاﻣﯿﮏ از دو ﻓﺮد
را ﻗﺎﺿﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ :آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ﭘﺲ در آن ھﺪاﯾﺖ اﺳﺖ  -ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ در آن ھﺪاﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن واﺟﺐ ﮐﻨﺪ  -ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم اﮔﺮ ھﺮدو ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ؟ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻗﺎﺿﯽ ﮔﺮاﯾﺶ دارد .او ﺗﺮک ﺷﻮد و دﯾﮕﺮی ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ھﻤﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﺮاﯾﺶ و ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎرت را
واﮔﺬار ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﯿﺎﺑﯽ ،ھﻤﺎﻧﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﺷﺒﮫﺎت ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از اﻓﺘﺎدن در
ﻣﮫﻠﮑﺎت]و ﮔﻨﺎھﺎن[« .٢
» -١ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ داوری را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺒﺮﻧﺪ )و ﺣﮑﻢ او را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ(؟! و ﺣﺎل آن
ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ و( ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮت اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
 -٢ﺣﺪﯾﺚ از »اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ« اﺛﺮ ﻃﻮﺳﯽ.

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

١٤٥

ﺑﻌﺪ از آوردن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻤﯿﻨﯽ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎم ]ﻋﻠﯽ[ ÷
ﺧﻮدش از رﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﻗﺎﺿﯿﺎﻧﺸﺎن ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﺮد و رﺟﻮع ﺑﻪ آﻧﮫﺎ را رﺟﻮع ﺑﻪ
ُ
ﻃﺎﻏﻮت ﻣﯽداﻧﺴﺖ« .و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺿﯿﺎن ﺧﻼﻓﺖ راﺷﺪه )ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮﯾﺢ( را دﺷﻨﺎم
ُ
ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺮﯾﺢ ﻧﺰدﯾﮏ  ٥٠ﺳﺎل ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺪح و ﺛﻨﺎ ،ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ او
ﻣﻌﺎوﯾﻪ  -را ﻣﯽﮐﺮد و درﺑﺎرهی او ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﺒﻮد و ﻣﻮﺿﻊ
او آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ،ﻣﻨﮫﺪم و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد« .١
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﻮاﺻﺐ

ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺘﺪﻟﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻧﺎﺻﺒﯽ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ و آن ﻣﺘﺮادف ﺧﻮارج اﺳﺖ و اھﻞ
ﺳﻨﺖ داﺧﻞ در ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ،اھﻞ ﺑﯿﺖ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﻣﺎ در ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺜﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺸﺎن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻤﯽ
ﺑﻌﺪ ﮐﺘﺎب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ را ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ(
ﺑﺴﯿﺎر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻼم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ از
ﻧﻮاﺻﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ً
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﻣﺎ ﻧﻮاﺻﺐ و ﺧﻮارج ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﮫﺎ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺠﺲ ھﺴﺘﻨﺪ و
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﮑﺎر و ﺗﮑﺬﯾﺐ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﺳﺖ«  .٢و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ
ذﺑﯿﺤﻪی ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻗﻪھﺎی اﺳﻼم ﺣﻼل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻮاﺻﺐ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﻇﮫﺎر اﺳﻼم
ﮐﻨﻨﺪ«  .٣و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺳﮕﯽ ﺷﮑﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻓﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺮش از ﭼﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ آﻧﺎن را دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻮاﺻﺐ  -ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎد  -ﭘﺲ ﺷﮑﺎرﺷﺎن ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ« .٤

» -١ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« اﺛﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ص.٧٤
» -٢ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ« ج ،١ص.١١٨
 -٣ھﻤﺎن ج ،٢ص.١٤٦
 -٤ھﻤﺎن ج ،٢ص.١٣٦

١٤٦

ﻃﺎﻋﻮن

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻗﺴﺎﻣﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
او ﺣﮑﻢ ﮐﻔﺮ ﺷﺪه و از اﺳﻼم ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮاﺻﺐ و ﺧﻮارج ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ« .١
و ﻣﺎل ﻧﺎﺻﺒﯽ را ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﺪ:
»و ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ در ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن ﻏﻨﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اھﻞ
ﺣﺮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻏﻨﺎﯾﻤﺸﺎن ﺧﻤﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻠﮑﻪ ﻇﺎھﺮ ]دﻻﯾﻞ[ ﺑﺮ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮاﻟﺸﺎن ھﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺧﻤﺴﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ« .٢
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻧﺎﺻﺒﯽ را ﮐﺎﻓﺮﺗﺮ از ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺪﻗﻪی ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺮ
ﻓﻘﯿﺮ ﺑﯽاﯾﻤﺎن و ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻏﻨﯽ و ﺑﺮ اھﻞ ﮐﺘﺎب و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻮاﺻﺐ و ﻣﺤـﺎرب ﺟـﺎﯾـﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از
ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ«  .٣و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺴﺎھﻞ دارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎک ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ ﺗﻌﺼﺐ و دﺷﻤﻨﯽ
ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺘﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.٢
ھﻢاﮐﻨﻮن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﺻﺒﯽ در »اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ« آﻣﺪه اﺳﺖ ،ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
»ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ در »آﺧﺮ اﻟﺴﺮاﺋﺮ« از ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﺮﺟﺎل« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ

اﺣﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﺎد و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧـﺎﻣﻪای
ﺑﺮای او  -ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  -ﻧﻮﺷﺘﻢ و درﺑﺎرهی ﻧﻮاﺻﺐ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮاﺻﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺟﺒﺖ و ﻃﺎﻏﻮت  -اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ  -را
ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ آن دو ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ در ﺟﻮاب ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ھﺮﮐﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ و ﻣﺬھﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ او ﻧﺎﺻﺒﯽ اﺳﺖ«.
و ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺤﺪﺛﺸﺎن ،ھﺎﺷﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١١٠٧ﯾﺎ  ١١٠٩ھﻼک
ﺷﺪه و درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ او ﻋﻼﻣﻪ ،ﺛﻘﻪ ،اﻟﺜﺒﺖ اﻟﻤﺤﺪث ،ﺧﺒﯿﺮ ،ﻧﺎﻗﺪ و ﺑﺼﯿﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ:

 -١ھﻤﺎن ج ،١ص.٧٩
 -٢ھﻤﺎن ج ،١ص.٣٥٢
 -٣ھﻤﺎن ج ،١ص ٩١و ص.١١٩

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

١٤٧

»ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻐﺾ ﻋﻠﯽ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﯿﺮ از آﻧﺎن را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮی
دھﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻻت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ«.
ﻧﺰد آﻧﺎن اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از درﯾﺎﻓﺖ آﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻓﯽ و
ﻏﯿﺮه ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ ﭘﺲ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او از زﻣﺮهی ﻧﻮاﺻﺐ اﺳﺖ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻋﻘﯿﺪهی ﺗﻮﻟﯽ و ﺗﺒﺮی

از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻘﺪات ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻋﻘﯿﺪهی وﻻء و ﺑﺮاء  -وﻻء )ﺣﺐ و ﯾﺎری و ﭘﯿﺮوی از(
اﺋﻤﻪ و ﺑﺮاء )ﺑﻐﺾ و دﺷﻤﻨﯽ( ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن  -اﺳﺖ .و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دﺷﻤﻨﺎن اﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن
ﺑﺎﻃﻠﺸﺎن ﮔﺮوه ﺻﺤﺎﺑﻪ ش و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ش ھﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در اﻋﺘﻘﺎد ﻣـﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺰاری ﺟﺴﺘﻦ از ﺑﺘﮫﺎ و ﭼﮫـﺎر زن
)اﻻﻧﺎث اﻻرﺑﻊ( و ھﻤﻪ اﺷﺒﺎه و اﺗﺒﺎﻋﺸﺎن اﺳﺖ.
ّ
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﻗﺮار ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و رﺳﻮﻟﺶ و اﺋﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ
ﺑﯿﺰاری از دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن« و ﺧﻤﯿﻨﯽ دﻋﺎی ﺗﻮﻟﯽ و ﺗﺒﺮی و ﺻﯿﻐﻪھﺎی آن را در ﺳﺠﺪهی
ﻧﻤﺎز ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﻻﺳﻼم دﻳﻨﻲ وﳏﻤﺪ ﻧﺒﻴﻲ وﻋﲇ واﳊﺴﻦ واﳊﺴﲔ  -ﻳﻌﺪﻫﻢ ﻻﺧﺮﻫﻢ  -اﺋﻤﺘﻲ ،ﺑـﻬﻢ

اﺗﻮﱄ وﻣﻦ اﻋﺪاﺋﻬﻢ اﺗﱪي«.

»اﺳﻼم دﯾﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯿﻢ و ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ -ﺗﺎ آﺧﺮﺷﺎن ﻣﯽﺷﻤﺎرد-
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮاﻻﺗﻢ را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ و از دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﯿﺰاری ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ«.
ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻣﺎﻣﺖ

اﻣﺎﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن دﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ و ﺧﻤﯿﻨﯽ آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﯿﺖ ﻗﺒﻞ از ﻓﻮﺗﺶ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺷﻮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ و اﻗﺮار ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ
اﺋﻤﻪی دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ او ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ«.
و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﺑﺮ ﮐﻔﻨﺶ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪی ﮐﻔﻦ و ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﭘﺴﺮ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻻإﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ و
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺷﮫﺎدت داده و ﻧﯿﺰ ﺷﮫﺎدت داده ﮐﻪ ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ  -و اﺋﻤﻪ
را ﻣﯽﺷﻤﺎرد  -ﺗﺎ آﺧﺮﺷﺎن ،اﻣﺎﻣﺎﻧﺶ و ﺑﺰرﮔﺎن و رھﺒﺮاﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮫﺎدت
داده ﮐﻪ زﻧﺪه ﺷﺪن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺟﺰا و ﭘﺎداش ﺣﻖ اﺳﺖ«.

١٤٨

ﻃﺎﻋﻮن

و اﯾﻦ ﺷﮫﺎدت را ﺑﻌﺪ از دﻓﻦ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»از ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت دﻓﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش آن ﺷﮫﺎدت را ﺑﻪ او ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺪﻓﯿﻦ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺸﯿﯿﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
اﺻﻮل دﯾﻦ و ﻣﺬھﺒﺶ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺮار ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و رﺳﺎﻟﺖ ﺳﯿﺪاﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ و اﻣﺎﻣﺖ اﺋﻤﻪی
ﻣﻌﺼﻮم را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ«.
او در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ -ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣـﺎ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ و اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدش را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ً
ﮐﺮده و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻗﻄﻌﺎ اﻧﺠﺎم داده  ..و اﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽداد رﺳﺎﻟﺘﺶ را اﺑﻼغ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد«.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدش را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮد
رﺳﺎﻟﺘﺶ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮد« .و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و او ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻣﺮ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم داد و
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ را ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ«.
او ﺑﻪ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»وﻻﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ھﺴﺖ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ
ﻣﻌﺘﻘﺪم و ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ« .١
او ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﺷﯿﻌﯽ را ﺟﺰﺋـﯽ از اﯾـﻤﺎن ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را
ﻋﯿﻦ وﻻﯾﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺘﯿﺰ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻤﺎن اﯾﻤﺎن
ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ« .٢
او ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻃﺎﻋﺘﯽ از ﺣﮑﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺟﺰ ﺑﺮای اﺋﻤﻪ و ﻧﻮاﯾﺒﺸﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺪ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﮑﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮع ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
َ َ
َۡ
َ ُ
ِين َء َ
ٱ� َوأَط ُ
ام ُن ٓوا ْ أَط ُ
ِيعوا ْ َّ َ
�� ُّ� َها َّٱ� َ
ِيعوا ْ َّ
درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪیٰٓ ﴿ :
ٱلر ُسول َوأ ْو ِ� ٱ� ۡم ِر
ُ
مِن� ۡم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء .٣ [٥٩ :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ وﻟﯽ اﻣﺮ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ و

» -١ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ص.٢٠
 -٢ھﻤﺎن ص.٢٠

» -٣ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! از ﺧﺪا )ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻗﺮآن( و از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ﺧﺪا ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎ
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ّ
ّ
ﺳﻨﺖ او( اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و از ﮐﺎرداران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ«.
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اوﻟﻮاﻻﻣﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﻤﺎن اﺋﻤﻪ اﻃﮫﺎرﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم و ﺗﻨﻔﯿﺬ آن ﻣﮑﻠﻒ
ﺷﺪهاﻧﺪ .١
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻏﻠﻮ در اﺋﻤﻪ

ً
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺋﻤﻪ در اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﻄﻌﺎ اﻣـﺎم ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺤﻤﻮد،
درﺟﻪای واﻻ و ﺧﻼﻓﺘﯽ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذرات ﺟﮫﺎن ﺑﺮای وﻻﯾﺖ و ﺳﯿﻄﺮهاش
ﺧﻀﻮع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .٢
ﻣﺎ  -اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ  -ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذرات ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﺳﺠﺪه و ﺧﺸﻮع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
َ
َۡ
ۡ
ۡ
َۡ
ۡ
ُ
﴿� ُ َس ّب ُح ِ َّ�ِ َما � َّ َ َ
ِك ٱلق ُّد ِ
ت َو َما ِ� ٱ� ِ
�ز ٱ�كِي ِم﴾١
ٱلس�ٰ� ٰ ِ
�ض ٱل َمل ِ
ِ
ِ
وس ٱلع ِز ِ
]اﻟﺠﻤﻌﺔ.[١ :
»آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎنھﺎ و آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.
ﻣﺒﺮا و ّ
ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﺣﺎﮐﻢ )ﮐ ّﻞ ﺟﮫﺎن( اﺳﺖ ،از ھﺮ ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺒﯽ ّ
ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ،و

ﭼﯿﺮهی ﮐﺎر ﺑﺠﺎ اﺳﺖ«.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺋﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺎن ﺳﮫﻮ و ﻏﻔﻠﺖ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﺷﻮد« .و
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺮوج از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮی ]و ﻣﯿﻞ ﮐﺮدن[ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺳﺒﮏ و ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﺪارد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬھﺐ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺋﻤﻪی ﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﻣﻠﮑﻪ و ﻓﺮﺷﺘﻪی ﻣﻘﺮب و ﻧﺒﯽ ﻣﺮﺳﻠﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم ﻧﻤﯽرﺳﺪ« .٣
و ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب  /اﺟﻤﺎع را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ اﯾﻦ
اﻋﺘﻘﺎد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮﮐﺲ ﻏﯿﺮ اﻧﺒﯿﺎء را ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎ
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻔﺮ ﮐﺮده و اﺟﻤﺎع ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﺮ آن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ« .٤
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻏﻠﻮ و اﻓﺮاﻃﺶ را درﻣﻮرد اﺋﻤﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
 -١ھﻤﺎن ص.٢٤
 -٢ھﻤﺎن ص.٥٢
 -٣ھﻤﺎن ص.٥٢
» -٤اﻟﺮد ﻋﻠﯽ اﻟﺮاﻓﻀﺔ« ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ص.٢٣

١٥٠

ﻃﺎﻋﻮن

ﺧﻠﻘﺖ
»ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رواﯾـﺎت و اﺣـﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ رﺳﻮل اﻋﻈﻢ ج و اﺋﻤﻪ ،ﻗﺒﻞ از
ِ
ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻧﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻋﺮﺷﺶ ﻗﺮار داده و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻣﮑﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ  -در وﺻﻒ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم  -ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ  -ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در رواﯾﺎت ﻣﻌﺮاج وارد ﺷﺪه  -اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪم ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻢ«.
او از اﺋﻤﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻠﮑﻪی ﻣﻘﺮب و ﻧﺒﯽ ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰھﺮا ﻋﻠﯿﮫﺎ
اﻟﺴﻼم ]ﻧﯿﺰ[ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ« .١
ُ ۡ َ َ ّ َّ َ َ َ ۡ َ
َ ّ ۡ
َ َّ َ ُ َ
َ
َ
ۡ
ت وٱ� ِ
صفون] ﴾٨٢اﻟﺰﺧﺮف.[٨٢ :
ب ٱلس�ٰ� ٰ ِ
ب ٱلعر ِش �ما ي ِ
﴿سب�ٰن ر ِ
�ض ر ِ
»ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ و ﻋﺮش )و ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ( ﭘﺎک
و ّ
ﻣﻨﺰه از اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ )درﺑﺎرهی او( ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
او درﺑﺎرهی ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺋﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﺎﻧـﺎ ﺗﻌـﺎﻟﯿﻢ اﺋﻤـﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌـﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
ﺗﻨﻔﯿﺬ و ﭘﯿﺮوی از آن واﺟﺐ اﺳﺖ« .٢
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ و ﯾﺎ ﺣﮑﺎﯾﺎت اﻟﺮﻗﺎع و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎدرﺷﺎن آﻣﺪه ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ آن
اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ آﻧﮫﺎ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮآن روی ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﭼﻮن اﻗﻮال اﺋﻤﻪ ﻧﺰدﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ از ھﯿﭻ ﺳﻮ ﺑﺪان راه ﻧﺪارد.
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﯿﺎﺑﺖ از اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم

ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻔﺎت اﻣﺎم را از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺘﺶ ﺷﺮط
ً
و زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺒﻮت اﺳﺖ و ﻗﻮل و اﻣﺮش ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﺳﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻮد!.
ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻓﻘﯿﻪ در ھﺮﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ،ﻧﺎﺋﺐ
اﻣﺎم اﺳﻄﻮرهای و ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﺖ .او درﺗﺄﯾﯿﺪ رأﯾﺶ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﻪ اﺳﻢ
و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﻦ ِ
»ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﯾﺎ »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،اﺳﻄﻮرهاش را در ﻓﻘﯿﻪ

» -١ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ص.٥٣-٥٢
 -٢ھﻤﺎن ص.١١٣
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ﻣﺠﺘﮫﺪ ،ﺗﻤﺜﯿﻞ و ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣـﺎم ﻏﺎﯾﺒﺸﺎن ،ﻣﮫﺪی را ﺑﺮای ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻃﺮﻗﯽ
ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ]از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش[ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﻘﯿﻪ ،اﻣﺎﻣﺖ را زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﻋﺖ ﺗﺸﯿﻊ
را ﺑﺎ اﺣﯿﺎء اﺻﻠﺶ )اﻣﺎﻣﺖ( ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ﺧﻮد را در ﻣﻮﺿﻊ اﻣﺎم ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ .اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﻄﻮره و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺴﺎن راﺑﻪ
ﯾ ِﺎد اﻟﮫﻪھﺎی ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽاﻧﺪازد .در روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و رﺳﺎﻧﻪھﺎی اﯾﺮان ،ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻣﺎم ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﺳﻢﮔﺬاری ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎص و ﻣﻨﻈﻮری وﯾﮋه دارد.
آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ادﻋﺎی ﻣﮫﺪی و ادﻋﺎی ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﮫﺪی ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ھﺴﺖ و آن ھﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻊ و آﯾﺎﺗﺸﺎن ﻧﯿﺎﺑﺖ اﻣﺎم و
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ او را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ً
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﻄﻌﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ،ﺧﺼﺎﯾﺼﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﺎﺑﺖ
اﻣﺎم ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﻓﻮر دارﻧﺪ« .١
اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻣﮑﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﭘﺎپھﺎ و
ﮐﺸﯿﺶھﺎ در ﻧﻈﺎم روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﺼﺎری ﻣﯽاﻧﺪازد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻣﺎم ھﺴﺘﻨﺪ و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را اﻧﮑﺎر و رد ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را رد ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر در
ﺣﺪ ﺷﺮک ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﺳﺖ .٢
راﻓﻀﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻈﻔﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻻﻣﺎﻣﯿﺔ» ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺎ درﺑﺎرهی
ﻣﺠﺘﮫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﺎﺋﺐ اﻣـﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻼم در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ .ھﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪ ،ردﮐﻨﻨﺪهی اﻣﺎم اﺳﺖ و ﻣﻨﮑﺮ اﻣﺎم ﻣﻨﮑﺮ
اﻣﺎم اﺳﺖ ﺑﺮای او ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ و ِ
٣
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺪ ﺷﺮک ﺑﻪ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ« .
ﻣﺮدم
آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻧﯿﺎﺑﺖ از اﻣﺎم و ﺑﻪ اﺳﻢ ﺳﮫﻢ ﺧﻤﺲ ﺑﺮای اھﻞ ﺑﯿﺖ ،دﺳﺘﺮﻧﺞ
ِ
ﺷﯿﻌﻪ را ﻣﯽدزدﻧﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺼﺎرف ﺧﻤﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺧﻤﺲ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﮫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
و ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺮای اﻣﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻼم و اﯾﻦ ﺳﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺮ ّ
ﻋﺠﻞ اﻟﻠﻪ
» -١ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻻﻣﺎﻣﯿﻪ« ص ٥٧ﭼﺎپ داراﻟﻔﺮﯾﺪ ،در ﺑﯿﺮوت.
» -٢ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻻﻣﺎﻣﯿﻪ« ص ٥٧ﭼﺎپ داراﻟﻔﺮﯾﺪ ،در ﺑﯿﺮوت.
» -٣ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ« اﺛﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ص.٣٦٥
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ روﺣﻤﺎن ﻓﺪاﯾﺶ ﺑﺎد .اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻤﺲ ﺑﺮای ﺳﯿﺪھﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺸﺎن از ﺳﻮی ﭘﺪر ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد« .١
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت و ﺳﯿﺪھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ را ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﺮﻧﺞ
آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻤﺲ ﺑﻪ ﯾﻐﻤـﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑـﺎ ادﻋـﺎی ﻧﯿـﺎﺑﺖ از اﻣـﺎم ،ﺧﻮد را ﻣﻘﺪس ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ
و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺸﯿﻊ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎن و ﻣﺄواﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻼم و اﺳﺎرت ﺑﺸﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻏﻠﻮ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎرهی ﻗﻀﯿﻪی ﻧﯿﺎﺑﺖ اﻣﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ آن
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم آﯾﺖاﻟﻠﻪ و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ .زﯾﺮا از ﻓﺮﺿﯿﻪی
ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻣﻌﺼﻮم ﺑﮫﺮهای ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ ]و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﺮﺷﺎن ﺑﯽﮐﻼه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ[ و ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی از ﺑﮫﺎی اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض زدهاﻧﺪ.
راﻓﻀﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ،درﺑﺎرهی ﺧﻤﯿﻨﯽ و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اراﺋﻪ داده اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ً
»ﻗﻮل و اﻣﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﺳﺖ.
ى ٣إ ِ ۡن ُه َو إ ِ َّ� َو ۡ ٞ
﴿ َو َما يَن ِط ُق َعن ٱل ۡ َه َو ٰٓ
� يُ َ ٰ
و�] ﴾٤اﻟﻨﺠﻢ.[٤-٣ :
ِ
»و از روی ھﻮا و ھﻮس ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .آن )ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در
ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎده اﺳﺖ( ﺟﺰ وﺣﯽ و ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ )از ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺪو( وﺣﯽ و ﭘﯿﺎم ﻣﯽﮔﺮدد«.
آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﻌﺼﻮم ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪ
وﻻﯾﺘﺶ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ذﮐﺮ
ً
ﺷﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎی ﻧﯿﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻠﻪ از او را ﮐﺮد؟ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻨﺰﻟﺖ،
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻔﺎوت در آﺛﺎر اﺳﺖ«.
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ً
»ﻗﻄﻌﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺼﻮم از ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و
ﻏﻠﺒﻪی ھﻮا و ھﻮس و ﻋﻮاﻃﻒ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺮار دارد و ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﻮاھﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ
ﻓﻘﯿﮫﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ زھﺪ و ﺗﻘﻮی ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ،ﻣﺮدم
از ﻣﯿﻞ و ﮔﺮاﯾﺸﺶ ﺑﻪ ﻣﺎل و اوﻻد و ﺷﮫﻮات ،ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از وﻻﯾﺖ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ«.
» -١ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ« اﺛﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ص.٣٦٥

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﺳﭙﺲ اﻗﻮال ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﮫﺎﯾﺸﺎن را در ﻋﺪم اﺛﺒﺎت ﻧﯿـﺎﺑﺖ ﻣﯽآورد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻨﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻻﯾﺖ در ﻓﺘﻮی و ﻗﻀﺎء )داوری( و اوﻗﺎف
ﻧﯿـﺎﺑﺖ ﻓﻘﻂ در
ِ
ﻋﺎﻣﻪ و اﻣﻮال ﻏﺎﺋﺐ و ارث ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وارﺛﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻮارد ﺷﺒﯿﻪ آن وﺟﻮد دارد و ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺮدن در دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی ﻣﺮدم ،ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺪی
اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺗﻤﺎم ﻓﻘﯿﮫﺎن ﺣﻖ اﻣﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﮫﺎ ،اﻣﯿﺮ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﻓﺴﺎد در زﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
و از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺮای ﭼﻪ ﺟﻨﺎب ﺑﺰرﮔﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ١٩٧٩/٣/٣٠از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان درﺑﺎرهی
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ھﻤﻪﭘﺮﺳﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ]ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﻼم را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻧﻪ[ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﮐﺴﯽ رأی و ﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ِ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ ُ ۡ ُ َّ َّ َ َ َ َ َّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َّ ٓ َّ ُ َ ٰ َ ّ ُ ۡ َ ّ ُ َ َ ٰ َّ َ ۡ ََ
�ن أ��
﴿إ ِ ِن ٱ��م إِ� ِ� ِ أمر �� �عبدوا إِ� إِياه ۚ �ل ِك ٱ�ِين ٱلقيِم و� ِ
َ ََۡ َ
ٱ�َّ ِ
اس � �عل ُمون﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[٤٠ :
»ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ از آن ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺑﺲ ﻧﻪ از آن ﻣﺮدم وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ««.
]ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼم ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ[.
ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻏﺎﻟﯽ و اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ .او ﺑـﺎ ادﻋـﺎی ﻧﯿـﺎﺑﺖ از
اﻣﺎم در ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ و در ﺟﻤﯿﻊ وﻇـﺎﺋﻒ و ﺧﺼﺎﺋـﺺ اﻣﺎم ،اﻣﺎﻣﺖ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
اﺣﯿﺎء ﺗﺸﯿﻊ و ﺑﺤﺚ ﻣﮫﺪوﯾﺖ  -آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رواﻓﺾ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ  -اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﮫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﯿﭻﮐﺲ ﺟﺰ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﯿﻌﻪ را
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی اﯾﻦ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ،ﻧﺎﺋﺐ اﻣﺎم ﻏﺎﺋﺐ اﺳﺖ و ﺳﻠﻄﻪی ﺷﺮﻋﯽ در
اﻣﺎم ﻏﺎﺋﺐ و ﻧﺎﺋﺒﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رھﺒﺮی اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ
ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺰد اﻣﺎﻣﯽھﺎ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ و ﺗﻼش اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ھﺮ ﺑﻼدی ،ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ وﻻﯾﺖ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﯿﻌﻪاﻧﺪ .او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻀﯿﻪی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻧﯿﺎﺑﺖ از اﻣﺎم
ﮐﺘﺎب »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« ﯾﺎ »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« را ﻧﻮﺷﺖ.

١٥٤

ﻃﺎﻋﻮن

ھﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﻏﯿﺮ از ﺣﮑﻢ اﺋﻤﻪ و ﻓﻘﮫﺎی ﺷﯿﻌﻪی ﻧﺎﯾ ِﺐ آﻧﮫﺎ ،ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻧﺒﻮد اﻣﺎم ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و ھﻤﯿﻦﻃﻮر ،ھﺮ
ﺧﺎﻃﺮ ،ﺧﻼﻓﺖ راﺷﺪه ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ِ
ِ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﻧﺎﺋﺐ اﻣﺎم  -ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻓﻘﯿﻪ
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻘﯿﺪهاش درﺑﺎرهی ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻗﻮل اﻣﺎﻣﺶ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ً
»ﻗﻄﻌﺎ ﻗﻀﺎوت ،در ﻧﺒﯽ و ﯾﺎ وﺻﯽ و ﯾﺎ ﻓﻘﯿﻪ  -ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﯿﻪ راﻓﻀﯽ  -ﺣﺼﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ،اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و رھﺒﺮﺷﺎن اﺳﺖ«] .ص٧٦
ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ[.
وﻗﺘﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را درﺑﺎرهی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدهﻟﻮﺣﯽ
ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺟﻤﺎﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﺸﺎن ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﺸﺎن
ً
ﺧﻮاب اﯾﻦ ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎن ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
و
ﻏﻔﻠﺖ
ﭼﻘﺪر
واﻗﻌﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﯽﺑﺒﺮﯾﻢ .و
ِ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺟﻬﺎد

ﻧﯿﺎﺑﺖ از اﻣﺎم در اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ھﺮﭼﯿﺰی ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ]دﺳﺘﻮر[ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﮫﺎد.
ﺒﺖ وﻟﯽ اﻣﺮ و ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺼﺮ ﻋﺠﻞ اﻟﻠﻪ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ،
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻋﺼﺮ ﻏﯿ ِ
ﻧﻮاﺑﺶ  -ﻓﻘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺘﻮی و ﻗﻀﺎء ھﺴﺘﻨﺪ  -در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ و ﺳﺎﺋﺮ
وﻇﺎﺋﻒ اﻣﺎم ،اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﮫﺎد« .١
ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺣﮑﺎم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪاش درﺑﺎرهی ﻧﯿﺎﺑﺖ اﻣﺎم ،ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ.
ﺷﯿﻌﯿﺎن از زﻣﺎنھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ آن در
ﻧﺰدﺷﺎن وﺟﻮد اﻣﺎم ﻋﺎدل اﺳﺖ و اﻣﺎﻣﺸﺎن اﻣﺮوزه ،ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
را اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻋﺪهی ﮐﻤﯽ از آﻧﮫﺎ.
در ﻋﺮاق ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﻇﻢ اﻟﮑﻔﺎﺗﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﯿﭻ اﺣﺪی از
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﻧﻪ ﻋﻮام آن ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ .و اﺳﺘﺎد
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻼح ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﺒﻪھﺎﯾﺶ
اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ رﮐﻌﺖھﺎﯾﺶ  -واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ  -و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺨﺸﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤـﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﻪ اﻗﺎﻣﻪی ﺟﻤﻌﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ

» -١ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ« ج ،١ص.٤٨٢

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی او .اﯾﻦ را دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﻮس ،ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ آﻧﮫﺎ را دﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻔﺮ ﺷﯿﺦ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﮐﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺷﯿﺦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ .١
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ در ﺗﺮک ﯾﺎ ادای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ،اﺧﺘﯿﺎر
ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺣﺎﻟﺖ
اﺧﺘﯿﺎر وﺟﻮد دارد و اﻓﻀﻞ و ﺑﮫﺘﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮ ادای ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ و ﺑﮫﺘﺮ
از آن ادای ھﺮدو اﺳﺖ« .٢
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ و در روز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺑﻌﺪ از اذان ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﻊ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ« .٣
درﺑﺎرهی ﺷﺮوط ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد آﻧﮫﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
آﻧﮫﺎ اﻣﺎم اﺳﺖ« .٤
ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوتھﺎی اﻋﺘﻘﺎد اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﻪ درﺑﺎرهی ﻣﮫﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﺘﻘﺎد
ﺷﯿﻌﯿﺎن درﺑﺎرهی ﻣﮫﺪی ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و ارﮐﺎن آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﮫﺎد و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﻣﮫﺪی ﺧﺮوج ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﻮر را اﻧﺠﺎم
دھﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،درﺑﺎرهی اﺻﻮل اﺳﻼم  -ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ  -اﻋﺘﻘﺎدات ﮔﻤﺮاه و
اﻣﺎم ﻏﺎﯾﺒﺸﺎن اﺳﺖ .در
ﻗﺮآن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺰد ِ
ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰی دارﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ ِ
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻗﻀﯿﻪی ﻣﮫﺪی را ﺧﺒﺮی از اﺧﺒﺎر آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﻧﺰد ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون و ﻏﯿﺮه اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮای
آن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .و ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺪی را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺰد اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻣﺠﺘﮫﺪی ﻣﺘﺄول
اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ،ﮐﺎﻓﺮی ﮔﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﻋﺎﻟﻤﺸﺎن ،ﺻﺪوق  -اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ  -ﮔﻔﺘﻪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ÷ و ﻏﯿﺒﺘﺶ را اﻧﮑﺎر
ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻠﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮای آدم ،اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ«] .إﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ص .[١٣
 -١اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ در ﮐﻮﯾﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﻮس در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻓﻘﻪ
اﻻﻣﺎﻣﯿﺔ« ﭼﺎپ ﺳﺎل  ١٣٩٨آن را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
» -٢ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ« ج ،١ص.٢٣١
 -٣ھﻤﺎن.
 -٤ھﻤﺎن.

١٥٦

ﻃﺎﻋﻮن

و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ درﺑﺎرهی اﺳﻢ ﻣﮫﺪی و ﺣﯿﺎﺗﺶ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .در ﻧﺰد
ﺷﯿﻌﻪ ،او ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮی اﺳﺖ و ﻧﺰد اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ .ﻧﺰد
ﺷﯿﻌﻪ او زﻧﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺰد اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ھﻨﻮز ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮدو ﻓﺮﻗﻪ در ﻣﻮرد ﻣﮫﺪی ﻣﺘﻔﻖاﻟﻘﻮل ھﺴﺘﻨﺪ ]و ﯾﮏ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ[ ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ آﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺰارﻫﺎ و ﻗﺒﺮﻫﺎ در ﻧﺰد ﺧﻤﯿﻨﯽ

ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎرهی ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ )ﺧﺎک ﮐﺮﺑﻼ( در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺗﺮﺑﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،اﻓﻀﻞ اﺳﺖ  -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺠﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺎکھﺎ ﺑﺮﺗﺮ
اﺳﺖ  -ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺠﺪه زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ھﻔﺖﮔﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ و  -ﺑﻪ ﻣﻸ
اﻋﻠﯽ  -ﺻﻌﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ« .١
ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎک در ﻧﺰدﺷﺎن دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺎدھﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ در ﺷﺮﻋﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮردن آن ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ھﯿﭻ ﺧﺎک دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم و
ﺧﺎک ﻗﺒﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج .
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺣﺘﯽ ِ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
» ﺧﻮردن[ ﺧﺎک ﻗﺒﺮ ﺳﯿﺪﻣﺎن اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺷﻔﺎ ،از ﺑﻘﯿﻪی ﺧﺎکھﺎ
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮردن آن ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﺧﺎکھﺎ ،و ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﺨﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺧﺎک ﻗﺒﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﻤﯽرﺳﺪ« .٢
از ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﺸﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﻞ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﻓﻀﻞ آﻧﮫﺎ  -ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ  -ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام اﺳﺖ ﺳﭙﺲ
ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ و اﻗﺼﯽ« .٣
درﺑﺎرهی ﺷﺮوط اﻋﺘﮑﺎف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

» -١ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ« ج ،١ص.١٤٩
 -٢ھﻤﺎن ج ،٢ص.١٦٤
 -٣ھﻤﺎن ج ،١ص.١٥٢

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

١٥٧

»ﭘﻨﺠﻢ :اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ ج و
ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺼﺮه و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﺷﮑﺎل دارد« .١
ﻣﻘﺪﺳﺎت و ﮐﻌﺒﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﻠﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ
ً
ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﯽآﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎرا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻤﯿﻨﯽ آورده ،اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻤﺎز در ﻣﺰارھﺎ و ﻗﺒﺮھﺎ در ﻧﺰدﺷﺎن ﻣﺸﺮوع و ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻗﺒﺮ اﺋﻤﻪ ﯾﺎ در ﻃﺮف راﺳﺖ آن و ﯾﺎ ﭼﭗ آن ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ اوﻟﯽﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﮐﻨﺎر ﺳﺮ اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی اﻣﺎم
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﻧﺪ« . ٢
و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻤﺎز در ﻣﺰارھﺎی اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ اﻟﺴﻼم ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺰار اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ÷ و اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ÷«  .٣ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ و زﯾﻨﺖ دادن اﯾﻦ ﻣﺰارھﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ.
اﺳﺘﺎد ﻧﺪوی درﺑﺎرهی ﻣﺰار »ﻋﻠﯽ اﻟﺮﺿﺎ« در ﻣﺸﮫﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪای وارد ﻣﺰار ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ھﯿﭻ اﺣﺴﺎﺳﯽ
ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﯾﯽ در ﺣﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻏﺮق در ﺣﺞ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ و
زاری و ﺷﯿﻮن ﻣﺮدان و زﻧﺎن در آن ﻃﻨﯿﻦاﻓﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﮔﺮانﺑﮫﺎﺗﺮﯾﻦ زﯾﻨﺖھﺎ،
آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺛﺮوت ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﺻﺪﻗﺎت ﻓﻘﯿﺮان ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ از ﮐﻤﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران و ﺗﻘﻮای اﻓﺮاد آن ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .٤
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺤﻔﻪ اﻹﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»آﻧﮫﺎ ﻗﺒﺮھﺎی اﻣﺎﻣﺎن را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ دور آن ﻃﻮاف و ﺑﻪﺳﻮی آن و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﻣﻮر دﯾﮕﺮی را ھﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎ
ﺑﺖھﺎﯾﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ،روز
ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻗﺪھﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ب ﺑﺮو و ﮐﺎرھﺎی آﻧﺎن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻦ .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﯾﮏ َد ُھﻢ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻗﺒﺮ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﮐﺮم اﻟﻠﻪ وﺟﮫﻪ و
 -١ھﻤﺎن ج ،١ص.٣٠٥
 -٢ھﻤﺎن ج ،١ص.١٦٥
 -٣ھﻤﺎن ج ،١ص.١٥٢
 - ٤ﻣﺠﻠﻪی اﻋﺘﺼﺎم ﺷﻤﺎرهی  ٣ﺳﺎل .٤١

١٥٨

ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ س اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ - ،اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ  -ﺷﮑﯽ
در ﺷﺮک ورزﯾﺪن آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« .١
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ]و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ[ ﻋﯿﺪ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن

از اﺣﺘﺮام و اﮐﺮام ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﻧﺰد ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ھﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ او آن را از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﺎﻣﯽ
ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن در آن ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه در آن را ﺗﺸﺮﯾﻊ ﮐﺮده و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و از ﺟﻤﻠﻪی ﻏﺴﻞھﺎی ﻣﺴﺘﺤﺐ ،ﻏﺴﻞ روزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن و ﻧﯿﺰ روز
ﻧﻮروز اﺳﺖ« .٢
و ھﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ از روزهھﺎی ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺟﻤﻠﻪ روز ﻏﺪﯾﺮ ﮐﻪ  ١٨ذي
اﻟﺤﺠﻪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ روز ﻧﻮروز« .٣
ﭘﺲ او ﻧﻮروز و ﻏﺪﯾﺮ را ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ] .و روزه را
درآنھﺎ ﺷﺮع ﮐﺮده اﺳﺖ[.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺎﯾﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺟﺰﺋﯽ از
اﺳﻼم اﺳﺖ و ھﺮﮐﺲ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد اﺳﻼم را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ« .٤
ﺷﺬوذات ]ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ[ و ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻓﻘﻬﯽ

ھﻢاﯾﻨﮏ ﺑﺮﺧﯽ از آرای ﻓﻘﮫﯽ را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽآورﯾـﻢ .اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ھﺮﮔـﺎه آرای
ﻓﻘﮫﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ ]و ﺗﺎزهای[ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ،از اﺟﺘﮫﺎداﺗﯽ اﻧﻔﺮادی ]ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮدﺷﺎن
اﯾﻦ اﺟﺘﮫﺎدات را ﮐﺮدهاﻧﺪ[ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ]و اﺻﻠﯽ[ از ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪارد.
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ و ﺧﻨﺪهدار را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺷﺒﺎھﺖ دارد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

 -١ﻣﺨﺘﺼﺮاﻟﺘﺤﻔﻪ اﻹﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ.
 -٢ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ج  ،١ص  ٩٨،٩٩و .١٥٢
 -٣ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ،ج ،١ص  ٣٠٢و .٣٠٣
 -٤ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪی راﻓﻀﯽ اﯾﻦ ﻗﻮل او را در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺷﯿﻌﻪ در ﺗﺮازو« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ص.٢٥٨
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• ﻃﮫﺎرت ﺑﺎ آب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از اﺳﺘﻨﺠﺎء ]ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺧﻮد از ﺑﻮل و ﻣﺪﻓﻮع[ ﺟﺎﯾﺰ و
اﯾﻦ آب ﭘﺎک اﺳﺖ .١
• ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺐ اﺳﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .٢ﺑﯿﺎن ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﻧﻮاع ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﺟﻨﺐ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﺠﺰ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه(.
• ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﻄﻼت روزه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( ﺻﺒﺢ ﮐﺮدن ]ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از اذان ﺻﺒﺢ[ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺟﻨﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻋﻤﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ب( ﺑﺮدن ﺳﺮ در آب ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط.
• از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﺒﻄﻼت ﻧﻤﺎز ﻗﺮار دادن ﯾﮑﯽ از دﺳﺖھﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ] .ﯾﻌﻨﯽ
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ [.ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﻄﻼت ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از] :ﭘﯿﺶ
آﻣﺪن[ ﺣﺪث ]ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻮ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ[ و ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﻗﺮار دادن ﯾﮑﯽ از دﺳﺖھﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ ،آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .٣
و ﮔﻔﺘﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻓﺎﺗﺤﻪ اﮔﺮ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧﺪارد .٤
• ﺳﻼم ﮐﺮدن از ﺳﻮی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و
ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻧﯿﺰ در ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎز واﺟﺐ اﺳﺖ ٥ .و واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﺳﻼم در
ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ٦ .و ھﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎن دور ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻨﯿﺪن آن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺻﺪا دارد ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ.
• ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮدن در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد) .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ( .٧
 -١ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ،ج ،١ص.١٦
 -٢ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ،ج ،١ص.٣٨
 -٣ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ،ج ،١ص.٢٨٠
 -٤ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ،ج ،١ص.١٩٠
 -٥ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ،ج ،١ص.١٨٧
 -٦ھﻤﺎن ،ج ،١ص.١٨٧
 -٧ھﻤﺎن ،ج ،١ص  ١٨٩و .١٨٨
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ﻃﺎﻋﻮن

• ﻃﮫﺎرت ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻤﺎز ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ) .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﮫﺎرت ﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ در
ﺳﺠﻮد ﺷﺮط ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮﺿﻊ دﯾﮕﺮ ،ﻧﺠﺲ ﺑﻮدن آن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد(.
• ﻟﺒﺎس ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﮐﻮدک ﭘﺎک اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﻮل ﻧﺠﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ) .١ﻟﺒﺎس
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﮐﻮدک زن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮد ]واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ[ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ،
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﻟﺶ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(.
• ﻟﻮاط ﺑﺎ زﻧﺎن) :ﻗﻮل ﻣﺸﮫﻮر و ﻗﻮی ﺟﻮاز دﺧﻮل ھﻤﺴﺮ از ﭘﺸﺖ اﺳﺖ(.
• ﻟﺬت ﺑﺮدن از ھﻤﺴﺮ ﺷﯿﺮﺧﻮار ]ﺑﭽﻪای ﮐﻪ در ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺑﻪ ازدواج درآﻣﺪه
ُ
اﺳﺖ[ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد) .دﺧﻮل در ھﻤﺴﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻧﻪ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﺬتھﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﺎ ﺷﮫﻮت و ﭼﺴﺒﯿﺪن و دﺳﺖﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮ
روی ران او ﺣﺘﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﯿﺮﺧﻮاره ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد( .٢
• ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زن و ﺧﺎﻟﻪاش ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ) :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ازدواج
ﺑﺎ زﻧﯽ ،ﺧﻮاھﺮزاده و ﯾﺎ ﺑﺮادرزادهی آن زن را ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد در آورد ،ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزهی ھﻤﺴﺮ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﺎ زﻧﯽ ،ﻋﻤﻪ و
ﺧﺎﻟﻪاش را ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد درآورد ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ( .٣
• در ﻣﻮرد ﻣﺘﻌﻪ )ﺻﯿﻐﻪ() :ﺻﯿﻐﻪ ﺑﺎ زن زﻧﺎﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ( .٤
)ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و او ﺷﺮط ﻗﺮار دھﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ رود و ﯾﺎ روز و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ]اﻟﺒﺘﻪ[ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن( .٥
ﻧﺰد آﻧﮫﺎ )ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در »اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ« ﻃﻮﺳﯽ آﻣﺪه( وﺟﻮد ﺷﺎھﺪ و ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺑﺮای
ﺻﯿﻐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﺮای ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از زن ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻮھﺮ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
و ﯾﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ آﯾﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﭘﺪرت ﻣﻮرد دﺧﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪای ﯾﺎ ﻧﻪ؟ .٦

 -١ھﻤﺎن ،ج ،١ص ١١٩و .١٢٥
 -٢ھﻤﺎن ،ج ،٢ص.٢٤١
 -٣ھﻤﺎن ،ج ،٢ص .٢٧٩
 -٤ھﻤﺎن ،ج ،٢ص.٢٩٢
 -٥ھﻤﺎن ،ج ،٢ص .٢٩١
» -٦اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ« از ﻃﻮﺳﯽ ،ص .٤٨٩
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آﯾﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ از اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ؟

ﺑﯿﺸﺘﺮ رھﺒﺮان ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﯾﻦ اﻓﮑﺎری را ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدﯾﻢ ،داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی او و ﯾﺎراﻧﺶ از ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ،
ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﺘﺪل در وی ﮐﻪ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﻮاب :ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ .وﻟﯽ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﻤﺎن
را از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﺳﻠﻮب ﺟﺪﯾﺪ و راه و روش ﻋﻮام و ﻋﻮاﻣﺎﻧﻪ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﺑﺮﺣﺬر دارﯾﻢ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﺧﻤﯿﻨﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و ﻋﻤﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ را
ً
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از زﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺶ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ]ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﺟﻮد[ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ
آﻧﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ .در ﺧﻼل اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،روزﻧﺎﻣﻪی »اﻟﮑﻔﺎح
اﻟﻌﺮﺑﯽ« دﯾﺪاری را ﺑﺎ وی ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ﮐﻪ ]ﻣﺸﺮوح[ آن در ﺷﻤﺎرهی  ٢٣اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه
ً
اﺳﺖ] .ﻣﺜﻼ[ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﻧﻘﻼب ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ رھﺒﺮی آن را ﺿﺪ ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ،ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼب در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،اﻧﻘﻼب اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﮫﺎد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﺿﺪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اھﻞ ﮐﻔﺮ ،ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ از ﺟﮫﺎد ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ؛ ﺗـﺎزه اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑﺮدن ﻟﻔﻆ اﻧﻘﻼب را ]ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﮫﺎد[ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
و در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﮑﻔﺎح ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از
آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ھﻤﺎن دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻼشھﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آن
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ؟
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاب داد» :ﺷﯿﻌﻪ از آﻏﺎز ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ ]دراﯾﻦ راﺳﺘﺎ[ ﺗﻼش
ً
ﮐﺮده !! .و اﯾﻦ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻤﻼ در ﻋﮫﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻧﯿﺰ در
ﻋﮫﺪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ÷ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﺳﺖ] .و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار
ﺷﻮد[ اﻣﺎ ﺳﺘﻤﮑﺎران در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﻼم در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮدهاﻧﺪ و در دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑـﺎ اﺗﮫﺎﻣـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻗﺮﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺮوھـﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﯽ ﻣﺰدور را ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ و
ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤـﺎن را ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒـﺎرزه ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ]ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ[ ﺣﮑﻮﻣﺖ
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اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﻼم در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺎدی ،ﻣﻌﻨﻮی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ]ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ[ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﯿﻢ«] .ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻮاب[
ﻧﮑﺎت و ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ

 -١ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ]ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ[ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧـﺎن .ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ او را ﺣﻤـﺎﯾﺖ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اھـﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ]دﯾﮕﺮ در اﯾﻨﺠﺎ[ از ﺗﻘﯿﻪ ﺑـﺎ آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ً
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ  -ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف و ﺑﯽﭘﺮده  -ﭘﺲ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺬھﺒﯽ.
 -٢ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
و ﻋﻠﯽ س ﺑﻮده ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ

در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق و ﻋﺜﻤﺎن ش ﺑﻮده ،ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺒﻮدهاﻧـﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﯽ ﺟﺎھﻠﯽ و ﮔﻤﺮاه[ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺣﻖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺿﻼﻟﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -٣اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑـﺎرهی ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺗﻘﯿﻪ و ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮای اﺗﮫﺎم

وارد ﮐﺮدهی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺻﺤﺎب اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ش
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ اﻧﮑﺎر ﺣﺪﯾﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮی ﻧﺰد اھﻞ ﺳﻨﺖ ]دراﯾﻦ ﻣﻮرد[
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ]از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ[ را ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .و در

ﻧﺘﯿﺠﻪ دوﻟﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﺣﻘﺎﻧﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻋﻠﯽس را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺰاج و ھﻮا و ھﻮسھﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺗﺸﮑﯿﻼت راﻓﻀﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺘﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ »ﻣﮫﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ« ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺳﺒﺖ ﻓـﺮا رﺳﯿﺪن ﻣـﺎه ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ١٣٩٩ﻣﯽﺑـﺎﺷﺪ
ﮐـﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،اﻧﻘﻼب ﺷﯿﻌﯽ آزاد و
َ
ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ اھﺪاف ﻋﺎﻟﻢﮔﯿﺮ دارد«.
ُ ُ َ َّ َ
َۡ
ﺷﯿﻌﯽ آزاد!َ ﴿ :ك ُ َ ۡ َ ٗ َ ۡ ُ
�ت � َِمة � ُرج م ِۡن أف َ�ٰهِ ِه ۡ ۚم إِن َ�قولون إِ� كذ ِٗبا﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ» .[٥ :ﭼﻪ
ﺳﺨﻦ )وﺣﺸﺘﻨﺎک و( ﺑﺰرﮔﯽ از دھﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ!! آﻧﺎن ﺟﺰ دروغ و اﻓﺘﺮاء ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ«.

ﺑﺎب دوم :ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺬری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﺳﭙﺲ ھﻤﯿﻦ ﻓﺮد در ﻣﻮرد آن ﺑﯿﺪاری ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺟﺎی ﺟﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﯾﺠﺎد
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﻌﻨﻮی ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  -ﻣﻮدودی  -ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از ﻧﻘﺶ ﻋﺜﻤﺎن در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮری ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل رواﻓﺾ را ﺑﮑﺸﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را از ]ﺻﺤﺒﺖھﺎی[ دﯾﮕﺮان ]ﺑﻪ زور[
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﺮ ﮐﺘﺎب و روزﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ] .ﺗﺎ از آن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ[.
اﺳﺘﺎد ﻣﻮدودی  /اﻋﻤﺎل و ﮐﺎرھﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺰرﮔﯽ را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .و ﺗﺎرﯾﺦ
ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺟﺰ ﻧﻘﺪ ﻋﺜﻤﺎن س را ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
و ﻣﻼﺋﮑﻪ از وی ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ،اﺷﺘﺒﺎھﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮدودی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ]ھﯿﭻﮐﺲ ﺟﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ[ و ﺑﻪ ﻗﻮل
ﹴ
ﺟﻮاد ﻛﺒﻮة :ھﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺸﻨﺪهای ھﻢ ﻟﻐﺰﺷﯽ دارد.
ﻣﻌﺮوف :ﻟﹺﻜ ﱢﻞ
ﭘﺲ آﯾـﺎ در ﺗﺼﺮﯾﺤـﺎت و ﮔﻔﺘﻪھﺎی رواﻓـﺾ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫـﺎ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را[
ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ[ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟! و ﺗﺎ ِﮐﯽ رھﺒﺮان اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖھـﺎ

اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﻞھﺎی داﻋﯿـﺎن را ﺑﯽارزش ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و
ﺷﺎھﺪ و ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟!.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 ﻣﺎده دوازدھﻢدﯾﻦ رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ،اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی دوازده اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺎ اﺑﺪ ﻏﯿﺮ

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺗﻘﯿﻪای ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﻣﺬھﺒﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻌﻔﺮی دوازده
اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
 ﻣﺎده دومﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ و رھﺒﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺎﻣﯽ از ﺳﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ج ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ
آن اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻨﯽ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﻧﮫﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
اﻟﮫﯽ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ و ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ دارﻧﺪ.
 ﻣﺎده ﭘﻨﺠﻢوﻻﯾﺖ اﻣﻮر و اﻣﺖ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم ﻣﮫﺪی  -ﻋﺠﻞ اﻟﻠﻪ ﻓﺮﺟﻪ  -در ﺟﻤﮫﻮری

آن ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎدل ،ﺑـﺎ ﺗﻘﻮا ،آ ﮔﺎه ﺑﻪ زﻣـﺎن ،ﺷﺠﺎع ،ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺪﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﻼﻣﯽ از ِ
ﻣﺮدم آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و او را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ .و در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﮫﯽ اﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ را اﺣﺮاز
ﮐـﺮد ،رھﺒﺮ ﯾـﺎ ﻣﺠﻠﺲ رھﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻓﻘﮫﺎی ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدهی ﺻﺪ و ھﻔﺘﻢ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
 ﻣﺎده ﺻﺪ و ھﻔﺘﻢھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و رھﺒﺮی ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﮫﺎی ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﯾﻂ

ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎدهی ﭘﻨﺠﻢ از ﻗﺎﻧﻮن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در
ﻣﻮرد ﻣﺮﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﺑﺰرگ ،رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻣﺎم اﻟﺨﻤﯿﻨﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ،
اﯾﻦ رھﺒﺮ وﻻﯾﺖ اﻣﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎ از ﺳﻮی او ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻏﻠﻮ و اﻓﺮاط
و ﺗﻔﺮﯾﻂ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد:
ﭘﺲ ﻣﺬھﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺟﻌﻔﺮی اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ رﮐﻨﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن اﺳﺖ و ھﺮﮐﺲ رﮐﻨﯽ از
ارﮐﺎن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﺋﻤﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻏﯿﺎب ﻣﮫﺪی از آن ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺬری ﺑﯿﺎورد و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻣﺠﻠﺲ رھﺒﺮی ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و دﯾﺪار ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﮑﻔﺎح اﻟﻌﺮﺑﯽ« و از ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮﻧﺸﺎن
ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ آن را ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده و ﻧﯿﺰ اﻧﮑﺎر ﻧﻈﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺣﺘﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻌﺎرﺿﯽ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری  -ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻓﺮدی راﻓﻀﯽ و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺜﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺣﺴﻦ ﻇﻦ دارﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درﯾﺎ ﺑﺬر ﻣﯽﮐﺎرد و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯽدﻣﺪ.

ﺑﺎب ﺳﻮم:
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﻦ ﺑﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞھﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد:

 -١اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﻘﻼب اﯾﺮان.
 -٢ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ رواﻓﺾ در ﺧﻠﯿﺞ و ﻋﺮاق.
 -٣ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهی ﺗﻘﺎرب رواﻓﺾ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -٤ﻧﻘﺸﻪھﺎی رواﻓﺾ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم.
 -٥اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان.

ﻓﺼﻞ اول:
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺤﺚھﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
•
•
•
•

اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﻧﻘﻼب اﯾﺮان.
از ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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ﻃﺎﻋﻮن

اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ

ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎ
ً
آن آراء و ﻧﻈﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ]از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮدﻣﺪاران ﻗﺮار
دارد[ ﺑﺮ آن آﮔﺎه ﺷﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻻزم دﯾﺪﯾﻢ،
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ اﺻﻞھﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﻼل آن واﻗﻌﯿﺖ رواﻓﺾ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎی
ﺑﺎﻃﻨﯽ و روشھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
اﺻﻮل ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن و ﺑﻌﻀﯽ از اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در ﺧﻼل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﻢ ،ﺗﮑﯿﻪ
و اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد:
 -١ﻣﺮﮐﺰ رھﺒﺮی ﺷﯿﻌﻪ و ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺷﯿﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و در
ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘـﺎﺑﺶ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﺎره ﮐـﺮده و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،در دﯾﺪاری ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ در  ١٩٧٨/٦/٢٦ﺑﺎ او اﻧﺠﺎم داده
ً
ﺑﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﻄﻌﺎ رھﺒﺮی ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﺮان و ﻗﻢ ﻗﺮار دارد و
او ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﮫﺎن ﺷﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع از ﺳﻠﻄﻨﺖ و آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رھﺒﺮی دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻮدﻧﺪ،
ً
اﺧﺘﻼف وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺳﺮی از راﻓﻀﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ داﺋﻤﺎ
ﺑﺎ رﺟﺎل دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ و ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ
وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻋﻠﻤﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮورش و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺸﯿﻊ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ،
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ در اﺳﻢھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽزدﻧﺪ و
ُ
ﮐﻨﯿﻪی ﻓﺎرﺳﯽ را از آن ﺣﺬف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﻤﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ً
واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺘﺎ ﻋﺮﺑﯽ و از آل ﺑﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺪﺷﺎن در ﺳﺎل ﻓﻼن ،ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮده و اﻣﺮوزه آﻧﮫﺎ ﺑﻪ وﻃﻦ و ﻣﻤﺎﻟﮑﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ در
ﺑﻼد ﻋﺮﺑﯽ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻨﺪ.
 -٢اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ رواﻓﺾ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﮫﻢ دوﺳﺘﯽ و ﭘﯿﺮوی رواﻓﺾ از رھﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ،در
ﮐﻨﺎر ھﻢ اﺳﺖ] .ﺣﺎل اﯾﻦ رھﺒﺮ ھﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎﺷﺪ[ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دو
ﻣﺜﺎل ﻣﯽآورﯾﻢ.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﻣﺜﺎل اول :در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩٦٨ﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﺮای دﯾﺪاری ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ رﻓﺖ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
دﯾﺪار ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ]در ﮐﻮﯾﺖ[ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ
ً
راه ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﺎ ﻗﺼﺮ را ﮐﻪ ﺣﺪودا  ١٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻓﺮش ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ رﺋﯿﺲ و رھﺒﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرود ھﻤﯿﻦ
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮان ﮐﻪ اﻃﺮاف راه را ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﺷﺎه ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎه از ﮐﺸﻮر
ﺧﺎرج ﺷﺪ آن را ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ .و از اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و از ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ اﺗﮫﺎم وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺳﺎواﮐﯽ را در
ﺑﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﻪ ﮐﻢ ھﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻪﺳﻮی اﻧﻘﻼب ﻧﺸﺎﻧﻪ رود.
ﻣﺜﺎل دوم :دﺳﺘﮕﺎه رھﺒﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮی در ﺳﻮرﯾﻪ رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه
ﻣﺨﻠﻮع و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ داﺷﺖ و رواﺑﻂ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ از
ﻗﺒﻞ ﺷﺪ .و در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رواﺑﻂ ﻗﻮی آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه،
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟!.
ﺒﺎن رھﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و رھﺒﺮی دﯾﻨﯽ ﻗﻢ
ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ھﻢﭘﯿﻤﺎن و ﭘﺸﺘﯿ ِ

ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل اﯾﻦ رھﺒﺮان[ ھﺮ ھﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﯾﺎت در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﯾﺮان رواﺑﻂ ﭘﺎﯾﺪار و
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺪون ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻠﻊ و
ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع اﯾﺮان داﺷﺘﻨﺪ .و ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ِ
ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮﺗﺒﻪی دﯾﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﯾﺎت از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و
ﺧﻮﺋﯽ.
 -٣ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه از ﺷﯿﻌﻪ ،اﺻﻞ و رﯾﺸﻪای ﻓﺎرﺳﯽ دارد.
ً
ﻣﺜﻼ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺟﺪﺷﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی از ﻣﻮاﻟﯽ
ﺑﯽﻧﻤﯿﺮ )در ﺳﺎلھﺎی  (٢٦٠-٢٣٢در ﺳﺎﻣﺮاء ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻧﻮادﮔﺎن وی ﺑﻌﺪھﺎ
در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ﻗﺮاﻣﻄﯿـﺎن ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷـﺎم ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ھﺠﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و در
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺟﺒـﺎل اﻟﮑﻠﺒﯿﻦ )ﮐﻮه ﮐﻠﺒﯽھﺎ( در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.
ً
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮫـﺎ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻧﺼﯿﺮﯾﻪ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ.
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮس در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺳﺮﯾﺖ و ﻣﺨﻔﯽﮐﺎری،
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﻠﻮل و ﺗﻨﺎﺳﺦ ارواح ﺷﺒﺎھﺖ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻧﺼﯿﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان از ﯾﮏ ﺳﻮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﺮﻗﯽ )ﺧﻮﻧﯽ( و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ
اﺳﺖ.
 -٤اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﯿﻦ رھﺒﺮان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﮫﻠﻮی و ﺑﺰرﮔﺎن
ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﻗﻢ ،ﻣﺸﮫﺪ و ﻏﯿﺮه وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان و ﻃﻤﻊھﺎی ﻓﺎرسھﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از دوﻟﺖھﺎی ﻣﺠﺎور ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺷﻂاﻟﻌﺮب را ﮐﺮده و ﺟﺰاﯾﺮ
ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﺐ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد.
رھﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰاﯾﺮ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ،اﯾﺮاﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻠﯿﺞ ھﻢ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ و ﭘﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ادﻋﺎی ﺗﻤﻠﮏ ﺑﺤﺮﯾﻦ،
ﻋﺮاق ،ﻣﮑﻪ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرگ
ﺷﯿﻌﻪ را ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اداره ﺷﻮد.
ً
ً
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﯿﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﻮی آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ رھﺒﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺮاﻗﯽ ﯾﺎ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/١٠/٢٠روزﻧﺎﻣﻪی اﻷﻧﺒﺎء ]ﮐﻮﯾﺖ[ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ را ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺮان ﺗﺮﺗﯿﺐ داد .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر از ﺑﺨﺘﯿﺎر در ﻣﻮرد ﺟﺰاﯾﺮ
اﺷﻐﺎل ﺷﺪهی ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آن ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ
ﻧﺪارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ وی اﻗﺮار ﺑﻪ ﺣﻖ ﮐﺮدھﺎ و اﻋﺮاب و ﺑﻠﻮچھﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان درﺑﺎرهی
اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﯽ ﺧﻮد در ﺿﻤﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺑﺨﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖھﺎ را در وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺑﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .و
از ﺑﺎب ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺮای او ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ھﻤﺴﺎﯾﻪی اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎزش ﻧﺸﺎن دھﺪ ،اﻣﺎ او از اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﮕﯿﺮد اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد و
ﺑﺎ وﺿﻮح و ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺿﻌﻒ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎه و ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺟﺪا
ﻧﺒﻮد .اﺳﺒﺎب و وﺳﯿﻠﻪھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ھﺪف ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.
 -٥ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻧﺼﯿﺮیھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ
ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺮفھﺎ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ]و اﯾﻦ روﯾﻪ را
ھﻤﻮاره دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ[:

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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َ
ً
]ﻣﺜﻼ[ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺪور اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻋﺎﻟﻢﮔﯿﺮ
ً
و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب آﻧﮫﺎ اﺻﻼ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪور
اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺻﺪور اﻧﻘﻼب ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارد و
ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺎﻃﻨﯽھﺎ ﻣﻮﺟﯽ از ﺷﻌﺎرھـﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎزه و آزادیﺧﻮاھﺎﻧﻪ ،ﺗﺮوﯾﺞ[
ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻮدن ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدن و ...را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺗﻨﮫﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺖ ،آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺼﺪ و ﻣﻨﻈﻮر
دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﺳﻠﻮب ،ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪهی آﻧﮫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻘﯿﻪ و ﻧﯿﺰ ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد
راﺳﺨﺸﺎن ﺑﻪ ِﺳﺮﯾﺖ و ﻣﺨﻔﯽﮐﺎری اﺳﺖ.

رواﻓﺾ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و رﺳﻮﻟﺶ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج دروغ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯽ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ دروغ ﺑﺴﺘﻪ و آﻧﮫﺎ را ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽداﻧﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﺗﺎرﯾﺦ را ﭘﺮ از اﻓﺘﺮا
و ﮔﻤﺮاھﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺑﺎب دوم ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ را درﻣﻮرد آﻧﮫﺎ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ آﻧﺎن در ﺳﺨﻨﺎن و ﮐﺮدارﺷﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺐ ﻏﺪر و ﻧﯿﺮﻧﮓ را ﻧﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎی آﻧﮫﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ،
آﻧﺎن ﺷﺮاب ِ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل اھﺪاف ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﻗﻮمﮔﺮاﯾـﺎﻧﻪی ﺧﻮد
ھﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗـﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﻄﺮه و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اھﺪاف ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ در ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ اھﺪاف ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎﯾﺸﺎن را
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧﻮد را ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﻮاره
دور آن ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﻋﺒﺎدت و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﻠﻮب آﻧﺎن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ:
»آﻧﮫﺎ ﺑﻪﺳﻮی ھﺮ ﻗﻮﻣﯽ ]ﺑﺎ ھﺮ دﯾﻦ و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ[ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ
ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪ ،از آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪ،
در ﻇﻠﻢ اﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ و ﮐﺸﺘﻦ ﺣﺴﯿﻦ ب وارد
ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ِ
در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﯿﺢ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ آﻧﮫﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾﮫﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ،از ِ
ھﻤﺎن ﻣﮫﺪی اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و اﻟﯽ آﺧﺮ ..
اﻣﺎ ِﺳﺮﯾﺖ و ﻣﺨﻔﯽﮐﺎری اﺻﻠﯽ از اﺻﻮل آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻣﺒﮫﻢ ﺑﻮدن و ﻋﺪم وﺿﻮح اھﺪاﻓﺸﺎن دارد .آﻧﮫﺎ در
رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﻨﮫﺎن ﻋﮑﺲ آن را در َﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ .ھﺮﮐﺲ
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ﻃﺎﻋﻮن

ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧـﺎن ﺗﻌـﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ و ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ اﻧﺘﻈﺎرش را از آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
 -٦دﯾﺪﮔﺎه رواﻓﺾ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺮب ،دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﻣﻤﻠﺆ از ﺣﻘﺪ و ﮐﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺮب ﻋﻈﻤﺖ ﻓﺎرس و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﮐﺴﺮی را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎھﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻖ ھﻤﮑﺎری آﻧﮫﺎ ﺑﺎ
ﮐﺎﻓﺮان و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ و ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از آﻧﮫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ
ﺳﻨﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
 اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﺎﺗﺎرھﺎ ]ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ[ در زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺰرگ آﻧﮫﺎ ﻧﺼﯿﺮاﻟﮑﻔﺮ ﻃﻮﺳﯽ وزﯾﺮ ھﻮﻻﮐﻮ ﺑﻮد و
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ.
 اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﺼﺎری ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ[ در ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺸﮫﻮر ﺻﻠﯿﺒﯽو ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن .آﻧﮫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم
ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و دوﻟﺖ ﻣﺠﻮﺳﯽ ُﻋﺒﯿ ِﺪی ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﺟﺎی ﭘﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ در ﻣﺼﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﯿﺮان ﺷﯿﻌﻪی اﻣﺎﻣﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ واﻗﻊ در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﺷﺎم ﺑﻮد ﺑﺪون درﮔﯿﺮی ﺑﻪ
ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
 اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺿﺪ دوﻟﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ وﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎم .ﺻﻔﻮﯾﺎن ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺪی را در ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻔﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ در
ﺳﻨﮕﺮھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻓﺼﻞھﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﻮاھﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮ ھﻤﮑﺎری آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮارﻧﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
]ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ[ دﻻﻟﺖ دارد ﻣﯽآورﯾﻢ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻟﺒﻨﺎن در ﺳﺎل ١٩٧٥
ﻣﯿﻼدی روی داد و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﯾﺮان ]اﯾﻦ ھﻤﮑﺎریھﺎ و رواﺑﻂ[ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
آﻧﮫﺎ در ھﺮ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﺣﺴﻦ ﻇﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮوز ،ﺑﮫﺘﺮ از ﺷﯿﻌﯿﺎن دﯾﺮوزﻧﺪ ،دﭼﺎر
وھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 -٧ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎ ﺑﺎ رواﻓﺾ رﯾﺸﻪھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﺷﻌﺒﻪ و ﺷﺎﺧﻪای از درﺧﺖ ﭘﻠﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺰدک« آن را ﮐﺎﺷﺖ و
ً
اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻗﺮاﻣﻄﯽ ﺑﻌﺪا آن را ﭘﺮورش داد و از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد.
از ﺟﻤﻠﻪی روشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎی راﻓﻀﯽ در اﻧﺘﺸﺎر دﻋﻮﺗﺸﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ھﺮج و ﻣﺮجﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎن از دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آﻧﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮﺳﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺪارد و آﻧﮫﺎ از اﯾﻦ ھﺮج و ﻣﺮﺟﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن و ﺗﺮور ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -٨در ﻋﻘﯿﺪهی آﻧﮫﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺣﺮام و ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ،
وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻤﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ ،آﻧﺎن را دروﻏﮕﻮﺗﺮﯾﻦ اﻣـﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و
ﻋﻘﯿﺪهی آﻧﮫـﺎ درﻣﻮرد ﺻﯿﻐـﻪ ،آﻧﺎن را در زﻣﺮهی زﻧـﺎﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﻓـﺎﺣﺸﻪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .وﻗﺎﺣﺖ و ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج  ،دﺷﻨﺎم ﺑﻪ
ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ و اﻓﺘﺮا ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﻘﯿﻦ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﺎری ﺳﮫﻞ و آﺳﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﭼﻪ ﻋﻘﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آن ]ﺣﺎﻓﻆ[ اﺳﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﺳﺮ ﺑﺮ آورده و رﺋﯿﺲ و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟!.
اﯾﻦ ﭼﻪ ﻋﻘﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮازﻧﺪه و ﻓﺮدی اھﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ھﻤﭽﻮن دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ را ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ؟!.
ﺗﻈﺎھﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻪ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
آن ،ﻓﺮد اﺑـﺎﯾﯽ از دروغ و دﺷﻨـﺎم و زﻧـﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺻﯿﻐﻪ و ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑـﺪﮐﺎران ﻧﺪارد؟!.
ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺘﺐ راﻓﻀﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺻﻮل را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ھﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺎرھﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ راه و روش و ﻧﻘﺸﻪھﺎﯾﺸﺎن
داﻧﺴﺘﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺿﺮوری اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ اﺻﻮل ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﺪھﺪ ،ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺠﯿﺒﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﻨﯿﺪهاش از ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺎن آﻧﮫـﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧـﺎن ﺣﮑـﻢ و ﻧﻈـﺮ ﻣﯽدھﺪ و ﮔﻔﺘﻪی او را ﻗﺒـﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼـﺮا
ﮐـﻪ وی ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻋﻘﯿﺪهی اﯾـﻦ ﻓـﺮد دروغ را ﺗﺤـﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻘﯿﻪ« ﺑﺮای او ﻣﺒـﺎح
ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دوﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اوﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎدﮔﯽ و ﻏﻔﻠﺖ
ً
ﺗﻤﺎم در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دوم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دوم اﻓﺘﺮا و ﺑﮫﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ
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اﻓﺘﺮاھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺟﮫﺎن ﺑﺎ آن ﻋﻠﯿﻪ داﻋﯿﺎن
ﺑﻪﺳﻮی اﻟﻠﻪ ﻷ و دﯾﻨﺶ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮوز در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در اﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرگ ]ﺷﯿﻌﻪ[ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و
ﻣﺤﻘﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪی اﻣﻮر و روﯾﺪادھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﮫﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻧﮕﺎرشھﺎ و ﺗﺠﺎرب زﯾﺎدی دارد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮫﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﮫﺎ را ﺟﻤﻊ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﺪ و ﻣﻮاﻗﻒ و دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﮫﯽ و ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ُﺣﺐ
و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺎل و ...را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ھﺮﮔﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮارد اھﻤﺎل و
ﮐﻢﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج دھﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺑﯽارزش ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ و ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﺻﻮل را در ﻣﻮرد راﻓﻀﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ در اذھﺎن
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود؟!

ﻧﺴﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در اﯾﺮان وزﯾﺪ ،اﻧﻘﻼب اﯾﺮان[ ﻣﺮدم را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺪ
ﺳﺆال ﻗﺮار داد:
 ﭼﻪ زﻣﺎن و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاھﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؟! آﯾﺎ روﯾﺪادھﺎی اﯾﺮان ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ آن ﺳﻮی ﮐﺸﻮر را ھﻢ در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد؟
 آﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؟!ﺑﺮای ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑﺎﯾﺪ درﮔﯿﺮیھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ،
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
دﺷﻤﻨﺎن
دﺷﻤﻨﺎن ﺷــﺎه در اﯾــﺮان زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻦھﺎ ﮐﻪ رﺳــﺎﻧﻪھﺎ ذﮐــﺮی

از آن ﺑﻪ ﻣﯿـﺎن ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﺮدھﺎ ،اﻋﺮاب اھﻮاز و ﺑﻠﻮچھﺎ .اﻣﺎ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎص ﺣﺮﮐﺎت و ﺟﻨﺒﺶھﺎ و اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ را در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ
اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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 -١ﺣﺰب ﺗﻮده:

ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ .در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﺰب
و آﺛﺎرش ،دو ﮔﺮوه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﮔﺮوه اول ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﯾﺮان و ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ.
اﯾﻦھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده از ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎرﺿﯿﻦ اﺳﺖ .و ﺗﻨﮫﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ﺳﻘﻮط ﺷﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺑﻼی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﺎد ﺟﻨﮓ ﺗﺎﺗﺎرھﺎ را در اذھﺎن زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
و ﮔﺮوه دوم ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده
ارزﺷﯽ ﻧﺪارد و ھﺮﮔﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺣﺰب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد و
اﻓﺮاد ﺣﺰب زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺳﺎل  ١٩٤٢ﻣﯿﻼدی در اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻔﻮف
اﯾﻦ ﺣﺰب ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ
درﺳﺎل  ١٩٥٣ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺷﺎﺧﻪای ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰی ﻣﯽزد .و ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه رادﯾﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ داﺷﺖ ..
ﻣـﺎ ﺗﻌﺪاد دﻗﯿﻖ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺣﺰب و ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ و ﻗﺪرﺗـﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،ﭼﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ّ
ﺳﺮی و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﺎه و دﺳﺘﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽاش  -ﺳﺎواک  -ﺣﺰب ﺗﻮده را در ﺧﻼل رﺑﻊ ﻗﺮن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺎزات ﮐﺮد و اﻓﺮاد
آﻧـﺎن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻗﺘـﻞ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ
را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷـﺎه از اﯾﺮان رﻓﺖ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺤﺚ از اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب
را ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﻮروی در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻗﺮار داﺷﺖ و از
زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﺮم ]و ﻣﺮﻃﻮب[ اﯾﺮان ]در درﯾﺎی ﺧﺰر[
ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮروی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﯾﺮان را در ﺳﺎل ١٩٠٧
ﻣﯿﻼدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.

 -١اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٩/٢/٢ھـ.ق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻤﭽﻨﺎن در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه دراﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد  ..اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر
اراﺋﻪ ﺷﺪ و آن را ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ و ﯾﺎ اﻓﺰودن ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺮ آن ،آوردﯾﻢ.
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در زﻣﺎن رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮫﻠﻮی ،وی ﺑﺎ ﺷﻮروی در ﺳﺎل  ١٩٢١ﻣﻌﺎھﺪهای را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﻣﺘﯿﺎزھﺎﯾﯽ را در اﯾﺮان ﺑﻪ آﻧﮫﺎ داد .در ﺳﺎل  ١٩٤٠اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﺮان
ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و آﻟﻤﺎن را ﺑﻪ ھﯿﺘﻠﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ وی ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ھﻤﯿﻦ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ .و اﯾﻦ رد ﮐﺮدن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
از ﺳﻮی ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪن وی ﺷﺪ و او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺟﻤﮫﻮری
در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد.
درﺳﺎل  ١٩٤٦ﺷﻮروی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ را در اﺛﺮ ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮدن از اﯾﺮان اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﮐﺮد.
اﻣﺮوز اﺣﺘﯿﺎج ﺷﻮروی ﺑﻪ اﺷﻐﺎل اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺷﻮروی از ﺳﺎل  ١٩٨٥از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻔﺖ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺷﻮروی از اﺳﻠﺤﻪھﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دراﯾﺮان ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪھﺎ را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﺴﺖ.
ﺷﻮروی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎه اﯾﺮان اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺎدی را ﺿﺪ آﻧﮫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺎه ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی داﺧﻞ اﯾﺮان ،و ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
در ﻇﻔﺎر و ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﮑﺎم ﻋﺪن در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺷﻮروی اﺧﺒﺎر اﯾﺮان را ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد و از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را رﺻﺪ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ دو دوﻟﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر
اﯾﺮان[ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎرﺗﺮ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﺷﻮروی در اﻣﻮر داﺧـﻠﯽ و آﺷﻮبھﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان دﺧـﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ .ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ اﺧﺒﺎر
اﯾﺮان را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰدورش  -ﺣﺰب ﺗﻮده  -دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.
ﺧﻼﺻﻪی ﮐﻼم ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﺷﺎه ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ آﻧﮫﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ]ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه[
اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ در آن ﺳﮫﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده و
ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از اﺣﺰاب ﭼﭗﮔﺮا ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﮫﯿﺎ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﮓھﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ داﺧﻞ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اھﺪاف ﺧﻮد ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﺣﺰب ﺗﻮده از ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽﮔﺮاھﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف و اﻃﻤﺎع ﺧﻮد ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮد،
اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ دوﻟﺖھﺎی ﻃﺎﯾﻔﻪای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﮫﻮری
ﻗﺪﯾﻤﯽﺷﺎن )آذرﺑﺎﯾﺠﺎن( ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ.
اﺳﻠﻮب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ]در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن[ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .آﻧﮫﺎ در اﺑﺘﺪا دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را
وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ
دﺳﺘﺸﺎن اﻓﺘﺎد ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻓﺸﺎر را ﻧﺜﺎر ﻣﺮدم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ّ
 -٢ﺟﺒﮫﻪی وﻃﻨﯽ )ﻣﻠﯽﮔﺮاھﺎ(:

اﻣﺘﺪاد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد و ﺟﻨﺎحھﺎ و ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ را درﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ :ﺣﺰﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ رﺋﯿﺲ آن ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﺷﺎﺧﻪی ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺎح ﭼﭗ در اﯾﺮان« و ﺳﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ«
ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽﮔﺮاھﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺣﺰاب
ﻣﻠﯽﮔﺮا در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﻮﻓﺪ در ﻣﺼﺮ ،ﺣﺰب ﻣﺮدم در ﺳﻮدان ،ﺣﺰب
وﻃﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﺰب ﺧﻠﻖ در ﺳﻮرﯾﻪ .ﻣﺠﺪ و ﺑﺰرﮔﯽ رھﺒﺮان اﯾﻦ اﺣﺰاب ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ در ﭘﺸﺖ او ،ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻨﺠـﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺗﻌـﺪادی از ﻣﺰدورھـﺎ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺖ و ﺑﺎ او در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮد .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آن دو ]ﺧﻤﯿﻨﯽ و
ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ[ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﺸﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک
ً
ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ او را آزاد ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ
١
او ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ]در  ٦١و  [٦٢ﺑﻮده و وزارﺗﺶ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد .در زﻣﺎن
وزارت وی ﻣﻌﺎھﺪهی ﺳﻨﺘﻮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ وی ﺗﮫﻤﺖ ﻏﺎرت اﻣﻮال ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن وزارﺗﺶ
٢
و اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ او را آورده اﺳﺖ زده ﺷﺪ.

» -١اﻟﮫﺪف« ﻣﻮرﺧﻪی .١٩٧٨/١٢/١٤
 » -٢اﯾﺮان دررﺑﻊ ﻗﺮن« ص  ٤٨و .٦٢
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ﻃﺎﻋﻮن

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﻼم ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ و دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎر و ﺳﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎم اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ھﻢ
زده ﺷﺪ[ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ،دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎر آن اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﮫﺎ ،ﺣﺘﯽ
ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ،ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از آﻧﮫﺎ
ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه او را دﺳﺘﮕﯿﺮ و رواﻧﻪی زﻧﺪاﻧﯽ از زﻧﺪانھﺎی اﯾﺮان
ﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺿﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ،ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﯽﮐﺮد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را
ﺑﻪ دﯾﺪار و ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﯾﺮان دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد.
 -٣رھﺒﺮ ﺷﯿﻌﻪ:

ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﮫﻠﻮی ﯾﮏ
ﺻﺪا ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ و رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮫﻠﻮی اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه را
آﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ھﻼﮐﺖ رﺿﺎﺧﺎن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ .رھﺒﺮی دﯾﻨﯽ
ِ
روح اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺷﺎه از اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ً
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻌﺪا ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﮫﻠﻮی ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﻤﻠﻮک و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ -ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺪ .در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن  ١٩٠٦و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺤﻘﻖ
ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ]اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ[ ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن
ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﮫﻠﻮی در ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ و دﺳﺘﻮر ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻓﻘﻂ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮرات و اواﻣﺮ وی ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اوجﮔﯿﺮی درﮔﯿﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه ،ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ
درﮔﯿﺮیھﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺧﺎرج دارد؟!
ﻧﻘﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ]در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان[
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ادارهی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی )ﺳﯿﺎ( در وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد ]ﺑﺮای

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان[ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮده و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آن از ﺳﻮی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و
ُ
ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .١
 -١از واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ درﻧﯿﻤﻪی ﮐﺎﻧﻮن اول ﺳﺎل .١٩٧٨
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اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ -ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪی ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و - ...وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪھﺎی داﺧﻠﻪ )وزارت ﮐﺸﻮر( و ﺧﺎرﺟﻪ و ﻧﯿﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﻨﯿﺘﯽ و
ﺳﺎواک و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﻧﻔﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺠﮫﺰﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ و در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻣﺮزھﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﻮروی و در
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻠﯿﺞ ،آزادی ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺴﺒﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ارﺗﺶ اﯾﺮان ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺑﻪ ھﻔﺖ ﺑﻮد
و ﺑﻪ ازای ھﺮ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی  ١٤Fﭘﺎﻧﺰده ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .١
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻮادث اﯾﺮان ،دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد ]و آﻧﮫﺎ از آن ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪ[ و اﻻن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهھﺎ ﻣﻮرد
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟!.
اﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺎه را ﺗﺄدﯾﺐ ﮐﺮده و از ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت وی
ﺑﮑﺎھﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ وی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ آﺷﻮبھﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و
درﮔﯿﺮیھﺎ از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﺪ«.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
 -١ﺷﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرگ ﻓﺎرس ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﺸﻢ ]از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم
و ﻗﺪرت[ در ﺟﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ اھﺪاف ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع
ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ در دﻧﯿﺎ و ﺑﺮای ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وی ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎ و اﻋﯿﺎد ﺧﻮد اﺳﺮاف و زﯾﺎدهروی ﻣﯽﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﻪ اھﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮد )ﻣﺜﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮای
اﯾﺮان( دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
 -٢ﺷﺎه ﺑﺮای دﯾﺪاری ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی رﻓﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ از وی
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
 -٣ﺻﺒﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﺷﺎه ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪ
و در ﺗﺎرﯾﺦ  ،١٩٧٦/٣/١٥ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت را از ﺷﺎه ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ:

 -١ﻣﺠﻠﻪی أﻓﯿﺎﺷﻦ وﯾﮏ.

١٨٠

ﻃﺎﻋﻮن

»ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ در ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ«.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﯾﺮان ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ،ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ُوﺳﻊ ﺧﻮد ،آﻣﺮﯾﮑﺎ را در
١
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻠﯿﺞ ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .او اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪای آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
در ﺳﺎل  ١٩٧٩ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ  %١٥اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ھﻢ زﯾﺎدﺗﺮ ﻧﺸﺪ.
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ّ
ﺗﻤﺮد ﻣﺰدور ﺧﻮد )ﺷﺎه( ﮐﻪ از رﺑﻊ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از
وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮده ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وی آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﻣﺴﺌﻠﻪی وﺟﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺷﺎه ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﯿﺮﻧﮓ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرش ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد .او
در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ و در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ
رﺳﯿﺪه ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﻧﻔﺘﯽ در
اﯾﺠﺎد ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺤﺮانھﺎی اﺧﯿﺮ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .٢
در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑـﺎ ھﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ »ﺗـﺎﯾﻢ« ﺷـﺎه از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻧﺘﻘـﺎد ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از  ١٥ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رواﺑﻄﯽ را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﺎه
ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ھﺮ واﺣﺪی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺣﺎﻃﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ وی را
دارﻧﺪ ،ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ وی ]ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد[ ﮐﺸﻮرش را ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ ،ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم در ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن رخ ﺧﻮاھﺪ داد ،ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده و آن را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ .٣
ﺷﯿﻮه و ﻃﺮﯾﻘﻪی ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺎه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻨﺎن وی آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
وی در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ اﺻﻞ و ﻗﺎﻋﺪه ]ای از ﻗﻮاﻋﺪ و اﺧﻼق دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ[ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻘﯿﺪهی وی ،ﻣﺼﻠﺤﺖﻃﻠﺒﯽ و ﺗﺂﻣﺮ و دﺳﺘﻮر دادن ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﺳﺖ و
 -١ھﯽ .ﯾﻮ .اس .ﻧﯿﻮز أﻧﺪرورﻟﺪ رﯾﭙﻮرت.
 -٢روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر -ﺗﺮﺟﻤﻪی روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮرﺧﻪی .٧٨/١٢/٣٠
 -٣از روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ .٧٨/١١/٢١
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از ﻧﻘﺸﻪھﺎی اﺻﻠﯽ وی ،ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ رواﺑﻂ
ﻣﺼﺎﻟﺢ وی در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ و اﻧﻘﻼبھﺎ در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﻦ  ٦٠ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﻗﻮی ﮐﻪ وارث و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
وی ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ﺷﻮد ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ از ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و وی ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل رھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮای
ً
ﺷﺎه ،ﭘﯿﺮوان ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ
ﺗﺸﯿﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ!! ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻗﺒﻞ از آوردن ادﻟﻪ و اﺳﺒﺎب آوردﯾﻢ.
اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎه اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻘﺸﻪای
ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺎری وی ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ ،رواﺑﻄﯽ ﻗﻮی ﺑﺎ ﻣﻌﺎرﺿﯿﻦ و دﺷﻤﻨﺎن دارﻧﺪ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ در رأس اﯾﻦ ﻣﻌﺎرﺿﯿﻦ ﺑﻮد.
آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ھﻢ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و ھﻢ
ھﺎﻟﻪی ﺗﻘﻮی و زھﺪی ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟!.
ﻓﺘﻮای ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻘﯿﻪ
»ھﺮﮔﺎه ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر وﻟﻮ ﺑﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در
ﻧﻔﻮذ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ وی ،ﻧﺼﺮت و ﭘﯿﺮوزی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ]ﺷﯿﻌﯿﺎن[ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻘﻄﯿﻦ و ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ« .١
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻃﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .ﻃﻮﺳﯽ وزﯾﺮ ﻣﺠﺮم
ھﻮﻻﮐﻮﺧﺎن ﺗﺎﺗﺎر ﺑﻮد .وی ورود ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺗﺎﺗﺎر را ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺗﺴﮫﯿﻞ ﮐﺮد ،ﺗﺎ آﻧﮫﺎ اھﺎﻟﯽ
ﺑﻐﺪاد را ]ﭼﻮن ﺳﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ[ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺼﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم  -از
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻤﯿﻨﯽ  -ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ،ﻧﻔﻮذ در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺘﻤﮑﺎران را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﺪف
ﺣﻘﯿﻘﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﯾﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺪاﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ
٢
اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ،ﮔﺎھﯽ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد«.

 -١ﮐﺘﺎب »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ص .١٢٨
 -٢ﮐﺘﺎب »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« ص .١٤٢-١٤٣
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﺬھﺒﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃـﺮ ﮐﻤﮏ و ﺧﺪﻣﺖ ﻃﻮﺳـﯽ ﺑﻪ
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺗـﺎﺗﺎر را ﺟﺎﯾـﺰ ﻣﯽداﻧﺪ] .و ﺑﻠﮑﻪ او را ھﻢ ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ[
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ھﻤﮑﺎری ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑـﺎ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ او و ﻣﺬھﺒﺶ ﺧﻮاھﺪ
ً
ﺑﻮد ،ھﻤـﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد او اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻼح ﮐﺸﻮرش ﮐﻼ از ﺳﻮی
آﻧﮫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرش ﻧﯿﺰ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ] .ﭼﺮا
ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﮫﺎد ﺑﻮﯾﮋه ﺿﺪ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن و ﯾﮫﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد[.
ﺷﯿﻮهی ھﻤﮑﺎری آن دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ راﺣﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم )رﺳﺎﻧﻪای و ﮐﻼﻣﯽ( ﻗﺮار دھﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ھﻤﻪ
ﺷﻌﺎرھﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ :ﻣﺮگ ﺑﺮآﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺷﻌﺎر ھﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ [..و
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦھﺎ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ھﻢدﯾﻨﺶ،
ً
ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﻧﺼﯿﺮی اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد] .در ﻧﺘﯿﺠﻪ[ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ در ﺻﺤﻨﻪی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
]ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ[ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ]ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ[ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻇﺎھﺮ و ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد] .و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻼم
ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن و ﯾﮫﻮد در ﺑﺮ ﻧﺪارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد[.
ُ
ﻌﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻌﺪ از آوردن ﻓﺘﻮای ﻓﻮق ،ﺑﻌﻀﯽ از اﺧﺒﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑ ِ
ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 -١ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٨/١٢/٦اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒـﺎل ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ رھﺒﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﻌﺎرض و ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رواﺑﻄﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼشھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ،
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻄﯿﺮی روﺑﺮوﺳﺖ.
 -٢ﺑﻌﻀﯽ از روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
ﺑﯿﻦ او و ﺷﺎه ،دﯾﺪار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد
ً
ﮐﻪ ﺟﺰ آن ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎری از او ﻧﻤﯽرﻓﺖ .ﺑﻌـﺪا ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
رھﺒﺮ ﺳﻮدان ،ﺻﺎدق ﻣﮫﺪی ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺳﺘﺎدهای از ﺳﻮی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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دﯾﺪار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﺮد] .و ﺑﻪ آن
واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد[.
 -٣ﺷﺎه ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از آن ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد» :اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ]درﮔﯿﺮیھﺎ در اﯾﺮان[ ﺑﻌﺪ از ﺗﮫﺮان ﺳﺮاغ ﺑﻐﺪاد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﭼﺮا
ﮐﻪ اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و دﯾﻨﯽ اﺳﺖ«.
ﺷﺎه در ﻧﺎﻣﻪاش از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ وی ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ رواﺑﻄﯽ دارد.
اﻓﺮاد درون درﺑﺎر اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ دارﯾﻮش ھﻮﻣﻮن وزﯾﺮ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺮان،
ﻣﻘﺎﻟﻪای را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ
راﺑﻄﻪ دارد ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ھﺠﻮم وی ﺑـﺎ اﺷﺎرهی آﻧﮫﺎ ]درﺑﺎرﯾﺎن[ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .١
در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و دﯾﻨﯽ  -ﮐﻪ درﻧﺎﻣﻪی ﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق
ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ ﻋﺪهی زﯾﺎدی از روزﻧﺎﻣـﻪھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ،
ﺣﺎل ﮔﺎھﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺿﺮار و ﮔﺎھﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺶھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ
اوﺳﺖ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺑﺎﺷﺪ و رواﻓﺾ را ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺖ.
 -٤ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش ﻣﺤﻞ ﺗﺂﻣﺮ و دﺳﺘﻮر ]از
ﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ[ ﻋﻠﯿﻪ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽاش ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد؟! اﻣﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺟﺎزهی اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺸﻮرش را ﺑﺪھﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده
و اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ آن وارد ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺟﺎزه داد
ﮐﻪ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﮔﯿﺮیھﺎی داﺧﻞ اﯾﺮان را ﺗﺤﺮﯾﮏ و اوﺿﺎع اﯾـﺮان را ﺑﻪ ھﻢ
ﺑﺮﯾﺰد و ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﺎرتھﺎی اﯾﺮان در
دوﻟﺖھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽدادﻧﺪ؟!.
» -١اﻟﺤﻮادث« ﺷﻤﺎرهی .١٩٧٨/١٢/٢٩ ،١١٥٦
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﺧﺎک
ً
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ آن ﻋﺎﻟﻢ از آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺎ ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ؟ دو روز ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ھﯿﺌﺘﯽ از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ دﯾﺪار ﮐﺮد و ﺑﻪ وی اﺟﺎزهی اداﻣﻪی اﻗﺎﻣﺘﺶ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ را اﻋﻼم ﮐﺮد.
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﺶ و دﺳﺖ و دﻟﺒﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ]و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ[ اﺳﺖ!!.
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی :ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺣﻮادث اﯾﺮان ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻠﻠﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ آن دو ﺷﻮد .اﯾﻦ دو ﺣﮑﻮﻣﺖ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ھﺮدو در اﯾﺮان دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮی ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ و ھﺮﯾﮏ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺿﺮر ﮐﻨﺪ ،در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد.
ھﺮ دو دوﻟﺖ ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎﯾﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان
ﺻﻮرت دادﻧﺪ و ھﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ دﯾﮕﺮی در ﻣﻮرد ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر اﯾﺮان ،اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻣﯽداد .اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی داﺷﺖ ﺑﺮ ﺷﺎخ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﺰب ﺗﻮده در
داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﯾﻤﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد و
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮادث ﺟﺪﯾﺪی را ﻧﯿﺰ در ﯾﻤﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،روم ]اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ[ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ اروﭘﺎی
ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ داﺧﻞ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎراﻧﺸﺎن در اﯾﺮان ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﯿﺎد
ﺑﺮی و ﺗﺤﺮﯾﮏ آن از ﻧﻮ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻃﺮﻓﺪار آﻧﮫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو دﺷﻤﻦ ]آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروی[ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﭘـﺎﯾﺎﭘـﺎی و ﺑﺮاﺑﺮ ]در ﻣﻮرد اﯾـﺮان[ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .راه ﺣﻞ اﺧﯿﺮی
ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﺷﻮبھﺎ در اﯾﺮان اراﺋﻪ دادﻧﺪ ،راه ﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮروی را
ﻧﯿﺰ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ راﯾﺰﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوھﯽ را از ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎرﺗﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﺮج ﭘﻞ ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در اﻣﻮر ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و رﯾﭽﺎرد ھﻮﻟﻤﺰ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .از دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﻔﯿﺮ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد ﺷﺪ.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ روﯾﺪادھﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎت از آن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ]و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن
ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ[ از دو ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﺧﺎرج ﻧﺒﻮد:

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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 -١اﺳﺘﻤﺮار ]ﺣﮑﻮﻣﺖ[ ﺷﺎه ،ﺣﺎل ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻌﺎرﺿﺎن از ﺳﻮی ﺧﻮدش ،ﯾﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻣﺼﺪق اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ]ﮐﻮدﺗـﺎ و [...و ﯾـﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﮐﻪ ﺧﻮدش
دﺳﺖ از ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﺑﺮدارد و ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﻮرﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و
ﭘﺴﺮش ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮد.
 -٢اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮﯾﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﮔﯿﺮی و آﺷﻮبھـﺎ در ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ ﯾـﺎﻓﺘﻪ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﺮﮐﺎر آﯾﺪ و وی آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و ﺑﻪ آن
وﻋﺪه داده ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد و اھﻞ ﺳﻨﺖ
ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ اوﺿﺎع را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد درﮔﯿﺮیھﺎی ﻃﺎﯾﻔﻪای ]و
ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ[ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺷﯿﻌﻪ را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮده و
آﻧﮫﺎ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﮫﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ رﻓﺘﻦ ﺷﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮫـﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻧﻘﺸﻪای
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ آن را اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .وﺟﻮد آﻧﮫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ از
وﺟﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .و اﮔﺮ ﺷﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻘﺎی او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮی را ﺑﺮای
ً
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺑﺮ ﺧﻮاھﺪداﺷﺖ ،اﻣﺎ ]زﻣﺎن[ ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺳﺮ
آﻣﺪه و ]ﺑﺎﯾﺪ[ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﻪی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺟﺪﯾﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و راﯾﺰﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻮد را ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﺻﻮرت دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» .اﻟﻠﻬﻢ إﲏ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ

ﻓﺎﺷﻬﺪ«» .ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ،ﭘﺲ ﺗﻮ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎش«.

١٨٦
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﻘﻼب اﯾﺮان

ﻃﺎﻋﻮن
) (١

 -١ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺳﯽ آی ای ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻮد .ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺸﺮ ﺷﺪه،
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ:
»ﭘﯿﺎم ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﻨﺪی
ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻓﺘﺎﺣﯽ  -ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ،واﺷﻨﮕﺘﻦ – ) ١ژوﺋﻦ  ١٢ - ٢٠١٦ﺧﺮداد (١٣٩٥
در ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ ﮐـﻪ در
ﺷﻤﺎل ﺗﮫﺮان در ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮده ،ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻤﺎن ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﺳﺎواک ،ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑـﺎ
ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮد.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ درﺑﻨﺪ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ آن زﻣﺎن اﯾﺮان ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ "اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ" ﺷـﺎه را
ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺣـﻖ رأی داد و
زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺌﻮدالھﺎ را ﺑﯿﻦ رﻋﯿﺖھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺎه ،اﺻﻼﺣﺎﺗﺶ را ﺗﺮﻓﻨﺪی ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ،اﻣﺎ ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد ﮐـﻪ اﺳـﻼم
در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
او ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز  ۱۳۴۱را ﻋﺰای ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﭼﻮن "دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﺑﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق زن و
ﻣﺮد را ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮا ﮐﻨﺪ".
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ھﻢ در ﺧﻄﺒﻪای ﺷﺪﯾﺪاﻟﻠﺤﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮیاش ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﺷﺎه را زﯾـﺮ
ﺳﻮال ﺑﺮد و ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻄﺎﺑﺶ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﻣﯽ اﺻﻠﯽ او ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد.
اﻣﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺳﻨﺪ ﺳﺮی "اﺳﻼم در اﯾﺮان" ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ و ﺣﺼﺮ در ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ ﺗﮫﺮان در ﻧﯿﻤﻪ آﺑﺎن  ۱۳۴۲ﺑﯽ ﺳﺮ و
ﺻﺪا ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺟﺎن اف ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺎم ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﻼت ﻟﻔﻈﯽاش ﺳﻮء ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺸﻮد زﯾـﺮا او از ﻣﻨـﺎﻓﻊ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺧﻼﺻﻪ ﭘﯿﺎم

َ
ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐ َﻤﺮهای
ﮔﺰارش ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ھﻨـﻮز در آرﺷـﯿﻮ
ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻼﺻﻪای از ﭘﯿﺎم در ﺳـﻨﺪ "اﺳـﻼم در
اﯾﺮان" آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در واﻗﻊ ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  ۸۱ﺻـﻔﺤﻪای ﺳـﯿﺎ  -ﻣـﻮرخ ﻣـﺎرس  - ۱۹۸۰اﺳـﺖ و در آن
ﺳﻮاﺑﻖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎ ﮔﺰارش را ﺳﺎل  ۲۰۰۵از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﯿﺮون آورد وﻟﯽ ﭼﻨـﺪ ﻗﺴـﻤﺖ ﺣﺴـﺎس از ﺟﻤﻠـﻪ
ﭘﺎراﮔﺮاف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺎم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﺮد.
در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۰۸ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ﻧﺴـﺨﻪ دﯾﮕـﺮی از ﺳـﻨﺪ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن اﯾﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﺪون ﺳﺎﻧﺴﻮر آﻣﺪه وﻟـﯽ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل از دﯾـﺪ اﮐﺜـﺮ
ﻣﻮرﺧﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﻨﮫﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

١٨٨

ﻃﺎﻋﻮن

ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

" ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻮﺿﯿ ﺢ داد ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧ ﺪارد .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،او اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷ ـﻮروی و اﺣﺘﻤ ـﺎﻻ ﻧﻔ ـﻮذ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺿﺮورت دارد".
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﭘﯿﺎم ﺣﺪود  ۱۰روز ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﻟﺌﻮﻧﯿﺪ ﺑﺮژﻧـﻒ ،رھﺒـﺮ ﺷـﻮروی ﺑـﻪ اﯾـﺮان ﺗﻮﺳـﻂ ﯾـﮏ
َ
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐ َﻤﺮهای ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﺳﻨﺪ آﻣﺪه" :او ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدش درﺑﺎره ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾـﮏ اﺳـﻼم و ﺳـﺎﯾﺮ ادﯾـﺎن ﺟﮫـﺎن ﺑـﻪ وﯾـﮋه
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد".

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھـﺪ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺎم روز  ۱۵آﺑـﺎن  ۶) ۱۳۴۲ﻧـﻮاﻣﺒﺮ (۱۹۶۳ﺑـﻪ واﺷـﻨﮕﺘﻦ
ﻣﯽرﺳﺪ -دﻗﯿﻘﺎ ﭼﮫﺎر روز ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دو ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﺑﺎرﻓﺮوﺷﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻧﺎمھـﺎی ﻃﯿـﺐ
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ﺣﺎج رﺿﺎﯾﯽ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺎج رﺿﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺟﺮم دﺳﺖ داﺷﺘﻦ در اﻋﺘﺮاﺿـﺎت  ۱۵ﺧـﺮداد  ۱۳۴۲در
ﭘﺎدﮔﺎن ﺣﺸﻤﺘﯿﻪ ﺗﮫﺮان ﺗﯿﺮﺑﺎران ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری دﻣﻮﮐﺮات ﭘﯿﺎم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻨﺪی ﺣﺪود دو
ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ در داﻻس ﺗﮕﺰاس ﺗﺮور ﻣﯽﺷﻮد.
* "ﻣﻦ از آن آﺧﻮﻧﺪھﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ"
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۱۳۴۳آزاد ﻣﯽﺷﻮد .روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣـﺖ
ﺳﺎزش ﮐﺮده .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اھﻞ ﺳﺎزش ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﻧﺮﻣﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
او ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﻢ ﺧﺒﺮ روزﻧﺎﻣﻪ "ﮐﺜﯿﻒ" اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﻣﺎﺟﺮای ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
"آﻣﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم اﺳﻤﺶ را ﺑﯿﺎورم ،ﮔﻔﺖ آﻗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از دروغ
ﮔﻔﺘﻦ ،ﺧﺪﻋﻪ ،ﻓﺮﯾﺐ ،ﻧﯿﺮﻧﮓ ،ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺪرﺳﻮﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ و آن را ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ".
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺣﺴﻦ ﭘﺎﮐﺮوان ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎواک ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺪام آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﻣﯽرود .ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎﮐﺮوان دوﻣﯿﻦ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎواک ﺑﻮد و در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۸ﺟﺰء اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوهھﺎ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻋﺪام ﺷﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ" :ﭼﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻧﺒﻮد ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ او ﺑﺤﺜـﯽ ﮐـﻨﻢ ،ﮔﻔـﺘﻢ ﻣـﺎ از اول
وارد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ".
ﺣﺎﻻ ﭼﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐـﺮد" :واﻟﻠـﻪ اﺳـﻼم ﺗﻤـﺎﻣﺶ ﺳﯿﺎﺳـﺖ
اﺳﺖ .اﺳﻼم را ﺑﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ".
"ﻣﻦ از آن آﺧﻮﻧﺪھﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﺗﺴﺒﯿﺢ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮم .ﻣﻦ ﭘﺎپ ﻧﯿﺴـﺘﻢ ﮐـﻪ ...ﺑـﻪ
اﻣﻮر دﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ".
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ آن روزھﺎ ﻣﻨﺰوی ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﺟـﻊ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪﺗﺮ ﺷـﺪه آن زﻣـﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﭘﯽ درﮔﯿﺮی ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
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ﻃﺎﻋﻮن

اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺎه ھﻢ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد؛ رﻋﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸـﻮر ھـﻢ
ﺣﻖ رأی .ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه داﻧﺶ و ﺳﭙﺎه ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻢ راه ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﺟﺬب ھﻮاداران ﺗﺤﺼـﯿﻞﮐﺮده
ﻣﺼﺪق ﯾﺎ ﺗﻮدهای ھﺎ در ﺷﮫﺮھﺎ ﻧﺒﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺣﻤﻼﺗـﺶ را ﻣﺘﻮﺟـﻪ آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻣﯽﮐﻨـﺪ،
ھﻤﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ارﺗﺶ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ و ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖ ﻣﺤﻤـﺪ
ﻣﺼﺪق را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮده وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ آنھﺎ ﻣﻐﻀﻮب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد.
"آﻗﺎ ،ﺗﻤﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی ﻣﺎ از آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ" اﯾﻦ ﺣﺮف را آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﻄـﻖ ﻣﻌـﺮوﻓﺶ در روز
ﭼﮫﺎرم آﺑﺎن  ۱۳۴۳زد.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﺮ ﺳﻮز و ﮔﺬار ﺑﻮد" :اﻧﺎ ﻟﻠﻪ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن … .ﺧﻮاﺑﻢ ﮐـﻢ
ﺷﺪه ،ﻧﺎراﺣﺖ ھﺴﺘﻢ .ﻗﻠﺒﻢ در ﻓﺸﺎر اﺳﺖ".
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺳﻨﺎ ﺗﺎزه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﺮان  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر از آﻣﺮﯾﮑـﺎ وام
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎران آﻣﺮﯾﮑﺎ در ارﺗﺶ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آن را اﻣﺘﯿـﺎزی
ﻧﻨﮕﯿﻦ و اﺣﯿﺎی ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ دﯾﺮ از ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺒﺮدار ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ زود واﮐﻨﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدھـﺪ" :ﻣـﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﻨـﺪ.
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ".
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻟﺤﻦ ﺧﻄﯿﺐ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ" :آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺪﺗﺮ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ از آﻣﺮﯾﮑـﺎ
ﺑﺪﺗﺮ ،ﺷﻮروی از ھﺮ دو ﺑﺪﺗﺮ ،ھﻤﻪ از ھﻢ ﺑﺪﺗﺮ".
"رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﺪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد دﻧﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ".
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ -اول ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﻌﺪ ﺑـﻪ ﺷـﮫﺮ ﻧﺠـﻒ در ﻋـﺮاق-
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺠﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭼﻪ در ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ و ﺟﮫﺎد اﮐﺒﺮ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻓﻘﮫﺎی ﻋﺎدل ﺑﺎﯾﺪ رﺋﯿﺲ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﮐﻨﻨﺪ
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و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪ".

آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻗﻢ ﺑﻌﺪ از آزادی از ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ ﺗﮫﺮان
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﺠﻒ اﻧﺘﻈـﺎر ﻧﺪاﺷـﺖ ﮐـﻪ روﯾـﺎی ﺣـﺎﮐﻢ ﺷـﺪﻧﺶ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
زودیھﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب "وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺟﮫﺎد اﮐﺒﺮ" ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ "اﯾﻦ ھﺪﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﻣﺎن دارد".
او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﮫﺎل ﮔﺮدو ﻣﯽ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺮﻣﺮد! ﮔﺮدو ﻣﯽﮐﺎری ﮐـﻪ ۵۰
ﺳﺎل دﯾﮕﺮ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺖ ﺛﻤﺮ ﻣﯽدھﺪ؟ در ﺟﻮاﺑﺶ ﮔﻔﺖ :دﯾﮕﺮان ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺧﻮردﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﮑﺎرﯾﻢ،
دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮرﻧﺪ".
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف آن ﭘﯿﺮﻣﺮد ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﺷﺖ ﮐﻪ در ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۵ﺳـﺎل
ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮدش ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﻮرد.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۵۷از ﻋﺮاق اﺧﺮاج و در ﺣﻮﻣﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ .ﺑـﯿﺶ از ﯾـﮏ دھـﻪ
اﻧﺰوای رﺳﺎﻧﻪای او در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ ﭘﺮﻃﺮﻓـﺪار اﺋﺘﻼﻓـﯽ
ﺑﺰرگ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺎه ﺷﮫﺮﺗﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
"اﻣﺎم" اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن و ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اﯾﺮان ﺣﺎﻻ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ اﺳﻄﻮرهای ﮐﺴﺐ ﮐـﺮده
ﺑﻮد؛ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺧﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﮫﺮهاش را در ﻗﺮص ﻣﺎه
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﻨﺪ.

١٩٢

ﻃﺎﻋﻮن

آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان درﺑﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾـﺖ ﻓﻘﯿـﻪ ﺧـﻮد ﺣﺮﻓـﯽ ﻧﻤـﯽزد .ﺑـﻪ
آﻧﮫﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻗﺪری ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺗﺶ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ آﯾﺎ ﻣﺎ در اﻧﻘﻼب از زﯾﺮ ﭼﮑﻤﻪ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﻌﻠﯿﻦ اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮاھﯿﻢ رﻓﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ" :ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺻﻼ در اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪارد".
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،آﻣﺮﯾﮑﺎ را ھﻢ از وﻋﺪهھﺎی ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗـﺎزهای از
اﺳﻨﺎد دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ﮐﻪ ﭘﺲ از  ۳۵ﺳﺎل از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و دﺳﺘﯿﺎراﻧﺶ
ﺑﻪﺷﺪت از ﺗﮑﺮار ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ھﺮاس داﺷﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐـﺎخ ﺳـﻔﯿﺪ در ﻟﺤﻈـﻪ
آﺧﺮ ﺑﻪ ارﺗﺶ اﯾﺮان دﺳﺘﻮر ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺪھﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯽﺳﺮو ﺻـﺪا ﺑـﺎ آﻣﺮﯾﮑـﺎ را در ﭘـﯿﺶ
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َ
ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐ َﻤﺮهای ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ اﺑـﺮاھﯿﻢ ﯾـﺰدی؛ از اﻋﻀـﺎی
ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ در ﺗﮕﺰاس زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و زﺑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ را ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪ.

وﻋﺪهھﺎی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﻮرخ ۲۹
دی  ۱۹) ۱۳۵۷ژاﻧﻮﯾﻪ  (۱۹۷۹ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﺮھﺎی ﻧﻔـﺖ را
ﺑﻪ روی ﻏﺮب ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺴﺖ؛ اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐـﺮد و ﺑـﺎ آﻣﺮﯾﮑـﺎ راﺑﻄـﻪ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ
ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
او ﺷﺨﺼﺎ ﭘﯿﺎم داد" :ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ھـﯿﭻ دﺷـﻤﻨﯽ ﺧﺎﺻـﯽ ﻧـﺪارﯾﻢ و ﺷـﻤﺎ
ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ از
)ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ( ﺑﺸﺮدوﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ آرﻣﺎن ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد".
http://www.bbc.com/persian/iran/٢٠١٦/٠٦/١٦٠٦٠١_kf_khomeini_carter_kennedy

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻓﺘﺎﺣﯽ -ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ،واﺷﻨﮕﺘﻦ
 ٥ژوﺋﻦ  ١٦ - ٢٠١٦ﺧﺮداد ١٣٩٥
ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﺷﺎه از اﯾﺮان ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻮادارﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ روی ﻏﺮب ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺴﺖ و ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﻮرخ  ۱۹ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۹) ۱۹۷۹دی  (۱۳۵۷او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
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ﻃﺎﻋﻮن

رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ از ﻣﺮدم ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﮐﻮﯾﺖ و ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﯾﺎ
ﻋﺮاق ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻣﻠﺖھﺎی
دﯾﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﯿﻢ«.
اﯾﻦ وﻋﺪهھﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺨﺺ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﻮال ﻣﺸﺨﺺ دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ
درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪش ﭘﺲ از  ۳۵ﺳﺎل در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۱۳از ﺣﺎﻟﺖ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺎرج ﺷﺪ.
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم آن وﻋﺪهھﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ راه را ﺑﺮای
ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ اﯾﺮان ھﻤﻮار و از ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﻨﺎر زدن ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ارﺗﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺟﻮاب ﺑﻪ ﭘﯿﺎم دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮔﺮوھﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد -ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﮐﺎرﺗﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ -و دﺧﺎﻟﺖ
در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ رواﺑﻂ آﯾﻨﺪه را دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ«.
ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮐﺎرﺗﺮ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻤﺎس ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﯾﮏ روز ﭘﯿﺶ از ﺧﺮوج ﺷﺎه از ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب و ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش از آن ﮐﺎﻧﺎل ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮای
ﮐﺎھﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در دﯾﺪار دوم ،ﮐﻪ در روز ﺧﺮوج ﺷﺎه از اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﺑﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎت
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ارﺗﺶ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﻢ« و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮕﻨﺪهھﺎی اف ۱۴-و ﻣﻮﺷﮏھﺎی ﻓﻮﻧﯿﮑﺲ و ھﺎرﭘﻮن را از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﺪ.
ﻓﺮدای آن روز ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺖھﺎی
دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،آﻗﺎی ﯾﺰدی ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ».
اﻗﻠﯿﺖ ﯾﮫﻮدی  ۸۰ھﺰار ﻧﻔﺮی اﯾﺮان آن روزھﺎ ﮔﺮوه ﮔﺮوه در ﺣﺎل ﺗﺮک ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در اﯾﺮان و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻼن ﺧﻮد اﻣﯿﺪ زﯾﺎدی داﺷﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن دﯾﺪار ﺳﻮم ) ۲۸دی  (۱۳۵۷ﻓﺮﺳﺘﺎده دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﭼﮫﺎر
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ :آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ،رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ ﺷﻮروی و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻏﺮب.
آﻣﺮﯾﮑﺎ در واﻗﻊ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ھﻮاداراﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد .ﺟﻮاب رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ آﻣﺎده و ﺻﺒﺢ ۲۹
دی  ۱۳۵۷ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺄﻣﻮر ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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در ﺟﻮابھﺎی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ
ﻣﺎﻧﺪ؛ رواﺑﻄﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؛ ﺛﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮ ھﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ زد و ﻣﮫﻢﺗﺮ از
ھﻤﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮ ﺷﯿﺮھﺎی ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ روی ﻏﺮب و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺴﺖ.

ھ ﺸ ﺪار ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺎه
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪھﺎی ﻣﮫﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز اﻋﺘﺼﺎبھﺎ
روزاﻧﻪ ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و  ۹درﺻﺪ ﻧﻔﺖ وارداﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎرﺗﺮ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه از ﻃﺮح اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰درﺻﺪی ﺑﮫﺎی ﻧﻔﺖ اوﭘﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰ آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺎه ھﺸﺪار ﺗﻨﺪی داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ
»ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ« ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﮫﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ وارد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در اﺳﻨﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﮫﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
وﻋﺪهای داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهام وﻟﯽ در ھﺮ ﺻﻮرت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدھﺪ
ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﯾﻨﺪه ﺷﯿﺮھﺎی ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ روی ﻏﺮب ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺴﺖ.
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺧﻮد از ﭼﺎهھﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎهھﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺨﺮد
]ﻧﻔﺖ[ ﻣﯽﻓﺮوﺷﯿﻢ «.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاش در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ )رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ( ﻧﻔﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻓﺮوﺧﺖ و اﯾﺮان در ازای ﻧﻔﺖ ﻓﻘﻂ ارز
ﻗﺒﻮل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﻧﻪ اﻗﻼﻣﯽ ﭼﻮن ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﻔﯿﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ وﻟﯽ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺸﺎورزی »ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ« ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ.
در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب از ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ آن اﺑﺮاز ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻧﻤﻮﻧﻪ» :اوﻟﻮﯾﺖ دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه اﺣﯿﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮده ﺷﺪه« و
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ھﻤﮑﺎری ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﺳﺘﺎده رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ھﺮ ﺟﺎ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽزد ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ھﺮ ﮐﺸﺎورز آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﺮ ﮐﺸﺎورز اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای  ۱۰ﺗﺎ  ۱۱ﻧﻔﺮ .ھﺮ ﮐﺸﺎور آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای  ۵۹ﺗﺎ
 ۶۰ﻧﻔﺮ ﻏﺬا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺸﺎورزی
دارد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﺶ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ«.

' ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧ ﺪا اﻋﺘﻘﺎد دارﯾ ﺪ ،آن ھﺎ ﻧ ﺪارﻧ ﺪ'
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻮروی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ روسھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان
اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ رواﺑﻂ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ھﻢ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
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ﻃﺎﻋﻮن

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ روسھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ
ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﮫﺘﺮی از آنھﺎ ﻧﺪارﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ در اﻣﻮر ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
در اﯾﻨﺠﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﻗﺪری ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ» :دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﻣﻠﺤﺪ و ﺿﺪ دﯾﻦ اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ روسھﺎ ﺗﻔﺎھﻢ ﻋﻤﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﻤﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ھﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ،آنھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از روس ھﺎ اﺣﺴﺎس
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﯾﻨﺪه »ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﻣﺜﺒﺖ« ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﯾﺮان روﯾﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ »اﻧﺰوا ﻃﻠﺒﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ« را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ داده ﺑﻮد» :ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ژاﻧﺪارم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ«.
اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﮕﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﯿﺎ »ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻋﺮب ﺷﺎه ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ اوھﺮج و ﻣﺮج را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت وﯾﺮوس
اﻧﻘﻼب ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد«.
در ﮔﺰارش ﺳﯿﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ دوﻟﺖھﺎی ﻋﺮب ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و
ھﻮاداران اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻮان اداره ﮐﺸﻮر را ﻧﺪارﻧﺪ و دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﭼﭗھﺎی ﺗﻨﺪرو ﺑﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ
»اﻧﻘﻼب دوم« ﻗﺪرت را در اﯾﺮان در دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داد ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻋﺮب اﯾﺮان اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻃﺮﻓﺪاران
رادﯾﮑﺎل آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در روز  ۱۳آﺑﺎن  ۱۳۵۸ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت
آﻣﺮﯾﮑﺎ »اﻧﻘﻼب دوم« ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺎﻧﻪروھﺎی ﻧﮫﻀﺖ آزادی را ﺑﻪ اﺗﮫﺎم دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ از
ﮔﺮدوﻧﻪ ﻗﺪرت ﮐﻨﺎر زدﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی را ﮐﻪ در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﺗﻤﺎم آن ﭘﯿﺎمھﺎی دوﺳﺘﯽ را
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ او در روز  ۲۲ﺑﮫﻤﻦ  ۵۸ﺑﻪ »ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن
ﺟﮫﺎن« ﭘﯿﺎم داد ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺘﻪ و اﻻن ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎم واﺑﺴﺘﮕﯽھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺎﻧﺨﻮار ﺑﯽرﺣﻢ اداﻣﻪ دھﺪ«.
»ﻣﺎ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯿﻢ .ﻣﺎ اﻧﻘﻼﺑﻤﺎن را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ«.
http://www.bbc.com/persian/iran/٢٠١٦/٠٦/١٦٠٦٠٥_kf_khomeini_pledges_us

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻓﺘﺎﺣﯽ  -ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ،واﺷﻨﮕﺘﻦ  ٣ -ژوﺋﻦ  ١٤ - ٢٠١٦ﺧﺮداد ١٣٩٥
ﺗﻤﺎسھﺎی ﺳﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﮏ روز ﭘﯿﺶ از ﺧﺮوج ﺷﺎه از اﯾﺮان ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺒﺢ  ۱۵ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۵) ۱۹۷۹دی  (۱۳۵۷واﺷﻨﮕﺘﻦ از زﺣﻤﺎت دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻈﺮاﺗﺶ ﺑﻪ
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ" ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮔﺮوه او در
ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ.
آن روز ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﺒﺮدار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان )وﯾﻠﯿﺎم ﺳﺎﻟﯿﻮان( و
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان )ژﻧﺮال راﺑﺮت ھﺎﯾﺰر( ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻄﯿﺮ آﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﺳﺮان
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ارﺗﺶ را ﻣﺤﻮل ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز دارد.
ﺳﺎﻟﯿﻮان ﺑﺎ ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺗﻤﺎس داﺷﺖ؛ ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ھﻢ ﺑﺎ ارﺗﺸﺒﺪ ﻋﺒﺎس
ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ و ﺳﭙﮫﺒﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻘﺪم ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎواک .وﻟﯽ راﯾﺰﻧﯽھﺎی آﻧﮫﺎ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد زﯾﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺎم ﺳﺎﯾﺮس وﻧﺲ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﻣﻮرد "ﻣﺤﻞ
دﯾﺪار" ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪاری اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد.
وﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪاری
را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﮑﺎراﻧﺶ را در ﺗﮫﺮان ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ
ﻧﺸﺴﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ".
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ارﺗﺒﺎط آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﮔﺎﻧﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ در
ﻗﺒﺎل ﺑﺤﺮان اﯾﺮان ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﺗﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﺷﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﺮای ارﺗﺶ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﯽﺳﺮ و ﺻﺪا ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺮان ارﺗﺶ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮوج ﺷﺎه،
ارﺗﺒﺎط آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮان وارد ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺗﺎزه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﺎﺑﻮی ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد روز  ۱۵ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۵) ۱۹۷۹دی  (۱۳۵۷وارن زﯾﻤﺮﻣﻦ ،از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ارﺷﺪ ﺳﻔﺎرت
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ دﯾﺪار اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،ﻣﺸﺎور رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﯽرود .زﯾﻤﺮﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﮋوی ﺷﺨﺼﯽ
ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ  -ﮐﻪ ﭘﻼک دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ھﻮاداران آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را
ﺟﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﺮد -ﺑﻪ ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ دو ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ ﺑﻪ
وﻗﺖ ﻣﺤﻠﯽ در ﺧﻠﻮت ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪای ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آن دﯾﺪار  -ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ۲۰
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ  -آﻏﺎز روﻧﺪ ارﺗﺒﺎط آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎسھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺷﺪ
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﯾﺪاری ﺑﯿﻦ ﺳﺮان ارﺗﺶ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد  -ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ

ﺗﻤﺎسھﺎی ﭘﺸﺖﭘﺮده آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ ھﻤﻮاره از زواﯾﺎی ﭘﻨﮫﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﺑﻮده
اﺳﺖ .ھﻮاداران ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ھﻢ
ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ "ﻧﻘﺶ ﻣﺸﻤﺌﺰ ﮐﻨﻨﺪهای" اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮ از ﺷﺎه و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺳﮑﻮﻻرش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رواﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ از روز اول ﺿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد .در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺨﺸﯽ از "ھﻮﯾﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ" اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎره ﺗﻤﺎس "ﻟﯿﺒﺮالھﺎ" و اﻋﻀﺎی ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎمھﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﻓﺼﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ﭼﻪ رواﺑﻄﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻄﻮر ﺧﻂ ﻣﺸﯽ آﻧﮫﺎ در ﻇﺎھﺮ و
ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﯾﺪی از اﺳﻨﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫﺘﺮ
ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ.
ﺳﯿﮕﻨﺎلھﺎی رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب
دﺳﺖ ھﻤﮑﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻃﺮف آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ دراز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺶ را ﮔﺮه ﮐﺮده
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب در اﮐﺜﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﻼﯾﻢ از ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ﮔﻼﯾﻪ و از ﻣﺮدم
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻈﻠﻢ ﺧﻮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد و رواﯾﺖ ھﻮاداراﻧﺶ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺷﺎه از اﯾﺮان در ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺣﻮادث  ۲۸ﻣﺮداد  ۱۳۳۲ﺷﺎه را ﺑﻪ ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب از دﯾﺪارھﺎی ﻣﻌﺪودی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪی دارد.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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روز ﭘﻨﺠﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۵) ۱۹۷۹دی  (۱۳۵۷آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﺌﻮﻧﺎرد
ﻓﺮﯾﻤﻦ ﮐﻪ در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺪرت را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪل را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ داد .او ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﺮﯾﻤﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖھﺎی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را دﺳﺘﯿﺎرش اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی در ﯾﮏ ﻧﻮار
ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺌﻮﻧﺎرد ﻓﺮﯾﻤﻦ ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .او ھﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﯿﺎم ھﻤﺎن روز ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ "ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﻤﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از
ﻃﺮف ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ".
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ھﻨﻮز آﻣﺎده ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد .ﮐﺎرﺗﺮ ده روز ﺑﻌﺪ ھﻢ
درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﻠﯿﺎم ﺳﺎﻟﯿﻮان و ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر را ﺑﺮای اﻋﺰام ﻓﻮری ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﻧﺰد آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
رد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺎﻟﯿﻮان ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن را اﺷﺘﺒﺎه "ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺨﺸﺶ" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ  ۱۵ -ژاﻧﻮﯾﻪ ) ۲۵دی(  -رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه "اﺷﺘﺒﺎه ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ" را
ﺗﺎ ﺣﺪی ﺟﺒﺮان ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮوج ﺷﺎه از اﯾﺮان ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎرﺗﺮ ھﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﺟﻮاﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط ﻓﺮﻣﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ و ھﻤﺮاھﺎن
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﺎل "ﯾﺰدی-زﯾﻤﺮﻣﻦ" ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه
اﺳﺖ.
آﻏﺎز ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺣﺴﺎس ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ را ﺑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﯾﺰدی از اﻋﻀﺎی ﻧﮫﻀﺖ آزادی واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻗﺎی ﯾﺰدی ﺳﺎﻟﮫﺎ در ﺗﮕﺰاس زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و
زﺑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ را ﺧﻮب درک ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه او دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻮن رﯾﭽﺎرد ﮐﺎﺗﻢ ،اﺳﺘﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺘﺴﺒﻮرگ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺨﻔﯽ ﺳﯿﺎ در ﺗﮫﺮان
ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﮐﺎﺗﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺿﺪ ﺷﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری را در دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ از اواﺧﺮ
ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۵۷ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ را ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺎ "ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ" ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﻼشھﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﺎﺗﻢ و ﯾﺰدی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ،روز  ۱۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۴) ۱۹۷۸ﺷﮫﺮﯾﻮر
 (۱۳۵۷ﮐﻪ آﻗﺎی ﯾﺰدی ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در
دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
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ﻃﺎﻋﻮن

اﻣﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ  -در روز  ۱۲دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۱) ۱۹۷۹آذر - (۱۳۵۷
ﻣﻘﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ھﻨﺮی ِﭘ ِﺮﮐﺖ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ اﯾﺮان در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ( و آﻗﺎی ﯾﺰدی در رﺳﺘﻮراﻧﯽ
دﯾﺪار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﻗﺎی ِﭘ ِﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﯽﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺰدی را از او ﻣﯽﮔﯿﺮد" :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ او در ﭘﺎرﯾﺲ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻢ".
دﯾﺪارھﺎی ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎده
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ" ،ﯾﺰدی ﻓﻘﻂ اﺳﻢ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﻪ زﯾﻤﺮﻣﻦ داده )آﻗﺎ
ﺣﺴﻦ"(.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺎم وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ھﺪف اوﻟﯿﻪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ او ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻔﻮذش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ دﯾﺪار ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ و ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ و رﺋﯿﺲ
ﺳﺎواک ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ" :ﺳﺎﻟﯿﻮان ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻣﺮای ارﺗﺶ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ -از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺗﮫﺮان -دﯾﺪاری ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دو ﻃﺮف ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻼﻗﺎت ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در
ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ".
ﻇﺎھﺮا آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده وﻟﯽ در ﭘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن درﺧﻮاﺳﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻃﻼع از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ "ﺑﺎزﮔﺸﺖ آرام" وی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارد ﻧﻈﺮش
ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﮐﻮدﺗﺎ
اﺳﻨﺎد ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮕﺮان ﮐﻮدﺗﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ارﺗﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺪار اول ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ او از ﮐﻮدﺗﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ارﺗﺶ ﺑﻪﺷﺪت ھﺮاس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮔﺰارش زﯾﻤﺮﻣﻦ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ آﻣﺪه" :ﯾﺰدی ﺳﭙﺲ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد؛ ﻧﮕﺮاﻧﯽای ﮐﻪ او آن را ﺑﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ ارﺗﺶ
در ﺣﺎل ﺗﺪارک آن اﺳﺖ .ﮐﻮدﺗﺎ ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺷﺎه ﯾﺎ ﭘﺲ از آن رخ ﺧﻮاھﺪ داد".
ﮔﺰارش ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ" :ﯾﺰدی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﻓﻘﻂ اوﺿﺎع را وﺧﯿﻢﺗﺮ و رادﯾﮑﺎلﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از
رﻓﺘﻦ ﺷﺎه ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮف
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻮدﺗﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ".
ﻓﺮﺳﺘﺎده آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﭼﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .دﯾﭙﻠﻤﺎت
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺑﺮاز ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﻮال ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮدت را ﭘﯿﺶ ﯾﺰدی ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯽ" ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﮔﺰارش ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﮐﻪ ﺷﺎه روز  ۲۶دی  ۱۳۵۷اﯾﺮان را ﺗﺮک ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد درﺳﺖ اﺳﺖ و واﺷﻨﮕﺘﻦ ھﻢ ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ او آ ﮔﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ واﺷﻨﮕﺘﻦ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان
ھﻢ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﺎﻟﯿﻮان از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ دﯾﺪار دوم
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﭘﺮده ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﺮوج ﺷﺎه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ" .ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر
ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ژﻧﺮالھﺎ را از اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮده و آنھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت آرام ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ،
ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺸﻮﻧﺪ  -ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ  -ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺸﻮﻧﺪ".
ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮان ارﺗﺶ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﻘﺎط اﺷﺘﺮاک زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﺎﻟﯿﻮان  -آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭼﮫﺎر روز ﺑﻌﺪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  -راه ﺣﻞ ﺑﺤﺮان اﯾﺮان را
ﺗﺎﺳﯿﺲ دوﻟﺖ "ﻧﻈﺎﻣﯽ -آﺧﻮﻧﺪی" ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،اﻋﺪام ﺳﺮان ارﺗﺶ را ﺷﺮوع ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ را در اﺑﺮاز دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﺪه ﺑﻮد.
ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش و دﯾﭙﻠﻤﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼﮫﺎر ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻢ در ﺧﻠﻮت ھﻤﺎن ﻣﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آن دﯾﺪارھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ از ھﻢ
ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن آن دﯾﺪارھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ "اﻧﻌﻄﺎف" ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻃﻼع آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ رﺳﺎﻧﺪ .اوج ﺗﻤﺎسھﺎی دو ﻃﺮف روز
ھﻔﺖ ﺑﮫﻤﻦ ) ۲۷ژاﻧﻮﯾﻪ( ﺑﻮد .آن روز آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﻗﺪاﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر زدن ﺑﺨﺘﯿﺎر و
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ارﺗﺶ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺮ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ.
وﯾﻠﯿﺎم ﺳﺎﻟﯿﻮان ،ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان )راﺳﺖ( راه ﺣﻞ ﺑﺤﺮان اﯾﺮان را اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﯾﮏ
دوﻟﺖ "ﻧﻈﺎﻣﯽ-آﺧﻮﻧﺪی" ﻣﯽداﻧﺴﺖ در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﭼﺮا آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪاش را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد و از آن ﻣﮫﻢﺗﺮ او و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﭼﻄﻮر در آن
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮھﺎ و ﭘﯿﺎمھﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﺗﺮ را ﺑﮫﺘﺮ درک ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻋﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ را دادﻧﺪ
و ﮔﺎمھﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺪرت را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
http://www.bbc.com/persian/iran/٢٠١٦/٠٦/١٦٠٦٠٣_u٠١_khomeini_us_contact

در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﯿ ﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿ ﺪ :

• ﮐﺎرﺗﺮ ﭼﻄﻮر دﺳﺘﺶ را ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ رو ﮐﺮد؟
• آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻄﻮر از ﺷﺎه ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﮐﺮد
• ﭘﯿﺎم ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﻨﺪی

ُ)ﻣﺼﺤﺢ(
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ دﻧﯿﺎ را ﻣﻤﻠﻮ از ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﺿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
 آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎواک را آﻣﻮزش داده و ﺑﺎ دادن وﺳﺎﯾﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺧﻔﻘﺎن آﻧﮫﺎ راﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﻗﺘﺼﺎدی را ﻏﺎرت ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ،در راﺳﺘﺎیﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻌﺎرﺿﺎن ]و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن[ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ،ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارد.
 آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺸﺖ ﻓﺸﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻠﺖھﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار دارد.ﺧﻤﯿﻨﯽ وﻋﺪه ﻣﯽداد ﮐﻪ دﺳﺖ اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﻗﻄﻊ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻣﺮدم ﮔﻤـﺎن
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺻﺪای آﺳﯿﺎب ،آردی وﺟﻮد دارد ]ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
او راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺣﺮف ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽزﻧﺪ[ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،ﻣﺮدم
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ دم از آن ﻣﯽزدﻧﺪ ،روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ
]اﻟﺒﺘﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم ﮐﻪ آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻨﺪ[.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺰء اوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ در
ﺗﮫﺮان را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ھﻢ
ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ ﺳﻔﺎرت اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ از دادن آن ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ژﻧﺮالھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ از روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از
 ٧٠٠٠ﻧﻔﺮ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!!.
ﺣﻮادث روی داده ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺆالھﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎرهی اﯾﻦ اﻧﻘﻼب و رھﺒﺮش اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ )اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود؟( آورده ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
داﻋﯿﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺑﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﺶ ﺑﺎ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ :ﺧﻤﯿﻨﯽ رﯾﺶ
ﺳﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن را ﺑﺎ ﺟﺮأت و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورد .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر ﺷﻌﺎرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺎرﺗﺮ ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ و از او دﺳﺘﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ؟!.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺰدور و ﮔﻤﺎﺷﺘﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده و اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﺶ را ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و رﺳﺎﻧﻪھﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ ،او و اﻧﻘﻼﺑﺶ و ﯾﺎراﻧﺶ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار داده و او را ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺒﺎرات ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟!.
ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»آﯾﺎ اﯾﻦ روش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻟﺖ و ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻮدن
ﺑﺮای اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﺳﺎزﯾﻢ«؟!.
ﻣﺎ در وھﻠﻪی اول ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ داﻋﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ادﻟﻪای را ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑﺴﻂ داده و ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ.
اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺟﺮأت ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺧﯿﻠﯽ از او ﺟﺮأت
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺖ و از زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺶ ،او و
رﺳﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،رﺳﺎﻧﻪھﺎ و روزﻧﺎﻣﻪھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﻢ او را
ً
ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﻓﻘﻂ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﮔﻤﺎﺷﺘﻪای اﺳﺖ و
ﻣﺎﯾﻠﺰ ﮐﻮﺑﻠﻨﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎت و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی او ﻋﻠﯿﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮد او از ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼح از ﭼﻮﮐﺴﻠﻮواﮐﯽ ﺧﺒﺮ داد.
از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،رھﺒﺮی از رھﺒﺮان ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺳﻮم
ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺮده و رﺳـﺎﻧﻪھﺎ و روزﻧـﺎﻣﻪھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ھﻢ او را ﻣﻮرد ﺗﮫـﺎﺟﻢ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،او ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺰدور و ﮔﻤﺎﺷﺘﻪای
از ﺳﻮی آﻧـﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺮدن و ﻋﻤﺎﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .از ﺟﻤﻠﻪ:
ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ ،راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺗﺴﻠﻂ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد اﻧﻘﻼب ،اﮔﺮ ﭼﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ،اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﻧﺪاﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﮑﻠﯽ از
ﻋﻤﺎﻟﺖ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪاﯾﯽ
و ﺳﺎده از ﺻﻮرتھﺎ و ﺷﮑﻞھﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ھﺎﻟﻪای از زھﺪ و ﺗﻘﻮی دور ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ
دادهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎب دوم )ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺪروی و اﻋﺘﺪال( ادﻟﻪی ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ
ﻓﺴﺎد ﻋﻘﯿﺪه و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺪ او را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ او دﺷﻤﻦ اﺳﻼم و

٢٠٤

ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،آوردﯾﻢ .ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﺑﻖ )اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود(؟! ﻓﺘﻮای او ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻋﻤﺎﻟﺖ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان را آوردﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼش
ﻧﺼﯿﺮاﻟﮑﻔﺮ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﺗﺎﺗﺎر را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ارج ﻣﯽﻧﮫﺪ و اﯾﻦ ﺳﺆال را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮫﻤﺎن از او اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را در
ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯿﻪ دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰش ]ﺷﺎه[ از داﺧﻞ ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آزاد ﻣﯽﮔﺬارد؟!
ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ:
ﭼﺮا ﺧﻤﯿﻨﯽ  ١٣ﺳﺎل در ﻋﺮاق ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺣﻮادث ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ
از ﺗﯿﺮه ﺷﺪن رواﺑﻂ ﺷﺎه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺑﺪﯾﻞ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺑﺮای او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻗﮫﺮﻣﺎن و دﻟﯿﺮ و ﻣﺒﺎرز ﺷﺪ؟!.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎرهھﺎی ﺳﺮﯾﻊ را ﭘﺎﯾﺎن داده و ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،دوﺳﺖ
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﻤﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن دھﯿﻢ ﮐﻪ ،رواﺑﻂ زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ،
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ادﻟﻪی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 ﺧﺒﺮﮔﺰاریھـﺎ در  ١٩٧٩/٢/١٢از واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﮐﺎرﺗﺮ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪدر آن ﮔﻔﺘﻪ ﺑـﻮد :او ﭼﻨﺪﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ رھﺒﺮان اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺻﻮرت داده
اﺳﺖ .آﯾﺎ او راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و آﯾﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ؟!.
 در  ١٩٧٩/١/٢١رﻣﺰی ﮐﻼرک ،ﻣﻌـﺎون ﺳﺎﺑﻖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از ﺗﮫﺮان ﺑﻪﭘـﺎرﯾﺲ رﻓﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ رھﺒﺮ ﻣﻌﺎرﺿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺻﻮرت داد .و ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎرﺗﺮ ،را  -ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ -ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و
ھﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑـﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ آرزوھـﺎی زﯾﺎدی دارم ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب،
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد«.
 در دﯾﺪار رھﺒﺮ ﺳﻮدان ،ﺻﺎدق ﻣﮫﺪی ،ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪی اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺷﻤﺎرهی  ،١٥١ﺗﺎرﯾﺦ ،١٩٨٠/١/١٢وی اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ او را در ﻗﻀﯿﻪی ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی اﻋﻀﺎی
ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮐﺮده و وی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﯾﺪاری ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺻﻮرت داده اﺳﺖ .وی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﺒﻮده ﮐﻪ وی ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ

٢٠٥

ً
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ھﻨﮕﺎم
اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .١
 دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺮان در  ١٩٧٩/٨/٦در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎروزﻧﺎﻣﻪی اﯾﺮاﻧﯽ آﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﻪ روﯾﺘﺮ از آن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐـﺎرﺗﺮ ﺑﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺗـﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮدن ﺑﺨﺘﯿـﺎر ھﺸﺪار داد و اﯾﻦ ھﺸﺪار در ﺿﻤﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ دو
ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮاﻧﺴﻮی از ﺳﻮی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺶ در
ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻣـﺎ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣـﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧـﺎﻣﻪای از
ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ دو ﻣﺴﺌﻮل رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ آن را ﺑﺮدهاﻧﺪ
و ﻣﺎ ھﻢ از ﯾﺰدی اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﺸﻒ و ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎزد.
 ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  NBCﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم راﺿﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﯾﮑﯽ ازﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻮرد
درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﺦ ﺷﯿﺮازی در ﺣﺎدﺛﻪی ﺗﺮور و ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﺑﻪ وی در ﻣﺎه ژوﻻی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﻪ و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯿﻨﺴﻮﺗﺎ،
ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮازی ھﯿﭻ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان ﻧﺪارد ،اﻣﺎ دوﺳﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ!!.
اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭼﯿﺰی را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺷﯿﺮازی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ،
ذﮐﺮ ﻧﮑﺮد .٢
ﭘﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ در وﻗﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ُﺳﻔﺮای ﺧﻮد ،در درﻣﺎن دوﺳﺖ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺻﺪاﻗﺖ و اﻣﺎﻧﺖداری ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدھﺪ؟!.
و در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﺎم اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ِﺳ ّﺮی و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ
ﮐﻪ او ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻧﯿﺴﺖ؟!.

 -١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود؟!.
 -٢واﺷﻨﮕﺘﻦ -ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ .١٩٨٠/١/١٩
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ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﺪارھﺎی ﺑﺮوس ﻟﯿﻨﮕﻦ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻣﺴﺌﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺑﺮوس ﻟﯿﻨﮕﻦ ﺳﻪ دﯾﺪار ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻗﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و

دﯾﺪار ﭼﮫﺎرم ھﻢ در ﺗﮫﺮان و در ﺧﻼل دﯾﺪار ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻤﯿﻨﯽ آن را در
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮرش اﻧﺠﺎم داد.
دﯾﺪارھﺎی ﻗﻢ در ﻧﯿﻤﻪی ﻣﺎه آ ﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل  ١٩٧٩م ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ:
»درﮔﯿﺮیھﺎی اھﻮاز ،آﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﺤﺮان در ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان و در
ً
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﻮﺧﺖ )ﺑﻨﺰﯾﻦ( ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺖ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎ
اﺣﺘﯿﺎج ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻨﮕﺮهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺳﺮی و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد.
ُ
ﻗﯿﺎم ﮐﺮدھﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﮫﺮان را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻟﻮازم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﻧﻔﺮﺑﺮ،
ﮐﺮده ﺑﻮد.
روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ﺻﺎدره از ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :اوﻟﯿﻦ دﯾﺪار ﺑﺮوس ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ﻗﻢ و ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﺰارﺷﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهی ﺷﻮرش
ﮐﺮدھﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮروی از آﻧﺎن اراﺋﻪ داد و در دﯾﺪار دوم ﺑﺮوس ،ﮔﺰارﺷﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه و ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺎرﺗﺮ را ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ داد ﮐﻪ در آن ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻨﻮی زﯾﺎدی را ﺑﺤﺚ ﮐﺮده
و ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﻮﻃﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد از آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﻻزم را ﭘﺲ از ھﺸﺖ ﻣﺎه ﮐﻤﺒﻮد آن ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺎدرﯾﺪ ]در
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ[ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .١
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﻮﻃﻦ ﺗﻨﮫﺎ
ً
روزﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺧﺒﺮ ،ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای روی
داد ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﺻﺤﺖ ﺧﺒﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﯾﺮان ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺑﻪ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ و وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﮕﮫﺪاری ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﻧﻔﺮﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﯾﺰدی وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ
 » -١اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ « ﺷﻤﺎرهی  ١٣٩در  ١٧و .١٩٧٩/١٠/١١
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ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﺑﺨﺸﯽ از وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﮫﯿﺰات اﯾﺮان -ﻃﺒﻖ
ﮔﻔﺘﻪی او -ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ« .١
اﻣﺎ ﯾﺰدی آﺷﮑﺎر ﻧﺴﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻣﺤﺘﻮای
دﯾﺪارھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑﺮوس ،ﻣﺴﺌﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻄﺮح
ﻧﺴﺎﺧﺖ!!.
اﮔﺮ رد ﯾﺎ ﻗﺒـﻮل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﮑﺎر
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎدق ﻣﮫﺪی ﯾﺎ رﻣﺰی ﮐﻼرک و ﯾﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی.
در اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ ادﻟﻪی روﺷﻦ و ﺻﺮﯾﺤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎن
راﻧﺪه ﺷﺪه ،ﮐﺎرﺗﺮ ،و ﻓﺮد زاھﺪ و ﻗﮫﺮﻣﺎن  -ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﻼمﮔﺮاھﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
 ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،رواﺑﻄﯽ وﺟﻮد دارد! ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﻣﺪرک و ﺳﻨﺪ زﯾﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ:ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع.
ﻣﺪارک ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﺎ او دﭼﺎر
اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﻨﺪ ﺻﺎدره از روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﻮﯾﺘﯽ اﻟﻮﻃﻦ.
ﺳﻨﺪ اول :اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺷﺎه
ﺷﺎه در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ژﻧﺮال ھﻮﯾﺰر ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﺘﺶ در

ﺗﮫﺮان ،ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻮﯾﺰر ،ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در اروﭘﺎ ﺑﻮد.
ً
]ﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ [:ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ راﺑﻄﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺮان ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻨﺘﻮ « ﺑﻮد و ]ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ[ ﺗﺤﺮﮐﺎت و آﻣﺪ و
ً
ً
ﺷﺪھﺎی ھﻮﯾﺰر ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻄﻠﻘﺎ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ّ
ﺳﺮی و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد .ﭼﻮن او ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺷﺎه اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ژﻧﺮالھﺎی ﻣﻦ ﭼﯿﺰی از آﻣﺪن ھﻮﯾﺰر ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آﻣﺪن او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺷﻮروی اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ :ژﻧﺮال ھﻮﯾﺰر ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ

 -١ﺗﮫﺮان -ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ در .١٩٧٩/٧/٥
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ﻃﺎﻋﻮن

اﻧﻘﻼب ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ھﯿﺮاﻟﺪ ﺗﺮﯾﺒﻮن از ﭘﺎرﯾﺲ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺒﺎرت »ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ« در ﺧﺒﺮ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
»ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ وﻇﯿﻔﻪی ھﻮﯾﺰر را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ«) .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻧﻘﻼب ﻧﻈﺎﻣﯽ(.
ﺷﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»آﯾﺎ ﺧﻄﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ؟ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
َ
ژﻧﺮالھﺎی ﻣﻦ ﻣﻠﺘﺰم و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻗ َﺴﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗـﺎﻧﻮن
ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣـﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﻤﺎن اﻃﻠﺲ ﺷﻤﺎﻟﯽ ]اﺋﺘﻼف آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻧﺎﺗﻮ[ و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫﺎﻧﻪھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد،
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ارﺗﺶ اﯾﺮان ﮐﻨﺎر رود و اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر ژﻧﺮال ھﻮﯾﺰر در
ﺗﮫﺮان ﺑﻮد .و ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ژﻧﺮال ھﻮﯾﺰر از ﻣﺪتھﺎی زﯾـﺎدی ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ﺑـﺎ ﻣﮫﻨﺪس
ﻣﮫﺪی ﺑـﺎزرﮔﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ) .ﻣﮫﻨﺪس ﻣﻮﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻨﺒﺶ آزادی
اﯾﺮان ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺧﻼف
ﺟﮫﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺟﺒﮫﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ]ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ آرﻣﺎنھﺎی ﺟﺒﮫﻪی
ﻣﻠﯽ اﺳﺖ[ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﺒﮫﻪ ﺑﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ(«.
ﺷﺎه ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ژﻧﺮال ھﻮﯾﺰر ﺳﺨﻦ ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺪهی ﻧﻈﺎﻣﯿـﺎن ﻣﻦ ،ژﻧـﺮال ﻗﺮهﺑـﺎﻏﯽ ﮔﻔﺖ.
او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﮐﻪ ﻗﺮهﺑـﺎﻏﯽ ﺑﺎ ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ او را ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﻣﻦ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﮐﺮد( دﯾﺪار ﮐﻨﺪ .ژﻧﺮال ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع داد و ھﯿﭻﮐﺲ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن و ژﻧﺮال ھﻮﯾﺰر ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎﺳﻪای زﯾﺮ ﻧﯿﻢ ﮐﺎﺳﻪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از رخ دادن ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮادث
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ژﻧﺮال ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ از
ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن اﻓﺴﺮان ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﺣﻮادث ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻦ ھﻮﯾﺰر را در ﺧﻼل دﯾﺪار ﻋﺠﯿﺒﺶ از ﺗﮫﺮان ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﺪم .او ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﺳﺎﻟﯿﻮان ،ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻦ آﻣﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﻨﮫﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪی آن دﯾﺪار اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ روزی و در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان را ﺗﺮک ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
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ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻣﻦ از ﺗﮫﺮان )در  ١٩ﯾﻨﺎﯾﺮ و  ٢٦دی  (١٣٥٧ژﻧﺮال ھﻮﯾﺰر در
ﺗﮫﺮان ﻣـﺎﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ژﻧﺮالھﺎی ارﺗﺶ اﯾﺮان را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف
دﮐﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ،رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﻤﻠﮑﺖ در اوج رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺖ
آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪی او اﺟﺮای ﻃﺮح ﺷﮑﺴﺖ ارﺗﺶ اﯾﺮان
ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ .ژﻧﺮالھﺎی ارﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ ژﻧﺮال ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ ،زﯾﺮا ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﻧﺠﺎت دھﺪ.
در ﺣﯿﻦ ﻣﺤـﺎﮐﻤﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋـﺪام ژﻧﺮال رﺑﯿﻌﯽ رﺋﯿﺲ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺪھﯽ ﺳﻼحھﺎی
ھﻮاﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن از او درﺑﺎرهی ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ژﻧﺮال ھﻮﯾﺰر درﺗﮫﺮان داﺷﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
او ﺟﻮاب داد :ژﻧﺮال ھﻮﯾﺰر در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﺎه دﯾﺪار ﮐﺮد ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮده ﺑﺎ
ﻣﻮش دﯾﺪار ﮐﻨﺪ] .ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ھﻮﯾﺰر ﺑﺎ ﺷﺎه دﯾﺪار ﮐﺮد ﮐﻪ وی دﯾﮕﺮ ﺷﺎه اﯾﺮان ﻧﺒﻮد و
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﭻ وﻗﺖ[.
ﺷﺎه ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮐﻨﺠﮑﺎویاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ او ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ رﻓﺘﺎر
ﮐﻨﻢ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺗﻨﺪی را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﻔﯿﺮ ﻣﻦ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﺎه ﺧﺎﻃﺮهی زﯾﺮ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد:
اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﻈﺮھﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧـﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺪتھـﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﮐﻨﺎرﺷـﺎن ]و در ﭘﯿﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آﻧﺎن[ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ،روی ﻣﯽداد .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ
ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ را آﺗﺶ زدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ژﻧﺮالھﺎﯾﻢ را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ
ﮔﺮوه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﻔﺎرت ﻓﺮﺳﺘﺎدم .ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﺳﻔﺎرت ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او رﻓﺘﻪ و در
ﺻﻮرت او ﻓﺮﯾﺎد زده ﺑﻮد» :ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺰ از راه ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﺎرﺿﺎن،
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮم.
ُ
ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺴﻌﻮدی در اواﺧﺮ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺮج
ﻻﻣﺒﺮاﺳﮑﯿﻦ ،رﺋﯿﺲ اول ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺑﻪ زودی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﺪﯾﺪی در ﺗﮫﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
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ﻃﺎﻋﻮن

اﯾﻦ رﺋﯿﺲ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ در  ١١ﯾﻨﺎﯾﺮ ،ھﻮﯾﺰر ﺑﻌﺪ از دﯾـﺪار ﻣﺮﻣﻮزش از ﺗﮫـﺮان ،در
واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﻧﻪ در اﯾـﺮان ،اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮫﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮدم و ﻓﻘﻂ ٥
روز ﭘﺲ از آن ،ﺷﺎه ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﻤﺴﺮش ،ﮐﻨـﺎر زده ﺷﺪ .١
ﺳﻨﺪ دوم :ﮔﻮاھﯽ دادن ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ را در ﺳﻘﻮط ﺷﺎه اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ،ﺟﺒﮫﻪی

ﻣﻠﯽ  -ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ  -و ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ و
ﯾﺎراﻧﺶ دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ و روزﻧﺎﻣﻪی ھﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ دﯾﺪارھﺎﯾﯽ را ﺑـﺎ آﻧﮫﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد
ﮐﻪ آﻧﮫـﺎ در آن ﺷﮫﺎدتھﺎ و ﻣﺪارک ﻣﮫﻤﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰارش را
در اداﻣﻪ ﻣﯽآورﯾﻢ.
ھﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن  -ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد  -اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻧﻘﻼب ﺑﺎ دﺳﺘﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ و آﻧﮫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺸﺖ ﺧﻠﻊ ﺷﺎه و
آﻣﺪن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و ﻣﺪارک اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪهای ھﻢ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
از اﺑﺘﺪای ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺷﺎه] ،از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ[ ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر آﻧﮫﺎ ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﺑﺪان ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ:
• ﺷﺎه ﺑﺎ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی ﮐﻨﮕﺮه ﺿﺪ او ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او
ُ
ُ
ﺧﻮد را ﻋﺼﺎی اﭘﮏ ]ﻋﻀﻮ ﻣﮫﻢ اﭘﮏ[ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان  %٥ﺑﻮد ،اﻣﺎ دوﻟﺖھﺎی
اروﭘـﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺘﮫﻢ ]ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺎی ﻧﻔﺖ[ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑـﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﺟﺪﯾﺪی در
داﺧﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ.
ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ :ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺣﺒﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﻌﻨﯽ أﺳﻤﺮا ﺷﺪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﯾﺮان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻦ ﺷﺎه ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و وﻟﯿﻌﮫﺪ ھﻢ ﺳﻦ
و ﺳﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﯾﮏ زن ]ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎدﺷﺎه[ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ) .در ﺣﯿﻦ اﻧﻘﻼب ،ﻋﺪهی زﯾﺎدی از اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
 -١از ﻣﺠﻠﻪی »ﻧﺎو« اﻧﮕﻠﯿﺲ .ﺗﺮﺟﻤﻪی روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ در .١٩٧٩/١٢/٩
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ﻣﻠﮑﻪ )زن ﺷﺎه( ،ﻓﺮح دﯾﺒﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮدن ﺷﺎه ﺑـﺎ ھﻤﮑﺎری اردﺷﯿﺮ زاھﺪی و رﺋﯿﺲ
ِ
دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ،اﻧﻘﻼب ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد(.
اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺸﻮری ﺷﻮد ﮐﻪ
ً
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی دارد .ﭘﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﻧﺎﭼﺎرا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ]ﻣﻨﺎﻓﻊ[
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﮫﻠﻮی و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ از آن ،ﻣﮫﻢ ﺣﻔﻆ
ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻤﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐـﺮد و ﻣﯽدﯾﺪ ﮐـﻪ ﺷﻮروی ﺗﻨﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ
ً
وﺿﻊ ﺑـﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺮﭼﻪ ﮐـﻪ در اﯾـﺮان ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﺎز ،اﺳﺖ .و اوﺿﺎع
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺷﺎخ آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﯾﻤﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ ھﻢ ﺣﺼﺎر را ﺣﻮل اﯾﺮان ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮده و آن را زﯾﺮ
دﺳﺖ ﭼﭗﮔﺮاھﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدادﻧﺪ.
• اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻧﻮﮔﺮا درﺑـﺎرهی ﺷﺎه ،ﺧﻤﯿﻨﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﭼﻨﺪ راه ﺣﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ :اﻧﻘﻼب ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺷﮑﻞ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺮوهھﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﮔﺮوهھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻠﺐ
ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی اﯾﻦ ﻣﻘﺎم و اﯾﻦ
ﻧﻘﺶ ،ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ]ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر[ ﺑﻮد.
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮرش ]ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی درﺧﻮاﺳﺖ[ از ﺳﻮی ﺧﻮد را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎه ﻗﻀﯿﻪ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﭘﺲ او را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و در ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺎت ]ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ اﻧﻘﻼبﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی[ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ و
ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ ﺑﻪ ﺷﺎه ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﺒﺮ را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده و ]در ﺣﻘﯿﻘﺖ[ ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ او ﻓﻘﻂ ﻧﺘﯿﺠﻪی رواﺑﻂ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ
را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
• ﻓﺮﻣـﺎﻧﺪهی ﻧﯿﺮوھﺎی ]اﺋﺘﻼف[ ﭘﯿﻤـﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ در اروﭘـﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و در ﻃﻮل
ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎه را ﺑﻪ ﺳﻔﺮ
ﻣﻮﻗﺖ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ارﺗﺶ را ھﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻗﯿﺎم ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ]ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن[
ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎر راﺿﯽ ﺳﺎزد .ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺷﺎه
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
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ﻃﺎﻋﻮن

• ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽھﺎ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ از ﺷـﺎه اﻋﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ او ]در آﻣﺮﯾﮑﺎ[ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .و ﮐﺎرﺗﺮ از زﻣﺎن ﺧـﺎرج ﺷﺪن او از
اﯾﺮان ﺗﺎ ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﮫﺎﻣﺎس ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ او ﻧﺪاﺷﺖ.
• در ﺳﺎل  ١٩٥٣آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺼﺪق را ﺳﺮﻧﮕﻮن و ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
]آن ﻣﻮﻗﻊ[ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز ھﻢ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺳﺎﻗﻂ ﺳﺎزﻧﺪ.
• اﻣﺘﻨﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮدن )ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن( اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ
ﮐﻪ او اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
• ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ارﺗﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ ﺟﺰﺋﯽ از آﻧﮫﺎﺳﺖ،
از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ]در ﺗﮫﺮان[ ﺻﻮرت
ً
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه ]و آزادی ﮔﺮوﮔﺎن ھﺎ[
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ در آن زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯽ ﻗﺮﻧﯽ ﺑﻮد.
• ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﻨﮕﺎم ﺗﺮک اﯾﺮان ،اﺟﺎرهی ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
• در ﺷﺐ  ١١ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﻣﻮر
ﻧﺎﻣﻔﮫﻮﻣﯽ رخ داد ﮐﻪ ﺗﺎ آﻻن ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﻋﻼم ﺗﻨﮫﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﺒﻮد ،ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮرھﺎ و اواﻣﺮی ﺑﺮای ارﺗﺶ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻼح
را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺣﺘﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ را ھﻢ در
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ً
• ﮐﺎرﺗﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان درﺑﺎرهی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد .ﺧﻮد ﺷﺎه ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ دو دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﻪ او ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﮐﻪ آﻧﮫﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻟﯿﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ«.
ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎرهی اﻧﻘﻼب) .اﻟﺤﻮادث ﺷﻤﺎرهی  ،١١٧١ﺗﺎرﯾﺦ
.(١٩٧٩/٤/١٣

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﺳﻨﺪ ﺳﻮم :اﺧﺒﺎر ﺻﺎدره از روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﻮﯾﺘﯽ اﻟﻮﻃﻦ
روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﻮﯾﺘﯽ اﻟﻮﻃﻦ اﺳﺮار ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ارﺗﺶ اﯾﺮان در ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮار

داﺷﺖ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و در ﺷﺐ  ١١ﻓﻮرﯾﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد،
ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺖ.
اﻟﻮﻃﻦ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺳﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﯿﺮان دوﻟﺖھﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ در
ﺑﯿﺮوت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺷﺪ
ارﺗﺶ و ژﻧﺮالھﺎی آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ را در ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ  ..و
اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮش در ﺗﮫﺮان )ﺳﺎﻟﯿﻮان( اﺑﻼغ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ژﻧﺮالھﺎی ارﺷﺪ را ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻋﺪم ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﻧﯿﺰ اﻋﻼم
ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ در درﮔﯿﺮیھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ«.
در ﺣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ ،ژﻧﺮال ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺧﻮد دﺳﺘﻮر
داد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎنھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﻣﺮدم و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
در ھﻤﺎن روز  ١٤ -ﻓﻮرﯾﻪ  -ژﻧﺮالھﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ ﺟﻠﺴﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد:
»ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺘﺸﺎر آﺷﻮبھﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن
ﺧﻮن در درﮔﯿﺮیھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ،ﮐﻤﯿﺘﻪی اﻋﻼی ارﺗﺶ ،ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم
ﻣﯽدارد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎنھﺎ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﺳﻔﯿﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن اداﻣﻪی درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ارﺗﺶ و
ﻣﺮدم و ﺗﺮس از ﺧﺮوﺷﯿﺪن ﭼﭗﮔﺮاھﺎی ﺗﻨﺪرو و اﺳﺘﻔﺎدهی آﻧﮫﺎ از درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ارﺗﺶ و
ﯾـﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺪف ،ﺣﻔﻆ ﻧﯿﺮوی ارﺗﺶ ﺑﻮد ﺗـﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﻪ
ﺳﻮھﺎرﺗﻮ در اﻧﺪوﻧﺰی و ژﻧﺮالھﺎ در ﺷﯿﻠﯽ ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺷﯿﻠﯽ )ﺳﻠﻔﺎد
وراﻟﯿﻨﺪی( ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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اﯾﻦ ﺳﻔﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻧﻈﺎﻣﯽ ]در
ﮐﺸﻮری[ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر اﻧﻘﻼب از دﺳﺘﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪه و از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ
آن ﻋﺎﺟﺰ ﺷﻮد .١
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی اﯾﻦ اﺳﻨﺎد
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺎه ﮐﻪ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آوردﯾﻢ،

اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ او،
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺟﺮاﺋﻤﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎواک ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد دروغ ﻣﯽﮔﻔﺖ .اﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ وی درﺑﺎرهی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻧﻘﺶ آن در اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ او را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺮای ھﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﺎﺋﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮد
را ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از اﺣﺰاب اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮔﺮه زده اﺳﺖُ ،ﭘﺮ از ﻋﺒﺮت اﺳﺖ.
و در آن ﭘﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ھﺮ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪش را ﺑﺮای رھﺒﺮان ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻞ
ﮐﺮده ]ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺒﺎل آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺴﺎھﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ[ و اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن در
ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ھﻢ ،از دﺳﺘﻮرات آﻧﺎن
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﮑﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ھﻢ از آﻧﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ.
دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﺷﺎه و اﺧﺮاﺟﺶ از اﯾﺮان ﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ او داﺷﺖ از
دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﺮد و در ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻔﺖ ﺗﺤﺪی و ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﺣﺰب
ﮐﺎرﺗﺮ -اﺧﺘﻼف داﺷﺖ و دوﻟﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاه ﺑﻮد) .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﺳﻨﺪ دوم و ﮔﺰارش ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ »اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود«(؟
ﻗﻀﯿﻪی ﺧﻠﻊ ﺷﺎه ،ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺣﺰب ﺑﻮد .ﮐﺎرﺗﺮ و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ آﻧﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
روزﻧﺎﻣﻪی ﺗـﺎﯾﻢ در  ٥ﻣـﺎرس  ١٩٧٩ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎرﺗﺮ را
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺧﻮد رد داده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ
روﯾﺪادھﺎی اﯾﺮان دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،در اﺷﺘﺒﺎھﻨﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻮﺟﻮد دراﯾﺮان را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ«.
 -١اﻟﻮﻃﻦ.١٩٧٩/٣/١٨ :

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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در ﭘﯽ ﺣﻤﻠـﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در روزھﺎی ]اوﻟﯿﻪی[ اﻧﻘﻼب ،ﮐﺎرﺗﺮ ﮔﻔﺖ» :دوﻟﺖ
ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﮫﺎﯾﺖ ھﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ]ﻣﺎ را[ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ھﻤﮑﺎریھﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﻓﻌﺎل ﺑﺎ رھﺒﺮان
ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد» :ﻣﺎ ﺗﻼش ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ رواﺑﻄﯽ ﺑﺎ
ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ رھﺒﺮان !! اﯾﺮان از ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ داﺷﺘﻪاﯾﻢ« .١
در ﮔﻔﺘﮕﻮی وزﯾﺮ دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮاون ،ﺑﺎ ﺳﯽ.ﺑﯽ.اس ) ،(CBSوی دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن را
ً
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺟﺪا ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد .ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻔﺘﮕﻮ.١٩٧٩/٢/٢٥ :
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ )ھﺎروﻟﺪ ﺳﺎوﻧﺪرز( ﮔﺰارش ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوه
ﻣﺴﺌﻮل درﺑﺎرهی اوﺿﺎع ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد:
»ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣـﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ زﯾـﺎدی در اﯾﺮان ﺑﺎ
دوﻟﺘﯽ آزاد و ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد دارد«.
ً
ﻋﻤﻼ ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ھﻤﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﺶ ﺑﺎ ﺧﻄﺮی
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﮑﻮت ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ زﺑﺎن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮرش ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾـﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﻣﯽﺧﻮاھﻨـﺪ ،ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﺗـﻮﻗﻒ روﯾﺪادھـﺎی اﯾﺮان دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،در
اﺷﺘﺒﺎھﻨﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ«.
اﻣﺎ رھﺒﺮان ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاه ﺣﻤﻠﻪی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺮ ﮐﺮده و او را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺮج ﺑﻮش ]ﭘﺪر[ ﮐﺎرﺗﺮ را ﺑﻪ ﻧﻔﺎق و دوروﯾﯽ
وﺻﻒ ﮐﺮد و ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺮ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺷﺎه اﯾﺮان در
اوﻟﯿﻦ دﯾﺪار ﺷﺎه از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺷﺪﻧﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد .ﮐﺎرﺗﺮ
]ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﺎه[ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
»ﻣﻦ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮ اﻓﺘﺨـﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﺮان را ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮهای اﻣﻦ
ﮐﺮدی و از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ھﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ«.
 -١واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ در .١٩٧٩/٢/١٢
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ﺑﻮش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖھﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺮ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه را آﻏﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮج ﺑﻮش ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﻔﯽ و
ّ
ﺳﺮی آن را ﻣﯽداﻧﺪ .١
ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﮔﯿﺮیھﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪی ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺴﯿﻨﺠﺮ و
ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﻣﺸﺎور ﮐﺎرﺗﺮ در اﻣﻮر اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ روی داد ﮐﻪ ﮐﺴﯿﻨﺠﺮ ،ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ را ﻣﺘﮫﻢ
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادن ﺑﻪ ﺷﺎه اﯾﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد .و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮐﺎرﺗﺮ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻨﺶ در ﻗﺒﺎل ﺷﺎه ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از  ٣٠ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺷﺎه
دﯾﺪار ھﻮﯾﺰر ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اروﭘﺎ از ﺗﮫﺮان ،ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از

رﻓﺘﻦ ﺷﺎه از اﯾﺮان ﺑﻮد .ﮐﻪ ﺷﺎه آن را در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺳﻨﺪ دوم ھﻢ آن را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او در ﻃﻮل ﻣـﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ در
اﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ از ﺣﻀﻮر او در اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺪت،
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿـﺎن آوردﻧﺪ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎه ﮔﻔﺖ در واﺷﻨﮕﺘﻦ در  ١١ﻓﻮرﯾﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ زودی
اﯾﺮان را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را در ھﻨﮕﺎم رﺧﺪاد آن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﻧﻪ از درﺑﺎر ﺷﺎه و رﺳﺎﻧﻪھﺎی او؟!.
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮ ﺷﺎه در ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ]و اﻋﻼم ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ[ ارﺗﺶ ﺑﻮد .ارﺗﺶ اﯾﺮان ،از
ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺶھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺤﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺎه ﻗﺮار داﺷﺖ و
ھﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﺰ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،رﻗﯿﺐ ﺷﺎه در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻧﺒﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ارﺗﺶ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻧـﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ و ﺗـﺎرﯾﺦ  ١١ﻓﻮرﯾﻪ را ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﯾﻦ زﻣﺎن از زﺑﺎن ﺳﻔﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﺶ ﺑﺎ
اﻟﻮﻃﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/٣/١٨ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ھﻤﯿﻦﻃﻮر ،ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی
ﺧﻮد ﺑـﺎ اﻟﺤﻮادث در  ١٩٧٩/٤/١٣اﯾﻦ ﻣﻮﻋﺪ زﻣﺎﻧﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﺷﺎه آﻣﺪ ،ارﺗﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر را ﯾﮑﺴﺮه ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ اﻓﺴﺮی در ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ]ی

 -١ﻣﺠﻠﻪی اﻟﺤﻮادث ،ﺷﻤﺎرهی  ١١٦٣ﺗﺎرﯾﺦ .١٩٧٩/٢/١٦
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ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻤﯿﻨﯽ[ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ را ھﻨﮕﺎم آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎﻗﻂ ﺳﺎزد و
اﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻮد.
ھﺮﺳﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ژﻧﺮال ھﻮﯾﺰر در ﭘﺸﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ]و اﻋﻼم ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ[
ً
ارﺗﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺗﻤﺎﻣﺎ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدھﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﺑﺎ ھﻢ دارﻧﺪ و در زﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻟﻮﻃﻦ و
ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮ و ﻋﻘﯿﺪه از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺑﯽﺟﮫﺖ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :اﺗﮫﺎمھﺎ ﺑﻪﺳﻮی دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻣﯽرود و اﯾﻦ اﺗﮫـﺎم ﻧﺰد
ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺣﻮادث ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻘﻮل و
ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ.
ﺷﺎه ﮔﻔﺖ :رواﺑﻄﯽ ﺑﯿﻦ ھﻮﯾﺰر و ﺑﺎزرﮔﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ژﻧﺮال ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ژﻧﺮال ھﻮﯾﺰر
از ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ ...» :و ھﯿﭻﮐﺲ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﻮادث ﭼﻪ اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﮫﺪی ﺑـﺎزرﮔﺎن و ژﻧﺮال ھﻮﯾﺰر
ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎﺳﻪای زﯾﺮ ﻧﯿﻢﮐﺎﺳﻪ اﺳﺖ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد :ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﻪ وی ]ﺷﺎه[ اﻃﻼع داده ﮐﻪ ﺟﻮرج
ﻻﻣﺒﺮاﺳﮑﯿﻦ رﺋﯿﺲ اول ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ زودی در ﺗﮫﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ« .ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺎه.
ً
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﻼ در ﺗﮫﺮان ،روی ﮐﺎر آﻣﺪ و ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن اوﻟﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ را در
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن رواﺑﻂ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد .و در زﻣﺎن او دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ .و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ،ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را از ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﻪ در آن از ﻣﻮﺿﻊ ﮐﺸﻮرش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽآورﯾﻢ و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮی او ﺑﺎ رادﯾﻮ ﺗﮫﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮش
درﺑﺎرهی ﻏﺮب و ﺳﭙﺲ اﺳﻨﺎد ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ]در
ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ[ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی در ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮاھﯿﻢ آورد .ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ،ﺳﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ]و رﺳﻮا[ ﺳﺎﺧﺖ و ﻋﻤﺎﻟﺖ و ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻮدن او
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ﺑﺮای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﮐﺸﻒ و ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﯾﮑﺶ دﺧﺎﻟﺖ
]در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع[ ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ھﻢ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻗﺒﺎل اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﯾﺮان از ﻋﺰم و ارادهی ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار و اداﻣﻪی رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺗﺄﺳﻒ ﻣﺠﺪد ﺧﻮد را از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ،در
روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺑﺮاز داﺷﺖ .ﺑﺎزرﮔﺎن درﺑﺎرهی ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ھﻢ ﮔﻔﺖ:
ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ زودی ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺷﺮوع ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد« .١
ﻏﺮب اﯾﺮان را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﯾﺮان ،در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ رادﯾﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ آن را ﭘﺨﺶ ﮐﺮد،

ﮔﻔﺖ» :ﻋﺼﺎره و ﺟﻮھﺮ وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ،از ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻨﺎھﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻧﺎﺑﻮدی ھﺮ ﻧﻮع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ
ﻣﺒﺎدی ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ«.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد» :ﺳﯿﺪ و ﺳﺮور ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﻏﺮب ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﺮب
دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و اﺳﻼم از ھﻮی و ھﻮس ﺑﺮی و ﭘﺎک ھﺴﺘﻨﺪ«.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻏﯿﺮ از ﻗﺼﯿﺪهھﺎی ﭘﺎرﺳﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ
ﻗﻮمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺮدم واﺣﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺒﻠﻮر و ﻇﮫﻮر
ﻏﺮب ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ«.
وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و اﯾﺠـﺎد روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﺎ ﻇﺎھﺮی
ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ« و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درھﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﻓﮑﺮ ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ« .ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در اذھـﺎن ﺧﺎﻃﺮهی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ را
ﺗﺸﺎﺑﮫﯽ ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺿﺪ اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،زﻧﺪه ﮐﻨﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ »ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدن
در ﺧﺎرج ﭼﯿﺰی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ و اﺳﻼم ،ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ«.

 ١٩٧٩/٢/١٩ -١ﺗﺮﺟﻤﻪ روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ.
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ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺗﻀﺎد آﺷﮑﺎر ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻃﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺿﺪ ﻏﺮب و
ﺑﺪیھﺎی آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻪ روز ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻗﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد» :ﺑﺎﯾﺪ
رواﺑﻄﻤﺎن ﺑﺎ ﻏﺮب را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﻢ« .١
ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻣﺰدور و ﮔﻤﺎﺷﺘﻪی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺗـﺎرﯾﺦ  ١٤٠٠/٢/٧ھـ  .ق دو داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان ﻇـﺎھﺮ ﺷﺪه و ﺑﯿﺎن

ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻨـﺎد ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﺳﻔﺎرت ﻧﺸﺎن از ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﮫﻀﺖ آزادی  -ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن
ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎن آن ﺑﻮد  -ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد.
ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و رھﺒﺮان دﯾﮕﺮ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺎ ﺗﮫﯿﻪی ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺻﺤﺒﺖھﺎ دروغ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪای ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﻤﮑﻼﺳﯽ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن دو داﻧﺸﺠﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن دﻻﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺎ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد دارد .آﻧﮫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻗﻀﯿﻪی ﺑﺎزرﮔﺎن
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رھﺒﺮان ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
• ﻣﮫﻨﺪس ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ.
• ﺣﺴﻦ ﻧﺰﯾﻪ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وﮐﯿﻼن ﻣﺪاﻓﻊ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان.
• ﻣﮫﻨﺪس ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری.
ً
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺪرک ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮد را در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ
ھﺰﯾﻨﻪی رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮫﻠﻮی ﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم
رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺷﻮروی اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ :ژﻧﺮال ھﻮﯾﺰر ﺑﺮای ﺑﺮﭘـﺎ ﻧﻤﻮدن اﻧﻘﻼب ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ

ﺗﮫﺮان رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﻪی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ھﯿﺮاﻟﺪﺗﺮﯾﺒﻮن از ﭘﺎرﯾﺲ ﻋﮫﺪهدار ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﺒﺮ
ﺷﺪه و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت »ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﻮدن« ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از« ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد ﺗﺎ وﻇﯿﻔﻪی ھﻮﯾﺰر )ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﻘﻼب ﻧﻈﺎﻣﯽ( ﺑﯿﺎن ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻼم
ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ و ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ارﺗﺶ.
 -١ﭘﺎرﯾﺲ ) A FB-ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮس( -روﯾﺘﺮ-ی ب .١٩٧٩/٩/١٢
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ھﻮﯾﺰر از ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ و در دﯾﺪارش از
ﺗﮫﺮان -اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺷﺎه -ﺑﺎ وی ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻮدهاﻧﺪ در  ١٤٠٠/٢/٧ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ]در
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن[ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﮑﻮت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺲ از دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را
ﮐﻪ از ﺻﻔﺤﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدھﺪ .در ﻣﯿﺎن ادﻟﻪای ﮐﻪ آوردﯾﻢ،
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی داده اﺳﺖ .از ﺑﺮﺧﯽ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﻪ دﺧﺎﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺨﺘﯿﺎر .در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
دارﯾﻢ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﺮﮐﺲ ]ﺑﺎ
دﻟﯿﻞ[ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ دارد ،ﭘﺲ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﺨﻦﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض رأی و ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎرﺟﯽ
ً
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ اﻧﻘﻼب ھﻢ ﮐﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارد.
ﺟﻮاب؛ ﺑﺎﯾﺪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ھﻤﭽﻮن :ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ،وزﯾﺮان،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ارﺗﺶ و اﻓﺴﺮان ارﺷﺪ آن ،آﯾﺎت و ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﻮرﺗﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ھﻢ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ]ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ[ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اوﺿﺎع ﺑﺮﺧﯽ ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ً
ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رﺳﻤﺎ از رﺳﺎﻧﻪھﺎی آﻧﮫﺎ در ﺗﮫﺮان اﻋﻼم
ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﮫﺎدت ﯾﺎران ﺷﺎه ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی دﺷﻤﻦ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺣﮑﻢ و ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﮐﻞ اﻧﻘﻼب وارد ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪھﺎی آﻧﺎن دروغ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪھﺎی آﻧﺎن ﺑﺮ دروغ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت آﯾﺎت
و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ارﺷﺪ آﻧﺎن دروغ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻞ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی دروغھﺎی ﻓﺠﯿﻊ و ﺑﺰرگ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا ﻷ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔﻮار اﺳﺖ.
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اﻣﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ؛ ﺳﻦ او زﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮﯾﻀﯽھﺎی وی و در رأس آن ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮاﻏﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﺎﯾﺶ ﻟﺐ ﮔﻮر ﺑﻮد .ادارهی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﺌﺖ
وزﯾﺮان و ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ آﻧﮫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﺧﻮاھﯿﻢ داد ،اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از وزرا ،ﻣﺰدور و ﺟﺎﺳﻮس ﺳﺎواک ھﺴﺘﻨﺪ
ﺗﮫﺮان -ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ از وزرا اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ زده ﺷﺪه اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮس ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎﺑﻖ )ﺳﺎواک( ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻠﯽرﻏﻢ دﻓﺎع ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ،
ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن از آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮس ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشھﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ وزﯾﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• رﺿﺎ ﺻﺪر ،وزﯾﺮ ﺗﺠﺎرت.
• ﻣﺤﻤﺪ آﯾﺰادی ،وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی.
• ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ ،وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ.
ً
و اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ آﻧﮫﺎ در ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ ﮐﻪ در وزرا ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﻨﺎر روﻧﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﮫﺮان ﺧﺒﺮھﺎ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞھﺎ دراﯾﻦﺑﺎره را ﯾﮏ ﻓﻀﺎﺣﺖ ]و رﺳﻮاﯾﯽ[
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .١
ً
ﻋﻤﻼ ھﻢ اﯾﻦ ﺳﻪ وزﯾﺮ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﮫﻤﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در ﮔﺮوهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺮو ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮏ
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﺌﻮل در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن در
ﺑﺨﺶ ﺗﻠﮑﺲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺳﺎواک
ﺑﻮدﻧﺪ .٢
ﺳﺆال :آﯾﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف آﻧﺎن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن در ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ و ﮐﺎرﺷﺎن آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﮫﺎ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ﻣﺠﮫﻮل اﻟﮫﻮﯾﻪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ؟!.

 -١ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ.١٩٧٩/١٠/٢٨ :
 -٢ﮐﻮﻧﺎ.١٩٧٩/٤/١٦ :
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺰدور و ﺟﺎﺳﻮس اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ -ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﻣﺸﮫﺪ -ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

ﻧﻮﺷﺖ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از رھﺒﺮان ﺑﺰرگ دﯾﻨﯽ اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻋﻀﻮ
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺤﺘﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ راﺑﻄﻪ دارد و آﻧﮫﺎ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم  -در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
 ١٩٨٠/١/١٩آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ  -آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ وزﯾﺮ
ﮐﺸﻮر و ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺰرگ در ﺗﮫﺮان را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ﺑـﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮدن ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﺸﻒ و ﺑﺮﻣﻼﺳﺎزی
اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ رواﺑﻂ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ رھﺒﺮ ﺑﺰرگ دﯾﻨﯽ و اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس اﻧﺘﻈﺎم ،ﺳﺨﻨﮕﻮی رﺳﻤﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ھﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﮫﻤﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻧﺪان اﺳﺖ ،وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .١
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺰب در اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺣﺰب ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد .رھﺒﺮان اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺮ ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان و ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب
ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ آﯾﻨﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺮﺳﯽھﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﮫﺎم از ﺳﻮی ﻣﺮﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ .ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ از اﺳﻨﺎد ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از ﺳﻮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ]در ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ[
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس اﻧﺘﻈﺎم و ﺑﺎزداﺷﺖ وی
از ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﺴﺮ ،درﺑﺎرهی اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس اﻧﺘﻈﺎم ﺳﺆال ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب داد :او

ﻓﺮدی ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از وی درﺑﺎرهی ﻋﻠﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺮد و ﻏﯿﺮه

 -١از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮس١٩٨٠/١/٢٠ ،
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در ﺻﻔﻮف اﻧﻘﻼب ﺳﺆال ﺷﺪ ،وی ﺟﻮاب داد :ﺳﺮ ﻧﺦھﺎی زﯾﺎدی ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻧﻘﻼب
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ،در ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ھﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎزد .١
ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮس اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎم ﻧﺴﺒﺖ داد:
»ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان دراﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از  ٤٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
اﺳﺖ و ﻧﮕﮫﺪاری از آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ و ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ!! اﯾﺮان در
دﻋﻮت اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در آﯾﻨﺪه و ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای واﺷﻨﮕﺘﻦ ﯾﺎ ھﺮ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ
ﮐﺸﻮر ﻧﺸﻮﻧﺪ ،وارد ﺷﻮﻧﺪ .٢
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎس اﻧﺘﻈﺎم ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎﺑﻖ دوﻟﺖ ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن و
ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ اﻣﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد در آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﻨﺎدی اراﺋﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد وی ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .٣
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺰدور و ﺟﺎﺳﻮس ﺷﺎه
آﯾﺖاﻟﻠﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ادﻋﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﻧﻤﻮد و ﺷﯿﻌﯿﺎن

ﺧﻠﯿﺞ ھﻢ ﺑﻪ او ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ھﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ و
ً
ﺧﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﯾﮏ ﺑﺎر ادﻋﺎی ﺗﻤﻠﮏ ﺑﺤﺮﯾﻦ را در ﻣﺴﺠﺪی
اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن
در اروﭘﺎ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮاھﯽھﺎی ھﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ را درﺑﺎرهی او:
ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﭘﺎرﯾﺲ
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ اﻣﯿﺮآﻻی ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﭘﺎرﯾﺲ ،اﻣﺮوز ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ،روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ

ﺷﺪت ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ» :روﺣﺎﻧﯽ ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و او ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ
 -١ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی در ھﯿﻠﺘﻮن ﮐﻮﯾﺖ در .١٩٧٩/٧/١٨
 -٢ﺗﮫﺮان -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﺎ در .١٩٧٩/٦/٢٣
 -٣روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﻮﯾﺘﯽ»اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ«  ،١٤٠٠/٢/١و ﭘﺨﺶ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ھﻢ در  ١٤٠٠/١/٣٠ﺑﻮده
اﺳﺖ.

٢٢٤

ﻃﺎﻋﻮن

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی رﺳﻤﯽ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ ]از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ[ ﻧﯿﺴﺖ و ھﺮﭼﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪای ﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در
ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ او ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺑﺎ ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ،
ھﻤﮑﺎریھﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﭘﺎﯾﺪاری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ« .١
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﺮان اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی رﺳﻤﯽ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻋﺰل و ﺑﺮﮐﻨﺎری اﯾﻦ ﺳﻔﯿﺮ )اﻣﯿﺮآﻻی( ﻣﯽدھﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ
دﺳﺘﻮر ﺑﺎ ﭼﻪ َﺣﻘﯽ ]از ﯾﮏ ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل[ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ؟!.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ دﯾﻨﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎم دﯾﻦ ،ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻧﻔﻮذ و آن را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﻧﺪ .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
روﺣﺎﻧﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺰدور و ﺟﺎﺳﻮس اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ھﺴﺘﻨﺪ.
ھﻤﯿﻦﻃﻮر ھﻢ درﺑﺎرهی اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس اﻧﺘﻈﺎم ﮔﻔﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮاھﯽ درﺧﻼل ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی در ھﯿﻠﺘﻮن ﮐﻮﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .٢
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ اردﮐﺎﻧﯽ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺮای دﯾﺪاری ﺑﻪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪهی ﻋﺮﺑﯽ
رﻓﺖ و در ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﻔﺠﺮ ﺻﺎدره از اﺑﻮﻇﺒﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،درﺑﺎرهی
آﯾﺖاﻟﻠﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :روﺣﺎﻧﯽ ﻓﺮدی ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﻗﺪرﺗﯽ در اﯾﺮان ﻧﺪارد و از ﻧﻈﺮ
دﯾﻨﯽ ھﻢ ،ھﯿﭻﯾﮏ از اﻟﻘﺎب دﯾﻨﯽ را دارا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ«.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد» :آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻮﺳﺎد ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﺮاب را ﺗﯿﺮه ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺳﻔﯿﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ
ﺑﺮادر روﺣﺎﻧﯽ ﺟﺎﺳﻮس ﺳﺎواک و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی دﯾﻨﯽ ﺷﺎه در اروﭘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ« .٣
روﺣﺎﻧﯽ؛ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن داد
آﯾﺖاﻟﻠﻪ روﺣﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺎری ﻣﺎﺗﺶ ﮔﻔﺖ» :ارﺗﺶ در دﺳﺖ ﺣﺪود

 ٤٠ھﺰار ﻣﺴﺘﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد و از ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن داد
 ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ  -در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارﺗﺶ ،ﭼﯿﺰیﺟﺰ ﻧﺸﺎن دادن ﯾﮏ دوﺳﺘﯽ و ﭘﯿﺮوی ﻇﺎھﺮی از ﺷﺎه ﻧﺒﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ارﺗﺶ اﯾﻦ را
 -١ﭘﺎرﯾﺲ.١٩٧٩/١٠/٤ ، A FB-
 -٢اﻟﮫﺪف.١٩٧٩/٧/١٩ ،
 -٣روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﻮﯾﺘﯽ »اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ«  ١٩٧٩/١٢/٢٦از اﺑﻮﻇﺒﯽ -ق.ن.ا.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ

٢٢٥

ً
ﺑﻔﮫﻤﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻗﺮار دارد ،ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺣﻮادث اﺧﻼلﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﭘﺲ
ً
]ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ[ در آﻏﻮش ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ« .١
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺗﻮﮐﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ درﺑﺎرهی ﻧﺼﺮتاﻟﻠﻪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ﻣﺸﺎور ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ

وی ﺑﺎ ﺳﺎواک ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .راﻟﻒ ﺷﯿﻮﻧﻤﺎن ،ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آزادیھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ھﻨﺮی در اﯾﺮان در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ داد ،وی را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺮد .روزﻧﺎﻣﻪھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﮔﺮوه آزادیﺧﻮاه
اھﺘﻤﺎم زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻓﺸﺎرھﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ و ﺷﯿﻮﻧﻤﺎن ،ﺗﻮﮐﻠﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺗﻮﮐﻠﯽ
از ﻣﻨﺼﺒﺶ ﺷﺪ .٢
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرھﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮد و او را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺎواک و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﻮد و از ﺣﻀﻮر وی در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﺮاز
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮐﺮد .٣
ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯽ ﻗﺮﻧﯽ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯽ ﻗﺮﻧﯽ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮔﻤﺎﺷﺘﻪھﺎی ﺷﺎه را دوﺑﺎره
ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ  ..ژﻧﺮال ﻗﺮﻧﯽ  ٢٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﭘﺸﺖ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه ﻗﺮار
داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ]از زﻧﺪان[ آزاد ﺷﺪ.
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ او ﺑﺎ ﺷﺎه از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻨﺒﺶ ]ﺿﺪ ﺷﺎه[ ﺑﻮد و
او ﻃﺮﻓﺪار و ﺗﺎﺑﻊ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯽ ﻗﺮﻧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﮫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮور وی از ﺳﻮی
ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ وی ﺷﺪ ،ﻧﺒﻮد ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﻮد.

 -١روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﻮﻃﻦ  ١٩٧٩/٢/١١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺎری ﻣﺎﺗﺶ.
» -٢اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ« .١٩٧٩/٢/٢٥
 -٣اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎره  ١٠٩در .١٩٧٩/٣/٢٢

٢٢٦

ﻃﺎﻋﻮن

ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ
ﺣﺴﻦ ﺟﺒﯿﺒﯽ از ﺟﮫﺖھﺎ و ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾـﺎدی ﻣﻮرد اﺗﮫـﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺳﭙﺲ ﻧـﺎم او در ﻣﺠﻠﻪی ﮐﻮﻧﺘﺮﺳﺒﺎی ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی  ٣در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ
ﺳﺎل ١٩٧٨ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺟﻮن ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،آﻣﺪه ﺑﻮد و درﺑﺎرهی وی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺮ
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
ً
»دﻋﻮت از دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺑﻪﺳﻮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و وی رﺳﻤﺎ
در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٦٣/٥/١٥ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ«.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی رﺳﻤﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی
وی  ١٦ﺳﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و در ﮐﻨﺎر ھﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ،ھﻮﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﻢ
ً
ﮔﺮﻓﺖ ،و ھﻤﺴﺮش اﺻﺎﻟﺘﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و ﺗﻈﺎھﺮات ﺿﺪ ﺷﺎه ،در ﺣﯿﻦ اﻗﺎﻣﺘﺶ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و
ﯾﺰدی ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﻣﺸﮫﻮر ،ھﻨﮕﺎم دﯾﺪار ﺷﺎه از ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،ﺻﻮرت داد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد
ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از دﯾﻮارھﺎی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻻ روﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪھﺎ در آن ﻣﻮﻗﻊ از ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ
]و ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن[ ﮐﺎرﺗﺮ ،اﺑﺮاز ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ،اﻟﻨﮫﺎر اﻟﻌﺮﺑﯽ و
اﻟﺪوﻟﯽ ،درﺷﻤﺎرهی ﺻﺎدره در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٨/٥/٢٠ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ
ﭼﺮا دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪه و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی آﻧﮫﺎ ]ﯾﺰدی و دار و دﺳﺘﻪاش[ را در اﯾﻦ ﮐﺎر
آزاد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؟! آﯾﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﯾﺰدی را ﺗﺮور و ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺷﺎه دھﻨﺪ و ﺳﺎواک را در ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن وی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ؟!.
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎل ﯾﺰدی اﺑﺮاز ﺷﮕﻔﺘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﮐﺎر اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .١

 -١اﻟﺤﻮادث.١٩٧٩/٤/١٣ :
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ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال وﻗﺘﯽ داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب ﺷﺪ
و ﺑﺎ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﻔﯿﺮان را ﻧﺠﺎت داد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ او
ﺑﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را در دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺟﯿﻤﺰ اﺑﻮرزق ،ﺳﻨﺎﺗﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻧﻘﺎب از روی ﮐﻤﮏھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺧﻤﯿﻨﯽ در واﺷﻨﮕﺘﻦ -اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی -ﺑﺮداﺷﺖ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه را ﮐﻪ در ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ دوم ﻓﻮرﯾﻪ
ﺳﺎل  ١٩٧٨دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آزاد ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﮔﻔﺘﮕﻮی وی ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﭘﺮس در  ١٩٧٩/٣/١آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪی اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻌﺎون دوﻟﺖ در اﻣﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ و وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎن
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب ﺷﺪ.
در ﺧﻼل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﺰدی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮد ،ھﻤﻮاره ﻧﺪای ﻋﺪم ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪی ﮐﺸﻮرش ﺑﺎ
ﻏﺮب را ﺳﺮ ﻣﯽداد .١
او ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ-
ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎی  -١٩٧٩/٧/٥ﺻﻮرت داد و وی ﺑﺎ ﻓﺎﻧﺲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ
ﮐﺮاﺳﯿﮑﯽ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/١١/١دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗﻄﺐزاده ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﺻﺎدق ﻗﻄﺐزاده از ﻣﺮﻣﻮزﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد .وی ﻧﻘﺸﯽ اﺻﻠﯽ و

اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ و از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ً
ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ھﻢ از ﺳﻮی ﮔﺮوهھﺎی ﺗﻨﺪروی ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺠﻠﻪی دﯾﺮاﺷﭙﯿﮕﻞ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮔﺰارﺷﯽ را درﺑﺎرهی او اراﺋﻪ داد ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺴﻤﺖھﺎی آن را ﻣﯽآورﯾﻢ:
» ...ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ او ﺑﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪی دﯾﺮاﺷﭙﯿﮕﻞ آﻣﺪ
ﺗﺎ در ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ]و ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪی[ اﺧﺒﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد و در آن وﻗﺖ

 -١ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ ١٩٧٩/٦/٢٣
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ اﯾﺮان )ﺳﺎواک( در زﻣﺎن ﺷﺎه ،وی را ﻃﺮد و اﺧﺮاج
ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
»در ﺳﺎل  ١٩٥٩ﻗﻄﺐزاده ﭘﺴﺮ ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﭼﻮب ،در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺮج ﺗﺎون واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪی دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ھﻤﮑﻼﺳﯿﺎن ﺧﻮد ،ﻋﻼﻗﻪ و
ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ و در ﺳﺎل
 ١٩٦٧از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ آن ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻋﺮب در ﻟﯿﺒﯽ،
ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ« .١
ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻄﺐزاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ دوم
ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻮرﯾﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ )ﺳﺎﻧﺎ( در اواﯾﻞ دھﻪی ھﻔﺘﺎد ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .و از
اﯾﻨﺠﺎ دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ او و وزﯾﺮ ﺳﻮرﯾﻪای ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺧﺪام ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ٢ .ﻗﻄﺐزاده
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﻮی ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ و ﺑﺮادرش رﻓﻌﺖ داﺷﺖ و اﻟﺨﺪام ھﻢ ﺧﺎدم آﻧﺎن ﺑﻮد.
ﻣﺠﻠﻪی ﻧﯿﻮزوﯾﮏ در ﺷﻤﺎرهی ﺻﺎدره ،درﺗﺎرﯾﺦ  ،١٩٧٨/١٢/١١ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﻮری اﻻﺻﻞ ،ﭘﺸﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮﻣﻮز -ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ  -رواﺑﻄﯽ ﻗﻮی ﺑﺎ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ دارد .وی
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﻟﯿﺒﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺒﺮ.
درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺮ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﺻﺎدق ﻗﻄﺐزاده ﻓﺮدی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻮﯾﺘﯽ ﺳﻮری دارد ﮐﻪ اﯾﻦ در ﭘﯽ رواﺑﻂ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﯿﻦ ﻧﺼﯿﺮﯾﺎن ﺑﺎ رواﻓﺾ ﺑﺮای او ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺬﮐﻮر
ھﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی ﺳﻮری اﻻﺻﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺎدق ﻗﻄﺐزاده رواﺑﻄﯽ ﻗﻮی ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر داﺷﺖ و او ﺑﻮد ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ وی ھﻮﯾﺖ ﺳﻮری ﺑﺪھﺪ و او را ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﺎﻧﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ او رواﺑﻄﯽ ﻗﻮی ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،از اواﯾﻞ اﻗﺎﻣﺘﺶ در ﻋﺮاق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻏﺮﺑﯽ در ﺑﻐﺪاد ﺑـﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران

 -١دﯾﺮاﺷﭙﯿﮕﻞ  -١٩٨٠/١/١٥ﺗﺮﺟﻤﻪ.
» -٢اﻟﺤﻮادث« ﺷﻤﺎرهی  ١٢٠٧در .١٩٧٩/١٢/٢١
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ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺖ و ارﺗﺒﺎط آﻧـﺎن ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪی ﻗﻄﺐ زاده ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد.
ً
ﻗﻄﺐزاده ﻋﻤﻼ ﺣﻠﻘﻪی اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻗﺬاﻓﯽ و رواﻓﺾ ﮐﻪ در رأﺳﺸﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺮار
داﺷﺖ ،ﺑﻮد .ﻗﺬاﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٨٠/٤/٥اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺬاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐزاده را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ او ﺣﻠﻘﻪی اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﻦ
و اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮرش در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .در آن ھﻨﮕﺎم ﻟﯿﺒﯽ
ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮی دراﺧﺘﯿﺎر اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط ﺷﺎه ﻗﺮار ﻣﯽداد«.
ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺷﻮھﺮ دﺧﺘﺮ رﺿﺎ ﺻﺪر ،ﺑﺮادر ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ،در دﯾﺪاری ﺑﺎ
اﻟﺤﻮادث ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﻄﺐزاده را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﺧﺘﻔﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ ﻟﯿﺒﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎد .١
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ رواﺑﻂ ﻗﻄﺐزاده ﺑﺎ ﻟﯿﺒﯽ را در ﺷﻤﺎرهی  ١٠ﺧﻮد ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺠﻠﻪی ﻧﯿﻮزوﯾﮏ ﮐﻪ ﻗﻄﺐزاده ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ آﻧـﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺟﺮﯾﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دارد و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ او را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
دﺷﻤﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ.
در  ١٤٠٠/٤ /١٧ﺑﺮﺧﯽ از روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺪاری ّ
ﺳﺮی ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺐزاده
و رﻓﻌﺖ اﺳﺪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻣﺮگ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در اﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﻮد؟!
درﮔﯿﺮیھﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،از اﺑﺘﺪای

اﻧﻘﻼب وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻣﺮدمﮔﺮاﯾﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از رواﺑﻂ
ﺧﻮب او ﺑﺎ ﻧﮫﻀﺖھﺎی ﻣﻠﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﮔﺮوهھﺎی ﭼﭗﮔﺮا از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ واھﻤﻪ داﺷﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ از ﺗﮫﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪ ،درھﺎی ﺷﮫﺮ ﺑﻪ روی او ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﺮﻓﺪاران وی ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ ﮐﻪ  ٥٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﺿﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد
را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎز ھﻢ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد:
 -١اﻟﺤﻮادث ﺷﻤﺎره .١١٦٥

٢٣٠

ﻃﺎﻋﻮن

»اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺳﺎواک در ﺗﻈﺎھﺮات ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ«.
ﻣﺮگ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﺳﺒﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻣﺸﻮرت ھﯿﺌﺖ رھﺒﺮی ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﺳﻢ ،ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪ .وی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد :ﺗﻼش ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻃﺮح ﺗﺮور و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
از ﺗﺮور ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺧﻼل ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﺮگ وی
ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رھﺒﺮان اﻧﻘﻼب را ﮐﻪ در ﻃﻮل  ٥٠ﺳﺎل ﺿﺪ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﻃﺎﻏﻮت و ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﮫﻠﻮی ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد ،از دﺳﺖ دادﯾﻢ« .١
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﭼﯿﺰ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .از اوﻟﯿﻦ روزی ﮐﻪ او ﺑﻪ اﯾﺮان

آﻣﺪ ،ھﻤﻪی ﻣﺮدم از رواﺑﻂ ﺑﺪ و ﺗﯿﺮه آن دو ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در دﯾﺪارھﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ از اﺷﺎره ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،اﺑﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮد و ﺗﻀﺎد در
دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﺗﻼش داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻓﺶ ﺑﺎ او را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و
]اﻟﺒﺘﻪ[ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﯽ و اﺳﻠﻮب و روش ﺑﻮد ،ﻧﻪ در اھﺪاف و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ.
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﻠﻄﻪای
ﻣﯽداد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺰ درﺑﺎرهی دﯾﺪﮔﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﭘﺎﺳﺪاران
اﻧﻘﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻗﻀﯿﻪی اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺗﮫﺮان ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد.
اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﻢ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران آن دو درﮔﯿﺮی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﺪادی ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮﯾﮫﺎﯾﯽ روی داد
و ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ،دﯾﺪارھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺜﺒﺘﯽ
در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎ ھﺮﯾﮏ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻨﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﺮ درﮔﯿﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎواک و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی ]ﺳﯿﺎ[ ﺣﺎﻣﯽ ﯾﺎران ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ھﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎھﯽ آﻧﮫﺎ
]ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ[ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺎره و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

 -١ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮس ،روﯾﺘﺮ ،ی.ب.١٩٧٩/٩/١٢ ،

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮫﺮ ﻗﻢ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﯾﺎ
ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮود ،اﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر او ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،رھﺒﺮﺷﺎن را ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ اﺟﺒﺎری وا ﻣﯽدارد.
در اداﻣﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﮫﻤﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب و
روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽآورﯾﻢ:
 -١از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا از ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﺑﺶ را
ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ؟ ﮐﻪ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﻌﺪادی از
ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎن و ﺳﺎواﮐﯽھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
ﺳﭙﺲ از وی در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺳﻮال
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :اﮔـﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺒﻮد ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﯾﻦ ﺟـﺎﯾﮕـﺎه را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآورد«؟» .اﻟﻨﻬﺎر اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺪوﱄ« .ﺷﻤﺎرهی-٢٤ﺗﺎرﯾﺦ.١٩٧٩/١٢/٣٠

آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رھﺒﺮی و ﺧﻄﯿﺐ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﮫﺮان
و از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد .او در ﺟﻮاﺑﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﻧﮕﻔﺖ :ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺰب ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﺣﺰب ،ﺣﺰب اوﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ]ﺑﺮای
اﻧﺤﻼل ﺣﺰب[ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﺳﺖ .و در ﺟﻮاب دوﻣﺶ ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺷﺄن و ﻣﻘﺎم
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﮑﺎھﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻮده ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ً
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ]و در ﻣﻌﺮض ﺣﺴﺎدﺗﯽ[ در اﯾﺮان داﺷﺖ.
او در ﻣﻌﺮض ﻓﺸﺎرھﺎی ﺷﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎرھـﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﺳﺎواک آﺗﺶ در ﺧﺎﻧﻪاش اﻧﺪاﺧﺖ .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﻘﻼب را
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺮﭘـﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ او از ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻘﺎم و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﺎ و ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺎه ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
 -٢ﺗﮫﺮان  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮس :روزﻧـﺎﻣﻪی ﮐـﺎر اﯾﺮان ﮔﺰارش داد ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری رواﺑﻄﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎواک ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎر اﯾﺮان آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ  ٢٣ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ١٩٧٨ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ و در آن آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺷﺎه را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
راھﮫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ دﻋﻮت ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎواﮐﯿﺎن زده
ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﻃﺎﻋﻮن

ھﻤﯿﻨﻄﻮر آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات ﺧﻮد را ﺣﻮل ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »راه
ﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻋﺘﺪال ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه« ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪی اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎه اراﺋﻪ داده ﺑﻮد.
اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪارک دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهھﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در
ﮐﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎری ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ،اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ رھﺒﺮ دﯾﻨﯽ در
ﺷﺮﮐﺖ »ﻻ ﺳﯿﯿﺎک« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺒﻠﻎ  ٩٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺼﺪر و ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ ﻣﺪارک را ﮐﻪ
اﺛﺒﺎت آن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ،اراﺋﻪ ﻧﺪاد .اﻣﺎ از ﺳﻮی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری رد و اﻧﮑﺎری در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﯾﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﺪه ﻧﺸﺪ .١
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﺑﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺷﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری از ﺷﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن  ١٩٠٦ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دادن اﺧﺘﯿﺎرات زﯾـﺎد ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ را ﻋﻮدت ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮده و از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺎه در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ژﻧﺮال ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﺮای او
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات ﻣﮫﻤﯽ از ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺎرز دﯾﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد )ﺷﺎه ھﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ او را
وﺻﻒ ﮐﺮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﯽ از او ﺑﺒﺮد( و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻏﯿﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ،
ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﺧﺎص ،ﮐﻪ رﺟﺎل دﯾﻨﯽ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ ھﺠﺮی و ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺎزﯾﻨﻮھﺎ و ﻣﮑﺎنھﺎی ﻗﻤﺎر اﻧﺠﺎم دھﺪ.
ﻓﺮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و رﻓﯿﻖ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﻪ ﺑﻮد؟
روزﻧﺎﻣﻪی »اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« ﺻﺎدره از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﺤﺖ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮ زﯾﺮ را درج ﮐﺮد:

»ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در اﯾﺮان ﺷﺎھﺪ آن
ﺑﻮد و ﻃﯽ آن زد و ﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری روی داد ،ﭼﺸﻢھﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﻓﺮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮن ﮐﻮﺑﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد.

»-١اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ« ١٩٨٠/١/١٤از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮس.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ

٢٣٣

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻮن ﮐﻮﺑﺮ در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺮسوﺟﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺟﻮن ﮐﻮﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دروس دﯾﻦ اﺳﻼم در داﻧﺸﮕﺎهھﺎی اﯾﺮان و در ﻣﺪارس ﻗﻢ ﺑﻮد« .١
اﻗﺎﻣﺖ اﺟﺒﺎری ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری داﺋﻤﯽ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮس ﮔﺰارش داد ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ
دﯾﺪار ﮐﻨﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺿﯿﺢ ھﺮ ﻧﻮع ﻋﻠﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری از
ﯾﺎراﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﯾﺪار ﺑﺎ او ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در اﯾﺮان در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل
ﮐﺎﺳﺘﻦ از آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻘﺎﻣﯽ دﯾﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ]ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری[ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ .و ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻧﻔﯽ و ﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ".ﺗﮫﺮان-ﮐﻮﻧﺎ "١٩٨٠/١/٧
رادﯾﻮ ﺑﻐﺪاد ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری را در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/١٢/٢٥ﭘﺨﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد او ﺑﺎ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ در اﯾﺮان ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ اﺟﺒﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺰﻟﺶ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دارﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ]ﺷﺨﺼﯿﺖ[ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان .و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ارﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺳﺖ اﺳﺮار اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﺮاه ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ژﻧﺮال ھﻮﯾﺰر ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ اﯾﻔﺎ و ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ رؤﺳﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﺶ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟!.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺮ ﻣﺮدهھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ؟!.
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ )ﻏﯿﺮ از ﺧﻤﯿﻨﯽ( ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟!.
ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫﺎی ﻣﺒﮫﻤﯽ در اﻧﻘﻼب وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد
ً
آﻧﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و در آﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ اﯾﺴﺘﺎد .ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﺻﺮﯾﻮن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺎﻧﺖ از ﺳﻮی ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻋﺎﻣﺮ و ﺻﻼح ﻧﺎﺻﺮ روی داده اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ و رھﺒﺮان ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
» -١اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« ﺷﻤﺎره  ١٤٨ﺗﺎرﯾﺦ .١٩٧٩/١٢/٢٢
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ﻃﺎﻋﻮن

»ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ و ھﻮش و ذﮐﺎوت ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺑﻪ اﻧﺪازهای
آ ﮔﺎھﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯽارزش ﭘﻨﺪاﺷﺖ .او ﺣﺮف اول را
ﻣﯽزﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اوﺿﺎع ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ او از رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ ھﻮﯾﺰر و ارﺗﺒﺎط
ﻣﺸﺎوراﻧﺶ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی ]ﺳﯿﺎ[ ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ«.
َّ
َ
ۡ َۡ َ
َ َّ َ َ ۡ
ُّ ُ
�ن َ� ۡع َ� ٱلۡ ُقلُ ُ
وب ٱل ِ� ِ� ٱلصدورِ﴾ ]اﻟﺤﺞ.[٤٦ :
﴿فإِ� َها � �ع َ� ٱ�ب� ٰ ُر َو� ٰ ِ
»ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢھﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ دلھﺎی درون ﺳﯿﻨﻪھﺎ

ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﯿﺮی ﺳﻔﯿﺮان
ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن را ﺑﻪ

ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ اﺻﺮار داﺷﺖ
ﮐﻪ ﮔﺮوﮔﺎنھﺎ را آزاد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺎه را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی را در ﺟﮫﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .و ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﻃﺒﻖ
ﻋﺎدت ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر وی را ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮای وی
و ﺳﺮﮐﻮب و ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن ارﺗﺒﺎط اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدﯾﻢ ،رﻏﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ وﺳﯿﻊ و زﯾﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارﯾﻢ .و ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ
ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ:
ً
 -١ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻔﯿﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ روی داد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ]ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ[
ﻓﺎﯾﺪهای از آن ﻧﻤﯽﺑﺮد و ھﺪﻓﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﻘﻼب و
درﮔﯿﺮی و آﺷﻮبھﺎی داﺧﻠﯽ از ھﺮ ﺳﻮ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ
ً
درﮔﯿﺮیھﺎ و ﺗﻌﺎرﺿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻣﺜﻼ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و
ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﻃﺮﻓﺪاران آن از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ .و ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب و
ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﭼﭗﮔﺮا.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای آن ،ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﺧﻮد
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮای اﺧﺘﻼﻓﺎت و درﮔﯿﺮی ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﮫﻤﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣـﺮدم را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ
اﯾﺮان را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮔﺬراﻧﺪن ﻗﺎﻧﻮن ]از رأی ﻣﺮدم[ و
ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﻘﻼب و دور ﮐﺮدن ﺑﺎزرﮔﺎن و دور ﮐﺮدن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم از ﺷﺪت درﮔﯿﺮیھﺎ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ.
 -٢ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد ،اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان
راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ را از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد و اﮔﺮ دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ
اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻧﺸﺪ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪھﺰار اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠـﺎه ھﺰار ﻧﻔﺮ آن داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﯿﭻ ﮐﺎری ﻋﻠﯿﻪ آﻧﮫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوﮔﺎنھﺎ را در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﺪ.
 -٣اﯾﻦ ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی ﺑﮫﺎﻧﻪی ﻻزم را ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ داد ﺗـﺎ ارﺗﺶ ﺟﺮار و ﻣﮫﻠﮏ ﺧﻮد و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻠﯿﺞ ﺑﯿﺎورد .و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ در درﯾـﺎی ﻋﺮﺑﯽ
و آبھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎهھـﺎﯾﯽ را در
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻋﻤـﺎن ،ﺳﻮﻣـﺎﻟﯽ و ﮐﻨﯿﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی
اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎ را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﺻﺮهی اﯾﺮان ،ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺴﮫﯿﻞ ﻧﻤﻮد.
 -٤ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ھﻨﮕﺎم
آﻏﺎز ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ ﺑـﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ او
اﻃﻤﯿﻨﺎن ]ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ آن[ دھﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻠﻖ و
ﺧﻮی ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ از وی ﯾﮏ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -٥ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ و ھﻤﮑﺎریھﺎی ّ
ﺳﺮی و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮ و
ﮐﺎرﺗﺮ و دوﻟﺘﺶ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد .ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ھﻤﮑﺎریھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ.

٢٣٦

ﻃﺎﻋﻮن

ھﯿﮑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ رواﺑﻄﯽ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺗﺮ و ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑﯿﻦ ﺻﺪر ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد و آﻧﮫﺎ
ﺑﺮای آزاد ﮐﺮدن ﮔﺮوﮔﺎنھﺎ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ  -ھﯿﮑﻞ اﯾﻦ را در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺪی ﺗﺎﯾﻤﺰ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ  -و در ﺗﺎرﯾﺦ  ،١٩٨٠/٢/٤در روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ]و ﻣﻨﺘﺸﺮ[ ﮔﺮدﯾﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ اﮐﺮاﻣﯿﺰ ﮔﺰارش داد ﮐﺎرﺗﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻪﺳﻮی
ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ رواﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﺗﺎرﯾﺦ .(١٩٨٠/٢/١٦
روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﺪار ﻗﻄﺐزاده ﺑﺎ ﻓﺎﻧﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ روی
داد ،ﮔﺰارش دادﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮدی
)ﭘﻨﺎھﻨﺪه( در وزارت ﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﺗﮫﺮان ﺻﻮرت داده اﺳﺖ.
راز و رﻣﺰی در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ]ﻗﺘﻞ[ ﺷﺎه ﮐﺸﻒ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪی آن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ داﻧﺴﺖ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺗﺮ و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻨﺶ در ﻋﻤﻞ
ﺟﺮاﺣﯽ و ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ او ﺑﻪ ﺗﮫﺮان دارد ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮار ﮐﺮد .اﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺘﺶ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻮروی ھﺮﮔﺰ ﺟﺮﯾﺎن او را

ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻮروی از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺳﻮد
ﻣﯽ ُﺑﺮد .١
ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺷﺎه ﯾﻮﻧﯿﺪﺑﺮﯾﮕﻨﻒ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪی اول ﺑﺮاﻓﺪا «
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و در آن ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر او ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدش
اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ از ﺳﻮی ﺷﻮروی ﺑﺎﺷﺪ .٢
رادﯾﻮ ﻣﺴﮑﻮ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار داد و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وی ﻓﺮدی دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻮروی از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺘﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از وﺟﻮد ﺷﺎه ﺑﮫﺮه
ً
ﻣﯽﺑﺮد .رواﺑﻂ ﺷﻮروی ﺑﺎ ﺷﺎه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮد .آﻧﮫﺎ در اﯾﺮان  ٥٠٠٠ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺪھﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی ﺑﺮق و ﮐﺸﺎوررزی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺷﺮاف و ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻨﺪ .ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮﺳﮑﻮ ﻧﺎرودﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺎن

»-١اﻟﻮﻃﻦ« ﮐﻮﯾﺖ در .١٩٧٨/١٢/٨
» -٢اﻟﺤﻮادث« ﺷﻤﺎره  ١١٧١ﺗﺎرﯾﺦ .١٩٧٩/٤/١٣
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ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٧٦ﺻﺎدرات روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ  ٢١٨ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ و
واردات آن  ٢٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد .١
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﻮروی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻮروی اﺳﺖ ،ﭘﯿﺮوز و ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد و ﺑﺮ دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻨﻪی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﺑﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﻟﺤﺎدی و ِﻋﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم اﻓﺰوده ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد
ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻮروی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار دھﺪ .و ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻧﯿﺰ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ را ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ و ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دھﻨﺪ .ﺗـﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﯾﺎﺗﺸﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﺑـﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ دﺳﺖ دھﻢ ،دﺳﺘﻢ را ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ آن را از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺎک ﮐﻨﻢ .ﺑﺎزرﮔﺎن
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و رﺳﻮاﺳﺎزی ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
آن را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد .٢
ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺷﺎه از اﯾﺮان ،ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻮروی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و در ھﻤﺎن »ﺑﺮاﻓﺪاﯾﯽ« ﮐﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ:
»ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ رھﺒﺮان اﯾﺮان ،ﺷﮫﺮت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻃﻐﯿﺎن )و
ﻃﺎﻏﻮﺗﯽھﺎ( دارﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺷﺎه ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ آن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ« .٣
رﺋﯿﺲ  ٦٣ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده» ،ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری« ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﻃﻮﯾﻞ ﺧﻮد رﯾﺸﻪھﺎ و اﺻﻮﻟﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﯿﻦ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻀﻤﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ آن دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ .٤
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی و ﺣﺰب ﺗﻮده از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻤﻠﻪی ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺑﺮاز ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺎس ﮔﻔﺖ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ
از ﮔﺮوهھﺎی ﭼﭗﮔﺮا و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﺎواک در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 -١ھﻤﺎن.
»-٢اﻟﺤﻮادث« ﺷﻤﺎره  ١١٦٠ﺗﺎرﯾﺦ .١٩٧٩/١/٢٦
 -٣ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ .١٩٧٩/٢/٢٨
»-٤اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ« ﺻﺎدره از ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﻤﺎره .١٠٨
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺷﻮروی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺘﺒﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن از وﺟﻮه ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﻦ
ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و اﺳﻼم ﺑﺤﺚ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﻋﺪل راه ﺣﮑﻮﻣﺖﮐﺮدن« اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ھﺮدو ﺑﻪﺳﻮی
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮدو ـ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ـ ﯾﮏ ﻣﺬھﺐ ھﺴﺘﻨﺪ .١
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻮروی و ﺣﺰب ﺗﻮده
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻮروی ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن

ﺧﻠﻖ ،ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺰب ﺗﻮده را ﻋﺠﯿﺐ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﺠﺎن و ذوقزدﮔﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺼﺐ دﯾﻨﯽ و آﯾﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ و
ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؟ .٢
ﯾﮏ روز ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ زﯾﺎد
ﺳﺮ ﺑﺎز زد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ھﻤﺎن روز از ﺳﻔﯿﺮ ﺷﻮروی )ﻓﯿﻨﻮﮔﺮادف( اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و
٣
دﯾﺪاری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ وی ﺗﺮﺗﯿﺐ داد.
ﺷﻮروی از اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺸﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻮروی ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و
ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ،از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻧﯿﺰ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻋﻤﺎن ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﺧﻮاھﺎن ﯾﻤﻦ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﮐﻮﯾﺖ و ﺑﺤﺮﯾﻦ
ھﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮد را اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﺎﻟﻤﯽ واﭘﺲﮔﺮا را
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎِ ،
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رادﯾﻮھﺎﯾﺸﺎن او را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺗﻌﺼﺐ داﺷﺘﻦ
ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟!.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ رواﺑﻄﯽ ﺧﻮب ﺑﺎ ﺣﺰﺑﯽ اﻟﺤﺎدی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻟﻠﻪ ﻷ و
ادﯾﺎن و رﺳﻮﻻﻧﺶ را ﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟!.

 -١ﻣﺠﻠﻪی اﮐﺘﻮﺑﺮ ﺷﻤﺎره  ١٢٣در .١٩٧٩/٣/٤
» -٢اﻟﺤﻮادث« ﺷﻤﺎره  ١١٧١در ،١٩٧٩/٤/١٣در دﯾﺪار ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ از رھﺒﺮان ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ھﺪی
ﺣﺴﯿﻨﯽ.
» -٣اﻟﮫﺪف« ﮐﻮﯾﺖ در .١٩٧٩/٥/١

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ

٢٣٩

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﺰب و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن را در
اﻧﻘﻼب ﺳﺮﺧﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی آﻧﮫﺎ را از داﺷﺘﻦ آزادی ﻋﺒﺎدت و از ﻧﻤﺎز و روزه
و ﺣﺞ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ؟!.
اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ و ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﺆالھﺎی زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .رﺋﯿﺲ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﮑﺘﻪ و راز
ﻣﮫﻤﯽ را در ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺎﺧﺖ.
ﻧﻘﺸﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪات درﺧﻮر ﺣﺎل آﻧﮫﺎ را ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دھﺪ.
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ دﺷﻤﻨﯽ دارﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﮫﺎ
ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ و ﺳﺪی ﺑﺮای دﺷﻤﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه آﻧﮫﺎ را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﻮف
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎﺳﺖ و اﯾﻦ
ِ
ﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮده و از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎدهی ﺧﻮد را ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺮﻓﺪاران و ﯾﺎران ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺟﺒﮫﻪی
ﻣﻠﯽ ،ﯾﺎران ﺗﻨﺪرو ﺧﻤﯿﻨﯽ را دور ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺑﺮﮔﻪھﺎی ﺑﺮﻧﺪهای وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
ُ
ﺣﺰب ﭼﭗﮔﺮای ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد .ھﻤﯿﻦﻃﻮر ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ
ﮐﻪ از دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .و
ﻧﯿﺰ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﭗﮔﺮاھﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎرھﺎ دادن آزادی ﺑﻪ ﭼﭗﮔﺮاھﺎ و
ﺣﺰب ﺗﻮده را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ .١
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس اﯾﺮان ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ .در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ در ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
ﺷﻮروی ﻗﺮار داﺷﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﺮدھﺎ و ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻔﺖ در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهھﺎ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﺧﻮاه ﺑﺮ آن ھﯿﻤﻨﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ رﺋﯿﺲ

 -١ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ .١٩٧٩/٤/٢٠
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺣﺰب ﺗﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺣﺰب ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻣـﺎ از راهھﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ
اھﺪاﻓﻤﺎن ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﮐﯿـﺎﻧﻮری ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺎر ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﺧﻮاه را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ« .١
ﮐﯿﺎﻧﻮری :ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری رﺋﯿﺲ و ﻧﻔﺮ اول ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮده در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ً
روزﻧﺎﻣﻪی »ﻧﯿﺒﺰا ﺑﺎدﺳﺎج« آن را در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٨٠/١/١٨ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﯿﺎن

ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﮑﺎری ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ دارد.
ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ در
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ روﺷﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ ھﻢاﮐﻨﻮن
در اﯾﺮان در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻮار ﮐﺮدن
رﯾﺸﻪھﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح )ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی( ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺟﻮاب ﺳﺆاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از روزﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺣﺰب آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﮐﯿﺎﻧﻮری ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ و او ھﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ھﯿﭻ وﻗﺖ اﯾﻦ آزادی را ﮐﻪ اﻣﺮوز دارﯾﻢ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﻤﯽآورد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻘـﺎﯾﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﻼش و
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .٢
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن آزادی ﺑﺨﺶ ]ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ[
اﻧﻘﻼب راﻓﻀﻪ ،اﺳﻠﻮب دﻋﻮﺗﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ را در اذھﺎن زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺖ.

 ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎﺷﻖ اﻧﻘﻼب و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﻨﺪ. اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﺟﻤﮫﻮری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﮔﻨﺪﯾﺪهی اﻣﭙﺮاﻃﻮری را از ﺑﯿﻦﺑﺮده اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی واﭘﺲﮔﺮا و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮐﺸﺪ.
 و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و اﻣﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﻨﻪی آن .اﻧﺘﻈﺎرھﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﯿﺪان اﺳﻼﻣﯽو ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﺮای اﻣﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.» -١اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ« ﺷﻤﺎره ،١٠٨اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮس .١٩٨٠/١/١٩
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 اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻧﺪای آزادی ﮐﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺳﺮ ﻣﯽدھﺪ و ﭘﯿﻤﺎنھﺎی ژﻧﻮ ،ﮐﻤﭗ دﯾﻮﯾﺪو ﻗﺪس را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد و ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﺎ اﻟﻠﻪ ،روزی ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه و ﮐﺎﺳﻪ ﺻﺒﺮ ﻟﺐ رﯾﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ! ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺪس و ﺣﯿﻔﺎ و اﻟﺠﻠﯿﻞ را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ آزاد ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ!!!.
ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺗﮫﺮان رﻓﺖ و ﺑﻮس
و ﻣﺎچھﺎی ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد را ﻧﺼﺎر ﺻﻮرت رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﮐﺮد و در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ:
»اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ  ..اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ و ﻣﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
را رھﺒﺮ و ﺑﺰرگ اول ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﻢ  -ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت ھﻤﯿﻦ ﺣﺮفھﺎ را ﺑﻪ ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو ھﻢ
زد  -و ﻓﻘﻂ اﯾﺮان زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی او ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس و ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼﯽ در ﻗﺪس
ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ]اﻣﺮ[ او ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد« .١
در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/٢/١١ﺧﯿﻤﻪﮔﺎهھـﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﺑﯿﺮوت و اﻃﺮاف آن ﺑﻪ ﺗﮑﻪای
از آﺗﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ و ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺗﯿﺮ ھﻮاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
آﯾﺎ رھﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ،ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ راﻓﻀﯽ و ﺑﺎﻃﻨﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮارﻧﻪ ]ﮔﺮوھﯽ ﻧﺼﺮاﻧﯽ در ﻟﺒﻨﺎن[ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؟
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺻﺪر ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ وﻗﺖ ورود ارﺗﺶ
ﻧﺼﯿﺮی ﺑﻪ ﺧﺎک ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ ﮐﻪ در ارﺗﺶ ﻟﺒﻨﺎن
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ؟! ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮای رھﺒﺮی در ﺟﮫﺎن ﻋﺮب و اﺳﻼم ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟!.
ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ،ھﺎﻧﯽ ﺣﺴﻦ ،آﺷﻮبﮔﺮ ﻣﻌﺮوف را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد در ﺗﮫﺮان
ﻗﺮار داد و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
او از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد و در ﯾﮑﯽ از اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎﯾﺶ از ﺑﯿﺎن ﺟﻤﻠﻪی زﯾﺮ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ
ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا ]ﺑﻪ ﺳﺮاغ[ ﺗﺮﮐﯿﻪ ]ﺧﻮاھﯿﻢ رﻓﺖ[ و ﭘﺲ ﻓﺮدا ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« .٢

 -١ﮔﺎردﯾﻦ  -از روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ .١٩٧٩/٢/٢١
 -٢ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ .١٩٧٩/٣/١٤
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ﺗﺮﮐﯿﻪی اھﻞ ﺳﻨﺖ دﺷﻤﻦ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﯾﺮان راﻓﻀﯽ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ
و ﮔﺮوه ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻧﺠﺎم آن را از ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ .اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ً
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺧﻮد آورد ،ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد
درآورد .و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺳﻔﺎرش و اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺪای آزادی رﯾﺎض ،ﻋﻤﺎن ،دﻣﺸﻖ و ﺑﻐﺪاد را
ﻗﺒﻞ از آزادی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺳﺮدھﻨﺪ.
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ:
آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در آزاد ﮐﺮدن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻗﺪام و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟
ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺪون ﺻﺮاﺣﺖ ]ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ[ ﺑﺮ زﺑﺎن رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و
ھﻤﺘﺎﯾﺶ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺟﺎری ﺷﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ در اوﻟﯿﻦ دﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎت داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ:
»اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﻗﻀﯿﻪی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﺎه ،ﻧﺠﺎت و رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ« .١
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻧﯿﺰ از دادن ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﺮان اﻵن ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ را دارد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﻋﺬرﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارد .٢
زﻣﺎن زﯾﺎدی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺎلھﺎی زﯾﺎدی ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﺮان ھﻨﻮز از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺷﺎه ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت وﻋﺪه داده ﺑﻮد ،ﺧﻼص و رھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻃﺮﻓﺪاران و ﯾﺎران او از ﺳﺎواک ھﺴﺘﻨﺪ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ،ﮔﻔﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
وﻋﺪهی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت ،وﻋﺪهای ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و زﻣﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪﻧﺶ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .و
ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﺎرت و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﭼﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ و
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ داری!!!.
ﺳﭙﺲ اﻣﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎم ﺳﺨﻨﮕﻮی رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﺑﺎزارھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ھﺮﮔﻮﻧﻪ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای
 -١ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ .١٩٧٩/٢/٢٠
» -٢اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ« ﺷﻤﺎره  ١٠٨ﺗﺎرﯾﺦ .١٩٧٩/٣/٩-١٥
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ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ» :ﮐﻮدﺗﺎ در
ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﺳﻮی ﺟﺪاﯾﯽﻃﻠﺒﺎﻧﯽ روی داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺘﯽ ھﻤﺴﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدم ﻧﺪارﻧﺪ] .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن[«
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از ھﺎﻧﯽ ﺣﺴﻦ در ﻣﻮرد دﯾﺪﮔﺎه اﻣﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎم و ﯾﺰدی و ﻗﻄﺐزاده ﺳﺆال
ﺷﺪ ،وی دﺷﻤﻨﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮد و ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻔﺖ:
»اﯾﺮان ﺑﮫﺘﺮ از ﺑﻌﻀﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .اﯾﺮان ﺷﻤﺸﯿﺮی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ
ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از وی در ﻣﻮرد اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و در ﻣﻮرد ﺟﺰاﯾﺮ ﻋﺮﺑﯽ و ﺧﻠﯿﺞ ﺳﺆال ﺷﺪ،
ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت رھﺒﺮان و دوﻟﺘﻤﺮدان
ً
ً
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ]ﻇﺎھﺮا[ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﺷﺎه ﻧﺪارد ]ﺻﺮﻓﺎ[ اﻇﮫﺎراﺗﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ .١
ھﺎﻧﯽ ﺣﺴﻦ و ﻋﺮﻓﺎت و رھﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ،دﻏﻞ و
ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ .ھﺮﮐﺲ اﯾﻤﺎن و ﻋﻘﯿﺪهاش را از دﺳﺖ داد،
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰش را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ.
واﺗﯿﮑﺎن و اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﻪای را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﺼﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد:

»ﺳﻼم ﺑﺮ رﺟﺎل دﯾﻦ و ﮐﺸﯿﺶھﺎ و رھﺒﺎﻧﯿﻮن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﺎ
ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺑﻪ درون ﮔﻨﺎھﮑﺎران و دﺷﻤﻨﺎن آراﻣﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ .و ﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
دوﺳﺘﺪار آزادی ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﺳﻪی ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ «.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺶھﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ
ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ از
ﮐﺸﯿﺶھﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﺼﺎری ﻣﺒﺮی و ﺑﯿﺰار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺸﺮک و ﮐﺎﻓﺮﻧﺪ.
اﯾﻤﺎن ﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن راﻓﻀﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺪارد.
ﺧﻤﯿﻨﯽ در اداﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪاش اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ای ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﺖھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﻣﻦ از ﺳﻮی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار
داده و از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدتھﺎﯾﺘﺎن در ﻋﯿﺪھﺎی ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺎ
" -١اﻟﺤﻮادث" ﺷﻤﺎره  ١١٧٤در ١٩٧٩/٥/٤
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دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ زﯾﺮ آﺗﺶ ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻗﺪﯾﺮ و ﺗﻮاﻧﺎ
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﻧﺠﺎت دھﺪ«.
ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ دﻋﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪر و روحاﻟﻘﺪس ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ]و ﻋﺒﺎدت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ[ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮔﺸﻮدن ﮔﺮه ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻋﺒﺎدت ﺑﺖھﺎ اﺳﺖ  ..ھﯿﭻ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺖھﺎی ﻧﺼﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺖھﺎی راﻓﻀﻪ اﺳﺖ .و راﺳﺖ ﮔﻔﺖ اﻟﻠﻪ ﻷ:
َ
ُ َ
َ
ت قُ ُل ُ َ ۡ َّ َّ
� َب َه ۡ
﴿� َ َ ٰ
ت ل ِق ۡو ٖ� يُوق ِنون﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .[١١٨ :دﻟﮫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ
و� ُه ۡمۗ قد بَينا ٱ�� ٰ ِ
)و اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪی آﻧﺎن ھﻤﺴﺎن اﺳﺖ( ﻣﺎ آﯾﻪھﺎ را ﺑﺮای ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮﯾﺎن آﺷﮑﺎر و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ«.
آﯾﺎ ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ راﻓﻀﻪ ﺑﻪﺳﻮی ھﺮ ﻗﻮم ،از دری ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ اﺷﺘﺮاک و ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ،ﻣﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
ﺧﻤﯿﻨﯽ رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﺎپ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻨﺶ داﺷﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﺶ ﭘﯿﺮوز
ﺷﺪ ،ﭘﺎپ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﭘﻮﻟﯿﺲ دوم ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﺎپ در ﺗﮫﺮان آن را ﺑﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،اﻧﻘﻼب او را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد .٢
ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم ھﯿﻼری ﮐﺎﺑﻮﭼﯽ ﺑﻪ دﯾﺪار اﯾﺮان رﻓﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺻﺤﺒﺖ و اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ در ﺗﻘﺎرب ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﮫﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺸﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،او را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .!! ٣
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻮﭼﯽ ،ﺧﻮد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺸﯽ ،ھﻤﭽﻮن ﻧﻘﺸﯽ
ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻋﻮت او ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻘﺎرب ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﺷﻌﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از زﻣﺎن آﯾﺰنھﺎور و وزﯾﺮش داﻟﺲ در دھﻪی ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻄﺮح و اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
ِ
ﻗﺒﻞ از دﯾﺪار ﮐﺎﺑﻮﭼﯽ از اﯾﺮان ،وی ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ادﻣﻮن رزق  -رھﺒﺮ ﮐﺘﺎﺋﺒﯽ
 و دﻣﺸﻖ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻧﺼﯿﺮی،ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮدشھﺎ ﺑﻪ واﺗﯿﮑﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ .راه ﻃﯽ ﮐﺮده ﮐﺎﺑﻮﭼﯽ ﺑﻪ

 -١روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻏﺮب اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را  ٢٢ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ،١٣٩٩ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ  ٢٣دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٨٧ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
 -٢ﺗﮫﺮان -ﮐﻮﻧﺎ .١٩٧٩/٢/١٨
 -٣روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ .١٩٧٩/٣/٢٩

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮد :واﺗﯿﮑﺎن-ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ-ﮐﺘﺎﺋﺐ  -ﺧﻤﯿﻨﯽ .ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦھﺎ
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ؟!.
ﺳﺆاﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و آن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و اھﻞ ﻧﺼﺎری و
دوﻟﺖھﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻤﺎﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟!.
روزی ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﯾﮫﻮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ
ﺳﺒﺄ ﯾﮫﻮدی ،ﭘﺸﺖ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﯿﺎن اﺻﻠﯽ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﻧﺎن ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ دوم:
ﻃﻤﻊﻫﺎی راﻓﻀﻪ در ﺧﻠﯿﺞ
ﺣﻮادث و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﯿﺮتآوری روی ﻣﯽدھﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻗﺒﻞ از روی دادن ،ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،اﺟﺮا و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊآوری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت از ﺗﻮﻃﺌﻪای ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻠﻌﯿﺪن ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮫﯿﺎ و آﻣﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن از ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﯾﺎت
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،ﺣﯿﺮتزده ﺷﺪﯾﻢ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ
ﺟﺰﺋﯽ از اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،از آن ﺗﻨﺎزل ﮐﺮده و ﺷﺎه از ﺳﻮی ﻣﺮدم
اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﮐﺸﻮر ﻧﺒﻮده و ﺣﻖ او ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻨﺎزل از آن را ﻧﺪارد
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت اھﻤﯿﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺑﻮدﯾﻢ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد
]ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از آﻧﮫﺎ ﻣﮫﻢﺗﺮ اﺳﺖ[.
ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ
از آﻧﮑﻪ اﻧﻘﻼب ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮد و از ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ ﮐﻪ رھﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﻋﺠﻠﻪ دارﻧﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﮐﺎری
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺒﺾ دﺷﻤﻦ و ﺑﺮآورد ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻟﻮن
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ]ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ[( ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ،ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﮑﺬﯾﺒﯿﻪای ﺻﺎدر ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺗﮑﺮار
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺤﺘﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
١
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻄﺤﯽﻧﮕﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻣﺎ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺰم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺳﺎﯾﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
درﮔﯿﺮی و ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی ﺑﯿﻦ اﻋﺮاب و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -١ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺮﯾﺤـﺎت اول ﮐـﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﺎه ھﻔﺘﻢ  ١٩٧٩ﺑﯿـﺎن
ﮐﺮد و ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸـﺎر ﺗﮑﺬﯾﺒﯿﻪی رﺳﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ،آ ﮔﺎه ﻧﻤﻮدن ﻣﻠﺘﻤﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و آﻧﮫـﺎ را از
ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﯾـﺎراﻧﺶ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ
ﺑﺮﺳﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ھﯿﭻ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از ﻏﺮق ﺷﺪن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی راﻓﻀﻪ در ﺧﻠﯿﺞ و ﻋﺮاق و ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﺧﻠﯿﺞ از ﮐﻨﺎرهھﺎی ﺷﺮق و ﻏﺮﺑﺶ ھﻤﻮاره ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﯽﻧـﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﺰﯾﺮةاﻟﻌﺮب ﺑﻮده
اﺳﺖ .اھﻞ ﮐﻨﻌﺎن اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﯿﻨﯿﻘﯽھﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اھﻞ ﮐﻨﻌﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .در ﺧﻠﯿﺞ ،ﻗﺒﯿﻠﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ دورانھﺎ در آن
ﻗﺪم ﻧﮫﺎدﻧﺪ .ﻗﺒﯿﻠﻪھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻗﻀﺎﻋﻪ ،رﺑﯿﻌﻪ ،اﯾﺎده و اﻷزد  -از ﮐﮫﻼن  -در ﻋﻤﺎن.
ﻓﺎرسھﺎ از زﻣﺎن ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺷﻐﺎل ﺧﻠﯿﺞ و ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮب ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺗﻼﺷﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ و ﻣﺼﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﺑﺤﺮﯾﻦ

ﻓﺎرسھﺎ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را در ﺑﺤﺮﯾﻦ در ﺳﺎل  ٦١٥ﻣﯿﻼدی ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
آﻧﺠﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪی رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻮد .ﺑﺤﺮﯾﻦ از اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم وارد
ﺷﺪ ،در ﺳﺎل  ٦٢٨ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻼءﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ آزاد ﺷﺪ.
ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣـﺎه دﭼﺎر رده )ارﺗﺪاد( ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺟﺎرود ﺑﻦ اﻟﻘﯿﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻋﻼءﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ ﺟﺰﯾﺮه را از ﻟﻮث ارﺗﺪاد ﭘﺎک ﮐﺮد.
ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮهی ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ و
دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ زﯾﺴﺖ .و از ﺗﻮﻃﺌﻪی ﺑﺎﻃﻨﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ »ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻧﺞ«  ١ﺗﺮﺗﯿﺐ داده
ﺑﻮد در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ.

 -١ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻧﺞ ) ٢٧٠ھـ( .او زﻧﮕﯿﺎن )ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن و
ﺑﺮدﮔﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺼﺮه و دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎ و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻋﺮب( را دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و در زﻣﺎن »اﻟﻤﮫﺘﺪی
ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﺒﺎﺳﯽ« ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب و ﻗﺘﻞ و
ﮐﺸﺘﺎر و ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه در زﻣﺎن »اﻟﻤﻮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﺒﺎﺳﯽ« ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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در ﺳﺎل  ١٥٢١ﺗﺎ ﺳﺎل  ،١٦٠٢ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ ﺑﺤﺮﯾﻦ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﺎرسھﺎ از
ﺳﺎل  ١٦٠٢ﺗﺎ  ١٧٨٣ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻋﺮاب ﻋﺘﺒﻪ ﺑﺮ ﺟﺰﯾﺮه ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺎرسھﺎ را از آﻧﺠﺎ راﻧﺪه و در ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﻼل رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرسھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺳﺎل  ١٦٠٢ﺗﺎ ١٧٨٣ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ
ً
ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ از ﺳﻮی اﻋﺮاﺑﯽ ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ
دوﻟﺖ ﻓﺎرس ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل ١٨٢٠ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﻠﯿﺞ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻤﻠﮏ ﺑﺤﺮﯾﻦ از ﺳﺎل  ١٨٣٢ﺷﺪ و ﺣﺎﮐﻢ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺮوس ﺣﺎﮐﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در ﺧﻠﯿﺞ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺣﺎﮐﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اذﻋﺎن ﮐﺮد ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﺮان
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎھﺪه ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد ،در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎه و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻤﺒﺌﯽ  ١آن را اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
اﯾﺮان دوﺑﺎره در ﺳﺎل  - ١٨٤٠ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮهای ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد وآل ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  -ادﻋﺎی ﺗﻤﻠﮏ ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ
ً
دﻧﺒﺎل آن ﻻﺑﺮدﯾﻦ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ رد اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و
ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮدن اﯾﺮان در ﺧﻠﯿﺞ ﯾﺎ ﺑﺤﺮﯾﻦ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .ﺣﻠﻨﺠﯽ ﻣﯿﺮزا ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و در ﺟﻮاب ﻻﺑﺮدﯾﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﻔﺖ:
»اﺣﺴﺎس ﺑﺰرگ و ﻣﮫﻢ ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﭘﯽدرﭘﯽ ﻓﺎرسھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از اﺑﺘﺪای ﺷﻂ اﻟﻌﺮب ﺗﺎ ﻣﺴﻘﻂ ]در ﻋﻤﺎن[ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰاﯾﺮ و ﺳﻮاﺣﻞ و
اﺳﮑﻠﻪھﺎﯾﺶ ،ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ازا ِن ﻓﺎرسھﺎﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻠﯿﺞ ،ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺮﺑﯽ«.
و در  ١٩٥٧/١١/١١اﯾﺮان اﻟﺤﺎق ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎن
ﭼﮫﺎردھﻢ را اﻋﻼم ﮐﺮد.
در ﺳﺎل  ١٩٥٨دو ﮐﺮﺳﯽ از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺰﺑﺮه و ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪاﻟﻌﻠﯿﻮات
ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ را دﭼﺎر دردﺳﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ.
ُ
اﯾﺮان در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻔﺖ ،اﭘﮏ،
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ .و ھﻤﻮاره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺻﺎدره از ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ را ﺑﻪ ھﯿﭻوﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
 -١ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ در ﺑﻤﺒﺌﯽ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .و ھﺮﮔﺎه ﯾﮏ ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ وارد اﯾﺮان ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺮان ﻣﺠﻮز ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﺮﮔﻪھﺎی ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور داﺧﻠﯽ ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﺪ و آن ﻓﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دورهی
اﺟﺒﺎری ﺳﺮﺑﺎزی را ﻧﮕﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﯿﭻوﺟﻪ ﺣﻖ ﺧﺮوج از اﯾﺮان را ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺤﺮﯾﻦ ھﻤﻮاره زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﯾﺮان ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در  ١٩٧١/٨/١٤ھﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺤﺮﯾﻨﯽھﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺰ،
ﻧﺘﺎﯾﺞ ھﻤﻪﭘﺮﺳﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺪﯾﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮاﯾﺶ در اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
اﻫﻮاز و ﺷﻂاﻟﻌﺮب

اھﻮاز ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﮐﻮھﮫﺎی ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪی اﯾﺮان در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل زاﮔﺮس ،از آن ﺟﺪا ﺷﺪه
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻣﺘﺪاد زﻣﯿﻦ ﭘﮫﻨﺎور و ھﻤﻮار ﻋﺮاق ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﺳﺎل  ١٧ھﺠﺮی )ﺑﺮاﺑﺮ  ٦٣٨م( در زﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪی دوم ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س آﻧﺠـﺎ را ﻓﺘﺢ و
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺼﺮه اﻟﺤـﺎق ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
ﻓﺎرسھﺎ ﻧﺎم آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و آن را »اھﻮاز ﻋﺮاق« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮف
ً
ح ]ﺑﯿﺸﺘﺮ[ ھـ را ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه آن را ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و اﺧﯿﺮا اﺳﻢ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮ آن اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.
اھﻮاز در زﻣﺎن ﻋﺒﺎﺳﯽھﺎ ﺷﮫﺮت زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺑﺎرھﺎ ﻣﻮرد ﮔﺰﻧﺪ و ﺗﺠﺎوز
ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻪ آﻧﺠـﺎ ﺗـﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻓﺮھﻨﮓ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺧﻮن
ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎدی از آن دﯾﺎر را رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻨﻮاﺳﺪ )ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺪ( اﻣﺎرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮد را در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻂاﻟﻌﺮب در ﺳﺎل  ١٦٩٠ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ را از
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺎرسھﺎی ﻗﺎﺟﺎری آزاد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و دوﻟﺖ ﻓﺎرس در ﻣﻮرد اھﻮاز و ﺷﻂاﻟﻌﺮب ﺑﺎﻻ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﯿﻦ دو دوﻟﺖ واﺳﻄﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺮارداد ارﺿﺮوم اول در ﺳﺎل
 ١٨٢١ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ارﺿﺮوم دوم در ﺳﺎل  ١٨٤٧ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺷﮫﺮ اﻟﻤﺤﻤﺮه و ﺑﻨﺪر آن و ﺟﺰﯾﺮهی ﺳﺒﺰ )ﻋﺒﺎدان ]آﺑﺎدان[( ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ،آزادی درﯾﺎﻧﻮردی و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در
رودﺧﺎﻧﻪی ﺷﻂاﻟﻌﺮب از دھﺎﻧﻪی آن ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪی ﺻﻔﺮ ﻣﺮزی دو ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺮر ﺷﺪ .اﻣﺎ
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ﺳﺎﮐﻨﺎن اھﻮاز اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺎرسھﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺣﺎج ﺟﺎﺑﺮ ﮐﻌﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دھﮫﺎ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺷﺎه اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٨٥٧ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻠﺶ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﻼل اھﻮاز اذﻋﺎن و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺮه و اھﻮاز ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺧﺰﻋﻠﯽ ﮐﻌﺒﯽ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ
رھﺒﺮی او ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮔﺸﺖ و ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﻘﻌﺪ ﻧﻤﻮد و در ﻃﺮف
اﻧﮕﻠﯿﺲ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ اﺷﺎرهی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ،از او ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و ﮐﻮدﺗﺎی رﺿﺎﺧﺎن در ﺳﺎل  ١٩٢١ﻃﻤﻊھﺎی ﻓﺎرس در اھﻮاز ﺑﻪ ﺻﻮرت
ً
آﺷﮑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺪا ﺷﺪن و ﺧﺮوج ﻧﻔﺖ در  ١٩٠٨در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن.
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از زﯾﺎد ﺷﺪن ﻧﻔﻮذ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﭘﺎﯾﻪھﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺎزهای ﺑﺮای رﺿﺎﺧﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﺷﯿﺦ ﺧﺰﻋﻠﯽ ﭘﺸﺖ
ﮐﺮد و راھﮫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ او و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮﺑﯽ در ﻋﺮاق را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد.
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،رﺿﺎﺧﺎن ،ﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺸﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ژﻧﺮال ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ
رواﻧﻪی اھﻮاز ﮐﺮد و او ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺧﺰﻋﻠﯽ او را ﺑﻪ
زﻧﺪان ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و او ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺧﺰﻋﻠﯽ ﻓﺮدی ﺷﯿﻌﻪی راﻓﻀﯽ ﺑﻮد و اﯾﺮان ھﻢ ﺑﺮ اھﻮاز
اﺳﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ از آن ،آن را ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺳﺎل ١٩٢٥ﻣﯿﻼدی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .از ﺳﺎل  ١٩٢٥ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اھﻮاز زﯾﺮ
ﯾﻮغ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺎرس ،آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل اﻋﺮاب آﻧﺠﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی زﯾﺮ را
اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ:
 ﺟﻨﮓ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ .و در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺒﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽﮐﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ راﻣﺤﺪودﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺟﺎزهی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ در روﺳﺘﺎھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﻧﻤﯽدھﻨﺪ.
 ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﺮب ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦدر ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﻔﺖ و ﺻﺎدرات آن در
اھﻮاز اﺳﺖ.
 اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻠﻌﯿﺪن اھﻮاز اﮐﺘﻔـﺎ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻂاﻟﻌﺮب ﻧﯿﺰ ﻃﻤﻊ ورزﯾﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی آن رﻓﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد :ﺑﮕﯿﺮ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻦ.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﮐﺸﻮر ﻃﺮف ﻗﺮار داد ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار داد ارﺿﺮوم دوم در ﺳﺎل  ١٨٤٧م ﺑﯿﻦ دو
ِ
ﺗﮫﺮان در ﺳﺎل  ١٩١١ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ در ﺳﺎل  ١٩١٣در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ اﯾﺮان ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻋﺮاق ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ،
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﻧﻘﻌﺎد ﻗﺮار دادی در ﺳﺎل  ١٩٣٧ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻋﺮاق و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻗﺮار داد ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﺮان ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ھﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺧﺎک ﻋﺒﺎدان
]آﺑﺎدان[ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی و ﺣﻔﻆ ﻣﻌﺎھﺪات ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ
ﻗﺮارداد ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﺮزھﺎی ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
در  ١٩٦٩/٤/١٩اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏﺟـﺎﻧﺒﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺮار داد  ١٩٣٧را اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺗﮫﺪﯾﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺶ ﺑﺮآورده ﻧﺸﻮد ،از ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﯾﺪی
را در ﺷﻂاﻟﻌﺮب ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺗﮫﺮان ﮔﺎھﯽ
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮز ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و
آن آﻧﮫﺎ اﺳﺖ ،ﭼﺮا
ﻋﺮاق رودﺧـﺎﻧﻪی دﺟﻠﻪ اﺳﺖ ،و ]ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ[ ﮐﻞ ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق از ِ
ﮐﻪ در آن ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت و ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﺸـﺎن ﻗﺮار دارد!!.
ﺟﺰاﯾﺮ ﻋﺮﺑﯽ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه

در  ١٩٧١/٨/١٣اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ
ﮐﺮد .در  ١٩٧١/١١/٣٠اﯾﺮان ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ و
ﺳﻪ ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻨﺐ ﺑﺰرگ و ﺗﻨﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﻣﺎرت رأساﻟﺨﯿﻤﻪ و ﺟﺰﯾﺮهی
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﻣﺎرت ﺷﺎرﻗﻪ ]ﺷﺎرﺟﻪ[ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺷﻐﺎل ﮐﺮد و ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ اﻣﺎرات
و ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد.
اﺷﻐﺎل اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ از ﺳﻮی اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻣﺎه از ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽاش از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی
ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﻧﺸﺎﻧﻪی آﺷﮑﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای را ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای
دﯾﮕﺮ ﻋﻮض ﮐﺮد .اﺷﻐﺎل اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ﻓﻘﻂ  ٤٨ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﺧﻠﯿﺞ
روی داد.
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اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ در وﺳﻌﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺗﻨﮕﻪی ھﺮﻣﺰ دارﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  %٧٥ﻧﻔﺖ ﺟﮫﺎن از ﺗﻨﮕﻪی
ھﺮﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  %١٨آن ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ %٥٢ ،ﻣﻮرد
ﻣﺼﺮف اروﭘﺎ و  %٥ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ژاﭘﻦ اﺳﺖ.
در ﺗﻤﺎم  ١١دﻗﯿﻘﻪای ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از ﻧﻔﺘﮑﺶھﺎ و ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺑﺰرگ از اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﻋﺒﻮر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪای اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺮض ﺗﻨﮕﻪی ھﺮﻣﺰ ﺑﯿﺶ از
 ٢٠ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،ﻧﻔﺘﮑﺶھﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ،ﮐﻮﯾﺘﯽ ،ﺳﻌﻮدی،
ﻗﻄﺮی و ﻧﻔﺖ اﺑﻮﻇﺒﯽ ﻋﺒﻮر داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ اھﻤﯿﺖ اﺷﻐﺎل ﺟﺰاﯾﺮ ﻋﺮﺑﯽ از ﺳﻮی اﯾﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺪون اﻧﺘﺸﺎر و اﻋﻼم اﺳﺘﯿﻼ و ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺰﯾﺮهی ﺻﺮی در ﺳﺎل  ١٩٦٤ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻮﻇﺒﯽ
و ﺷﺎرﻗﻪ ]ﺷﺎرﺟﻪ[ واﻗﻊ اﺳﺖ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺸﻪی ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﮫﻤﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺟﺰﯾﺮهی ھﻨﮕﺎم را ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ رأساﻟﺨﯿﻤﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ١٩٥٠ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ آن اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﻪ اﻟﻤﮑﺘﻮم ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺷﺶ ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ رأساﻟﺨﯿﻤﻪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ دﺑﯽ و ﺑﺤﺮﯾﻦ رﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰﯾﺮهی اﻟﻐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﺎن اﺳﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﻪی
ھﺮﻣﺰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻪ ﺟﺰﯾﺮه از ﮐﻮﯾﺖ ﺷﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮزھﺎی آن ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺎ ﻋﺮاق و ﮐﻮﯾﺖ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل
 ١٩٦٦ﻧﺰاعھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺎری و ﺟﺰاﯾﺮ ﮐﻮﯾﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی و ﮐﻮﯾﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رخ داد و اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻤﻠﮏ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد .١
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﺬر ﺗﺎرﯾﺨﯽ از رواﺑﻂ اﯾﺮان و اﻋﺮاب ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ:
 -١اﻧﮕﻠﯿﺲ در رأس ھﺮ ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻣﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ .آﻧﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎھﺪاﺗﯽ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ]در دادن ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﻠﯿﺞ[ دﺳﺖ و دﻟﺒـﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﮫـﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺰاﯾﺮ
 -١در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﮑﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد و ﺳﭙﺲ
ﮐﺘﺎبھﺎی »أﺿﻮاء ﻋﻠﯽ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯽ« از دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺸﺮﯾﻘﯽ» ،أزﻣﻪ ﺷﻂ اﻟﻌﺮب« از ﻋﺒﺎس
ﻋﺒﻮد ﻋﺒﺎس» ،اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯽ ﻓﯽ ﻣﺎﺿﯿﻪ و ﺣﺎﺿﺮه« از دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻐﺮی» ،ﻣﺎذا ﯾﺠﺮی ﻓﯽ ﺧﻠﯿﺠﻨﺎ-
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﯽ« از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻮﯾﺖ » ،١٩٧٦ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن..اﻧﺪﻟﺲ ﺧﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯽ« ﻗﺪری ﻗﻠﻌﺠﯽ ،در
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ »اﻟﺤﻮادث« در  ١٩٧٩ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را  ٤٨ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورد و
آﻧﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺰدور ﺧﻮد ،ﺷﯿﺦ ﺧﺰﻋﻠﯽ ﭘﺸﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑـﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ او ،ﻧﻮﮐﺮ
ﺧﻮد ،رﺿﺎﺧﺎن را ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺷﻐﺎل اھﻮاز ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫـﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
اﯾﺮان ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺮان در ﺷﻂاﻟﻌﺮب را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎھﺪهی
ارﺿﺮوم در ﺳـﺎلھﺎی  ١٨٤٧و  ١٩٣٧ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد ،او ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮫﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻠﻔﻮر ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺸﻢ و زور و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﻓﺸﺎر وارد آورد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮫﻮد را دﭼﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻠﻠﯽ در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﺶ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﻠﻌﻪھﺎﯾﯽ در ھﺮ ﺳﻮی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وارد ﻧﯿﺎﯾﺪ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ
ﯾﮫﻮدی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد.
اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و آن را ﺑﺮای داﻋﯿﺎن ﻗﻮﻣﯿﺖ و وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﺮای او وﻓﺎدار ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻌﺎھﺪاﺗﺸﺎن و ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎرس
ﯾﺎ ﯾﮫﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﻮت رﺳﺎﻧﻪای را ﺑﺮ ﺟﺰاﯾﺮ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن از ﻣﺎ
رﺑﻮدﻧﺪ ،در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪ ﺗﺎ وارث ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهای ﻣﮑﺎراﻧﻪﺗﺮ و ﭘﻠﯿﺪﺗﺮ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﻮروی ،ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در
ﺟﮫﺎن را ]ﺑﺮای ﺧﻮد[ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﻤﺎن ﻣﯽاﻓﮑﻨﯿﻢ و دﺷﻤﻨﺎن را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ھﺮ ﺳﻮ
ً
ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮫﻮد در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و آبھﺎی درﯾﺎی اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ و ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻘﺒﻪ
و در ﮔﺬرﮔﺎهھﺎی آﺑﯽ ،ﺣﺒﺸﻪایھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ]اﺗﯿﻮﭘﯽ[ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﺳﺮخ ،ﻓﺎرسھﺎ
در ﺧﻠﯿﺞ و ﺷﻂاﻟﻌﺮب و ﺗﻨﮕﻪی ھﺮﻣﺰ .و ﺟﺰاﯾﺮ ﻋﺮﺑﯽ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﺮف
ﺧﻮد در ﻣﯽآورﻧﺪ .١
 -١در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ درک ﻣﯽﺷﻮد» :ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖھﺎ از ھﺮ ﺳﻮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻪ ﺳﻮی ﻻﺷﻪ ھﺠﻮم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﺻﺤﺎب ﻋﺮض
ﮐﺮدﻧﺪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪادﻣﺎن درآن روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎل و روزی ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ؟
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎ در آن روز زﯾﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ }ﻣﺎﻧﻨﺪ{ ﮐﻒ روی ﺳﯿﻞ ھﺴﺘﯿﺪ.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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 -٢ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺴﻠﻂ و ﺑﻠﻌﯿﺪن ﺧﻠﯿﺞ ،ﺗﻨﮫﺎ
ﺮان ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ زوال و ﺳﻘﻮط ﺷﺎه از ﺑﯿﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾ ِ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﻓﺎرس را ﮐﻪ ﺣﻠﻨﺠﯽ ﻣﯿﺮزا در
ﻣﺬاﮐﺮاﺗﺶ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮد اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد:
»اﺣﺴﺎس ﺑﺰرگ و ﻣﮫﻢ ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﭘﯽدرﭘﯽ ﻓﺎرسھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس از اﺑﺘﺪای ﺷﻂاﻟﻌﺮب ﺗﺎ ﻣﺴﻘﻂ ]در ﻋﻤﺎن[ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰاﯾﺮ و ﺳﻮاﺣﻞ و
اﺳﮑﻠﻪھﺎﯾﺶ ،ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای ﻓﺎرسھﺎﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺮﺑﯽ« .١
ﭘﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓـﺎرس و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﻢ اﺻﺮار ﻣﯽورزد ،ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻠﯿﺞ و دو ﺳﺎﺣﻠﺶ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﺮﺑﯽ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھـﺎ ﺗﻨﮫﺎ در
ﻟﻔﻆ ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮانھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و دوﻟﺖھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق در ﺳﺎل  ١٩٥١ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را در اﯾﺮان اﻋﻼم
ﮐﺮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از
ﻧﻔﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺖ .٢
در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق ارﮐﺎن دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﮐﺮﯾﻢ
ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ و رھﺒﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮده
و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮفھﺎ ]در اﯾﺮان[ ﺑﺮ ﺣﺴﺎب
ﮐﺮدن ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎن ﭼﮫﺎردھﻢ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﺮان ،ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ .٣
ﺣﺰب ﺗﻮدهی اﯾﺮان ھﯿﭻ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑـﺎ ﺗﺠﺎوز ﻓﺎرسھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺠﺎور ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺎدر ﻧﮑﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺟﺒﮫﻪی آزادیﮔﺮای ﻣﻠﯽ« در ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺟﺒﮫﻪی
ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﺻﺎدر ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﺒﺖ ﺷﻤﺎ را از دل دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ را در دلھﺎی ﺷﻤﺎ
ﻣﯽاﻧﺪازد .اﺻﺤﺎب ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :دوﺳﺘﯽ دﻧﯿﺎ و ﺗﻨﻔﺮ از ﻣﺮگ«
ﻣﺘﺮﺟﻢ.
» -١ﻣﺎذا ﯾﺠﺮی ﻓﯽ ﺧﻠﯿﺠﻨﺎ« ﺻﻔﺤﻪی  ١٥و اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎ در ﺳﺎل  ١٨٤٠ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ھﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪی ٢٤
» -٣اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﯽ« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻮﯾﺘﯽ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ آن را »ﻣﺎذا ﯾﺠﺮی ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺠﻨﺎ«
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رھﺒﺮان و ارﮐﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ ،اﯾﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
از آﻧﮫﺎ از ﺳﻮی ﺣﺰب ﺗﻮدهی اﯾﺮان ﻣﺄﻣﻮرﻧﺪ ﺗﺎ رھﺒﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ١ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ
ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
ﺷﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ و اﺣﺰاب و آﯾﺎت و
ﮔﺮوهھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی رواﻓﺾ در ﺧﻼل ﻧﯿﻢ ﻗﺮن

اﯾﺮاﻧﯽھﺎ از آﻏﺎز ﻗﺮن ﭼﮫﺎردھﻢ ھﺠﺮی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در ﺧﻠﯿﺞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺘﺎﺑﺸﺎن
ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ اھﺪاﻓﺸﺎن ﻧﻘﺸﻪھﺎی
زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ:
 -١ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ
ً
ھﻤﮑﺎری آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻇﺎھﺮا در ﮐﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﺋﯿﺲ ﺗﺸﮑﯿﻼت
اﯾﺮاﻧﯽھﺎ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻏﻠﻮم ا.ز« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺷﭙﺰ در داراﻻﻋﺘﻤﺎد
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد .ﻃﯽ ﺑﯿﺴﺖﺳﺎل او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮان و
زﻣﯿﻦداران ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺑﺮجھﺎی درﯾﺎﯾﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻠﻤﺎن ﺷﺪ .او در ﺳﺎل
 ١٩٥٠وارد ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در دﺑﯽ ﮔﺮوھﯽ از اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﮫﺎ را ﻣﯿﺠﻮر »ﻟﻮرﯾﻤﺮ« اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه داﺷﺖ .در ﻗﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺎج وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و
ﻧﻘﺸﻪرﯾﺰی ﺑﻮد و ﺑﺎ داراﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ.
 -٢ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﻗﻮی ﺑﺎ ﺷﯿﺦھﺎی ﺧﻠﯿﺞ
ﻋﺪهی زﯾـﺎدی از اﯾﺮاﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻠﯿﺞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗـﺎﺟﺮ و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺷﯿﺦھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ رﻏﺒﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺷﺮﯾﮏ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی آﻧﮫﺎ در ﺗﺠﺎرت و ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ در ﺧﻠﯿﺞ ﺳﺮآﻣﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ :ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻣﺰﯾﺪی ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﺎﺟﯽ

 -١ھﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ .٩١

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﺣﯿﺪر  -ﻻری و ﻓﺮزﻧﺪش ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺷﮑﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺧﻠﯿﻞ ﻻری ،اﮐﺒﺮ
رﺿﺎ ،ﻓﺮﯾﺪوﻧﯽ ،ﻗﺒﺎ زرد ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﺑﻮﺷﮫﺮی و دﺷﺘﯽ و  ...اﺷﺎره ﮐﺮد.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درآﻣﺪھﺎی ﻣﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻄﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻮخ
ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﮫﻢﺗﺮ از اﯾﻦ ،اﺳﺘﻔﺎدهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 -٣ﻧﯿﺮوی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻠﯿﺞ رواﻧﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از

آﻧﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ راهھﺎی ﻣﺸﺮوع رﻓﺘﻪ و ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻠﯿﺠﯽ و ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﮐﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﻮخ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدهاﻧﺪ و راه ﺑﺮای آﻧﺎن اﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ درﯾﺎ ،ﺷﯿﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻤﺎل اﯾﺮان از ﺧﻸ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اوﺿﺎع ﻣﺎدی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و در اﯾﻦ راه از ﮐﻤﮏ و
ھﻤﮑﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎﺟﺮان ﺑﺰرگ ﺑﮫﺮه ﺑﺮدﻧﺪ.
در ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺟﺮان ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎزه وارد ﻣﺒﻠﻎ ٣٠٠٠
روﭘﯿﻪ ،ﻗﺮض ﻣﯽدھﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺤﻠﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
 -٤اﺣﺘﮑﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻھﺎ
ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖھﺎ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﺷﺮﮐﺖھﺎی وارد

ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺷﺮﮐﺖھﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪهی ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺻﺮاﻓﯽھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﻞ ﺗﺠﺎرت و واردات ﺳﺎﯾﻪ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزارھﺎی ﺑﻘﺎﻟﯽ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ .آﻧﮫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻤﮑﻦ از زﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﮐﺸﺎورزی و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺎرت در زﻣﯿﻨﻪی
درودﮔﺮی و ﺳﺠﺎدهﺑﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد درآورﻧﺪ.
اﻧﺴﺎن ﯾﮏ دور ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ در ﺑﺎزارھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﺮب را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺮاﻧﯽھﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد را
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪای ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺗﺤﻤﻠﺶ را ﻧﺪارد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ.

٢٥٨

ﻃﺎﻋﻮن

ً
ﻣﺜﻼ در اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﯾﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت از اول ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎی ﺑﺎزار ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﺗﺴﻠﻂ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ
ﻏﺬای ﻣﺮدم و ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮫﺎ اﺳﺖ.
 -٥ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪن
ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢﮐﯿﺸﺎﻧﺸﺎن ﺧﺮﯾﺪ

و ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اھﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در
ﺧﻼل ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ھﻤﭽﻨﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺳﺎل  ،١٩٦١ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی اﺳﻠﺤﻪ در ﺧﺎﻧﻪی ﺳﺮداری اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﺸﻒ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ در ﻣﻨﺰل اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻓﺮد ]ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ[ اﻓﺴﺮ ارﺗﺶ اﯾﺮان اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺳﺎل  ١٩٦١اﻓﺘﺎد.
در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٦٥/١/٢٥از ﭼﮫﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ،ھﻨﮕﺎم ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﻄﺮ اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪ از ﺳﻮی ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻗﻄﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،وارد ﺷﺪه ﺑﻮد و آن ﺗﺎﺟﺮان ﻧﺰد ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪھﺎی
ﺑﺰرگ ،ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﮫﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
در ﮐﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد:
در اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر در ﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،اﺳﻠﺤﻪ از داﺧﻞ آن در ﺳﺎل  ١٩٦٥ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮫﺪاری اﺳﻠﺤﻪ در ﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺮﻗﺎب را ﮐﺸﻒ
ﮐﺮد .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪی ﻗﺎﭼﺎق از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮ
آن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ آن داﺧﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﺷﺪه و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ً
ً
ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ درﯾﺎﯾﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﯿﻌﯽ و ﺧﺎﺻﺘﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
در دﺑﯽ اﺳﻠﺤﻪ داﺧﻞ ﺻﻨﺪوق ادوﯾﻪﺟﺎت ارﺳﺎل ﺷﺪه از اﯾﺮان ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸﮫﻮر
در دﺑﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﺷﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻠﯿﺞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ادوﯾﻪﺟﺎت ،اﺳﻠﺤﻪ
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!!.
در ﺳﺎل  ،١٩٦٤ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪھﺎﯾﯽ را در ﺻﻨﺪوق ادوﯾﻪی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮای
داروﺧﺎﻧﻪی ﺟﻌﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻣﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد و ﺑﺎر دوم ﻧﯿﺰ اﺳﻠﺤﻪھﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻌﺮوف
ع.دﺷﺘﯽ ،ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ

٢٥٩

 -٦ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن ِﺳ ّﺮی
ً
اﯾـﺮاﻧﯽھـﺎ ﻧﻘﺶ ﺧـﻮد را در ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐـﺎﻣﻼ ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎزﻣـﺎن ﯾـﺎﻓﺘﻪ ،اﯾﻔـﺎ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺻﻮرتھﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ،رواﺑﻂ ﻗﻮی آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻮخ ﺧﻠﯿﺞ و ﺗﺴﻠﻄﺸﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎندھﯽ آﻧﮫﺎ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
اﻟﻒ( ﻧﻔﻮذ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی

ﺣﺴﺎس ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮت و اﻗﺎﻣﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ دادن ﻣﺠﻮز و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻓﺮاد وارد ﺷﺪه ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر .ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ،ﭼﻪ در ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﺟﻨﺎﯾﯽ و ﯾﺎ در ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ
ً
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺷﮫﺮداری ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ،ادارهی ﮔﻤﺮک ،ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﻣﮫﻢ
ﻧﻔﺘﯽ و رﺳﺎﻧﻪھﺎ و ارﺗﺶ.
ب( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮔﺮوھﯽ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ و ِﺳ ّﺮی:

اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﺎ ھﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺴﺎن ﺣﻀﻮر و ھﻤﮑﺎری
آﻧﮫﺎ در ھﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﯾﺎ وزارﺗﯽ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻣﺴﺘﺨﺪم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ وزﯾﺮ ،در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ آﺷﯿﺎﻧﻪھﺎی آﻧﮫﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٦٤ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ،ﻣﺰرﻋﻪای ﺑﻮد در رأساﻟﺨﯿﻤﻪ
ﮐﻪ ِﻣﻠﮏ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .اﯾﺮاﻧﯽھﺎ از ﺳﻮی ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎن در اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده و ﻧﺸﺴﺖھﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ  ١٥٠ﻧﻔﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﺮﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺷﮑﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ .دو اﻓﺴﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی
رﺳﺘﻢ و ﺑﺨﺘﯿﺎری در ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﻤﺎن ،وﻇﯿﻔﻪی آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ و
ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮودﮔﺎه ﻗﺪﯾﻤﯽ دﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ آ ﮔﺎھﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ،اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﻮﯾﻤﺮ ،ﻣﯿﺠﻮر
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،راﺑﻄﻪای ﻗﻮی ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن داﺷﺖ و آﻧﮫﺎ را ﺑﺎﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٩٦٤ﺑﻮد.
ج( ﻧﻘﺶ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ:

اﯾﺮاﻧﯽھﺎ از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در ﻣﺎه ﭼﮫﺎرم  ،١٩٦٥ﭘﻠﯿﺲ ﻗﻄﺮ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﻪ

٢٦٠

ﻃﺎﻋﻮن

ﺣﺴﯿﻨﯿﻪی اﻟﺠﮫﺮﻣﯿﻪ ھﺠﻮم ﺑﺮد و در آن ﺑﯿﺶ از  ١٢٠اﯾﺮاﻧﯽ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺟﻨﮓ ﺷﮫﺮی و ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﮫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺸﻒ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﮫﺎ ھﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﺮد.
د( اﻣﻼک و زﻣﯿﻦ:

اﯾﺮاﻧﯽھﺎ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ و اﻣﻼک اھﺘﻤﺎم ﻣﯽورزﻧﺪ و
ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﻣﺎﮐﻦ ﺣﺴﺎس داﺧﻞ ﺷﮫﺮھﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ]ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﮑﺮدن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ و ﯾﺎ ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ[ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪای را ﺑﺨﺮﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ آﺗﺶ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ،ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزﻧﺪ .در ﺳﺎل  ١٩٦٤ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ
ﻋﻤﺎن ﮔﺮوھﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﻣﯿﺠﻮر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )اﻟﻮﯾﻤﺮ( ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﺸﻒ ﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی از ﭘﻠﯿﺲ ِﺳ ّﺮی اﯾﺮان در ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﻤﺎن در آن ﻋﻀﻮﯾﺖ
داﺷﺘﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻌﻘﻮب ﺣﺎﺟﯽ داوود
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .او در ﺣﺎﻟﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻦ آﺗﺶ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
زﻧﺪان ﻧﺎﯾﻒ در دﺑﯽ داﺷﺖ .ھﻤﺮاه او ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﻔﺖ و ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺑﻮد .او ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ روز در
زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آزاد ﺷﺪ.
ﮔﺎم اول آﻧﮫﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼک و ﺑﻨﺎھﺎ اﺳﺖ .و ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺤﻠﻪھﺎ و ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺷﺪن در آﻧﮫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎزل اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖھﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻠﻪای ﺑﮫﺘﺮ ﮐﺮده و ﻣﻘﺪاری ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﺧﻮد از ﺗﻤﺎم راهھﺎی ﻣﺸﺮوع و ﻏﯿﺮﻣﺸﺮوع ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ھﻢاﮐﻨﻮن
آﻧﮫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻠﻪھﺎ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﻗﺒﻞ در آﻧﺠﺎ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪه و آﻧﺠﺎ را در
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .و ھﻤﭽﻨﺎن در ﭘﯽ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ]و زﯾﺎد ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﺧﻮد[ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاﻧﺪ.
ھﻤﯿﻦ روش را ﯾﮫﻮد در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﻮارﻧﻪ در ﻟﺒﻨﺎن و ﻧﺼﯿﺮیھﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺷﺎم و ﺷﮫﺮ ﺣﻤﺺ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺪه ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اھﺪاﻓﺸﺎن از آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ه( ھﻮﯾﺖ:

ﻧﻘﺸﻪھﺎی اﯾﺮاﻧﯽھﺎ و رواﻓﺾ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ھﻮﯾﺖ در ﺧﻠﯿﺞ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﮫﺎ ھﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﺧﻸ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺎری و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﮐﻨﺎن
اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮخ ﺧﻠﯿﺞ در دادن ھﻮﯾﺖ ]ﺑﻪ ھﺮﮐﺴﯽ[ زﯾﺎدهروی ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﻮل ھﻮﯾﺖ آن ﮐﺸﻮر را ﺑﺨﺮد .ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ھﻮﯾﺖ در ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻤﺎن
ﺑﯿﻦ  ٥٠ﺗﺎ  ٥٠٠روﭘﯿﻪ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ
ﺑﻪ آﻏﺎز دھﻪی ھﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼد[ ﻣﯽروﯾﻢ:
روزﻧﺎﻣﻪی ﺟﻤﮫﻮری ﻋﺮاق در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧١/٥/٢٥اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را درج ﻧﻤﻮد:
»ﻧﺸﺮﯾﻪی ﺧﻠﯿﺞ ،ﺻﺎدره از ﮐﻮﯾﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧١/٥/٢٤ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﭼﮫﺎرھﺰار وﯾﺰای ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻋﺮﺑﯽ  -ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان  -اﺳﺖ ،ﻓﺮوﺧﺖ .و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام در
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﻌﺎﻣﻞ آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺟﮫﺖ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﻧﺴﺎﻧﯽ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﮐﺸﻮر ]اﯾﺮان[ اﺳﺖ«.
ً
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ در دﺑﯽ ،ﺣﺪودا ﺑﻪ  %٧٠ﮐﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﺳﺖ.
دﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮ در ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ
اﯾﻦ ھﻮﯾﺖھﺎ در دھﻪی ھﻔﺘﺎد ﺑﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﯿﻮخ ﺧﻠﯿﺞ ﻧﯿﺰ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ وﺿﻌﯿﺖ در دھﻪھﺎی ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ھﻤﺮاه
ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻨﺪ؟!.
ﻣﻨﺎﺑﻊ آ ﮔﺎه ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰودی و در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ در دﺑﯽ از ھﻮﯾﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ رﺳﻮم ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ و ﻃﺮق دﯾﮕﺮ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ،ھﻮﯾﺖ آﻧﺠﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ،ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ زﯾﺒﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﯿﺞ را دور ھﻢ در ﺣﺎﻟﯽ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای رادﯾﻮ از ﭘﺨﺶ رادﯾﻮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ .آﻧﮫﺎ
ﺑﺪنھﺎﯾﺸﺎن در ﺧﻠﯿﺞ اﻣﺎ ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن در ﺗﮫﺮان اﺳﺖ!!.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت رخ داده از ﺳﻮی اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ھﻤﭽﻨﺎن دادن ھﻮﯾﺖ اداﻣﻪ دارد.
ﻗﺴﻤﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ادارهی ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮر و ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ و ﯾﺎراﻧﯽ در
ِ
دادن ھﻮﯾﺖ دارﻧﺪ و ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﺎن ھﺮ ﻗﻮم ﻧﯿﺰ واﺳﻄﻪھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﻧﺎن ،ﻧﺴﺒﺘﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﮐﻨﺎر آن ﮔﺬﺷﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎریھﺎی دﻗﯿﻘﯽ ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
ﮐﻨﯿﻢ:
در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﮫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  %٥٠اﺳﺖ .در دﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ، %٧٠در ﺷﺎرﻗﻪ
]ﺷﺎرﺟﻪ[ ﻧﺰدﯾﮏ  ،%٥٠در رأساﻟﺨﯿﻤﻪ ﻧﺰدﯾﮏ  %٢٠و در ﮐﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏ  %٢٠اﺳﺖ.
در ﻗﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﮫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ،
اﻣﺎ در اﻣﺎرت ﻋﺠﻤﺎن و أم اﻟﻘﯿﻮﯾﻦ و ﻓﺠﯿﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ راﻓﻀﻪ در ﻋﺮاق ﺑﻪ  %٥٠ﻣﯽرﺳﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﻌﻮدی ،رواﻓﺾ در
ﺑﻌﻀﯽ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ ،ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ آﻧﮫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻠﯿﺞ اﺳﺖ ،ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺘﺸﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻓﻀﻪ از  ١٥٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ دﻋﻮت ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن
اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﺪھﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺨﻔﯽ و
ً
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽﺷﺎن و ﻧﯿﺰ ﺿﻌﻒ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻋﺮاب ،آﻧﮫﺎ را
ِ
ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
اﻟﺨﺰاﻋﻞ )از  ١٥٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ( ،ﺗﻤﯿﻢ )از  ٦٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ( ،زﺑﯿﺪ )از  ٦٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ(،
ﮐﻌﺐ )از  ١٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ( و رﺑﯿﻌﻪ )از ٧٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ( .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ھﻤﭽﻮن :أﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﻨﻮ ﻋﻤﯿﺮ ،اﻟﺨﺰرج ،ﺷﻤﺮ ﻃﻮﺟﺎ ،دﻓﺎﻓﻌﻪ ،ﺑﻨﻮﻻم ،آل
١
أﻗﺮع ،اﻟﺒﺪﯾﺮ ،ﻋﻔﻖ ،ﺟﺒﻮر و اﻟﺸﻠﯿﺤﺎت.

» -١دور اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﺮاق«) .ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺶ ﺷﯿﻌﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺮاق(ﺻﻔﺤﻪ  ٦٩ﻋﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻨﻮان
اﻟﻤﺠﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ  ٣از ﺣﺒﺪری

٢٦٣
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺪوی ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺷﮫﺮھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ
ً
ﻣﺤﻠﻪھﺎی زﯾﺎدی را در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻋﺮاق دﯾﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ از
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارﮐﯽ در ﮐﻮﯾﺖ

ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی راﻓﻀﻪ در ﮐﻮﯾﺖ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ دال
ﺑﺮ ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪی آﻧﺎن در ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﻠﯿﺞ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ راﻓﻀﻪ در ﮐﻮﯾﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺸﻪھﺎ و
ﻃﺮحھﺎی آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪارک و ﺷﻮاھﺪ را ﻣﯽآورﯾﻢ:
اول -ﻣﺴﺎﺟﺪ :آﻧﺎن در ﮐﻮﯾﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ زﯾﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ
ردﯾ
ف

ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ردﯾﻒ

١
٢

اﻟﺼﺤﺎف
اﻟﺤﯿﺎك

ﺷﺮق
ﺷﺮق

١٢
١٣

٣

اﻟﻐﻀﻨﻔﺮي

ﺷﺮق

١٤

ﺷﺮق
ﺷﺮق
ﺑﻨﯿﺪ اﻟﻘﺎر

١٥
١٦
١٧

٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١

ﻣﺮاد ﻣﻌﺮﻓﻲ
اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺴﯿﻦ
اﻟﺤﺎج ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا
ﺳﻤﻮاﻷﻣﯿﺮ]ﺣﻀﺮت
اﻟﺸﻌﺐ
اﻣﯿﺮ[
ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺼﻠﯿﺒﺨﺎت
ﻣﯿﺪان
ﺣﻮﻟﯽ
اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻘﻼف
اﻟﺴﺎﻟﻤﯿﻪ
زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ
اﻟﺴﺎﻟﻤﯿﻪ
اﻟﻐﻀﻨﻔﺮي

١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺷﺮق
ﺷﺮق

اﻟﻤﺰﯾﺪي
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻮﺳﻮي
ﺣﺎج ﻋﺒﺪ
ﺷﺮق
اﻟﺒﻠﻮش
ﺣﺎج أﺣﻤﺪ
ﺷﺮق
اﻷﺳﺘﺎذ
ﺷﺮق
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﻲ
اﻟﺪﺳﻤﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺲ
ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ
اﻟﺪﻋﯿﻪ
اﺑﺮاھﯿﻢ
ﻣﯿﺪان ﺣﻮﻟﯽ
اﺷﮑﻨﺎﻧﻲ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻌﻤﺮﯾﻪ
اﻟﺒﺤﺎرﻧﻪ
اﺑﻦ ﻧﺨﯽ

اﻟﻌﻤﺮﯾﻪ
اﻟﺪﻋﯿﻪ
ﺷﺮق

٢٦٤

ﻃﺎﻋﻮن

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت اوﻗﺎف ﺣﻖ اﺷﺮاف ]و ﻧﻈﺎرت[ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ رﻗﻢھﺎی  ١٢ﺗﺎ
 ٢٠را ﻧﺪارد.
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺄن و ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕﺮی ]ﻏﯿﺮ از ﻋﺒﺎدت[ دارد .آﻧﺠﺎ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﻮده و در آن ﮔﺮوه و ھﯿﺌﺖھﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ادارهی اﻣﻮر ﻣﺴﺠﺪ وﺟﻮد دارد .از ﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺼﺤﺎف ،ﮔﺮوه ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﺸﻦھﺎ و ﻣﺮاﺳﻤﺎت دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب »دﯾﻦ از دﯾﺪ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪه و ﺟﻮاب دھﻨﺪه« اﺛﺮ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺋﺮی
اﺣﻘﺎﻗﯽ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻗﺮآن ﮐـﻢ و ﮐـﺎﺳﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ
ّ
آن وﺟﻮد دارد ]اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ[ .و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺤﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ آﯾﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮآن در آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻇﮫﻮر اﻣﺎم ﻏﺎﺋﺐ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ھﺰﯾﻨﻪھﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺠﺎده و ﻋﻠﯽ ﻃﺎھﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮫﻮر آﻧﺎن »ﻓﺼﻞ
اﻟﺨﻄﺎب ﻓﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب رب اﻻرﺑﺎب«) .ﺣﺮف آﺧﺮ درﺑﺎرهی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن( اﺛﺮ ﻃﺒﺮﺳﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺷﯿﻌﻪ در ﮐﻮﯾﺖ از ﻣﺪتھﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .آﻧﮫﺎ در ﺷﮫﺮداری اﻓﺮادی دارﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ در دﺳﺖ اﺣﺪاث در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﻪ  -ﻗﻄﻌﻪی ﺷﻤﺎرهی،-١
اﻟﺮﻗﻪ ،ﺳﻠﻮی  -ﻗﻄﻌﻪی ﺷﻤﺎرهی -١ﮐﻤﮑﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن در وزارت اوﻗﺎف ﺑﻄﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و
ﺑﺪون ھﯿﭻ ﭼﺸﻢداﺷﺘﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴـﺎﺟﺪ ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ ھﻤﮑـﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ؛
ﺣﺒﯿﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﻨﻘﯽ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺑﯿـﺎن ،ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ،در ﻣﻨﻄﻘﻪی
اﻟﺼﻠﯿﺒﺨﺎت ،ﮔﺮوه ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪی اﻟﻌﻤﺮﯾﻪ ق ،١/ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ،
در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺳﻠﻮی ق٤/
ﻣﺴﺎﺟﺪ دﯾﮕﺮی ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وزارت اوﻗﺎف ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﮫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.از
ﺟﻤﻠﻪ:
ردﯾﻒ

١
٢
٣

ﻧﺎم ﻓﺮد داوﻃﻠﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آن

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﻋﺒﺪ اﻟﮫﺎدي ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎن

ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﻟﺮﻗﻪ
ﺧﯿﻄﺎن
ﺑﯿﺎن  /ق ٥ /
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اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﻪﻗﻄﻌﻪی ﺷﻤﺎره )(١
ﻋﺎﻣﺮ ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻌﺴﮑﺮ
٤
اﻟﺸﻮﯾﺦ _ اﻟﻤﯿﻨﺎء _ ﻗﺴﻤﺖ
ﻗﺪﯾﻢ
ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻞ
٥
اﻟﺮﻣﯿﺜﯿﻪ _ ﻗﻄﻌﻪ ٤ /
ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺎس وﻣﻘﺎﻣﻲ ﻋﺒﺎس
٦
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ھﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی
ﺑﺮاﯾﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻣﻨﺒﻊ ﻣﮫﻤﯽ در وزارت اوﻗﺎف ﺳﺆال ﺷﺪ ﮐﻪ راز اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ھﯿﭻ
اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﻪ وی ﺟﻮاب داد :اﯾﻦ دﺳﺘﻮر از ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺣﻖ
اﻋﺘﺮاض ﻧﺪارﯾﻢ و رأی و ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارد!! دﺳﺘﻮر از ﺑﺎﻻ از ﺳﻮی ﺷﺮﯾﮏ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ!!!.
اھﻞﺗﺸﯿﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﯽﻧﺸﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﯿﻌﻪای ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ھﺪﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪی را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻮزی از ﺷﮫﺮداری ﻧﺪارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دوم -ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﯿﻌﻪ در ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻓﺮاواﻧﯽاش ،ﻃﻤﻊ آﻧﮫﺎ را ﺳﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل اﺣﺪاث ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻠﻌﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮدابھﺎﯾﯽ در آن وﺟﻮد دارد.
ﺷﮫﺮداری ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ
آﻧﮫﺎ ﺑﻨﺎھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ھﯿﭻ اﺟﺎزهای از آﻧﮫﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از ﻋﻠﻞ اﻋﺘﺮاض
ﺷﮫﺮداری ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺷﮫﺮداری اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ردﯾﻒ
٢
٣

ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻀﺮ
اﻟﺮس
ﺣﺠﻲ ﺣﺴﯿﻦ
ﺣﺠﻲ
ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺼﺮاف

ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺪﻋﯿﻪ ﻗﻄﻌﻪ ١/
ﺧﯿﺎﺑﺎن ١٠/
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺪﻋﯿﻪ ق٤/
ﺧﯿﺎﺑﺎن  /ﻣﺮﺿﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺪﻋﯿﻪ ق٤/
ﻣﺮﺿﯽ ﺑﺮاي زﻧﺎن

ردﯾﻒ

١

ﻧﺎم
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ

ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ

٣١
٣٢
٣٣

ﻧﺎم ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺤﺮز
ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب
ﺣﺠﯽ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪي اﻟﻌﺮاﻗﯿﻪ

ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﻪ
ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻷﺣﻤﺮ _
ﺷﺮق
ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ
وﺣﺠﯿﻌﺒﻮد

٢٦٦
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

ﻃﺎﻋﻮن
ﺣﺠﻲ أﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﻧﻌﻤﻪ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
اﻟﺴﻤﺎك
ﻣﻼ ﻋﻠﻲ اﻷﻣﯿﺮ
ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ
رازﯾﻪ دروﯾﺶ
ﺣﺴﯿﺐ
اﻟﻌﻠﯿﺎن
ﺣﺠﻲ أﺣﻤﺪ
ﺗﻤﺎل
أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﻋﺎﺷﻮر
ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺤﺴﯿﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
اﻷرﺑﺶ

ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺪﻋﯿﻪ ق٤/
ﺧﯿﺎﺑﺎن ٤٧
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺪﻋﯿﻪ ق٤/
ﺧﯿﺎﺑﺎن ٤٣/
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺪﻋﯿﻪ ق٣/
ﺧﯿﺎﺑﺎن /ﺑﻮﻗﻤﺎز
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺪﻋﯿﻪ ق٣/
ﺧﯿﺎﺑﺎن  /اﻟﺘﺮﻣﺬي
ﻣﻨﻄﻘﻪ ي اﻟﺪﻋﯿﻪ ق٤/
ﺧﯿﺎﺑﺎن /اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺪﻋﯿﻪ ق٤/
ﺧﯿﺎﺑﺎن ٤٣/ﺑﺮاي زﻧﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪي اﻟﺪﻋﯿﻪ ق٤/
ﺧﯿﺎﺑﺎن  /اﻟﺒﺨﺎري
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﯿﺪ
اﻟﻘﺎرخ /ﺑﻮر ﺳﻌﯿﺪ
ﻣﻨﺰل٣٩ /
ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺑﻨﯿﺪ اﻟﻘﺎر
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﯿﺪ اﻟﻘﺎر
ﺧﯿﺎﺑﺎن  ٧١/ﻣﻨﺰل ٢١/
ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺑﻨﯿﺪ اﻟﻘﺎر
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻟﺸﺮﯾﻒ

١٥

٢٠

اﺑﺮاھﯿﻢ ﺟﻤﺎل
اﻟﺪﯾﻦ
ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ
اﻟﺸﻮاف

٢٢

اﻟﯿﺎﺳﯿﻦ

اﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﻪ ق٢/

١٧
١٨
١٩

٢١

٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠

ﺑﮫﺸﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺪ ﻋﻠﻲ

ﺷﺮق _ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﻠﻮش

ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺸﺘﺮی

ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺠﺎﺑﺮ

ﺣﺴﯿﻨﯿﻪي ﺑﻨﺨﯽ

ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺠﺎﺑﺮ

ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ي اﻟﻌﺘﺒﺎت

ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ

ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن )أﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪه(
ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن )أﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪه( ﺑﺮاي
زﻧﺎن

ﺣﺴﯿﻨﯿﻪي ﻣﻌﺮﻓﻲ

٤١
ﻋﺴﮑﺮ زﻣﺎن
٤٢

ﻋﺒﺎس ﻣﮑﻲ ﻃﻪ

ﺷﺮق اﻟﺼﻮاﺑﺮ
ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ

أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ

ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن  /ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻷﺣﻤﺮ

ﺣﺴﯿﻨﯿﻪي اﻟﺨﺰﻋﻠﯿﻪ

ﺷﺮق روﺑﺮوي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي
ﺷﺮق
ﺧﯿﺎﺑﺎن
أﺣﻤﺪ
ﺟﺎﺑﺮ
ﻧﺰدﯾﮏ
اﻻﺷﺎره

ﺣﺴﯿﻨﯿﻪي اﻟﮫﻨﺪﯾﻪ

ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن  /ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻷﺣﻤﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺠﺰاف

ﺷﺮق ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎﻇﻤﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺠﯽ

اﻟﺼﻠﯿﺒﺨﺎت ﻗﻄﻌﻪ ي ٣/

أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺟﻤﺎل

اﻟﺼﻠﯿﺒﺨﺎت ق ٥/ﺑﻠﻮك١٣/

ﺣﺠﯽ ﺿﺤﯽ ﻗﺬاﻓﻪ

اﻟﺼﻠﯿﺒﺨﺎت

أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﮫﺪي

اﻟﺼﻠﯿﺒﺨﺎت

ﻣﺤﯿﺴﻦ ﻓﮫﺪ اﻟﻨﺠﺪي

اﻟﺼﻠﯿﺒﺨﺎت ﺑﺮاي زﻧﺎن

٤٣
٤٤

٤٥
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﯿﺪ اﻟﻘﺎر
ﺧﯿﺎﺑﺎن٩٢/
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﯿﺪ اﻟﻘﺎر
ﺧﯿﺎﺑﺎن٧٢/
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﯿﺪ اﻟﻘﺎر
ﺧﯿﺎﺑﺎن٧٦/
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﯿﺪ اﻟﻘﺎر
ﺧﯿﺎﺑﺎن٧٢/ﺑﺮاي زﻧﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﯿﺪ اﻟﻘﺎر
ﺧﯿﺎﺑﺎن٣٥/
ﺿﺎﺣﯿﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
اﻟﺴﺎﻟﻢ
ﻗﻄﻌﻪ١/ﺧﯿﺎﺑﺎن١٢/
ﺿﺎﺣﯿﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ
ق ٢/ش٢١/

١٦

٣٤

ﺣﺴﻦ اﻟﻘﻄﺎن

ﺷﺮق _ اﻟﺼﻮاﺑﺮ

ﺳﯿﺪ ﻋﻤﺮان
ﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ
ﺣﺠﻲ ﻋﻠﻲ
ﺣﺴﯿﻦ
ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺒﺎس
ﻃﯿﺒﻪ ﺳﯿﺪ
ﺣﺴﻦ
ﻋﻠﻮﯾﻪ ﺑﯿﺒﯽ
رﺑﺎب

ﺣﺴﯿﻨﯿﻪي اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﻪ
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ

٢٦٧

ﺧﯿﺎﺑﺎن٢٩/
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﻪ
ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ
اﻟﻤﻄﻮع
ﻋﻮن اﻟﻤﻄﻮع
ﻣﺤﻤﺪ اﻻرﺑﺶ
اﻟﮫﺰﯾﻢ
ﻣﻼﯾﻪ زھﺮه
ﺧﻠﯿﻞ ﻓﺮدان
اﻟﻤﺸﻤﻮم

اﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﻪ ق٢/
ﺧﯿﺎﺑﺎن ٢٨ /
اﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﻪ ق١/
اﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﻪ ق١/
ﺧﯿﺎﺑﺎن ١٤/
اﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﻪ ق١/
ﺧﯿﺎﺑﺎن ١١ /
اﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﻪ ق١/
ﺧﯿﺎﺑﺎن  /اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﻪ ق١/
ﺧﯿﺎﺑﺎن ١٣/ﺑﺮاي زﻧﺎن
اﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﻪ ق١/
اﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن
اﻟﻤﻐﺮب

٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠

ﻣﺤﯿﺴﻦ ﻓﮫﺪ اﻟﻨﺠﺪي

اﻟﺼﻠﯿﺒﺨﺎت ﺑﺮاي زﻧﺎن
اﻟﺼﻠﯿﺒﺨﺎت ﻗﻄﻌﻪ ي ٢/ﺑﺮاي
زﻧﺎن
اﻟﺼﻠﯿﺒﺨﺎت ﻗﻄﻌﻪ ي ٢/ﺑﺮاي
زﻧﺎن

اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﻼ ﺣﺴﻦ

اﻟﺼﻠﯿﺒﺨﺎت

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻣﺸﺎري
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﺮور
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

اﻟﺼﻠﯿﺒﺨﺎت
اﻟﺼﻠﯿﺒﺨﺎت

ﺻﺒﺤﻲ ﺣﺴﯿﻦ
ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﯾﺰ

اﻟﺼﻠﯿﺒﺨﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻪ ي اﻟﺸﺎﻣﯿﻪ ق ٦/ﺧﯿﺎﺑﺎن
٦٢/

ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﺴﯿﺪ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ

در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎی راﻓﻀﻪ در ﮐﻮﯾﺖ ،ﮐﺘﺎبﺳﺮاھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﮐﺘﺎب ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻏﺮﻓﻪھﺎﯾﯽ در آن ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻮﯾﺘﯽ،
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻋﺮاق ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرھﺎ و اﻋﺪامھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ در
آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ در
ﮐﻮﯾﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﻮﯾﺖ،
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻌﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آﻧﮫﺎ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ دادهھﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ  ٦٠ﻣﺮﮐﺰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ٩ﺗﺎی آن ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن
اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰی در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ؟!.
ﺣﻘﯿﻘﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺣﺘﯽ ﺗﻤﻠﮏ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﻧﯿﺰ
در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻠﮏ وزارت اوﻗﺎف اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ وزارت اوﻗﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ
واﻋﻈﺎن و ﺧﻄﺒﺎ و ﺧﺎدﻣﯿﻦ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ وﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽای را ﮐﻪ
وزارت اوﻗﺎف ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻋﺒﺎدت
ً
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺟﻮاﺑﺶ را ﺑﺎ اﺣﻀﺎر ،اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ اﺧﺮاج ]از ﮐﺸﻮر[
ﻣﯽدھﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎی رواﻓﺾ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪﺷﺎن ،اوﻗﺎف ھﯿﭻ ﺗﺴﻠﻂ و
اﺷﺮاف ]و ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺘﯽ[ ﻧﺪارد ،آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻘﺪ
و ھﺠﻮم ﺑﻪ ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻣﺴﺠﺪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی
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ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺠﺪ ،ﮐﻪ وزارتﺧﺎﻧﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮس اﻓﺮاد ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﮫﺎ
را ﻃﺮد ]و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ[ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎی رواﻓﺾ ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ ﻣﮫﻢ وزارت اوﻗﺎف و ﯾﺎ
ﺷﮫﺮداری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﺎدی،ﮐﻪ ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ را دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﮔﺮدن ﻧﮫﺪ.
دوﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ» :آﯾﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﮐﻮﯾﺖ  ٩ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن دارد«؟!.
ﺟﻮاب :آﻧﮫﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ را ھﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ.
 آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ  -ﮐﻮﯾﺖ  -ﺑﯿﺶاز ﺻﺪ ﻣﺮﮐﺰ در اﺧﺘﯿﺎر راﻓﻀﻪ ﻗﺮار دارد؟! و ]آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ[ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدن و رﯾﺨﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،در ﻗﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؟!.
اﯾﻦ در ﮐﺸﻮری روی ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺷﯿﻌﻪی آن از  %٢٠ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ھﻮﯾﺖ ]ﮐﻮﯾﺘﯽ[ را از ﻃﺮﯾﻖ راهھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻋﺠﻢ ]ﻏﯿﺮ ﻋﺮب[ ھﺴﺘﻨﺪ!!.
ﺳﭙﺲ ﮐﺴﯽ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﻘﻂ ﺷﺎه ﺳﺒﺐ ﺗﯿﺮﮔﯽ رواﺑﻂ دوﻟﺖ اﯾﺮان و
دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻮد «.اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﯿﺮﮔﯽ رواﺑﻂ ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم اﻧﻘﻼب
ﺧﻤﯿﻨﯽ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﮫﺎد .ﺧﻄﺮ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و در اﯾﻦ
اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهھﺎی راﻓﻀﯽ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ً
اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﺗـﺎﺑﻊ ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﻗـﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺷـﺎه  -ﻗﺒﻼ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده و
اﻣﺮوز ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ  -و ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪھﺎ ]ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ[ ﻗﺒﻞ از ﻗﯿﺎم
اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﻣﮫﺪی آﻣﺪ و ﺗﮫﺪﯾﺪ
ﮐﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﺸﺪار داد.
ﺳﻮم -ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾﻨﯽ و ﺷﯿﻌﯽ
ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺪان ﺣﻮﻟﯽ و

ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺮوه اﺗﺤـﺎد وﻃﻨﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻮﯾﺘﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ھﻤﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﻣﻌﺎھﺪ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ و ...را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ و
ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ و ﭘﺰﺷﮑﺎن را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻤﻮد.
آﻧﮫﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان داراﻟﺘﻮﺣﯿﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﻘﻼل دارﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪھﺎﯾﯽ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﮐﺘﺎبﺳﺮاھﺎﯾﯽ ﺗﺠﺎری ،ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺘﺎﺑﺴﺮای أﻣﻞ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﮫﺮاء و
ﮐﺘﺎبﺳﺮای أﻣﯿﺮ ،ﮐﻨﺎر دروازه ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﺳﺮا ﺗﻌﺪادی از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش را ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﻠﻮ از ﺷﺮﮐﯿﺎت اﺳﺖ و
دﻋﻮت ﺑﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﺟﻮد دارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﺳﺮاھﺎی ﺗﺠﺎری
در ﮐﻮﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﺳﺮای »اﻟﮑﻮﯾﺖ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ« در ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻓﮫﺪ ﺳـﺎﻟﻢ و
ﮐﺘـﺎبﺳﺮای ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﮫﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد .آﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺪارﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ و ﻣﺪارس دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ.
ﭼﮫﺎرم -وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﮫﺎ
اھﻞﺗﺸﯿﻊ از اﺑﺘﺪای ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻘﻼل در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻟﺸﺮق ،ﻗﺎدﺳﯿﻪ ،دﺳﻤﻪ و اﻟﺪﻋﯿﻪ.
ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف آﻧﮫﺎ ﺧﺎﻧﻪھﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و
ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻓﺮوش ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑـﺎ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ آﻧﮫـﺎ را
ً
ﺗﻄﻤﯿﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪای ﺑﮫﺘﺮ ﻗﺮار
داﺷﺖ و ﮔﺮانﺗﺮ ﺑﻮد ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﮫﺎ در ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺮق ،دﺳﻤﻪ،
دﻋﯿﻪ و ﺑﻨﯿﺪ ﻗﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد و آﻧﮫﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻪ ﮐﺮﺳﯽ را در ﻣﺠﻠﺲ اول و ھﻔﺖ ﮐﺮﺳﯽ را در ﻣﺠﻠﺲ دوم ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
در ﻣﺠﻠﺲ اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪاد آﻧﮫﺎ ﺑﻪ  ١٨ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﻘﺸﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ آﻧﮫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮاب و ﺑﯿﻊ آن و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم و از اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت اﯾﺮاﻧﯽ ]درﺑـﺎرهی ﮐﻮﯾﺖ[ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﻤﺴﺎﯾﻪی دوﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤـﺎن.
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ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از آﻧـﺎن از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪﮔـﺎه ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾـﺎﻧﻪ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑـﺎ ﻣﻠﯽﮔﺮاھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻏﯿﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻌﺎرھﺎی
ﭼﭗﮔﺮاھﺎ را ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﻪی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ دﻋﻮت ﺑﻪ اﻃـﺎﻋﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﺗـﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدن آن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ دادن ]ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎزی[.
ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﺮد ﻏﺎﻓﻞ اھﻞ ﺳﻨﺖ ]ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪاﻧﺪ[ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﻠﯽﮔﺮای ﻏﯿﺮ
ﺷﯿﻌﯽ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و دﺳﺘﻪی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺧﻮد را ﺟﺬب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اھﻞﺗﺸﯿﻊ ،ھﺮﮔﺰ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ از آﻧﮫﺎ
ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﻤﯿﻖ و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اھﻞ
ﺳﻨﺖ ،در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﭘﺲ در ﻣﯿﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی ]از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ[ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺻﺪای اھﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺷﯿﻌﻪ و ﺗﻮﺟﮫﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻦ و
ﻣﺤﺪودی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﻤﻊھﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ ،ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺪان ﺣﻮﻟﯽ ،ﻣﯿﺜﯿﻪ ،ﺳﻠﻮی ،ﺻﻠﯿﺒﺨﺎت و ﺟﺎﺑﺮﯾﻪ
ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ ھﺪﻓﺸﺎن دارﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ھﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﯽﻧﻈﻢ و
ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ.
اھﻞﺗﺸﯿﻊ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزارت ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ و از ﺧﺒﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﻮﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻧﮫﺎ وزﯾﺮی در ﺣﮑﻮﻣﺖ دارﻧﺪ .در دوﻟﺖ ﻗﺒـﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﮐـﺎﻇﻤﯽ  -وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ  -از آﻧـﺎن
ﺑﻮد و از وزارت ﻧﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ُﻣﮫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪاش ]ﺷﯿﻌﻪ[ را در آﻧﺠﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﻓﺮدی ﺷﯿﻌﻪ را آورد
ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت ﺑﺎﺷﺪ .در رأس ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﻣﻨﺼﻮب
ﮐﺮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رؤﺳﺎی ادارات و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖھﺎی ﮐﻼن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﭙﺮد.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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در دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮﺷﮫﺮی ،ﮐﻪ ﻓﺮدی اﯾﺮاﻧﯽ و راﻓﻀﯽ اﺳﺖ،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ وزارت اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارد.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﺎون
وزارت اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ از آﻧـﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮ وزارت ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ .در وزارت ﮐﺸﻮر،
ﻧﺴﺒﺖ آﻧﮫﺎ در ﭘﻠﯿﺲ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ  %٥٠ﻣﯽرﺳﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد
ﻣﮫﻤﯽ در ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻄﺎی ھﻮﯾﺖ )ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ( دارﻧﺪ.
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﺑﺎزﭘﺮﺳﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﻃﺮد و اﺧﺮاج دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن از ﮐﻮﯾﺖ ،ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯾﺪی را
اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﺸﺎن در ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻄﺎی ھﻮﯾﺖ ،در دادن ھﻮﯾﺖ
ﺑﻪ ﻓﺎرسھﺎ ،اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻧﮫﺎ در دادن ﻣﺠﻮز اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ
و ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊﺗﺮی از اﯾﺮان ،ﻋﺮاق و ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪی ﺷﺮﮐﺖھﺎی ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﻪ  %٤٠ﻣﯽرﺳﺪ،
ﺑﻄﻮریﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﺷﺮﮐﺖھﺎ و ﻓﺮودﮔﺎهھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،از ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺪون
اﻃﻼع ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل و دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ.
در ارﺗﺶ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود  %٣٠ﻣﯽرﺳﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ اﻓﺴﺮان ،اﯾﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎم دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رواﺑﻂ ﮐﻮﯾﺖ و اﯾﺮان ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ وزﯾﺮ دﻓﺎع از
اﻓﺴﺮان ارﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل دﺧﺎﻟﺖ اﯾﺮان در اﻣﻮر ﮐﻮﯾﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ اﻓﺴﺮان ،از
رﯾﺸﻪ و ﺑﻦ اھﻞﺗﺸﯿﻊ و اﯾﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
در ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ،اﯾﺮان ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮس  -وزﯾﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻠﯿﺲھﺎی
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﺧﻼلﮔﺮان را ﻣﺘﻔﺮق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪهی
زﯾﺎدی از اﻓﺮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﺷﻮار و
ً
اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
در ﻣﯿﺎن روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻧﯿﺰ آﻧﮫﺎ دو ھﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی اﻟﯿﻘﯿﻈﻪ و ﺻﻮت ﺧﻠﯿﺞ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ھﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﮔﺴﺘﺮدهای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺣﺘﯽ روزﻧﺎﻣﻪی »اﻟﻘﺒﺲ« ﺑﻪ ﻗﺎﺻﺪ و ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪی
آن» ،رﺋﻮف ﺷﮫﻮری« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی روز اﻓﺰون ﺷﯿﻌﻪ در ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ -اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﮫﺎ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ رﻓﺘﻢ و از ﺳﺮوﺻﺪای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم و ]در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ[

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اھﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻨﺎﺳﺐ
داﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺗﻔﺎﻗﺎت واﻗﻌﯽ را از ﻧﺰدﯾﮏ رﺻﺪ ﮐﻨﻢ .از دوﺳﺖ ﮐﻮﯾﺘﯽام
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺮا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
او ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﺮا در دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﺑﺎزار و ﻣﺤﻠﻪھﺎی ﺗﺠﺎری دوری ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ً
ﺑﺎ ﻧﻈﺮش ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدم و ﮔﺮدش ﻣﺎ از ﺑﺎزار ﺻﺮاﻓﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی
در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و از ھﯿﭻ ﻣﻐﺎزهای ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﻮی آن ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﮫـﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ .از ﻟﮫﺠﻪ ،ﻇـﺎھﺮ و ﭼﮫﺮهھﺎﯾﺸﺎن
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋﺠﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮔـﺎھﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﻋﺮب را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﻤﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ و ﺳﺆال ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﺸﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻐﺎزه اﺳﺖ.
ﺑﺎزار ﺻﺮاﻓﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎزار ﺟﻮاھﺮات در ﺷﮫﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻮد .ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﯿﻢ و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﮫﺎ در آن ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
از ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺟﻮاھﺮات ،ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪی اﻟﺸﯿﻮخ
ﺳﺮزدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺎزار از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎﯾﺶ رﻓﺘﻢ و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﻂ
داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺘﺸﺎن ﺑﺎﻻی  %٩٠اﺳﺖ.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم ،ﻗﯿﻤﺖھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﯿﭻ ﺗﺎﺟﺮی
ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ را ﻧﺪارد .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖھﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ارﺗﺒﺎط و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن از ﺑﺎزار ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﮐﻪ ﻣﺠﺎور ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ،دﯾﺪن ﮐﺮدﯾﻢ و
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺳﺒﺰی ﻓﺮوﺷﯽھﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﺮﮐﺲ از اﯾﻦ ﺑﺎزار دﯾﺪن ﮐﻨﺪ،
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﮏ رادﯾﻮی ﮐﻮﭼﮏ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ رادﯾﻮ
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ﺗﮫﺮان ﮔﻮش ﻣﯽدھﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺘﺸﺎن در
ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽھﺎﺳﺖ؛ در ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽھﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺘﺸﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖھﺎ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ؟ ﮐﻪ ﺟﻮاب داد ،اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻌﻀﯽ از
اﯾﻦ ﺟﺎھﺎ اﺳﺖ .ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮی ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪهای .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽھﺎ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ دﺳﺖ
ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﯾﺘﯽھﺎ آن ﻧﺎن را ﺑﺮ ﺑﻘﯿﻪی اﻧﻮاع ﻧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﻣﺤﻠﻪھﺎی ﻓﺮوش ﺳﺠﺎده ﮐﻪ اﮐﺜﺮش ﻣﺎل آﻧﮫﺎ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮرده ﻓﺮوﺷﯽ و ﭼﻪ
ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ.
آن اﯾﺮاﻧﯽھﺎﺳﺖ.
ﺑﻘﺎﻟﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖھﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺤﻠﻪھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮش از ِ
آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ از دﯾﮕﺮان ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺮاﻧﯽھﺎ در واردات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
دﺳﺖ دارﻧﺪ و ھﺮ ﺗﺎﺟﺮی ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ،ﻗﯿﻤﺖھﺎ را ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽدھﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺤﻠﻪھﺎی ّﻧﺠﺎری ﻣﺎل آﻧﮫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﮑﻠﻪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ .در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽھﺎ
ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦﻃﻮر .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﻼک
و ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺰارع و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺷﯿﻮخ.
دوﺳﺘﻢ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮی ﭼﻮن ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از  ٤٠٠ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
واردات و ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻟﻮﮐﺲ و ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ و ﻣﻮاد ﺿﺮوری در اﺧﺘﯿﺎر دارد؟ او از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺎﺟﺮان در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .در ھﺮﯾﮏ از ﻣﻨﺎزل و ﻣﮑـﺎﺗﺒﺶ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺮای رواﺑﻂ
ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑﺪون رﻓﺘﻦ ﺑﻪ وزارت ﺗﺒﺎدﻻت ،از آن ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽھﺎی اﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪھﺎی ﺗﺎﺑﻊ
او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،او ﺷﺮﯾﮏ اﻣﯿﺮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و وﮐﯿﻞ اﻣﻼﮐﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ را  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وی ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت وی در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻮﯾﺖ
ﮐﻮﯾﺘﯽ اﺧﺬ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ھﻮﯾﺖ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ«.
ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از روی ﻣﻮارد
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﮑﻢ ]ﮐﻠﯽ[ داد«!! .ﮐﻪ ﺟﻮاب داد:
»ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ زﯾﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﻗﺒﺎزرد ،ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ھﺰﯾﻢ ،ﺑﮫﻤﻦ ،ﺑﻮﺷﮫﺮی ،ﻣﺰﯾﺪی ،ﻣﻘﺎﻣﺲ ،ﻣﮑﯽ ،دﺷﺘﯽ و
ﺻﺮاف .و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ اﺛﺮﮔﺬاری ﺷﯿﻌﻪ در ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺠﺎ را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ روز
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻋﺎﺷﻮرا در ﺑﺎزارھﺎ ﯾﮏ ﭼﺮخ ﺑﺰﻧﯽ.ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزارھﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ ،اﻧﮕﺎر آﻧﺠﺎ
ﺗﻌﻄﯿﻞ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ«.
ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻗﻀﯿﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪی
ﺗﺮﺳﻨﺎک ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ]ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ[؟
ﮐﻪ ﺟﻮاب داد» :ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن اﻣﻮال و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ،ﻣﺸﻐﻮﻟﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
آﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دروﻧﺸﺎن از درون ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮلﺗﺮ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ
ھﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ «.ﺑﺎ دوﺳﺘﻢ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﮐﺮدم و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ » :آﻧﺪﻟﺲ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ«!!
ﺧﻠﯿﺞ و اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ

آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺻﺎدق روﺣﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎی ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان،
ُﺑﺮوز داد .روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮان و ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ و روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺟﮫﺎن ،اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت
را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ و رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺗﯿﺮهﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ
از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ از ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﺻﺮﯾﺢ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺎدق روﺣﺎﻧﯽ
ﺗﻨﮫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺳﺨﻨﺎن او ارزش رﺳﻤﯽ ﻧﺪارد .ﺳﭙﺲ دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﺳﻔﯿﺮش را در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺘﺶ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ و ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ
رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ در ﻣﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﻧﻪ ھﯿﭻ
دوﻟﺘﯽ از ﺧﻠﯿﺞ ،ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻃﻤﻊ و ﭼﺸﻢداﺷﺘﯽ ﻧﺪارد.
تﻧﺪﺑﺎد و ﺑﺤﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﺎ ﺣﺪی ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد و اﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ]دﺷﻤﻦ[ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد:
 آﯾﺎ اﯾﺮان ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،در ﻧﻈﺮ دارد؟ ﺑﻄﻮر واﺿﺢﺗﺮ ،آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻃﻤﻌﯽ در دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻧﺪارد؟!.
 آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﺻﺎدق روﺣﺎﻧﯽ ھﯿﭻ ارزش رﺳﻤﯽ ﻧﺪارد؟ و اﯾﻨﮑﻪ اوﻣﺰدور و ﮔﻤﺎﺷﺘﻪی ﺳﺎواک اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ رواﺑﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی
دوﺳﺘﺶ در ﺧﻠﯿﺞ را ﺧﺪﺷﻪدار و ﺗﯿﺮه ﺳﺎزد؟!.
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ﺑﺮای ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆالھﺎ و اراﺋﻪی ﺣﻘﯿﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﺿﻊ
ﺧﻤﯿﻨﯽ را در ﻣﻮرد ﺧﻠﯿﺞ ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽ و دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
از ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن

ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ]ﻣﺠﻠﻪی[ ﺷﮫﯿﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺮوﺻﺪاھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪی
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی واﭘﺲﮔﺮا و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﻋﺮاق و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
ﺧﻠﯿﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﺎه از ﺟﻤﻠﻪ
ﻗﺪرتھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪی آﻧﺎن در ﻗﺒﺎل اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم
اﯾﺮان را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .١
آﻧﮫﺎ اﻧﻘﻼﺑﺸﺎن را اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ و ﻋﺮاق را ﻣﻨﻔﺠﺮ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
» ...ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﺗﻨﮫﺎ ﺷﻌﻠﻪی اول اﺳﺖ و ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻨﻔﺠﺮ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ،در ﺗﻨﮕﻨﺎی زﯾﺎدهﻃﻠﺒﺎن ﻗﺮار دارد« .٢
ﻣﻨﻈﻮر آﻧﮫﺎ ]از ﻋﺒﺎرت زﯾﺎدهﻃﻠﺒﺎن[ در ﻋﺒﺎرت اﺧﯿﺮ ،ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ١٣٩٩ﻣﮫﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ را ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و اﻧﻘﻼب ﻓﺮدا« اﻧﺠﺎم داد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮان ،ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ:
» ...و در ﻋﺮاق ،ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ]ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ راﻓﻀﯽ[ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪی ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻧﻮهی ﺷﮫﯿﺪ ،درس اﻧﻘﻼب و ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺧﺎﺋﻦ ﺻﺪام را ﻓﺮا
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺻﺪاﻣﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺣﺠﺎج و اﺑﻦ زﯾﺎد را اﻋﺎده و ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد اﯾﺎم
ﻣﻐﻮل اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮخ در زﻣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻗﺎﺳﻢ
روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﺎرف ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺰدوران و
ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪام و دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﺎﺋﻨﺶ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد«.
» -١ﺷﮫﯿﺪ« ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ دورهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ آزادی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺷـﺎﻣﻞ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھـﺎی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ و اﺧﺒـﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺿﺪ ﺷﺎه و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد .ﻣﺠﻠﻪی
ﺷﮫﯿﺪ :ﺷﻤﺎرهی  ١٣ﺻﺎدره در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٩/٢/١٤ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ .١٩٧٩/١/١٢
 -٢ﻣﺠﻠﻪی ﺷﮫﯿﺪ ﺷﻤﺎره  ١٢ﻣﻮرخ ١٩٧٨/١٢/١٢
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ﻃﺎﻋﻮن

و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺳﺘﻮد و ﮔﻔﺖ ...» :ﻣﺮدم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ«...
ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎد ﻣﻮدودی » /ﺧﻼﻓﺖ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ« ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ او
و از
ِ

در آن از ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺳﻮم س اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﮔﻔﺖ:
»ﭘﯿﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاغ ﺑﺎل از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،در وھﻠﻪی
اول ،ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺰدور در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺘﻌﻔﻦ اﺳﺖ«.
در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻣﺆﻟﻒ ،ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮخ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ در ﺧﻠﯿﺞ و ﺷﺎه
اﯾﺮان و ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﻣﻮارﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
رھﺒﺮان اﯾﺮان از اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺷﻌﺎرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﻧﮫﺎ را ﺑﯿﮫﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهی آﻧﮫـﺎ از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻣﺎن ،ﺑﻪ اﺳـﻢ آزادی و رھـﺎﯾﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻂ،
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد .آﻧﮫﺎ در ادﻋﺎی ﺧﻮد دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
آﻧﮫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ و ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮی در ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮق ﻗﺎﺋﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟! اوﻟﯽ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده و در ﻣﻮرد دوﻣﯽ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و اﮔﺮ ھﻢ ﻧﺎﻣﯽ از آن ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﺣﺘﺮام و ﺳﺘﺎﯾﺶ ،از آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!.
ﺣﮑﻮﻣﺖ دروﻏﮕﻮ و ﺑﯽدﯾﻦ ﻧﺼﯿﺮی ،ﻧﺰد رھﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻣﯿﮫﻦﭘﺮﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ!! ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ را زﯾﺮ ﭘﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آﻧﮫﺎ را وﯾﺮان ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼط ]ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد[ را ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮده و ﺧﻮن
داﻋﯿﺎن ﺑﻪﺳﻮی اﻟﻠﻪ ﻷ را رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم ﺗﺄﺳﻒ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺗﻤﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ]ی ﻋﺮﺑﯽ[ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و
ھﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﻗﺮاﻣﻄﻪای و
ﻣﺠﻮﺳﯽ اﺳﺖ!!.
اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی او را آوردﯾﻢ و ﮔﻔﺘﮕﻮی او را اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘـﺎ
و ﮐﺸﻮرھـﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،از دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺬھﺐﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎه و ﭘﻠﯿﺪ ،ھﯿﭻ ﺣﯿﺎ و
اﺑﺎﺋﯽ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﻓﺮاد و ﻣﺮدم ﺳﺎده ﻟﻮح در
ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﺷﮏ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﯾﮏ
َ
اﻧﻘﻼب ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﺑﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﺪاﻓﯽ ﻋﺎﻟﻢﮔﯿﺮ دارد«!!.
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اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺳﺎده ﻟﻮح ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﻣﺬھﺒﯽ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ!!.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻠﯿﺞ

اﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﺷﺎه در اﯾﺮان ،ﻓﻌﺎل ﺷﺪن و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮهی
ً
ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ از ﺳﻮی ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺘﺎ ﻓﺎرس ھﺴﺘﻨﺪ،
رھﺒﺮی و ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﯽ ،ﭼﯿﺰ ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ از آن آ ﮔﺎھﯽ دارﻧﺪ و ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ آن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺳﻠﯿﻢ ﻟﻮزی رﺋﯿﺲ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪی ﻣﺠﻠﻪی »ﺣﻮادث« درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ،دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞ ،ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﺸﮑﻮک را
در ﺑﯿﻦ ﻃﻮاﺋﻒ و اﻗﻠﯿﺖھﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﺳﻼح ،ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در اﺑﻮﻇﺒﯽ رخ داد«.
ﻟﻮزی در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ در ﮐﺸﻮر و
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ .١
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻼح ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻠﯿﺞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﻪی »اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻌﺮﺑﯽ« ﺻﺎدره از ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﻮری ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر
ﻟﺒﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻟﺒﻨﺎن را ﺻﻮرت
ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﻮرﯾﻪ ،زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻻھﺎی آﻣﺎده ﺑﺮای ﺻﺎدرات ،ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ
ﺗﻼشھﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﺰارشھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ  ٣٦ھﺰار ﻗﻄﻌﻪ
اﺳﻠﺤﻪ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪھﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ« .٢
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﺮاق را ﺗﺮک و ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ رﻓﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﯾﺖ از ورودش ﺑﻪ آن
ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻮﯾﺖ را درﺑﺮ داﺷﺖ و
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی زﯾﺮ را ]ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﯾﺖ[ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
» -١اﻟﺤﻮادث« ﺷﻤﺎره  ١١٥٦در .١٩٧٨/١٢/٢٩
» -٢اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ« ﺷﻤﺎره  ٤٣٩ﺗﺎرﯾﺦ  ١١ﺗﺎ .١٩٧٨/١٠/١٧
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ﻃﺎﻋﻮن

ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﮐﻮﯾﺖ ﺣﺎﻣﯽ اﯾﺮان ]ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه[ ﻣﯽﺷﻮد
»ﻣﺮدم ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﺗﺎ ﺣﺎﻣﯽ اﯾﺮان

]ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه[ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺟﺎﺑﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺰدور و ﺟﺎﺳﻮس درﺑﺎر ﺷﺎھﺎﻧﺸﺎھﯽ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ .در
ﮐﻮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ھﯿﭻ روزﻧﺎﻣﻪی آزادی ﮐﻪ
ﻣﺮدم را از ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهی ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت آ ﮔﺎه ﺳﺎزد و ﻧﯿﺰ ھﯿﺌﺖ واﻗﻌﯽ وزﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﮑﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪادی از ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﯿﺦ ﺑﺪوی ،ﺟﺎﺑﺮ اﺣﻤﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات
ﺑﺪوی ﺑﻮدﻧﺶ ،او را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮادراﻧﺶ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و دﺳﺘﻮر
دھﺪ] ،ھﻤﻪﮐﺎره ھﺴﺘﻨﺪ[ ﮔﺮﭼﻪ آﻧﮫﺎ اﻓﺮادی ﺳﺮﮐﺶ و دارای ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ھﻤﻪی اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ٤اﮐﺘﺒﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رھﺒﺮ ﺑﺰرگ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ راه ﻧﺪھﻨﺪ.
ﻧﻈﺮات ﺑﺮادران و ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن ﺷﯿﺦ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺟﻤﺎع و ﺟﻠﺴﻪی اداری ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ِ
ﺑﺪوی ﮔﻮش ﻣﯽدھﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﮕﺎﻧﻪی ﭘﺪرﺷﺎن در
ﺧﺎﻧﻮادهای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﺎ ﻟﺤﻦ دﺳﺘﻮری ،ﭼﻨﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺑﺮو ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺗﺤﻮﻟﯽ
ﻋﻤﯿﻖ وﻣﮫﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
راھﯽ ﺟﺰ ﻓﮫﻤﯿﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺟﺰ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺪوی ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ را داﺷﺖ؟ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮ و ﺑﺮادراﻧﺶ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﮫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ،در ﻣﻮرد ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺧﺎرج از
دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ و ادب و ارزشھﺎی اﺳﺘﻘﻼلﺧﻮاھﺎﻧﻪ و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و آن
ﻣﻨﻊ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ از ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ،ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯽ اﯾﺮان ]ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﺎه[ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ:
ً
 -١اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺒﻼ دﻋﻮتﻧـﺎﻣﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕـﺎهھﺎی ﺧـﺎص در ﮐﻮﯾﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد از ورود او ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪی اﯾﺮاﻧﯽ )ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﮐﻮﯾﺖ( و در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮد .و ﺟﺎﺑﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﻌﺎون

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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وزارت داﺧﻠﯽ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺸﻌﺎن را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮزھﺎی ﻋﺮاق و ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺮود
ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ورود ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰرگ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ و ﻧﺼﻒ ﻣﺮدم ﮐﻮﯾﺖ را ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ و اﯾﺸﺎن در ﺑﻨﺎی آن و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و درﺧﺸﺶ ]ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ[
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ اﯾﻦ روش ،ﺗﻮھﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ و دﻟﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺮﺷﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻓﺮدی ﺳﺎده ]و ﺑﯽﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻮﯾﺖ[.
 -٣اﻣﺮوز اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﻠﺐھﺎی دهھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻣﻠﺖھﺎی ﯾﺎری
دھﻨﺪهی او در ﻣﺒﺎرزهاش ﺑﺎ ﻃﺎﻏﻮت اﯾﺮان و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ
ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی داﺧﻞ اﯾﺮان و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی
ﻋﺮﺑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ،ﭼﮫﺮهی ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﺎن،
ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾـﺎ زود ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﮐﻢادب در آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ارادهی ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ و
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﺳﻮی ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮﯾﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮ
اﺣﻤﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺟﺎﺑﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﮫﺮهﺷﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ آزاد ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﻔﺖ
اﺳﺖ ،ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪه ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺧﻮاھﺪ داد؟ ]آﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ[ ادﺑﺸﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ،
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﯿﺐھﺎﯾﺸﺎن ﭘﺮ از ﭘﻮل اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ارزشھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود؟
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان و ﺑﯿﻦ ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
آﻧﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯽادﺑﯽ و ﺗﻮھﯿﻦ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ؟
آﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﯿﺦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺴﺘﻢ و ﻓﻨﻮن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ را ﺑﻠﺪ
ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرم و ﻃﺒﻖ اﻓﮑﺎر ﺳﺎدهی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﯾﺎ
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪی از درﺑﺎر ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ اﯾﺮان ھﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﭼﻪ«؟!!.
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ﻃﺎﻋﻮن

اﻣﻀﺎء :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ رواﻓﺾ ،ﺟﺮأت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿـﺎﻧﯿﻪای
را ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ و ِﺳ ّﺮی و در
ﺟﺎھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ و ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ و
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را رد ﮐﺮد.
اﻗﺪام آﻧﮫﺎ در ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺮس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهی آﻧﮫﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﻧﮫﺎ ﮐﯿﻨﻪای را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ
زدهاﻧﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط ﺷﺎه و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن اھﺪاف
اﻧﻘﻼب ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻮﯾﺖ ﺷﯿﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،دروﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮﺟﺎ و
ھﺮﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
رواﺑﻂ اﯾﺮان و دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن

دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده و رؤﺳﺎی اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ،ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ و رھﺒﺮش ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ھﯿﺌﺖھﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ از آن ﮐﺸﻮرھﺎ ،از ﺗﮫﺮان و
ﻗﻢ دﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﻌﺎون دوم رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﮐﻪ در آن ﻧﺎﻣﻪای از ﺑﺮادرش ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن
از او ﺑﺮای اﺗﺤﺎد دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد .١
در  ١٩٧٩/٤/١٥ﮔﺮوھـﯽ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی ﻣﺴـﺎﺟﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺖ و اﯾﻦ
ھﯿﺌﺖ ،اﻋﻀﺎﯾﯽ از دوﻟﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﯿﺞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻗﻢ
ﺟﻠﺴﻪای را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼﺑﺶ ﺑﻪ او ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻨﺪ .٢
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﯿﺌﺘﯽ دﯾﮕﺮ از راﺑﻄﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ.
اﻣﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺮدی و ﺗﮑﺒﺮ و ﻏﺮور ﺑﺎ آﻧﮫﺎ دﯾﺪار ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ھﯿﺌﺘﯽ
رﺳﻤﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ و ھﻤﺴﺎﯾﻪی اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻧﮑﺸﺪ و ﻣﻮﺿﻊ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را در ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدش آوردﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ ﺷﻤﺎ آزادﯾﺪ«.
 -١رادﯾﻮ ﺗﮫﺮان در .١٩٧٩/٤/١٨
 -٢از ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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اﻣﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دﺧﺎﻟﺖ در
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻧﺪارﯾﺪ - .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ  -و او
آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد.
و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد و از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رد و اﻧﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ،ﯾﮏ اﻧﮑﺎر ﺳﻠﺒﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
در  ١٩٧٩/٣/١٧ﺟﺸﻦ رﺳﻤﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ در آﺑﺎدان ،در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و رادﯾﻮ آﺑﺎدان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﮔﺰارش آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺒﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ اھﻮاز ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد
ﺗﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﻋﺮﺑﯽ را از ﻗﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰداﯾﺪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن ،ﺗﺤﺖ اﺳﻼم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﮔﻮﺷﻪھﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی را ﮐﻪ ﺻﺪای اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ از آﺑﺎدان در ﺳﺎﻋﺖ  ١٢ﻇﮫﺮ روز  ١٩٧٩/٣/١٧آن را ﭘﺨﺶ ﮐﺮد ،ﻣﯽآورﯾﻢ:
» ...ای ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺮب ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻋﺮب ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪای ﺑﻮدن ﺧﻮد ﻣﻐﺮور ﻧﺸﺪه
و ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮدﻧﺘﺎن در ﺷﮫﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﯾﺎ در زﻣﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﻐﺮور
ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﻣﻌﯿﺎر ،ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﺎﻟﺖ و دﯾﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
او ﻓﺮﻣﻮد ﻋﺮب ھﯿﭻ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ ﻋﺠﻢ و ﻋﺠﻢ ھﯿﭻ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ ﻋﺮب و ﺳﯿﺎه و ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ
ھﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻘﻮای اﻟﻠﻪ ..
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
َ
و ﯾﺎ در ﻋﺮاق در زﻣﺎن ﻣﺎ .او آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﻼم و ﻗﺮآن را ﻋﺎﻟﻢﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ
ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ﺗﺬﻟﻞ و ﺗﻨﺒﻠﯽ ﺧﻮدﻣﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺼﻮر ﮐﺮده و واﺟﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪی اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﻢ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن ھﯿﭻ ﮐﺸﻮر ]ﺣﮑﻮﻣﺖ[ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﭼﺮا رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،روح اﻟﻠﻪ واﻟﻔﺪا از ﻋﺮاق ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ
ﻣﯽرود؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از اﯾﻦ رھﺒﺮ ﺑﺰرگ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎم
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺑﻠﻪ ،ﻋﺮاق و ﮐﻮﯾﺖ و ﺣﺠﺎز و ...ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ اﺳﻼم آﻧﮫﺎ را ﻧﻔﯽ
ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ اﺳﻼم
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﺳﻼم ﻣﺮاﺗﺐ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻐﺮب ﻃﻠﻮع ﮐﺮد.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻣﺎم ﻣﮫﺪی ،ﻃﺒﻖ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻣﻐﺮب ﻃﻠﻮع
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎم ،رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ،اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را از ﻏﺮب ،از ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ،
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻋﺰﯾﺰ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎ او ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد و
ً
ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻮن ﺷﮫﯿﺪان ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل و ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻪ ﻏﯿﺮ آن ،ﺑﺮﺳﯿﻢ«.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ از ﻧﯿﺖھﺎی ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪی ﻗﻮﻣﺶ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
» ...ﺷﻤﺎ دو ﮔﺎم ﻣﺒﺎرک در ﭘﯿﺶ دارﯾﺪ .ﮔﺎم اول ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻘﺮار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از
ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ درﺧﺎرج .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺎ
دو ﮔﺎم ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﺎﻃﻊ دارﯾﻢ :ﮔﺎم اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺳﺎزﯾﻢ و ﺣﻮادث و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽھﺎ و ﺑﺤﺮانھﺎ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن اﻣﻨﯿﺘﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و روی ﭘﺎی ﺧﻮد
اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ ،ﻣﺠﺎھﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺪس و ﻣﮑﻪی ﻣﮑﺮﻣﻪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻋﺰام ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ) ..ان اﻟـﻤﻠﻚ ان اﺤﻟ�ﻢ اﻻ ﷲ

اﺤﻟﻖ ﻓﻬﻮ ﺧ� اﻟﻔﺎﺻﻠ�(«.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ در اھﻮاز ﻋﺮب ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺨﻨﺮان ﻋﺮب از آﻧﮫﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺪاﯾﯽ از ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺮوﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺤﻤﺪی اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻋﺠﻤﯽ.
او ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن داد:
» ...ای ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ در ﺷﺮق و ﻏﺮب زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻣﮑﻪی ﻣﮑﺮﻣﻪ
ﺣﺮم اﻣﻦ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺑﺪﺗﺮ از ﯾﮫﻮد ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮام ]ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن در آن ﺣﺮام اﺳﺖ[ و در ﻣﺎه ﺣﺮام ذی
اﻟﻘﻌﺪهی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎرﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﮫﺎ را از ﻣﮑﻪی ﻣﮑﺮﻣﻪ و
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺪ و آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ و ﭘﺪراﻧﻤﺎن از ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﭼﺮا ﻣﺎ را اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻣﻦ اﺳﺖ.
اﻓﺮاد وﺣﺸﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻌﻮدی ،ﺑﻪ زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﺎن ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮس اﯾﻦ ﺷﮫﺮوﻧﺪان آواره ﺷﺪه در ﻣﮑﻪی ﻣﮑﺮﻣﻪ ،ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ از ﺧﻮدﺷﺎن دﻓﺎع
ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی آﻧﺎن را ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن ﻧﺰد اﻣﯿﺮ ﻣﮑﻪ رﻓﺘﻨﺪ و
دﺳﺘﻮر ﺗﯿﺮﺑﺎران آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﺳﻼح ﺳﻨﮕﯿﻦ از  ١٢ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮏ ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن را وﯾﺮان
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺳﻮی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﺎری ﻗﺮآن و ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
ھﺮﮔﺰ ]وﺿﻊ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و[ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﻤﺎن ،ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪﻣﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاھﯿﻢ
ﮔﺸﺖ و ﻗﺮآن را در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﻘﺪس اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ،ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
]اﻧﺘﮫﺎی ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻄﯿﺐ[.
اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻮﺷﻪھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ از
رادﯾﻮ آﺑﺎدان ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/٣/٢٠روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﻮﻃﻦ ﮐﻮﯾﺖ ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺧﻮد ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﮕﻮی رﺳﻤﯽ در ﺗﮫﺮان از ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ
رادﯾﻮ آﺑﺎدان ،از او در ﻋﺮاق ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮ از ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻌﻮدی و ﮐﻮﯾﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﻧﮑﺮد .ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺻﺎدﻗﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﻣﯽآورﯾﻢ:
 -١اﺷﺘﺒﺎھﺎت در آن زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﺼﺤﯿﺢ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .او در اﺳﺘﺪﻻل
ﺑﻪ ﻗﺮآن ،ﺗﻘﻮای اﻟﮫﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ» :ان اﺤﻟ�ﻢ اﻻ ﷲ اﺤﻟﻖ وﻫﻮ ﺧ�
ۡ ُ ۡ َّ َّ ُ
ٱ�� ُم إِ� ِ�ِۖ َ�ق ُّص
اﻟﻔﺎﺻﻠ�« در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ﴿ :إ ِ ِن
ۡ َ َّ َ ُ َ َ
� ۡٱل َ�ٰصل َ
خُۡ
ٱ�ق ۖ وهو
ِ�﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم» .[٥٧ :ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺰ در دﺳﺖ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪا
ِ

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻖ ﻣﯽرود )و ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻋﺬاب واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻋﺬاب واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد( و او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ )ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ و( ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه )ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ( اﺳﺖ«.
 -٢ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ و رادﯾﻮ آن را ﭘﺨﺶ ﮐﺮده و ھﯿﭻ
ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎرهی ﺧﻠﯿﺞ،
ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺶ ﺳﺨﻨﺎن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ رﺳﻤﯽ
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖھﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ )اﯾﺮاﻧﯽھﺎ(
ﻗﺪس را  -ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻗﺪس ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮش اﻣﺎﮐﻦ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ  -و ﻣﮑﻪی
ﻣﮑﺮﻣﻪ را آزاد ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮان ،اﻧﻘﻼب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج از
اﯾﺮان ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﺳﻮی ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻋﺮاق و ﮐﻮﯾﺖ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮان اﻣﺎﻣﺶ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد :اﻣﺎم ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ .ﭘﺲ ﺗﻨﮫﺎ
ﻣﺨﺼﻮص اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،رھﺒﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﮫﺎن اﺳﺖ .١
 -٣ﺳﺨﻨﺮان ﺑـﺮای ﻋﺪهای از ﺗﮑـﺎرﻧﻪ ﮐـﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ زور آﻧﮫﺎ را از ﻣﮑـﻪ اﺧﺮاج
ﮐـﺮده اﺳﺖ ،آه و ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺮ ﻣﯽدھﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ھﺰار ﻣﺴﻠﻤﺎن اھﻞ
ﺳﻨﺖ را ﻓﻘﻂ در اھﻮاز ،ﮐﻪ او در آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن.
آﯾﺎ ﮐﺸﺘﻦ اھﻞ ﺳﻨﺖ از ﺳﻮی آﻧﮫﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و اﺧﺮاج ﮔﺮوھﯽ در ﻣﮑﻪ
ﺟﺮم اﺳﺖ؟!.
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ وﻋﺪهی ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ را ﻣﯽدھﺪ ،اﻣـﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ
ً
ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ،ھﻤـﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺟﺪادش ﻗﺒﻼ دﺳﺖ ﺑﻪ آن ﮐـﺎر زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت روﺣﺎﻧﯽ

دﻻﯾﻞ زﯾـﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن و ﻧـﺎﺑﻮدی
]و ﺗـﺴﻠﻂ[ ﺑﺮ ﺧﻠﯿﺞ ھﺴﺘﻨﺪ ،آورده ﺷﺪ و ﻣﺪارک زﯾﺎدی را در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪی آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻼحھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﯿﺞ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ
اﺷﺎره ﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ھﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎھﯽ آن را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی
ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﻮﯾﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد .و ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﺳﻤﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺻﺎدﻗﯽ
در اھﻮاز در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/٣/١٧ﮐﻪ رادﯾﻮ آﺑﺎدان ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ آن را ﭘﺨﺶ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او ﻧﺪای آزاد ﮐﺮدن ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﻗﺒﻞ از ﻗﺪس را ﺳﺮ داد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ،١٩٧٩/٧/١٧روزﻧﺎﻣﻪھﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﺑﻪ
ﻧﺎم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺻﺎدق روﺣﺎﻧﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﻀﻤﺎم و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ

 -١ﻣﺠﻠﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮫﯿﺪ در ١٣٩٩/١١/٤ھـ.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ً
اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﮑﺮرا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ  %٨٥از ﻣﺮدم ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺸﯽ در
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ  ١٢ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻨﯽ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﺳﻪ روز ﭘﯿﺶ ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداﺗﯽ را
ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن آل ﺧﻠﯿﻔﻪ ،اﻣﯿﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ دادﻧﺪ .روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎورھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ِﺳ ّﺮی و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات ﭼﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﯿﺦ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺧـﺎﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺖ از ﻓﺸـﺎر ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺮدارد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﻣـﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ]وﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی[ ﺧﻮد در ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
روزﻧـﺎﻣﻪھﺎی ﺧﻠﯿﺞ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت را ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮ از ﺗﮫﺮان در
 ١٩٧٩/٧/١٧درج ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد درﺑﺎرهی ﺑﺤﺮﯾﻦ را در اواﺧﺮ
ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻠﯿﺞ،
ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی اﻣﻨﯿﺖ ،در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺤﺮﯾﻦ  ١٢ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻨﯽ از ﺷﯿﻌﻪ  -ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  -ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات
ﺑﺪﯾﻊ و ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﯽدھﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻋﻘﺮی ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺧﻼل
و آﺷﻮﺑﮕﺮی ﮐﺮد و ﺷﮫﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب دﻋﻮت ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ او را ،ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ
از ﺗﮫﺮان در روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد.
ﺑﺎزداﺷﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﺗﻈﺎھﺮات در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻣﻨﺎﻣﻪ ﺷﺪ و
ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی او ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از آن ،ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﻣﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﮐﺴﯽ در آن ﻧﺒﻮد ،ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ در
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻮاﻣﻞ آﺷﻮب را ﺑﺎزداﺷﺖ
ﮐﺮد .ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﻗﺪس ،ﺑﻪ دﻋﻮت ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
 ١٩٧٩/٨/١٨ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
آﯾﺎت ﻗﻢ و ﺗﮫﺮان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻓﺸﺎر وارده ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﻨﯽ ﺷﯿﻌﻪ در ﺑﺤﺮﯾﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻪ در رأﺳﺸﺎن ﺳﯿﺪھﺎدی ﻣﺪرﺳﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﻣﺪرﺳﯽ ﻓﺮدی ﻓﺎرس ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮی ﺧﻮدش ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻗﺮار
دھﺪ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺮای آزادی ﻓﻮری ﺳﯿﺪھﺎدی ﻣﺪرﺳﯽ ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﺪرﺳﯽ را ﺑﻪ
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد .رادﯾﻮ ﺗﮫﺮان ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی را
در  ١٩٧٩/٨/٣٠ﭘﺨﺶ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﻣﺪرﺳﯽ را ﺑﺎزدﺷﺖ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ او را از ﻣﻨﻄﻘﻪی
ﺷﺎرﺟﻪ اﺧﺮاج ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ روزی از اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ و
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ او ﺑﺎزداﺷﺖ و ﯾﺎ رﺑﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﺎرﺟﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ .او ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﮕﻮﯾﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺳﭙﺲ از ﺑﺤﺮﯾﻦ اﺧﺮاج
ﺷﺪه اﺳﺖ .١
در ﮐﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮﯾﻦ روی
داده ﺑﻮد ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﻣﮫﺮی ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﯿﻌﻪ در
ﮐﻮﯾﺖ ﮐﺮد و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ :ﺣﻘﻮق
زن ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،اﻧﺘﻘﺎد از ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﮑﺎن.
ﭼﭗﮔﺮاھﺎ و ﻣﻠﯽﮔﺮاھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﮫﺮی اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺟﻠﺴﺎت دورهای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﮫـﺎد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑـﺎزداﺷﺖ او
ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﺷﺪ .و آﯾـﺎت دوﺑﺎره اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ .در اواﻣﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺪر
اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﻣﮫﺮی ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم او ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﻮﯾﺖ
و ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در آﻧﺠﺎ.
ﺳﭙﺲ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﻣﻨﺘﻈﺮی آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر از ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎﯾﺶ ،از ﺗﻨﮕﻨﺎ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی
ﭘﺴﺮش )ﻋﺒﺎس ﻣﮫﺮی( ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ در زﻧﺪان ﮐﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد ،ﻣﯽﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺑﺎزداﺷﺖ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﻣﮫﺮی ،وزارت ﮐﺸﻮر ﮐﻮﯾﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ  ١٧ﻧﻔﺮ از
ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﮫﺮی را اﺑﻄﺎل و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻈﺎھﺮات ﺷﺪ و از ورود ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ،در زﻣﺎنھﺎی ﻣﻘﺮر
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ،ﭘﺲ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﮫﺮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

» -١ﺧﺒﺮﮔﺰاری« روﯾﺘﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/٩/١از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎرﯾﺲ اﯾﺮان.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﻣﮫﺮی ،داﻣـﺎد ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻓﺮدی ﻓـﺎرس ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻮﯾﺖ ﮐﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد را در اواﯾﻞ دھﻪی
ﺷﺼﺖ ،ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد .او در رأس ﮔﺮوه ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ رﻓﺘﻨﺪ.
او ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮد ،ﻣﺠﻮز دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻌﺪ از
ﺗﺮک ﻋﺮاق ،وارد ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺸﻮد را ﺑﮕﯿﺮد .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻮﯾﺖ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ از
رھﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ آزادی ﺑﺨﺶ اھﻮاز در زﻣﺎن ﺷﺎه ﺑﻮد.
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ دﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻋﺮاق
ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﺷﺪﯾﺪاﻟﻠﺤﻨﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و رواﺑﻂ و دﯾﺪارھﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﺮب در ﺧﻠﯿﺞ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ از ورود ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ از ارﺗﺶ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ
دادﻧﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮیﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،از اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع درﮔﯿﺮی اﯾﺮان و اﻋﺮاب ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮدش ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ھﯿﭻ ﮔﺮوه رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی
ﮐﺮد و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺑﺤﺮﯾﻦ اﺑﺮاز دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﻮد و ﺧﺼﻮﻣﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ
و ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اوﺿﺎع ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر
اﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت روﺣﺎﻧﯽ ،ﺳﺮاﺑﯽ در ﺻﺤﺮا ﻧﺒﻮد ]ﺑﯽﺧﻮد و ﺑﯽﺟﮫﺖ
ﻧﺒﻮد[ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻠﯿﺞ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﮐﻪ از
ﺳﻮی آﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻋﺮاق ،رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ،آﺷﮑﺎر ﺑﻮد.
روﺣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را در ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد و
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ او در آن ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﯾﻦ ﺣﺮف روﺣﺎﻧﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و آن را رد ﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ او ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﮑﻮت او را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻗﺮار و ﻣﻮاﻓﻘﺖ او ﺑﺎ آن ﺳﺨﻨﺎن
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮدش ﺣﺮف ﻣﯽزد  -ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ  -آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪی ﺗﮫﺮان و ﺑﻌﻨﻮان
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/٩/١٥از ﺻﺪور اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻪ دوﻟﺖھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ،ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و از ﺷﺎه ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﻧﺪ .١
او ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖھﺎی اول ﺧﻮد ،از آن ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان ھﯿﭻ ﻃﻤﻌﯽ
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ وﺟﺐ از ﺧـﺎک ﮐﻮﯾﺖ ﯾـﺎ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﯾـﺎ ﻋﺮاق ﯾـﺎ ...ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻋﺮاق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﺮان ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﺸﻮری در ﺧﻠﯿﺞ و ﯾﺎ ﻋﺮاق را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ ،ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ و آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ ٢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮزھﺎی ﻋﺮاق ﺷﺪ .ﮐﻪ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﺗﮫﺮان در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ھﻤـﺎﻧﻨﺪ
ﻋﺎدﺗﺸـﺎن ﺑﻪ ﺗﻨـﺎﻗﺾﮔﻮﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ:
»اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص در درﯾﺎ اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﮫﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ھﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ،
اﻧﺠﺎم آن ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﺪارد« .ﮐﻪ ]ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ[ در ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،در دﯾﺪارش ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﻮﯾﺘﯽ اﻟﻘﺒﺲ درﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/١٠/١٥ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
دﮐﺘﺮ ﭼﻤﺮان ،وزﯾﺮ دﻓﺎع ،ﮔﻔﺖ :ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ وﺟﻮد دارد و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان دﻓﺎع از
اراﺿﯽ ﺧﻮد را در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ھﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪای
از ﺳﻮی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،دارد .٣
ھﻤﯿﻦﻃﻮر ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﮫﺮان ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻮاب وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻣﺴﺌﻮل اول در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ اﺷﺎره داﺷﺖ و در راﺳﺘﺎی ﺗﺮﻣﯿﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺷﮑﺎفھﺎی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و
آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪن ]در رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر[ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ او ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﮕﻮﯾﺪ.
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ و ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮب ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮفھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﺳﻮرﯾﻪ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن
آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .اﻣﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ وﻓﺎدار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی از
ﺳﻮی آﻧﮫﺎ و وﻋﺪه دادن ﺷﺎن ھﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد.
 -١ﮐﻮﻧﺎ در .١٩٧٩/٩/١٥
 ١٩٧٩/١٠/٢٠ -٢روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رادﯾﻮ ﺗﮫﺮان.
 -٣ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/١٠/٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ اﻟﻨﮫﺎر
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آﻧﮫﺎ از ﺣﻮادث رخ داده در ﺣﺮم ﻣﮑﯽ در اﺑﺘﺪای ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ١٤٠٠ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ
و در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﺮق ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دھﻢ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و
ﺗﻌﺪادی از ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را در ﻗﻄﯿﻒ ﮐﺸﺘﻨﺪ .رادﯾﻮ ﺗﮫﺮان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻧﺠﺎ و رﻓﻊ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺷﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
واﻧﻤﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوارﮔﯽ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﻮﻗﻒ و ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻧﻬﺎ در ﺧﻠﯿﺞ

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺧﻠﯿﺞ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻮارد زﯾﺮ
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ:
 -١ھﺸﺪار درﺑﺎرهی اﺷﺘﺒﺎھﺎت رخ داده
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺳﺮزﻣﯿﻦ،

ﺟﻨﮓ درﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻃﺮف وﺟﻮد داﺷﺖ :ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﮑﺮ و ﺧﯿﺎﻧﺖ زدﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪﻧﺪ .و ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از
آﻧﺎن ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ را ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪهی ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد:
»اﳊﺮب اﳋﺪﻋﻪ« ﯾﻌﻨﯽ» :ﺟﻨﮓ ﺧﺪﻋﻪ و ﻣﮑﺮ اﺳﺖ«.

اﻣﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ :از ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻧﻈﺮ زﯾﺮ را داﺷﺘﻨﺪ:
ً
»ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﮔﺮ اﯾﺮان ﺧﻠﯿﺞ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ؟ اﺻﻼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑـﺎ ﻓﺎرسھﺎ ﮐﻪ
ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻧﯿﺴﺖ .اھﻞ ﺧﻠﯿﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣـﺎ ﺑﺮدهھـﺎی آﻧﮫـﺎ ھﺴﺘﯿﻢ و
ﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ و راﺣﺖﻃﻠﺒﯽ آﻧـﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪهاﯾﻢ .ﺣﻘﻮق ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪی ﻣﺎ ،در ﺑﺮاﺑﺮ رﻧﺞ و
ﺳﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ،ﻣﺎ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ ﺗﺠﺎر و ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻻھﺎ ،ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﺒﻠﻌﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،آﻧﮫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ
درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺪارد .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
ً
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺣﻀﻮر زن و ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن دﯾﺪار ﺑﺮادر ﺑﺎ ﺑﺮادرش و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش
ﯾﺎ دﯾﺪار ﭘﺪر ﺑﺎ ﭘﺴﺮش.
آﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﻮز ﻣﻼﻗﺎت و دﯾﺪار و ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﻧﮫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدهاﯾﻢ؟! آﯾﺎ ﺗﻔﺮﻗﻪی ﺑﯿﻦ اھﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ و دﯾﮕﺮان را در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺰل و ﻣﻌﺎﻣﻼت
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ؟! آﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻤﯿﺮد ،ﻓﺮزﻧﺪان
ﮐﻮﭼﮑﺶ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ و آﻧﮫﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«؟!.
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﻷ اﯾﻦھﺎ ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ درد ﻣﯽآورد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اھﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ از ﺳﻮی ﻓﺎرس و ﻏﯿﺮ ﻓﺎرس ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺑﺮدﮔﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات را دارﻧﺪ ،از دﯾﺪ و ﻣﻨﻈﺮ ﺷﮫﻮت و ھﻮی و ھﻮس ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮕﺎه
و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮات از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺎدق ،ﮐﻪ از دﯾﺪی اﻋﺘﻘﺎدی و
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ]ا ز ﺳﻮی دﯾﮕﺮ[ ﺟﺎﯾﺰ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮر و اﺣﺘﮑﺎر ارزاق و ﻣﻮاد ﻻزم و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﻪ
ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺧﻠﯿﺞ ،زﻣﯿﻨﻪی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ھﺮ ﻧﻮع ﺷﺮ و ﺑﺪی
را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﻣﻔﮑﺮﯾﻦ ﺻﺎدق و درﺳﺖﮐﺎر و ﺗﺎﺟﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ
داﻋﯿﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ از اھﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ،
ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ و از اﺳﺎس در ﺷﯿﻮهی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ،ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺗﺎﺟﺮان ﺧﻠﯿﺞ ﺗﻘﻮای اﻟﻠﻪ ﻷ را ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﻞ ﻧﮑﺮده و
ﺑﻪ آن دل ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم را از ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻢ روا داﺷﺘﻦ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﺣﺬر دارﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﻧﺪای ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
را ﺳﺮ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻃﻐﯿﺎن و
ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﺧﻠﯿﺞ و ﻏﯿﺮ آن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،و ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«.
ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺻﺤﺒﺖ از ﻃﺎﻏﻮتھﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن ،ﺟﺎ و ﻣﺠﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺧﯿﺮ .ﻣﺎ در ﻓﺼﻞھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ
آﻧﮫﺎ را در ﻣﻮرد ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و ﮐﯿﻨﻪی ﻗﺪﯾﻤﯽ آﻧﮫﺎ از
ﺻﺤﺎﺑﻪی ﺑﺰرﮔﻮار ش را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﻓﺴﺎد ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ و ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدن آل ﺑﯿﺖ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج و اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑﻪ رﺟﻌﺖ ،ﺗﻘﯿﻪ ]و ﻧﻔﺎق[ و ﻣﺘﻌﻪ ]ﺻﯿﻐﻪ[ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ.
اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﺠﻮﺳﯽ و ﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﺠﻤﯽ و ﻧﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﮐﺴﺮاﯾﯽ و ﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪی اﺳﺖ.
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ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را از دﺳﺖ ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎن آزاد
ﺳﺎزد .آﯾﺎ در ﮐﻮﯾﺖ ﻓﺮدی ﻏﯿﺮ از ﻣﮫﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ او ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ؟! در
ً
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﮫﺮی ﺗﺎﺟﺮ ﺣﺮﯾﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی ]در ﮐﻮﯾﺖ[ را ﻧﺪارد و
ﻓﻘﻂ اﺻﻞ و ﻧﺼﺐ ﻓﺎرﺳﯽ و اﯾﻨﮑﻪ داﻣﺎد ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮد را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﯿﻌﻪ و ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﻓﺎرسھﺎی ﻋﺠﻤﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن:
ﻣﮫﺮی در ﮐﻮﯾﺖ ،ﻣﺪرﺳﯽ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر در ﻋﺮاق و ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر در ﻟﺒﻨﺎن.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ و رھﺒﺮان ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی ﺳﻨﯽ ،راﺑﻄﻪ و
ھﻤﮑﺎری وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
ً
»رھﺒﺮان اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺗـﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ او ﮐﺎﻣﻼ اﻋﺘﻤـﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ او ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪات ،ﺑـﺎ ﺳﺮدی و ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺧﻠﯿﺞ
روی داد .در ﺑﻼد ﺷﺎم ﻧﯿﺰ او ﺗﺄﯾﯿﺪات اﺳـﻼﻣﯽھﺎ را ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدن دﺷﻤﻦ آﻧﮫﺎ از
ﻃﺎﺋﻔﻪی ﻧﺼﯿﺮی ،ﺟﻮاب داد«.
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ درﺑﺎرهی ﻧﻈﺮات و اھﺪاف ﺧﻮد
در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻠﯿﺞ ،ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻨﻨﺪ :آﯾﺖاﻟﻠﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﯿﻌﻪ در آن  %٨٥اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه
و از ﺳﻮی اﻣﯿﺮ ﺳﻨﯽ ــ ﻃﺒﻖ ﻗﻮل او ــ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﮫﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ!! .ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ رﻧﮓ و ﺑﻮی ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ .و ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﮫﺎ در
ﮐﻮﯾﺖ  %٥٠اﺳﺖ و ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ،
اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﮐﻮرش و ﻣﻨﺘﻈﺮی و رﺳﺘﻢ و ﻣﺪﻧﯽ،
ﯾﺎ ﮐﺴﺮی و ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ و ﺷﺎه ﭼﯿﺴﺖ؟!.
ﮐﻮرش ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﮐﺴﺮای ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺟﺰ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻟﻘﺐ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از  %٣٥اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ آﻧﮫﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟! و ﻣﯿﺰان ھﻤﮑﺎری ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ،ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟!.

٢٩٢

ﻃﺎﻋﻮن

ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهھﺎﯾﯽ را در ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻘﺸﺎن در ھﺮ ﺷﮫﺮ و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﺮد و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ روا داﺷﺖ .ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﻃﺎﻏﻮت ،ﺧﻠﯿﺞ را اﺷﻐﺎل
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺸﺎن در اﯾﺮان ﻣﺼﯿﺒﺖ
زده رﻓﺘﺎر ﮐﺮد.
ای ﮐﺎش اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ آرزوی اﺷﻐﺎل ﺧﻠﯿﺞ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ای ﮐﺎش ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻧﺪای اﺷﻐﺎل ﻣﮑﻪ ،ﻗﺒﻞ از ﻗﺪس را ﺳﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﺪاد ﻗﺮاﻣﻄﻪ و
ﻋﺒﯿﺪی و زﻧﺠﯽ ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ و از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب  /و ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب س ﮐﻪ ﮐﺴﺮی را ﺷﮑﺴﺖ ،اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻗﺮاﻣﻄﯿﺎن در اﺑﺘﺪای دﻋﻮت ﺧﻮد ﺗﻈﺎھﺮ
ﺑﻪ زھﺪ و ﺗﻘﻮی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻋﯿﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻐﯿﺎن ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺟﺎزدﻧﺪ.
 -٢ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ
آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اھﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ آﺗﺶ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ ،آﯾﺎ وﺿﻊ اﯾﺮان ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ،ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻔﮑﻨﻨﺪ ]و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺻﺪور اﻧﻘﻼب ﺧﻮد و ﺗﺼﺮف ﺳﺎﯾﺮ
ﺟﺎھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ[؟! آﯾﺎ ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺷﻌﻠﻪھﺎی آﺗﺶ را در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
و اھﻮاز ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ؟! آﯾﺎ درﮔﯿﺮﯾﮫﺎی ﺑﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ
و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟! آﯾﺎ درﮔﯿﺮﯾﮫﺎی آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎﻧﯽھﺎ ]ﺳﮑﻮﻻرھﺎ[ از ﯾﮏ ﺳﻮ و
ﺗﺸﮑﯿﻼت و اﺣﺰاب ﭼﭗﮔﺮا ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟!.
ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ،ﺧﻠﯿﺞ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﻮارﻧﻪ در
ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت آﻧﮫﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ،در زﻣﺎﻧﯽ روی ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ھﻤﺎن
زﻣﺎن ،آن ﻣﺮد ﺧﻮش آب و رﻧﮓ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﺑﺮای ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری ،ﺑﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی
ﺧﻠﯿﺞ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻋﺒﻮری از
ﺗﻨﮕﻪی ھﺮﻣﺰ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ھﻤﺎن وﻗﺖ  ٢٣ﻧﺎو اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻮر درﯾﺎﯾﯽ
را ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ در ﺗﻨﮕﻪی ھﺮﻣﺰ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ درﯾﺎﺳﺎﻻر اﺣﻤﺪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
از  ٢٣ﺗﺎ  ٢٦ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ

٢٩٣

آﯾـﺎ ﺑـﺎ ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ؛ ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ» :اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را در
اﯾﻦ ﻣﻌﺮﮐﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ داﺧﻞ آن ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ،اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎرﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ«.
در ﭘﺸﺖﭘﺮدهی ﺗﻼش آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺠﺰﯾﻪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪ
دوﻟﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻃﺎﯾﻔﻪای ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺧﻮد ،زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ و ﺷﻌﺎری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﻪ آن ﻣﺒﺎھﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
»از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﻘﺸﻪ و ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان«.
 -٣ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم
ﻣﮫﺪی ﺑـﺎزرﮔﺎن ،رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣـﺎ ھﯿﭻ ﻃﻤﻌﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻧﺪارﯾﻢ و

روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎ از ﺳﻮی ﺧﻮدش ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﻧﻘﻼﺑﻤﺎن را ﺑﻪ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ و ﻋﺮاق ﺻﺎدر ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد«.
اﯾﻦ دو ،اﻓﺮادی رﺳﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﻮال ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ را در ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ً
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻋﻤﺪا ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .ﺣﺎل ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ؟!.
ﺣﺘﯽ از ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ،اﻗﻮال ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ھﻢ در ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪی ﻣﺸﺨﺺ ،ﺻﺎدر
ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﻼق و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؟!.
وﻋﺪه ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﮫﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ھﯿﭻ وﻗﺖ آﻧﮫﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪای ،اﻣﺎﻧﺖداری را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺗﮫﺮان ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را از ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﮕﯿﺮد .آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﮑﻢ و ﻓﺘﻮی ﺳﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﯿﺶ از
ً
 ٦٠٠ﻧﻔﺮاﺳﺖ .وزﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻤﺎ ،ﺣﻖ ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهھﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ را دارﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻃﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎھﯽﻟﺸﮑﺮ ﻗﺬاﻓﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .و
ﻣﺠﻠﺲ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ در رأس ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﺖ ،ﻣﺆﺳﺴﻪای دﯾﮕﺮ او را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﻪ ﺗﻮھﯿﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم وﺟﻮد دارد؟! آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ،از ﺗﻈﺎھﺮﺷﺎن از
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ،دﯾﻦ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ اﺳﺖ؟! و
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮدش ﺣﺮف
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﯽزﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ او ﮐﺎری ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او و اﻣﺜﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺗﯿﺮه ﮐﺮدن رواﺑﻂ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ،اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻮرزﻧﺪ؟!.
آﻧﮫﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و از روز اول ﺧﻮد،
ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ از آزادی ﻧﻈﺮ ھﺮ ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ روﺣﺎﻧﯽ را از
اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﻊ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎز ھﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ،دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﺮدم
اھﻮاز و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻧﺒﺎﯾﺪ آزادی اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟!.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻨﺎﻃﻘﺸﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﯽﺷﺪ ]و ﻣﺤﺮوم
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ[ و زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺑﯿﻮه و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﯾﺘﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺧﻮن ھﺰاران ﺷﮫﺮوﻧﺪ
را رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ دم از آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ.
 -٤ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﮫﺮی ﺟﻠﺴﺎت ھﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﯿﻌﻪ در ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد،

اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ دﻋﻮت او را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﻋﻠﻤﺎﻧﯽھﺎ ]ﺳﮑﻮﻻره[ی
ﺑﯽدﯾﻦ و ﻣﻠﯽﮔﺮاھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﭼﭗﮔﺮا ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﭽﻪ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ روی داد،
ﻣﺸﺎﺑﻪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﺮاق رخ داده ﺑﻮد.
روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﭼﭗﮔﺮا ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﮔﺮوه ﻣﮫﺮی را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﺧﻮاه و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻣﺴﺎﺟﺪ اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺷﻤﺎ ،ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﯿﻌﻪ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻤﯿﻨﯽ و
ﮐﺎﻓﺮان ﻣﻠﺤﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎزد؟! اﮔﺮ ﻣﮫﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖوﺟﻤﺎﻋﺖ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﻼم ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻋﻠﺘﯽ ﺟﺰ وﺟﻮد رﯾﺸﻪھﺎ و اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﻣﺰدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو دﯾﻦ اﺳﺖ،
ﻧﺪارد.
ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﭼﭗﮔﺮا ،ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز آﻧﮫﺎ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺟﺎزهی ﻧﺸﺮ دادهاﻧﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب
ﺗﻮده اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را اداﻣﻪ دھﺪ .در دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ و زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﺣﺰﺑﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ
آﻧﮫﺎ ]از ﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن[ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺗﻨﮫﺎ اﺧﺘﻼف در ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن
اﺳﺘﺘﺎﺑﻪ از آﻧﮫﺎ و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺘﺎﺑﻪ وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ دﯾﻦ ﺧﻮد را دارﯾﻢ و ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻧﯿﺰ دﯾﻦ ﺧﻮدش را] .و اﯾﻦ دو ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ[
ﻃﻤﻊﻫﺎی راﻓﻀﻪ در ﻋﺮاق

ً
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﺮاق ﺑﺮای راﻓﻀﻪ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺰد رواﻓﺾ اﯾﺮان.
دﻟﯿﻞھﺎی زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد:
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮاق در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮاق اﻣﺘﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﺳﺖ و ﻋﺮب را ﺑﻪ دﯾﺪ اﻓﺮاد ذﻟﯿﻞ و
ﺧﻮاری ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ آﻧﮫﺎ را ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻓﺎرسھﺎ
ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﻣﺮوز اھﻞﺗﺸﯿﻊ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺮاق ﺑﯿﺶ از  %٧٠اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻌﺜﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺒﻞ از آن دﭼﺎر ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .١
و ]ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ[ ﺑﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺮاق واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از رھﺒﺮی اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﮐﻪ از
زﻣﺎنھﺎی ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺖ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ.
 -٣در ﺟﻨﻮب ﻋـﺮاق ﻗﺒﺮھﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘـﺪس ﺷﯿﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺗـﻤﺎم ﻧﻘﺎط
ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ آﻧـﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س در ﻧﺠﻒ و
ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ س در ﮐﺮﺑﻼ .٢
اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ﻗﺪاﺳﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻧﺰد ھﻤﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از
آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺎرت اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ از ﺣﺞ در ﻣﮑﻪی ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ !.و آﻧﮫﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ،ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی ﺣﺎﮐﻤﯽ ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آرام و ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ.
 -٤ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻋﺮاق ،ﺧﺎرج از ﻧﻔﻮذ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺿﻄﺮاب و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ آﻧﮫﺎ
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اھﻮاز ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﯽﻧـﺎﭘﺬﯾﺮ ﻋﺮاق اﺳﺖ و ﻋﺮاق ھﻤﭽﻨـﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ
 -١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ »اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﮑﻮﯾﺘﯿﺔ« در  ١٩٧٨/٦/٢٦در دﯾﺪاری ﮐﻪ رھﺒﺮ ﺷﯿﻌﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﻇﻢ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد.
 -٢آﻧﮫﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ س در ﻧﺠﻒ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺣﺘﯽ
ﺑﻮدن ﻗﺒﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ در ﮐﺮﺑﻼ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻗﺪرت اھﺎﻟﯽ اھﻮاز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ھﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدھﺎی اﯾﺮان ،در
ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﮐﺮدھﺎی ﻋﺮاق ،ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،دﺷﻮار اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺮزھﺎی ﻋﺮاق ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را از ﺑﺮادران ﻧﺼﯿﺮﯾﺸﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم و ﺑﺮادران ﺷﯿﻌﻪﺷﺎن در
ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن و دﺷﺖ ﺑﻘﺎع ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد.
ً
اﺧﯿﺮا ﻋﺮاق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ]اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط ﺻﺪام ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ[ و ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد
دﺷﻤﻨﯽ ھﻤﭽﻮن ﻋﺮاق ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻘﻮط ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺳﻘﻮط ﺧﻠﯿﺞ و ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺼﺮ و ﮐﺸﻮر
ﻣﻐﺮب ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺮاق ،ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻈﺎھﺮات و درﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن
از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺣﮑﻮﻣﺘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯽدرﭘﯽ ﺑﺮ ﻋﺮاق ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﻪ در ﻋﺮاق و ﻧﻪ در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ،داﻋﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ
وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﻓﻘﻂ داﻋﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺬھﺐﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪ دوﺑﺎرهی
اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻦ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ھﻤﻮاره ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺮی ،دوﺑﺎره
از ﻧﻮ ﺳﺮﺑﺮآورد .و ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎس اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ از اﺳﻼم ﭼﯿﺰی
ﺟﺰ اﺳﻢ آن را ﻧﺪارد.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،اﺷﺎرهھﺎی روﺷﻨﯽ ﺑﻪ
درﮔﯿﺮیھﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﮐﻪ ﻋﺮاق ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺎ
ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺜﻤﺎن درﺑﺎرهی ﻃﻤﻊھﺎی آﻧﮫﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ،ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ.
در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٧/٢/٢٥ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﺳﻢ ارﺑﻌﯿﻦ ،ﺗﻈﺎھﺮات و آﺷﻮبھﺎﯾﯽ
را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و در روز ﺷﺸﻢ ،ﺗﻈﺎھﺮاﺗﺸﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮫﺮھﺎ در ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ در ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺣﯿﺪرﯾﻪ )اﺳﺘﺎن ﻧﺠﻒ( ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن دﻣﺸﻖ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﻮدهاﻧﺪ و آﻧﮫﺎ -
ﺣﺎﮐﻤﺎن دﻣﺸﻖ  -ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻤﺐ را در ﺻﺤﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ درﮔﯿﺮیھﺎ دادﮔﺎھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﻋﺰت ﻣﺼﻄﻔﯽ ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر
و ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻠﯿﺢ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎﺳﻢ ،وزﯾﺮ دوﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ھﺸﺖ ﺗﻦ از

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﺻﺎدر و اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ .و ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ زﻧﺪان اﺑﺪ ﺑﺮای  ١٥ﻣﺘﮫﻢ دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ
در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﻧﻮهی رھﺒﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﮑﯿﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق ،دﮐﺘﺮ ﻋﺰت ﻣﺼﻄﻔﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺶ ﻓﻠﯿﺢ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎﺳﻢ را از ﺣﺰب و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﺨﺎذل ﮐﺮده و ﺗﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،اﺧﺮاج ﮐﺮد.
ً
اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﻧﻘﺶ ﺳﻮرﯾﻪی ﻧﺼﯿﺮی ،ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﻤﺎ در ﻣﻮرد آن ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ
درﺑﺎرهی ﻧﻘﺶ اﯾﺮان ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﺎه ،ﺑﻌﺪ از ﺻﻠﺢ اﻟﺠﺰاﯾﺮ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮد.
ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ روزﻧـﺎﻣﻪھﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﻋﺮاق در اﯾﺮان ،از ﻧﻘﺶ اﯾـﺮان ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣـﺎ در
ﻣﻮرد آن دو ﻣﺴﺌﻮل ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺰت ﻣﺼﻄﻔﯽ و ﻓﻠﯿﺢ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎﺳﻢ ،اﯾﻦ را ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﯾـﺎ
ﻃﺮﻓﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﺨﺎذل ﮐﺮده و ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻈﺎھﺮات و درﮔﯿﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ دورهای در ﻋﺮاق و ﺧﻠﯿﺞ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﺮاق آزاد و ﺻﺪای ﻣﻠﺖ ﺳﺘﻢ دﯾﺪه
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت دﻋﻮت ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻋﺮاق ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ھﺮﮐﺲ اﯾﻦ ﻧﺸـﺮﯾﻪھـﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪی ﺷﯿﻌﯽ
اﺳﺖ .آﻧﮫـﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣـﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﻇﻠﻢ ﺣـﺎﮐﻤﺎن ﻋــﺮاق را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧـﮫﺎ را ﺑﻪ
ھـﺎروناﻟﺮﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺣـﺎﮐﻤﺎن ﻋﺼﺮ اﻣﻮی ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث ﻧﺠﻒ و ﮐﺮﺑﻼ،
ﺷﯿﻌﯿﺎن» ،ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮاق« را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ« در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٧/٢/٢٢ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ دو ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺣﻮادث.
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻮادث ﻧﺠﻒ زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻋﺮﻋﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و از آﻧﺠـﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ .در آﻧﺠـﺎ ،آﻧﮫـﺎ از ﻃﺮف ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﮐﻮﯾﺖ ،ﻣﻨﺰل و ﮐﺎر و ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺌﻮل اداره
ﮐﺮدن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ در ﮐﻮﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ و در داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ
و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای
ادارهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺸﺎن در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﻋﺮاق ﺟﻠﻮدار ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺑﻪ
آن ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﻮاب اﯾﻦ

٢٩٨

ﻃﺎﻋﻮن

اﻋﺘﺮاف و ﺗﺄﯾﯿﺪ را ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ و دﺷﻨﺎم ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻐﺪاد دادﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪھﺎی اﯾﺮان ﺷﺮوع ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای اﻧﻘﻼب در ﻋﺮاق و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
)ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد(.
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺮاق ،ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼﺑﺸﺎن در اﯾﺮان ،ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﺎن را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ دو ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر
از ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺮاق آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آن دو ،ﭘﺴﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ
)ﻣﺴﯿﺪس( در ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﮐﺎﻇﻤﯽ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد.
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺮاق ،ﺧﻤﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮی را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و او ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﻌﺮوف ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر
ﺑﻮد .او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﯾﺘﯽ از آﯾﺎت و اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺮﺟﻌﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻋﺮاق ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ او را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ دﺳﺖﺑﻨﺪ زد و آﺷﻮب ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
رادﯾﻮ ﺗﮫﺮان و ﯾﺎ آﺑﺎدان ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد اﺣﻤﺪﺳﻌﯿﺪ و ﺷﯿﻮهی ﻏﻮﻏﺎﯾﯽاش در ﺻﺪای ﻋﺮﺑﯽ
ﻣﯽاﻧﺪازد .ﻧﻪ ،ﺣﺘﯽ اﺣﻤﺪﺳﻌﯿﺪ ﻧﯿﺰ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی آﻧـﺎن ﻧـﺎﺗﻮان اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫـﺎ در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫـﺎرت ]ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت[ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﯾﻪ و
ﻧﻮﺣﻪﺳﺮاﯾﯽ را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی و ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﺮ روز ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎدی از
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﯿﻦ س ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﮑﺮ از ﻣﮑﻪ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،دور و ﺑﺮش را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺮوز رادﯾﻮی آﻧﮫﺎ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺮاق را ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ]ﺻﺪام[ دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ روش ﻣـﻮرد ﻋـﻼﻗﻪی ﻋـﺮاﻗﯽھﺎ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﻌﺮ و ﮔﺎھﯽ
ﻧﯿﺰ ﺻـﺪﻣﺎت وارده از ﺳـﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺧـﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺣـﺰناﻧﮕﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺮای درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ھﺮ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻠﻌﯿﺪن ﻋﺮاق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ] .و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ[ ﻋﺮاق ﭘﺸﺖ
اﻧﻘﻼب اﻋﺮاب در اھﻮاز و ﮐﺮدھﺎ ﻗﺮار دارد.
ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/٦/٢٣ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ژﻧﺮال ﺳﯿﻒ اﻣﯿﺮ رﺣﯿﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ
ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﮓ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮاوان اﺳﻠﺤﻪھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪی ھﻮاﯾﯽ ﻋﺮاق ﻧﯿﺎز دارد«!! .اﯾﻦ رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺴﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ اﺳﻠﺤﻪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻪ

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ

٢٩٩

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻮروی ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،و ﯾﺎ دﻓﺎع از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و ارﯾﺘﺮه ﯾﺎ
آزادی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ادﻋﺎی آن را دارﻧﺪ!!.
از دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ،وزﯾﺮ دﻓﺎع ،درﺑﺎرهی اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه درﯾﺎﯾﯽ در ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ،
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮز ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺳﺆال ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاب داد:
»ﺗﮫﺪﯾﺪاﺗﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از دوﻟﺖھﺎی ﻋﺮﺑﯽ وﺟﻮد دارد و
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اراﺿﯽ ﺧﻮد ،درﺻﻮرت ھﺮﮔﻮﻧﻪ ھﺠﻮم
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﯾﺎ ھﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪای از ﺳﻮی آﻧﺎن ،دﻓﺎع ﮐﻨﺪ« .١
ﺳﺨﻦ وزﯾﺮ دﻓﺎع و رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﮓ ،ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﮫﺪﯾﺪ از ﺳﻮی ﻋﺮاق اﺳﺖ،
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺷﺎه رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن از ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﺸﻮر
ﺧﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻂاﻟﻌﺮب ،ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد و اﮔﺮ او ﺗﺮس و ﺧﻄﺮی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ،اﻗﺪام ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﺴﯿﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را
ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪی ﺟﺪﯾﺪی ]در رواﺑﻂ
دو ﮐﺸﻮر[ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﻼم و ﺗﺤﯿﺖ او را ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﻮاب داد.
ﻋﺮاق ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺮاق را ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ و
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺮاق ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ و ﯾﺎ در ھﻤﯿﻦ ﺣﺪود اﺳﺖ.
ﮐﻮدﺗﺎی ١٩٧٩

در ﻣﺎه ھﺸﺘﻢ ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی
ﻧﻈﺎم ﺑﻌﺚ و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ در ﺑﻐﺪاد ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺰرﮔﯽ،
رھﺒﺮی اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -١ﻣﺤﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺸﮫﺪی ،رﺋﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺠﻠﺲ رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب و وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ.
 -٢ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺴﯿﻦ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ.
 -٣ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﯾﺶ ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ و رﺋﯿﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ )اﺗﺤﺎدﯾﻪی( ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺮاق.
 -٤ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺠﻮب ،وزﯾﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ.
 -٥ﻏﺎﻧﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ،وزﯾﺮ دوﻟﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢھﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه و
اﻓﺴﺮان ارﺷﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ھﻤﮕﯽ آﻧﮫﺎ از رھﺒﺮان ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻌﺚ ﺑﻮدﻧﺪ.
 -١ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ در  ١٩٧٩/١٠/٢از روزﻧﺎﻣﻪی ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ اﻟﻨﮫﺎر

٣٠٠

ﻃﺎﻋﻮن

در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی رھﺒﺮ ﻗﻄﺮی ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق و رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﻘﻼب آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن ﺑﺎ ﺧﺎرج ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ و ]از ﻗﺒﻞ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮد [.رھﺒﺮی
]ﺣﺰب[ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ آن را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﺗﺎﺑﻊ آن ،در ﺧﺎرج ﻋﺮاق درز ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻣﺸﮫﺪی در آن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ]ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی[
ﮐﻮدﺗﺎ از ﺳﺎل  ١٩٧٥ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﺪف از آن ﺑﺮاﻧﺪازی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ،ﺣﺴﻦ اﻟﺒﮑﺮ
و ﻣﻌﺎوﻧﺶ ﺻﺪام و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻋﻼم دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ واﺣﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ آن
ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺶ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻮد.
ﻣﺸﮫﺪی اﺿﺎﻓـﻪ ﮐﺮد :ﻣﺤﻤﺪ ﻋـﺎﯾﺶ رواﺑﻂ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺣﺎﻓﻆ
اﺳﺪ ،داﺷﺖ و )ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪی او( ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده
ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺸﮫﺪی درﺑﺎرهی رواﺑﻄﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی رﺳﻤﯽ
و ﻣﮫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺻﻞ در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺮز ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ھﯿﺌﺖھﺎی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه از ﺳﻮی اﺳﺪ ،دﯾﺪار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ھﺪف وﺣﺪت،
ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن آﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮرﯾﻪ ،راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻗﺮاری وﺣﺪت ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ!!.
ﻣﺸﮫﺪی اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﯾﺶ  -ﻣﺴﺌﻮل راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ  -در ﻣﺮﺣﻠﻪی اول،
ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار دﯾﻨﺎر از ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺮﻓﺖ و اﺳﺪ از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﻨﺪ.
و اﺳﺪ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﺐ اﻧﻘﻼب ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﭼﺘﺮﺑﺎز را در ﻟﺒﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮاق ]ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ آﻧﮫﺎ[ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﮐﻮدﺗـﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠـﺎم  ٢١ﻣﺘﮫﻢ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ  ٢٠ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢ زﻧﺪان از  ٧ﺗﺎ  ١٥ﺳﺎل داد .و ﯾﮏ ﻧﻮار را از اﻋﺘﺮاف
ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن ﺿﺒﻂ و ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ﮐﻮدﺗﺎ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر
ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و اﺳﺪ و ﺻﺪام ﮐﻪ ھﺮدو ﺑﻪ ﺗﻮﻧﺲ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻼم ﻧﮑﺮدﻧﺪ و
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻌﻮدی ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻨﮕﺮه و در ﺧﻼل آن ،ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ.
ً
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺟﺪا ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .از ﺧﻼل
اﺧﺒﺎر ﭘﺨﺶ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﺎ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ در ﺑﻐﺪاد ﻣﺼﺎﺣﻔﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ او
دﺳﺖ ﻣﯽداد ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮش ﺑﻪ او ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ] .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﻮد[.
ﺑﻠﻪ ،ھﻤﺎن وﻗﺖ ﮐﻪ رھﺒﺮان دو ﮐﺸﻮر ،ھﺮ دو ،ھﺪف وﺣﺪت را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﺣﺎﻓﻆاﺳﺪ ﻧﻘﺸﻪی ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ھﻮﻟﻨﺎک را ﺑﺮای رﻓﯿﻘﺎﻧﺶ و ﺷﺮﮐﺎﯾﺶ در ﺣﺰب ﻣﯽﭼﯿﺪ .و
اﯾﻦ ﺧﻠﻖوﺧﻮی اﺻﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﺮ آن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب ،ﻣﺤﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ
ﻣﺸﮫﺪی ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺷﯿﻌﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺎرس ﺑﻮد.
او در ﺣﯿﻦ ﺗﻈﺎھﺮات و درﮔﯿﺮﯾﮫﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ .و ﺑﻌﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ او اﺷﺘﺒﺎھﯽ و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ .او در اﺛﺮ
ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺗﻮان و ﻗﺪرﺗﺶ را از دﺳﺖ داد و ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
ﯾﮏ ﺑﺎزﺟﻮی ﺣﺰب را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﮫﺪی وزارت دوﻟﺖ را از ﻓﻠﯿﺢ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎﺳﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن
]ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق[ در ﺳﺎل  ١٩٧٧اﺧﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ارث ﺑﺮده و ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺎرس ﺑﻮد ،رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب در ﺣﺰب ﻣﻠﯽﮔﺮای ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻘﺪر ﻧﺎدان و ﺑﯽﺧﺒﺮﯾﺪای
ﻣﻠﯽﮔﺮاھﺎ !!!.
ﺑﺎ اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﮫﺎ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی
ﺷﯿﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .و زﻣﺎن ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﺮﮔﯽ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻋﺮاق از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻗﻮی ﺷﺪن رواﺑﻂ
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ھﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﻮد.
ً
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻗﺪرت ﺷﯿﻌﻪ در ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ اﺣﺰاب ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درھﻢﮐﻮﺑﯿﺪن آن ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺳﻮرﯾﻪ اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن
رھﺒﺮان ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ و ھﻨﻮز اﺟﻠﺸﺎن ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺜﯽھﺎی ﻧﺼﯿﺮی ﺳﻮرﯾﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻌﺜﯽھﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ
دادﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮐﻮدﺗﺎ در ﺳﺎل  ١٩٧٧ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎر از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ آن ﺑﻮد .ﮐﺴﯽﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻮادث ﻣﺸﮫﻮر ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎل  ١٩٦٨ﻣﺠﺎزات ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  ١٩٧٩ﺗﻌﺪادی از رھﺒﺮان اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن رﻓﺘﻨﺪ و از دﻣﺸﻖ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ھﺠﻤﻪھـﺎ و دﺷﻨﺎمھﺎ و اﺗﮫﺎﻣﺎت را ﻧﺜﺎر ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻋﺮاق ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻧﻮهی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری
ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ و اذﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق ،ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﺶ ،آن را

٣٠٢

ﻃﺎﻋﻮن

از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .زﯾﺮا او از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ھﻮﻟﻨﺎکﺗﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺰد ﺟﺪش ،رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان داﺷﺖ و دﯾﺪارش از ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﯿﺶ از  ١٥داﻋﯽ را در ﯾﮏ روز اﻋﺪام ﮐﺮد ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .آﯾﺎ در
ھﻨﮕﺎم دﯾﺪارش از ﻋﻠﺖ اﻋﺪام اﯾﻦ داﻋﯿﺎن از اﺳﺪ ،ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﺮد؟! آﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻼش
ﮐﺮد ﺗﺎ از زﻧﺪانھﺎی ﺳﻮرﯾﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ داﻋﯿﺎن و ﺳﺮﺑﺎزان اﻟﻠﻪ ﻷ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﺪ؟!.
ﻧﻮهی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و ﻋﻠﻤﺎﻧﯿﺖ
]ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﺑﯽدﯾﻨﯽ[ و اﻟﺤﺎد را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺮﯾﺺ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ]ﭘﺲ از ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﯽ آﻧـﺎن ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ[ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ را اﻓﺸﺎ و او را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد؟!.
و ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻇﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ .او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﺮان واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق را
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ﺑﻌﻀﯽ از دوﻟﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮرﯾﻪ .اﻣﺎ ﻧﻮهی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻘﺸﻪ ،ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺮاق اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از آن؟!.
ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ،ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﺮای اﺳﻼم از ﺧﻄﺮ ﯾﮫﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ .و اﻧﺘﻈﺎر ھﯿﭻ ﺧﯿﺮی از آﻧﺎن ﻧﺪارﯾﻢ .و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮫﻮد در
ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺂﻣﺮ و دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ]اھﺎﻟﯽ[
ﺧﻠﯿﺞ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﺑﺮای رھﺒﺮان
ﺟﻮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه در زﻧﺪانھﺎی ﻧﺼﯿﺮی ﻣﯽآورﯾﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎرھﺎی رخ داده از ﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﺮای او دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦﻣﻘﺪار ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮھﻔﺘﻪ
در رادﯾﻮ ﺗﮫﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺮان اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮاق را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورد«.
و ﯾﺎ اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق ﻣﻘﺎدﯾﺮی اﺳﻠﺤﻪ را از ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ،
ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮑﯽ از دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .١
َ
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از اﯾﻨﮫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺮای ھﺮ
ﻓﺮد ﻣﻨﺼﻔﯽ واﺿﺢ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ

ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺜﻤﺎن از ﻃﻤﻊھﺎی راﻓﻀﻪ در ﺧﻠﯿﺞ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ اﯾﻦ ﻃﻤﻊھﺎ را از
اﺟﺪاد ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻃﻤﻊھﺎ رﯾﺸﻪھﺎی ﻋﻤﯿﻖ ]در وﺟﻮد آﻧﺎن[ دواﻧﯿﺪه
اﺳﺖ .و ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﺧﻼل ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،از ﺳﻮی آﯾﺎت ﻗﻢ و ﻧﺠﻒ
رھﺒﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ از ﺳﻮی ﺷﺎه ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد آﻧﮫﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﻻﯾﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻠﯿﺞ ،ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﻌﺪ از آﻏـﺎز اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻓﻌـﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻧﯿﺰ آوردﯾﻢ .ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،آﻧﮫـﺎ ﺻﻔﻮف ﺧﻮد را از ﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻼح ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و رادﯾﻮ آﺑﺎدان ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﻣﮑﻪ ،ﻗﺒﻞ از آزادی
ﻗﺪس ﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﯿﺰ ،از دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﺟﺰاﯾﺮ ]ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ[ ﻋﺮﺑﯽ اﺷﻐﺎل
ﺷﺪه ﺳﺮﺑﺎز زد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻠﯿﺞ ،ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﮫﺎ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﮑﻠﻪھﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ در دو ﺳﺎﺣﻞ ]ﺟﻨﻮﺑﯽ
و ﺷﻤﺎﻟﯽ[ ﺧﻠﯿﺞ ،از ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ] .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم آن را ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ[.
و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺣﻮادث ﮐﻮﯾﺖ و ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی روﺣﺎﻧﯽ .ﺗﻨﮫﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت را ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﺴﺌﻮل از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران و
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪی ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ّ
ﺟﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ،ﺗﯿﺮه ﺷﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را از ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت روﺣﺎﻧﯽ ،ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺳﻮرﯾﻪ را در اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ و ﺳﻔﯿﺮی را ﻧﯿﺰ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺻﺎدق
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺤﺮﯾﻦ رﻓﺖ ﺗﺎ آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن را
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و اوﺿﺎع را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭼﺮا ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ؟!.
دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
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ﻃﺎﻋﻮن

روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﭘﯿﺮو ﻋﺮاق ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪی ﻋﺮاق ،اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﮐﺮده و ﻋﺮاق ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ«.
اﻣﺎ روزﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،آن را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ و ارﺗﺶ واﺣﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻮرھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻔﺎھﻢ و ھﻤﮑﺎری و
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ و ﻋﺮاق ،ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺷﺪ .و اﯾﺮان اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻌﯽ
را ﻧﺪاﺷﺖ«.
اﻣـﺎ روزﻧـﺎﻣﻪھﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾـﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان از اﯾﻦ
ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ]اﯾﺮان[
ﻧﺪارد و در ﻓﻀﺎی آزاد و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن
دارد ،ﺑﺪون ﺗﺮس و ﻟﺮز ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ ﻗﺎﻧـﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ھﯿﭻ ﮐﺪام ،دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ و درون
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر
آﻣﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻨﺪی و ﺷﺪت ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻌﻮدی ﻧﺰد دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ،ﺣﮑﻢ ﻣﺎدر ﻣﮫﺮﺑﺎن را دارد و رواﺑﻂ ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ
ﺧﻠﯿﺞ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ ﻋﺮاق ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖھـﺎ ھﺮﮔﺰ دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜـﺎل ﺗﺠـﺎوز ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﻋﺮاق ،ﮐﻮﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺮ
دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ،ﺿﺪ اﯾﺮان
ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد .اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻠﯿﺞ
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﮫﻤﯽ را در وزارتدﻓﺎع و اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ و ﮐﺸﻮر ،در اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ.
و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ اﻣﯿﺮان و ﺷﯿﻮخ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ ھﻮﯾﺖ ﺧﻠﯿﺠﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ
ً
ﺧﻮد و ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺸﺎن از ﺣﮑﺎم ﻋﺮب اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺮان ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻠﯿﺞ،
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺟﮫﺎن اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ آﺷﮑﺎر ﻧﺒﻮد .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای از ﺳﻮی ﺧﻮد
در ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﮐﻮﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻠﯿﺞ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ و ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎدﺛﻪای رخ داد ﮐﻪ ﺗﮫﺮان ﺣﺴﺎﺑﺶ را ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ
ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﺎه ﺷﺸﻢ ﺳﺎل  ١٩٧٩اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪهی
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اﻓﺴﺮی در ﺷﮫﺮ ﺣﻠﺐ ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺴﺌﻮل
داﻧﺸﮑﺪهی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻋﺪهای از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺼﯿﺮی را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ]و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه[ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮور ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از رھﺒﺮان ﻧﺼﯿﺮی ارﺗﺶ و
داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮی ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺗﻨﺪ و ﺷﺪﯾﺪ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد و ﺑﯿﺶ از  ١٥ﺟﻮان از ﺟﻮاﻧﺎن
دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ را اﻋﺪام ﮐﺮد و ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ را ﺑﺎزداﺷﺖ و در زﻧﺪانھﺎ و ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ زﻧﺪانھﺎی ﺳﺎواک و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهھﺎی ﺑﺎﺳﺘﯿﻞ ١ ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻧﻤﻮد .آﻧﮫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت آﻧﮫﺎ ﺣﻮادث را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل در ﺧﻮاھﺪآورد و ﻣﺎﻧﻊ
درﮔﯿﺮی و ﺑﺤﺮان ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ وﺿﻊ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺮورھﺎ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه و ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ و دھﺸﺘﻨﺎک ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در اﺑﺘﺪا
ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺮور ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ او را
ﮐﺸﺘﻪ و از اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻮاری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺣﻮادث ،ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﻮر ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ -ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ  -ﺗﻠﺴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﺮﺑﻪای ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﯾﺎران
ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ:
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه از رھﺒﺮان ﻧﺼﯿﺮی و ﺷﯿﻌﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ١٣٩٢/٧/٣ه.ق ﻧﻈﺎم
ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم راﻓﻀﯽ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻟﺒﻨﺎن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﻃﻤﻊھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﺪرت ﺣﮑﺎم ﻋﺮاق اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﻮت و اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺿﻌﻔﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺮاق را ﺑﯿﻦ دو
ﻓﮏ ﮔﺎزاﻧﺒﺮ ،ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺷﺮق و ﺳﻮرﯾﻪ در ﻏﺮﺑﺶ اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻤﯽ دارد و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم اﺳﺖ و ھﻤﮑﺎری آن ﺑﺎ اﯾﺮان و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﮫﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻏﻤﻨﺎک اﺳﺖ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺷﺮ آﻧﺎن دور ﮐﻨﺪ] .آﻣﯿﻦ[
 -١زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺨﻮف در ﻓﺮاﻧﺴﻪ.
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ﻃﺎﻋﻮن

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺒﮫﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد درﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .درﮔﯿﺮﯾﮫﺎی
داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺮدھﺎ و اﻋﺮاب و ﺗﺮکھﺎ و ﺑﻠﻮچھﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،درﮔﯿﺮی در ﺧﻠﯿﺞ و ﻋﺮاق از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ و درﮔﯿﺮی در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺒﮫﻪی ﺳﻮم .و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ در
ﺧﻠﯿﺞ .و ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺳﻮرﯾﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺪﯾﻞ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻧﺪارد و از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاھﺪ زﯾﺮ را در دﻓﺎع از ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ:
دﯾﺪار ﺣﺎﻓﻆاﺳﺪ و ﯾﺰدی

ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ وی دﯾﺪار ﮐﺮد .از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﭼﯿﺰی آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪ .ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺧﺪام ،وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی ﺳﻮرﯾﻪ در آن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ .١
ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮای ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﺪام در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ او ﺷﯿﻌﻪ و
ﯾﺎ ﻧﺼﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﺮﻗﻪای اﺳﺖ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او در آن
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او در دﻣﺸﻖ ﺑﻮد و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ
ﮐﻪ ﺧﺒﺮ او را داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد او از وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺮان اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺑﺎ او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﯿﭻ اﺣﺘﻤﺎل دﯾﮕﺮی وارد ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪام ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ
ﺑﻮد و ھﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ از او ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﮕﺮ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻃﺎﯾﻔﻪی ﻧﺼﯿﺮی.
اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی دوﺳﺖ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ُﺳ ّﻨﯽ ،و ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮد .آﻧﮫﺎ ھﯿﭻ ّ
ﺳﺮی را
از او ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی از آﻧﮫـﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﻦاﻟﺘـﺮاﺑﯽ ﺑـﺎ او دﯾﺪار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﯾﺰدی را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد» :ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﺪی ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ از ﺳﻮی ﺣﺰب ﺑﻌﺚ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ«.
ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﺪار او از ﺳﻮرﯾﻪ در اوج درﮔﯿﺮﯾﮫﺎ و ﺑﺤﺮانھﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ِ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﺷﺎھﺪش ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﺳﺪ در  ١٩٧٩/٩/١٩ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
اﯾﺮان ،دﮐﺘﺮﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ دﯾﺪار و ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪی ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و در
آن ﮔﻔﺖ:

 -١دﻣﺸﻖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ا.ف.ب ).١٩٧٩/٩/١٠ (A FB
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»ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ،اﻧﻮاع ﺣﻤﺎﯾﺖ و دﻓﺎع را از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺻﻮرت داد ﮐﻪ در
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺖ« .ﯾﺰدی ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را در
دﯾﺪارش ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﻤﺎرهی  ٢٦در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٩/١١/٤اﯾﺮاد ﮐﺮد.
ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﺿﺢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺗﻨﮫﺎ
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ھﻤﺮاه آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد  -ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻮادث داﺧﻠﯽ
ﺳﻮرﯾﻪ ،از ﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ رخ داده ﺑﻮد  -و اﯾﺮان در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ،ﻣﻘﺪاری از ِدﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدن اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻮد ،ادا ﮐﺮد.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ

در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/١٠/٧ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ رﻓﺖ و ﯾﮏ دﯾﺪار ﺑﺎ
رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﺻﻮرت داد  -ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪارھﺎی او از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث
داﻧﺸﮑﺪهی اﻓﺴﺮی در ﺣﻠﺐ ،زﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد  -ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺖ:
ً
»]اﺻﻼ[ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ،ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺗﻼشھﺎ ]و
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ[ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻮرت درﺳﺖ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان!! .را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ،ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﮐﺎر
]ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ[ را ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ«.
و ﻣﺤﺒﺖھﺎی ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن داد» :اﯾﺮاﻧﯽھﺎ در ﻃﺮف ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد و
اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻄﻠﺒﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ« .١
ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ را در ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و
دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﻣﺸﮑﻮک اﺗﺒﺎع آﻧﮫﺎ ﻧﺒﻮد ،اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ و
ً
دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮫﺮهی
اﺳﺪ را درﺧﺸﺎن و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﮫﺮﻣﺎن و ﻣﺮد ﻣﺼﻠﺢ و اﯾﻨﮑﻪ
دﻋﻮﺗﮕﺮی ﺑﻪﺳﻮی ﺻﻠﺢ ،ﺑﯿﻦ ﻃﺮفھﺎی درﮔﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 -١ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ در .١٩٧٩/١٠/٧
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ» :اﯾﺮاﻧﯽھﺎ در
ﻃﺮف ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد و اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻄﻠﺒﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﯾﺮان ،ﻣﻄﻠﻖ و ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ در
ﮐﻨﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮی ﺳﻮری ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد .ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻧﺼﯿﺮی ،ﭼﺮا ﮐﻪ او در آﻏﺎز
ﺳﺨﻨﺶ اﺳﺪ ﻧﺼﯿﺮی را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ از او ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﮫﺎ ]ﺳﻮرﯾﻪ[ ﺑﺎ اردن ،ﻋﺮاق ﯾﺎ ﻟﺒﻨﺎن و ﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ -ﮐﻪ
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ وارد ﻧﯿﺴﺖ  -ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺮاﻧﯽھﺎ از آﻧﮫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺟﻨﮓ
داﺧﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻣﺎ از ﮐﻼم او اﯾﻦ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او در
ﮐﻼﻣﺶ ھﯿﭻﮐﺴﯽ را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ،ﺗﮫﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ و
ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﺪار او از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ھﺪف ﺑﻮد و
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺳﻮرﯾﻪ ،ﭘﻮﺷﺶ و ﯾﺎ ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪات.
دﺳﺘﻮر ﺧﻤﯿﻨﯽ

رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ِﺳ ّﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺤﺮان
داﺧﻠﯽ ،دﻣﺸﻖ در ﻓﺎﺻﻠﻪھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد:
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﯾﺰدی .ﺑﺮﺧﯽ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﮐﻪ رواﺑﻂ ]و
ﻣﻨﺎﺑﻊ[ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،راز اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﺤﻮادث ﺻﺎدره از ﻟﻨﺪن ،ﺧﺒﺮ زﯾﺮ را ﭼﺎپ ﻧﻤﻮد:
»ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل دهھﺎ ھﺰار داوﻃﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻨﻮب اﻧﺠﺎم دھﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ھﯿﺌﺖ و
ﮔﺮوه ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺪادی از ﻧﻈﺎﻣﯽھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رﻏﺒﺖ ﺑﺮﺧﯽ رھﺒﺮان ﺷﯿﻌﻪ در ﺟﻨﻮب اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ رھﺒﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ« .١
روزﻧﺎﻣﻪی »اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ« ﮐﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ زﯾﺮ را ﮔﺰارش داد:

» -١اﻟﺤﻮادث« ﺷﻤﺎره  ١١٩٧ﺗﺎرﯾﺦ .١٩٧٩/١٠/١٢
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»روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﮐﻤﮏھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ
ﺑﺤﺮانھـﺎ و درﮔﯿﺮیھـﺎی داﺧﻠﯽ و ھﺮ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻣﻪی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ،در ﺧﻼل ﺟﻠﺴﻪی اﺧﯿﺮش ﺑﺎ او ،اﻋﻼم
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺪار ﻣﺴﺌﻮل اﯾﺮاﻧﯽ از دﻣﺸﻖ در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻼشھﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه
ً
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﺮﺑﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ]ﻗﺒﻼ ھﻢ[
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ،در آﯾﻨﺪه ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ آ ﮔﺎه اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد دﯾﻨﯽ در ﻟﺒﻨﺎن را دارد .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺰد ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد« .١
در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/٨/١٦روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪی ﮐﻮﯾﺖ ،ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﻪای ﺧﺒﺮی ﮐﻪ از ﺗﮫﺮان
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،دﺳﺘﻮر ارﺳﺎل ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ در
ﺳﻮرﯾﻪ را داده اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،در ﻣﺮز ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ،ﺑﺎﯾﺪ اھﻤﯿﺖ روزﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﻢ:
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻠﻪی ﺣﻮادث رواﺑﻂ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ دارد و
اﺧﺒﺎر اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ از اﻓﺮاد ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
اﺧﺒﺎر از اﻣﯿﺮان و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ وی رواﺑﻂ
ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺒﺮدھﯽ دﻧﯿﺎ دارد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﻮزی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ،اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل دهھﺰار ﻧﻔﺮ داوﻃﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دهھﺰار
ﻧﻔﺮ داوﻃﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮھﺎی ﻣﺠﻠﻪی
ً
ﺣﻮادث دﻗﯿﻖ اﺳﺖ و در اﺛﺮ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ و ﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ
» -١اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ« در .١٩٧٩/١٠/٦
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﺠﻠﻪی ﺣﻮادث اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﺌﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ رﯾـﺎﺳﺖ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺟﻨﻮب ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ دﻗﺖ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺠﻠﻪی ﺣﻮادث اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺪارھﺎی اﯾﺮان
و ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ وﺿﻮح
ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اراﺋﻪی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﮐﻤﮏھﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانھﺎی داﺧﻠﯽ و ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎوز و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﺧﺎرﺟﯽ  -ﻋﺮاق  -اﺳﺖ .و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
ً
ﮐﻮﯾﺖ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﻋﺮاق اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺪار ﻣﺴﺌﻮل اﯾﺮاﻧﯽ از دﻣﺸﻖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻼشھﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﺮﺑﯽ و
ً
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ]ﻗﺒﻼ ھﻢ[ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
رواﺑﻂ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ،در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد .رواﺑﻂ وﯾﮋه و
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ھﻤﺎن وﺣﺪت ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﻣﻨﺎﺑﻊ آ ﮔﺎه اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻣﺎدهی ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد دﯾﻨﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻧﺰد ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آ ﮔﺎه .و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آ ﮔﺎه ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ارﺷﺪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟! و اﯾﻦ ﻗﻮل اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ ﻣﯽداﻧﺪ )ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟! ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آ ﮔﺎه
اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
دوﻟﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ از ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﻋﺮاق ،ﮐﻮﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﮐﻮﯾﺖ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺳﻮرﯾﻪ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﺎون
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد.
ﮐﻮﯾﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺤﮑﻤﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻔﯿﺮ ﺳﻮرﯾﻪ در ﮐﻮﯾﺖ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .و ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﻗﺒﺎل ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﮐﻮﯾﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﻮی روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﺎم ﺧﻠﯿﺞ ،اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ
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اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ دﺳﺘﻮر ارﺳﺎل ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺮزھﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را
ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/٨/١٦ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺎه
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺒﺮ اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﺣﻮادث و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ ،از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی داوﻃﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .ﺣﻮادث ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽروﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮو در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ .و اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺷﻌﺎر
آزادی و ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺮزھﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ را در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ
ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﺳﻮرﯾﻪ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ اﺧﺒﺎر اﯾﻦ دو
روزﻧﺎﻣﻪ ]در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ[ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﺗﻤﺎم دﯾﺪارھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮرﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ھﻢ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .در ﯾﮑﯽ از دﯾﺪارھﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ از ﻟﺒﻨﺎن در  ١٩٧٩/١٠/١٠ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮ
ﮔﺰارش داد ﮐﻪ او ﻟﺒﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﯿﻌﯽ اﻣﻞ را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ از
ﻗﯿﺎم اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد.
روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪی ﮐﻮﯾﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/١٠/٦ﮔﺰارش داد ﮐﻪ دو ﻣﺴﺌﻮل
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ دﻻر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮزﯾﻊ آن در روﺳﺘﺎھﺎی ﺷﯿﻌﯽ در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﺎ
ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭘﻮلھﺎ ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ رھﺒﺮ اﯾﺮان،
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﯾﻦ ﭘﻮلھﺎ را ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
دﯾﺪار ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ در ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ھﺮدو
ﮐﺸﻮر ،اﯾﻔﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ،از ﻃﺮف
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ارﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ دﯾﺪار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻠﻘﺎت و ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﯿﻌﻪﻧﺸﯿﻦ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﯽ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ و ﺷﯿﻌﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ ،ﺑﺎ دﯾﺪار ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﺧﺪام از
ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻮﯾﯽ آن دو ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.

٣١٢

ﻃﺎﻋﻮن

اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ

ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧـﺎم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺰد او دهھﺰار داوﻃﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻮﻻن و اردن و ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ
ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﺮای آزادی ﻗﺪس و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﻪ ﯾﮫﻮد در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓھﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﻋﺮاب ،آن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .وی
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻧﯿﺮوی
ھﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺟﻨﮕﻨﺪهھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و آﻧﮫﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ ﺑـﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ھﻤﮑﺎری دارد ،وارد ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ آﻧﮫﺎ از ﺟﮫﺎد و ﺷﮫﺎدت ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ ﺷﻮد  -ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد وی  -ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻤﺐ ]ﺧﺒﺮی[ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی آن را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﺆالھﺎی زﯾﺎدی را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد.
 آﯾﺎ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دهھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ و ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ازﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ و آﻣـﺮﯾﮑﺎ  -ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷـﺎن  -ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ و اﻋﺮاب در اھﻮاز و ﮐﺮدھـﺎ و ﺗﺮکھـﺎ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺑﻠﻮچھﺎ ﺑﻪ ھﻢ رﯾﺨﺘﻪ
اﺳﺖ؟!.
 آﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ،اﯾﻦ اﺟﺎزه راﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﺪ؟! ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻋﻼم از
ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﺿﺎع در ﻟﺒﻨﺎن را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﻨﺪ و آﯾﺎ
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ؟!.
 آﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪاش را ﻗﺒﻞ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ،اﻋﻼم ﮐﻨﺪ؟ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺣﺎﻣﻞ داوﻃﻠﺒﺎن را
ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﺪ؟! اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ را دارد ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ،ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ و ﻧﺎﺑﻮدی او آﻣﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ.
 ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ.درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﮫﺎ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺗﺤﺖ دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻨﮫﺎ در أرﯾﺤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﯾﺎ
ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﻘﺪور ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺐ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻏﺒﺘﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ؟!.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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اﯾﻦ ﺳﺆالھﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ارﺳﺎل داوﻃﻠﺒﺎن آنﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ
ً
ﮐﻪ در ﻇﺎھﺮ از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﺳﻪای زﯾﺮ ﻧﯿﻢ ﮐﺎﺳﻪ اﺳﺖ .ﻗﺒﻼ
ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ وارد ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ
ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎھﯽ از آﻧﺎن در ﭘﻞ ﭘﺎﺷﺎ ،ﺗﭙﻪی زﻋﺘﺮ و ﺻﯿﺪا ﺑﻪ وﺟﻮد
آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﺑﯿﺶ از ﺟﺮاﺋﻢ ﯾﮫﻮد در دﯾﺮ ﯾﺎﺳﯿﻦ و ﻗﺒﯿﻪ و ﻏﯿﺮه ﺑﻮد!.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﻘﺸﻪی ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد ،اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه و
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ و درک آﻏﺎز ﺷﺪ .ھﺮﯾﮏ از ﻃﺮفھﺎ در اﯾﻦ ﻗﺒﺎل ،ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮔﺮﻓﺖ:
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺒﻨـﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾـﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻈـﺮی اﺟﺎزهی ﺗﺮک اﯾﺮان
را ﺑﺪھﺪ ،ھﺸﺪار داد .و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد در ﻣﺮزھﺎ و ﻓﺮودﮔﺎهھﺎ دﺳﺘﻮر داد ﺗـﺎ ﻣﺎﻧﻊ وارد
ﺷﺪن داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎکھﺎی ﻟﺒﻨـﺎن ﺷﻮﻧﺪ .و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری،
اوﺿﺎع ﻟﺒﻨﺎن را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ از ورود ھﺮ داوﻃﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ھﺸﺪار داد .و ﺳﻌﺪ ﺣﺪاد
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪادی از روﺳﺘﺎھﺎی ﺟﻨﻮب و ﺗﻌﺪادی از ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را
ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮد.
رھﺒﺮان ﺷﯿﻌﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻷﻣﯿﺮ ﻗﺒﻼن ،ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻮﺷﺖ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ را ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺣﺴﯿﻦ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی را در دﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ »اﻟﻨﮫﺎر«
ﻟﺒﻨﺎن داﺷﺖ ) ١٤٠٠/١/٢١ھـ( ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار داد و او را ﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﻢﻋﻘﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دو ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ داﺷﺖ .ﻣﻮﺿﻊ اول :اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ
اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺪارﻧﺪ و از اﯾﺮان ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎل و ﺳﻼح دارﻧﺪ و ﻧﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺗﺪرﯾﺐ و آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ) .اﻟﺤﻮادث  ١٩٧٩/١٠/١٢و
روزﻧﺎﻣﻪھﺎی دﯾﮕﺮ(
ﻣﻮﺿﻊ دوم :ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﺑﻮﻣﯿﺰر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻣﺪن ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن از ﺳﻮی اﯾﺮان اﻣﺮی
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ .(١٩٧٩/١٢/٢١
ﺳﻮرﯾﻪ در وھﻠﻪی اول ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و روزﻧﺎﻣﻪھﺎ اﻗﻮال ﻣﺘﻀﺎدی را از آﻧﮫﺎ ﮔﺰارش
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و آﻧﮫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮ ،ﺧﺒﺮ زﯾﺮ را
از آﻧﮫﺎ ﮔﺰارش داد:
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ﻃﺎﻋﻮن

»ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﻮری ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﺪادﻧﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﺎ اﺳﺘﺸﮫﺎدﯾﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺮاردادھﺎی ﮐﻨﮕﺮه و ﻧﺸﺴﺖ ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرهی ﻟﺒﻨﺎن
ﮐﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ«.
ً
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ،ﻣﺒﮫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﻋﻤﺪا در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮ آن را ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد» :اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ
ﺑـﺎ آﻣﺪن اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨـﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻣﻮر را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻨﺪ و ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﻠﺤﯽ را در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازد« .١
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﺴﺮ ،ﻓﺮد ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪهی اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ و رھﺒﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﻓﺮاد
داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺑﻪ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪاش ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادهای و ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﯽ ]ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷﺘﯽ[.
اﯾﻦ در ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت او ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪھﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان در  ١٤٠٠/١/٢١ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ،
آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻄﻮط ھﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ،ﭘﻮل اﻧﺘﻘﺎل داوﻃﻠﺒﺎن را ﺑﺨﻮاھﺪ،
]ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ[ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ را ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ  .٢اﻣـﺎ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﺪر ،ﺑﺪون ﺗﻼش ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪش ،ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺖ .٣
دوﻟﺖ اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﯿﻦ ھﺮﮔﺰ اﺟﺎزهی
ﺗﺮک اﯾﺮان را ﻧﻤﯽدھﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی دﮐﺘﺮ ﭼﻤﺮان ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮﺳﺘﺎدن
داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻪ ھﻢ رﯾﺨﺘﻦ و ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺑﺤﺮان ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻟﺒﻨﺎن،
ﺳﻮرﯾﻪ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ .وی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد :اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪی
ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آورد .٤
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان ،دادن ﻣﺠﻮز ﺳﻔﺮ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﯿﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺧﻄﻮط ھﻮاﯾﯽ
اﯾـﺮان ﻧﯿﺰ ،اﻧﺘﻘﺎل راﯾﮕﺎن آﻧـﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .رھﺒﺮﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺪھﺪ.
 -١دﻣﺸﻖ -روﯾﺘﺮ .١٤٠/١/٢٢
 -٢ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ .١٤٠٠/١/٢٢
 -٣ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ .١٩٧٩/١٢/٢١
 -٤اﻟﻨﮫﺎر اﻟﻌﺮﺑﯽ واﻟﺪوﻟﯽ}،ﺷﻤﺎره .١٩٧٩/١٢/٢٤- ٣٠ ، ١٣٨
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داوﻃﻠﺒﯿﻦ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﮫﺮان اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻄﻮط
ھﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١١٠٠٠دﻻر ]ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ[ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و
داوﻃﻠﺒﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺮان را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآوردﻧﺪ.
ً
ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن و ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺧﻄﻮط ھﻮاﯾﯽ ﺳﻮرﯾﻪ داوﻃﻠﺒﯿﻦ را
از دﻣﺸﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزد .و در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎهھـﺎی اﻃﺎف دﻣﺸﻖ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽھـﺎ
آﻣﻮزش ﺑﺪھﻨﺪ .و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ و
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت دارﻧﺪ .١
در اﺑﺘﺪای ﮔﺰارش ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان دﺳﺘﻮر اﻋﺰام  ١٠٠٠٠داوﻃﻠﺐ را ﺑﻪ
ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
آﯾﺖاﻟﻠﻪھﺎی ﻓﺮاواﻧﺸﺎن ﭘﻨـﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .ھﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺤﺮﯾﻦ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و
روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .و در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی.
ً
ﺳﭙﺲ در ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و دروغھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺧﻮدﮔﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﻧﻈﺮ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻈﺮھﺎ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ!! و ﺑﯿﺶ از  ٦٠٠ﻧﻔﺮ داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﻓﺖ .و ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﺪر ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه
رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺟﻨﻮن وﺻﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وداع و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﺆال ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺟﺎزهی ﺳﻔﺮ دادﯾﺪ ،ھﻤﺎن ﺟﻮاﺑﯽ
را ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮاب ﻗﻀﯿﻪی روﺣﺎﻧﯽ داده ﺑﻮد :ﺑﻪ آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﯾﻦ ﮐﻪ
ھﺮﮐﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ.
اﻣﺎ آﯾﺎ دوﻟﺘﯽ در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دهھﺰار داوﻃﻠﺐ از ﻣﺮدﻣﺶ اﺟﺎزه دھﺪ ﮐﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ]ﺧﻮد[ ،ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪون ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ،ﺑﺎ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮی
ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ؟!.
ﭘﺲ اﮔﺮ رھﺒﺮ داوﻃﻠﺒﯿﻦ  -ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  -دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟! اﯾﻦ
ﺗﺎزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ھﻢ اﮐﻨﻮن در اﯾﺮان آزادی وﺟﻮد دارد.
و ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ھﻢاﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
وارد ﺟﻨﮓ ﺷﻮد؟! ھﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

 -١روﯾﺘﺮ .١٤٠٠/٢/٣
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ .او ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻼم ﺳﻘﻮط ﻗﻨﯿﻄﺮه اﺳﺖ!! .و دوﺳﺖ و رﻓﯿﻖ
ﮐﺴﯿﻨﺠﺮ و دارای ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺤﺪی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از او ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دهھﺰار ﺟﻮان ﺳﻮری ﻣﺆﻣﻦ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮگ ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ ،اﺷﺘﯿﺎق دارﻧﺪ ،اﺳﻠﺤﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺪ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻓﺮاوان را ،ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
زﻧﺪانھﺎ و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهھﺎی او ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،آزاد ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮرﯾﻪ ،وارد ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهاﻧﺪازی
ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ ھﯿﭻﭼﯿﺰ و ھﯿﭻﮐﺲ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد .ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ وارد ﺳﻮرﯾﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺼﯿﺮی از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺟﻨﮓھﺎﯾﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﭽﺎره ﻣﯽﺷﻮد .و ھﺮ وﻗﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺪ ﻣﺄﯾﻮس
ﺷﺪﻧﺪ ،وارد ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﺮ اﺟﺎزه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن .و اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ
ﻋﲇ وﻋﲇ أﻋﺪاﺋﻲ ﻳﺎ رب« ﯾﻌﻨﯽ :ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻦ
ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﻣﺸﮫﻮر را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد » :ﱠ

)ﻣﻨﺘﻈﺮی و دار و دﺳﺘﻪاش( ﻣﯽارزد اﮔﺮ دﺷﻤﻨﻢ )اھﻞ ﺳﻨﺖ( ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ﭘﺸﺖﭘﺮدهی ﻧﺰدﯾﮑﯽ رواﻓﺾ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺮیﻫﺎ
آﻏﺎز رواﺑﻂ و ﺗﻘﺎربﻫﺎ

در اﺑﺘﺪای دھﻪی ھﻔﺘﺎد ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را رھﺒﺮی
ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﺎم »ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﯽ« را ﺑﺮ آن ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮑﺎن و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ در
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را در رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﯿﺮﻧﮓ زد و
آﻧﮫﺎ را زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮد.
ً
ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﻧﺼﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮﯾﻌﺎ درﺟﻪی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ را ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد
ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮاھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم ﯾﮏ
رﺋﯿﺲ ﻧﺼﯿﺮی را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻃﺎﺋﻔﻪاش )ﻃﺎﺋﻔﻪی
ﻋﺎﻟﻢﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﻧﺼﯿﺮی( را ﻃﺎﺋﻔﻪای ﮐﺎﻓﺮ و ﺧﺎرج از دﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟! آﯾﺎ ﻧﻔﺎق ﻋﺪهای ِ
ﺟﺰء ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﺳﻮدی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟!.
در ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﮫﺪی ﺷﯿﺮازی در رأس ھﯿﺄﺗﯽ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪی اﯾﺮان از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ در ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ و ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻨﮑﻮب ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖھﺎی آن ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺷﺎم ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ از
ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﺪن ﻧﻤﻮد .در ﺧﻼل اﯾﻦ دﯾﺪار ،ﺷﯿﺮازی ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی
ﻧﺼﯿﺮی و ﺑﺰرﮔﺎن و اھﻞ رأی آﻧﮫﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ و ﺗﺒﺎدل آراﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ را در ﺑﺮداﺷﺖ:
 -١ﻋﻠﻮﯾﺎن  ١ھﻤﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ھﺴﺘﻨﺪ.
َ
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧ َﺴﺒﯽ و وﻻﯾﯽ ﺑﻪ او ﻣﻨﺴﻮب ھﺴﺘﻨﺪ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ

 -١اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻮﯾﺎن را ﺑﺮ ﻧﺼﯿﺮی ھﺎ ﻧﮫﺎد ،ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن در ھﻨﮕﺎم اﺷﻐﺎل ﺷﺎم در ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ
ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﺪم ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺻﺤﯿﺢ آﻧﮫﺎ )ﻧﺼﯿﺮی( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزﻧﺪ.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻣﯽرﺳﺪ  -و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮫﺎ از
ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ او ﻣﻨﺴﻮﺑﻨﺪ.
» -٢ﻋﻠﻮی« و »ﺷﯿﻌﻪ« دو ﮐﻠﻤﻪی ﻣﺘﺮادف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪھﺎی »اﻻﻣﺎﻣﯿﻪ« و
»اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﻪ« ھﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ھﺮ ﺷﯿﻌﻪای از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﻋﻠﻮی و ھﺮ ﻋﻠﻮی ،ﺷﯿﻌﻪ
ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ.
ُ
اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺑﺰرگ و ﻓﻀﻼ و ﺻﺎﺣﺐ
ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﺎن از ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻋﻠﻮﯾﺎن ،ﺷﯿﻌﯿﺎن
اھﻞ ﺑﯿﺖ« از »داراﻟﺼﺎدق« در ﺑﯿﺮوت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و ﺣﺴﻦ ﻣﮫﺪی ﺷﯿﺮازی ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ او ﺑﻨﺎﺑﺮ اواﻣﺮی ﮐﻪ از ﻗﻢ از ﺳﻮی اﻣﺎم ﻣﺠﺪد ،ﻣﺮﺟﻊ دﯾﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮازی ﺑﻪ او
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﮑﻠﻒ و ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺮازی ﮐﯿﺴﺖ؟

او ﻓﺮدی ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن رﻓﺖ ﺗﺎ ھﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﻪ »ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر «
در رﻓﺘﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﻟﺒﻨﺎن داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد و او اﻣﺮوز رﺋﯿﺲ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ
در ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ او از اﯾﺮان ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن اﻋﺰام ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ) .روزﻧﺎﻣﻪی اﻻﻧﺒﺎر ﮐﻮﯾﺖ ،ﺻﺎدره در
ﺗﺎرﯾﺦ .(٧٨/٩/٢٩
دﯾﺪار ﺷﯿﺮازی ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺼﯿﺮی ،ﯾﮏ دﯾﺪار زودﮔﺬر و ﺳﺮﺳﺮی ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ دو ﻃﺮف-
ﺟﻌﻔﺮی و ﻧﺼﯿﺮی ﻣﺬھﺐ  -ﻗﺮار ھﻤﮑﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﺎل ١٩٧٤ﻣﯿﻼدی
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﻟﺒﻨﺎن ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻧﺼﯿﺮیھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل
ﻟﺒﻨﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﯿﻌﻪی ﺟﻌﻔﺮی ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ) .اﺧﺒﺎر (٧٨/٩/٢٩
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺮازی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ
ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﻨﻤﻮد.
ﻧﺼﯿﺮیھﺎی اﻣﺮوز ،از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﯿﺪه ،ﻋﺒﺎدت ،ﻣﻨﮫﺞ و ﺳﻠﻮک ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﯿﺮیھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪی ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﮫﺎ :ﺗﻨﺎﺳﺦ ارواح ]روح ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ وی وارد ﻓﺮد ﯾﺎ
َ
ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﺮدد[ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن ﻋﺎﻟﻢ ،اﻧﮑﺎر زﻧﺪه و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن )ﻗﯿﺎﻣﺖ( و
اﻧﮑﺎر ﺑﮫﺸﺖ و ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﻧﻤﺎز آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﻨﺞ ﻧﺎم »ﻋﻠﯽ ،ﺣﺴﻦ ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﺤﺴﻦ و ﻓﺎﻃﻤﻪ« ذﮐﺮ اﯾﻦ
اﺳﻢھﺎ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ،از ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ ،وﺿﻮ و ﻧﻤﺎز ﺑﯽﻧﯿﺎزﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ،
ھﻤﺎن اﻟﻪ و ﻣﻌﺒﻮد اﺳﺖ.
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ :اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ،اﺑﻦ ﺟﻮزی ،اﺑﻦﺗﯿﻤﯿﻪ و اﺑﻦﻋﺎﺑﺪﯾﻦ،
ﻓﺘﻮای ﮐﻔﺮ آﻧﮫﺎ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ھﺮ
ﺷﮑﻞ وﺻﻠﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﻮردن ذﺑﺎﺋﺢ آﻧﺎن ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ ﻣﺮدﮔﺎﻧﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻗﺒﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﻓﻦ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ و اﺳﺘﺨﺪام آﻧﮫﺎ در ارﺗﺶ و وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎدل و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی را
]در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ[ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ ِ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺘﻮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻨﺎن در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ھﻢ
زدن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟!.
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ،ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﻮﺳﻲ
ﺻﺪر و ﻣﺤﻤﺪ و ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺮازي در ﻣﺬھﺐ ﻣﺎ ﻋﺪدي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻲ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ
ﺑﺮ آﻧﮫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻲﮐﻨﯿﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪي اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻤﯿﻨﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺮيھﺎ را ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ اﯾﻨﺎن ﻣﻲﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺮيھﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺮاد
ﺳﯿﺎﺳﻲ و ﻣﺸﺒﻮھﻲ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﻲ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮐﻮﯾﺖ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮادرش ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺮازي اﻓﺮادي ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﻣﺰدور ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮازی وﺟﻮد دارد ،ارزﺷﯽ ﻧﺪارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت رواﻓﺾ و
ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﻨﺸﺎن ،دﯾﻦ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻮده و ﻧﻔﺎق و دوروﺋﯽ رﮐﻨﯽ
اﺻﯿﻞ در ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﯿﺮازی در درﺟﻪی اول و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺳﻮی رھﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
رواﻓﺾ ھﺴﺘﻨﺪ و اﺗﺼﺎل آن دو ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﺟﺰﺋﯽ از ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ
ﮐﻪ إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ در ﺻﻔﺤﺎت آﯾﻨﺪهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎرهی آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در اواﺧﺮ ﻣﺎه رﺟﺐ ﺳﺎل  ١٣٩٩ھـ.ق ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮازی از ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ در ﻗﻢ آﻣﺪ
ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ،ﺟﺰء اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت او رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺶ ﺑﻪ او ﺗﮫﻨﯿﺖ ﮔﻔﺖ و از ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻣﺒﺬول
داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮد.
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دو ﺳﺆال در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد:
 -١ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﻘﯿﺪهی ﻧﺼﯿﺮیھﺎ را ﻃﯽ ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدی ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و
ﯾﮏ ﺷﯿﺦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎی
ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ از اﻧﺠﺎم آن ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدهاﻧﺪ ]و
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺬھﺐ آﻧﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ[؟!.
 -٢ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ]ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ[ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺮﻣﻮز و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪن ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ]ﻧﺼﯿﺮی[ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم
ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؟ و ﻧﯿﺰ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻗﺪام وی در اﻋﻼم ﺑﯿﺎﻧﻪی ﻣﺸﮫﻮر ﺳﻘﻮط
ﻗﻨﯿﻄﺮهی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻮدال ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎﻣﯽ و ﻧﺼﯿﺮی ﺧﯿﻠﯽ
وﺳﯿﻊ ﻧﯿﺴﺖ و دوﻣﯽ )ﻧﺼﯿﺮی( در اﻣﺘﺪاد اوﻟﯽ اﺳﺖ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ دﻻﯾﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﯿﺪهای وﺟﻮد دارد .ﭘﺲ ﻣﮫﻢ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ
ً
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن اﺳﺖ] .و در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﺻﻒ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ[ ﻣﺜﻼ
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﯾﮏ ]ﺷﯿﻌﻪی[ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﻠﺤﺪ ﺑﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﺳﺮﺑﺎز ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺗﺎﺗﺎر ﻧﻤﻮد ،ﺷﯿﻌﯿﺎن او را از ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮد
ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را
ِ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎم او را در ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﺣﺴﯿﻦ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﻼﺻﻪی ﺳﺨﻦ اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎط اوﻟﯿﻪی ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻧﺼﯿﺮیھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رھﺒﺮی
دﯾﻨﯽ در ﻗﻢ و ﻧﺠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﻪای ﮐﻪ از ﺳﻮی آﻧﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ -
و ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ -ﻗﻮی و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺮی و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻌﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از دﯾﺪار ﺷﯿﺮازی ارﺗﺒﺎﻃﺎت
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﻔﺤﻪای ﺟﺪﯾﺪ در رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ

رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﯽ ﺳﺎل ]ﻗﺒﻞ از ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪن ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ
ﻧﺼﯿﺮی[ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﻮد:
 -١اذﻋﺎن و اﻗﺮار ﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﯿﺎن ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ]و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آن[ و
ﺗﺒﺎدﻻت دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﻔﻮذ و ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪی ﯾﮫﻮد در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﺠﺎری و ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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 -٢ﺗﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﻪی اھﻮاز ﻋﺮب ﻧﺸﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺮدم آن دﯾﺎر و
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﺪارس آن .ﺳﭙﺲ ﺑﺤﺚ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻂاﻟﻌﺮب و
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود ﻣﺮزی اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
 -٣ﺷﺎه ﮐﺸﻮرش را ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﮫﻤﺎت و اﺳﻠﺤﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﻠﺤﻪھﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺟﺰ در ﺟﻨﮓھﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ -ﯾﻌﻨﯽ
در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻠﯿﺞ  -ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎه ادﻋﺎی ]ﺗﻤﻠﮏ[ ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﻧﻤﻮد
و ﺳﻪ ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﯽ در ﺧﻠﯿﺞ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻋﻤﺎن ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ .دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاھﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻓﮑﺮ
ﺟﻨﮓ و آﺷﻮب ﺑﺎ ﺳﻌﻮدی و ﻋﺮاق و در ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را داﺷﺖ.
ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر در ﺳﻮرﯾﻪ و ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٢/٧/٣ه.ق رواﺑﻂ ﺳﻮرﯾﻪ و اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﮫﺒﻮد
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﺑﻂ و ﺗﻌﮫﺪاﺗﯽ را ﺑﺎ ﮐﺸﻮری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد
ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻮاھﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
• ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎدی وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت ﺳﻮرﯾﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٤/٥/٩ه.ق ﺑﻪ اﯾﺮان
آﻣﺪ و ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ دﯾﺪار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوھﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ھﺮ ﺳﺎل در ﺗﮫﺮان و دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
وﻇﯿﻔﻪی اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺷﺮاف داﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی در دو
ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .وزﯾﺮ ﺳﻮری ﻧﯿﺰ ھﻨﮕﺎم اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪهی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ و
رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻠﺖ وﺟﻮد دارد ،رواﺑﻄﯽ رﯾﺸﻪای و ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ.
• ھﻮﺷﻨﮓ اﻧﺼﺎری وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از دﯾﺪار اﻟﻌﻤﺎدی
در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٤/٥/٩ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ رﻓﺖ و اﻣﮑﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮد.
• ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ؛ از دھـﻢ رﻣﻀـﺎن ﺳﺎل  ١٣٩٣ھـ.ق اﯾﺮان از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﻣﺮﯾﺾھﺎی ﺳﻮری اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮد و آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪاوا ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻔﺎ
•

ﯾﺤﯿﯽﺋﯿﺎن« ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﺪ از دھﻢ رﻣﻀﺎن  ١٣٩٣ھﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪی اﯾﺮاﻧﯽ اﻻﺧﺎء ]ﺑﺮادران[ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ رﻓﺖ و

٣٢٢

ﻃﺎﻋﻮن

دﯾﺪارھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ رھﺒﺮان ﻧﻈﺎم ﺳﻮرﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﻤﺪ اﺳﮑﻨﺪر -رﺋﯿﺲ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ
روزﻧﺎﻣﻪی اﻧﻘﻼب ﺳﻮرﯾﻪ  -ﺗﺮﺗﯿﺐ داد.
وزﯾﺮ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ وﻗﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪر ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ وزرای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻋﻄﯿﻪ
ﺟﻮده ﻣﺪﯾﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻋﻀﻮ ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺣﺰﺑﯽ و ،...ھﻤﮕﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر رواﺑﻂ
اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪه و ھﻤﮑﺎریھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
• در ﻣﻮرﺧﻪی  ١٩٧٥/١٠/٧ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎدی وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ
و اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﺒﻠﻎ  ١٥٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺮض دھﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻃﺮف ﺑﺮ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺳﺪ ﻓﺮات ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﻮد ،ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﺑﺰرگ ﺟﮫﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
از ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ،ﻃﺮح اﯾﺠﺎد ﺧﻂ راه آھﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﮫﺮان و ﻗﺎﻣﺸﻠﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحھﺎ و راهھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮزھﺎی ﺳﻮرﯾﻪ و
ﻋﺮاق ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟! و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻂ راه آھﻦ در ﻗﺎﻣﺸﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ؟! ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط راه آھﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺣﺪاث ﻣﯽﮔﺮدد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﻮدی
ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻮدی راه آھﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﻨﻪی
ﻣﻨﻮره و اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻮد.
• در ﻣﻮرﺧﻪی  ١٩٧٥/٨/١٦ﻋﺒﺎس ﻋﻠﯽ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺮان در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺧﺪام  -ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد -ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ رﻓﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وزﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﺪ و وی ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪی ﺷﺎه را ﺑﻪ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺳﻮرﯾﻪ  -ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ  -ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد.
• رواﺑﻂ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻧﺼﯿﺮی ﺳﻮرﯾﻪ  -ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ  -در
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٩٧٦ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺟﻠﺴﻪای ﭘﺸﺖ درھﺎی
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎه اﯾﺮان و وی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ھﯿﺌﺖھﺎی ﺳﻮری و اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ در
ً
ً
آن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای رؤﺳﺎی دو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ
در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ِﺳ ّﺮی و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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اﯾﻦ دﯾﺪار ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺠﺐ دﯾﭙﻠﻤﺎتھﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ روزﻧﺎﻣﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻮﯾﺖ دﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٦/١/٢٥را ﻗﻠﻢ زد و ﺳﺆال
زﯾﺮ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد:
»ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺎم ُھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﺷﺎه ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻠﺴﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺳﻮرﯾﻪ آ ﮔﺎه ﺷﺪم و اﯾﻨﮑﻪ دراﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﻏﯿﺮ از ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی
ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد«؟
ﺟﻮاب ﺷﺎه ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد» :از ﺷﻤﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎدی ﺑﺤﺚ
ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ دﯾﺪار ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده و ھﯿﺌﺖ ﺳﻮری و اﯾﺮاﻧﯽ در آن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻠﯿﺞ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺑﻮد«.
ﺳﭙﺲ ﺷﺎه ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺪ ،ﺟﻨﮓ در ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮫﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻘﺸﻪای را ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد داده اﺳﺖ و
ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﯿﻪ
ﺟﻠﺴﻪای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺟﻨﮓ در ﻟﺒﻨﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ او راز ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﺳﺪ و ﻓﺮﻧﮕﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٦/١/١٩ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻮد و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ھﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺪ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻋﺮﺿﻪ
داﺷﺘﻪ و ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ھﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﺘﺶ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﺎ از دور و ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ زﯾﺎد
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺎھﻨﺸﺎه آرﯾﺎﻣﮫﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ..ﺳﭙﺲ دﯾﺪارش از اﯾﺮان را ﻣﺒﺪأ ﺗﺤﻮﻟﯽ درﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد«.
رازی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪ و ﺗﻨﮫﺎ روزﻧﺎﻣﻪھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد:
»ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻠﻤﻮس ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﺮان دو ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ھﻤﭽﻮن ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد و ...ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎرهی ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ در دﯾﺪار ﺣﺎﻓﻆاﺳﺪ ﺑﺎ
ﺷﺎه روی داد ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .دوﻟﺖھﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺟﻼﺳﯽ را در ﺳﻄﺢ وزرای اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮب ﺑﺮای ﺑﺤﺚ درﻣﻮرد ﺟﻨﮓ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ،ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ رﺋﯿﺲ
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺟﻤﮫﻮر ﺳﻮرﯾﻪ از ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ اﺟﻼس ﮐﻪ در ﻗﺎھﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ﺳﺮﺑﺎز زد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺣﻀﻮر
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ اﯾﻦ روﺑﺎه ﻧﺼﯿﺮی را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ او اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮد
ً
او ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ ﻟﺒﻨﺎن را رد ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﮐﻼ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺮد و آن را ﻧﺰد
ﺷﺎه در ﺟﻠﺴﻪای ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﯿﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺴﻂ داده و ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﻧﺼﯿﺮی و
ﻣﺠﺮم ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد در ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه از ﯾﮏ ﺳﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪر و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﻞ ﺷﻤﻌﻮن
ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی در ﻟﺒﻨﺎن داﺷﺖ و ﻗﺒﻞ از دﯾﺪار اﺳﺪ از ﺗﮫﺮان ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﺑﺤﺮان ﻟﺒﻨﺎن را
ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .او در روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮادران ﺷﯿﻌﻪ در
ﻟﺒﻨﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﯿﻢ و ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺬا و دارو آﻧﮫﺎ را ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،اﻣﺎ
ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ]و از ﭼﻪ راھﯽ[ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ« .١
• روزﻧﺎﻣﻪی »اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ« ﺻﺎدره از ﭘﺎرﯾﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٧٨/٧/٢٨ﺧﺒﺮ زﯾﺮ را درج
ﻧﻤﻮد:
»ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ روزﻧﺎﻣﻪی »اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ« ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺬاﮐﺮهای ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ و اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﻔﺎﻇﯽ را در ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دھﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺒﻮر ﻣﺠﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ آﺷﻮﺑﮕﺮ
ُ
ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ  ..و ﻣﻘﺪاری از اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺮدی ﮐﻪ از
ﺳﻮرﯾﻪ و اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮ ھﻢ ﺧﻮردن اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد«.
ﮔﺰارشھﺎ از دﻣﺸﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و
ً
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ اھﺪاف ﻣﺠﮫﻮل و ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ دارد  ..اﺧﯿﺮا ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرآﮔﺎھـﺎن
ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان )ﺳﺎواک( ﺑﺮای ﺗﺒـﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.

 -١روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ .١٩٧٦/١/٢٠
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• ﺗﮫﺮان  -ا.ف.ب  -ﻣﻨﺎﺑﻊ آ ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎواک )ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺗﺎزﯾﺪ( ﺳﻔﯿﺮی
ً
را ﺑﺮای اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﺼﯿﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
اﺳﺖ .١
اﯾﻦ دو ﺧﺒﺮ اﺧﯿﺮ در زﻣﺎن ﺷﺎه روی داد و در آن دو ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯿﺰان ھﻤﮑﺎریھﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ،ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺨﻦ ﮔﺮوهھﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﮑﺎری اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ اھﺪاف ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ
دارد ،ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎور دارﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ،ﺑﯽﺧﺒﺮ و ﻧﺎآ ﮔﺎھﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ھﺪﻓﯽ از اھﺪاف آﻧﺎن اﺳﺖ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻟﺒﻨﺎن ھﺪﻓﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ھﺪف ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ
َ
ﻃﻤﻊھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻮاره در ﺧﻸھﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
• ﻋﺒﺎس ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت وزارت ﻧﯿﺮوی اﯾﺮان در دﻣﺸﻖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
آ ﮔﺎھﯽ و ﻋﻠﻢ ﻓﻨﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده وﺳﯿﻊ ﻓﻨﯽ اﯾﺮان
ﺟﮫﺖ اﺟﺮای ﻗﻨﺎتھﺎی آب در زﻣﯿﻦھﺎی اﺻﻔﮫﺎن.
و ﻣﮫﻨﺪس ﺻﺒﺤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ آب ]ﺳﻮرﯾﻪ[ از ﺣﺠﺎرﯾﺎن و ھﯿﺌﺖ ﻓﻨﯽ ھﻤﺮاه وی
در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺘﺶ در ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮد و رﺋﯿﺲ و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﺗﻌﺠﺐ زﯾﺎد ﺧﻮد
را از ﮐﺎرھﺎی ﻓﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻃﺮح ﺳﺪ ﻓﺮات را اﺑﺮاز ﻧﻤﻮد .٢
ﺗﺬﮐﺮ:

اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪی ﺟﺪﯾﺪی از رواﺑﻂ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر
ﺳﻮرﯾﻪ و اﯾﺮان ﮔﺸﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ھﻤﮑﺎری ﻓﺮاﺗﺮ از
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﺳﺖ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت و ﭘﯿﻤﺎنھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دو ﻃﺮف آن را ﺟﮫﺖ
ﺣﻔﻆ ﺳﺮﯾﺖ و ﮐﺘﻤﺎن ،آﺷﮑﺎر ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
ﻧﺼﯿﺮی روﺑﺎه ﺻﻔﺖ در ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺎه از ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺣﺰب
ﺑﻌﺚ ﺳﻮری و ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ.

 -١روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﻘﺒﺲ ﮐﻮﯾﺖ .١٩٧٨/٧/٦
 -٢ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ .١٩٧٦/١/١١
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ دﺳﺖ دوﺳﺘﯽ را ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎه دراز ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺮأت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
ﺑﻮد اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺖﮐﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻇﻮاھﺮ اﻣﻮر را ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ ﺣﯿﺮت زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻄﻮر اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪاری ﺑﯿﻦ ﺷﺎه ﮐﮫﻨﻪﭘﺮﺳﺖ و واﭘﺲﮔﺮا و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﻓﮑﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺖ ﻋﺮب دﺷﻤﻨﯽ دارد و ﺑﺮای ﺑﻠﻌﯿﺪن و ﺗﺼﺮف ﺧﻠﯿﺞ
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮات اﻧﻘﻼب ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
دﺷﻤﻨﯽ دارد ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟!.
اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ]ﻋﻘﺎﯾﺪ[ ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺳﻮی ﺗﭙﻪ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ آﻧﮫﺎ را اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن و
ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﺖ ]ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ[ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ» :ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻧﺼﯿﺮیھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺮاد دﯾﻨﯽ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ
رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ در ھﺮدو ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ«.
ﻧﺎم و ﻗﺒﯿﻠﻪی ﺻﺪر و ﺟﻨﮓ ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﻮﺳﯽﺻﺪر ،ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺰرگ در رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد و رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻆ
اﺳﺪ داﺷﺖ و ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﺟﻨﮓ ﻟﺒﻨﺎن ،در ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻮرﯾﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد
و رواﺑﻂ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮفھﺎ و ھﯿﺌﺖھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻮارﻧﻪ،
ﭼﭗﮔﺮاھﺎ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻟﺒﻨﺎن و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﮑﺎم ﻋﺮب داﺷﺖ.
ﻻزﻣﻪی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ و رواﻓﺾ ،روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺴﺮ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪر اﺳﺖ ،ھﻮﯾﺖ او اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل ١٩٢٨ﻣﯿﻼدی از داﻧﺸﮑﺪهی ﺣﻘﻮق و اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﮫﺮان ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ .از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺻﺪر ﻓﺮدی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ از
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ،اﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪاران او ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ،در ﻧﺠﻒ درس ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻗﻢ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻧﻪ در ﻧﺠﻒ و ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﺪر در ﺳﺎل ١٩٥٨ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ
ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﻟﺒﻨﺎن رﻓﺖ و ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ آل ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ را در ﺷﮫﺮ ﺻﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ِ
ﻧﺠﻒ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ً
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا او ﺑـﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»در ﺳﺎل  ١٩٥٨ژﻧﺮال ﺑﺨﺘﯿﺎر -ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﺮان -ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر را ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻣﻮال
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد  ..و ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،اﯾﻦ ﻓﺮد رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻋﻼی ﺷﯿﻌﻪ  -در ﻟﺒﻨﺎن  -ﺷﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﯿﺶ
از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮهی ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮد« .١
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪر ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن رﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏھﺎی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر وﻗﺖ
ﻟﺒﻨﺎن -ﻓﺆاد ﺷﮫﺎب -ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪای از ﺳﻮی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ،ﺑﻪ وی
ھﻮﯾﺖ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ اﻋﻄﺎء ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻮﯾﺖ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺴﯿﺤﯽ در
ﻟﺒﻨﺎن ،ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻗﺒﺎﺋﻞ و ﻃﻮاﺋﻔﯽ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز در ﻟﺒﻨﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ھﻮﯾﺖ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺆاد ﺷﮫﺎب اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا را
ﻧﺼﯿﺐ او ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻮﯾﺖ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮدی اﯾﺮاﻧﯽ اﻷﺻﻞ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﻧﺪک در ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟!.
ﺳﺘﺎرهی ]ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل[ ﺻﺪر در ﮐﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ درﺧﺸﯿﺪن ﻧﻤﻮد .ﻗﺪرت
ﻣﺎروﻧﯽھﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺎ او ھﻤﺮاه ﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳﯽ
ﺻﺪر ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﺎﻣﻪی او از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ رد ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﻣﺪارس و اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺒﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﻗﺮار داد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ او آن را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد:
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪی ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﺆﺳﺴﻪی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ،آ ﮐﺎدﻣﯽ درسھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﻌﮫﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ( و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و اﺣﺴﺎن ﺑﻮد.
درﺳﺎل  ،١٩٦٩ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ
ﮔﺎم از ﻧﻘﺸﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﯿﻌﻪ از اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﻟﺒﻨﺎن ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﯿﻌﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﻮارﻧﻪ ﺷﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺻﺎدر ﮔﺸﺖ.

 -١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﯾﺮان در رﺑﻊ ﻗﺮن« اﺛﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮی ص .١٦٥
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ﻃﺎﻋﻮن

ﮐﺎﻣﻞ اﺳﻌﺪ در ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪی ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺣﻮادث در ﺗﺎرﯾﺦ  ،١٩٧٥/١/٣آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رؤﺳﺎی ﺣﺮﮐﺖ  - ١ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻗﻀﯿﻪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻋﻼی ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ -ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺷﺎدی ﺧﻮد را از ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ«.
ﺳﭙﺲ اﺳﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر دراﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﭘﯿﺮو رﺋﯿﺲ ﺣﺮﮐﺖ و رھﺒﺮان آن ﺑﻮده اﺳﺖ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺒﮫﻢ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﯽ
ﺻﺪر و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ در
ﻟﺒﻨﺎن و ﺧﺎرج وﺟﻮد دارد«.
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ اﺳﻌﺪ در ﻣﻮرد ﺻﺪر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ در
 ١٩٧٨/٦/٢٦و ﻧﯿﺰ  ١٩٧٨/٩/١٩ﺻﺎدر ﮔﺸﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎی ﮐﻮﯾﺘﯽ در
 ١٩٧٨/٩/٢٩ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ از ﻣﺸﺒﻮه و ﮔﻤﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدن
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺻﺪر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
در آﻏﺎز دھﻪی ھﻔﺘﺎد ،ﺻﺪر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺷﻌﺎرھﺎی ّﺑﺮاﻗﯽ ﺑﺮای
آن وﺿﻊ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،آزادی ،ﻣﯿﺮاث ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ً
وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ -ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ درﺟﻨﻮب -آزاد ﮐﺮدن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ھﻤﻪی ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﯿﻌﻪ.
ََ
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺪر ﺷﺎﺧﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ را ﺗﺄﺳﯿﺲ و آن را »اﻣﻞ«
ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮی و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﺣﺮﮐﺖ او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺑﻮده و در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻪ در ﺑﯿﺮوت ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و
ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ]ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻼح اﺳﺖ[ و ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪن ﺟﻨﮓ
 -١اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﯾـﺎران رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﻓﺆاد ﺷﮫﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻨﺪ )ﻣﮑﺘﺐ دوم( .از
ﺑـﺎرزﺗﺮﯾﻦ اﻓﺴﺮان اﻃﻼﻋـﺎت ﮐﻪ در دورهی او ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﯿﻞ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻏﺎﺑﯽ ﻟﺤﻮد
و ﺳﺎﻣﯽ اﻟﺨﻄﯿﺐ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺗﺴﻠﻂ ﺣﺮﮐﺖ در دورهی ﺷﮫﺎب و ﭘﺲ از او ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎرل اﻟﺤﻠﻮ ﮐﻪ از
ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻮد ،اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻔﻮذ و ﺗﺴﻠﻂ آﻧﺎن در دوره ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ دوﺑﺎره ﻧﻔﻮذ
آﻧﺎن در دوره اﻟﯿﺎس ﺳﺮﮐﯿﺲ ﮐﻪ اﻓﺴﺮان ﻣﮑﺘﺐ دوم را ﮐﻪ در دوره ﺷﮫﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻮد،
آﻏﺎز ﺷﺪ.
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دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب زد .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز از وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺶ ،ﯾﮏ ﻣﯿﻦ
در ﭘﺎﯾﮕﺎه ]ﻧﻈﺎﻣﯽاش[ در ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ در اﻟﺒﻘﺎع ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ٣٦
ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ زﺧﻤﯽ ﺷﺪن  ٤٣ﻧﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ  ..ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر آﻣﺪه ،ﺻﺪر ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ را در ﺷﺸﻢ ﺟﻮﻻی ﺳﺎل ١٩٧٥ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم ﮐﺮد.
در ﺳﺎل  ١٩٧٤روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﻣﻮﺳﯽ
ﺻﺪر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻟﺒﻨﺎن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ وی در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
»اﻧﺘﻘﺎمﺧﻮاھﯽ ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه در ﺧﺎک ﮐﺮﺑﻼ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺠﺮای
َ
ﺣﯿﺎت ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ )اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن( ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
»اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺎ اﻟﻤﺘﺎوﻟﻪ ]ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﻣﺮدان
و ﮔﺮﻓﺘﺎری[ ﻧﯿﺴﺖ ]ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ اھﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ[ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎ راﻓﻀﻪ اﺳﺖ،
ِ
اﻧﺘﻘﺎم  ..ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد و دﺷﻤﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ]ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم[ و دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
ﭼﮫﺎرم ﺳﺎﮐﻨﺎن دﻧﯿﺎ را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ«.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺪر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻮﯾﯽ او آﻧﮫﺎ را
ﺑﺮای ﻣﻌﺮﮐﻪی دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮدن و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ دﺷﻤﻦ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﻟﺒﻨﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻘﺸﻪی ﺻﺪر

او ﯾﮏ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺴﻠﺢ داﺷﺖ )ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ( ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب و ﺑﯿﺮوت و اﻟﺒﻘﺎع ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی او ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮا ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﯿﻌﻪ در ارﺗﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻮرد
ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮد ،اﺣﻤﺪ ﺧﻄﯿﺐ )ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ( از آﻧﮫﺎ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪر و
ﭘﯿﺮواﻧﺶ رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط
ً
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن -ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻮارﻧﻪ  -ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪی ﺟﻨﮓ ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﮑﺎری ﺻﺪر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد .در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮی ﺳﻮرﯾﻪ ﺻﺎدر ﮔﺸﺖ ،ﻧﺼﯿﺮیھﺎی
ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﺘﯽ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺬھﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺸﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ
ﭘﺪر ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ُﻣﺮد او ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺻﺪر ﻧﯿﺰ -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻨﮓ و
ﻧﺰاع در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد -دﻋﻮﺗﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ]ﺿﻤﻦ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزهی او[ ﻋﺒﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و
اﻣﯿﻦ و ﻣﻌﺎون ھﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﯿﺮی در درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ در ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻣﻮارﻧﻪ در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وارد ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ؟ در ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ
ﯾﺎ ارﺗﺶ ﻟﺒﻨﺎن و ﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ...آﻧﮫﺎ ھﯿﭻ ﺳﺮی را از ﯾﺎران ﺷﯿﻌﻪی ﺧﻮد ﭘﻨﮫﺎن
ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺪون ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ و زﻣﯿﻨﻪای ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﻮارﻧﻪ در ﮐﺮﻧﺘﯿﻨﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺮزﻧﺪه و ﺑﯿﺪار
ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﺗﻮره ،زﺣﻠﻪ ،زﻏﺮﺗﺎ ،اﻟﺪاﻣﻮر و اﻟﺴﻌﺪﯾﺎت را
ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﮫﺎ اﻓﺘﺎد .ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ در وﺳﻂ
ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه و اﮔﺮ ورود ﻟﺸﮑﺮ ﺻﺎﻋﻘﻪی ﻧﺼﯿﺮیھﺎ و ﻓﺮار ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﯽ
از ﻗﺼﺮش ﻧﺒﻮد ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪھﺎی ارﺗﺶ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﺎخ ﺑﻌﺒﺪا را ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮدهﺑﻮدﻧﺪ .و ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻨﺎن از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺪت روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺧﺪام ،وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی
ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  ١٩٥٨وارد ﻟﺒﻨﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ
آن را رد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ ﺧﺪام درﺳﺖ اﺳﺖ و در ﺑﯿﺎﻧﻪھﺎی رﺳﻤﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه از
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺖ.
ھﻨﮕﺎم ورود ارﺗﺶ ﻧﺼﯿﺮی ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﻮﺳﯽﺻﺪر ﭼﮫﺮهی ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﻼﻣﯽ
و ﻣﯿﮫﻦﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻃﻨﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﻧﻘﺶ زﯾﺮ را ﺑﺎزی ﮐﺮد.
ﺑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺷﺎھﯿﻦ ،اﻓﺴﺮ ارﺗﺶ ﻟﺒﻨﺎن اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ از ارﺗﺶ ﺟﺪا ﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﻣـﺎت
ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪی ارﺗﺶ ﻟﺒﻨـﺎن ،اﻓﺮادی را ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺷﻤﺎل
ﻟﺒﻨﺎن ،اﺣﻤﺪ اﻟﻤﻌﻤﺎری ،از ارﺗﺶ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻧﺼﯿﺮی ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ارﺗﺶ ﻟﺒﻨﺎن
ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮارﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮ از داﺧﻠﺶ
از ﺳﻮی ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺎھﯿﻦ و ...ﺑﻪ آن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺻﺪر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ دﺳﺘﻮر داد
ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﺻﺪر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﮐﺮد .ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
 ،١٩٧٦/٨/١٢اﺗﮫﺎم ﺻﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در دل ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﻋﺮﺑﯽ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺻﺪر ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از
روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ً
ﺿﺮﺑﻪی ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﺟﺪا دردﻧﺎک ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﻟﺒﻨﺎن در
ﻗﺎھﺮه ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪی ﺻﺪر ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺸﻮرت و
ھﻤﮑﺎری او ﺑﺎ ﻣﻮارﻧﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﯿﺎن دارد.
ھﯿﭻ درﮔﯿﺮیای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ارﺗﺶ ﻟﺒﻨﺎن و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ -ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ وارد آن ﺷﻮﻧﺪ و
ً
اﺳﺮارﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮﻣﻼ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ در درﮔﯿﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻌﻠﺒﮏ و ھﺮﻣﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﯾﺤﻔﻮﻓﯽ ﻣﻔﺘﯽ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺬھﺐ آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ارﺗﺶ ﻧﺼﯿﺮی ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ رﻓﺖ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ارﺗﺶ ﻧﺼﯿﺮی ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻪ و ﺑﺮ روی ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ وارد ﺑﻌﻠﺒﮏ ﺷﺪ.
ﺻﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻧﯿﺰ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ رھﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮارﻧﻪ در ﺣﯽاﻟﻨﺒﻌﻪ و اﻟﺸﯿﺎح ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﯿﻌﯽ
در ﺑﯿﺮوت را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻮارﻧﻪ ﮐﺮد و آﻧﮫﺎ را در ﮐﺸﺘﻦ و ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻦ آزاد ﮔﺬاﺷﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ او ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺳﻠﺤﻪ زﯾﻨﺖ ﻣﺮد اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻣﺮد اﻧﺘﻘﺎﻣﯿﻢ و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﻮنﺧﻮاھﯽ آﻧﮫﺎ در ﺧﺎک ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﺠﺎﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ؟ و اﻧﺘﻘﺎم و ﺗﮫﺪﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺮد؟ و اﮔﺮ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻗﺘﻞ و وﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﺣﯽاﻟﻨﺒﻌﻪ و ﺷﯿﺎح را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺳﻼح ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟!.
ﺻﺪر ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰدور و ﺟﺎﺳﻮس
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و ھﻤﮑﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺧﺪام وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی ﺳﻮرﯾﻪ ،اﯾﻦ ﺳﻮ و آنﺳﻮ
ﻣﯽﮐﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺧﺪام از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ
ﻧﺸﺎﻧﺪن ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺎروﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را رد
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٦/٨/٥ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﺻﺪر درﺻﺪد ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﻘﻒھﺎی ارﺗﻮدﮐﺲ و ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ روم و ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏھﺎی ﻣﻮارﻧﻪ و ﺗﻌﺪادی از
ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻘﺎع در ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﻮاﯾﯽ رﯾﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪف از آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﻮریھﺎ و ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎن -ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ و
ً
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺘﺴﺒﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻼ آﻧﮫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ -از
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻗﺒﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺶ ﺻﺪر ﭘﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او را ﮐﺸﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻪاش
را در ﺑﻌﻠﺒﮏ وﯾﺮان ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ او از ﻣﺮگ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد و زﻣﯿﻦ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺮ
او ﺗﻨﮓ ﺷﺪ.
او ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﮔﺮﯾﺨﺖ و در ﺣﯽاﻟﺮوﺿﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮادران ﻧﺼﯿﺮیاش ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ و
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی او در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ و ﻧﺸﺴﺖھﺎ درﻟﺒﻨﺎن ﺷﺪ .ﺧﻮد
ﺻﺪر ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻋﻠﺖ دﯾﺪارھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ﮐﻪ در ﻇﺎھﺮ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ﺑﻮد!!.
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ]و ﻋﻤﻠﮑﺮد[ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺻﺪر ،ﺧﺸﻢ ﻗﺬاﻓﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻟﯿﺒﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و او را ھﻨﮕﺎم
دﯾﺪارش از ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ھﻤﺮاه دو ھﻤﺮاھﺶ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮد .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺪر از ﻗﺬاﻓﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻃﺌﻪای ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ آن دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎن آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻌﻠﻪھﺎی آن ،اﮔﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را ﻓﺮا ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ

 -١ﺻﺪر و ﭘﯿﺮواﻧﺶ
اﯾﻦ ﺟﺎﺳﻮس اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه اﯾﺮان او را ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻣﻮارﻧﻪ ﺑﻪ او ھﻮﯾﺖ

ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ داده ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ او اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺎدی داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ ]در
ﻟﺒﻨﺎن[ ھﻤﭽﻮن ﺻﺒﺮی ﺣﻤﺎده ،ﮐﺎﻣﻞ اﺳﻌﺪ و ﻋﺎدل ﻋﺴﯿﺮان ﺧﻮاب آن را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ.
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﻣﻪای را از ﻃﺮف ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﻧﺰد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻞ ﺷﻮد.
ﺗﻨﮫﺎ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺻﺪر ﺷﯿﻌﻪ را از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ و
ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ارﺗﺶ ﻧﺼﯿﺮی را ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن آزادی
ﺑﺨﺶ را ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪ ﺧﺎﺻﯽ را در اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از آن ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد و آﻧﮫﺎ را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در ارﺗﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﻟﺒﻨـﺎن ﺗﺂﻣﺮ و

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ

٣٣٣

دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ او ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾﻦ ارﺗﺶ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺧﺮاج
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ از ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪی ﻗﺎھﺮه ﺷﺪ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺸﮫﺎدی در ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ«.
)ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺻﺎدره از روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ .(١٩٧٨/٦/٢٦
 -٢ﻧﺼﯿﺮیھﺎ
آﻧﮫﺎ در اواﯾﻞ دھﻪی ﺷﺼﺖ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و در واﻗﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ

آوردن ﭘﻠﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ اھﺪاف ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ .رھﺒﺮ آﻧﮫﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﻗﻨﯿﻄﺮه را در ﺳﺎل  ١٩٦٧اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﻮری ھﻤﭽﻨﺎن در
ﻣﺮزھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﻗﻨﯿﻄﺮه
ﺗﻮﻃﺌﻪای ھﻮﻟﻨﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﻘﻮط ،ھﻤﮑﺎریھﺎی ﺑﯿﻦ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ً
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ھﻤﮑﺎریھﺎ ﺳﺮی ﺑﻮد و ﺑﻌﺪا ﮐﺸﻒ
ﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮان آﺷﮑﺎر و ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪ.
ﻧﻈﺎم ﻧﺼﯿﺮی -ﺻﮫﯿﻮﻧﯽ ﺳﻮرﯾﻪ از ﮐﺴﯿﻨﺠﺮ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﭘﯿﻤﺎنھـﺎ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﮔـﺎم ﺑﻪ ﮔﺎﻣﯽ را ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﯿـﻞ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ وامھﺎی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪای ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻪ در  ١٩٧٦/٩/٢٩ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ:
»اﻣﺮوز ﺷﻤﻌﻮن ﭘﺮز  -وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ وﻗﺖ  -ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ھﺪف ﯾﮫﻮد ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ
ﻟﺒﻨﺎن ،ھﻤﺎن ھﺪف دﻣﺸﻖ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را از
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎز دارﯾﻢ«.
ارﺗﺶ ﻧﺼﯿﺮی ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺮ
آن اﺗﻔﺎق ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وارد ﺧﺎک ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ورود ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺷﻮروی در دﻣﺸﻖ ﺑﻮد و در دﯾﺪارھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺪ اﻋﻼم
ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻮروی در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻟﺒﻨﺎن ھﻤﺮاه ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ارﺗﺶ ﻧﺼﯿﺮی ﺑﻪ ﺧﺎک ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ .وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ورود ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻟﺒﻨﺎن اﻋﻼم داﺷﺖ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎﻣﯽ از
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد .در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٦/٦/٢روزﻧﺎﻣﻪی ﺗﺎﯾﻤﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ:
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ﻃﺎﻋﻮن

»ورود ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ ]و ﺗﺸﻮﯾﻖ[ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮای ﺟﻨﺎح
راﺳﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﯽﺳﺮ و ﺻﺪای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد«.
اﺳﺤﺎق راﺑﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در ﺳﺨﻨﺎن ﺻﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ رادﯾﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
آن را ﭘﺨﺶ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ» :اﺳﺮاﺋﯿﻞ ھﯿﭻ ﺳﺒﺒﯽ را ﺑﺮای ﻣﻨﻊ ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﻪ در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﻋﻤﻖ ﺧﺎک ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ را ھﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داده و
ھﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﺎر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﮕﺮان ﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ درﺑﺮ دارد«.
 -٣ﻣﻮارﻧﻪ
]ﮔﺮوھﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ[ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و

ھﻤﮑﺎریھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و دوﻟﺖھﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻧﮑﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﻮزش اﺳﻠﺤﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ و از ﺳﻮی اﯾﻦ
دوﻟﺖ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎی اﺳﻠﺤﻪ و ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎدی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮارﻧﻪ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺪ و ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺼﯿﺮی رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و رواﺑﻂ ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﻦ آن دو ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
آﻧﮫﺎ ﮐﻤﮏھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽﺻﺪر ﮐﺮدﻧﺪ و او را در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ رﺋﯿﺲ و ﺑﺰرگ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ
ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ و ﭼﻪ در ﺣﯿﻦ آن ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐـﻪ ﻣﺮدم از ﺧﯿـﺎﻧﺖ ﺻﺪر در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻨﺒﻌﻪ ﻣﺘﻌﺠﺐ و ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪﻧﺪ
ﮐـﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ آن را ﺑﺪون ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻮارﻧﻪ ﮐﺮد ،ﻣﺤﻤﺪﯾﻌﻘﻮب از
ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼی ﺷﯿﻌﻪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺸﻮد اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ را
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ .روزﻧﺎﻣﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﯽ ﻗﺮار اﻋﻄﺎی ﺑﯿﺴﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮهی ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮرھﺎی رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺣﯽاﻟﻨﺒﻌﻪ
و ﺷﯿﺎح ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در دﯾﺪاری ﮐﻪ ﻓﺮﻧﺠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی
ﺷﯿﻌﻪ و در ﺣﻀﻮر اﺑﺮاھﯿﻢ ھﻮﯾﺠﯽ -از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻮرﯾﻪ  -داﺷﺖ ،رخ داده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺷﯿﻌﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻓﺮﻧﺠﯽ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﯿﺎس ﺳﺮﮐﯿﺲ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در اواﯾﻞ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ١٩٧٦رخ داد«.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ

٣٣٥

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ و ﻧﺼﺎرای ﻣﻮارﻧﻪ و ﺷﯿﻌﻪ و دوﻟﺖھﺎی ﺑﺰرگ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﯾﮏ
ﻃﺮف ﺟﻨﮓ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ و
ﻃﺮف ﻣﻐﻠﻮب ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﯽﺻﺪر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ھﺪف ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ،
ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ!!.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد

اﮔﺮ رھﺒﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻟﺒﻨﺎن  -ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن رؤﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و
ً
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ  -ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎرھﺎ از ﺻﺪر و ﺣﺎﻓﻆاﺳﺪ ﻓﺮﯾﺐ
ﻧﻤﯽﺧﻮردﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ از ﯾﮏ ﺳﻮراخ دوﺑﺎر ﮔﺰﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ رھﺒﺮان ﺑﺎرھﺎ و
ﺑﺎرھﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﻧﺪ.
در داﺧﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد را دراﻧﻘﻼب ھﺸﺘﻢ آذار ﺳﺎل  ١٩٦٣ﻓﺮﯾﺐ
دادﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺻﺮی  ١ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺎﺻﺮیھﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺜﯽھﺎ در ھﺸﺘﻢ آذار ﭘﯿﺮوز ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ.
ّ
ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺎر زدن ﻧﺎﺻﺮیھﺎ و ﯾﮑﻪﺗﺎزی ﺣﺰب ﺑﻌﺚ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﺑﻪ
ﻣﺆﺳﺲ ﺣﺰب ﺑﻌﺚ و ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻣﺘﻔﮑﺮ آن ،ﻣﯿﺸﺎل ﻋﻔﻠﻖ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﺑﻪ
رﺟﻌﯿﺖ و ﻣﺰدور ﺑﻮدن ﻣﺘﮫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻓﺮد دوم ﺣﺰب ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻼح ﺑﯿﮑﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﺋﯿﺲ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﻃﺮد و ﺑﯿﺮون
ﮐﺮدن ﻋﻔﻠﻖ و ﺑﯿﮑﺎر اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد و اﻣﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ او ﻧﯿﺰ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ً
ﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ او را ﯾﮏ ﻣﺪت ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده و
ﺳﭙﺲ از ﺳﻮرﯾﻪ اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻠﻖ ﺳﺮاغ ﻣﻨﯿﻒ رزار آﻣﺪﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﺰب ﺑﻮد و
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ دورهی او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪ ﺑﻪ او ﻧﯿﺰ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و او ھﻢ از ھﻤﺎن ﺟﺎ ﮐﻪ
آﻣﺪه ﺑﻮد )ﺑﻪ اردن( ﮔﺮﯾﺨﺖ.
ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ أﺗﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ و زﻋﯿﻦ را
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺟﻨﮓ  ،١٩٦٧از ﻣﮑﺮ و

 -١اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در  ١٩٦٣/٧/١٨رخ داد.

٣٣٦

ﻃﺎﻋﻮن

ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻧﺎﺟﯽ ﺟﻤﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ و ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎر ﺟﻨﮓ
ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﮫﺎ دﭼﺎر ﺷﺪ.
در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ھﻤﻮاره اﻣﻮر را از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺑﺮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از
ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ ﺿﺮر و زﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و
ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻃﺎﺋﻔﻪاش ﺳﻮد و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽاﻧﺪوﺧﺖ.
اﻣﺎ در ﺑﻼد ﻋﺮﺑﯽ ،ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ او را ﻓﺮﯾﺐ داده و ﺟﻨﮓ  ١٩٦٧را ﺑﺮ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او
ﻧﺴﺒﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از او ﻧﻮﺑﺖ اﻧﻮر ﺳﺎدات ﺑﻮد .در اﺑﺘﺪا در ھﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺎ او
ً
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ او زﺧﻢ زﺑﺎن ﻣﯽزدﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ،
دﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮐﺎری زدﻧﺪ ﮐﻪ او اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺟﻨﺒﻼط ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﺮادران ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮد در ﻋﺮاق را از اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖھﺎ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ]ﺧﯿﺎﻧﺖھﺎی آﻧﺎن[ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮﻻن را در ﺳﺎل
 ١٩٦٧ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ اراﺿﯽ دﯾﮕﺮی را در ﺟﻨﮓ  ١٩٧٣ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن در ﺻﺪد ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﯿﺴﻨﺠﺮ ﯾﮫﻮدی ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ
و رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ را ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻮل و وامھﺎی زﯾﺎدی درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻮارﻧﻪ ،ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻟﺒﻨﺎن ھﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺻﺪر و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ،ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﻮرﯾﻪ و دﺷﻨﺎمﮔﻮﯾﯽ و
ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ،اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﻗﻒ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺸﮫﺎدی در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺪﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ درﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪای ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ رخ
داد .ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺿﺮﺑﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻪ ﺻﯿﺪا زدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺧﺮاج ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺴﻠﺢ از
ﺟﻨﻮب ﺷﺪﻧﺪ .ﺻﺪر اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی
اﺿﻄﺮاری دوﻟﺘﯽ )ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ( در ﺟﻨﻮب ﺷﺪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻨﺎن در ﺻﻠﺢ
ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﺗﺶﺑﺲ را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﺿﻄﺮاری ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﺪر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻗﻮات را ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ

٣٣٧

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ در ﺟﻨﻮب ،ﺑﺎ ﯾﮫﻮد در ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺳﻌﺪ ﺣﺪاد و ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺒﻨﺎن دﺳﺘﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎدن ارﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب را ﺻﺎدر ﮐﺮد،
ﻣﻮﺿﻮع ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﻣﻮارﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮫﻮد ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﺑﯿﺎر ﺟﻤﯿﻞ رھﺒﺮ ﮐﺘﺎﺋﺐ ﮔﻔﺖ:
»ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﻮارﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮫﻮد ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ«.
ﺳﻌﺪ ﺣﺪاد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ :اﻋﯿﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی اﯾﻦ دوﻟﺖ را
]ﯾﮫﻮد[ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎ ﯾﮫﻮد در
ﺟﻨﻮب اﺷﺎره داﺷﺖ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻠﺴﻪای را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﺑﯿﺎﻧﻪای را ﺻﺎدر ﮐﺮد
ﮐﻪ در آن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ارﺗﺶ دوﻟﺘﯽ ﻟﺒﻨﺎن در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن ،ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ﺳﻌﺪ ﺣﺪاد را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﻋﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ در ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﯾﮫﻮد ھﻤﮑﺎری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻨﮫﺎ از ﺗﺮس ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﮕﯽ و ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮردن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﺑﻮدﻧﺪ) .ﺑﯿﺮوت  -ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ (١٩٧٩/٤/٢٠
ﺑﻪ ﺑﯽاﺳﺎس و ﺑﯽارزش ﺑﻮدن ﺗﮑﺬﯾﺒﺸﺎن در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ :اﻋﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻨﮫﺎ
از ﺗﺮس ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺠﺒﻮرﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﺑﻮدﻧﺪ .آﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺳﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
روﯾﺪادھﺎ ،ﭘﯿﺮوان ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه رھﺒﺮاﻧﺸﺎن در ﺗﺠﺪﯾﺪ رواﺑﻂ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم ﻧﺼﯿﺮی ﺳﻮرﯾﻪ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟! ]ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ[ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﮫﺎ اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن-
ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ -را در ﺳﺮودھﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!!.
آﯾﺎ ﻣﻠﺘﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ دﯾﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻼدان ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
ﻗﺎﺗﻼﻧﺶ آوازﺧﻮاﻧﯽ و ﺗﺮاﻧﻪﺧﻮاﻧﯽﮐﻨﺪ ١؟
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر و اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ

ھﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺷﮏﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﻮﺳﯽ
ﺻﺪر را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻗﻀﯿﻪ را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،از ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ در
ً
 -١از ﺟﻤﻠﻪ رھﺒﺮان ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺿﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ،ﮐﺎﻣﻞ اﺳﻌﺪ ،ﻋـﺎدل ﻋﺴﯿﺮان ،ﮐـﺎﻇﻢ ﺧﻠﯿﻞ و ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ .ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت آﻧـﺎن در
روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن اﻟﻨﮫﺎر اﻟﻌﺮﺑﯽ و اﻟﻮﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
 ، ١٩٧٨/٢/٤ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/٤/٢٠و اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺻﺎدره از ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺻﺪر اﻧﺠﺎم داد ،در ﺗﺎرﯾﺦ .١٩٧٨/٦/٢٦
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﺪر ﻣﺘﻌﺠﺐ و ﺣﯿﺮان ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽﺻﺪر رھﺒﺮ
ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﯾﻦ رھﺒﺮی را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارد )و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻧﮫﺎ ﻗﺒﻞ
از اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم ﺑﻮد(.
اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﻨﺎن دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد آﻧﮫﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎورﻣﺎن
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و راﺳﺦﺗﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪای زﯾﺮ ﻧﯿﻢﮐﺎﺳﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺻﺪر ﺑﻪ ﺳﯿﺪھﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺎﺋﻔﻪی ﺷﯿﻌﻪ ،از
ِ
اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ  -ﭼﻪوﻗﺖ و در ﭼﻪزﻣﺎﻧﯽ اھﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
از ﻓﺎرس ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ ﮐﻢ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ و ﺑﺎ زور ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اھﻞ
ﺑﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ روا داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟!.
اﯾﻦھﺎ در وﺟﻮه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺑﺖ و ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ دارﻧﺪ .اﺣﻤﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ
دﺧﺘﺮ ﺻﺪر ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ
ﭘﺴﺮ
ِ
دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ازدواج ﮐﺮده و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ِ
ﻧﻮهی ﺧﻤﯿﻨﯽ ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻮد ﺻﺪر ﻧﯿﺰ -ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ  -ﺷﺎﮔﺮد
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻗﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وﻗﺖ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﯾﺮان ،دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ - ،ﭘﺴﺮﺧﻮاھﺮ ﺻﺪر -اﺳﺖ و ﺑﺎ
او ﻣﺪت زﯾﺎدی را در ﻟﺒﻨﺎن زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯽﺻﺪر ﻧﯿﺰ او را ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در
رﺷﺘﻪی ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی رﺳﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن او ﻋﻼﻗﻪی زﯾﺎدی
ﺑﻪ ﻧﻮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﺷﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﺪر رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﮫﻨﺪس ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن و دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی و ﺻﺎدق
ﻗﻄﺐزاده داﺷﺖ و ھﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﺖ آﻧﮫﺎ در ﻟﺒﻨﺎن در ﺳﺎل ١٩٧٤ﻣﯿﻼدی ،ﻣﻮﺳﯽﺻﺪر ﺗﻤﺎم
١
ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪتھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ،وزﯾﺮ دﻓﺎع اﯾﺮان ،از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎران ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻮد .او ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺪرﺳﻪای در ﺻﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪر آن ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
َ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ا َﻣﻞ ،ﻗﺒﻞ از ﮔﯿﺮودارھﺎی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻮد .١
 -١ﻣﺠﻠﻪ اﻟﺤﻮادث ،ﺷﻤﺎرهی  ١١٦٤ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/٢/٢٣در دﯾﺪار وی ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ
َ
ﺟﻨﺒﺶ ا َﻣﻞ.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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وزﯾﺮ دﻓﺎع اﯾﺮان در ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻤﺮان و در اﯾﺮان ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ
ﺷﺪ .ﻧﻘﺸﻪی ﺷﯿﻌﯿﺎن وﻃﻦ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،او ﯾﮏ ﺳﺎل رﺋﯿﺴﯽ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﯾﮏ
ﻣﻘﺎم اﯾﺮاﻧﯽ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﮫﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و زﯾﺮﮐﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪّ .ﻓﻌﺎﻻن
اﺳﻼﻣﯽ از ﺧﻮاب و ﺟﮫﻞ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟!.
ﻣﻮﺳﯽﺻﺪر ھﻤﭽﻨﯿﻦ رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری داﺷﺖ .رﺿﺎ ﺻﺪر از
آﯾﺎت ﺑﺰرگ و ﺳﺮﺷﻨﺎس در اﯾﺮان ،ﺑﺮادر ﺑﺰرگ او ﺑﻮد.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ رﺑﻮدن ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت ﻧﻮﺷﺖ و از
او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ او ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ  -رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر
ﻧﺼﯿﺮی ﺳﻮرﯾﻪ  -در ﺧﻼل ﮐﻨﮕﺮهی ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻮﺷﺖ و در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪی ﺳﯽ.ﺑﯽ.اس آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ دو روز ﻗﺒﻞ از آﻣﺪﻧﺶ از ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻟﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻀﯿﻪی اﻣﺎم ﺻﺪر دﻋﻮت ﮐﺮدهام ،اﻣﺎ ﺗﺎ
اﻵن ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪام و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻻزم ]ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ[ را اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺻﺎدق ﻗﻄﺐزاده را ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه درﺑﺎرهی
ﺻﺪر ﺑﻪ ﻟﯿﺒﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد .ﻗﻄﺐزاده ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻗﺬاﻓﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﻗﻀﯿﻪ
را از ﻧﻈﺮ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮر ھﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﭘﺨﺶ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزﻧﺪ) .اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺷﻤﺎرهی
 .(١١٠ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻨﻮز در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﺻﺪر ﺣﺘﻢ و ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رؤﺳﺎ و
ﺣﮑﺎم ﻋﺮب ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮهی ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻧﺠﻔﯽ و
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﻦ ﻗﻤﯽ از ﮐﺮج و آﯾﺖاﻟﻠﻪ رﺿﺎ ﺻﺪر ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ھﻤﺴﺮ دﺧﺘﺮ رﺿﺎ ﺻﺪر ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﺣﻮادث ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ و اﺧﺮاج ﺷﺎه از اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

 -١اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺷﻤﺎرهی  ،١٣٨ﺗﺎرﯾﺦ .١٩٧٩/١٠/٤-١٠
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ اﯾﺮان ،ﻧﯿﺰ در دﯾﺪار ﻋﺪهای از ﻟﺒﻨـﺎﻧﯽھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘـﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾـﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﮫﻢ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی دوﻟﺘﺶ،
١
ﺗﻼش ﺑﺮای آزاد ﮐﺮدن ﻣﻮﺳﯽﺻﺪر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و ﺳﺨﻨﮕﻮی رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان،
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﯾﺮان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪی ﺻﺪر ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد:
»ﻣﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻤﺎی رﺑﻮدن و ﺣﻞ ﻗﻀﯿﻪ ھﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ راه
ﺣﻞھﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻏﯿﺮدﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ دارد و ﻣﺎ ھﺮ راھﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ھﺪﻓﻤﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،
اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ،ﻣﮫﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻟﯿﺒﯽ
ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ھﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺪارد.
ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺎم ﺻﺪر ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ ،ﺗﺠﺎوزی آﺷﮑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ً
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ از اﺧﻔﺎی او ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻗﺪرتھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺑﮫﺮه ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﺗﺎ اﺗﺤﺎدی ﺿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزادی و ﺣﺮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ھﺘﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺷﮑﻞ ﻧﮕﯿﺮد« .٢
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ را زﯾﺎد ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن
وھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽھﺎ اﺷﺎره دارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات اﺳﺖ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ  -رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﯾـﺮان  -ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﺒـﺎل از ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ و ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮاری
رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻟﯿﺒﯽ را ﺗـﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ رﺑﻮدن ﻣﻮﺳﯽﺻﺪر ،رد ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﻮد دﯾﺪﮔـﺎه اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽﺻﺪر؛ ﭘﺲ او ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺧﻤﯿﻨﯽ و دوﺳﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎت و رﻓﯿﻖ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻗﻄﺐزاده و...
اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن او ﻧﯿﺰ در ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان دو ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان و ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت روی داده ،ﺻﺪر ،رھﺒﺮ و ﺑﺰرگ ﺑﯽرﻗﯿﺐ ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﻟﺒﻨﺎن در ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ از ﺑﻘﺎع ﺗﺎ دﻣﺸﻖ -در ﺧﻼل ﮐﻨﮕﺮهی ﭘﺎﯾﺪاری -ﺑﺎ رؤﺳﺎی ﻋﺮب ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺬاﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی دﻣﺸﻖ ﻣﺼﯿﺒﺖزده ﯾﮏﺻﺪا اﺳﻢ
 -١ﻣﺠﻠﻪی اﻟﺤﻮادث :ﺷﻤﺎرهی  ،١١٦٣ﺗﺎرﯾﺦ .١٩٧٩/٢/١٦
 -٢اﻟﻨﮫﺎر اﻟﻌﺮﺑﯽ و اﻟﺪوﻟﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ .١٩٧٩/١٠/٨-١٤
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ﺻﺪر را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ و ھﺮﮔﺎه ﺻﺪر از ﻏﯿﺒﺘﺶ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد ،ﺷﯿﻌﯿﺎن از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم
َ
١
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﺎد ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﺷﮫﺮت او ﺑﯿﺶ از ﺷﮫﺮت اﺳﺘﺎدش ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺼﯿﺮیﻫﺎ و اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ

دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ،در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺸﺮﯾﻦ ]ﺳﻮرﯾﻪ[ ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ھﺮ ﻧﻮع ﮐﻤﮑﯽ را
ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﮐﻤﮏھﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه داﺷﺖ .٢
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﺶ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و
اﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﮏھﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه
داﺷﺖ ،اﻣﺎ از ﺷﮑﻞ و ﻧﺤﻮهی اﯾﻦ ﮐﻤﮏھﺎ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﮑﺮد.
آﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن
آزادیﺑﺨﺶ ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش ﻣﯽداده اﺳﺖ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﮏھﺎی او ،ﮐﻤﮏھﺎﯾﯽ ﻣﺎدی
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻓﺮاریھﺎ ﻣﺄوی و ﭘﻨﺎه ﻣﯽداده اﺳﺖ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ را در ارﺗﺒﺎط دادن
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﺟﻮاز
ﺳﻔﺮ ﻣﯽداده اﺳﺖ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدق ﻗﻄﺐزاده داده ﺑﻮد؟!.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از رواﺑﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮی ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ً
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻧﺎﭼﺎرا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دورهای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ،ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻋﺮاق ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و
ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
 در اول ﻣﺎرس ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﺪف ،ﻓﮫﻤﯽ ھﻮﯾﺪا ،ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ را ﺑﺎﺧﻤﯿﻨﯽ ﺻﻮرت داد ،ﮐﻪ در آن از رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻠﺶ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﯾﺖ و
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺳﺆال ﺷﺪ .او ﻧﯿﺰ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ او در ﻧﻈﺮ دارد
 ٢ﯾﺎ  ٣روز در ﮐﻮﯾﺖ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮود.

 -١ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﯾﺮان و ﻟﯿﺒﯽ ﺣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﮫﺎ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﺣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﯽ ﺑﮫﺎﯾﯽ را ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺻﺪر را آزاد ﮐﺮده و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖ
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ را در دﻋﻮت ﻗﻮﻣﺶ در ﻟﯿﺒﯽ ﺑﺎز ﺑﮕﺬارد .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ
 -٢ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎی .١٩٧٩/٩/١٩
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ﻃﺎﻋﻮن

ً
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا رﻓﺘﻦ او ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ و او ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ راز
ً
و ِﺳ ّﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ آن ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا او ﺳﻮرﯾﻪ را در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ او ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ در دوﻟﺖھﺎی دﯾﮕﺮ داﺷﺖ؟!.
 در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/١/٢٧روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﻮﯾﺘﯽ اﻟﻘﺒﺲ ،ﺧﺒﺮ زﯾﺮ را درج ﻧﻤﻮد» :در ﻃﻲ دوروز آﯾﻨﺪه ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻤﯿﻨﻲ در راه ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه دﻣﺸﻖ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻆ
اﺳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻌﮑﺎس اوﺿﺎع ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺟﻠﺴﻪاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ«.
ً
اﻣﺎ در ﺗﮫﺮان ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ )ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮودﮔﺎه دﻣﺸﻖ رود( ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ.
 ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎر و ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﻮﺷﺖ ،ﺳﺘﻮد.
دﯾﺪﮔﺎه اﺧﯿﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ،از اﺳﺒﺎب ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ و ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻋﺮاق
و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد.
اﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮد و ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ
اﻧﻘﻼب را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
را ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت و ھﯿﺌﺖ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد.
روزﻧﺎﻣﻪی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﮔﺎردﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻮﺷﺖ:
»ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن رﻓﺘﻦ ﻋﺮﻓﺎت ﺑﻪ اﯾﺮان از ﺳﻮی ﺳﻮریھﺎی ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ
ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ،ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﺎزی ﻧﺰدﯾﮑﯽ دو ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ اﻧﺠﺎم آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ در واﻗﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪان اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ او ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﺮاﻗﯽھﺎ را ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ«.
ﺑﯿﺎن و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺎردﯾﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﮫﻢ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ در اﺧﺘﺼﺎص دادن ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت ،آﺷﻔﺘﮕﯽ و
ﺳﺮاﺳﯿﻤﮕﯽ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪی ﻏﺮﺑﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺖ.
در آﺧﺮ ﻣﺎه ﯾﻨﺎﯾﺮ ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻮﭼﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ ،ھﻮاﭘﯿﻤﺎی او از ﻓﺮودﮔـﺎه دﻣﺸﻖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ اﯾـﺮان
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ﺣـﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﺮای او ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ھﻤﮑﺎری
ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و ﮐﺘﺎﺋﺐ را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن در آوردﻧﺪ.
ﻧﺸﺮﯾﻪی »ﺷﮫﯿﺪ« ﮐﻪ زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ً
ﻓﺮاواﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮب ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ و اﻣﺮوزه در
ﻗﺎﻟﺐ ھﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﺸﺮﯾﻪی
ﺷﮫﯿﺪ ،در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﺷﻤﺎرهی  ١١ﺗﺎرﯾﺦ ١٩٧٨/١١/٦ ،١٩٧٨/١١/٢٠
و  ،١٩٧٨/١٠/١٠ﺷﻤﺎرهی  ١٢ﻣﻮرخ  ،١٩٧٨/١٢/١٢و ﺷﻤﺎرهی  ١٣ﻣﻮرخ
) ١٩٧٩/١/١٢ﺟﻨﺒﺶ آزادی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان( اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهھﺎ ،ﻧﺸﺮﯾﻪی ﺷﮫﯿﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﻤﭽﻮن
دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ،ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اردن ،ﻣﻐﺮب و ﻋﻤﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ )ﺟﻤﮫﻮری( ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺼﺮ ،ﻋﺮاق ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻟﺒﻨﺎن.
اﯾﻦ ﺗﮫﺎﺟﻤـﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻮد و ﺗﻨﮫـﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻌﺜﯽ
ﻋﺮاق ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﻮﺷﻪای
از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﻢ:
ﺣﺮﮐﺖ ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺮاق -ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺤﻄﺴﺎﻟﯽ درزﻣﺎن
»اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ -ﺗﺸﮑﯿﻼت و
ِ
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻗﺎﺳﻢ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد و ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم و ﺧﺮاﺑﯽ اوﺿﺎع در
زﻣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎرف اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد و اﻻن ﻧﯿﺰ آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻼ و
ﻧﻮﮐﺮان ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺻﺪام و ﻧﻮﭼﻪھﺎی ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ
ﻋﺮاق را در ﻣﺴﯿﺮ آزادی ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺣﻮل
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺈذن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ« .١
ھﺠﻮم آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺒﺮﻧﺪ،
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﮕﻔﺖآور ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻨﺘﮫﺎ ﻧﮑﺘﻪی ﻏﺮﯾﺐ و ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻋﺠﯿﺐ ﻋﺪمﺗﻌﺮض و ھﺠﻮم ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ.

 -١اول ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  .١٣٩٩در ﻣﺤﺎﺿﺮهای ﮐﻪ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪی اﻟﺰھﺮاء ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻣﮫﺪی اﻟﺤﺴﯿﻦ و
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ...اﻧﻘﻼب ﻓﺮدا" ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ از ھﺠﻮم آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق و ﺳﮑﻮت آﻧﮫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻌﺜﯽ ﺳﻮرﯾﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدی ﺣﺰب )ﺣﺰب ﺑﻌﺚ( و
ﺷﻌﺎرھﺎ و اھﺪاف آﻧﮫﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ و
ھﺮﯾﮏ از دو ﻃﺮف ،دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی ﺣﺰب ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در
ﺑﻌﺚ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در رادﯾﻮ دﻣﺸﻖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎر ﻣﯽزد:
اﯾﻦ ﺣﺰب ِ
»اﯾﻤـﺎن آوردم ﺑﻪ )ﺣﺰب( ﺑﻌﺚ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻋﺮب ﺑﻮدن،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ھﻤﺘﺎ ﻧﺪارد«.
ﺑﻌﺚ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را در ﻣﻮزه ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺎک و
اﯾﻦ ﺣﺰب ِ
ﻣﻨﺰه و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ او ﮐﻔﺮ ﺑﻮرزﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﻠﻄﺎن ﺷﮫﺮ ﺣﻤﺎة و ﻣﺴﺠﺪ اﻣﻮی در ﺷﮫﺮ دﻣﺸﻖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰار در اﯾﻦ
دو ﻣﺴﺠﺪ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺳﻘﻮط ﻗﻨﯿﻄﺮه را
ﭘﺨﺶ ﮐﺮد و ﺧﻮد اﺳﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮫﻮد ھﻤﮑﺎری ﮐﺮد و رواﺑﻂ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی
آﻣﺮﯾﮑﺎ را اﻋﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﻮارﻧﻪی ﻟﺒﻨﺎن ھﻢﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪ .اﯾـﻦ ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺬر
رذﯾﻠﺖ و ﭘﺴﺘﯽ را ﮐﺎﺷﺖ و ﻓﺴـﺎد و ﺑـﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری و رﺷﻮهﺧﻮاری را در ﺳﻤﺖوﺳﻮی
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم ﻧﺸﺮ و اﺷﺎﻋﻪ داد .و اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺸﺎر ﺑﺮ داﻋﯿﺎن
ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ و ﺑﺎ ﻃﺮد و راﻧﺪن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ
ھﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن را ﺑﺎﻻی ﭼﻮﺑﻪی دار ﺑﺮد و رزق و روزیﺷﺎن را ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻮد و آﻧﮫﺎ
را در زﻧﺪانھﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ]ی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ[ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ از ]دﺳﺘﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ[ ﺳﺎواک ﺷﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ )اﻧﻘﻼب اﯾﺮان( و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻻ
اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ و ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻧﺪای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺮ و اﻟﺤﺎد را ﺳﺮ ﻣﯽدھﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
رواﺑﻂ را ﺑﺎ ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﺟﮫﺎن
ﻋﺮب و اﺳﻼم ﻣﯽﺗﺎزد و ﺳﻮرﯾﻪ را از آن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟!.
ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﭘﯿﺮو ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﻘﯿﺪهی دﯾﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ در دﻣﺸﻖ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ آن
ً
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﯽدﯾﻦ و ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺆﻣﻦ ،اﺻﻼ ﻣﮫﻢ
ﻧﯿﺴﺖ؟!.
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ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﯿﺮو و ﻃﺮﻓﺪار ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن ﺣﺎﮐﻢ در
ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
ﺗﮫﺮان ﺑﻮده و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آﻣﺎده ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﻮری ،دﯾﺪارھﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﺳﺎل ،١٩٧٩/٤/١٥اﺣﻤﺪ اﺳﮑﻨﺪر ،وزﯾﺮ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و ﻧﺎﻣﻪی ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ را در
ﻗﻢ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺸﻮرش از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﺟﻮاب
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در آن از او ﺑﺮای دﯾﺪار از اﯾﺮان دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای او
ﺑﺮد .ﺑﻌﻀﯽ از روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺪارھﺎﯾﯽ در ﭘﺸﺖ درھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﻦ
ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﺣﻤﺪ اﺳﮑﻨﺪر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪی اﺳﺪ ﺑﺮای ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺧﺪام وزﯾﺮ
اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﺣﻤﺪ اﺳﮑﻨﺪر ﻧﺼﯿﺮی ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻌﯽ در ھﯿﺌﺖ
رھﺒﺮی ﻃﺎﺋﻔﻪاش دارد ،اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮدن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ او ﻧﺪاد.
اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎی دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺧﺪام در اواﺧﺮ
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و ﺿﻤﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﻪی اﺳﺪ را ﺑﻪ او ،ﺗﺤﻮﯾﻞ داد .رھﺒﺮ
اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﺧﻮد را از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮی اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ و ﺿﻤﻦ آرزوی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوﻟﺖھﺎی ﺑﯽﻃﺮف ،دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی
وﻗﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای دﯾﺪاری از ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و ﺟﻠﺴﻪای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﺼﯿﺮی ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺧﺪام ،ﻧﯿﺰ در آن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ و دﺳﺘﮕﺎهھﺎی
رﺳﺎﻧﻪای ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﺪار
در ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎه ﻧﮫﻢ ﺳﺎل ١٩٧٩ﻣﯿﻼدی روی داد.
دراﯾﻦ ﻣﺪت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ رﺋﯿﺲ دادﮔﺎهھﺎی اﯾﺮان ،ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻮهی رھﺒﺮ
اﯾﺮان ،دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و ﺳﺨﻨﮕﻮی رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،از ﺳﻮرﯾﻪ
دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻗﻢ ﺑﺮود ،اﻣﺎ اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﮫﺘﺮﯾﻦ آن ،ﺗﯿﺮﮔﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻮد ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی وﺣﺪت ﺑﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .ازدﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ،ﺗﯿﺮﮔﯽ رواﺑﻂ
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ﻃﺎﻋﻮن

اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﺮ اﺳﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای او روﺑﺮو
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ھﻤﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮی را ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﻌﺪ
از اﯾﻨﮑﻪ ِﺳ ّﺮی و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ رواﺑﻄﯽ آﺷﮑﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﻼمﮔﺮاھﺎ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻧﮑﺎر ،آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﻏﻔﻠﺖ و ﺳﻄﺤﯽﻧﮕﺮی رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ اوﺿﺎع ﺳﻮرﯾﻪ را ﻋﻠﯿﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺸﻮراﻧﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﺶ دارﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ-
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و درﻧﺸﺮﯾﻪھﺎﯾﺸﺎن -ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ،
ﻃﺎﺋﻔﻪی ﻧﺼﯿﺮی را ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .و ھﺮ ﻧﻮع ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ
را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ!!.
اﻣﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ رھﺒﺮی و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ ،رﺳﺘﮕﺎر و ﭘﯿﺮوز
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﺳﺮار ﺧﻮد را ﺑﺎ
دﺷﻤﻦﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ...ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ! آﯾﺎ اﯾﻨﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ]و
ﺗﻤﺠﯿﺪ[ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ او از اﺳﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪن او و
ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﻪ ذﺑﺢ ]و ﮐﺸﺘﺎر[ اﺳﻼمﮔﺮاھﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؟! آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ً
آﻧﮫﺎ را در رﻧﺞھﺎﯾﺸﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ؟ ]اﺻﻼ[ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﭼﻪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ اﮔﺮ ﻗﻄﻊ
رواﺑﻂ از راه ﺣﻞھﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮی را ﺑﻪ ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ،
در ﺻﻮرت ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﺳﻼمﮔﺮاھﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد؟!.
ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم داد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺪام ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ و ﻃﺎﺋﻔﻪاش را ﻋﻠﯿﻪ
اﺳﻼمﮔﺮاھﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ او اﺑﻌﺎد ﻓﮑﺮی اﺳﻼمﮔﺮاھﺎ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ او )ﺧﻤﯿﻨﯽ( را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﮫﺎ اھﺘﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻋﻠﯿﻪ او ﻧﺪارﻧﺪ!!.
 در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٩/٨/١٠دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺗﺮاﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ .در اداﻣﻪ ،ﮔﺰارشً
ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﮐﻼم آﺷﮑﺎری ﮐﻪ او ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ،اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎی اﯾﺮان؛ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ:
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﺮ دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ،اﯾﺮان ﻣﺒﺎدی اﺳﻼﻣﯽ را در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد و در
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻧﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون ﺑﮫﺮه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﺎﻧﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
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٣٤٧

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت را ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺧﻼل دﯾﺪارش ﺑﺎ ھﯿﺌﺖ ﺳﻮداﻧﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦاﻟﺘﺮاﺑﯽ
ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک و اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻤﯿﺮی ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ از ﻣﻮﺿﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﻣﻠﺖ ﺳﻮدان ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ از آرزوﯾﺶ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺣﺪت ،ﻧﺰاعھﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦاﻟﺘﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺘﺮک و اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ دﯾﺪار ﮐﺮد و ﻓﺮﺳﺘﺎدهای از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮫﻮر ﺳﻮدان ،ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻤﯿﺮی ،ﺑﻮد .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻌﺪ از
دﯾﺪار از اﯾﺮان رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻧﮫﺎ زواﯾﺎی ﻣﻮﺿﻊ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻤﯿﺮی در ﻗﺒﺎل اﺟﻼس
ً
ﮐﻤﭗ دﯾﻮﯾﺪ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ .ﻇﺎھﺮا ﺗﺮاﺑﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﻗﺒﻞ از آن ،او و
ﺟﻤﺎﻋﺘﺶ ﻧﻤﯿﺮی را ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن داﻋﯿﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را
ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽرﯾﺰد و ھﻤﻮاره ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ وﻓﺎدار ﺑﻮده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺸﻮرت و
ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از آﻧﺎن و اﻟﺘﺰام و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اواﻣﺮﺷﺎن ،درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﺪه اﺳﺖ.
ً
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﺬری ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎرا در اﯾﻨﺠﺎ زدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﺪار دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦاﻟﺘﺮاﺑﯽ از اﯾﺮان
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .دﮐﺘﺮ ﺗﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی
وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺮان ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻧﺼﯿﺮیھﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﭘﺎک ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺰب ﺑﻌﺚ در ﺳﻮرﯾﻪ را ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار دھﯿﺪ«.
ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺎع ﯾﺰدی از ﻧﺼﯿﺮیھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺗﺄﯾﯿﺪات ﺗﺮاﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ] .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ[ ﺑﺮای او ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺎ ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦاﻟﺘﺮاﺑﯽ از وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺮان ﺷﻨﯿﺪ ،از ﻣﺼﺎدر ﺷﯿﻌﯽ
زﯾﺎدی ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ .ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :اﻣﺎﻣﺎن ﺷﻤﺎ از ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ را ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻟﯽ )ﭘﯿﺮوان( ﺧﻮد
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ:
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»ﻣﻦ در ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ از اﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮﻓﮫﺮی و اﺑﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﻗﻤﯽ )ﺑﺎب( .ﻣﻦ ﺗﻮ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺮواﻧﻢ را از آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارم و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ آن دو را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺲ
ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎد ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮاﻧﻪ و ﻣﻮذﯾﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ اذﯾﺖ ﺷﺎن ﮐﻨﺪ« .١
آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮی در ﻣﻮرد ﻧﺼﯿﺮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل
دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻃﺎﺋﻔﻪای ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻻذﯾﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﯿﻌﻪی ﻋﻠﻮی ،ﺟﻌﻔﺮی و اﻣﺎﻣﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺼﯿﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺧﺘﺮاع اﮐﺎذﯾﺐ و ﺑﻪ ﺗﻮھﻢ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺮدم ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺼﯿﺮیھﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺟﻌﻔﺮی اﻣﺎﻣﯽ ﻧﺒﻮده
اﻧﺪ و در ﻋﻘﯿﺪهای ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ﺳﺮ ﻣﯽداد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدﻧﺪ] .ﻣﺜﻞ
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ [:اﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ﻧﺒﯽ و ﻋﻠﯽ اﻟﻪ و ﻣﻌﺒﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ ]ارواح[ و ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن
]ازدواج[ ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ.
اھﺎﻟﯽ ﺷﺎم ﻓﺮﻗﻪی ﻧﺼﯿﺮﯾﻪ و ﻧﺼﯿﺮیھﺎ را ﺑﮫﺘﺮ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺗﮫﺮان و ﺷﯿﺮاز و ﻗﻢ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺎﻃﻞ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ را رﺳﻮا ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

» -١ﺷﯿﻌﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ« اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ زﯾﻦ ص  -٢٢٥ﭼﺎپ داراﻵﺛﺎر در ﺑﯿﺮوت.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
در ﻓﺼﻞھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻘﺸﻪھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی راﻓﻀﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮب،
ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ﻣﺤﺪود
ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺴﺒﺘﯽ ]از ﺟﻤﻌﯿﺖ[ را ،ھﺮﭼﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﮫﺎ از دﺷﻤﻨﺎن اﻟﻠﻪ ﻷ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻮدﺗﺎ و اﯾﺠﺎد اﻧﻘﻼب )در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ( ھﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ در آن ﮐﺸﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،از ﻣﮑﺮ و
ﺣﯿﻠﻪھﺎی آﻧﮫﺎ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻘﺎرب ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﺑﺬرھﺎی ﺳﻤﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ و ﻧﮑﻮھﺶھﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ را ھﻢ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻧﺎﭼﯿﺰی
ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺸﻮرھﺎ از ﻧﻘﺎب ﺗﻘﯿﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺜﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ از ﻧﻔﻮذ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ و
اﻧﺘﺸﺎر اﻓﮑﺎر وﯾﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق اراﺋﻪ ﻣﯽدھﺪ،
ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﻮع اول ،ﻣﺼﺮ و از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﻮع دوم ،ﻟﯿﺒﯽ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ را ﺑﯿﺎن
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺸﻪھﺎی آﻧﮫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﯾﻤﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
 -١ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری  -ﻓﺮد دوم در اﯾﺮان  -ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﯿﻌﻪ در
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  %٣٥اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
در  ١٩٧٩/٥/١روزﻧﺎﻣﻪی ﺧﺒﺮ ﮐﻮﯾﺖ ﺧﺒﺮ زﯾﺮ را درج ﻧﻤﻮد:
»رھﺒﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  -ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﯿﻦ  -ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر
ﺿﯿﺎءاﻟﺤﻖ آن ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺮای وﺿﻊ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و  ٢١ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آن اھﻞ ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد .او در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ
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اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻞ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﻣﺬھﺐ
ﺷﯿﻌﻪ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﺪود اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ دزد و ﺳﻨﮕﺒﺎران زﻧﺎﮐﺎر را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ او اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
در ﻣﻮرد راهھﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن ﺟﻠﺴﻪای ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و
ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﺪود  %٣٠از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ
١
ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺪر و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻧﺴﺒﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آﻣﺪ ،ھﻤﯿﻦ رھﺒﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را در ﮐﻨﮕﺮهاش
ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮادران آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و
اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن راﻓﻀﯽ ﺑﻮده و ھﺮﻧﻮع وﺣﺪت
ﺻﻔﻮف را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رھﺒﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ رد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ آورد ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻗﻄﻊ دﺳﺖ دزد و ﺳﻨﮕﺒﺎران زﻧﺎﮐﺎر را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺛﺎﺑﺖ در ﺷﺮع اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،رد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟!!.
 روزﻧﺎﻣﻪھﺎ از ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ» :ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻃﯽ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ژﻧﺮالﺿﯿﺎءاﻟﺤﻖ ،از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑـﻢ اﻋﺪام ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ را اﺟﺮا ﻧﮑﻨـﺪ«.
 ١٩٧٩/٢/٢٠و اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮﺗﻮ ﻓﺮدی ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺟﺮاﺋﻢ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺰد ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺨﺸﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺼﺮ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺷﯿﻌﻪای در ﻣﺼﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ از ﺳﻮی ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﺮان ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ً
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺼﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻮادﮔﺎن ﻋﺒﯿﺪیھﺎ  -ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  -ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد!!.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاھﺐ ھﺴﺘﻨﺪ  -ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاھﺐ
راھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﺬھﺒﺸﺎن اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدهاﻧﺪ  -و
 -١اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ  ١٩٧٨/٦/٢٦در دﯾﺪارﯾﯽ ﺑﺎ وی.
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ُُ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را در ﻗﺎھﺮه اﺟﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺒﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ و اﺷﺎﻋﻪی ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺴﯿﻦ و
زﯾﻨﺐ ب ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻣﺼﺮی
ازدواج ﮐﺮده و آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ  ..در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی روزﻧﺎﻣﻪی ﺧﺒﺮی ﻗﺎھﺮه ﺑﺎ
رﺋﯿﺲ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ،اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٧/٢/٤را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻗﻤﯽ )ﮐﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ( ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او دﻋﻮﺗﺶ را از ﺳﺎل
 ١٩٣٧آﻏﺎز ﮐﺮده و دﻋﻮﺗﺶ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﻋﻮﺗﺶ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد:
 -١وزارت اوﻗﺎف ﻣﺼﺮ ،ﮐﺘﺐ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ را ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
 -٢داﻧﺸﮕﺎه اﻷزھﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﯽ را ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ذ وزارت ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺼﺮ از آرای ﻓﻘﮫﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ در ﻗﺎھﺮه ،اﻵن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﺪ و ﺗﻌﺪادی از اﺳﺎﺗﯿﺪ اﻷزھﺮ ھﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﮐﺘﺐ و
درسھﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪی اھﺪاف داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ھﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:
 ﻓﻘﻪ ﺟﺎﻣﻊ :ﮐﻪ آرای ﻋﻠﻤﺎی ﻓﻘﻪ در دو ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﻪ را ﮔﺮدآوریُ
ﺸﺮف ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻌﺎون داﻧﺸﮕﺎه اﻷزھﺮ ﻧﯿﺰ ﻣ ِ
 ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن :از ﮐﺘﺐ ﻣﮫﻢ ﺷﯿﻌﻪ. ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻮاھﺮ و اﻟﻤﺴﺎﻟﮏ :از ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ. -٣ﯾﻤﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﺮان از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺪﯾﻪ در ﯾﻤﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ھﺪف اﺳﺘﻮار
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺪیھﺎ ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮده و اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ اﺻﻮل ]ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ[ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ]ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ[ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺮ رﺋﯿﺲ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺣﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺳﺎﺑﻖ
ﯾﻤﻦ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﻤﺪی ،ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ،رﺋﯿﺲ ]ﻗﺒﺎﯾﻞ[ ﻣﻌﺎرض ]ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ[ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد
اﯾﺮاﻧﯽھﺎ در ارﺗﺶ ھﺸﺪار داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﺪف از ﺣﻀﻮر اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﻮدی و

٣٥٢

ﻃﺎﻋﻮن

ﺑﮫﻢ زدن وﺣﺪت آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ) .اﻟﻘﺒﺲ (١٩٧٦/١/١٢ :او ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﻤﻪی ﺷﯿﻌﯽ
ﮐﻠﻤﻪی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.
 -٤ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﻧﺼﯿﺮیھﺎ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻌﺪاد ﻗﻠﯿﻞﺷﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺑﻪ ھﻤﮑـﺎری ﺑـﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ
و ﺑﯽدﯾﻦھﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﺷﮫﺮ ﮐﮫﺮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﮐﻪ در درﮔﯿﺮیھﺎی رخ
داده ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ درﮔﯿﺮیھﺎ
ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﺼﯿﺮیھﺎ و اھﻞ ﺳﻨﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﺟﮫﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺮدی و ﻋﺪم اھﺘﻤﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ھﺮ ﮔﻮﺷﻪای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ را از ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ اﻗﻠﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮﺣﺬر
ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ  ..از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎ وﺻﻒ ﮐﺮدن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎی ﺑﯽﮔﻨﺎه ﮔﺮﯾﻪ و زاری
ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼی
ﺷﯿﻌﻪ )در ﻟﺒﻨﺎن( ﺑﻮد) .ﺣﻮادث ﺷﻤﺎرهی  .(١٩٧٩/٢/٢٣ ،١١٦٤ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع درﮔﯿﺮیھﺎ
 ١٩٧٨/١٢/٢٠ﺑﻮد.
 -٥اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ  %١٠ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﺮان
ﻣﺼﺪر ﻗﺪرت ﺷﯿﻌﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺎن
ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻠﺐ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ُﺳ ّﻨﯽھﺎ را ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ در درﮔﯿﺮیھﺎی دورهھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ
ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ]ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و[ ﺳﻼﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺎل و اﺳﻠﺤﻪ دادﻧﺪ و

ﻣﮑﺘﺒﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن در دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﺎل و ﺟﮫﺎد
دﻓﺎﻋﯽ ،ﻓﺘﻮی داد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﮫﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﺎم
ﻏﺎﺋﺐ.
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در ھﻤﺎن وﻗﺖ ،ﺣﺎﮐﻤﺎن اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ھﯿﭻ ﻣﺎل و ﺳﻼﺣﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
ﺳﻨﯽ )در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﻗﺮار ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آﻧﮫـﺎ ﺑـﺎرھﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤـﺎن ﺗﮫﺮان در
دﯾﺪار و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎرھﺎ ]در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ[ از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ورود اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﻓﺮﯾﺪن ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎ و
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهھﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ،ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺳﻠﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ھﯿﭻ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ]ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻌﯽ دﯾﮕﺮ[ ﻧﺪارد.
ﺣﺘﯽ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﯿﺮ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در ﺗﮫﺮان ،رواﺑﻂ
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎ آﻧﮫﺎ داﺷﺖ و دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﺗﻮده ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و در ھﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ اﻋﻼم ﻣﯽداﺷﺖ
ﮐﻪ ﺣﺰﺑﺶ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﺎ آزادی ﮐﺎﻣﻞ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﻮروی و اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﺑﻪ
ﻃﻮل ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻗﻀﯿﻪی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﺎ دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﮐﻪ
ﺷﻮروی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ،وارد آن ﺷﻮد.
اﺑﺮاھﯿﻢ وزﯾﺮ در اﯾﺮان
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ وزﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ و رھﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد و ﺗﺄﯾﯿﺪ و

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﯾﻤﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد .او در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺠﻠﻪی ﺷﮫﯿﺪ آﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺎﻧﻮادهی ﺣﻤﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ،اﻣﺎﻣﺖ ]و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن[ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻮروﺛﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ  -ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺮدم ﯾﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن زﯾﺪی ﻣﺬھﺐ
ھﺴﺘﻨﺪ  -ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب در ﺿﻤﻦ  ١٤ﺷﺮط ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از
ِ
ﺟﻤﻠﻪی آﻧﮫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺟﻪی اﺟﺘﮫﺎد رﺳﯿﺪه
و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم آﯾﺖاﻟﻠﻪ در ﻋﻠﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
وزﯾﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮐﻪ از ﺑﻌﺜﯽھﺎ در ﯾﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﻧﮑﺮد .ﺳﺨﻦ او درﺳﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ او اﯾﻦ ھﺠﻮم را زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ رواﺑﻂ
اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺗﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل زد و ﺧﻮردھﺎی ﺣﺰﺑﯽ در ﯾﻤﻦ زﯾﺎد ﺑﻮد و
ھﺮﯾﮏ از ﺣﺰبھﺎ را دوﻟﺘﯽ از دوﻟﺖھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
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ﻃﺎﻋﻮن

وزﯾﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻮء ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﺑﺪی اوﺿﺎع ﻋﺮب ﺳﺨﻦ راﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
»اﻣﺖ ﻋﺮﺑﯽ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ آن را وﺻﻒ ﮐﺮد در ﺟﻨﮓھﺎی اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﯿﻦ
ﺑﺖھﺎی ﻣﻨﺼﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را از ﺗﺮس ﻓﻘﺮ و دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ُ
ﻋﯿﺐ و ﻋﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن ﻓﺘﻨﻪ و ﻃﻌﺎﻣﺸﺎن ﮔﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ) «...ﻣﺠﻠﻪی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺷﮫﯿﺪ ،ﺷﻤﺎرهی (٢٢
ﺳﭙﺲ ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ،ﮐﻼم رﺑﻌﯽ ﺑﻪ رﺳﺘﻢ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﮕﺎر ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪی ﺳﺨﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س اﺳﺖ.
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ وزﯾﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .او از ﺑﺰرﮔﺎن و رھﺒﺮان ﻣﺬھﺐ زﯾﺪی اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ رھﺒﺮی ،ﯾﮏ رھﺒﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ رھﺒﺮی ﻋﻠﻤﯽ.
ﻣﺬھﺐ زﯾﺪی ﻗﺮاﺑﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ دارد .ﺷﺘﻢ و دﺷﻨﺎم دادن ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ
و اﺳﺎﺋﻪی ادب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ از ﻋﻘـﺎﯾﺪ آﻧﮫـﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺪیھﺎ ،اﺋﻤﻪی آل ﺑﯿﺖ
را ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ  ..ﺑﺎ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،اﺑﺮاھﯿﻢ وزﯾﺮ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬھﺒﺶ ،اﻋﺘﻘﺎد
دارد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف ﺣﺮﯾﺺ اﺳﺖ؟ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﺎ
راﻓﻀﻪ؟
اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﯽ درﺑﺎرهی ﺣﮑﻢ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ادﻟﻪ را از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ
ﺑﯿﺎورد و ﺑﻌﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ  ..اﻣـﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﺪروی
و اﻓﺮاط وزﯾﺮ ﮐـﻪ زﯾﺪی ﻣﺬھﺐ ﺑﻮده ﻧـﻪ ﺟﻌﻔﺮی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻪ روی ﻣﯽدھﺪ؟!.
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ وزﯾﺮ از واﻗﻊ اﻣﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﮐﻼﻣـﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ س ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻊ ﻋﺮب ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ادﻟﻪای از
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج دارد ﭘﺲ ﭼﺮا او ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س
ﺑﺪون ﻋﻮدت و ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ وزﯾﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦھﺎ
دﯾﺪﮔﺎه و ﻋﻘﯿﺪهی اوﺳﺖ؟ و آﯾﺎ ﺗﻨﺎزل ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﺎن ]دﯾﻨﯽ[ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪهی دﯾﻨﯽ او و اﺟﺪادش ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،رخ ﺧﻮاھﺪ داد؟!.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﻗﺮاردادی ﻣﺸﮑﻮک و ﮔﻤﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ھﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان از ﯾﮏ ﺳﻮ و ھﺮﯾﮏ از

ﻃﺮفھﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﻟﯿﺒﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوز
ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺆالھﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:
ً
 ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دوﻟﺖ ﻣﻐﺮب را ﺑﺎ اﯾﺮان ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدھﺪ؟!. ﮐﺸﻮر ِﻋﻠﻤﺎﻧﯽ و ﺑﯽدﯾﻦ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻣﺤﺎرب ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ] ،از ﺳﻮیدﯾﮕﺮ[ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻼﻣﯿﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﺎ
ﻋﻠﻤﺎﻧﯿﺖ و ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ؟!.
 ﭼﮕﻮﻧﻪ دوﻟﺖھﺎی ﻋﺮﺑﯽ در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﺮان ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺘﻔﻖ ھﺴﺘﻨﺪ؟!.
اﺧﺘﻼﻓﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾ ِ
 اﮔﺮ اﻧﻘﻼب ،ﻣﺤﻮر ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﺮاق ،ﺳﻮدان و ﯾﻤﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽدر ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻗﺮار دارﻧﺪ؟!.
روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ در
ﻃﺮف اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺮاق در ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﯿﺒﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن رﻓﺘﺎر ﺧﻮب ﺧﻤﯿﻨﯽ و رھﺎﯾﯽ از ﻣﺸﮑﻞ ﺻﺪر ،ﺧﻮد را وارد
اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻪی روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻐﺮب ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻋﺮاق ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻐﺮب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻗﺎدر
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،از ﻣﻐﺮب
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ درﻣﻮرد ﻟﯿﺒﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪی ﺻﺪر ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻗﺬاﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ھﻤﮑﺎری او ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺒﻞ از درﮔﯿﺮ ﺷﺪن او در
ﻗﻀﯿﻪی ﺻﺪر ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺷﺘﺒﺎھﺎت در ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﺻﺪر ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺬاﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ اﺳﯿﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻟﯿﺒﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﮐﻤﮏھﺎی
ﻣﺎدی و ﻏﯿﺮﻣﺎدی از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺬاﻓﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺻﺎدق ﻗﻄﺐزاده
ﻣﺴﺌﻮل ارﺗﺒﺎط دادن ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺬاﻓﯽ ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰ ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻮﺷﯿﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.

٣٥٦

ﻃﺎﻋﻮن

ﺷﺎه اﯾﺮان اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎرھﺎ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻏﺮﺑﯽ از رواﺑﻂ ﻗﻄﺐزاده ﺑﺎ ﻗﺬاﻓﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺎ در ﻣﻮرد
ً
ﺻﺎدق ﻗﻄﺐزاده و ذﮐﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺬﮐﻮر ،ﮐﻼ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺮان ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻟﯿﺒﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺎ را آﻣﻮزش ﻣﯽدھﺪ .١
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ و ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻟﯿﺒﯽ از اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رھﺎﯾﯽ از ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻣﺸﮑﻞ ﺻﺪر اﺳﺖ ،رد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ...ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽرﺳﺪ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﺎ اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽدھﺪ.
 -٦ﺳﻮرﯾﻪ

در ﻓﺼﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺮار ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻮرﯾﻪی ﻧﺼﯿﺮی ﺑﺎ راﻓﻀﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻠﯽ و
رواﺑﻂ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ،ﺧﻤﯿﻨﯽ،
ﻧﺼﯿﺮیھﺎ را ﺟﺰﺋﯽ از ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻣﺎل و آﻻم و اھﺪاف و اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن در
ھﺮدو ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪی ﻧﺼﯿﺮی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﻟﺒﻨﺎن و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺿﺪ ﻋﺮاق و ]ﻣﻨﻄﻘﻪی[ ﺧﻠﯿﺞ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﺳﺒﺎﺑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رھﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ رھﺒﺮان اﻧﻘﻼب

اﯾﺮان واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ؛ اﺧﺘﻼف آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻋﺮاق و ھﻢﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪن آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان از ﯾﮏ
ﺳﻮ و ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺮاﻗﯽھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﺧﻪھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﻓﺘﺢ ھﻢﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دﭼﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺷﺪه و در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ را ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﺣﮑﺎم ﺧﻠﯿﺞ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دھﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم وارد ﮐﻨﻨﺪهی اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﺷﻮد و ﺣﮑﺎم
ﺧﻠﯿﺞ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت
اھﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ و اﯾﺮان
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.

 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﻤﺎرهی  ،٢٦ﻣﻮرﺧﻪی .١٣٩٩/١١/٤

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ

٣٥٧

در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺟﻨﺒﺶ از ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻓﺸﺎری ﺑﺮ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ و دوﻟﺖھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
دوﻟﺖھﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و در ﻣﺤﻘﻖﺳﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ درﮐﻨﺎرهی
رودﺧﺎﻧﻪی ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺰه ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪای از اﯾﻦ ﺧﺎک ،ﯾﺎرﯾﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ،ھﯿﺌﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهی ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اوﻟﯿﻦ ھﯿﺌﺖ در دﻧﯿﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ .ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت در رأس اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﺑﻮد .او ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎﻧﻘﻪ و روﺑﻮﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻋﻼﻗﻪی زﯾﺎدی ﺑﻪ او داﺷﺖ و ﺧﻤﯿﻨﯽ را
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد:
»ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺗﻨﮫﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ..اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ھﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼبﮔﺮ و اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی او ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس و ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼﯽ در ﻗﺪس ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد« .١
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ اھﺪاف دﯾﮕﺮی ﻧﺰد رھﺒﺮان اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
اﺳﺘﻔﺎدهی ﻓﺮاوان ﭘﯿﺮوان ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط ﺷﺎه .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ آﻣﻮزش اﺳﻠﺤﻪ و ﺟﻨﮓ ﻣﯽداد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻣﯿﻮنھﺎی
اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽداﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوان ﺧﻤﯿﻨﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺰﯾﺪن ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ،ﻧﺪای آزادی ﻗﺪس
و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺳﺮ دادن اﺳﺖ ...
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻗﻢ و ﺗﮫﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﻤﻊھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر
ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺼﯿﺮی را در ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺳﺎزﯾﻢ و در ﻧﻈﺮ
دارﯾﻢ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ،ﻋﺮاق را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن داده و ﺧﻠﯿﺞ و
ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻗﺮاﻣﻄﻪ ]ﺷﻌﺒﻪای از ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ[ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﯿﺪی
]از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ[ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ.

 -١ﮔﺎردﯾﻦ .١٩٧٩/٢/٢١

٣٥٨

ﻃﺎﻋﻮن

ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،اﺳـﻢ ﮐﺎرھﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﯽ و ﻣﺤﺘﻮای آن اﻣـﻮر ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣـﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣـﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻗﺪس و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را آزاد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ اﻣﺖ  -در واﻗﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن  -ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ً
ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮐﺴﺮی،
ﻣﻨﺎذره ]ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻨﺬر ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺣﯿﺮه در ﻋﺮاق ﺑﻮدﻧﺪ[ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﮑﺲ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .رھﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻗﻀﯿﻪی
دﯾﭙﻠﻤﺎتھﺎی ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺗﺮ و ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ درھﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺗﻨﺪی ﺑﻪ روی آﻧﮫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻃﺎﻏﻮت ﻋﺮﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﻀﯿﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و رھﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﻌﺜﯽھﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﻧﺎﺻﺮیھﺎ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ درس ﻋﺒﺮت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﮫﺮان ﺗﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺴﯿﺮ ،ھﻤﮕﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ
]ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ[ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺧﺎﻃﺮهی ﺗﭙﻪی زﻋﺘﺮ ،ﭘﻞ ﭘﺎﺷﺎ و ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﺻﯿﺪا و ﺑﻘﺎع را
دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻐﺪ  -ﻋﺮﻓﺎت  -ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﻏﺎرﻏﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ؟!.
 -٧ﻟﯿﺒﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان
و ﻟﯿﺒﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪن ﺧﻤﯿﻨﯽ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺮان،
ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻗﺬاﻓﯽ را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪر را در ﻧﻘﻄﻪای از ﺻﺤﺮای ﻟﯿﺒﯽ
زﻧﺪاﻧﯽ و ﯾﺎ او و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
ﻗﺬاﻓﯽ ﻋﻤﻼ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮏ ]ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻘﻼب[ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻈﺎھﺮات و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺻﺪر ﺑﻪ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﺮوﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ،آﻧﮫﺎ را از
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ .ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ﻧﯿﺰ در ﻟﺒﻨﺎن روی داد و ﺳﭙﺲ اوﺿﺎع آرام ﺷﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ در ﭘﺸﺖﭘﺮده وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدق ﻣﮫﺪی ﺑﻌﻀﯽ از
آﻧﮫﺎ را در ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﺶ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﻤﺎرهی  ١٥١ﺗﺎرﯾﺦ
 (١٩٨٠/١٢/١٢آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ رازھﺎ ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪی
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ﻗﺬاﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از رھﺒﺮان اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،اﻣﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ دال ﺑﺮ اﯾﻦ رواﺑﻂ وﺟﻮد داﺷﺖ.
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻤﮕﯽ در ﻣﻮرد ﻗﻀﯿﻪی ﺻﺪر ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ،ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺟﻠﻮد )ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻟﯿﺒﯽ( ﺑﺮای
دﯾﺪاری ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ ،ﮐﻪ دوازده روز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻟﯿﺒﯽ ٥٥
ﻣﺴﺌﻮل ﻟﯿﺒﯿﺎﯾﯽ ھﻢ آﻣﺪﻧﺪ .در ﺟﻠﺴﻪای ﭘﺸﺖ درھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﻦ ھﯿﺌﺖ ﻟﯿﺒﯿﺎﯾﯽ و اﻋﻀﺎی
اﺻﻠﯽ ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ -ﺣﺰب ﺧﻤﯿﻨﯽ -ﺟﻠﻮد ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .از ﺟﻤﻠﻪی ﺳﺨﻨﺎن او اﯾﻦ ﺑﻮد ...» :ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ
دو اﻧﻘﻼب را در ﭘﯿﻤﺎن و ﻗﺮاردادی اﺳﺘﺮاژﯾﮏ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ ﺗﺎ اﺳﻼم ﻧﻘﺶ
ﺗﻤﺪنﺳﺎز ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ«.
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻋﺮﺑﯽ را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ،
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ،آن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﺮاب ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار داده و ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﻧﻘﻼب ﻗﻮﻣﯽ!! اﻣﺎ ﻣﺎ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد«.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ در ﻟﺒﻨﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن آﻧﮫﺎ ،ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و زﯾﺘﻮن در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن را از آﻧﮫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ..
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻗﺪرت واﺣﺪی ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺴﯿﺤﯽھﺎ در ﻟﺒﻨﺎن ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و دوﻟﺖﻣﺮدان دﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺴﯿﺤﯽھﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻮ ﮐﺮدن اﻧﻘﻼب ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ آﻧﮫﺎ را از ﺳﻼح دور ﺳﺎزﻧﺪ«.
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺗﻮﺗﻮن و زﯾﺘﻮن را در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ
ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﺠﺎ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺳﭙﺲ ﺟﻠﻮد ،ﭘﺮده از راز ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﺎ ]ای اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮان[ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺷﮫﺎدت را از ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ارث
ﺑﺮدهاﯾﺪ و اﯾﻦ راز ﻗﻮت ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺟﺎھﯿﺮﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ آﻧﮫﺎﯾﯿﻢ و ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺬاھﺐ ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ«.
روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺮار اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ روزﻧﺎﻣﻪی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ﺻﺎدر ﺷﺪهی اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اول ﻣﺎه ژوﻻی ﺳﺎل .١٩٧٩
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻧﮑﺘﻪی ﻣﮫﻢ در ﺳﺨﻦ ﺟﻠﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﮐﻼﻣﯽ را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻃﺮاﺑﻠﺲ در
دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﺧﻮد در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف
و اذﻋﺎن ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺨﻦ او ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ،
دوﻟﺖﻣﺮدان دﻧﯿﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺴﯿﺤﯽھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺿﻤﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻧﻘﻼب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،
آﻧﮫﺎ را از ﺳﻼح ﺑﻪ دور ﺳﺎزﻧﺪ «.در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺬاﻓﯽ ﺑﺎ ﭘﺎپ و ﻧﺼﺎری دﯾﺪارھﺎ و
ھﻤﮑﺎریھﺎ و دﻋﻮتھﺎﯾﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻘﺎرب ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪی و در واﻗﻊ ﻣﮫﻢﺗﺮ ،اﻋﺘﺮاف ﺟﻠﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ اﺳﺖ و او اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ از
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺬاھﺐ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺷﮫﺎدت را از ﻋﻠﯽ
و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ!!.
اﻣﺎ اﻣﺎم ﺳﯿﻮﻃﯽ در ﻣﻮرد دوﻟﺖ ﻋﺒﯿﺪﯾﻪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮد از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دوﻟﺖ ﺧﺒﯿﺚ ]و ﭘﻠﯿﺪ[ ﻋﺒﯿﺪی«.
اﻣﺎم ذھﺒﯽ  /درﻣﻮرد ﺣﮑﺎم اﯾﻦ دوﻟﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﮫﺎ ﭼﮫﺎرده ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﻠﻒ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ«.
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﻔﺎی اﻣﺎم ﺳﯿﻮﻃﯽ ص  ،٥٢٤ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ اﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻋﺒﯿﺪی ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 ]ﺑﻪ راﺳﺘﯽ[ ﭼﺮا ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺻﻠﻮات ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺒﺎدت و ﺗﻌﻈﯿﻢ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺸﺮ و اﻧﺴﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ؟!!.
 ﺳﺆال دﯾﮕﺮ ﻣﺎ از او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﺬاﻓﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪای اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ او راﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺒﯽ ﺻﺤﺮا ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ،اﯾﻦ وﺻﻒ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد؟ و ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از او ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ
آﯾﺎ او ﭼﻮﭘﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻧﺒﻮده ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ!!.
]ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ[ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺬاﻓﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﯿﺪی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎﮐﻢ
ﻋﺒﯿﺪی ]ﺣﮑﻢ ﺑﻪ[ ﻗﺮآن را ﻣﻠﻐﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺼﺤﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺼﺤﻒ ﻣﻨﻔﺮد«
وﺿﻊ ﻧﻤﻮد .ﻗﺬاﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺖ را ﻣﻠﻐﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺘﺎب ﺳﺒﺰ«
ﻣﮑﺎﻧﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺮواﻧﺶ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ اھﻤﯿﺖﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻄﺒﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ و دﺳﺘﮕﺎهھﺎی
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
را ﻧﯿﺰ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﮐﻔﺮ ﻗﺬاﻓﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ،از او ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ داﻋﯿﺎن اﺳﻼم را
ﺑﺎزداﺷﺖ و واﻋﻈﺎن و ﺧﻄﯿﺐھﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دھﺪ .ﺑﻠﮑﻪ از او ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﯽﻣﮫﺎﺑﺎ ﺳﺨﻦ از وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺮدھﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ دوﻟﺖھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﻗﻮل دادﻧﺪ ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪی ﺟﻨﮓ  ،١٩٧٣ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻏﺮب ﺻﺎدر ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻗﺬاﻓﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از او ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ آن ﮐﺸﻮر در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ]ی ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ[ ﻗﺮار داده و در دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽاش
آن را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ درﭘﺸﺖ ﭘﺮده ،ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ رواﺑﻂ را ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﺟﻠﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او اﺑﻌﺎد دﯾﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ را
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن و روﺷﻦ ﻧﻤﻮد .اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﺒﯿﺪیھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺸﯿﻊ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻮدن ،ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺬاھﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻠﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ دﻓﺎع ﻧﻤﻮده و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺪاھﻨﻪ و ﺳﺎزش ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت او ،ﻓﻘﻂ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ از او ﺳﺮ زده اﺳﺖ  ...اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﻓﺎعھﺎ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ او ھﻮﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ را ﮐﺸﻒ
ﻧﻤﻮد ،ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
ً
ﻗﻄﻌﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﮫﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دو
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻟﯿﺒﯽ ،در ﺳﻄﺢ ﺳﻔﯿﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻌﺪ از دﯾﺪار ﺟﻠﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﻨﺪ دﯾﺪار ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ داﺷﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐـﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﺬاﻓﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻟﯿﺒﯽ را ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻏـﺎﻓـﻠﮕﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا وﻗﺘﯽ او ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،درﻧﻈﺮ ﭘﯿﺮوان
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،وﺟﮫﻪای ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽﮐﻪ از زﺑﺎن رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﺎﻃﻤﯽھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ و
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ و داﻋﯿﺎن و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮدﺳﺘﻪ و ﻣﺬھﺒﯽ دری از ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ]ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﻨﺪهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻟﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ[.
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ﻃﺎﻋﻮن

آﯾﺎ ﻗﺬاﻓﯽ ﻓﺮدا ،ﻗﺮآن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ]ﻣﺬھﺐ[ ﻋﺒﯿﺪی ﺷﯿﻌﯽ
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آﯾﺎت و ﻣﺮاﺟﻊ اﯾﺮان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﺮای ﻟﯿﺒﯽ را آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺤﺮای ﻟﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه دﻋﻮت ﺳﻨﻮﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .١
آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺬاﻓﯽ راھﯽ را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﺪر ،اراﺋﻪ دھﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎراﻧﺶ
دﯾﻪ ﻣﯽدھﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪر را ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻏﻮتھﺎ آن را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺳﺎزد؟ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ از داﺧﻞ اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ
دوﻟﺖھﺎ و اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنھﺎ و ﻗﺮاردادھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،رخ ﺧﻮاھﺪ داد.
 -٨اﻟﺠﺰاﯾﺮ

رواﺑﻂ »ھﻮاری ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ« ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻧﺼﯿﺮی ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ،ﻗﻮی ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ھﻼﮐﺖ ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ رواﺑﻂ اﺳﺪ ﺑﺎ ﺑﻦ ﺟﺪﯾﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻧﯿﺰ،
رواﺑﻄﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی اﺳﺘﺤﮑﺎم رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر دﯾﺪارھﺎ و رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﯿﻦ
]ﺳﺮان[ دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و دﻧﯿﺎ از ﺗﻌﺪد دﯾﺪارھﺎی
ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ از اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،اﺑﺮاز ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ وﺟﻮد ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دو ﻣﺎه ﻣﺮﯾﻀﯽ و ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از
اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺪارھﺎی ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ از اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮرﯾﻪ ]رو ﻧﮑﺮدن ھﺪف
اﺻﻠﯽ ﺧﻮد[ ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ِﺳﺮی ]و ﺑﺎ ﺑﮫﺎﻧﻪی ﻣﺪاوا[ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﺧﺒﺎر اﻟﺠﺰاﯾﺮ آ ﮔﺎهﺗﺮ ﺷﻮد] .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهی
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ[.
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﻟﺠﺰاﯾﺮ،
ً
ﺳﺮﯾﻌﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﺪ دﯾﺪار ،ﭘﯿﻤﺎنھﺎی دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ آن دو
ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺷﺎخ ﺗﻮﻧﺲ و ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻔﺎرت
آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺗﮫﺮان ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻃﺮف اﯾﺮان را ﮔﺮﻓﺖ.

 -١ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻗﺬاﻓﯽ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ آﯾﺎت ﻗﺮآن را
داده اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺮان ،در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز اﻧﻘﻼب
اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و دﮐﺘﺮ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ
ﻣﺸﺎور ﮐﺎرﺗﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از آن ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد .از ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ،ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ ،ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت و ...ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ آﯾﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﺮان و اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ھﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ و
ﺑﺪون ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻘﺸﻪی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟!.
ّ
ﺣﻀﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ]و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ُﺣﻀﺎر[ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﺑﺪویھﺎ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﺳﻄﺢ دوﻟﺖھﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ وارد ﻧﯿﺴﺖ.
در اﻟﺠﺰاﯾﺮ دﯾﺪارھﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮان اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﺳﺮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﮐﺸﻮرش را ﺑﯿﺶ از رﺑﻊ ﻗﺮن ﺑﻪ ذﻟﯿﻠﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﺸﺎﻧﺪ ،روی داد و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺧﻤﯿﻨﯽ از اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ]و
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی[ ﺷﻮرای رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ]ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب[ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ از ھﯿﺌﺖ
وزﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﮫﻢﺗﺮ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ،دﯾﺪارھﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻋﺮب ،ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﺎ
ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﺎ در ﺻﺪد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از اﮐﺎذﯾﺒﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻋﺮب از آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﻧﻘﻼبھﺎﯾﺸﺎن و ﯾﺎراﻧﺸﺎن را در
واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﭘﺮورش دادهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﭘﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر
اﻟﺠﺰاﯾﺮ و اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﻧﻈﺎم ﻧﺼﯿﺮی ﺳﻮرﯾﻪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ!.
و ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،آن را ﺑﻪ ]ﮔﺬر[ زﻣﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرﯾﻢ ﺗﺎ آن
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ و
آﺛﺎر را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺷﯿﻌﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد
و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رھﺒﺮی ﺷﯿﻌﻪ در ﻗﻢ ،ﻣﺸﮫﺪ ،ﻧﺠﻒ و ﮐﺮﺑﻼ ﺗﻼش ﭘﺮﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺳﺘﻮنھﺎی ﺗﺸﯿﻊ در آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ،اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ در
ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاھﺐ اﺳﺖ.
ﺧﻄﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم از آﻧﺠﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ] ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ[
ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﺶ در ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﮐﻤﺎل آﺗﺎﺗﻮرک ،ھﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺣﻘﻪھﺎﯾﺶ و ﯾﺎ ﺣﻘﻪھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽاش ،ﻏﺎﻓﻞ ﺳﺎزد،
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر او در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻐﻮ ﮔﺮدﯾﺪ و
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﮐﻨﺎر زده ﺷﺪ و اﻟﺤﺎد و ﻋﻠﻤﺎﻧﯿﺖ و ﺑﯽدﯾﻨﯽ را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮض
ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ اﯾﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ او ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز از ]ﻃﺎﺋﻔﻪ[ ﯾﮫﻮدﯾﺎن
دوﻧﻤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ!!.
ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻦ ﺟﺪﯾﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻟﯿﺒﯽ
از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻋﺒﯿﺪیھﺎ ﯾﺎ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺒﯿﺪ ﻗﺪاح ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﻨﯽﻋﺒﺎس ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ و
ﻣﻐﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﯾﮫﻮدﯾﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻐﺮب
ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞدھﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ،ﺳﺨﻦ را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺎزﯾﻢ و
ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﻗﺬاﻓﯽ -ﮐﻪ از زﺑﺎن ﺳﻔﯿﺮ و ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد
ﮐﻪ آﻧﮫﺎ از ﻋﺒﯿﺪیھﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺴﺎس ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺳﻌﻮدی ،ﮐﻮﯾﺖ ،ﻋﺮاق ،ﻗﻄﺮ ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪهی ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﺤﺮﯾﻦ در روزﻧﺎﻣﻪھﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﺤﻮادث ،اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ اﻟﮑﻮﯾﺘﯿﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪ.
]ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ[ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮد از:
ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﯾﻤﻦﺟﻨﻮﺑﯽ .دوﻟﺖ ﯾﻤﻦﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮروی
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺟﺒﮫﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
در ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ دارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ
ﺳﻮداﻧﯽ ،ﺻﺎدق ﻣﮫﺪی را ﺑﺎ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در
ﺑﺤﺚ »اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮ ﻣﯽرود؟« ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺎدق ﻣﮫﺪی واﺳﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺗﺮ و
ﺧﻤﯿﻨﯽ در زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺘﺶ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد .او ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺷﺎه از اﯾﺮان دﯾﺪار ﮐﺮد و ﺑﺎرھﺎ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪی
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  ١داﺷﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ او واﺳﻄﻪی ﺑﯿﻦ واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﺗﮫﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .او در
ﮔﻔﺘﮕﻮی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪی ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ )ﺗﺮﺟﻤﻪ  (١٩٨٠/١/١٠داﺷﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺧﺘﻼﻓﺶ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﯾﮏ اﺧﺘﻼف
» -١اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« ﺷﻤﺎرهی  ١٥١در ﺗﺎرﯾﺦ .١٩٨٠/١/١٢م
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ﺑﺴﯿﻂ و ﮔﺴﺘﺮده ]در ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ[ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد] .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل[ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺎدق ﻣﮫﺪی در ﺳﻮدان ﻧﻘﺸﻪای را اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ از آن
ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞﺗﺸﯿﻊ از ﻏﻔﻠﺖ داﻋﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎطھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ
و ﺻﺎدق ﻣﮫﺪی و اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ﻣﮫﺪی ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﺶ در ﺳﻮدان ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و ﻣﺠﺎل و ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻘﺎﯾﺪ ]ﻓﺎﺳﺪﺷﺎن[ در ﺳﻮدان ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ »ﭘﯿﻤﺎن و ﻗﺮار ﻣﺸﮑﻮک « ]ھﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ[ از ﺧﺒﺮ زﯾﺮ
ﻣﻄﻠﻊ و آﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ :روزﻧﺎﻣﻪی »اﻟﻮﻃﻦ اﻟﮑﻮﯾﺘﯿﻪ« ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﮫﻮری
ﻟﯿﺒﯽ و اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺸﻮدن دور ﺟﺪﯾﺪی از رواﺑﻂ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻪ اﯾﻦ
ً
ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﺎدﺛﻪی اﺧﺘﻔﺎی ﻣﻮﺳﯽﺻﺪر ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ آﻏﺎز رواﺑﻂ در ﺳﻄﺤﯽ رﺳﻤﯽ ،ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺎدل ﺳﻔﯿﺮ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دو ﮐﺸﻮر و در
ﺳﻄﺢ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ،زﻣﯿﻨﻪی دﯾﺪار ﺳﻪ ھﺰار ﺟﻮان
اﯾﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﮫﻮری ﻟﯿﺒﯽ در ﺑﮫﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪار ﺳﻪ ھﺰار ﺟﻮان ﻟﯿﺒﯿﺎﯾﯽ از
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ.
اﻟﻮﻃﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﮑﺮ و ﺗﻼﺷﯽ از ﺳﻮی ﻟﯿﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺟﻠﻮد ،ﻣﺮد ﺷﻤﺎرهی دو در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﯿﺒﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺲ
اردﮐﺎﻧﯽ ،ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﮐﻮﯾﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﮫﻮری ﻟﯿﺒﯽ ،در ھﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪار ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺒﺎدل ﺟﻮاﻧﺎن دو ﮐﺸﻮر
ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﯿﻦ دو ﻣﻠﺖ ﮔﺮدد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺲ در ھﻔﺘﻪی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺮود ﺗﺎ ﻃﺮح
ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر را وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﺪارھﺎﯾﺶ را
ً
ﺑﻪ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .١
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رواﺑﻄﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻟﯿﺒﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﺷﯿﻌﻪ ]از
اﯾﺮان[ وارد ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﮑﺎری دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻟﯿﺒﯽ را ﺑﻪ ﻟﺮزه در
 -١اﻟﻮﻃﻦ .١٩٨٠/١/٢١
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ﻃﺎﻋﻮن

ﻣﯽآورد .اﻣﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺬاﻓﯽ ]ﺑﻪ اﯾﺮان[ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ] ،ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ[ ﺟﺰ ﮐﺘﺎب ﺳﺒﺰ
)ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻗﺬاﻓﯽ( و ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﻗﺬاﻓﯽ را ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ.
در  ،١٩٨٠/٢/٥ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ ،ﺧﺒﺮ زﯾﺮ را درج ﻧﻤﻮدﻧﺪ» :ﻗﺬاﻓﯽ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎی ﻟﯿﺒﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ او و ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ او ﻧﻮع اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ]و ﻣﻌﻨﺎی آن[ را ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﻮد .اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ ﻗﻮل او را ﮐﻪ در ﺧﻼل ﺟﻠﺴﻪی ﮔﺮوهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻃﺮاﺑﻠﺲ در ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و آن اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ اﯾﺮان  -اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر -
ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﯾﺮان ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،از اﯾﺮان دﯾﺪار ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد«.
ﻗﺬاﻓﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﻣﻨﺘﻈﺮ دﯾﺪاری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ  -ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪی روﺣﯽ
و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ او دارد  -اﺳﺖ.
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق ﻗﻄﺐزاده -را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺣﻠﻘﻪی اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ او و ﺧﻤﯿﻨﯽ در زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺘﺶ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﻟﯿﺒﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط ﺷﺎه ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾـﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽﺻﺪر در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ
را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪی ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،اﻣﺎ ﻟﯿﺒﯽ از ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده و ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮد.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن داﺧﻠﯽ و ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ
اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن داﺧﻠﯽ و ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ

روزﻧﺎﻣﻪھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺧﺒﺎر ﻓﺮار ﻣﻐﺰھﺎ از اﯾﺮان را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮار اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ.
دو روزﻧﺎﻣﻪی اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﯿﮫﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﭘﺰﺷﮑﺎن،
داﻧﺸﻤﻨﺪان ،دﻧﺪانﭘﺰﺷﮑﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺗﮫﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از وزرا و دوﻟﺖ ﻣﺮدان و ﺑﻌﻀﯽ از رھﺒﺮان دﯾﻨﯽ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،در اﺛﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﻐﺰھﺎ و اﺳﺘﻌﺪادھﺎ ھﺸﺪار ﻣﯽدھﻨﺪ.
از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪی ﻗﺒﻞ ﮔﺰارشھﺎی روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ،ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺮوج اﻓﺮاد از ﮐﺸﻮر و
ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﻪھﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﮫﺎﺟﺮتھﺎ را در
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪی اﻃﻼﻋـﺎت ﮔﻔﺖ :از  ١٤٠٠٠ﭘﺰﺷﮏ ٥٠٠٠ ،ﻧﻔﺮ آﻧـﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب از
ﮐﺸﻮر ﺧـﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﯿﮫﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﺮوهھﺎی ﭘﺎکﺳﺎزی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٢٠٠دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫـﺎ اﺳﺘﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺎدل  %١٠دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﯾﻦ روزﻧـﺎﻣﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺆاﻟﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ]ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
در ﺣﺎﻟﯽ روی ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ[ دﺳﺘﻪھﺎی ﭘﺎک ﺳﺎزی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
١
ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ھﺠﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻨﺪ.
»ﻧﯿﺪ ﺗﯿﻤﮑﻮ« در روزﻧﺎﻣﻪی »ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
 -١ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز .١٩٧٩/٨/٥
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ﻃﺎﻋﻮن

»ﭼﭗﮔﺮاھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ درﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮف ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻤﺐ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
از ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺣﺪود  ٢٠ﺗﺎ  ٥٠درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ
ً
ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اوج اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل در
ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار دارد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮقھﺎ را زﯾﺎد ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻻت
ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯿﺰاﻧﯽ از ﺳﻮدھﺎ ]و ﭘﻮلھﺎی زﯾﺎدی[ را
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺪهای از دﯾﭙﻠﻤﺎتھﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ،
ﺷﻌﺎر ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭼﭗﮔﺮاھﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد اھﻞ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺻﺎﺣﺐ آن اﺳﺖ ،از ورود اﻓﺮاد
١
روﺣﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ،ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮد.
اﻧﻘﻼب و اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ

روزﻧﺎﻣﻪی دﯾﺮاﺷﭙﯿﮕﻞ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ از اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺻﻮرت داد ﮐﻪ
از اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ،
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪای از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ را در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯽآورﯾﻢ:
»ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ )آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( راک ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﻧﮏھﺎ در ﺗﻨﻔﯿﺬ
دﺳﺘﻮر ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮھﯿﺰ از اﺳﺘﻔﺎده از دﻻر ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در ھﺘﻞھﺎی ﺑﺰرگ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ھﻠﻨﺪی ،ﻓﺮاﻧﮏ ﺳﻮﺋﯿﺲ و ﻓﻮﻟﺪن ھﻠﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ دﻻر ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﻪ
اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ در ﺷﻌﺒﻪی ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﮫﺮان.
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب ،ﻧﻈﺮی ﻣﯽاﻓﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی روﺑﺮو اﺳﺖ و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ھﻢﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ
اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﯿﭻ و ﺗﺎبھﺎی ﺷﺪﯾﺪ آن ،ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
 -١ﺗﺮﺟﻤﻪی روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ .١٩٧٩/١٢/٢٦
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ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن در زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮیاش ،دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻪ را در
ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎی اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺴﮑﻦ ،ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ آن روﺑﺮو
ھﺴﺘﻨﺪ ،داد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ،اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﻤﺎن ،آھﻦ و آﺟﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد.
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ در اﯾﺮان ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ در ﻋﺮاق ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق
در ﺑﻐﺪاد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ دارﻧﺪ .ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ ]ﻗﺒﻞ از
اﯾﻦ[ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن اﻣﻮال و وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﻘﻼب را
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺮای آن آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا در ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺮﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮای زوجھﺎی ﺟﻮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣـﺎ اﻣﺮوز ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ
]ﺣﺘﯽ[ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻣﺤﺘﺎج ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻧﺼﻒ رﺳﯿﺪه و ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ اداﻣﻪ دارد .ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﺶ ،ﭼﺮم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻗﻄﻌﻪ از  ١٠٠ھﺰار ﺧﻮدرو ﺑﻪ  ٥٠ھﺰار ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎﺟﺮان از ﻧﺒﻮد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﮐﻤﯽ ﺳﻮد ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻪ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .در
ﮐﻞ اوﺿﺎع ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻊ ﺑﺮﻟﯿﻦ در ﺳﺎل  ١٩٢٩و ﺑﯿﺮوت در ﺳﺎل  ١٩٧٦ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺴﺘﮕﺎھﮫﺎی ﻗﻄﺎر در اﺛﺮ رﮐﻮدی ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان وﺟﻮد دارد ﻣﺄوی و ﭘﻨﺎھﮕﺎه آوارﮔﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوز در اﯾﺮان  ٣/٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﯿﮑﺎر دارﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﮫﻠﻮی
ﺑﭽﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻟﺒﺎسھﺎی ﮐﮫﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ وﺳﺎﯾﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
ھﻤﻮاره ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺎزارھﺎی ﺗﺠﺎری از ﺗﺮس ﺳﺮﻗﺖ و ﺣﻤﻠﻪی ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﮑﺎر و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ً
اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﻣﻮﻗﺘﺎ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺑﺎزارھﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎﻧﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺧﯿﻠﯽ
ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ،رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .در روز روﺷﻦ ﻣﻨﺎزل
و ﻣﻐﺎزهھﺎ ﻏﺎرت ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﯾﮏ روز ،دو ﺑﺎر
ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ دزدان ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻼح ﺑﻮدﻧﺪ و آنﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ دزدﯾﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﮫﺎ  %٣٠اﻓﺰاﯾﺶ
داﺷﺖ ،ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ اﻣﻮال دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻻھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ و ﺷﮑﺮ ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪه و ھﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ]ﮐﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزار آﻧﮫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ[ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ در ﭘﯽﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﺛﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑـﺎ اﯾﺮان
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺮ اﯾـﺮان را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣﺸﮑـﻼت زﯾﺎدی روﺑﺮوﺳﺖ .ﭼﺮا
ﮐـﻪ دوﻟﺖ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت ﻻزم را وارد ﻧﮑﺮده و اﻧﺒﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﻔـﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم زﻣﯿﻦھﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﺖ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺰرگ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎرزی ﺳﺎل آﯾﻨﺪه روﺑﺮو ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﯽ در ﭘﯽﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺮوز در اﯾﺮان ﮔﺮوه و ﺻﻨﻒ ﺟﺪﯾﺪی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﮫﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺢ
ﺑﻪ رﮔﺒﺎرھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و آﻟﻤـﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑـﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮاﺑﺮی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ھﺮﯾﮏ از آﻧﮫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪای ﻣﻌﺎدل دو
ھﺰار ﻣﺎرک را دارد .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻌﺪاد آﻧﮫﺎ ،ﺗﻨﮫﺎ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ده ھﺰار ﻓﺮد ﻣﺴﻠﺢ رﺳﯿﺪ.
در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﻤﻮدھﺎی ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ھﻢﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ اداری ،ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﻮرم ﻣﺎﻟﯽ روز اﻓﺰون و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﻧﺴﻞ ﻧﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﺳﯿﻨﻤﺎ و رﻗﺎﺻﯽ و ﺗﺮاﻧﻪﺧﻮاﻧﯽ
ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی »ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺼﺎر« ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﮐﺮان را در
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺗﮫﺮان داﺷﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهھﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎدر ﺳﯿﺎه ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺮاز اﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،درآورﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻟﺒﺎسھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺟﻮﻻن دادن در ﺑﺎزارھﺎ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ«.
اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺗﺎﺟﺮان و ﺑﺎزارﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎر ﻣﺼﺎرف ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ  ٩ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮐﻤﮏھﺎ و
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ﻣﺴﺎﻋﺪتھﺎی ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻧﮫﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .١
روزﻧﺎﻣﻪھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮار ﻣﻐﺰھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞھﺎی ﻋﻠﻤﯽ از ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﺳﺒﺐ اﯾﻦ رﻓﺘﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آزادیھﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﺸﺎن را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ و راھﺰﻧﯽ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﭘﺎدﮔﺎنھﺎی ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب ،ﻣﻤﻠﺆ ﺷﺪه اﺳﺖ از دزدان و
ﺗﺒﻪﮐﺎران ...ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻐﺎزهداران ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﻐﺎزهی ﺧﻮد
از ﺗﺮس ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﮐﺸﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﭘﺰﺷﮑﺎن آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺪﻣﺎت
ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻘﻼب از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺂﻣﺮ و دﺳﺘﻮر دادن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺧﻠﯿﺞ و ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ِﺑﺪ
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اوﺿﺎع
ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،اراﺋﻪ دھﯿﻢ؟ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ،ﭼﮫﺮهی ﺑﺪ و زﺷﺘﯽ از اﺳﻼم اراﺋﻪ
داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺳﺎﺋﻪی ادب ﮐﻨﻨﺪ؟!.
اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ؛ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب

ﻣﺠﻠﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش داد ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان ﺟﺰﺋﯽ از
ﻋﺎدات و رﺳﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻣﮫﻤﺎﻧﯽھﺎی درﺑﺎرﯾﺎن و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎل ﺗﮫﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﮫﺮان ،اﺗﺎﻗﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت
اﻓﯿﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭘﺎﯾﻪھﺎ و ﺧﺸﺖھﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ،از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -١ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺑﺮرﺳﯽ در روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ .١٩٨٠/١/١٦
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ﻃﺎﻋﻮن

وﺟﻮد ﻣﺨﺪرات در اﯾﺮان ،از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ زودی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪهای ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﮔﺰارش ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٩٧٨ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اراﺋﻪ
داد ،آﻣﺪه اﺳﺖ:
»از ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن در ده ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﯾﺮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ٢٧٥٤ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺮﯾﺎک٤٧٦٩٦ ،
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ھﺮوﺋﯿﻦ و  ٤٩٦٣٤٥ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺣﺸﯿﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﮫﺮان ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ٣٠ :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺮﯾﺎک٢٧١٧٨ ،
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ھﺮوﺋﯿﻦ و  ٢٨٠٠٢٤٥ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺣﺸﯿﺶ.
ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﺮان ،در ﺳﺎل  ١٩٧٠زﻣﯿﻦھﺎی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺗﺮﯾﺎک ١٢ ،ھﺰار ھﮑﺘﺎر و در ﺳﺎل  ١٧ ،١٩٧٥ھﺰار و در ﺳﺎل  ١٩٧٦ﺑﻪ ٢٢
ھﺰار ھﮑﺘﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﺷﻤﺎریھﺎی زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ زﻧﺪانھﺎی اﯾﺮان ،ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن و ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن و ﻣﻌﺘﺎدان در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در  ٨ﻣـﺎه از ﺳﺎل  ١٩٧٦ﺗﻌﺪاد  ١٢ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻗﺎﭼـﺎﻗﭽﯽ در اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﺑﻮدهاﻧـﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘـﺎدان ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎریھﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﺎدان را ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  ٦٠٠ﺗﺎ  ٧٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ
اﻋﻼم ﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﻪی ﺟﻮاز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را
داﺷﺘﻨﺪ ١٦٤ ،ھﺰار ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد« .١
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﻣﻨﻊ ﺷﺪ .ﻣﻨﻊ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﺨﺪرات ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺨﺪرات در اواﺧﺮ زﻣﺎن ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ،ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ،دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ را ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺒﮑﻪھﺎی ]ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ[ زﯾﺎدی را در ﺗﺮوﯾﺞ
و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اداره ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از ھﺸﺖ ﻣﺎه از اﻧﻘﻼب ،ﺧﺒﺮ زﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ:

 -١اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻠﻪی اﯾﺮاﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرخ  ١٩٧٩/٩/٣٠و ﻧﯿﺰ .١٩٧٩ /١٠/٨
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»ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻠﯿﺲ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪﯾﺎرد اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻓﺎش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮوﺋﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﻓﻮر در ﻟﻨﺪن،
در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽھﺎ و ...ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ %٥٨
ھﺮوﺋﯿﻦ از اﯾﺮان ﺑﻪﺳﻮی ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت زﯾﺎدی در دﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﺎﻓﯿـﺎی
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ھﺮج و ﻣﺮج ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻪ ھﺮوﺋﯿﻦ در اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ھﺮوﺋﯿﻦ از
ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم در ﺟﮫﺎن از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ھﺮوﺋﯿﻦ ،ﺑﻌﺪ از
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ را داراﺳﺖ و ﺳﻦ  %٧٥از ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  ١٥ﺗﺎ  ٣٠ﺳﺎل اﺳﺖ .١
ﺗﻮﺿﯿﺢ:

در  ١٩٧٩/١٠/١٨ﯾﻌﻨﯽ ھﺸﺖ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻋﻤﺮ اﻧﻘﻼب ﮔﺰارشھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮج و ﻣﺮج ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از اﯾﺮان ﺑﻪ
اروﭘﺎ ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪﯾﺎرد ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ %٥٨ ،ھﺮوﺋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﺎﭼﺎق
ﻣﯽﺷﻮد ،از اﯾﺮان ﻣﯽآﯾﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ھﻢ ،ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »اﻟﻤﮫﺮﺑﻮن« ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺧﻤﯿﻨﯽ« را ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﺑﺤﺚ از اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ در اﯾﺮان ،ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاب ﻣﺎ را
ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ:
»اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از زﻣﺎن ﺷﺎه ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن
زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺻﻼح آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﻏﻮت ،ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ«.
ﻣﺎ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺳﺒﺒﯽ در اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﺳﺒﺎب
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:

 -١ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ .١٩٧٩/٢/١٩
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ﻃﺎﻋﻮن

 -١دﺧﺎﻧﯿﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﯾﺎت و ﻣﺮاﺟﻊ دﺧﺎﻧﯿﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﺳﺘﻌﻤﺎل آن در ﻣﺴﺎﺟﺪ و

ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺮ زراﻋﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎح
اﺳﺖ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺒﺎح ﺷﻤﺮدن ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ُ
ﺘﻌﻪ ]ﺻﯿﻐﻪ[
 -٢ﻣ ِ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد از اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ازدواﺟﯽ

ﺑﺮای ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﺒﺎح ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺮ زﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ھﻤﺴﺮش در ﯾﮏ ﻣﺪت
زﻣﺎﻧﯽ ]ﻣﻌﯿﻦ[ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮد و ﺳﭙﺲ او را رھﺎ ﺳﺎزد و ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮی ﺻﯿﻐﻪ ﮐﺮده و آن زن
ھﻢ ﺻﯿﻐﻪی ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﺷﻮد.
ﻣﺘﻌﻪ در دﯾﻦ ﻣﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ و اﻧﺘﺸﺎر آن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪن زﻧﺎ و ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎ و ﺗﺠﺎر ﮐﻪ از اﯾﺮان دﯾﺪن ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﻇﮫﻮر اﯾﻦ
ﮔﻨﺎھﺎن در آﻧﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﺘﻞھﺎ و ﻣﻨﺎزل ﺑﻪ ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮﺷﻤﺎریھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان
ً
ﺟﻮان ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﺎرﺗﯽ )و ﮐﺸﯿﺪن ﺣﺸﯿﺶ( ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،واﻗﻌﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺑﺪون ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﺸﯽ
ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن را در ﺳﺎل  ١٩٧١اﻋﺪام ﮐﺮد.
 -٣ﺗﻘﯿﻪ و دروغ
ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ راﻓﻀﻪ؛ ﺟﻮاﻧـﺎن و ﻃﻼب را ﺑﺮ ﮐﺬب و دروغ ﺑـﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ و ھﺮﮔﺎه دروغ در

ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺸﺖ ،آن ﻣﺮدم اﺧﻼق ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ارزﺷﺶ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
اﯾﻦھﺎ اﺳﺒﺎب اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ در اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب ،دﺳﺘﻮری
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺻﺎدر ﮔﺸﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ھﯿﭻ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ
ﻧﺒﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﮫﻢ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺪرات ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :اﮔﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ،در ﻋﻤﻞ ،اﺳﻼم را
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ آﯾﺎ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ اﺻﻼح اﯾﻦ اﻧﺤﻄﺎط
اﺧﻼﻗﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺂﻣﺮ و دﺳﺘﻮر دادن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻠﯿﺞ ،ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ؟!.
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اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ]اﻫﻞ ﺳﻨﺖ[ در اﯾﺮان

اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ]اھﻞ ﺳﻨﺖ[ در اﯾﺮان ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد وﺿﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و اﺗﯿﻮﭘﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ دراﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺆالھﺎی
زﯾﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب دھﯿﻢ:
 ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ دراﯾﺮان ،ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟؟ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻧﮫﺎ در اﻷزھﺮ و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟؟ آﯾﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ؟؟ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﮫﺎ در ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟؟ھﯿﭻ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪون و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهای در ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﺮان
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ،
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺑﺮرﺳﯽھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رواﻓﺾ ﻣﺘﻌﺼﺐ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ
داراﻟﻤﻌﺎرف ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺆﻟﻒ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ
دراﯾﺮان ،ﺑﻪ  %٤٠ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎل  ١٩٦٦ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از اﻧﺘﺸﺎرات اﻟﻨﮫﺎر ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی آن ﻓﺮدی راﻓﻀﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ  %٨ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﺳﻌﻮدی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮔﻔﺘﻪی ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻦ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ
ﺳﻨﺖ اﯾﺮان را  %٨ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪی دروغﮔﻮﯾﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ و
ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﯽای ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﯾـﺮان در رﺑﻊ ﻗﺮن« و ﻧﯿﺰ
ﮐﺘﺎب »اﯾﺮان دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮری و ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ« از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ )ﻓﺮﯾﺪھـﺎ ﻟﯿﻮای(
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ درﻣﻮرد ﺧﻠﯿﺞ و ﻗﻀﺎﯾﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ
ﺑﺮرﺳﯽای ﮐﻪ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در  ١٩٧٩/٢/١٩ﺻﻮرت داده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮدﻣﺎن از دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ دراﯾﻦ اﻣﻮر اﻃﻼع دارﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻼﺻﻪوار از اﺣﻮال و
اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )در اﯾﺮان( اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ:
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ﻃﺎﻋﻮن

 -١ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺮب
از اوﺿﺎع آﻧﮫﺎ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ از ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی راﻓﻀﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﺗﻌﺪاد

آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﮫﺎ از
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﮫﻢ ]در ﺣﮑﻮﻣﺖ[ ﻣﺤﺮوم ھﺴﺘﻨﺪ و اوﺿﺎع ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در دوﻟﺖھﺎی
ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯽ و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ.
درﺳﺎل  ١٩٥٨ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺒﮫﻪی آزادی ﺑﺨﺶ اھﻮاز« ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻇﮫﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺣﻤﻼت زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه در اواﺳﻂ دھﻪی ﺷﺼﺖ ﺻﻮرت داد ،اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ
در ﺳﺎل  ١٩٧٥و در ﭘﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
ُ
 -٢ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺮد
رھﺒﺮ ﻣﻌﻨﻮی آﻧﺎن ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮدھﺎ )در اﯾﺮان(  ٣/٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻧﻔﺮ اﺳﺖ )در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/٨/٦ﺑﺎ روﯾﺘﺮز اﻧﺠﺎم داد( ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮫﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ راﻓﻀﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺬھﺐ ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ اﺷﺎﻋﻪ
دھﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﯽ از آﻧﺎن را ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﮐﺮدھﺎ در اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﻟﺮﺳﺘﺎن و
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻏﺮب اﯾﺮان ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪی آﻧﮫﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ رھﺎ ﺷﺪه و ﻣﺘﺮوک )از
ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ( و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺮوم و ﺗﺤﺖ ﻣﻀﯿﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت
ً
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻼ وارد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻐﺪاد و
ﺗﮫﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺮدھﺎ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و داﺷﺘﻦ ﺳﮫﻤﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺮوم ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلھﺎ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ و ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آﻧﮫﺎ
 ٤ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه درﻣﺠﻠﺲ دارﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ھﺮ  ٢٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺑـﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﮐﺮدھـﺎ ﺑﺎرھـﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﯿـﺎم زدهاﻧﺪ ،اﻣـﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﮫﺎ در ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﮐﺮدھﺎ در ﺳﺎل  ١٩٦٥ﺣﺰب ﮐﺮدی دﻣﻮﮐﺮات را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺳﺎل  ١٩٦٥ﯾﮏ
روﯾﮑﺮد اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺣﺰب ﻧﻤﻮد ﯾـﺎﻓﺖ و اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺳﺒﺐ درﮔﯿﺮیھـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷـﺎه در ﺳﺎل  ١٩٦٧ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ  ١٨ﻣﺎه اداﻣﻪ داﺷﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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 -٣ﺑﻠﻮچھﺎ
ﺗﻌﺪاد آﻧﮫﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺸﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.

آﻧﮫﺎ در ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ داﻣﭙﺮوری ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮم ]در
اﯾﺮان[ ھﺴﺘﻨﺪ و درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪی آﻧﮫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ و از ﺷﺪت ﻓﻘﺮﺷﺎن
ﮔﯿﺎھﺎن ﺧﺸﮏ و ھﺴﺘﻪی ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮھﻨﻪ راه ﻣﯽروﻧﺪ و ﺟﺰ
ﮔﺮد و ﻏﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای آن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪای
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را از اﺟﺪادﺷﺎن در
اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ.
 -٤ﺗﺮکھﺎ
آﻧﮫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻧﯿﺰ اﻃﺮاف ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان در اﺳﺘﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ  ٦ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻋﺪهای از آﻧﮫﺎ اھﻞ
ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ] .اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﮫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻘﺸﻪی رواﻓﺾ در ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی
ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ[ اھﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮﺷﺎن
دراﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن »ﮔﺮوه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔﺮوه در ﺳﺎل  ١٩٦٠ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده ادﻏﺎم ﺷﺪ.
 -٥ﺗﺮﮐﻤﻦھﺎ
ﺗﻌﺪادﺷﺎن در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و در

ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﯾﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده و ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻧﮫﺎ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﻠﯿﺖھﺎﯾﯽ از ادﯾﺎن ﻧﺼﺎری ]ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ[ ،ﯾﮫﻮد ،زرﺗﺸﺖ و ﺑﮫﺎﯾﯽھﺎ
ً
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﮫﺎ ﺣﺪودا  %٢ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
روزﻧﺎﻣﻪی »ھﺮاﻟﺪ ﺗﺮﯾﺒﻮن« درﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/٢/٢٠ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎرسھﺎ در اﯾﺮان
 %٥٠ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ١٩٧٠ﻧﺴﺒﺖ ﺷﯿﻌﻪ  %٦٢و ﻧﺴﺒﺖ
اھﻞ ﺳﻨﺖ  %٣٦ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ھﻤﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪی
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ درﺷﻤﺎرهی  ١٢٣ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/٦/٣٠ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ً
ﺣﺪودا ﺳﻪ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ،ﺑﯿﺶ از  %٦٥ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ]از آن
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ﻣﻮﻗﻊ[ ﻧﺰول ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ  %٣٦رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺰول اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
اﯾﻦ ،ھﺪﻓﯽ از اھﺪاف ﺣﻤﻠﻪی رواﻓﺾ اﺳﺖ.
اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ دوران ﻇﻠﻢ و ﻃﻐﯿﺎن ،ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺷﮫﺮوﻧﺪی ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﭼﺮا اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻧﺪای
اﺳﻼم و اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ را ﺳﺮ ﻣﯽدھﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﭘﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ
ّ
اﻧﻘﻼب ﺷﯿﻌﯽ و ﻣﺠﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﯾﮑﻪ ﺧﻮردﻧﺪ .در اھﻮاز ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .در
ﻣﻨﻄﻘﻪی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﻧﺴﺖ اﻓﺮاد ﺷﯿﻌﻪ در آﻧﺠﺎ رأی ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ،
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را اﻋﻼم ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺪد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻃﺮﻓﺪاران و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد.
اﻣﺎ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن دو ﻧﻔﺮ از ﭘﯿﺮوان ﺧﻤﯿﻨﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﺮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ً
ً
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اوﻻ ﻓﺎرﺳﯽ و دوﻣﺎ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدن آن ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﺻﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد و ﻧﯿﺰ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﻘﻼب ،ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ و
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯽ ﺑﺮد .ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﺮات آن )ﻗﺎﻧﻮن( را درﺑﺎب دوم ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻓﺼﻞ
)ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺪروی و اﻋﺘﺪال( آوردﯾﻢ .و ﺑﺮای ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﻧﻘﻼب دﻻﯾﻞ زﯾﺮ را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
دﻻﯾﻞ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮدن اﻧﻘﻼب اﯾﺮان

ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز اﯾﺮان ،اﯾﺮاد ﮐﺮد ﮐﻪ رادﯾﻮ ﺗﮫﺮان در

 ،١٩٧٩/٣/٢٠آن را ﭘﺨﺶ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖھﺎ وی ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ارﺗﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ارﺗﺸﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد ارﺗﺶ را از ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ«.
ﻋﯿﺪ اول ﺳﺎل اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ،ﯾﺎ ھﻤﺎن ﻧﻮروز ،ﻋﯿﺪی ﺟﺎھﻠﯽ و ﻣﺠﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم آن
را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮫﻠﻮی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮرد

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ھﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ او در راه اﺣﯿﺎی آداب و رﺳﻮم ﻣﺠﻮﺳﯽ اﺳﺖ .آداﺑﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم
آﻧﮫﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺳﻮراﺧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه داﺧﻞ آن ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ؟
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی در اﺑﺘﺪای ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﻪ ﯾﺎﺳﺮﻋﺮﻓﺎت ﮔﻔﺖ :ﺧﻠﯿﺞ

اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﻧﻪ ﻓﺎرﺳﯽ .دﻧﯿﺎی ﻋﺮب از اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﮐﻼم اﮔﺮ ھﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ آن را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ،ﻓﺮﯾﺐ و دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺮان در اﺑﺘﺪای وزارﺗﺶ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪی
ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺮان از ﺟﺰاﯾﺮ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،ﺗﻨﺐ ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻨﺐ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ورودی ﺗﻨﮕﻪی ھﺮﻣﺰ ﻗﺮار دارد ،وارد ﻧﯿﺴﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از وی ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ،اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
از ﺳﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎم ،ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﯾﺮان در اﻣﻮر اداری و ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﮕﻮی رﺳﻤﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻢ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺳﺆال ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب داد ،ﻣﺮدم اﯾﺮان ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺎم ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .١
رھﺒﺮ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﮫﺮان  -أ.ف.ب  ..اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ

آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ھﻮﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﮐﻞ ﻗﻮا را
آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ دارد ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﭘﺴﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ً
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﮐﻪ در دادن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﺰرگ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان در ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد اﺷﺎره ﮐﺮد و اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﯾﺪ ھﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی در ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺪرش ،ﺳﺆال زﯾﺮ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
»آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد رھﺒﺮ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﮐﻪ رھﺒﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪی ﺷﯿﻌﻪ ]در ﻋﺮاق[
اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن وﻓﺎﺗﺶ رھﺒﺮ اھﻞﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﮐﻮﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ«؟

 -١ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی  ١٩٧٩/٣/١١ﮐﻪ از روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ در  ٣/١٢ﻧﻘﻞ ﺷﺪ.
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او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﻪ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﮐﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
»در ﺣﺎل ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪن آﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ھﻮﯾﺖ ﻋﺮاﻗﯽ
دارد ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ و در
اﯾﻦﺻﻮرت ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ«؟
ً
و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ اﺳﻼم
ً
ﻣﺮزھﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ و ﻣﺰاح ﮐﺮدن اﺳﺖ« .١
ﺑﻠﻪ! ای ﮐﺴﺮای ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﻣﺸﺮف ﮐﺮده ،ﺣﺪود و
ﻣﺮزھﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮده و ﺷﻮﺧﯽ و ﻣﺰاح ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺠﻮﺳﯿﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺮزھﺎ و ﻃﺎﺋﻔﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﻗﻮمﮔﺮاﯾﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﭼﺮا ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری اﻧﺼﺮاف داد؟
ﺗﮫﺮان ،ﺑﻮداﭘﺴﺖ  -أ.ف.ب :رادﯾﻮ اﯾﺮان ﮔﺰارش داد ٢ﮐﻪ ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ -

ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾـﺮان ﻣﯽﺑـﺎﺷﺪ  -ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم اراﺋﻪی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا در
اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت آﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری در روز  ١٩٨٠/١/٢٥ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺰب  -ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ از ﺳﻮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  -ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ را
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد  ..اﻣﺎ وی ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدری اﻓﻐﺎﻧﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﻮدن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺮوط ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﯾﺮاﻧﯽ اﻷﺻﻞ ِ
ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ از ﻏﻼت ]اﻓﺮاﻃﯿﻮن[ راﻓﻀﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﺣﺘﺮام ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻗﺮار داﺷﺖ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺣﺰب
در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺒﺎرزان ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد او
ً
ﯾﮏ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ،اﻣـﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃـﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﻷﺻﻞ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﺷﺪ.
ً
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﻧﺼﺎر ،رھﺒﺮی ﻗﺮﯾﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آﻧﮫﺎ )ﻗﺮﯾﺶ( اﺻﻼ اھﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪی ِﻋﺮق و ھﻮﯾﺖ در اﺳﻼم ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺟﺎھﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ

 -١ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮس در ﺗﺎرﯾﺦ .١٩٨٠/١/١٩

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎن ﺧﯿﺮاﻟﻘﺮون )ﺳﻪ ﻗﺮن ﻃﻼﯾﯽ اﺳﻼم( ﺷﺎھﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن
ﻗﻢ آن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮان و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺗﻘﻠﺒﯽ

ﭘﯿﺮوان ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺳﺎلھﺎ ﻗﺒﻞ ،ﻧﻘﺸﻪای ﺗﺮﺳﻨﺎک ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮫـﺎ ﺑﻪ ﺧﻄـﺮ ﻏﯿﺮ
ﻓﺎرسھﺎ ﺑﺮای ﻗﯿـﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،آﻧﮫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ]دﻓﺎع از[ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ در
اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﺸﻮد.
از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﺮﮐﺎت ﺣﺰﺑﯽ
در اھﻮاز و ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ رھﺒﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻮد] .در واﻗﻊ
ﻓﺮد ﺟﺎﺳﻮس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ آن ﺣﺮﮐﺎت ﻗﺮار دادﻧﺪ[.
در اھﻮاز ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﻣﮫﺮی ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان ﺟﺒﮫﻪی آزادیﺑﺨﺶ اھﻮاز ﺑﻮد ﮐﻪ
درﺳﺎل  ١٩٦٤ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﻣﮑﺘﺒﻪھﺎﯾﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ داﺷﺖ.
ھﺪف ﺟﺒﮫﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اھﻮاز را از ﺳﯿﻄﺮهی ﻓﺎرسھﺎ آزاد ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑـﺎز ﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﮫﺮی ﻓﺮدی ﻓﺎرس ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﻋﺮب ،ﭘﺲ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اھﻮازیھﺎی ﻏﺎﻓﻞ ،رھﺒﺮی او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ او از
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻧﻀﻤﺎم ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ او را اﺧﺮاج ﮐﺮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ رھﺒﺮان اھﻮاز ،اﻣﺎم ﻃﺎھﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﻮد .اھﺎﻟﯽ اھﻮاز ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،ﻓﺮدی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ .ﻣﺬھﺐ اﻣﺎﻣﯽ و ﺟﻌﻔﺮی در ﺣﻘﯿﻘﺖ
آن واﺣﺪ ﻣﻮاﻻت ]و دوﺳﺘﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ِ
ﭘﯿﺮوی[ ﺑﺮای دو ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ]ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻣﻮاﻻت و آن ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺷﯿﻌﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ[ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ و ﺣﺰﺑﯽ دﯾﮕﺮ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮاﻻت
ﻇﺎھﺮی و ﺻﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪف آن ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺮار و رازھﺎی اﻣﻮر آﻧﺎن اﺳﺖ .اھﺎﻟﯽ اھﻮاز
ً
]ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ[ از ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﺮار ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﻣﮑﺸﻮف ﺑﻮد ،دﯾﺪﻧﺪ .در اداﻣﻪ دو ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽآورﯾﻢ.
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ و دوﺳﺘﯽ )ﻣﻮاﻻت( ﺑﺮای ﺧﻤﯿﻨﯽ
اﻣﺎم ﻃﺎھﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ رھﺒﺮ دﯾﻨﯽ اﻗﻠﯿﺖ ﻋﺮب در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﻔﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن

)اھﻮاز( ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آن ﭘﯿﺮواﻧﺶ را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻻت و دوﺳﺘﯽ ﺑﺮای
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺘﻦ آﻧﺎن از دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد.
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾـﺮان دوﻟﺘﯽ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﻧـﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮﻗـﻪای و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷـﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑـﺎﯾﺪ در ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪی ﮐـﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )و ﺑﻪ
ھﯿﭻ وﺟﻪ ،ﮐﺴﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﯾﮏ وﺟﺐ از ﺧﺎک اﯾﺮان ﭼﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﭼﻪ در
ھﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ(.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت در ﻗﻢ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ...او روز
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ]ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب[ ھﻤﺮاه ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهاش از
ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .١
ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ :اﻋﻼم ﺟﮫﺎد را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم
از ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻌﺶ در ﻗﺒﺎل اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اھﺎﻟﯽ اھﻮاز و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺆال ﺷﺪ

ﮐﻪ وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :اﻋﺮاب اھﻮاز ﺑﺎرھﺎ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻋﻼم ﺟﮫﺎد
ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪام.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ او ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻋﺮﺑﯽ در ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ
راﺿﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارد و او ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ
ﮔﻮش ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
از وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺮاﻣﯽ اھﻮازی ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ اﺣﻤﺪ
ﻣﺪﻧﯽ داﺷﺖ ،ﺳﺆال ﺷﺪ ﮐﻪ وی ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﯽ از ﯾﺎران ﺷﺎه ﺑﻮد و ﺑﻪ او ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﻧﺒﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و او اﻵن ھﻤﺮاه ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻓﺮدی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ اﺳﺖ.
)ﻣﯿﺪل اﯾﺴﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ (١٩٧٩/٩/٧

 -١ﺗﮫﺮان -ﮐﻮﻧﺎ -ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎی روز  ٢٣ژوﻻی .١٩٧٩
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ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری از ﺣﺰﺑﺶ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻧﻔﺮ دوم در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان و رھﺒﺮ دﯾﻨﯽ آذرﺑـﺎﯾﺠﺎن ،در

ﺑﯿـﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ  ١٩٨٠/١/٥از رادﯾﻮ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ آراﻣﺶ و وﺣﺪت ﻣﻠﯽ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.
اﯾﻦ رھﺒﺮ دﯾﻨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮ ﻧﻮع اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﻮد
داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺿﺪ اﺳﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ
ﻣﺸﺘﺮک ﯾﻌﻨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،دﻋﻮت ﻧﻤﻮد.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺣﺰب ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯾﺶ
ﭘﯿﺮوی ﺧﻮد را از او اﻋﻼم ﮐﺮده و در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان ﺧﻤﯿﻨﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺪارد .وی
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ درﮔﯿﺮیھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده ،دوﺑﺎره ﺷﺮوع
ﺷﻮد ،ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ«.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﮫﺮان ﺣﺰب ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﺘﮫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐـﻪ در ﻗﻠﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺣـﺎﮐﻢ ،ﺗﺂﻣﺮ و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ از اﻓﺴﺮان در ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﻮاﯾﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻧﻤﻮد و در دادﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ،آﻧﮫﺎ را ﻣﺘﮫﻢ
ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد .دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮای
 ١١ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد .١
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ
اﺻﻮل ﺗﺸﯿﻊ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد و ھﺮﮔﺎه ﺧﻄﺮی ﺷﯿﻌﻪ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﮫﺎ ﺗﺎ دﻓﻊ
ﺧﻄﺮ ،ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻗﯿﺎمﻫﺎی داﺧﻠﯽ

 ﺗﮫﺮان  -ﮐﻮﻧﺎ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ :آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد وی ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎندادن ﺑﻪ ﻏﺎﺋﻠﻪی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دﺷﻤﻦ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ و
ﺗﻘﺼﯿﺮی از ﺳﻮی ارﺗﺶ روی دھﺪ ،در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ھﺎﺷﻢ ﺻﺒﺎﻏﯿﺎن وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر وﻗﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ارﺗﺶ ]ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ[
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﮐﺮدھﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑـﺮای ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻣﺒـﺎﺣﺜﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺮای
ﻣﻄـﺎﻟﺒـﺎﺗﺸﺎن را ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاب داد:
 -١ﺗﮫﺮان -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮس .١٩٨٠/١/٢٠
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ﻃﺎﻋﻮن

»آﻧﮫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدھﻨﺪ ...اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﻓﺮﺻﺖ
ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ«١٩٧٩/٩/١ .
 ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ ]ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦﺧﻠﻖ[ را ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزی در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و اﯾﻦﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺰدور و
ﺟﺎﺳﻮس ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺘﮫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
وی در اﺷﺎرهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر در ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻗﺎﺳﻢﻟﻮ رھﺒﺮ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺷﯿﺦ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ رھﺒﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺘﻤﺮدﯾﻦ ]و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻃﺎﻋﺖ وی ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ[ را ﮐﺎﻓﺮ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ و ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن را ﻻزم ﻣﯽدﯾﺪ .١
ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﮐﺮدھـﺎ ﮐﺎﻓﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺑﯽرﺣﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
ً
ﮐﺮد و ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ رواﻧﻪی ﺟﻨﮓ ﺑـﺎ آﻧﮫﺎ ﺷﺪه و دادن ﻣﮫﻠﺖ ﺑﻪ آﻧـﺎن را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ارﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ آن را ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ در
ﮐﺮدﺳﺘﺎن و اھﻮاز ﻓﺠﺎﯾﻊ زﯾﺎد و ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد.
روزﻧﺎﻣﻪی ﻣﯿﺪل اﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎھﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ رھﺒﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬھﺐ در
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،در دﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ او داﺷﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه درﯾﺎدار اﺣﻤﺪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻋﺮاب ،ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ
ﺣﻤﻠﻪای ﺳﺨﺖ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن ﭘﺎﻓﺸﺎری
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮﻧﺸﺎن را ﻣﺜﻞ آب ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ«) .اﻟﻘﺒﺲ ﮐﻮﯾﺖ  ١٩٧٩/٩/٧از ﻣﯿﺪل اﺳﯿﺖ(.
از اﺧﻼق رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ

ُ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺧﻼق ﻗﺎﺿﯽھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻗﻀﺎت اﯾﻦ
اﻣﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺪق و ﺗﻘﻮی و اﺧﻼص ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ .ﯾﮏ
ﻓﺮد ذﻣﯽ ﯾﮫﻮدی و ﯾﺎ ﻧﺼﺎری ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺗﺨﺎﺻﻢ و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
]ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه[ ﻗﺎﺿﯽ در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن آﻧﮫﺎ و ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ آن دو
ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺧﻮد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان و ...ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ او

 -١اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ  ٧٩/٨/١٩از ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮ.
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ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد وی اﺣﺴﺎس
ُ
ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ]و ﺣﻖ ﮐﺸﯽ[ ﺷﻮد.
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﻼص ﻗﻀﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎک اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﮐﺘﺒﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪام و دﺷﻤﻦ ﻗﺒﻞ از دوﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎت
اﺳﻼم ﺷﮫﺎدت داده اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻵن درﺻﺪد ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از دادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ زور و ﻇﻠﻢ و دﺷﻤﻨﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ،ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺎری ﻣﺎﺗﺶ« ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺻﺎدق
ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ رﺋﯿﺲ دادﮔﺎهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان آﻧﮫﺎ را در ﺷﮫﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام
ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﺧﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﮫﺎ را در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ،ﺑﻮدﻧﺪ ]ﺑﺮای اﻋﺪام[
آوردﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻮﭼﮏ در
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﻮد را در دﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪی اﯾﺮاﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت
داﺷﺖ ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﺑﺮﺧﯽ روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی او در ﺗﺎرﯾﺦ ١٦
اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ١٩٧٩را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٩/٨/٨ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺻﺎدق ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮد:
»ﻣﻦ ﺗﯿﻤﯽ را ﺑﺮای ﺗﺮور ﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدم و
در ﻣﻮرد ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدم ،دوﺑﺎره ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر را
ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا را اﺟﺮا ﻧﻤﻮد،
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪی دوم را در ﺳﺮ ھﻮﯾﺪا ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻠﻮﻟﻪی اول ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ
ً
اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .وی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد او ﺷﺨﺼﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ٤٠٠ﻧﻔﺮ،
ﺗﻨﮫﺎ در ﺗﮫﺮان ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد در
اھﻮاز ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده ﮐـﻪ ﺟﻨﺎزهھـﺎی آﻧﮫﺎ در ﺷﺐ از زﻧـﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .وی در اداﻣﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺐھﺎ ﺟﺴﺪ  ٣٠ﻧﻔﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ«.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻦ؟؟؟
آﯾﺎ دﯾﺪه و ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﻀﺎت اﺳﻼم ،آرزوی ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺎ
دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟؟
»وﷲ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ ﺷﺆون«....
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ﻃﺎﻋﻮن

ﺧﺎﺗﻤﻪ

اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻮﺷﻪای از اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﺮان ،ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
اﺳﺖ.
آﻧﮫﺎ در ﻣﺸﻘﺖ اﻧﻮاع ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮓدﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ آزادی ﺑﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ؟؟
ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﮫﺎ را ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻼت ﭼﻪ زﯾﺎﻧﯽ را از ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و آ ﮔﺎھﯽ از اوﺿﺎع ﺳﺎﮐﻨﺎن آن
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮادراﻧﺸﺎن دراھﻮاز ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮﮐﻤﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺂﺳﯽ و ﻣﺸﮑﻼت آﻧﮫﺎ را در ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻼت ﺑﺴﻂ داده و ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﺮ رھﺒﺮان ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪار ﮐﺮده و ﻧﻈﺮ
ﺳﺎﮐﻨﺎن آن را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﻧﺪ؟؟
در داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﺷﯿﻌﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮی ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺧﻠﯿﺞ ،ﻋﺮاق ،اﯾﺮان،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﭼﺮا داﻧﺸﮕﺎهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﻷزھﺮ و ﻣﺪارس ﺷﺮﻋﯽ
درﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮان ،اھﻤﺎل و ﺳﺴﺘﯽ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ؟؟
ﭼﺮا ﮐﻨﮕﺮهھﺎ و ھﻤﺎﯾﺶھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در اﯾﺮان از ﭼﻨﮕﺎل
ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽﺷﻮد؟؟
ً
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رھﺒﺮان ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺟﻮاب
ﻣﺎ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻗﻮمﮔﺮای ﻋﺮب در اھﻮاز و
ﻗﻮمﮔﺮاھﺎی ﮐﺮد در ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﺑﯽدﯾﻦھﺎ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ؟؟
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :آﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻗﻮمﮔﺮاھﺎ
و ﺑﯽدﯾﻦھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ دﻟﯿﺮ و ﭘﮫﻠﻮاﻧﺎن و ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ
رزمآزﻣﻮده و اھﻞ ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﻣﺎ ]و اﻣﺖ اﺳﻼم[ داﺷﺘﻪ ،ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ﻣﺎ رﺑﻮدهاﻧﺪ؟؟
ای داﻋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ھﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎری از ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ ھﺴﺘﯿﺪ :ﺑﺮادراﻧﺘﺎن در اﯾﺮان
ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻤﮏھﺎ و ﻣﺴﺎﻋﺪتھﺎی ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ.

ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ای ﺗﺎﺟﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ :ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﻣﺪارس و ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﻠﻘﺎت ﻋﻠﻢ ،دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ھﻤﺎﻧﺎ زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﭘـﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻟـﺮزه در ﻣﯽآﯾﺪ و ھﻤﺎﻧـﺎ روزھﺎﯾﯽ ﺳﺨﺖ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎﺳﺖ
و ﺧﻄﺮی ﺑﺰرگ ﻣﺎ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑـﺎﯾﺪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ ،اﺧﻼص و ﻧﯿﺖ ھﻤﮑـﺎری ﺑﺮ ﮐﺎر
ﻧﯿﮏ و ﺗﻘﻮی داﺷﺖ و اﻟﻠﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻧﺼﺮت ﺑﺨﺸﺪ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
»وإن اﷲ ﻟﻘﻮی ﻋﺰﻳﺰ«
ﭘﺎﯾﺎن

