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ــما  ــه ش ــا ب ــد ت ــانه ای بدهی ــن رس ــه م »ب
ــم« ــردم بده م

ایــن گفتــه ی نقــل شــده از یــوزف گوبلــس، وزیــر 
تبلیغــات هیتلــر   بــود. 

ــا ایــن وجــود  ــود امــا ب هیتلــر در موضــع قــدرت ب
مــی  ضــروری  را  رســانه  بــه  نیــاز 
ــا چقــدر  ــا ت ــم ضــروری؛ ام ــد. گفتی دی
ضــروری؟ فکاهــی تــر و در عیــن حــال 

واقعــی تــر از آن نیســت اگــر بگوییــم: اولیــن 
ــانه در  ــن رس ــدر ای ــپس آنق ــود. س ــانه کالغ ب رس
ــرفت  ــود پیش ــی خ ــت شناس ــت معرف ــن هوی بط
ــوش  ــه م ــل ب ــه کالغ تبدی ــت ک ــوژی داش متدول

ــگ. ــریع و زرن ــک، س ــودی کوچ ــد. موج گردی
The medium is the message.

مارشال مک لوهان 
»رسانه یک فوق ابزار و پیام است«

تصــور ابــزار بــودن رســانه، خــود وحشــتناک اســت. 
ــت ماکیاولیســم        ــه در خدم ــی ک ــه خصــوص وقت ب
قــرار بگیــرد حــال تصــور کنیــد از ماهیــت ابــزاری 
خــود خــارج شــود و تبدیــل بــه یــک پیــام گــردد...

ــام، انســان  ــن پی ــودن ای ــر ب ــزان موث ــه می بســته ب
ــی  ــات م ــدی از کلم ــارف جدی ــره المع دارای دای
شــود. پیــروزی و شکســت، خوشــبختی و شــقاوت، 

)1(

ــی  ــانه معان ــر رس ــر چت ــی زی ــگ همگ ــح و جن صل
ــد. ــی کنن ــدا م دیگــری پی

شــاهد آن کــه هارولد اینیس   از اولین پژوهشــگران 
حــوزه رســانه رابطــه میــان رســانه هــای ارتباطــی و 
صــورت هــای متفــاوت زیربناهــای اجتماعــی را  بــه 

صــورت فرمالیتــه در تاریــخ مطالعــه کرد.
امــا در ابتــدا بایــد ایــن مقدمــه را مطــرح کــرد کــه 
واژگان در فلســفه ی زبــان کــه بعدهــا ویتگنشــتاین   
بــه صــورت دقیــق ایــن مســئله را بررســی کــرد در 
دو بعــد نوشــتاری و گفتــاری دو کاربرد 
ادعــا کــرد  اینیــس  دارد.  متفــاوت 
ــخ  ــن تاری ــای که ــوری ه ــه امپراط ک
ــان، دســتگاهی  ــان و یونای ــان رومی همچــون مصری
را بــر پایــه هدایــت نخبــگان بــرای جهــت دهــی بــه 
ــد  ــان بودن ــانه ی آن زم ــه رس ــتاری ک واژگان نوش
ــه  ــا ب ــه جهــت دهــی ه ــن گون ــد. ای تشــکیل دادن
مــا نشــان مــی دهــد کــه: رســانه آگاهــی دهنــده 

ــه آگاهــی هســت و ن
در رســانه ی ســالم، عمــل بــر ایــن اســت کــه داده 
هــا  تبدیــل بــه اطالعــات   شــوند امــا در رســانه ی 
مخــّرب، کنــش عکــِس آن اســت. اطالعــات تبدیــل 
بــه داده هــای نادرســت مــی گردنــد کــه اگــر چــه 

ایــن قاعــده مطلــق نیســت.
ــانه  ــاال در رس ــده ی ب ــدن قاع ــاری ش ــه ج نتیج
هــای مخــرب ایــن اســت کــه ناخــودآگاِه  مخاطــب 

)ماهیت ذهن(، تسلیم آگاهی   می شود.
ــای  ــول ه ــو، غ ــانه ن ــر رس ــه عص ــدن ب ــا وارد ش ب

ــن  ــا ای ــه آی ــتند ک ــن را داش ــرس ای ــانه ای ت رس
ــل  ــدری آن( تبدی ــای مص ــه معن ــی دادن )ب آگاه
بــه آگاهــی )بــه معنــای اســمی آن( مــی شــود یــا 
خیــر؟ ایــن تــرس منجــر بــه یافــت دکتریــن هــای 
ــرفت  ــروزه پیش ــه ام ــد ک ــانه ای ش ــاوت رس متف
ــرق  ــر ف ــان دیگ ــه  انس ــت ک ــده اس ــر ش آن منج
ــع آگاهــی و  ــوان منب ــه عن ــی بیــن رســانه ب چندان

ــد. ــل نباش ــی قائ ــود آگاه خ
اهمیت رسانه ای شدن اهل سنت ایران 

اهمیــت رســانه فقــط یــک بازتــاب 
از اهمیــت پیــام و محتــوای آن 

ــت. اس
اهــل ســنت ایــران جــدا از شناســه 
ی بیــن المللــی خــود، در درون 
اجتماعــی«  »مــِن  یــک  ایــران 
ــی .  ــت اجتماع ــک هوی ــت. ی اس
هفــت  الئوتســه  کهــن  اســتاد 
ــیح، در  ــالد مس ــش از می ــده پی س

نــزاع هایــی کــه سلســله ی چــو، بــا آن درگیربــود 
پیشــنهاد جنگــی را داد کــه عصایــی جادویــی بــرای 

ــود. ــرم« ب ــِگ ن ــد و آن »جن ــارزه ش ــر مب تغیی
ایــن فیلســوف چینــی قبــل از اینکــه رســانه تخــم 
ــن  ــرای آن تعیی ــاورد ب ــرون بی ــر بی ــکند و س بش
ــه  ــش برنام ــت داد و برای ــدان هوی تکلیــف نمــود. ب
ریــزی کــرد. ایــن باعــث شــد کســی کــه درون مــِن 
اجتماعــی اســت و خــود را جــزوی از سیســتم مــی 
ــت  ــوان از هوی ــر بت ــه » اگ ــد ک ــد احســاس کن دان
ــوان از  ــی نمیت ــد ول ــر ش ــانه غافلگی ــی رس هجوم

ــت دفاعــی ان چشــم پوشــی کــرد«. هوی

ــد:  اهــل ســنت، رســانه  ــه مــا مــی گوی واقعیــت ب
نیــاز دارد چــون ســال هاســت درون دیگــر رســانه 
ــه  ــرار گرفت ــایرین ق ــه س ــک جویان ــزار تمل ــا اب ه

اســت.
رسانه های اهل سنت ایران

ــه  ــی 1357ه.ش، مرحل ــالب خمین ــل از انق ــا قب ت
ــود و روش  ــران ب ــل ســنت ای ــانه ای اه ی پیشارس
درســت نوشــتاری ســرفصل ایــن قســمت: ایرانیــان 
ــن  ــران. بدی ــه اهــل ســنت ای ــود و ن اهــل ســنت ب
زمینــه  در  ایرانیــان  کــه  معنــا 
مذهبــی خــود فعالیــت های رســانه 
ای مــی کردنــد و اهــل ســنت از آن 
مســتثنی نبــود امــا بعــد از انقــالب 
پیشــینه  در  تغییــری  نامبــرده، 
ــودن  ــی ب ــت و مذهب ــورت گرف ص
باعــث شــد  حکومــت شــیعیان 
کــه اهــل ســنت متوجــه نیــاز  بــه 
ــِس  ــود در پ ــی خ ــانه ی مذهب رس

ــوند. ــیعه ش ــی ش ــت مذهب ــک حکوم ی
غول خجالتی

ــی  ــان کانادای ــک لوه ــال م ــه مارش ــود ک ــمی ب اس
ــری اهــل  ــود. رســانه ی تصوی ــون داده ب ــه تلویزی ب
ســنت بــا اولیــن تــالش هــای »دکتــر عبدالرحیــم 
مــالزاده« شــکل گرفــت. تــالش هــای فــراوان 
ــک  ــگ نزدی ــارجه و رنگارن ــون ش ــان در تلویزی ایش
ــه یــک دهــه باعــث شــد ســایر تالشــگران اهــل  ب
ــد  ــد و بع ــور« را تاســیس کنن ــوِن ن ســنت »تلویزی
از آن دیگــر شــبکه هــای ماهــواره ای اهــل ســنت، 
کــه بــا قــدرت در موضوعــات مختلــف برنامــه هــای 

»رسانه یک فوق 
ابزار و پیام است«

تا قبل از انقالب 
خمینی 1357ه.ش، مرحله 
پیشارسانه ای اهل سنت 
ایران بود و روش درست 

نوشتاری سرفصل این 
قسمت: ایرانیان اهل 

سنت بود و نه اهل سنت 
ایران.
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ــد. ــی کنن ــن م خــود را تدوی
ــنت  ــل س ــانه ای اه ــای رس ــت ه ــا فعالی ــوازی ب م

ــای  ــنگری ه ــا روش ــود ب ــراه ب ــه هم ک
حقوقــی و دینــی، رســانه هــای پیشــین 
ــت مذهبــی  ــف هوی کــه ســعی در تحری

ــدی  ــالش جدی ــتند، ت ــنت داش ــل س ــری اه - فک
ــد.  ــانه ای کردن ــوج رس ــن م ــا ای ــه ب ــرای مقابل را ب
بارزتریــن عملکــرد ان هــا در ایــن مــدت، تاکتیــک 

ــت. ــوده اس ــزرگ«   ب »دروِغ ب
این تاکتیک می گوید:

»هیــچ وقــت نگذاریــد مــردم دلســرد شــوند، هیــچ 
ــت  ــچ وق ــد، هی ــری را نپذیری ــا و تقصی ــت خط وق
تصدیــق نکنیــد کــه دشــمن ممکــن اســت صفــت 
ــرای  ــی ب ــت جای ــچ وق ــد، هی ــته باش ــی داش خوب
ــک  ــد، در آن واحــد روی ی ــی نگذاری ــن باق جایگزی
دشــمن متمرکــز شــوید و تقصیــر هــر اتفــاق بــدی 
ــزرگ را  ــردم دروغ ب ــد. م ــردن او بیاندازی ــر گ را ب
ــر  ــد و اگ ــی کنن ــاور م ــک ب ــر از دروغ کوچ زودت

ــا زود آن را  ــر ی دروغــی را مکــرراً تکــرار کنیــد، دی
ــد کــرد. ــاور خواهن ب

راوی چه می گوید:
بــر اســاس ترتیــب  نشــریه ای کــه 
انتشــار »ماهانــه« اســت. بــر اســاس 
محتــوا »عمومــی« بــر اســاس قالــب انتشــار »چنــد 
ــر اســاس دسترســی »آزاد« اســت. رســانه ای« و ب

نظــر بــه محدودیــت هــای موجــود در داخــل ایــران 
و قلــع و قمــع رســانه ای کــه وجــود دارد، جامعــه 
ــا  ــه همســان ب ــر اینک ــالوه ب ــران ع ــل ســنت ای اه
بقیــه مــردم ایــران نمــی تواننــد در امنیــت کامــل 
گیرنــده هــای شــبکه هــای ماهــواره ای در اختیــار 
ــودن آن،  ــر ب ــر خط ــه پ ــر ب ــند و نظ ــته باش داش
ــر  ــم ب ــنت تصمی ــل س ــندگان اه ــی از نویس جمع
ــه  ــت ک ــد اس ــد. امی ــریه گرفتن ــن نش ــیس ای تاس
ــت تالشــگران  ــایه فعالی ــا، در س ــردای م ــی ف پویای
اهــل ســنت و مــردم مــا بــه زودی بــه نتیجه برســد.

راوی چه می 
گوید؟

)11(

(1) Paul Joseph Goebbels

(2) Marshall McLuhan

ــرای  ــی )1469-1527( ب ــی سیاســت مدار و فیلســوف ایتالیای ــو ماکیاول ــه نیکول ــای دســتوری ک ــه اصــول و روش ه ــارت اســت از مجموع )3( عب
زمامــداری و حکومــت بــر مــردم ارائــه داد. نیکولــو ماکیاولــی کــه بنیــاد ایــن نظریــه خــود را پیرامــون روش و هــدف در سیاســت قــرار داده، در 
کتــاب خــود شــهریار، هــدف عمــل سیاســی را دســتیابی بــه قــدرت می دانــد و بنابرایــن، آن را محــدود بــه هیــچ حکــم اخالقــی نمی دانــد و در 
نتیجــه بــه کار بــردن هــر وســیله ای را در سیاســت بــرای پیشــبرد اهــداف مجــاز می شــمارد و بدیــن گونــه سیاســت را بــه کلــی از اخــالق جــدا 

می دانــد.
(4) Harold Innis

)5( لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین )به آلمان: Ludwig Josef Johann Wittgenstein) ( تولد 26 آوریل 1889 در وین اتریش و مرگ 29 
آوریل 1951 در کمبریج انگلستان( فیلسوف اتریشی قرن بیستم که باب های زیادی را در فلسفه ی ریاضی، فلسفه ی زبان، و فلسفه ی ذهن گشود.
(6) DATA

(7) INFORMATION

(8) consciousness

(9) Awareness

(10) Identity Social

(11) große Lüge
7 6

... روایت گر وعده های دروغین سردمدارن والیت فقیه

... روایت گر شکنجه و ترور علمای اهل سنت 

... روایت گر قتل و کشتار بی رویه اهل سنت به بهانه های واهی

... روایت گر تخریب مدارس و مساجد اهل سنت در سراسر ایران

... روایت گر تبعیض نژادی و دینی با وجود شعار وحدت و برادری

... روایت گر تلخی های صفویت و خمینیسم

... روایت گر درددل  اهل سنت

راوی روایتی دیگر از حقایق پنهان

راوی یعنی صدای اهل سنت ایران

راوی
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پیرامــون  مــن  از خاطــرات  بازخوانــی بخشــی 
ــر  ــهد و پرپ ــض مش ــع فی ــجد جام ــهادت مس ش
شــدن نمازگــذاران و حفــاظ قــرآن مســجد مکــی به 
مناســبت شــکوفا شــدن گلــی از گل هــای گلســتان 

ــران  ــنت ای ــل س اه
این بخش از خاطراتم را تقدیم مجله »راوی« 

اولین مجله جامع و آزاد جامعه اهل سنت ایران 

می نمایم به امید آنکه با تالش فعاالن دینی، 

فرهنگی، حقوقی و سیاسی کارشناسان و دلسوزان 

مان شاهد بارور شدن این نهال خودجوش گشته و 

ثمرات آن بر همگان ارزانی گردد.

من و مسجد...
ــض  ــیخ فی ــجد ش ــهادت مس ــخن از ش ــی س وقت
مشــهد بــه میــان مــی آیــد شــاهین خاطراتــم بــر 
درازای زمــان بــه پــرواز درآمــده و از اوج بــر آنچــه 
ــی همیــن لحظــات قبــل  گذشــته مــی نگــرد گوی
ــی از  ــه آگاه ــاوت ک ــن تف ــا ای ــودم ب ــاهد آن ب ش
ــه  ــات را ب ــیرینی آن لحظ ــدی ش ــای بع ــه ه حلق

ــد! ــی گردان ــوار م ــخ و ناگ ــم تل کام
مســجد در همــان اولیــن مراحــل شــناختم از 
ــدری  ــی پ ــی و ب ــی پناه ــم در اوج ب ــالم، پناه اس
ــش و  ــم! آرام ــی های ــدم تنهای ــس و هم ــود! مون ب
نردبــان پیشــرفت بــرای رســیدن بــه آرزوهــا! 
آشــنایی در میــان هــزاران ناآشــنا! دیگــر امکانــات 

باشــکوه، پرکروفــر، هیجــان انگیــز و ســرگرم کننــده 
نمــی توانســت پاســخگوی عطــش درونــم باشــد!... 
بلــه مســجد در نگاهــم دیگــر یــک بنــای یــاد بــود 
ــر  ــده ای فرات ــود بلکــه پدی ــا محــل اجتمــاع نب و ی
ــود!  ــانی ب ــای انس ــان ه ــری و آرم ــورات بش از تص
ــا آن  ــا  آن مــی شــناختم و ب هســت و نیســتم را ب
ــوت و  ــول رخ ــد، گاه غ ــودم، هرچن ــد داده ب پیون
ــنا و  ــع از ش ــر مان ــای تزوی ــول ه ــت و گاه غ غفل

ــدند!  ــی ش ــدنم در آن م ــه ور ش غوط
سفربه مشهد...

نهــال تــازه جــان گرفتــه ایمانــم در تابســتان 1360 
بــرای دیــدار عزیــزی بــه مشــهد رفــت کــه در آنجــا 
دوره فنــی حرفــه ای را مــی گذرانــد... خیابــان 
عــدل در طبقــه دوم خانــه ای کوچــک امــا دلگشــا... 
ــه همــراه و همکالســش  دوســتی دیگــر در آن خان
ــر  ــخت گی ــزم و س ــنی، ملت ــدری س ــا از پ ــود ام ب
ــه  و مــادری شــیعی... همســایه ای از همســایگان ب
جوانــان ســاده و بــی خبــر از همــه جــا کتــاب قطور 
»شــب هــای پیشــاور«   را هدیــه کــرده تــا شــاید به 
ســوی آنچــه فکــر مــی کــرد حقیقــت اســت آنــان را 
بفریبــد. همیــن امــر ســبب پایبنــدی بیشــتر ایــن 
جوانــان بــه عقیــده شــان شــده بــود و ایــن شــرایط 
ــه  ــد آورد ک ــت را پدی ــن فرص ــم ای ــن ه ــرای م ب
ــاز  ــرای نم ــض ب ــه مســجد شــیخ فی همراهشــان ب
جمعــه بــروم. از خیابــان عــدل، مســتقیم بــه ســمت 
چهــار راه لشــکر و ســپس بــه ســوی ارگ کــه 
ــو از  ــان خســروی ن ــه خیاب ــم نرســیده ب ــی رفتی م

دوکوچــه به ســوی مســجد شــیخ فیــض راه داشــت. 
کوچــه اول بــه گنبــد ســبز  رســیده و ســپس کمــی 
ــه کوچــه مســجد مــی رســیدیم و کوچــه  ــر ب باالت
ــجد  ــه مس ــتقیم ب ــه مس ــود ک ــر ب ــی باالت دوم کم
ــز فکــرم  فیــض مــی رســید.آنچه بیــش از هــر چی
را بــه خــود مشــغول کــرد وجــود گنبــد ســبز کــه 
بــر قبــری بنــا شــده در فلکــه ای خــاص بــود کــه 
نشــان از احتــرام بــه گنبــد بــود و خیابــان را تغییــر 
ــود و  ــراب نش ــای آن خ ــا بن ــد ت ــکل داده بودن ش
جالــب تــر در روبــروی گنبــد ســبز آن طــرف 
ــایی  ــاهد کلیس ــرقی ش ــمال ش ــمت ش ــان س خیاب

بــودم کــه همچنــان پــا برجــا 
ــوز  ــا هن ــم آی ــی دان ــود. نم ب

هســت یــا نــه!
اولین نماز جمعه ام در 

مسجد شهید...
نمــاز  اولیــن  گمانــم  بلــه 
ــع  ــجد جام ــه را در مس جمع
فیــض بــا امامــت مولــوی 
ــدم. فضــای  ــی   خوان مخدوم
و  پرشــور  بســیار  مســجد 
ــی رســید  ــه نظــر م نشــاط ب

ــجویان  ــریات دانش ــاب و نش ــروش کت ــاط ف و بس
ــود. در  ــن ب ــه په ــیه کوچ ــم در حاش ــت معل تربی
ــن مســجد  ــود. زمی ــه ب ــرف مســجد دو کوچ دو ط
و مغــازه تقریبــا بشــکل مثلثــی بودکــه قاعــده آن در 
ــه ای  ــه خامن ــه ســمت خان ــه ب جهــت خــالف قبل
بــود. یکــی بــن بســت کــه مدرســه ای هــم در آن 
بــود و کوچــه دیگــر در مــوازات بــازار سرشــور کــه 

ــو وصــل مــی شــد ســمت  ــان خســروی ن ــه خیاب ب
ــی  ــه آب م ــه فلک ــو ب ــروی ن ــان خس ــرقی خیاب ش
رســید کــه روبــروی حــرم امــام رضــا قــرار داشــت 
ــانی  و  ــد خراس ــان آخون ــه خیاب ــپ ب ــمت چ و س
ــان عــدل شــمالی مــی رســید بعدهــا  امتــداد خیاب
ــدری خامنــه ای  ــه پ ایــن کوچــه بســب آنکــه خان
ــرد  ــی ک ــی م ــجد زندگ ــایگی مس ــا و همس در آنج

ــد . ــده ش ــه ای نامی ــه خامن کوچ
آزمون پزشکی و خاطرات کالس های تابستانی 

زاهدان ....
تقریبــا یــک ســال و 4 مــاه بعــد از آن تاریــخ 
اول  دهــه  گمانــم  یعنــی 
آبــان 1361بــرای شــرکت در 
ــرای  ــه ب ــکی ک ــون پزش آزم
ــی  ــد از تعطیل ــار بع ــن ب اولی
انقــالب  در  هــا  دانشــگاه 
ــد  ــی ش ــزار م ــی برگ فرهنگ
مشــهد  بــه  تنهایــی  بــه 
نهــال  دیگــر  االن  رفتــم. 
ــتر  ــان بیش ــی ج ــم کم ایمان
گرفتــه بــود و حماســه ای 
آتشــین را در خــود تحــت 
ــی زاده  ــد مفت ــای کاک احم ــی ه ــر دادخواه تاثی
ــی  ــس م ــنت ح ــل س ــجاعان اه ــایر ش »ره« و س
کــردم. تابســتان پربــاری را در محضــر اســاتیدی از 
فرهیختــگان و دلســوختگان اهــل ســنت در معیــت 
اســتاد محمــد آریانــژاد و اســتاد احمــد فاروقــی در 
مدرســه دینــی مکــی زاهــدان گذرانــده بــودم.

ــد از  ــالزاده »ره« بع ــک م ــوی عبدالمل ــهید مول ش

شهید مولوی عبدالملک مالزاده 
»ره«  بعد از انحالل شورای شمس 

به همراه کاک احمد مفتی زاده 
»ره« و شاگردانش و بسیاری از 

اعضای اصلی شورای مرکزی سنت 
همچون موالنا ابراهیم دامنی »ره« 
و موالنا عبدالعزیز الهیاری »ره« و 

حاجی محمد رئیسی و اعضای انجمن 
اسالمی ایرانشهر توسط اطالعات 

بازداشت شدند.
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ــد  ــراه کاک احم ــه هم ــمس ب ــورای ش ــالل ش انح
از  بســیاری  و  شــاگردانش  و  »ره«  زاده  مفتــی 
ــون  ــنت همچ ــزی س ــورای مرک ــی ش ــای اصل اعض
ــز  ــا عبدالعزی ــی »ره« و موالن ــم دامن ــا ابراهی موالن

حاجــی  و  »ره«  الهیــاری 
محمــد رئیســی و اعضــای 
انجمــن اســالمی ایرانشــهر 
ــت  ــات بازداش ــط اطالع توس
بالفاصلــه  ایشــان  شــدند. 
بــه  کــه  آزادی  از  بعــد 
ــول  ــاه ط ــی 9 م ــم 6 ال گمان
ــوی  ــراه مول ــه هم ــید ب کش
ــا  عبدالغفــور لشــکر زهــی   ب

ــرای  ــنت ب ــل س ــژه اه ــی وی ــکیل کالس های تش
جوانــان تحصیــل کــرده اهــل ســنت ایــران در 
ــری  ــوت سراس ــدان و دع ــی زاه ــه مک ــوزه علمی ح
ــد  ــاره ای در کالب ــان دوب ــران ج ــنت ای ــل س از اه
مــرده اهــل ســنت دمیــد. بــه یــاد دارم بــرای اولیــن 
بــار بــا هــم وطنــان اهــل ســنتم از ترکمــن صحــرا، 
ــزگان و  ــتان، هرم ــال، کردس ــش، خلخ ــالن، تال گی
اســتان فــارس و ســایر شــهرهای بلوچســتان آشــنا 

ــدم. ــی ش م
فضای کالس های تابستانی...

کالس هــای تاریــخ، خالفــت، عقیــده، جهــان بینــی 
اســالمی توســط علمــا و اســاتیدی همچــون مولــوی 
نذیــر احمــد ســالمی، مولــوی عبدالرحمــن محبــی، 
مولــوی  »ره«،  لشــکرزهی  عبدالغفــور  مولــوی 
وردی،  اهلل  مولــوی  »ره«،   مــالزاده  عبدالملــک 
مولــوی نظرمحمــد دیــدگاه و موالنــا عبدالحمیــد  و 

همچنیــن کالس هــای قرآنــی کاک امیــر عبیــدی 
ــی را در  ــد »ره« فضای ــاگردان کاک احم ــا  از ش نی
ــم  ــی کن ــان نم ــه گم ــود ک ــرده ب ــاد ک ــوزه ایج ح
حــوزه هرگــز بعــد از آن شــاهد چنیــن فضایــی بوده 
ــام کالس  ــد از اتم ــت. بع اس
هــا مالقــات بــا فرهیختگانــی 
ــای بخشــایش از  همچــون آق
ــای ابراهیــم  ــر، آق بنــدر خمی
ســیب  از  دیــده  جهــان 
حاجــی  ســراوان،  ســوران 
محمــد حســین رئیســی از 
ــتاد  ــهر و اس ــهر ایرانش نیکش
ــد،  ــژاد از بیرجن ــد آریان محم
ــی از  ــتاد قریش ــاگردان اس ــن و ش ــرادران ترکم ب
تالــش و بعدهــا دکتــر حیــرت ســجادی از ســنندج 
و کاک ناصــر ســبحانی »ره« و مجاهــدان عــرب کــه 
بــرای جهــاد بــه افغانســتان مــی رفتنــد بــود.. .شــب 
هــا گاه تــا نزدیــک صبــح در حیــاط مدرســه دینــی 
در آن هــوای لطیــف شــبانه تابســتان زاهــدان بحــث 
و گفتگــو بیــن مهمانــان بــود... نمــی توانیــد تصــور 
کنیــد چــه روح و انــرژی ایــن جلســات بــه انســان 
ــا  ــن کالس ه ــه ای ــود ک ــت نب ــی جه ــی داد... ب م
ــزی اطالعــات توســط  ــا برنامــه ری ــی ب بعــد از مدت
ســاده لوحانــی کــه از دیــن و مذهــب فقــط ظواهــر 
را مــی دیدنــد بــه تعطیلــی انجامیــد هــر چنــد در 
تابســتان هــای بعــد مولــوی عبدالملــک »ره« ســعی 
ــی در اطــراف مســجد مکــی  ــه منازل ــا کرای ــرد ب ک
ــه  ــا ن ــگاه دارد ام ــده ن ــای تابســتانی را زن کالس ه

ــت. ــداوم یاف ــه ت ــو را داشــت و ن ــگ و ب آن رن

ادامه شرکت در آزمون پزشکی...
بلــه بــرای شــرکت در آزمــون پزشــکی راهــی 
ــنبه از گاراژ  ــج ش ــر پن ــوس ظه ــدم اتوب ــهد ش مش
ثالثــه بیرجنــد بــه ســوی مشــهد حرکــت کــرد هــوا 
ــه  ــوس ب ــود شــب اتوب بشــدت ســرد و یخبنــدان ب
ــان جــا  ــخ ریســی مشــهد رســید. هم ــای ن گاراژه

تختــی  ای  مســافرخانه  در 
ــدم.  ــب را خوابی ــه و ش گرفت
صبــح قبــل از نمــاز برخاســته 
در  آزمــون  محــل  بــه   و 
در  فردوســی  دانشــگاه 
ــم.  ــت رفت ــارک مل ــدان پ می
و  بــا دوســتان همکالســی 
ــل ســنت  در  همشــهریان اه
و  داشــتیم  مالقاتــی  آنجــا 
بــرای امتحــان بــه ســالن 
آزمــون رفتیــم هنــوز دســتانم 
ســرد و بــی جــان بــود! یکــی 
از آشــنایان گفــت: تــالش 
ــد کســانی را  ــی خــود نکنی ب
ــی  ــد م ــد کن ــام تایی ــه نظ ک

ــما  ــی از ش ــده برخ ــد پرون ــکی بخوانن ــد پزش توانن
ــان از  ــودش در آن زم ــخص خ ــت. آن ش ــیاه اس س
ســنی هــای وابســته بــه نظــام بــود. در هــر صــورت 
در کشــاکش آزمــون بــا ســوالی مواجــه شــدم 
ــم  ــت؟ گمان ــی کش ــه کس ــی را چ ــام عل ! ام
ــود!  ــاب« ب ــن خط ــر ب ــا »عم ــه ه یکــی از گزین
تمــام روحــم آزرده شــد بــه ویــژه زمانــی کــه یکــی 
از شــرکت کننــده هــا در پایــان امتحــان مــی گفــت 

ــردم. ــیاه ک ــر« را س ــه »عم ــن گزین : م
دومین نماز جمعه ام در مسجد فیض...

جمعــه بــود و شــوق رفتــن بــه نمــاز جمعــه شــتابم 
را بــه ســوی مســجد شــیخ فیــض زیــاد مــی کــرد. 
بلــه فضــا گــرم تــر و بانشــاط تــر از ســابق، دوســت 
و اســتادم محمــود حســنی »ره«   را در جمعــی از 
جوانــان در کتابخانــه مســجد 
قــرار  دوم  طبقــه  در  کــه 
ــا  ــردم. ت ــات ک ــت مالق داش
نمــاز مغــرب آنجــا بــودم و بــا 
یکــی از همشــهریانم حاجــی 
عربــی کــه از بازنشســتگان 
ارتــش بــود بــه خانــه قدیمــی 
و  رفتیــم  نخریســی  در  اش 
ــا  ــردی را ت ــیار س ــب بس ش
ــته  ــر گذاش ــت س ــح پش صب
و ســپس بــه تربــت جــام بــه 
دیــدار عمویــم مالعبدالحلیــم 
احــراری خلــف »ره« و اســتاد 
مصطفــی اربابــی رفتــم. در 
ســید  حــاج  جــام  تربــت 
ــوام و از روســتای  محمــود موســوی »ره« کــه از اق
آبگــرم بیرجنــد بــود مــرا بــه دیــدن مســجد قبــا که 
ــی  ــت وآزارهای ــرد و از اذی ــود ب در حــال ســاخت ب
کــه در ایــن مســیر دیــده بــود تعریــف کــرد. حــاج 
مصطفــی در آن زمــان سرشــار نشــاط و حماســه و 

ــود. ــری ب ــازش ناپذی س
دیدار با شهید شیخ ضیایی در بندرعباس...

ــه  ــرای ادام ــه ب ــم خــورد ک ــان رق ــن چن ــر م تقدی

کالس های تاریخ، خالفت، عقیده، 
جهان بینی اسالمی توسط علما و 

اساتید...
که این کالس ها بعد از مدتی با 
برنامه ریزی اطالعات توسط ساده 
لوحانی که از دین و مذهب فقط 
ظواهر را می دیدند به تعطیلی 

انجامید.

یکی از آشنایان گفت: تالش بی 
خود نکنید کسانی را که نظام تایید 

کند می توانند پزشکی بخوانند 
پرونده برخی از شما سیاه است. آن 
شخص خودش در آن زمان از سنی 

های وابسته به نظام بود. در هر 
صورت در کشاکش آزمون با سوالی 
مواجه شدم ! امام علی را چه کسی 
کشت؟ گمانم یکی از گزینه ها »عمر 

بن خطاب« بود! تمام روحم آزرده 
شد به ویژه زمانی که یکی از شرکت 
کننده ها در پایان امتحان می گفت : 

من گزینه »عمر« را سیاه کردم.

)6(
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تحصیــل بــه تربیــت معلــم مطهــری زاهــدان رفتــم 
ــال و  ــک س ــه ی ــک ب و نزدی
نیــم خبــر روشــنی از مســجد 
ــا  ــتم ت ــهد نداش ــض مش فی
مــاه  اســفند   28 در  آنکــه 
شــهید  معیــت  در   1363
»ره«  عبدالملــک  مولــوی 
آریانــژاد  محمــد  اســتاد  و 
شــیخ  شــهید  دیــدار  بــه 
ــی »ره«  ــح ضیای ــد صال محم
امــام جمعــه اهــل ســنت 
و مؤســس مدرســه دینــی 
بنــدر عبــاس و اوز رفتیــم. 

تعطیــالت نــوروزی را در خدمــت شــهید شــیخ 
ضیایــی و علمــای فــارس و هرمــزگان بودیــم. 
ــه  ــم ب ــوش کن ــم فرام ــی توان ــه نم ــره ای ک خاط
ــی  ــیخ ضیای ــهید ش ــا ش ــان ب ــب دیدارم ــن ش اولی

»ره« برمــی گــردد.
ــه بنــدر رســیدیم و در اولیــن فرصــت  صبــح زود ب

ــه و  ــی رفت ــه دین ــه مدرس ب
ــات  ــی مالق ــیخ ضیای ــا ش ب
داشــتیم. ناهــار را در مدرســه 
ــی ســاحلی  ــه ویالی ــی ک دین
ــم.  ــود صــرف کردی بزرگــی ب
مدرســه دینــی متشــکل از 
دو اســتاد اصلــی خــود شــیخ 
و یــک اســتاد افغــان کــه 
ــی  ــس م صــرف و نحــو تدری

ــی  ــتفاده م ــالب اس ــس از ط ــود و در تدری ــرد ب ک

شــد. در هــر صــورت بــرای شــام خانــه شــیخ رفتیم 
در آنجــا ســخن از مســجد 
ــت آن و  شــیخ فیــض و اهمی
ــش  ــعه اش پی ــرورت توس ض
شــما  گفــت  شــیخ  آمــد. 
مجوزهــای توســعه را بگیریــد 
هزینــه ســاختش بــا مــن. بعد 
از اتمــام شــام، شــیخ ضیایــی 
ــه ام  ــون خون ــت: چ »ره« گف
ــرای خــواب  کوچــک اســت ب
ــان در همــان مســجدی  برایت
کــه نمــاز عشــا خواندیــم 
ــه ام. ــر گرفت ــی در نظ اطاق

ــما  ــت: ش ــه گف ــک »ره« بالفاصل ــوی عبدالمل مول
دیگــه چــرا شــیخ؟!  چــرا بایــد چنیــن خانــه 
ــما  ــه ش ــردم ب ــر م ــی؟!  مگ ــته باش ــی داش کوچک

ــد؟! ــی کنن ــک نم کم
شــیخ ضیایــی پاســخ داد: جناب مولــوی از روزی که 
ــا هزینــه خــودم زندگــی کــردم.  از مدینــه آمــدم ب
دینــی  مدرســه  در  روزهــا 
ــا  ــم و شــب ه ــی ده درس م
در دبیرســتان. و بــا حقــوق 
ــم  ــرورش زندگی ــوزش و پ آم
را مــی گذرانــم. ضمــن آنکــه 
ــن  ــال م ــم م ــه ه ــن خان ای
نیســت گمانــم فرمــود: بــرادر 
مســتاجرم،  دیــد  خانمــم 
گفــت بیاییــد اینجــا و اجــاره 
ــه مــن اعتمــاد  ــردم ب ــن م ــردم!!! ای ــا م ــد. ام ندهی

تعطیالت نوروزی را در خدمت 
شهید شیخ ضیایی و علمای فارس و 
هرمزگان بودیم. خاطره ای که نمی 
توانم فراموش کنم به اولین شب 

دیدارمان با شهید شیخ ضیایی »ره« 
برمی گردد...

 در آنجا سخن از مسجد شیخ فیض 
و اهمیت آن و ضرورت توسعه اش 
پیش آمد. شیخ گفت شما مجوزهای 
توسعه را بگیرید هزینه ساختش با 

من.

 این مردم به من اعتماد دارند و 
االن در حسابم بیست میلیون تومان 
از خیرات آنان هست. )در آن زمان 
یک تویوتای 2000 فول ژاپنی صد 
و پنجاه تا دویست هزار تومان بود(. 

از روی همین پول گفتم هزینه 
توسعه مسجد فیض مشهد را بعهده 

می گیرم.

دارنــد و االن در حســابم بیســت میلیــون تومــان از 
خیــرات آنــان هســت. )در آن زمــان یــک تویوتــای 
2000 فــول ژاپنــی صــد و پنجــاه تــا دویســت هــزار 
ــه  ــم هزین ــول گفت ــن پ ــود(. از روی همی ــان ب توم
توســعه مســجد فیــض مشــهد را بعهــده مــی گیــرم.
ــت  ــه اهمی ــان ب ــوی آن ــالی گفتگ ــان الب در آن زم
بیشــتر مســجد فیــض در مشــهد پــی بــردم و اینکــه 

ــد اهــل ســنت در  ــای شــیعه نمــی خواهن آخونده
مشــهد حضــور داشــته باشــند و مســجد فیــض نــه 
تنهــا قلــب اهــل ســنت خراســان بلکــه تمــام اهــل 

ســنت ایــران بــود.

ادامه دارد....

)1( کتــاب شــبهای پیشــاور یکــی از کتــاب هــای جنجالــی و خیالــی آخوندهــای شــیعه اســت کــه در آن در نمایشــی ســاختگی، عالمــی شــیعی 
در جریــان یــک مناظــره جمعــی از علمــای ســنی را شکســت داده و شــیعه مــی گردانــد.

ــر در تاریــخ 5  ــه اســت و در شهرســتان مشــهد واقــع شــده و ایــن اث ــه دوره صفوی ــوط ب )2( گنبــد ســبز آرامــگاه شــیخ مومــن اســترآبادی مرب
اردیبهشــت 1356 بــا شــماره ثبــت 1370 به عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت. بنــای تاریخــی گنبــد ســبز شــهر مشــهد، 

در خیابــان آخونــد خراســانی و در وســط میدانــی بــه همیــن نــام واقــع شــده اســت.
)3( مولــوی مخدومــی )ره( امامــت جمعــه  مســجد جامــع فیــض  را از گذشــته بــر عهــده داشــت. ایشــان  متولــد  روســتای دســتگرد طبــس مســینا 
مشــهور بــه جلگــه ســنی خانــه از توابــع شــهر بیرجنــد  بــود. فــردی بســیار ســاده و بــی تکلــف بــود غالبــا بــرای تامیــن مخــارج زندگیــش در 
اطــاق جلــوی درب ورودی مســجد کتــاب مــی فروخــت و در روزهــای جمعــه کتــاب هــا را در کوچــه ســمت در مســجد بــرای فــروش پهــن مــی 
کــرد. همیــن ســادگی ایشــان گاه شــیرین و گاه ســبب رنجــش برخــی مــی گردیــد. یکــی از خاطــرات شــیرینی کــه بیــاد دارم خــودش تعریــف 
مــی کــرد آن بــود کــه در بــازار داغ تبلیــغ والیــت فقیــه در همــان اوایــل در مراســمی در مســجد  مســئوالن حکومتــی از وی خواســته بودنــد کــه 
از ضــرورت والیــت فقیــه بــرای اهــل ســنت حاضــر و مهمانــان ســخنرانی کنــد. مولــوی مــی گفــت: هــر چــه فکــر کــردم چــه بگویــم کــه همــه 
بفهمنــد چیــزی جــز ایــن مثــال بذهنــم نرســید، گفتــم: ببینیــد چقــدر والیــت فقیــه بــرای ایــران مــا اهمیــت داره کــه اگــه نباشــه همــه چیــز 
بهــم مــی خــوره مثــال اگــر یــک گلــه خــر بخواهنــد جایــی برونــد آنکــه جلــو مــی افتــه ولــی فقیــه اســت کــه خرهــای دیگــه پشــت ســرش راه 
بیفتنــد، آیــت اهلل خمینــی هــم حکــم همــان خــر جلویــی را بــرای مــردم داره.... گفــت در ایــن موقــع اون مســئول مربوطــه بشــدت ناراحــت شــد 

در حالــی کــه همــه ســنی هــا زده بودنــد زیــر خنــده. داد زد بیــا پاییــن بســه دیگــه! کافیــه!
ــوی مخدومــی )ره( بعــد از آنکــه از امامــت جمعــه مســجد عــزل شــد یکــی دو ســال بعــد مســجد فیــض بشــهادت رســید، گــه گاهــی در  مول
گوشــه خیابــان هــا دیــده مــی شــد کــه بســاط کتابفروشــی اش را پهــن کــرده و غالبــا در روزهــای جمعــه در کوچــه جلــوی مســجد ترکمــن هــا 
در محلــه رضاییــه ســمت شــمال چالــه میــدان پهــن مــی کــرد و ســرانجام در فقــر و بیمــاری و تنهایــی بــدون آنکــه نامــی از ایشــان جایــی ذکــر 

شــود از دنیــا رفــت.
)4( شــهید موالنــا عبدالملــک مــالزاده فرزنــد موالنــا عبدالعزیــز مــالزاده رهبــر مذهبــی بلوچســتان بــود. ایشــان فــارغ التحصیــل رشــته شــریعت 
ــه عنــوان دبیــر  ــروش ب ــدن خدمــت ســربازی در ســپاه دیــن در قبــل از انقــالب اســتخدام آمــوزش و پ ــا گذران از دانشــگاه اســالمی مدینــه و ب

دبیرســتان هــای زاهــدان شــدند. ایشــان از فعــال تریــن و پرشــورترین علمــای زمــان خویــش محســوب مــی شــود.
)5( الزم اســت یــادآوری کنــم کــه شــورای شــمس از نظــر حکومــت منحــل گردیــد بــه عبارتــی فعالیــت هایــش ممنــوع شد.دوســتان عزیــزی در 
طــی ایــن ســال هــا ســعی کردنــد شــورای شــمس را زنــده نگــه دارنــد ســال هــای ابتدایــی دکتــر حبیــب اهلل ضیایــی و آقــای قربــان شــاه نظــری 
و مدتــی هــم موالنــا عبدالملــک و دیگــران و هــم اکنــون هــم چنــد ســالی اســت ایــن شــورا توســط ماموســتا احمــد اســماعیلی در اروپــا ثبــت 

گردیــده و فعــال مــی باشــد.
)6( مولــوی عبدالغفــور لشــکر زهــی )ره(  از فعــاالن اهــل ســنت بــه شــمار مــی رفــت کــه در همــان اوایــل انقــالب بــا تاســیس دایــره نشــر معــارف 
اســالمی ســعی در تالیــف و ترجمــه کتــب اهــل ســنت و پخــش آن کــرد و بعــد بــه عنــوان قاضــی در بخــش خانــواده گــی اهــل ســنت زاهــدان 
مشــغول بــکار گردیــد. در دهــه هفتــاد بخاطــر مشــارکت در تاســیس دانشــگاه غیــر انتفاعــی بــرای اهــل ســنت  بــا دکتــر عبدالرحیــم مــالزاده و 
همراهــی بــا موالنــا عبدالحمیــد در جریــان انتخابــات دســتگیر و شــکنجه و زنــدان و ســرانجام بــه ســروان تبعیــد گشــت و در همانجــا از دنیــا رفــت.

ــد  ــع بیرجن ــا از روســتای دســتگرد از تواب ــود و اصالت ــام ب ــت ج ــاد و ترب ــرورش در مناطــق تایب ــوزش و پ ــر آم ــود حســنی دبی ــتاد محم )7( اس
ــود.  ــه و نشــریه دانشــجویی ب محســوب مــی شــد. ایشــان دوران تربیــت معلــم را در مرکــز  خورشــیدی مشــهد گذرانــده و از مؤسســین کتابخان
ــا ترجمــه تهیــه کــرده بــود. ایشــان یکــی از مغزهــا و فعــاالن دعــوت  بــرای اولیــن نشــریه ای بصــورت کپــی استنســیل در موضوعــات قرآنــی ب
گــر و دلســوختگان اهــل ســنت خراســان بــود .هــر هفتــه بــرای ارتبــاط بــا جوانــان بــه مناطــق روســتایی و شــهری اهــل ســنت ســفر مــی کــرد 
ســرانجام در یکــی از ایــن ســفرها بصــورت مشــکوکی بــه همــراه همســر ش کــه در مــاه نهــم بــارداری بــود در حمــام  کشــته شــد .اولیــن اعدامــی 

رســمی اهــل ســنت بــه اتهــام ســلفیت و وهابیــت شــهید قــدرت اهلل جعفــری از تربــت جــام بــرادر خانــم ایشــان بــود. 1213
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بسم اهلل الحمدهلل و الصالة  و السالم علی رسول اهلل 

ــه نویســنده قصــد دارد مناطــق اهــل  ــن مقال در ای
ــذرا  ــورت گ ــه ص ــور را ب ــرب کش ــین غ ــنت نش س
ــه  ــا ایــن مقال ــرار دهــد ت مــورد بحــث و بررســی ق
ــی  ــده و موضوعات ــث آین ــر مباح ــد ب ــی باش مدخل

ــد.  ــان مــی آی ــه می ــی کــه اینجــا ب کل
مواردی که در این مقاله به آن خواهم پرداخت: 

ــاظ  ــران از لح ــرب ای ــنت غ ــل س ــق اه 1- مناط
نــام  ذکــر  بــا  جغرافیایــی 

هــا شهرســتان 
دینــی  مســایل  و  مذهــب   -2
ــنت  ــل س ــق اه ــود در مناظ موج
و وجــود اقلیــت هــای دینــی و 

آن در  مذهبــی 
ــارکت  ــی و مش ــایل سیاس 3- مس
سیاســی  قضایــای  در  مردمــی 

ــه منطق
4- مشکالت اقتصادی

بخش اول: مناطق دارای اکثریت اهل سنت در 
غرب کشور

ایــران بــه لحــاظ جغرافیایــی هماننــد یــک جزیــره 
ی شــیعه مذهــب در میــان کشــورهای اهــل ســنت، 
و حتــی در داخــل کشــور نیــز، شــیعه هماننــد یــک 
ــده شــده  ــزرگ در وســط اهــل ســنت ران ــره ب جزی

بــه ســوی مرزهــا، قــرار دارد.
ــران توجــه و از  ــه مناطــق غــرب ای ایــن مبحــث، ب
پرداختــن بــه دیگــر مناطــق خــودداری مــی کنــد.

ــق  ــورت دقی ــه ص ــران و ب ــرب ای ــمال غ ــر از ش اگ
تــر از اســتان آذربایجــان غربــی شــروع کنیــم و بــا 
ــه  ــاه ب ــتان و کرمانش ــای کردس ــتان ه ــذر از اس گ
طــرف اســتان ایــالم حرکــت کنیــم مــی بینیــم کــه 
اکثریــت مطلــق ایــن مناطــق دارای جمعیتــی قابــل 

توجــه از اهــل ســنت و جماعــت مــی باشــند. 
ــتان  ــه نقشــه اس ــق ب ــز و دقی ــه صــورت ری ــر ب اگ
ــی  ــنت نگاه ــل س ــت اه ــی جمعی ــا و پراکندگ ه
ــی  ــئله پ ــن مس ــه ای ــم ب بیندازی
خواهیــم بــرد کــه تــا چــه انــدازه 
ــپس  ــی و س ــای جمعیت ــه قضای ب
مذهبــی اهــل ســنت در ایــران 

ــت.  ــده اس ــا ش ــم و جف ظل
 آمــاری کــه در ذیــل خدمــت 
ــود  ــی ش ــه م ــزان ارای ــما عزی ش
تمامــا از مرکــز آمــار ایــران در 
ســال 1390 هجــری شمســی و بــا 
اســتناد بــه ارقــام و اعــداد رســمی 
ــداد و  ــن اع ــه ای ــبت ب ــاالن نس ــد فع اســت. هرچن

ــد.  ــی کنن ــرح م ــبهاتی مط ــک و ش ــام ش ارق
1- اســتان آذربایجــان غربــی در شــمال غربی ایــران 
ــوری آذربایجــان و  ــه جمه ــرار دارد و از شــمال ب ق
ــراق،  ــه و ع ــورهای ترکی ــه کش ــرب ب ــه، از غ ترکی
ــتان  ــرقی و اس ــان ش ــتان آذربایج ــه اس ــرق ب از ش
زنجــان و از جنــوب بــه اســتان کردســتان محــدود 
مــی شــود. مســاحت اســتان برابــر 37٫059 کیلومتر 
مربــع اســت کــه ســیزدهمین اســتان بــزرگ کشــور 

ــاحت کل  ــد مس ــود و 2٫25 درص ــوب می ش محس
اســتان  را تشــکیل می دهــد. جمعیــت  کشــور 
ــی طبــق سرشــماری ســال 1390،  آذربایجــان غرب
بیــش از 3 میلیــون و 80 هــزار نفــر جمعیــت دارد 
کــه 4٫08 درصــد جمعیــت کل کشــور را در خــود 
جــای داده  اســت و از ایــن لحــاظ هشــتمین اســتان 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــت کشــور ب پرجمعی
ــی دارای 17  ــان غرب ــتان آذربایج اس
شهرســتان اســت کــه از ایــن تعــداد 
شهرســتان هــای ذیــل بــه طــور 
کامــل 100 درصــد اهــل ســنت 

ــتند:  هس
ــزار  ــنویه )70 ه ــتان اش 1 – شهرس

ــر ( نف
 2- شهرســتان بــوکان )224 هــزار و 

628 نفــر( 
3- شهرســتان پیرانشــهر )123هــزار 

و 639 نفــر( 
4- شهرستان سردشت )111هزار و 590 نفر( 

5- شهرستان شوط )52 هزار و 519 نفر(
 6- شهرستان مهاباد )215 هزار و 529 نفر( 

ســایر شهرســتان هــای ایــن اســتان، بیــن کردهــای 
ســنی مذهــب و ترکهــای شــیعه و همچنیــن 
ترکهــای ســنی )کــه بــه کــوره ســنی شــناخته مــی 
ــتان 100  ــچ شهرس ــت. و هی ــترک اس ــوند( مش ش
ــم .  ــن اســتان ســراغ نداری درصــد شــیعی را در ای
مــی تــوان گفــت در شهرســتان ارومیــه طبــق آمــار 
ــع مســتقل محلــی  ــه نقــل از مناب غیــر رســمی و ب
90 درصــد مناطــق روســتایی ایــن شهرســتان و 20 

تــا 40 درصــد مرکــز شهرســتان را کردهــا و تــرک 
هــای اهــل ســنت تشــکیل مــی دهنــد . جمعیــت 
ــه  ــر( ک ــزار و 738 نف ــه )963 ه ــتان ارومی شهرس
ــزار و  ــتان 283 ه ــن شهرس ــتایی ای ــت روس جمعی

510 نفــر اســت. 
ــم  ــه ی قدی ــن قلع ــا صایی ــاهین دژ ی ــهرهای ش ش
ــن  ــت ای ــت جمعی ــنت اس ــل س ــت اه دارای اکثری
شهرســتان 91 هــزار و 113 

نفــر اســت. 
همچنیــن شهرســتان نقــده 
ــی برابــر بــا  دارای جمعیت
نفــر   602 و  هــزار   121
آن  اکثریــت  کــه  اســت 
ــی بیــش از 70 درصــد  یعن
را کردهــای اهــل ســنت 

ــد. ــی دهن ــکیل م تش
دارای  تــکاب  شهرســتان 
حداقــل 50 درصــد اهــل ســنت؛ کــه جمعیــت ایــن 

ــت.  ــر اس ــزار نف ــش از 70 ه ــتان بی شهرس
شهرســتان هــای خــوی، ماکــو، ســلماس، میاندوآب، 
دارای درصــد چشــمگیری و بعضــا نزدیــک بــه 50 

درصــد آن را اهــل ســنت تشــکیل مــی دهنــد.
بــا جمــع آوری آمــار و ارقــام مذکــور، جمعیــت اهل 

ســنت ایــن اســتان نزدیــک بــه 2 میلیون اســت.
گفتنــی اســت قریــب بــه 99 درصــد از اهــل ســنت 
ایــن اســتان را کردهــا، و بقیــه را تــرک هــای اهــل 
ســنت کــه بــه صــورت پراکنــده در برخــی شــهرها 

حضــور دارنــد، تشــکیل مــی دهــد. 
ــران  ــتان های ای ــی از اس ــتان یک ــتان کردس 2- اس

ایران به لحاظ 
جغرافیایی همانند یک 

جزیره ی شیعه مذهب در 
میان کشورهای اهل سنت، 
و حتی در داخل کشور نیز، 
شیعه همانند یک جزیره 
بزرگ در وسط اهل سنت 

رانده شده به سوی مرزها، 
قرار دارد.

شهرستان های 100 درصد 
اهل سنت استان آذربایجان 

غربی:
1- اشنویه 70 هزار 

2- بوکان حدود 225 هزار
3- پیرانشهر حدود 124 هزار
4- سردشت حدود 112 هزار

5-شوط حدود 53 هزار
6- مهاباد 215 هزار
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بــه مرکزیــت شــهر ســنندج، در غــرب کشــور واقــع 
شــده کــه مســاحت ایــن اســتان 29٬137 کیلومتــر 
ــران  ــور ای ــاحت کل کش ــادل 7/1٪ مس ــع مع مرب
ــا و دشــت های  ــه در دامنه ه ــن اســتان ک اســت. ای
پراکنــده سلســله جبــال زاگــرس میانــی قــرار 
گرفتــه، از شــمال بــه اســتان های آذربایجــان غربــی 
و زنجــان، از شــرق بــه همــدان و زنجــان، از جنــوب 
ــه کشــور عــراق  ــه اســتان کرمانشــاه و از غــرب ب ب
محــدود اســت. اســتان کردســتان بــا کشــور عــراق 

200 کیلومتــر مــرز مشــترک دارد. 
ــن  ــاس آخری ــتان براس ــتان کردس اس
ــال 1390  ــوری در س ــیمات کش تقس
دارای 10 شهرســتان، 29 شــهر، 31 
ــادی  ــتان و 1697 آب ــش، 86 دهس بخ
ــی از  ــادی خال ــکنه و 187 آب دارای س

ــوده اســت.  ســکنه ب
ــه،  ــد از: بان ــتان عبارتن ــن اس ــای ای ــتان ه شهرس
ســقز،  ســروآباد،  دیوانــدره،  دهــگالن،  بیجــار، 

ســنندج، قــروه، کامیــاران و مریــوان.
ــکن  ــوس و مس ــی نف ــماری عموم ــه سرش ــر پای ب
ــر  ــتان 1٬493٬645 نف ــتان کردس ــال 1390 اس س
ــد  ــهری و 34 درص ــد ش ــه 66 درص ــت، ک جمعی
ــم  ــد. تراک ــکیل می ده ــتایی تش ــت روس را جمعی
ــر  ــر در کیلومت ــادل 51٫2 نف ــت مع ــبی جمعی نس

ــت. ــع اس مرب
شهرســتان هــای ذیــل دارای جمعیتــی نزدیــک بــه 

100 درصــد اهــل ســنت هســتند. 
1 – سنندج با جمعیت 450 هزار نفر 

2 – سقز با جمعیت 210 هزار نفر 

3 – مریوان با جمعیت 168 هزار نفر 
4 – بانه با جمعیت 132 هزار نفر 

5 – دیواندره با جمعیت 81 هزار نفر 
6 – دهگالن با جمعیت 62 هزار نفر 
7 – سرو آباد با جمعیت 50 هزار نفر 

و شهرســتانهای کامیــاران بــا 105 هــزار نفــر 
جمعیــت دارای 90 درصــد اهــل ســنت، شهرســتان 
ــر دارای بیــش از  ــا جمعیــت 136 هــزار نف ــروه ب ق
ــه  ــار ک ــتان بیج ــل ســنت، و شهرس 70 درصــد اه
مخلوطــی از کردهــای ســنی و شــیعه 
و تــرک هــای شــیعه اســت دارای 
جمعیتــی بالــغ بــر 93 هــزار نفــر، کــه 
ــل  ــت اه ــی جمعی ــع محل ــق مناب طب
ســنت در آن قریــب بــه 30 درصــد 
اســت. در شــهر بیجــار 17 مســجد 
ــل  ــجد اه ــک مس ــا ی ــیعیان  و تنه ش

ــود دارد.  ــنت وج س
بــا ایــن حســاب اهــل ســنت در اســتان کردســتان، 
ــزار  ــون و 400 ه ــادل 1 میلی ــی مع دارای جمعیت

نفــر مــی باشــد. 
3-  اســتان کرمانشــاه بــا مســاحت 24640 کیلومتر 
مربــع، هفدهمیــن اســتان  ایــران از نظــر وســعت به 
شــمار مــی رود. اســتان کرمانشــاه کــه 5/1 درصــد 
مســاحت کشــور را در بــر گرفتــه و از اســتان هــای 
ــراق  ــا کشــور ع ــه ب ــد ک ــی آی ــه شــمار م ــی ب غرب
ــه  ــمال ب ــتان از ش ــن اس ــد. ای ــترک دارن ــرز مش م
ــه اســتان لرســتان  ــوب ب اســتان کردســتان، از جن
ــرب  ــدان و از غ ــتان هم ــه اس ــرق ب ــالم، از ش و ای
بــه کشــور عــراق محــدود مــی شــود. مرکــز اســتان 

کرمانشــاه، شــهر کرمانشــاه اســت. بــر اســاس 
آخریــن تغییــرات در ســال 1390 اســتان کرمانشــاه 
از، 14 شهرســتان، 31 شــهر، 31 بخــش و 86 
دهســتان تشــکیل شــده اســت. طبــق سرشــماری 
ســال 1390 جمعیــت اســتان قریــب بــه 2 میلیــون 

نفــر اســت.
تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان کرمانشــاه  
100 درصــد اهــل ســنت؛ و تعــدادی از شهرســتان 
هــا بــه صــورت کامــل شــیعه و اهــل حــق،   و اهــل 

ــد.  ســنت در آنهــا حضــور چشــمگیری ندارن
ــتند  ــنت هس ــل س ــال اه ــه کام ــتانهایی ک شهرس

عبارتنــد از: 
1( شهرستان پاوه )56 هزار و 837 نفر(

ــزار و 475  ــی )38 ه ــالث باباجان ــتان ث 2( شهرس
نفــر(

3( شهرستان جوانرود )71 هزار 235 نفر(
4( شهرستان روانسر )46 هزار و 395 نفر(

و در شهرســتان هــا، قصــر شــیرین بــا جمعیــت 25 
هــزار 517 نفــر درصــد کمــی از اهــل ســنت وجــود 
دارد. امــا در شهرســتان ســرپل ذهــاب بــا جمعیــت 
85 هــزار 615 نفــر دارای بیــش از 30 درصــد اهــل 
ســنت؛ و بقیــه ســاکنان ایــن شهرســتان بیــن 
ــی  ــیم م ــق تقس ــل ح ــری و اه ــیعیان اثناعش ش

شــود. 
ــم  ــا اس ــه ب ــاه ک ــزرگ کرمانش ــتان ب ــا شهرس و ام
ــر 1  ــغ ب ــی بال ــام اســت دارای جمعیت اســتان همن
ــهر  ــت. در ش ــر اس ــزار و 987 نف ــون و 30 ه میلی
کرمانشــاه حداقــل ســه مســجد اهــل ســنت وجــود 
دارد. و طبــق منابــع مســتقل و غیــر رســمی حداقل 

یــک چهــارم جمعیــت شــهر کرمانشــاه را مســلمانان 
ــش از  ــی بی ــد یعن ــی دهن ــل ســنت تشــکیل م اه
ــل  ــز اه ــو نی ــتان دااله ــر. در شهرس ــزار نف 250 ه
ــش از 13300  ــه بی ــد ک ــی کنن ــی م ــنت زندگ س

نفــر در شــهر ریجــاب از اهــل ســنت هســتند.
و در دیگــر شــهرهای اســتان کرمانشــاه اهــل ســنت 
ــده  ــی نگارن ــد ول ــده وجــود دارن ــه صــورت پراکن ب
از تعــداد آنهــا اطــالع کافــی نــدارد. کــه امیــدوارم 
بــا مطــرح نمــودن ایــن موضــوع از جانــب بنــده در 
ایــن نشــریه درهایــی بــرای معرفــی اهــل ســنت در 
تمــام مناطــق ایــران بــاز شــود و غمــوض و فضــای 
مــه آلــودی کــه بــر ایــن امــت ســتمدیده قــرار دارد 

از بیــن بــرود. 
بــا جمــع بنــدی ایــن ارقــام تعــداد اهــل ســنت در 
ــزی در  ــمی چی ــار رس ــق آم ــاه طب ــتان کرمانش اس
حــدود نیــم میلیــون نفــر تخمیــن زده مــی شــوند. 
پــس بــا ایــن حســاب تعــداد اهــل ســنت در غــرب 
کشــور کــه عمدتــا از ملیــت کــرد هســتند برابــر بــا 

3 میلیــون و 900 هــزار نفــر اســت. 
ــد کــه در اســتان خوزســتان در ســال  ــه نمان ناگفت
ــالش  ــا ت ــال و ب ــل اهلل متع ــه فض ــر ب ــای اخی ه
ــان،  ــی زب ــل ســنت فارســی و عرب ــای اه ــال ه کان
ــل مالحظــه ای از ســاکنان ایــن اســتان  تعــداد قاب
ــع  ــون مناب ــده و چ ــنت گروی ــل س ــب اه ــه مذه ب
سرشــماری  کــه  نداریــم  اختیــار  در  مســتقلی 
دقیقــی از اهــل ســنت ایــن اســتان را نشــان دهــد، 

ــم.  ــی کن ــودداری م ــتان خ ــن اس ــر ای از ذک
ولــی بــرای حفــظ امانتــداری برخــی از منابــع 
اهــوازی اعــالم داشــته انــد کــه تقریبــا 10 درصــد 

با این حساب 
اهل سنت در استان 

کردستان، دارای 
جمعیتی معادل 1 

میلیون و 400 هزار 
نفر می باشد. 

)1(
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ــه  ــد ک ــده ان ــه مذهــب اهــل ســنت در آم ــواز ب اه
بنــده شــخصا نمــی توانــم هیــچ آمــاری را در ایــن 

ــم.  ــا رد کن ــد و ی ــورد تأیی م
بخش دوم: گرایشات دینی و مذهبی در 

مناطق غرب کشور که دارای اکثریت اهل 
سنت هستند.

ــا  اهــل ســنت غــرب کشــور از لحــاظ فقهــی تمام
پیــرو مکتــب فقهــی امــام شــافعی رضــوان اهلل علیــه 

و دارای گرایشــات مختلــف عقیدتــی هســتند.
اکثریــت اهــل ســنت غــرب، پیــرو عقیــده اشــعریت 
هســتند. هرچنــد از دهــه گذشــته تــا امــروز 

ســلفیت یــا تبعیــت از مذهــب اهــل 
ــه رشــد  ــن منطق ــز در ای ــث نی حدی
ــا جایــی کــه  چشــمگیری داشــته. ت
خامنــه ای را وادار بــه موضــع گیــری 
علیــه آنــان کــرد و در ســخنرانی 
مشــهور خــود در شــهر ســنندج 
ــت  ــلفیت و وهابی ــئله س ــت مس گف
ــود.  ــن ش ــه ک ــتان ریش ــد در اس بای
ــبندی و  ــه نقش ــن دو طریق همچنی
قــادری در مناطــق غــرب کشــور 

دارای جایــگاه اجتماعــی زیــادی و اکثریــت جامعــه 
بــه خصــوص افــراد میانســال و مســن پیــرو یکــی از 

ــن دو مســلک تصــوف هســتند.  ای
امــا در مــورد ادیــان مختلــف در ایــن مناطــق 
نیــک اســت بدانیــم کــه اســتان آذربایجــان غربــی 
ادیــان کلیمــی و مســیحی، و در اســتان کردســتان 
تعــداد اندکــی از پیــروان دیــن کلیمــی وجــود دارد. 
ــودی  ــیحی و یه ــان مس ــاه ادی ــتان کرمانش در اس

و یارســان نیــز وجــود دارد. اســتان کرمانشــاه 
ــران  ــا اهــل حــق در ای ــن یارســان ی خواســتگاه دی

ــی شــود. ــی م تلق
بخش سوم مسایل سیاسی و مشارکت مردمی 

در قضایای سیاسی منطقه
ــه در  ــور همیش ــرب کش ــق غ ــنت مناط ــل س اه
مســایل سیاســی کشــور و منطقــه دارای رای و 
دیــدگاه خــاص خــود بــود انــد. ایــن دیــدگاه اکثــرا 
در تقابــل بــا دیــدگاه حکومــت مرکــزی بــوده 
ــق  ــه متعل ــل ســنت خــود را ب اســت . همیشــه اه
بــه جامعــه بزرگتــر جهــان اســالم وابســته دانســته 
ــا  ــای آنه ــا و آالم و درده ــا قضای و ب
ــرده اســت. در  ــی ک احســاس نزدیک
ــم مشــارکت  ــران ه ــود ای داخــل خ
اهــل ســنت در انتخابــات و آرای 
معنــادار آنهــا دلیلــی بــر جهــت 
گیــری آنهــا در خــالف خواســته 
هــای رهبــر و حاکمــان بــوده اســت. 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــه ب در دوره ای ک
ریاســت  بــه  رفســنجانی  آقــای 
جمهــوری رســید مــردم غرب کشــور 
ــد از دو  ــی و بع ــد توکل ــای احم ــب وی آق ــه رقی ب
ــای  ــه آق ــردم ب ــای رفســنجانی، م دوره ریاســت آق
خاتمــی رای دادنــد تــا بــه هرطریقــی کــه ممکــن 
ــم  ــه وضــع حاک ــراض خــود را نســبت ب اســت اعت

ــد.  ــان کنن بی
ــور  ــرب کش ــنت غ ــل س ــد، اه ــه نمان ــی ناگفت ول
عمدتــا از ملیــت کــرد و دارای احــزاب و گروههــای 
بــا  همگــی  کــه  متنــوع  و  مختلــف  سیاســی 

ــتند. از  ــف هس ــران مخال ــت ای ــتهای حکوم سیاس
جملــه احــزاب دموکــرات دارای دو شــاخه و احــزاب 
کوملــه دارای چنــد شــاخه، حــزب حیــات آزاد 
ــران کردســتان  ــژاک« و حــزب کارگ کردســتان »پ
»پ ک ک« و حــزب دعــوت و اصــالح کــه شــاخه 
اخــوان المســلمین در ایــران بــه رهبــری ماموســتا 
ــاه و  ــتان کرمانش ــه از اس ــی ک ــن پیران عبدالرحم
شهرســتان پــاوه مــی باشــند. ایــن حــزب فعالیــت 
هــای سیاســی و دینــی خــود را در چهارچــوب 
ــب  ــرده اســت. حــزب مکت ــم ک ــران تنظی نظــام ای
قــرآن بــه رهبــری ســعدی قریشــی و حــزب مکتــب 
ــی  ــن امین ــری کاک حس ــا رهب ــنندج ب ــرآن س ق

ــتان. ــرع کردس ــم ش حاک
ــه  ــرآن شــاخه ســعدی قریشــی ب ــب ق حــزب مکت
ــی  ــی دوری م ــای سیاس ــان از کاره ــه خودش گفت

ــد.  کنن
بخش چهارم مشکالت اقتصادی

ــران و  ــنت در ای ــل س ــق اه ــی مناط ــور کل ــه ط ب
خاصتــا در غــرب کشــور از مشــکالت بیــکاری، 
فقــر و عــدم توســعه و نبــود کارخانجــات رنــج 
ــه  ــی ب ــه خاص ــت توج ــرف دول ــرد. و از ط ــی ب م
مناطــق اهــل ســنت نمــی شــود. حتــی بعضــی از 
کارخانــه هــا کــه بــه اســم اســتان کردســتان ثبــت 
و در خــارج از اســتان تاســیس شــده ولــی از بودجــه 

اســتان کردســتان تامیــن مــی شــود مثــل کارخانــه 
تراکتــور ســازی کردســتان کــه در اســتان همــدان 
ــتان  ــم از اس ــران آن ه ــا کارگ ــیس، و طبیعت تاس

ــتند.  ــدان هس هم
میــزان بیــکاری در ایــران نزدیــک بــه یــک چهــارم 
ــر  ــران زی ــت ای ــد جمعی ــدود 70 درص ــت. ح اس
ــزان  ــران می ــار ای ــز آم ــد. مرک ــال ســن دارن 35 س
بیــکاری جوانــان را 21٫8 درصــد اعــالم کــرده کــه 
ــران  ــکاری در ای ــرخ متوســط بی ــر ن ــاً دو براب تقریب
اســت. نــرخ بیــکاری در اســتان های مختلــف ایــران 
متفــاوت اســت. امــا اغلــب نــرخ بیــکاری در اســتان 
هــای مرزنشــین از دیگــر نقــاط ایــران باالتــر اســت.
ــی کمــی  ــکاری در اســتان آذربایجــان غرب ــرخ بی ن
بیشــتر از 10 درصــد و در اســتان کردســتان 12.4 
درصــد و در اســتان کرمانشــاه بیــش از 13.8 درصد 

اســت. 
بــه طــور کلــی تمامــی اســتان هــای ســنی نشــین 
ــا  ــکاری آنه ــدی بی ــور درص ــرب کش ــران در غ ای

ــت.  ــوری اس ــط کش ــر از متوس باالت

)1( اهــل حــق یــا یارســان آیینــی اســت بــا مناســک عرفانــی کــه بــه طــور عمــده در کردســتان ایــران و عــراق پیــرو دارد. و پیــروان آن بــه ازلــی 
و ابــدی بــودن آییــن خــود بــاور دارنــد.

اهل سنت مناطق 
غرب کشور همیشه در 
مسایل سیاسی کشور 
و منطقه دارای رای و 
دیدگاه خاص خود بود 

اند. این دیدگاه اکثرا در 
تقابل با دیدگاه حکومت 

مرکزی بوده است.
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حبیــب اهلل ســربازی ... 
ــوری  ــه در جمه ــت فقی ــر والی ــی ب ــونت مبتن خش
اســالمی ایــران از اوائــل انقــالب تــا کنــون مشــهود 
بــوده اســت در ایــن میــان امــا چهــره هــای مشــهور 
و مطرحــی بــوده انــد کــه در امتــداد ســالهای فشــار 
و خفقــان حاکمیــت »جمهــوری اســالمی« بــه 
فراموشــی ســپرده شــده انــد، کســانی کــه قربانیــان 
ــه  ــه گرایان ــی و فرق ــای امنیت ــورد ه ــی برخ اصل
ــی  ــتند، حاکمیت ــران هس ــیعی در ای ــت ش حاکمی
کــه در تمــام ســالهای بعــد از انقــالب، اهــل ســنت 
ــرادری«  ــازی »وحــدت« و ادعــای »ب ــا ب را فقــط ب
ــار  ــه وحــدت در کن ــزاری جلســات فرمالیت ــا برگ ب
ــات  ــا ضرب ــا از پشــت ســر ب ــه داشــته ام خــود نگ
خنجــر تعصــب و کوتــاه بینــی پیکــرش را شــکافته 

اســت.
در ایــن میــان شــخصیت هــای بزرگــواری از اهــل 
ــی  ــی و عقیدت ــاوت مذهب ــر تف ــا بخاط ســنت صرف
تــرور شــدند، شــخصیت هــای چــون شــیخ ضیایــی، 
ــاد،  ــاروق فرس ــالزاده، کاک ف ــک م ــا عبدالمل موالن

دکتــر احمــد صیــاد، شــیخ علــی دهــواری و...
ــه  ــزاری دادگاه صالح ــدون برگ ــز ب ــدادی نی و تع
ــاز و  ــی از س ــچ یک ــدون هی ــل و ب ــتن وکی و داش
ــدام شــدند  ــورا اع ــت، بازداشــت و ف ــای عدال کاره
ــدرت  ــان ، ق ــی مظفری ــر عل ــبحانی، دکت ــر س ناص
اهلل جعفــری، فقــط نمونــه ای از ایــن علمــا و 

اندیشــمندان هســتند...
ــنت  ــل س ــه اه ــبت ب ــه نس ــر چ ــار گ ــن رفت ای

ــی کســانی  ــه طــور کل ــا ب ــوده اســت ام شــدیدتر ب
ــا پــس از مطالعــه،  ــد ام ــوده ان کــه اســما شــیعه ب
ــل  ــه اه ــک ب ــان نزدی ــی عقایدش ــق و بررس تحقی
ــه تنهــا  ــد نیــز ن ــا ســنی شــده ان ســنت شــده و ی
تحمــل نشــده بلکــه بــه شــدت ســرکوب شــده انــد، 
ــر،  ــی رادمه ــالم مرتض ــت االس ــون حج ــرادی چ اف
مهنــدس حســین برازنــده، آیــت اهلل برقعــی و 
دکتــر ســیدعلی اصغرغــروی بخاطــر نوشــتن مقالــه 
امــام پیشــوای سیاســی یــا الگــوی ایمانــی، و بیــان 
ــد و  ــاهد جدی ــنت ش ــل س ــه اه ــک ب ــری نزدی نظ
ــون  ــم اکن ــه ه ــد ک ــمار می آی ــر به ش ــهور اخی مش

ــت. ــی اس ــن زندان در اوی
ــر  ــران بخاط ــای ای ــرب ه ــق ع ــروزه در مناط و ام
مــوج شــدید ســنی گرایــی ســرکوب هــای مذهبــی 

ــری را شــاهد هســتیم. شــدید ت
در ایــن مقــال شــخصیت مــورد بحــث مــا یکــی از 
ــل انقــالب  چهــره هــای کمتــر شــناخته شــده اوائ
هســت کــه ســعی داریــم اندکــی بیشــتر در مــورد 
شــخصیت، فعالیــت هــا و صــدور فتــوای ارتــداد وی 
توســط مراجــع تقلیــد و روحانیــان تنــدرو و چرایــی 

اعــدام عجوالنــه اش بدانیــم.
اعدام شیخ حبیب اهلل آشوری

ــی  ــد 1315 در یک ــب اهلل اشــوری متول شــیخ حبی
ــش را در  ــت. و تحصیالت ــاد اس ــتاهای گناب از روس
حــوزه علمیــه مشــهد بــه پایــان رســاند. عــالوه بــر 
ایــن، بــه آمــوزش تاریــخ، فلســفه و علــوم اجتماعــی 

پرداخــت و کــم کــم از موضــع آخوندهــای ســنتی 
فاصلــه گرفــت.

حبیــب اهلل آشــوری از همراهــان و همرزمــان علــی 
خامنــه ای بــود کــه مهــدی خزعلــی فرزنــد آیت اهلل 
ابوالقاســم خزعلــی و احمــد قابــل پژوهشــگر دینی و 
شــاگرد ایــت اهلل منتظــری بــه ایــن موضــوع اشــاره 

کــرده انــد.
حبیــب اهلل آشــوری امــام جماعــت مســجد کرامــت 
ــارزات و  ــر مب ــان بخاط ــه در آن زم ــود ک ــهد ب مش
ســخنان صریحــش علیــه دولــت پهلــوی و افــکار و 

ــان  ــه روحانی ــاوت از بقی ــد متف عقای
شــیعه و همچنیــن زندگــی زاهدانــه 
ــاب  ــه انتخ ــی ک ــدور از تجمالت و ب
از  بیــن بســیاری  بــود در  کــرده 
ــتایش  ــورد س ــوب و م ــان محب جوان
قــرار مــی گرفــت. بــه قــول مهــدی 
ــرای  ــی ب ــه مجلس ــر ب ــی؛ اگ خزعل
ســخنرانی دعــوت مــی شــد، فــرش 
را کنــار مــی زد و بــر روی موزاییــک 
ــی  ــعار م ــیار ش ــت و بس ــی نشس م

داد، و همیــن روحیــه باعــث شــده بــود بــه عنــوان 
ــی شــناخته شــود. ــرد انقالب ــک ف ــاد ی نم

ــام  ــه ن ــی ب ــان کتاب ــان زم ــوری در هم ــیخ آش ش
ــا و  ــدال ه ــاز ج ــر آغ ــه س ــت ک ــد« نوش »توحی
تبلیغــات مســموم روحانیــان تنــدرو علیــه وی 
ــون  ــای چ ــب وی نســبت ه ــرای تخری ــه ب ــد ک ش
ماتریالیســت و مــاده گــرا بــه وی زدنــد و در نهایــت 

ــد. ــادر کردن ــداد وی را ص ــم ارت ــم حک ه
ــد:  ــی گوی ــه م ــن زمین ــی در همی ــدی خزعل مه

پــدرش آیــت اهلل ابوالقاســم خزعلــی در همــان 
ــرده و  ــه ک ــد آشــوری را مطالع ــاب توحی ــان کت زم
14 اشــکال از کتابــش مــی گیــرد و نویســنده آن را 

ــد. ــی دان ــد« م ــن اســاس »مرت ــر ای ب
ــن در  ــی در وبســایت خــودش همچنی ــای خزعل آق
ایــن زمینــه نوشــته پــس از اینکــه شــیخ آشــوری 
نظــر آیــت اهلل خزعلــی را در مــورد کتــاب توحیدش 
مــی شــنود بــرای مالقــات بــا وی بــه منزلــش مــی 
رود و بــا شــور و هیجــان از عقایــد خــود دفــاع مــی 
کنــد، امــا حاصــل آن جلســه ایــن اســت کــه پــس 
از خروجــش از منــزل، پــدرش مــی 

گویــد:
»اســتکان چــای او را آب بکشــید، او 

مرتــد و نجــس اســت!«
یعنــی آنچــه در واقــع دلیــل اصلــی 
ــوری  ــب اهلل آش ــیخ حبی ــدام ش اع
محســوب مــی شــود کتــاب توحیــد 
وی هســت کــه افــرادی چــون آیــت 
ابوالقاســم خزعلــی و مصبــاح  اهلل 
ــاب نویســنده  ــن کت ــر ای ــزدی بناب ی
ــی  ــم نجــس م ــد و اســتکان چــای وی را ه را مرت
داننــد و همیــن مســاله باعــث مــی شــود کــه اســد 
اهلل الجــوردی رئیــس زنــدان اویــن و دادگاه انقــالب 
ــد و آشــوری  ــدام وی را صــادر کن ــت، حکــم اع وق
در مــدت زمــان کوتاهــی بــه همــراه بقیــه مخالفــان 

ــدام مــی شــود. حکومــت اع
ــود  ــی ش ــاد م ــث ایج ــای بح ــه در اینج ــوالی ک س
ــوری  ــک آش ــتی نزدی ــه دوس ــه ب ــا توج ــت ب اینس
ــد  ــاب توحی ــر کت ــر س ــا ب ــه بعده ــه ای، ک و خامن

حبیب اهلل آشوری 
از همراهان و همرزمان 
علی خامنه ای بود که 

مهدی خزعلی فرزند آیت 
اهلل ابوالقاسم خزعلی 
و احمد قابل پژوهشگر 
دینی و شاگرد ایت اهلل 
منتظری به این موضوع 

اشاره کرده اند.
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مخــدوش مــی شــود، چــرا علــی خامنــه ای از هــم 
ــد  ــی ده ــازه م ــد؟ و اج ــی کن ــاع نم ــود دف رزم خ

ــدام شــود؟ ــی اع ــه راحت ــه ب ک
ــت  ــری عل ــت اهلل منتظ ــاگرد آی ــل ش ــد قاب احم

نزدیکــی تفکــرات خامنــه ای بــا 
آشــوری در زمــان مبــارزات پیــش از 
انقــالب را بــه عنــوان یکــی از دالیــل 
ضمنــی معرفــی مــی کنــد و در نامــه 
صریحــی بــه خامنــه ای و افشــاگری 

هایــی در آن مــی کنــد مــی نویســد: 
»وجــدان شــما بهتــر از هرکســی گواهــی می دهــد 
کــه در جلســات متعــدد و تالش  هــای مکــرر و 
ناموفــق دوســتان مشــهدی و خراســانی بــرای 
ــخن  ــوری ، س ــوم آش ــا مرح ــما ب ــتی دادن ش آش
اصلــی شــما ایــن بــود کــه » مطالــب کتــاب توحیــد 
از مــن اســت کــه ایــن آقــا بــه نــام خــودش چــاپ 
ــه از دو  ــت ک ــز نیس ــگفت انگی ــت «. ش ــرده اس ک
نفــر بــا یــک دیــدگاه، یکــی اعــدام شــود و دیگــری 
تکریــم؟ یکــی شایســته  گــور باشــد و دیگــری 

ــالمی.« ــام اس ــری نظ ــته رهب شایس
ــا  ــه بعده ــی ک ــی عموم ــن موضــوع و نارضایت همی
ــا بخاطــر  ــت اهلل ه ــن آی ــه اشــوری در بی نســبت ب
کتــاب توحیــد ایجــاد شــده بــود باعــث شــده کــه 
خامنــه ای بــه طــور کامــل پشــت آشــوری را خالــی 
کنــد و محافظــه کارانــه خــود را بــه مواضــع قــدرت 

و خمینــی نزدیــک کنــد.
ــی  ــان هــای مذهب ــه جری ــان وابســته ب ســایت تبی

ــه : ــه نوشــته ک ــن زمین ــرا در ای اصولگ
کــه  بــود  توحیــد  کتــاب  نویســنده  آشــوری 

روحانیــون مبــارز بــه خاطــر وجــود نــکات انحرافــی 
آن درصــدد پاســخ گویــی بــه آن برآمدنــد . در ســال 
1357 در جلســه ای کــه در خانــه آیــت اهلل امامــی 
ــری ،  ــان : فلســفی ، مطه ــا حضــور آقای کاشــانی ب
بهشــتی ، مهــدوی کنــی ، انــواری و 
مفتــح تشــکیل شــده بــود ،  حجــت 
کتــاب  موضــوع  دوانــی  االســالم 

ــرد. ــوان ک ــوری را عن ــد آش توحی
و بــاز در جلســه دیگــری هــم مجددا 
موضوعــات کتــاب وی طــرح مــی شــود و در مقــام 
ــه  ــا ک ــا از آنج ــد ام ــی آین ــر م ــخگویی وی ب پاس
پاســخ مشــخصی نداشــته انــد آشــوری بــه ســختی 

مــورد خشــم آیــت اهلل هــا قــرار مــی گیــرد.
افــراد نامــداری چــون مطهــری، بهشــتی و مهــدوی 
ــد. و در  ــی گیرن ــرار م ــد وی ق ــر ض ــم ب ــی ه کن
نهایــت بالفاصلــه بعــد از انقــالب بــا قــدرت گرفتــن 
ــال  ــود و در س ــی ش ــت م ــان بازداش ــن آقای همی
ــدام  ــن اع ــدان اوی ــدون ســر و صــدا در زن 1360 ب

مــی شــود.
شــاید تعجــب کنیــد کــه چــرا بایــد نوشــتن کتابــی 
بــه نــام »توحیــد« کــه مضمونــش در زمینــه 
ــم  ــت ه ــود حاکمی ــت و خ ــد اس ــت خداون وحدانی
مدعــی هســت کــه بــه آن اعتقــاد دارد بایــد مرتــد 
ــث  ــه باع ــداد بلک ــا ارت ــه تنه ــود؟ ن ــوب ش محس
نجــس شــدن غــذای آن فــرد شــود؟! آن 13 و 14 
اشــکالی کــه آیــت اهلل خزعلــی و مصبــاح یــزدی از 
ــد کــه نویســنده  کتــاب توحیــد گرفتنــد چــه بودن
بخاطــر اعتقــاد بــه آن مســتحق اعــدام مــی شــود؟!

بــا ایــن توضیــح کــه آشــوری »یــک شــیعه« 

ــد ذات  ــط در مســاله توحی ــر فق ــه ظاه ــا ب ــود ام ب
ــان  ــه روحانی ــی نســبت ب ــد متفاوت ــروردگار، عقای پ
دیگــر شــیعه داشــت. یعنــی توحیــد را بــه صــورت 
خالــص بــدون شــریک کــردن امامــان اهــل تشــیع 
ــم غیــب و اســتغاثه و والیــت یــک  در قــدرت و عل

ــت. ــی پذیرف ــردم م ــر م ــه ب شــخص فقی
ــه برخــی از نظــرات  ــم کــه نگاهــی ب الزم مــی بین
و عقایــد شــیخ اشــوری بیندازیــم و مقایســه کنیــم 
کــه چــرا ایــن عقایــد بــرای آیــت اهلل هــا غیــر قابــل 
ــه  ــون ب ــیعه را چ ــیخ ش ــک ش ــد و ی ــل بودن تحم

ایــن عقایــد بــاور داشــت اعــدام کردنــد!
ــی و  ــع جیب ــه در قط ــوری 379 صفح ــاب آش کت
ــاپ،  ــر، چ ــش نش ــد از اعدام ــه بع ــت ک ــاده اس س
ــی ممنــوع اعــالم  ــه طــور کل ــع و تبلیــغ آن ب توزی

شــد.
ــه  ــک مقدم ــا ی ــود را ب ــاب خ ــوری کت ــیخ آش ش
ــی اســالم  ــازی و تحــول آفرین ــه س ــورد زمین در م
و شــرایط ورود توحیــد در بیــن جامعــه و یــک 
دگرگــون ســازی اساســی و ریشــه ای در بیــن مردم 
آغــاز مــی کنــد و هــدف و رســالت اساســی دیــن را 
»جایگزیــن کــردن مفهــوم صحیــح توحیــد« عنــوان 

مــی کنــد. 
ــاز  ــد ب ــوم توحی ــح مفه ــرای توضی ــی ب ــپس باب س
ــر مــی شــمارد و  ــد را ب مــی کنــد و حقــوق خداون
ــت،  ــت، حــق اطاع ــوق را در حــق حاکمی ــن حق ای
حــق عبــادت، حــق ربوبیــت، حــق مالکیــت، حــق 
ــت و  ــق والی ــپاس، ح ــم و س ــق تعظی ــت، ح الوهی
ــت و حــق اخــالص  ــری و هدای ــت، حــق رهب محب
ــرای  ــدی صــرف ب ــوق توحی همــه و همــه را از حق

ــد. ــد مــی دان خداون
ــن  ــر ای ــرآن ب ــورد راز پافشــاری ق وی ســپس در م
ــده  ــاه کنن ــرک را تب ــرده و ش ــت ک ــوق صحب حق
ــر آیــات مختلــف  ــا اســتناد ب اعمــال مــی دانــد و ب
ــاب  ــر کت ــتناد ب ــا اس ــع ب ــی از مواق ــرآن و برخ ق
نهــج البالغــه رابطــه توحیــد بــا نمــاز، بــا زکات، بــا 
جهــاد، بــا دعــا ، بــا انفــاق، بــا صبــر، بــا تــوکل، بــا 

ــد. ــی کن ــان م ــوت و ... را بی نب
آشــوری در تمــام مــواردی که بیــان شــد فرمانروایی 
و حاکمیــت مطلــق را از آن خداونــد مــی دانــد امــا 
مــی گویــد صــرف ایــن مــورد توحیــد نیســت، چــرا 
ــی  ــد، حت ــول دارن ــگان قب ــد را هم ــن توحی ــه ای ک
ــول داشــتند بلکــه  مشــرکان صــدر اســالم هــم قب
پذیرفتــن روح و اســاس توحیــد کــه یگانــه پرســتی 
ــاد  ــز او را فری ــس ج ــچ ک ــه هی ــت ک ــد اس خداون
رس نداننــد، بــه هیــچ کــس جــز او والیــت ندهنــد، 
هیــچ کــس را در حاکمیــت و مالکیــت و در تمــام 
صفــات هــای دیگــر خداونــد بــا وی شــریک نداننــد 
و همــه چیــز را از او دانســته و همــه چیــز را بــه او 

منتهــی کننــد، بیــان مــی کنــد.
ــوان  ــت عن ــه 62 تح ــال در صفح ــوان مث ــه عن ب
ــران  ــر از منک ــد: »غی ــی گوی ــد م ــرک و توحی ش
ــت  ــا دس ــد، ی ــته ان ــر دو دس ــاوران ب ــدا ، خداب خ
انــدرکار توحیــد یــا تــن داده بــه شــرک؛ و شــرک 
بــه ســه دســته اســت شــرک در عقیــده ، در 
اظهــار، در عمــل«. و مــی گویــد: »آنانکــه دخالــت و 
دخالتگــران در حقــوق ویــژه و انحصــاری آفریــدگار 
را کــه ناشــی از آفریــدگاری اوســت چــه در حــوزه 
وجــود خویــش و چــه در سرنوشــت جامعــه و جهان 

 » مطالب کتاب 
توحید از من است که 
این آقا به نام خودش 

چاپ کرده است «
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ــه شــرک«. ــد ب ــن داده ان ــد، ت ــی کنن تحمــل م
ــان و  ــه انس ــد: »اینک ــی گوی ــه م ــپس در ادام و س
جهــان و سراســر گیتــی و پهنــه هســتی و حیــات 
و تمامــی امکانــات و عناصــر زندگــی و همــه مایــه 
ــک اراده و  ــت ی ــا، تح ــان ه ــا و دوام انس ــای بق ه
ــده و  ــک پدیدآورن ــه ی ــاخته و پرداخت ــده و س آفری
ــت  ــش آن اس ــه منطقی ــت... و نتیج ــدگار اس آفری
ــز  ــه چی ــد و هم ــی باش ــریک حقوق ــال ش ــه او ب ک
ــرف  ــام و تص ــت ت ــاری او ... و دخال ــژه و انحص وی
کامــل در ایــن حقــوق خدایــی کــردن یعنــی کفــو 
ــل  ــا ال اق ــودن و ی ــدا ب ــب خ ــد و رقی ــل و ن و مث
ــام و  ــت ناتم ــردن اســت و دخال ــی ک ــای خدای ادع
تصــرف در برخــی از آنهــا »شــریک خــدا بــودن« و 
یــا ال اقــل و لــو عمــال نــه لفظــا و اعتقــادا اینســان 
ــادش را  ــر اعتق ــی اگ ــی حت ــتن... یعن ــی داش ادعای
نداشــته باشــد ولــی در عمــل هــم بخشــی از صفات 
ــاز هــم مرتکــب شــرک  خدایــی را معتقــد باشــد ب

شــده اســت.
ایــن مــواردی کــه شــیخ آشــوری در کتــاب خــود 
بیــان مــی کنــد، دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه 
اهــل ســنت و جماعــت بیــان مــی کننــد. و شــاید 
ــکارش  ــده اف ــه ش ــورد وی گفت ــه در م ــل اینک دلی
بســیار بــر نســل جــوان آن وقــت تاثیــر گــذار بــود 
همیــن توحیــد اهلل بــوده باشــد کــه فطــرت انســان 

ــه وی گرایــش دارد. هــا ب
بــه همیــن خاطــر بنــده بــا قاطعیــت معتقــدم کــه 
ــی  ــتن کتاب ــا نوش ــرد ب ــن ف ــه ای ــت اینک ــا عل تنه
ــس از آن  ــالم و پ ــد اع ــد اهلل مرت ــه توحی در زمین
اعــدام شــده، نفــی ضمنــی اعتقــادات شــیعیان در 

ــم  ــه عل ــد، ائم ــد ان ــه معتق ــت، ک ــه اس ــورد ائم م
غیــب دارنــد، معصــوم هســتند، عالــم بــه مــاکان و 
مــا یکــون یعنــی هــر چــه گذشــته و خواهــد آمــد 
هســتند، حتــی زمــان مــرگ خــود را مــی دانســته 
انــد، و معتقــد انــد کــه امامان قــدرت هــای ماورایی 
داشــته انــد و در هســتی حــق تصــرف داشــته و در 
مــورد بهشــت و دوزخ هــم اختیاراتــی دارنــد یعنــی 
افعــال و اعمــال و صفــات مخصــوص خداونــد را بــه 

ــد.... بندگانــش داده ان
ــات  ــا ادبی ــه ب ــر چ ــوری گ ــاب آش ــدن کت ــا خوان ب
ــل  ــرای نس ــی ب ــه اندک ــده ک ــته ش ــی نوش قدیم
جدیــد ممکــن اســت مطالعــه اش روان نباشــد امــا 
ــاب  ــادات شــیعیان در ب ــه اعتق ــاب کلی ــن کت در ای
ــی  ــور ضمن ــه ط ــان ب ــه امام ــل ب ــان، و توس امام
ــدون  ــق و ب ــت مطل ــت و حاکمی ــی شــده و والی نف
ــبت داده  ــد نس ــه خداون ــور ب ــه ام ــراکت در کلی ش

شــده اســت.
دشــمنان کتــاب توحیــد و شــیخ آشــوری در زمــان 
ــره او و  ــب چه ــرای تخری ــس از آن ب ــش و پ حیات
بــرای اینکــه بــر محبوبیتــش در بیــن جوانــان 
افــزوده نشــود و جلــو تاثیــر فعالیــت هایــش گرفتــه 
ــی  ــاده گرای ــکار ماتریالیســتی و م ــه اف شــود او را ب
متهــم کــرده انــد و فــردی چــون مهــدی خزعلــی 
ــی  ــول م ــل ق ــدرش نق ــورد وی از پ ــه در م ــم ک ه
کنــد، عقادیــش را ماتریالیســتی بیــان کــرده و 
کتــاب توحیــدش را بــی ارزش معرفــی مــی کنــد و 
مــی گویــد ایــن کتــاب »حتــی بــه درد لبــو فــروش 
محلــه هــم نمــی خــورد« و مــی گویــد بــا خوانــدن 
ایــن کتــاب بایــد بــه ســالمت آشــوری شــک کــرد 

ــه معرفــی مــی کنــد. ــن او... و او را دیوان ــه دی ن
ماتریالیســتی  افــکار  آشــوری  واقعــا  آیــا  امــا 
داشــته اســت؟ اگــر آقــای مهــدی خزعلــی و 

فــردی  را  آشــوری  کــه  کســانی 
معرفــی  ماتریالیســتی  افــکار  بــا 
مــی کننــد فقــط از صفحــه 56 
ــی  ــد وی را م ــاب توحی ــا 60 کت ت
ــه  ــدند ک ــی ش ــه م ــد متوج خواندن
ــا  ــف ب ــدت مخال ــه ش ــیخ ب ــن ش ای
ــت.  ــوده اس ــتی ب ــه ماتریالیس نظری
شــیخ آشــوری در صفحــه 56 کتــاب 

ــتی و  ــش ماتریالیس ــوان : »بین ــت عن ــد تح توحی
جهانبینــی خدائــی مــی گویــد: »جهــان در بینــش 
یــک فــرد مــادی تــوده ای از اجــزاء پراکنــده اســت 
کــه پیوندیــی معنــوی آنهــا را بــه هــم مرتبــط نمــی 
ســازد و همچــون اجــزاء از هــم گسســته یــک الشــه 
بــی جــان، تناســبی بیــن ایــن اجــزا رعایت نشــده و 
بــرای آن مجمــوع هدفــی و غایتــی در نظــر گرفتــه 
نشــده« و ســپس بــا نقــد ایــن نظریــه مــی گویــد: 
»چنیــن انســانی )بــا افــکار ماتریالیســتی( جهــان را 
بیشــه ای تیــره و تــار مــی بینــد و حیــات را جلــوه 
ای بــی شــعور و بــی معنی و انســان را موجــودی در 
ردیــف ســنگ و اســب و قــارچ و کلــم، و ارزشــهای 
انســانی را افســانه و یــاوه و فضائــل اخالقــی و مالک 
هــا و معیارهــای حیــات را یــا زور و دام و یــا مکــر 
و خرافــه و موازیــن و مقدســات را یــا عــادت و دروغ 
ــای  ــن عبارته ــد«. ای ــی بین ــه م ــل و خراف ــا جه ی
ــتی را رد  ــه ماتریالیس ــت نظری ــه صراح ــوری ب آش
مــی کنــد. آشــوری ســپس جهــان بینــی خدائــی را 

مطــرح مــی کنــد و مــورد تاییــد قاطــع قــرار مــی 
دهــد.

در واقــع تمــام ایــن دشــمنی هــا و پخــش شــایعات 
منفــی علیــه شــیخ آشــوری علتــش 
ــه وی  ــا ک ــه آنج ــردد ب ــی گ ــر م ب
عقیــده صحیــح و درســتی در مــورد 
ــان  ــع هم ــته و در واق ــد داش توحی
چیــزی را گفتــه کــه اهــل ســنت و 
ــه همیــن  ــد. و ب ــد ان جماعــت معتق
خاطــر هــم مرتــد اعــالم شــده، هــم 
ــس  ــد را نج ــت بزن ــه دس ــذای ک غ
دانســته و در نهایــت بخاطــر تــرس از انتشــار عقیده 

ــد. اش اعدامــش کــرده ان
ــر  ــی اصغ ــال عل ــرای امث ــه ب ــتانی ک ــان داس هم
غــروی کــه مقالــه امــام پیشــوای سیاســی یــا الگوی 
ایمانــی را نزدیــک بــه مذهــب اهــل ســنت نوشــته 
ــا  ــاد. و ی ــدان افت ــه زن ــر ب ــن خاط ــه همی ــود و ب ب
چــون مهنــدس حســین برازنــده، آیــت اهلل برقعــی، 
ــمند  ــا اندیش ــان و ده ه ــر مظفری ــداران، دکت قلم
دیگــری کــه صرفــا بخاطــر داشــتن افــکاری مشــابه 
ــیعه  ــان از ش ــه اسمش ــدون اینک ــنت ب ــل س ــا اه ب
بــودن تغییــر کنــد تــرور، زندانــی یــا اعــدام شــده 

انــد.
بــا خــود بیندیشــیم اگــر حکومــت ایــران بــا 
شــیعیان خــود کــه انحــراف اندکــی از اصــل والیــت 
فقیــه و عقیــده داشــته باشــند چنیــن رفتــاری دارد، 
ــل  ــمندان اه ــال و روز اندیش ــرزمین ح ــن س در ای

ــه اســت؟! ســنت چگون

در واقع تمام این 
دشمنی ها و پخش 

شایعات منفی علیه شیخ 
آشوری علتش بر می 
گردد به آنجا که وی 

عقیده صحیح و درستی 
در مورد توحید داشته
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 قانــون اساســي در مفهــوم عــام بــه کلیــه قواعــد و 
مقــررات موضوعــه یــا عرفــي، مدون یــا پراکنــده اي 
گفتــه مــي شــود کــه مربــوط بــه قــدرت و انتقــال و 
اجــراي آن اســت. بنابرایــن اصــول و موازیــن حاکــم 
ــت و  ــا دول ــاط ب ــراد در ارتب ــط سیاســي اف ــر رواب ب
نهادهــاي سیاســي کشــور و شــیوه تنظیــم آن هــا و 
همچنیــن کیفیــت توزیــع قــدرت میــان فرمانروایان 
و فرمانبــران از زمــره قواعــد قانــون اساســي اســت. 
ــرز آزادي  ــد و م ــو ح ــک س ــي از ی ــون اساس قان
ــاي  ــدرت )نهاده ــاي ق ــر عملکرده ــرد را در براب ف
ــواي  ــال ق ــدود اعم ــر ح ــوي دیگ ــروا( و از س فرمان
ــردي  ــوق ف ــوزه حق ــا ح ــورد ب ــي را در برخ عموم

رســم مــي کنــد.
ــت  ــا دول ــه ای  ی ــچ  جامع ــت، هی ــن برداش ــا ای ب
-کشــوري-، را نمــي تــوان یافــت کــه فاقــد قانــون 
اساســي باشــد. در گذشــته هــا ایــن مفهــوم یــا بــه 
صــورت مقــررات غیــر مکتــوب پراکنــده، یــا مــدون 
ــع  ــواع آن در جوام ــزه اي از ان ــا آمی ــي ی ــا عرف ی
بزرگــي ماننــد مصــر قدیــم، ایــران باســتان، یونــان 
ــا از  ــت. ام ــته اس ــود داش ــن وج ــتان، رم و چی باس
قــرن هجدهــم شــکل جدیــدي یافــت و بــه صــورت 
ســندي درآمــده اســت کــه اساســي تریــن قواعــد 
ــردآورده  ــود گ ــم را در خ ــول حاک ــررات و اص و مق

اســت.
در ایــران اولیــن قانــون اساســی کــه همــان قانــون 
ــی  ــود در 8 دی 1285 شمس ــروطه ب ــی مش اساس

ــون  ــن قان ــن شــاه رســید. ای ــه امضــای مظفرالدی ب
ــا تغییراتــی تــا ســال 1357 مــورد اجــرا  اساســی ب
قــرار گرفــت. با پیــروزی انقالب 57 در ایــران،  اولین 
پیــش  نویــس قانــون اساســی را حســن حبیبــی در 
پاریــس و بــا موافقــت ســید روح اهلل خمینــی تدوین 
کــرد کــه برگرفتــه از قانــون اساســی وقــت ایــران و 
قوانیــن اساســی برخــی دیگــر از کشــورهای جهــان 
ــون اساســی بعــد از آمــدن  ــود. پیــش نویــس قان ب
ــی از  ــک برخ ــا کم ــران ب ــه ای ــی ب ــای خمین آق
حقــوق دانــان وقــت مجــددا تنظیــم و بعــد از آمــاده 
شــدن، شــورای انقــالب آن را بــه خمینــی تحویــل 
ــی را  ــرات اندک ــورد تغیی ــد م ــه وی در چن داد ک
اعمــال کــرد. عــزت اهلل ســحابی از اعضــای شــورای 
انقــالب در ایــن مــورد می گویــد: »بهشــتی و بنــی 
ــد.  ــود آوردن ــام ب ــه دســت ام صــدر نســخه ای را ک
ــرده  ــاره ک ــورد اش ــش م ــیه آن ش ــام در حاش ام
ــور  ــس جمه ــرایط رئی ــورد ش ــی در م ــد. یک بودن
ــم  ــر روی پرچ ــورد دیگ ــود… م ــر ب ــت وزی و نخس
ایــران بــود کــه نوشــته شــده بــود پرچــم ســه رنــگ 
بــا عالمــت شــیر و خورشــید… مــورد دیگــر مســاله 

ــود« . ــکات آن ب حقــوق اقلیــت هــا و برخــی ن
ــن  ــه از موازی ــا برگرفت ــون اساســی  عمدت ــن قان  ای
اســالمی و مذهــب شــیعه اثتــی عشــری بــود 
ــون اساســی(. در ایــن  )اصــل 13 پیــش نویــس قان
ــورت  ــه ص ــران ب ــی ای ــام حکومت ــس، نظ پیش نوی
جمهــوری نیمــه ریاســتی مشــابه جمهــوری پنجــم 

ــر  ــور ب ــت کش ــی ریاس ــود. یعن ــده ب ــه درآم فرانس
عهــده رییس جمهــور منتخــب مــردم بــود امــا 
ــنهاد  ــه پیش ــری ب ــت وزی ــت را نخس ــت دول ریاس
ــر عهــده داشــت.  رئیس جمهــور و تاییــد مجلــس ب
قــوه مقننــه کشــور از یــک مجلــس بــه نــام مجلــس 
شــورای ملــی تشــکیل مــی شــد. شــورای نگهبــان 
ــود  ــنویس وج ــن پیش ــز در ای ــی نی ــون اساس قان
ــا  ــان و فقه ــاب حقوقدان ــکل انتخ ــا ش ــت )ام داش
ــود و رســیدگی  کامــال متفــاوت از شــرایط فعلــی ب
انجــام  خاصــی  مــوارد  در  قوانیــن  بــه  آن هــا 
ــز در  ــه نی ــت فقی ــه والی ــاره ای ب ــت(. اش می پذیرف
ایــن قانــون اساســی وجــود نداشــت. قــرار بــر ایــن 
شــد  تــا پیــش نویــس در مجلســی بــا نــام »مجلس 
خبــرگان قانون اساســی » تدویــن و نهایی گردد . در 
ایــن مجلــس بــر اثــر اختالفات موجــود، پیشــنویس 
بــه طــور کامــل کنــار گذاشــته و از اول بــه تدویــن 
قانــون پرداختنــد . طــرح والیــت فقیــه بــرای اولیــن 
ــون اساســی  ــه قان ــن مجلــس مطــرح و ب ــار در ای ب
اضافــه گردیــد. در 24 آبــان 58 کار تدویــن قانــون 
ــان رســید و دو روز بعــد یعنــی در  ــه پای اساســی ب
26 آبــان 58 در روزنامــه کثیراالنتشــار کیهــان بــه 
ــون اساســی در 11  چــاپ رســید. همــه پرســی قان

ــد. ــزار ش آذر 58 برگ
 نزدیــک بــه ده ســال پــس از تصویــب اّولیــن 
ــت  ــران، آی ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان
اهلل خمینــی در 4 اردیبهشــت 1368)چهــل روز 
قبــل از درگذشــت وی( در نامــه ای خطــاب بــه 
رئیس جمهــور وقــت )ســیدعلی خامنــه ای( هیئتــی 
متشــّکل از بیســت نفــر از رجــال مذهبی و سیاســی 

ــس  ــاب مجل ــه انتخ ــده ب ــج نماین ــن پن و همچنی
ــون  ــالح قان ــری و اص ــور بازنگ ــی مأم ــورای مل ش
اساســی نمــود کــه ریاســت ایــن گــروه را آیــت اهلل 
ــر  ــوارد تغیی ــده م ــت. عم ــده داش ــکینی برعه مش
یافتــه در بازنگــری قانــون اساســی در ســال 1368 

ــد. ــر بودن ــارت زی ــه عب ب
حــذف شــرط مرجعیــت بــرای مقــام رهبــری، 
اختیــارات  افزایــش  رهبــری،  شــورای  حــذف 
ــه،  ــت مطلق ــه والی ــت ب ــام والی ــر ن ــری، تغیی رهب
افزایــش اختیــارات شــورای نگهبــان، تشــکیل 
ــام  ــذف مق ــام، ح ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
ــورای  ــس ش ــام مجل ــر ن ــری  و تغیی ــت وزی نخس

ــالمی.  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــی ب مل
ــون اساســی بازنگــری شــده در 6 مــرداد 1368  قان

بــه همــه پرســی گذاشــته شــد. 
قانون اساسی،  اقوام و اقلیت های دینی و 

مذهبی
ــن  ــران تامی ــوری اســالمی ای ــون اساســی جمه قان
آزادی هــای مشــروع، عدالــت، برابــری و رفــع 
تبعیــض از آحــاد مــردم را در بخــش هایــی از 
ــت.  ــه اس ــتم پذیرفت ــم و بیس ــوم، نوزده ــول س اص
ــوط  ــون من ــن قان ــی از ای ــوق ناش ــی حق ــا همگ ام
و موکــول بــه رعایــت و پیــروی از مذهــب رســمی 
ــه ی  ــاق هم ــرورت انطب ــت. ض ــده اس ــور ش کش
قوانیــن بــا مقــررات اســالمی کــه در اصــل چهــارم 
ــل  ــرش اص ــه و پذی ــرای همیش ــی ب ــون اساس قان
ــک  ــور از ی ــه در کش ــری فقی ــه و رهب ــت فقی والی
طــرف و تاکیــد بــر اشــتراک زبــان و خــط فارســی، 
ــه  ــت فقی ــار والی ــی در اختی ــدرت سیاس ــز ق تمرک
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ــه  ــر جامع ــرف دیگ ــر او از ط ــت ام ــای تح و نیروه
متکثــر ایــران را بــا تبعیضــات و 
ــه  ــی از جمل ــای مختلف ــری ه نابراب
تبعیضــات مذهبــی و اتنیکــی روبــرو 

ــت. ــاخته اس س
ــران  ــی ای ــون اساس ــه قان ــا ک از آنج
ــر  ــا غی ــدی و ی ــاس باورمن ــر اس ب
باورمنــدی بــه مذهــب شــیعه تدوین 
ــه در  ــوی ک ــه نح ــت، و ب ــده اس ش
مقدمــه، اصــول اول، دوم و دوازدهــم 
ــون حــاوی  آن مــی بینیــم، ایــن قان
مهــم تریــن و شــدیدترین تبعیضــات 

نــاروا نســبت بــه اقلیــت هــای مذهبــی مــی باشــد 
و بــه شــکلی هرگونــه حقــوق شــهروندی را منــوط 
بــه پذیــرش مذهــب رســمی کشــور نمــوده اســت. 
اصــل 12 و13 قانــون اساســی، برخــی اقلیــت هــای 
ــان و زرتشــتیان و  ــد مســیحیان، یهودی دینــی مانن
مســلمانان پیــرو ســایر مذاهــب اســالمی ) پیــروان 
مذاهــب حنفــی ، شــافعی ، مالکــی ، حنبلــی و 
زیــدی و ...( صرفــا در حــد رعایــت قواعــد مذهبــی 
و یــا دیــن خــود منحصــرا دربــاره ی احــوال 
شــخصیه آزاد دانســته اســت، بدیــن ترتیــب تمــام 
ــی را در  ــه مذهــب شــیعه دوازده امام ــدان ب باورمن
ــر  ــت، ه ــرار داده اس ــایرین ق ــری از س ــگاه برت جای
چنــد بــرای شــهروندان شــیعه نیــز تبعیــت از اصــل 
والیــت فقیــه مقــرر ســاخته کــه همــه آن هــا را نیز 
بــا تبعیــض روبــرو ســاخته اســت. همچنیــن فضیلت 
ــب  ــرای مذه ــردن ب ــر ایجــاد ک ــوق برت دادن و حق
ــه  ــون اساســی ب ــارم قان ــد اصــل چه ــیعه و تایی ش

ــاس  ــر اس ــا ب ــذاری ه ــون گ ــه ی قان ــرورت هم ض
تدویــن  و  بــاور مذهبــی شــیعی 
بــر  مختلــف  مقــررات  و  قوانیــن 
همیــن اســاس در ســالهای گذشــته 
ــت و  ــوع فعالی ــر ن ــون ه ــم اکن و ه
ــیعه را  ــب ش ــروی از مذه ــدم پی ع
ــار  ــت رفت ــاخته اس ــن س ــر ممک غی
ــی  ــتم حاکمیت ــر سیس ــض آمی تبعی
ــش گذاشــته  ــه نمای ــر ب را روشــن ت
اســت. )بــه طــور مثــال قضــات 
ــود  ــالب  از آراء خ ــای انق دادگاه ه
علیــه اقلیــت هــای مذهبــی در جــرم 
فعالیــت تبلیغــی علیــه نظــام و بــه نفــع گــروه هــای 
مخالــف نظــام کــه طبــق مــاده 500 قانــون مجازات 
اســالمی ایــران جــرم محســوب مــی شــود، چنیــن 
اســت: » از آنجایــی کــه کلیــت نظــام سیاســی ایران 
بــر اســاس بــاور مذهبــی شــیعه میباشــد، هــر نــوع 
فعالیــت تبلیغــی ســایر ادیــان و مذاهــب بــه منزلــه 
ــت  ــن فعالی ــت، بنابرای ــیع اس ــب تش ــی مذه ی نف
تبلیغــی، علیــه نظــام و جــرم محســوب میگــردد« 
ــان  ــده هــای زندانی ــن موضــوع در تمامــی پرون . ای
عقیدتــی اهــل ســنت، نوکیشــان مســیحی، بهاییــان 

ــده مــی شــود.(  ــش دی و دراوی
ــر  ــی مغای ــت مذهب ــوع فعالی ــر ن ــن وصــف ه ــا ای ب
بــا مذهــب رســمی جــرم تلقــی و بــه شــدت منــع 

مــی گــردد . 
ــوام و اقلیتهــای  بخشــی از مــوارد نقــض حقــوق اق

ــه: دینــی و مذهبــی شــامل اســت ب
ــا  ــر ی ــوان رهب ــه عن ــدن ب ــاب ش ــع انتخ 1- من

ــب  ــه موج ــران ب ــری ای ــورای رهب ــت در ش عضوی
ــن  ــه موجــب ای صراحــت اصــل یکصــد و هفتــم، ب
اصــل فقــط طیــف محــدودی از روحانیــان شــیعه از 

ــتند.  ــوردار هس ــق برخ ــن ح ای
2- منــع دسترســی به بســیاری از مناســب سیاســی 
ــه طــور مثــال اصــل 115  و مدیریتــی و قضایــی. ب
ــوری را  ــت جمه ــرای ریاس ــدن ب ــزد ش ــق نام ح
ــه مذهــب رســمی کشــور )شــیعه دوازده  ــاد ب اعتق
امامــی( ذکــر نمــوده اســت کــه عمــال تمامــی اقلیت 
ــد.  ــی نمای ــروم م ــی را مح ــی و دین ــای مذهب ه
)همچنیــن اصــل یکصــد و بیســت یکــم دربــاره ی 

ســوگند قانــون اساســی رئیــس 
ــش  ــوص آن بخ ــور بخص جمه
کــه رئیــس جمهــور را پاســدار 
ــی  ــی م ــمی معرف ــب رس مذه

کنــد(.
3- بــر اســاس اصــل 61 قانــون 
قضایــی  مشــاغل  اساســی 
بــرای همــه ی اقلیــت هــای 
ــه  ــی دارد ک ــع حقوق ــی من دین
ایــن شــامل انتخــاب قاضــی 
ــورد  ــن م ــود . ای ــی ش ــز م نی
بــرای اقلیــت هــای مذهبــی 
ــای  ــت ه ــاس محدودی ــر اس ب
امنیتــی و بحــث اعتقــاد بــه 

اصــل والیــت فقیــه در شــروط اســتخدامی تنهــا در 
ســطوح پاییــن و کادری امــکان پذیــر اســت. 

ــول 12 ،13. 15، 19، 20 و 23  ــتناد اص ــه اس 4..ب
ــام  ــران، تم ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان

اقلیــت هــای کشــور در برگــزاری مراســم مذهبــی 
طبــق مذهــب خــود آزادنــد، از حقــوق مســاوی بــا 
ســایر هــم میهنــان برخــوردار و در حمایــت قانــون 
ــی،  ــانی، سیاس ــوق انس ــه حق ــد. و از هم ــرار دارن ق
رعایــت  بــا  فرهنگــی،  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
موازیــن اســالمی بهــره مندنــد، هیــچ یــک از آنــان 
ــالف  ــده خ ــتن عقی ــرف داش ــه ص ــوان ب ــی ت را نم
مذهــب اکثریــت مــورد تعــرض و مؤاخــذه قــرار داده 
و قومیــت هــای مجــزا بــا  اکثریــت بــا فــارس )کرد، 
ــه اســتفاده از  ــوچ، ترکمــن، تالشــی و...( مجــاز ب بل
زبــان محلــی و قومــی خــود در مطبوعــات و رســانه 
هــای گروهــی بــوده و تدریــس 
ادبیــات آن هــا در مــدارس آزاد 
اســت. امــا متاســفانه در اغلــب 
مــوارد ذکــر شــده عملکــرد 
ــا  ــض ب ــیار متاق ــت بس حاکمی
بــوده  قوانیــن مصــوب  ایــن 
در  آن  بارزتریــن  کــه  اســت 
ــورد اهــل ســنت، ممنوعیــت  م
ــا  ــرای صده ــجد ب ــتن مس داش
ســاکن  ســنت  اهــل  هــزار 
تهــران، حــذف تدریــس اصــول 
عقایــد اهــل ســنت از کتــب 
دخالــت  و  مــدارس  درســی 
مقامــات و نهادهــای غیــر ســنی 
ــه تاســیس  ــی اهــل ســنت )از جمل ــور مذهب در ام
شــورای برنامــه ریــزی  مــدارس دینــی اهــل 
ــنی  ــای س ــتان ه ــا و شهرس ــتان ه ــنت( در اس س
نشــین کشــور اســت. ایــن نقــض روشــن قانــون تــا 

» از آنجایی که 
کلیت نظام سیاسی ایران 

بر اساس باور مذهبی 
شیعه میباشد، هر نوع 
فعالیت تبلیغی سایر 

ادیان و مذاهب به منزله 
ی نفی مذهب تشیع 

است، بنابراین فعالیت 
تبلیغی، علیه نظام و جرم 

محسوب میگردد« 

به استناد اصول 12 ،13, 
15، 19، 20 و 23 قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
تمام اقلیت های کشور در 

برگزاری مراسم مذهبی طبق 
مذهب خود آزادند، از حقوق 
مساوی با سایر هم میهنان 

برخوردار و در حمایت قانون 
قرار دارند. و از همه حقوق 
انسانی، سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی، با رعایت 
موازین اسالمی بهره مندند
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ــب  ــه تخری ــر ب ــال منج ــه ح ب
مســاجد و مــدارس اهــل ســنت 
و تمامــی اماکــن مــورد احتــرام 
بهاییــان، برخــی از مــکان هــای 
مقــدس زرتشــتیان، تخریــب 
ــادی  ــش گناب ــینیه دراویی حس
ــوز  ــدور مج ــدم ص ــم و ع در ق
احــداث مســجد بــرای اهــل 

ــت.  ــته اس ــهرها گش ــران و کالن ش ــنت در ته س
ــل  ــی؛ اص ــون اساس ــل 37 قان ــتناد اص ــه اس 5- ب
ــون مجــرم  ــچ کــس از نظــر قان ــت اســت و هی برائ
شــناخته نمــی شــود مگــر اینکــه جــرم او در دادگاه 
ــده  ــز در اصــل 168 آم ــردد. و نی ــت گ ــه ثاب صالح
ــی  ــی علن ــم سیاس ــه جرای ــیدگی ب ــه رس ــت ک اس
ــم  ــه در محاک ــت منصف ــور هیئ ــا حض ــت و ب اس
دادگســتری صــورت مــی گیــرد. متاســفانه در طــول 
ــان  ــچ کــدام از زندانی عمــر جمهــوری اســالمی هی
عقیدنــی از میــان اقــوام و اقلیــت هــا بــر طبــق ایــن 

ــد. ــون بازداشــت و محاکمــه نشــده ان ــوارد قان م
ــل  ــی، اه ــون اساس ــل 75 قان ــتناد اص ــه اس 6- ب
ــوری  ــیمای جمه ــد در صــدا و س ــران بای ســنت ای
افــکار  نشــر  و  بیــان  ازآزادی  ایــران،  اســالمی 
بــا رعایــت موازیــن اســالمی و مصالــح کشــور 
ــی 38  ــی اســت ط ــن در حال ــند. ای ــوردار باش برخ
ســال گذشــته اجــازه داده نشــده اســت کــه حتــی 
در یــک برنامــه و در یکــی از مراکــز صــدا و ســیما 
ــان  ــایر هموطن ــد س ــور، عقای ــای کش ــتان ه در اس
غیــر شــیعی، توســط علمــا و بــزرگان آنــان ضبــط 
و پخــش شــود. بالعکــس در ایــن مــدت، بــه وفــور 

ملــی  رســانه  مراکــز  کلیــه 
و  حرمــت  هتــک  در  کشــور 
اهانــت بــه مســلمات معتقــدات 
ــژه  اهــل ســنت(  ــه وی ــان )ب آن
از آزادی کامــل و بــی حــد و 

ــد.  ــوده ان ــوردار ب ــر برخ حص
7- بــر اســاس اصــل 20 قانــون 
ــراد جامعــه  اساســی، تمامــی اف
ــهروند  ــر ش ــون ه ــژادی  همچ ــوم و ن ــر ق و از ه
ــد. مــع  ایرانــی دیگــر در حمایــت قانــون قــرار دارن
ــتخدام  ــته اس ــال گذش ــت س ــی و هش ــف س االس
شــهروندان پیــرو عقایــد متفــاوت بــا مذهــب 
رســمی در برخــی از ســازمان هــا و نهادهــای دولتی 
ــران، وزارت  همچــون ارتــش جمهــوری اســالمی ای
اطالعــات و نهادهــای عقیدتــی و سیاســی، حراســت 
ادارات دولتــی و امثالهــم کامــال ممنــوع بــوده و در 
ــی  ــدت حت ــن م ــز در ای ــی نی ــای مدیریت پســت ه
ــر، ســفیر،  ــر، معــاون وزی ــه عنــوان وزی یــک نفــر ب
کاردار، اســتاندار – کــه در اصــول 123، 128 ،133 
ــده شــده اســت –  ــارات رئیــس جمهورخوان از اختی
برگزیــده نشــده اســت. همچنیــن در مــورد اصــول 
91 و 112 کــه مربــوط بــه انتخــاب اعضــای شــورای 
نگهبــان و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اســت، 
ــر  ــک نف ــی ی در ســی و هشــت ســال گذشــته حت
از میــان اقــوام و اقلیــت هــای مذهبــی  بــه عنــوان 
عضــو ایــن دو نهــاد مهــم تصمیــم گیــری، تعییــن 

نشــده اســت.
ــت ســاکنان اســتان هــای  ــه اکثری ــی ک 8- در حال
کردســتان، بلوچســتان، گلســتان و هرمــزگان و 

ــتان  ــت اس ــد از جمعی ــم 50 درص ــت ک ــز دس نی
هــای آذربایجــان غربــی و بوشــهر و شهرســتان 

ــای  ــتان ه ــادی در اس ــای زی ه
رضــوی،  جنوبــی،  خراســان 
اردبیــل،  گیــالن،  شــمالی، 
اهــل  کرمانشــاه  و  فــارس 
ســنت هســتند، و ســایر اقلیــت 
هــای مذهبــی و دینــی نیــز 
کشــور  مختلــف  مناطــق  در 
ــون  ــا کن ــتند، ت ــده هس پراکن
ــدگان  ــر از نماین ــک نف ــی ی حت
رهبــری نظــام در ایــن مناطق از 
میــان اهــل ســنت و شــهروندان 
ســایر مذاهــب و ادیــان  معرفــی 

نشــده انــد و حتــی همانطــور کــه پیشــتر بیان شــد، 
حضــور مقامــات و روحانیــون شــیعی در مســند امور 
مربــوط بــه اهــل ســنت، موجبــات دخالــت در امــور 
ــوزه  ــت، ح ــه و جماع ــاز جمع ــر نم ــی -نظی مذهب
ــا  ــا و باره ــر باره ــن ام ــه... - شــده و ای ــای علمی ه
موجبــات نارضایتــی مــردم ایــن مناطــق را فراهــم 
آورده اســت. بــه اســتناد اصــل 110 قانــون اساســی 
اختیــار نظــارت بــر سیاســت هــای کلــی نظــام بــر 

ــت. ــام اس ــری نظ ــده رهب عه
ــدام از  ــر ک ــت ه ــداد جمعی ــه تع ــت ب ــا عنای 9- ب
اقلیــت هــای مذهبــی و دینی و  اهل ســنت کشــور، 
پیــش بینــی مــی شــد دســت کــم متناســب بــا این 
ــرگان  ــس خب ــا در مجل ــی از آنه ــداد، نمایندگان تع
ــون اساســی- در  ــری -موضــوع اصــل 107 قان رهب
ــور  ــه ط ــند )ب ــته باش ــور داش ــس حض ــن مجل ای

مثــال حداقــل ده نفرنماینــده مناطــق اهــل ســنت(  
ــته  ــال گذش ــت س ــی و هش ــه در س ــی ک در حال
فقــط ســه نماینــده اهــل ســنت 
در مجلــس خبــرگان حضــور 
ــت  ــایر اقلی ــد و از س ــته ان داش
ــده ای در  ــچ نماین ــز، هی ــا نی ه
ــته  ــور نداش ــس حض ــن مجل ای
انــد. ایــن عــدم تناســب در 
مــورد تعــداد نماینــدگان، در 
ــز  ــس شــورای اســالمی نی مجل
موضوعیــت دارد. بــه طــور مثال 
ــق اصــل 64  ــی کــه طب در حال
ــال  ــر ده س ــی، ه ــون اساس قان
20 نفــر بــه نماینــدگان مجلــس 
افــزوده مــی شــود، در کمــال نابــاوری مشــاهده مــی 
ــته در  ــال گذش ــال س ــت س ــی و هش ــود در س ش
ــر  ــک نف ــی ی ــده، حت ــه ش ــدگان اضاف ــن نماین بی
مربــوط بــه مناطــق ســنی نشــین نیســت. عــالوه بر 
ایــن حتــی، در بســیاری از شهرســتان هــا بــا وجــود 
اکثریــت جمعیــت ســنی نشــینی بــا تدابیــر نظارتی 
ــول و  ــای مقب ــت نامزده ــده اس ــالش ش ــاص! ت خ
ــاب  ــه انتخ ــذف و زمین ــنت ح ــل س ــوب اه محب

ــم شــود. ــر ســنی فراه ــای غی نامزده

طی 38 سال گذشته اجازه 
داده نشده است که حتی در یک 
برنامه و در یکی از مراکز صدا 
و سیما در استان های کشور، 

عقاید سایر هموطنان غیر شیعی، 
توسط علما و بزرگان آنان ضبط و 

پخش شود. 

 تا کنون حتی یک نفر از 
نمایندگان رهبری نظام در 

این مناطق از میان اهل سنت 
و شهروندان سایر مذاهب و 

ادیان  معرفی نشده اند و حضور 
مقامات و روحانیون شیعی در 

مسند امور مربوط به اهل سنت، 
موجبات دخالت در امور مذهبی 

شده و این امر بارها و بارها 
موجبات نارضایتی مردم این 
مناطق را فراهم آورده است.

3031



راويراوي

1
3

9
5

ه 
ما

ن 
دی

ور
ر

 ف
ل/

او
ل 

سا
 /

ل
او

ه 
ار

شم
 /

ي
او

 ر
مه

نا
اه

م

راوي راوي

1
3

9
5

ن ماه 
روردی

ل/ ف
ل او

سا
ل/ 

شماره او
ي/ 

ماهنامه راو

وقتــی در مــورد اهــل ســنت ایــران ســخن بــه میان 
مــی آیــد اولیــن ســوال هایــی کــه بــه ذهــن خطــور 
ــت اهــل ســنت  ــه جمعی ــن اســت ک ــد ای ــی کن م
چقــدر اســت و در چــه مناطقــی از ایــران زندگــی 

مــی کننــد؟!
اهــل ســنت در  کجــای ایــران زندگــی مــی کننــد؟ 
ــم در  ــی کنی ــعی م ــه س ــت ک ــی اس ــن موضوع ای
ــه کنــکاش بکشــانیم. درســت اســت  ــه ب ــن مقال ای
کــه آمــار دقیقــی از اهــل ســنت ســاکن ایــران در 
ــت  ــا جمعی ــق برآورده ــا طب ــت ام ــترس نیس دس
ــا بیســت میلیــون نفــر  اهــل ایــران بیــن هجــده ت
ــاد  ــه ازدی ــار رو ب ــن آم ــه همــواره ای ــی باشــد ک م

هســت.
ــده  ــه ش ــیم چ ــود بپرس ــه از خ ــل از اینک ــا قب ام
کــه در ایــران اهــل ســنت زندگــی مــی کنــد بایــد 
ــا  ــرا ب ــم، زی ــر بنگری ــدی وســیع ت ــا دی ــه را ب قضی
ــرد  ــم ب ــی خواهی ــی پ ــه حقیقت ــخ ب ــری تاری بازنگ
ــتند،  ــر نیس ــا خب ــا از آن ب ــی ه ــاید خیل ــه ش ک
ــه  ــت ک ــن اس ــکار و آن ای ــل ان ــر قاب ــی غی حقیقت
اهــل ســنت ســاکنان اصلــی ایــران زمیــن هســتند 
ــیعه، در  ــب ش ــش مذه ــل از تأســیس و پیدای و قب
ایــران مــی زیســتند و غریبــه و مهاجرانــی نیســتند 
ــت  ــران عزیم ــوی ای ــر بس ــرزمینی دیگ ــه از س ک
ــد پرســید مذهــب شــیعه  کــرده باشــند، بلکــه بای

چــه زمانــی وارد ایــران شــد و چگونــه توانســت بــر 
مناطــق داخلــی ایــران ســیطره پیــدا کنــد؟ و چــرا 
اهــل ســنت در مرزهــای ایــران مســتقر هســتند؟ به 
طــور خالصــه مــی گوییــم ســرزمینی کــه بــه اســم 
ســرزمین فــارس معــروف اســت تنهــا شــامل ایــران 
کنونــی نیســت بلکــه در طــول تاریــخ چــه قبــل از 
ــد از آن، مناطــق بســیار وســیعی  اســالم و چــه بع
را شــامل مــی شــد، کــه از منطقــه غــرب آناتولــی 
ــای  ــد، از مرزه ــی ش ــران رد م ــالت ای ــاز و از ف آغ
ــتان و  ــت و تاجیکس ــی گذش ــی م ــتان کنون افغانس
ازبکســتان کــه شــهرهای مهمــی همچــون، مــرو و 
بخــارا و خجنــد و ســمرقند در ایــن مناطق هســتند 
نیــز در برمــی گرفــت، در ابتــدا بــه حــال و اوضــاع 
ــی  ــا م ــی ه ــت عباس ــقوط خالف ــد از س ــران بع ای
ــرای مــا بیشــتر مشــخص شــود کــه  ــا ب پردازیــم ت
صفویــان و تاتارهــای قزلبــاش چگونــه توانســتند از 
ایــن نابســامانی هــا اســتفاده کننــد و ایــران را بــه 

ــد. تصــرف خــود در بیاورن
ایران بعد از سقوط خالفت عباسی

ــزوی از  ــران ج ــا ای ــی ه ــت عباس ــان خالف در زم
خالفــت بــزرگ اســالمی بــود بعــد از حملــه مغولهــا 
ــال  ــداد عم ــقوط بغ ــد از س ــار  و بع ــرکان تات و ت
خالفــت اســالمی از بیــن رفت و مغــول هــا و تاتارها 
بــر بیشــتر مناطــق اســالمی حکومــت کردنــد و تنها 
مصــر و  قســمت هایــی از ســرزمین شــام و منطقــه 
ــک  ــود، در مصــر ممالی ــا نب ــار آنه حجــاز در  اختی
ــا توانســتند پیشــروی  ــد،  آنه ــی کردن ــت م حکوم

مغــول هــا را توســط ســلطان قطــز متوقــف کننــد. 
بعــد از آن مغــول هــا و تاتارهــا کــه از قــوم تــرک 
ــق  ــیاری از مناط ــر بس ــده ب ــورت پراکن ــد بص بودن
ــد و  ــی کردن ــت م ــران حکوم بخصــوص مناطــق ای
یــک کشــور واحــد و یکپارچــه ای وجــود نداشــت 
بلکــه در هــر جایــی قــدرت در اختیــار گروهــی بــود 
و عجیــب تــر اینکــه گویــی آوازه ســرزمین فــارس و 
ــه شــکل گســترده ای بیــن  کشــورهای اســالمی  ب
مغــول هــا و تاتارها منتشــر شــده و دســته دســته از 
بیابــان هــای آســیای میانــه  مهاجــرت و بــه مناطق 
اســالمي ســرازیر شــده و حکومــت ایلخانــی را 
ــای  ــا ادع ــه از آنه ــی ک ــر گروه ــد، ه تشــکیل دادن
ــول و  ــان مغ ــز خ ــا چنگی ــاوندی ب ــت و خویش قراب
ــران  ــر ای ــت ب ــای مالکی ــرد و ادع ــی ک ــو را م هالک
ــالمی  ــق اس ــر مناط ــران و دیگ ــا ای ــت، گوی را داش
ــده شــدن  ــرای بلعی ــاده ب ــه ای آم ــه لقم ــل ب تبدی
ــه  ــا ک ــود و گوی ــده ب ــا ش ــول ه ــن مغ ــط ای توس
چنگیزخــان از خــود یــادگار خوبــی بــه جا گذاشــته 
بــود کــه هــر کســی بــا ادعــای قرابــت او، مناطقــی 
را تصــرف و ســعی بــر ســیطره بــر مناطــق دیگــر را 
داشــت یعنــی یــک نــوع حکومــت ملــوک الطوائفــی 
بــر ایــران حاکــم بــود، معــروف تریــن آنهــا حکومت 
ــر  ــاورا النه ــان و م ــر خراس ــه ب ــود ک ــان ب تیمورخ
حکومــت مــی کــرد و ابتدا ســمرقند و  بعدهــا هرات 
ــد و دیاربکــر پایتخــت  ــرار دادن را پایتخــت خــود ق
ــود  ــا ب ــت قراقوینلوه ــز پایتخ ــا و تبری آق قوینولوه
ــت  ــان حکوم ــا اصفه ــیعی ت ــق وس ــر مناط ــه ب ک
ــی  ــان گروه ــه خودش ــا ک ــدری ه ــد و باین میکردن
جــدا شــده از آق قویونلوهــا بودنــد شــیراز را مرکــز 

ــوب  ــی از جن ــر مناطق ــد و ب ــرار داده بودن ــود ق خ
ــر  ــک ب نیــز حکومــت داشــتند و شــیبک خــان ازب
ســغد و خــوارزم و گــرگان  شــمال خراســان و قبیله 
عــرب آل مشعشــع خوزســتان را در اختیــار داشــت 
ــود.  و شروانشــاه حاکمــی در شــیروان آذربایجــان ب
امــا چیــزی کــه بــرای مــا مهمــه، ایــن اســت کــه 
تمامــی ایــن حکومــت هــا بــر مذهــب اهــل ســنت 
بودنــد و گفتــه شــده کــه تیمــور لنــگ تمایــل بــه 
ــوی  ــری کــه شــاخه ای از مذهــب عل مذهــب نصی
اســت داشــت و آل مشعشــع شــیعه بودنــد و از 
ــه  ــاه بقی ــع و شروانش ــز آل مشعش ــی بج ــر قوم نظ
از ترکهایــی بودنــد کــه بــه ایــران مهاجــرت کــرده 
ــم  ــا ه ــتر ب ــق بیش ــرف مناط ــر تص ــد و بخاط بودن
ــت  ــاید از حکوم ــا ش ــد و م ــتیز بودن ــرد و س در نب
ــود و  ــم ب ــس حاک ــه در اندل ــی ک ــوک الطوایف مل
ــی  ــیم، آنهای ــنیده باش ــا ش ــرانجام آنه ــت و س عاقب
ــود را  ــی خ ــر حاکم ــی ه ــد ول ــلمان بودن ــه مس ک
مالــک اندلــس مــی دانســت و بــرای تصــرف دیگــر 
مناطــق بــا یکدیگــر در نبــرد بودنــد و صلیبــی هــا 
از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و بــه نوبــت بــر هــر  
دولــت کوچــک در اندلــس ســیطره پیــدا میکــرد و 
ــه  ــز میشــدند ک ــر خوشــحال نی ــای دیگ ــارت ه ام
ــچ  ــا چــون هی ــد ام ــه در ش ــدان ب رقیبشــان از می
ــپانیا  ــای اس ــی ه ــه صلیب ــل حمل ــی در مقاب حرکت
انجــام نمــی دادنــد عاقبــت نوبــت بــه خــود آنهــا نیز 
رســید و از بیــن رفتنــد و اســالم نیــز بــرای مــردم 
اســپانیا و اندلــس غریبه شــد، دادگاه تفتیــش عقاید 
ــارت  ــاه و غ ــراد بیگن ــتار اف ــردم، کش ــکنجه م و ش
امــوال و اجبــار مــردم بــه تغییــر دیــن باعــث شــد 
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کــه مســلمانها از اندلــس هجــرت کننــد و یــا تغییــر 
ــز در آن  ــران نی ــاع ای ــال و اوض ــد، ح ــن دهن دی
ایــام، زیــاد بــا اندلــس تفــوات نداشــت، تنهــا وجــه 
تفــاوت ایــن بــود کــه در اندلــس مســیحی در میــان 
مســلمانها کشــتار بــه راه انداختنــد، مــردم مجبــور 
بــه تغییــر دیــن شــدند، در ایــران شــیعیان بــا اهــل 
ــردم  ــر م ــر س ــال را ب ــان ب ــد و هم ــنت جنگیدن س
ــه مهاجــرت  ــور ب ــردم مجب ــد و م ــاه در آوردن بیگن
یــا تــرک مذهــب خــود شــدند، و ایــن امــر در ســال 
ــه هــزار ســال بعــد  907 هجــری یعنــی نزدیــک ب
ــا آن  ــران روی داد، ت ــر ای ــالم ب ــور اس ــش ن از تاب
ــران  ــداد بســیار اندکــی از شــیعیان در ای ــان تع زم
ــد و تنهــا در چنــد شــهر، مثــل  زندگــی مــی کردن
ــز  ــد کــه آنهــا نی ــم و کاشــان زندگــی مــی کردن ق
ــه ایــن مذهــب  ــد کــه ب پیــرو مذهــب زیــدی بودن
بــه اهــل ســنت نزدیــک اســت، تنهــا آل مشعشــع 
در خوزســتان پیــرو مذهــب امامیــه بودنــد و ســایر 
مناطــق ایــران همــه از مذاهــب اهــل ســنت پیــروی 

مــی کردنــد.
ترکان در آناتولی

ــی  ــه حت ــت ک ــاره داش ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب بای
ــنت  ــل س ــز از اه ــران نی ــر ای ــم ب ــاي حاک تاتاره
ــه  ــد از حمل ــاری بع ــرکان تات ــی از ت ــد، گروه بودن
مغولهــا از مناطــق تــرک نشــین، مهاجــرت کــرده، 
وارد فــالت آناتولــی یــا همــان کشــور ترکیــه 
ــان  ــری بزرگش ــه رهب ــا ب ــده و در آنج ــروزی ش ام
ــت  ــکیل حکوم ــرل تش ــد آرطغ ــم فرزن ــان یک عثم
ــوع  ــک ن ــاد ی ــه ایج ــق ب ــا موف ــد، آنه داده بودن
آرامــش در مناطــق خــود شــدند و ایــن امــر باعــث 

شــده بــود کــه َعلَــم جهــاد را برپــا کــرده و شــروع 
بــه دعــوت غیــر مســلمانها بــه دیــن اســالم نماینــد 
و چــون یکــی از اهدافشــان فتــح قســطنطینیه 
پایتخــت روم شــرقی بــود بــرای رفتــن بــه آنســو بــا 
مقاومــت مســیحی روبــرو و مجبــور بــه نبــرد بودنــد 
و در نتیجــه ي آن، بســیاری از مناطــق را زیــر 
ــا همیشــه  ــد، آنه ــت خــود وارد کردن ــره حکوم دای
ــت  ــج حکوم ــه تدری ــروز و ب ــرد پی ــای نب در میدانه
خــود را گســترش داده و یــک امپراتــوری بــزرگ را 
تشــکیل دادنــد کــه نــام عثمانــی را بخاطــر موســس 
ــد و  ــوری نهادن ــن امپراط ــر ای ــم ب ــان یک آن عثم
قــدرت و ســیطره بــر آناتولــی در اختیــار آنهــا بــود 
و  بســیاری از تــرکان تاتــار کــه بــرای غــارت و بــه 
ــا  ــی ی ــه آناتول ــگام ب ــروت زود هن ــت آوردن ث دس
همــان ترکیــه امــروزی رفتــه بودنــد فهمیدنــد کــه 
ــه  ــه ب ــت و در نتیج ــی اس ــت نیافتن ــان دس هدفش
تاخــت و تــاز مناطقــی از داخــل ایــران پرداختنــد و 
یــک نــوع هــرج و مــرج، جــدای از آن جنــگ هایــی 
ــر   ــه دیگ ــا منطق ــه ای ب ــان منطق ــن حاکم ــه بی ک
در جریــان بــود در ایــران بوجــود آوردنــد. و حتــی 
ــز رخ داد،  ــان نی ــا و تیموری ــن آنه ــی بی درگیریهای

 خاندان صفوی و آشنایی آنها با تاتار
در آن گیــر و دار، خانــوده صفــوی هــا کــه از 
ــل  ــد در اردبی ــن بودن ــی الدی ــیخ صف ــوادگان ش ن
زندگــی مــی کردنــد، آنهــا مســئولیت اداره خانقــاه 
را بــر عهــده داشــتند و از اهــل ســنت و بــر مذهــب 

ــد. ــافعی بودن ــام ش ام
مغــول،  ایلخانــان  دوران  در  اردبیــل  خانقــاه 
ــواره  ــرده و هم ــظ ک ــود را حف ــق خ ــان رون همچن

ــود،  ــی ب مــورد توجــه شــاهان و شــاهزادگان ایلخان
در ســال 766 شمســی کــه امیــر تیمــور بــه دنبــال 
ــران  ــاراج شــرق و شــمال ای ــب و ت تصــرف و تخری
بــه آذربایجــان رســید صدرالدیــن پســر صفــی 
ــور  ــود، تیم ــل ب ــاه اردبی ــین خانق ــن مسندنش الدی
ــران کــرد  ــا کــه در ای ــت ه ــس از آن همــه جنای پ
بــه حضــور شــیخ صدرالدیــن رســیده نســبت بــه او 
ابــراز ارادت کــرد، و شــیخ نیــز بــازوی او را گرفتــه 
برکــت داد و کارهایــش را در ایــران تأییــد کــرد، در 
حملــه دوِم امیــر تیمــور بــه ایــران، کــه خرابــی های 
ــاِن  ــار آورد و از ســرهای ایرانی ــه ب ــادی ب بســیار زی
ــد،  ــا ش ــا برپ ــاره ه ــه من ــف، کل ــهرهای مختل ش
ــن  ــی ســیاهپوش پســر شــیخ صدرالدی خواجــه عل
ــر  ــل را ب ــاه اردبی ــت خانق ــدرش ریاس ــای پ ــر ج ب
ــدرش،  ــل پ ــز؛ مث ــی نی ــده داشــت، خواجــه عل عه
ــورد  ــد و م ــادل نامی ــاهی ع ــور را پادش ــر تیم امی
احتــرام بســیار امیــر تیمــور واقــع شــد، امیــر تیمــور 
ســپس قصــد آناتولــی )ترکیــه کنونــی( کــرد، و دو 
ــزاران  ــان، ه ــه آذربایج ــت ب ــد در بازگش ــال بع س
ــه  ــیر گرفت ــی اس ــه در آناتول ــار را ک ــوان تات نوج
بــود بــا خــود آورد و بــه عنــوان صدقــه بــه خانقــاه 
اردبیــل تقدیــم کــرد، ایــن چنــد هــزار جــوان تاتــار 
ــکیل  ــی را تش ــک گروه ــه ی ــته اولی ــده هس در آین

ــد. ــاش گرفتن ــی قزلب ــام ترک ــا ن ــه بعده ــد ک دادن
در ســال 806 شمســی کــه ابراهیــم پســر خواجــه 
ــه ریاســت خانقــاه اردبیــل  علــی پــس از پــدرش ب
ــرا  ــف ق ــره یوس ــت ق ــان در دس ــید، آذربایج رس
قویونلــو بــود، قــره یوســف نیــز مثــل اســالف تــرک 
خویــش بــه خانــدان صفــوی و ابراهیــم ارادت 

نشــان مــی داد، و از تقدیــم هرگونــه کمــک مالــی 
بــه خانقــاه دریــغ نداشــت، شــیخ ابراهیــم در ســال 
ــگ  ــات او جن ــا وف ــت، و ب ــی درگذش 826 شمس
ــی  ــد، از طرف ــاز ش ــی آغ ــیخ صف ــت اوالد ش ریاس
جعفــر بــرادر ابراهیــم مدعــی ریاســت خانقاه بــود، و 
از طــرف دیگــر جنیــد پســر ابراهیــم ادعــای میــراث 
پــدرش در ریاســت خانقــاه را داشــت، اکنــون 
جهانشــاه قراقویونلــو )پســر قــره یوســف( کــه تبریــز 
را پایتخــت خویــش قــرار داده بــود بخــش بزرگی از 
ایــران را در قلمــرو داشــت و خــودش را شــاه ایــران 
مــی نامیــد، جهانشــاه کــه بــر آذربایجــان و شــیروان 
حکومــت مــی کــرد، جانــب جعفــر را کــه بزرگتــر 
ــر شکســت خــورد و  ــد از جعف ــت، و جنی ــود گرف ب
بــا جمعــی از مریــدان خانقــاه کــه خواهــان رهبــری 
ــه  ــور( ب ــی تیم ــای تقدیم ــان تاتاره ــد )هم او بودن

ــی گریخــت،  آناتول
 شیخ جنید و پذیرش مذهب اهل حق

ایــن پیشــآمد ســرآغاز یــک تحــول بــزرگ در 
عقیــده شــیخ جنیــد بــود؛ و در همیــن ســفر، 
در  قزلباشــان  تشــکیالت  بنــای  اولیــه  خشــت 
ــر  ــد تحــت تاثی ــاده شــد. و شــیخ جنی ــی نه آناتول
ــب  ــیعیان مذه ــه از ش ــیه ک ــی بکتاش ــد صوف عقای
ــي-  ــی عل ــه خدای ــدان ب ــد - معتق اهــل حــق بودن
ــه  ــالی ک ــد در هشــت س ــیخ جنی ــت. ش ــرار گرف ق
ــه طــور  ــی و اســکندرون اقامــت داشــت ب در آناتول
کامــل متاثــر عقایــد بکتاشــیها و اهــل حق شــده، از 
مذهــب آبائیــش کــه مذهــب اهــل ســنت )مذهــب 
شــافعی( بــود دســت کشــید و بــه رهبــر بالمنــازع 
بکتاشــیهای آناتولــی تبدیــل شــد، او لقــب ســلطان 
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المشــایخ را بــر خــودش نهــاد، و ایــن بــدان مفهــوم 
بــود کــه او داعیــه رهبــری دینــی و سیاســی را در 

ســر داشــت.
ــی  ــه هــر حــال در هشــت ســال اقامــت در آناتول ب
دو تغییــر عمــده در شــخصیت شــیخ جنیــد رخ داد: 
یکــی آن کــه چــون در میــان تاتارهــای تــرک زبــان 
مــی زیســت و عمــوم مریدانــش را تاتارهــا تشــکیل 
ــان  ــه خاطــر خوشــامد مریدانــش زب ــد، ب مــی دادن
آذری را کــه زبــان نژادیــش بــود رهــا کــرده و تــرک 
ــه  ــه مذهــب شــافعی را ک ــان شــد، دیگــر آن ک زب
مذهــب پــدر و نیاکانــش بــود رهــا کــرده و مذهــب 
ــل  ــی قائ ــام عل ــت ام ــه اولوهی ــه ب ــل حــق را ک اه
بودنــد اتخــاذ کــرد، تغییــر مــورد اول، او را از نظــر 
ظواهــر شــخصیتی بــه یکــی از تاتارهــا تبدیــل کرد؛ 
و تغییــر مــورد دوم بــه وی صفــت رهبــری بخشــید 
ــش عمــال  ــرد؛ و مریدان ــاال ب ــت ب ــام الوهی ــا مق و ت
ــم و  ــه چش ــد ک ــرار گرفتن ــدگان او ق ــلک بن در س
گــوش بســته در فرمانــش بودنــد، او در پایــان ایــن 
هشــت ســال مــردی بــود کــه از همــه احــکام دینی 
ــب  ــی مذه ــل اباح ــور کام ــه ط ــته، ب ــت شس دس
شــده، خــود و مریدانــش را از انجــام فرایــض دینــی 
ــن  ــیخ بدرالدی ــخه دوم ش ــه نس ــته و ب ــاف داش مع
شــیخ ســابق بکتاشــی هــا تبدیــل شــده بــود. اوزون 
ــد  ــرد شــیخ جنی ــر ســعی ک ــم دیاربک حســن حاک
ــه  ــود را ب ــر خ ــد و خواه ــک کن ــود نزدی ــه خ را ب
ــد از اوزون  ــیخ جنی ــد در آورد و ش ــری جنی همس
حســن اجــازه خواســت تــا بــرای جهــاد بــا چرکــس 
ــرود  ــه قفقــاز ب ــد ب هــای کــه هنــوز مســیحی بودن

کــه بــه او ایــن اجــازه داده شــد. 

ــرزمین  ــه س ــه ب ــاراج گران ــه ت ــرای حمل ــد ب جنی
ــرد، و  ــه کار ب ــاط را ب ــه احتی ــه گون ــان هم چرکس
بــا اعــالم اینکــه قصــد زیــارت مرقــد جــدش را دارد 
ــده از  ــان ش ــر وارد آذربایج ــش از دیاربک ــا مریدان ب
ــه  ــتان ب ــا از راه داغس ــد ت ــروان ش ــی ش ــا راه آنج
ــک  ــروان ی ــرد، ش ــه بب ــان حمل ــرزمین چرکس س
کشــور کوچکــی بــود در شــمال آذربایجــان، و غــرب 
ــب  ــا لق ــی ب ــدان ایران ــک خان ــه ی ــزر ک ــای خ دری
شروانشــاه از دیربــاز بــرآن حکومــت میکردنــد، 
شروانشــاه در آن زمــان همپیمــان و تحــت حمایــت 
ــودش را  ــاه خ ــود، جهانش ــو ب ــرا قویونل ــاه ق جهانش
ــرار  ــت ق ــز را پایتخ ــد، تبری ــی خوان ــران م ــاه ای ش
داده بــود، و بخــش اعظــم ایــران را جــز خراســان و 

ــت. ــرف داش ــر در تص ــتان و دیاربک سیس
ایــن را نیــز در حاشــیه بگویــم کــه قبایــل قراقویونلو 
در عهــد مغــول وارد آذربایجــان شــدند و در اواخــر 
دوران ایلخانــان قدرتــی بــه هــم زدنــد، قــره یوســف 
در تبریــز مســتقر شــد، پــس از او جهانشــاه در 
ــور  ــات جانشــینان تیم ــه 820 شمســی متصرف ده
ــرف درآورد،  ــه تص ــی را ب ــزی و غرب ــران مرک در ای
ــران  ــه نواحــی ای ــراق و بقی ــر ع ــال 836 ب ــا س و ت
تــا کرانــه هــای کویــر دســت یافــت و دولتــی شــبه 
ــروی  ــرای پیش ــالش او ب ــکیل داد، ت ــری تش سراس
ــد، و  ــف ش ــن متوق ــط اوزون حس ــی توس در آناتول
چــون همزمــان بــا گســترش ســلطه او اوزون حســن 
نیــز در صــدد دســتیابی بــر ارمنســتان بــود، میــان 
ــاد،  ــزاع افت ــر ســر ارمنســتان ن او و اوزون حســن ب
ایــن بــود کــه وقتــی شــیخ جنیــد از اوزون حســن 
اجــازه طلبیــد کــه بــرای جهــاد بــا چرکســان بــرود، 

اوزون حســن بــی میــل نبــود کــه او بــرای جهانشــاه 
ــاده تضعیفــش  ــا او درافت دردســر درســت کنــد و ب
ــام از  ــد انتق ــز قص ــد نی ــیخ جنی ــود ش ــازد. خ س

شروانشــاه را داشــت.
ــاه  ــد، شروانش ــروان ش ــد وارد ش ــیخ جنی ــون ش چ
از جهانشــاه رهبــر قراقویونلــو مــدد طلبیــد تــا 
ــروی  ــرد، نی ــه داغســتان بگی ــو پیشــروی او را ب جل
ــا  ــران ب ــاه در تبرس ــاه و شروانش ــترک جهانش مش
ــز  ــه در پائی ــد، و در جنگــی ک ــه کردن ــد مقابل جنی
ــت،  ــرف درگرف ــان دو ط ــی، می ــال  838شمس س
جنیــد کشــته شــد و مریدانــش متــواری شــده بــه 

ــتند. ــر( برگش ــد )دیاربک آُم
ــه  ــد شــیرخواری ب ــد کشــته شــد فرزن وقتــی جنی
ــه  ــت ک ــن داش ــر اوزون حس ــدر از خواه ــام حی ن
ــرد  ــی ک ــزد اوزون حســن زندگــی م ــادرش ن ــا م ب
اوزون حســن  خانــه  در  حیــدر  شــیخ  چونکــه 
پــرورش یافتــه بــود، مریــدان تاتــارش در عمــل بــه 
ــپاه  ــی از س ــده، بخش ــن درآم ــت اوزون حس خدم
او را تشــکیل دادنــد، و در جنگهائــی کــه او بــا 
جهانشــاه داشــت شــرکت نمودنــد، تــا انتقــام خــون 

ــد. ــاه بگیرن ــان را از جهانش شیخش
در ســال 846 میــان جهانشــاه و اوزون حســن 
جنــگ درگرفــت، جهانشــاه شکســت خــورده و 
ــلطنت  ــدن او س ــته ش ــا کش ــید، و ب ــل رس ــه قت ب
قراقویونلوهــا بــه ســر آمــد، از آن پــس قلمــرو 

جهانشــاه بــه تصــرف اوزون حســن درآمــد و او خود 
را شــاه ایــران نامیــد، او در بهــار ســال بعــد، پایتخت 
ــرد، در  ــل ک ــز منتق ــه تبری ــر ( ب ــد )دیاربک را از آُم
ــوری  ــلطان تیم ــن س ــعید، آخری ــگام ابوس آن هن
خراســان را در اختیــار داشــت و هــرات را پایتخــت 
قــرار داده بــود، او نیــز خــودش را شــاه ایــران مــی 
ــود اوزون  ــعید خ ــلطان ابوس ــر س ــه نظ ــد، ب نامی
حســن غاصــب تــاج و تخــت ایــران بــود، و خــودش 
را وارث کشــور تیمــور میدانســت، او بــرای برانــدازی 
ــی  ــه آذربایجــان لشــکر کشــید؛ ول اوزون حســن ب
ــان شکســت خــورده اســیر و کشــته  در دشــت مغ
ــه در  ــرا ک ــین بایق ــلطان حس ــس از آن س ــد، پ ش
آن هنــگام امیــر گــرگان بــود، بــا اســتفاده از خــأ 
ــه  ــران ب ــرق ای ــعید در ش ــرگ ابوس ــه م ــی ک قدرت
ــه در  ــت یافت ــان دس ــر خراس ــود، ب ــود آورده ب وج
ــران نامیــد،  هــرات مســتقر شــد و خــود را شــاه ای
ایــن شــخص نخســتین شــاه شــیعه زیــدی در ایران 
اســت کــه از مذهــب معتزلــه پیــروی میکــرد، و در 
ــک  ــه اهــل ســنت آن روزگار نزدی ــروع مذهــب ب ف
ــی  ــیعیان امام ــب ش ــا مذه ــان ب ــد، و مذهبش بودن
کــه عمدتــا در عــراق بودنــد اختــالف داشــت، 
ــن  ــام حس ــان از اوالد ام ــدی امامانش ــیعیان زی ش
بــود، و امامــان شــیعیان اثناعشــری را جــز علــی و 

ــول نداشــتند.  ــت قب ــه امام حســن و حســین، ب

3637

)3(

)1( آنهــا بــرده هایــی بودنــد کــه اصــول بیشترشــان بــه قــوم شــرکس ســاکن منطقــه قفقــاز بــر مــی گشــت، آزاد شــده بودنــد و  بــر مصــر حکومــت 
ــی کردند. م

)2( بین چین و روسیه ی امروزی.
ــا  ــه آنه ــه ب ــد ک ــی دادن ــی تشــکیل م ــد را تاتارهای ــدان شــیخ جنی ــد. مری ــا بودن ــن شــیخ بکتاشــی ه ــدان ســابق شــیخ بدرالدی ــا مری )3( ، آنه

ــه میشــد قزلباش)ســرخ ســر( گفت
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:تشــکر مــی کنــم از اینکــه دعــوت مــا 
ــو  ــت و گ ــن گف ــد و در ای را پذیرفتی
شــرکت کردید.یــک گفتگــو از فــردی 
ــوده و فــردی کــه از نســل  کــه از نســل گذشــته ب

امــروزی اســت. 
اســتاد احــراری: بــا ســالم بــه شــما و خوانندگان 
ــن  ــال اولی ــه ی ف ــه قرع ــه، خوشــحالم از اینک مجل
ــم در  ــی تون ــت، م ــاده اس ــن افت ــا م ــه ب مصاحب
ــرده ای  ــه پ ــدون هیــچ گون خدمــت شــما باشــم. ب
ــده( در  ــوری )خن ــچ سانس ــدون هی ــی ب ــه عبارت ب
ــه ســواالت شــما پاســخ  خدمــت شــما هســتم و ب
مــی دهــم در حــدی کــه حــس مــی کنــم مناســب 

باشــد.
ــه  ــد.در چ ــی کنی ــان را معرف : خودت
ــد و  ــد کردی ــی رش ــگ و محیط فرهن
ــروز  ــراری ام ــم اح ــه ابراهی ــه ب چگون

ــیدید؟ رس
اســتاد احــراری: بلــه! متولــد 29 فروردیــن 
ــه  ــتم ب ــران هس ــاد ته ــام آب ــه نظ 1343 در محل
عبارتــی صبــح عیــد قربــان بــه همیــن ســبب هــم 
ــر  ــا آخ ــتند. ت ــم گذاش ــواده ام ابراهی اســمم را خان

ــدم. ــران گذران ــتان را در ته دوران دبس
ــود یکــی از  ــی ب ــی مــن مطلب ــوزش دین ــن آم اولی
ــم  ــی ه ــع درس دین ــه در آن موق ــا ک ــان م مهمان

ــاد داد: ــن ی ــه م ــود ب ــده ب خوان
دوست دارم چــهار یار نبی را
ابوبکر و عمر، عثمان و علی را

ــودم  ــا همیــن زندگــی مــی کــردم و خوشــحال ب ب
کــه مــن اهــل ســنت هســتم.

در دوران راهنمایــی و دبیرســتان بــه بیرجنــد آمــده 
و پــدرم بازنشســت شــده بــود فکــر مــی کنــم ســال 
هــای 52-53 بــود. دوران راهنمایــی و دبیرســتان را 

در بیرجنــد گذرانــدم. 
مــن هــم مثــل بقیــه، مراحــل متفاوتــی را از نظــر 
ــم  ــش مذهبی ــی گرای ــودم ول ــرده ب فکــری طــی ک
پختــه نبــود و بــا توجــه بــه شــرایط تحصیلــی کــه 
قبــل از انقــالب داشــتم عالقــه زیــادی بــه مفاهیــم 

دینــی نداشــتم.
امــا خداونــد در یــک تغییــر و تحولــی، تحــِت تاثیــر 
اســتاد محمــد آریانــژاد و دکتــر حبیــب اهلل ضیایــی 
کــه نقــش عمــده ای در اندیشــه دینــی مــن 

ــم. ــرار گرفت داشــتند ق
در همــان ســال هــای دوم و ســوم دبیرســتان بــودم 
ــال  ــتان س ــت، و در زمس ــرطان گرف ــدرم س ــه پ ک
پنجــاه و هشــت از دنیــا رفــت ایــن طعــم یتیمــی 

ــوم و  ــنا ش ــدا آش ــن خ ــا دی ــتر ب ــد بیش ــبب ش س
ــردازم. ــه فعالیــت بپ بیشــتر ب

ــک  ــا عبدالمل ــا موالن ــی ب ــد از آن دوره ی زندگ بع
ــای  ــدان و کالس ه ــه زاه ــن ب ــفر م ــالزاده و س م

ــود. ــتانی ب تابس
 بــه عنــوان دانشــجوی معمولــی و حتــی تدریس در 
ــدی در زندگــی  ــوزی دوران جدی نهضــت ســواد آم

شــروع کــردم.
  همــه ی ایــن دوران هــا پــر از تنــش بــود. تــا  اآلن 

ــنت  ــل س ــه اه ــردم ک ــاس ک احس
ــتند و در  ــی هس ــه محرومیت در چ
ــردم  ــعی ک ــم س ــوان دانش ــد ت ح
ــم  ــن اعتراضات ــم و ای ــراض کن اعت
مشــکالت زیــادی را برایــم بــار 

آورد.
موالنــا  هــای  حمایــت  اگــر 

ــت  ــان دوران تربی ــود هم ــه اهلل نب ــز رحم عبدالعزی
معلــم اخــراج مــی شــدم و مصیبــت هــای بیشــتری 
ــا  ــز ب ــا عبدالعزی ــا موالن ــد، ام ــی آم ــرم م ــه س ب
حکمــت و حمایتــی کــه از مــن کردنــد توانســتم آن 

دوران را پشــت ســر بگزرانــم.
ــار  ــه چابه ــه ب ــد ک ــه ش ــرایط اینگون ــا ش  بعده

منتقــل شــدم و بــرای تدریــس آنجــا رفتــم.
در تابســتان ســال 63 آیــت اهلل خامنــه ای بــه 
خلفــای راشــدین و ام المومنیــن عایشــه رضــی اهلل 
عنهــم در نمــاز جمعــه تهــران توهیــن کــرده بــود.
یــک جوانــی بیســت ســاله پــر از احســاس و 
حماســه )مــی خنــدد( کــه ایــن منجــر شــد در دی 
مــاه  ســال 1363 در مســجد نگــور در یــک جلســه 

ای صحبــت کنــم و در حضــور نماینــده ی چابهــار 
اعتــراض کنــم. ایــن خــود بــه یــک جنجــال و درد 
ســری کشــیده شــد نهایتــا بــه تبعیــد مــن بــه یکی 
از روســتاهای دشــتیاری از بهمــن 63 تــا آبــان 65 
بــه نــام روســتای جمازهــی کوهدیــم مختــوم شــد 
کــه ایــن دوران تبعیــد دوران خــاص خــودش بــود. 
چــه ســختی هــا و رنــج هــا و مشــکالتی بود.)نفــس 

عمیــق مــی کشــد(
 بــه دنبــال آن مــن ممنــوع التدریــس شــدم. بعــد 
هــا باالخــره ممنــوع التدریســی 
ادامــه  بــرای  شــد.  برداشــته 
تحصیــل بــه مشــهد رفتــم واز آنجــا 
در ســال 1371 بــه زاهــدان بــرای 
ــتم. ــتان برگش ــس در دبیرس تدری
ــا  ــه ای ب ــه مصاحب ــک مرحل  در ی
بــی بــی ســی داشــتم و بــه همیــن 
ــوده  ــات رب ــط اطالع ــال 1375 توس ــبب در س س
ــاص در آن  ــت خ ــت بازداش ــره تح ــدم. و باالخ ش
ــزده روز وادار  ــد از پان ــات و بع ــژه ی اطالع ــد وی بن

و  پشــیمانی  و  اعتــراف  بــه 
تهیــه یــک چیزهایــی کــه 
خواســتند  مــی  خودشــان 
و مــن در حــدی کــه بگــم 
اشــتباه کــردم و فــالن کــردم، 
ــه  ــا ب ــد م ــی گوین ــون م چ

ــن  ــو ای ــما ت ــم و ش ــی کنی ــت م ــطین خدم فلس
موقــع بــه بــی بــی ســی زنــگ زدی و علیــه نظــام 
حــرف زدی و مســجد و مســجد شــیخ فیــض را رهــا 
کــن و بــه علمــا واگــذار، تــو در حــدی نیســتی کــه 

در تابستان سال 
63 آیت اهلل خامنه ای 
به خلفای راشدین و ام 

المومنین عایشه رضی اهلل 
عنهم در نماز جمعه تهران 

توهین کرده بود.

راوي

راوي
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حــرف بزنــی. باالخــره بــا ســند و وثیقــه ی منــزل 
یکــی از آشــنایان آزاد شــدم و ســند و وثیقــه چنــد 

ــا . ــرو و بی ــود و ب ــرو ب ــالی در گ س
ــه چابهــار رفتــم.  ــا اینکــه در ســال 1382 مــن ب ت
آنجــا معلــم بــودم و فعالیــت هــای قرآنــی داشــتیم 

ــال 90 در  ــا س ــال ت ــدت 8 س بم
چابهــار بــودم. و در ســال 1387 
در  کار  ســال   27 ی  باســابقه 
ــد  ــتگی دادم. بع ــت بازنشس خواس
از 3 ســال تجــارت تصمیــم گرفتــم 
از ایــران خــارج بشــم. االن تقریبــا 
ــای  ــانه ه ــا رس ــت ب ــال اس 4 س
توحیــد ی  اهــل ســنت همــکاری 
و در خدمــت شــما  مــی کنــم 

ــتم. هس
افــرادی  از  شــما   :
کــه  هســتید 
آشــنایی زیــادی بــا 
اندیشــمندان اهــل ســنت داشــتید، 
ــا  ــه از علم ــدت ک ــه م ــن هم در ای

ــک  ــد کــدام ی ــدا کردی ــی پی ــی و واف شــناخت کاف
ــر شــما  ــر بیشــتری ب از علمــا و اندیشــمندان  تاثی
ــن  ــاه از ای گذاشــته و اگــر بتوانیــد خاطــره ای کوت
ــدید را  ــه ش ــا آن مواج ــما ب ــه ش ــمندان ک اندیش

سپاســگزارم. کنیــد  ذکــر 
اســتاد احــراری: ایــن حــس کنجــکاوی و شــاید 
محرومیتــی کــه بیــن اهــل ســنت مــی دیــدم وایــن 
ــبب  ــود س ــی ب ــائل دین ــم مس ــه در فه ــی ک عطش

مــی شــد کــه بــا اغلــب علمــا ارتبــاط بگیــرم.

ــه مفتــی زاده ســاده زیســتن و زهــد. کاک  از عالم
ــرم  ــالق ن ــوردی و اخ ــوش برخ ــاد خ ــاروق فرس ف
ــل  ــت عم ــبحانی دق ــر س ــش. کاک ناص و مهربانی
ــت و ذکاوت و  ــی لطاف ــیخ ضیای ــش. ش و مظلومیت
ــاط  ــدرت ارتب ــخ و ق ــم تاری ــان در فه ــدرت ایش ق
ــک  ــا عبدالمل ــردم. موالن ــا م وی ب
و  ایشــان  جســارت  و  شــجاعت 
قلــب نــرم و شــهامتی کــه داشــت. 
ــان.  ــتقامت ایش ــی اس ــا دامن موالن
صاحــب  دهــواری  علــی  شــیخ 
ســبک بــود. بــه جــز او مــن ندیــدم 
ــه  ــاز جمع ــای نم ــه ه ــه خطب ک
ــران و  ــل ای ــه در داخ ــی چ را کس
چــه در خــارج از ایــران بــه صــورت 
ــی  ــی و عقیدت ــیک و آموزش کالس
ــیاد از  ــد س ــر احم ــاورد.  دکت دربی
ــع و  ــم تواض ــتی و عل ــاده زیس س

ــان. ــر ایش فک
 خاطــره ای کــه از همــه برایــم 
ــدد(  ــی خن ــت. )م ــر اس ــب ت جال
دکتــر احمــد ســیاد کســی کــه از امامــان حدیــث 
محســوب مــی شــود، بــه ایــران آمــده بــود و ایشــان 
در منطقــه خــودش زرآبــاد وجــود داشــت. قــرار بود 
در آبــان مــاه ســال 1366 اولیــن نمایشــگاه کتــاب 
ــا  ــم. ب ــات کنی ــد  مالق ــزار ش ــران برگ ــه در ته ک
موالنــا عبدالملــک رفتــه بودیــم. از توانمنــدی هــا و 
قــدرت علمــی ایشــان بــرای مــا تعریــف مــی کــرد. 
ــم اهــل  ــک عال ــود کــه ی ــی مهــم ب ــان خیل آن زم
ــد مشــکالت  ســنت وجــود داشــته باشــد کــه بتوان

ــر  ــت را ب ــم باالخــره ابهامات را از او پرســید و بتوانی
ــران  ــگاه ته ــی در نمایش ــن وقت ــی و م ــرف کن ط

ــیاد را  ــر س ــراغ دکت ــی س ــودم ه ب
مــی گرفتــم. موالنــا عبدالملــک 
مــی گفــت دیــر نمیشــه االن میــاد. 
ــه  ــروی غرف ــال روب ــن ح در همی
ــه  ــودم ک ــی ب ــی لیب ــاب فروش کت
ــبیه  ــوی ش ــک پالت ــا ی ــخصی ب ش
پالتــوی ســربازی، شــاید هــم یــک 
ــا  ــگ، ب ــی رن ــه قدیم ــوی کهن پالت
لبــاس بلوچــی ســاده و یــک شــالی 
بــه ســبک ماهیگیرهــا کــه بــه 
ــک  ــا شــیخ عبدالمل ــود ب ســرش ب
علیکــی  و  ســالم  و  داد  دســت 
کردنــد و بــا زبــان بلوچــی بــا هــم 
صحبــت کردنــد. دســت هــای ترک 
خــورده و چهــره ای خیلــی ســختی 

کشــیده مثــل یــک کارگــر و چوپــان داشــت. مــن 
خوشــم نیامــد از آن صحنــه و شــاید ســالم علیکــی 
ــی  ــه لیب ــمت غرف ــه س ــر ب ــن دیگ ــردم. م ــم نک ه
ــد از  ــردم و بع ــغول ک ــودم را مش ــا خ ــم و آنج رفت
10، 20 دقیقــه ای مولــوی عبدالملــک امــد ســراغم.

-کجایی ابراهیم؟!
-گفتم: من اینجام

ــرا  ــتی چ ــی گش ــیاد م ــر س ــال دکت ــت: دنب -گف
نیومــدی؟

- من گفتم: کی؟! دکتر سیاد؟! 
- فالنی دکتر سیاده؟!

ــا کشــاورزی  ــان ی مــن فکــر مــی کــردم ایــن چوپ

اســت اومــده بــرای کســی کتــاب بخــره یــا کتــاب 
را حمــل کنــه یــا کمکــش کنــه. بعــد از اون تــالش 

کــردم ولــی او را دیگــه ندیــدم
ــما  ــای ش ــت ه : فعالی
بــوده  گونــه  دو  بــر 
ــای  ــت ه ــی فعالی یک
در  عمدتــا  کــه  شــما  میدانــی 
داخــل ایــران صــورت مــی گرفــت 
و دومــی فعالیــت هــای رســانه ای 
ــارج از  ــا خ ــه عمدت ــوده ک ــما ب ش
ایــران بــوده. توضیــح مختصــری در 
مــورد فعالیــت هــای میدانــی خــود 

ــد. ــران بگویی ــل ای در داخ
اســتاد احــراری: عمــده بیشــتر 
فعالیــت مــن از بیرجنــد بــا کالس 
ــپس  ــد س ــروع ش هــای درس ش
ــورای  ــا ش ــا ب ــنایی م ــان آش جری
ــد از آن  ــی زاده و بع ــد مفت ــه احم ــمس و عالم ش
فعالیــت هــای بــه سیســتان و بلوچســتان در کنــار 
ــه ای  ــردد. کتابخان ــی گ ــر م ــک ب ــا عبدالمل موالن
ــه  ــن کتابخان ــی و ای ــار مســجد مدن داشــتیم در کن
بــه عنــوان محــل درســی بــود بــرای جوانــان اهــل 
ســنت و دانشــجویان. عــالوه بــر آن در مراکــز تربیت 
معلــم ارتباطمــان بــا دانشــجوها در ترجمــه کتــاب و 
ــود. ــرار ب ــزی برق ــه مســجد عزی ــاح کتابخان در افتت
در ســال 1372بعــد از شــهادت مســجد شــیخ 
ــوزی  ــا مج ــی ب ــجد مک ــه مس ــه ب ــض و حمل فی
ــادی  ــالش زی ــم ت ــد گرفت ــا عبدالحمی ــه از موالن ک
ــجو  ــای دانش ــه ه ــن بچ ــول همی ــا پ ــه ب ــردم ک ک

از عالمه مفتی زاده 
ساده زیستن و زهد. 

کاک فاروق فرساد خوش 
برخوردی و اخالق نرم 

و مهربانیش. کاک ناصر 
سبحانی دقت عمل و 

مظلومیتش. شیخ ضیایی 
لطافت و ذکاوت و قدرت 
ایشان در فهم تاریخ و 

قدرت ارتباط وی با مردم. 
موالنا عبدالملک شجاعت و 
جسارت ایشان و قلب نرم 
و شهامتی که داشت. موالنا 

دامنی استقامت ایشان.

-کجایی ابراهیم؟!
-گفتم: من اینجام

-گفت: دنبال دکتر سیاد 
می گشتی چرا نیومدی؟
- من گفتم: کی؟! دکتر 

سیاد؟! 
- فالنی دکتر سیاده؟!
من فکر می کردم این 

چوپان یا کشاورزی است 
اومده برای کسی کتاب 

بخره یا کتاب را حمل کنه 
یا کمکش کنه. بعد از اون 

تالش کردم ولی او را دیگه 
ندیدم
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انداختیــم.  راه  و  بیندازیــم  راه  ای  کتابخانــه 
کتابفروشــی، ترجمــه کتــاب، پخــش کتــاب، پخــش 
جــزوات و ســخنرانی هــا و بعــد هــا ســی دی ادامــه 
داشــت. داشــتن جلســات خانگــی و جلســات بیــن 
دانشــجویان و حضــور در مراســم دانشــجویان هــم 

ــود. ــا ب ــت ه ــره فعالی از زم
شــما یــاد مــی کنیــد  از فعالیــت هــای میدانــی بــه 
ــاد مرحــوم شــیخ علــی دهــواری مــی افتــم کــه  ی
ــاد  ــردن زی ــرار ک ــاط برق ــا ارتب ــرد ب ــی ک ســعی م
بــا اهــل ســنت و ســفر بــه مناطــق مختلــف همــان 
طــور کــه موالنــا عبدالملــک قبــال ایــن کار را انجــام 
مــی داد، فعالیــت میدانــی و گســترده ای را ایجــاد 
کنــد. مــا هــم در ســطح پاییــن تــر باالخــره ســعی 
ــن فضــا را داشــته باشــیم و  ــی ای ــه نوع ــم  ب کردی
ــاط بیشــتری  ــران ارتب ــا دوســتان اهــل ســنت ای ب

بگیریــم.
ــا در  ــه م ــود ک ــی ب ــت های ــه فعالی ــن مجموع ای

ایــران انجــام مــی دادیــم جزئیاتــش 
ــورت  ــه ص ــا ب ــت ام ــی اس ــل بررس قاب

کلــی خدمــت شــما مطــرح کــردم.
: چنــد ســال اســت کــه 
زندگــی  ایــران  از  خــارج 
مــی کنیــد و بــه ایــران 
ــراد  ــی از اف ــه کس ــرای چ ــتید؟ ب برنگش

ــی  ــتر دلتنگ ــتند بیش ــران هس ــه در ای ــواده ک خان
ــد؟ ــی کنی م

اســتاد احــراری: طبیعــی اســت وقتــی کــه یــک 
شــاخه ای یــا یــک نــی بــه اعتبــار شــعرا از نیســتان 
ــاد  ــه فری ــه خــود نفیــرش ب دور مــی شــود خــود ب

مــی آیــد و یــاد نیســتان مــی کنــد:
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصـــــــل خویش

ــارج  ــران خ ــاه اســت از ای ــار م ــال و چه ــار س  چه
شــدم. طبیعــی هســت کــه دلتنگــی عاطفــی هــم 
ــون  ــا چ ــود دارد ام ــا وج ــواده ه ــه خان ــبت ب نس
ــرای اهــل ســنت مطــرح  ــری ب اهــداف گســترده ت
هســت کمتــر ایــن دلتنگــی هــا مــی توانــد مشــغله 

ــاورد. ــی وجــود بی ذهن
ــانه ای  ــای رس ــت ه ــورد فعالی : در م
ــانه  ــا رس ــکاری ب ــد: هم ــود بگویی خ
هــای اهــل ســنت و برنامــه هایــی کــه 
داشــتید. همچنیــن دیــد شــما نســبت بــه آینــده و 
برنامــه هــا. ایــن راه چــه نتیجــه ای خواهد داشــت؟

ــال  ــه دنب ــاز همیش ــر ب ــراری: از دی ــتاد اح اس
یــک فرصتــی بــودم کــه بتوانــم درد دل و غــم هــا و 
خاطراتــم را بــه جامعــه خــودم و ســایر هــم وطنــان 
ــت  ــن فرص ــد ای ــانم. خداون ــران  برس در ای
ــاهد آن  ــا ش ــه م ــرادی ک ــت اف ــه دس را ب
هســتیم پدیــد آورد. چهــار شــبکه توحیــدی 
اهــل ســنت. رســما در شــبکه جهانــی کلمه 
فعالیــت مــی کنم. بــا برنامــه هــای عقیدتی، 
ــت  ــی در خدم ــی و حقوق ــی، سیاس اخالق
اهــل ســنت ایــران هســتم. در خدمــت بقیــه 
شــبکه هــا هــم بصــورت مهمــان شــرکت و در حــد 
توانــم بــا بقیــه همراهــی مــی کنــم. قــدرت اجرایــی 
ایــن شــبکه هــا بــه فضــِل اهلل بــاال بــوده و توانســته 
در ایــران تحــول بزرگــی ایجــاد کنــد بــه گونــه ای 
کــه شــاید بــرای ســتمگران و دیکتاتورهــا و آنانــی 

کــه دوســت دارنــد بــا نــام مذهــب 
ــند  ــلط باش ــران مس ــردم ای ــر م ب
ــای  ــبکه ه ــر را ش ــترین خط بیش
ثمــره  االن  مــا  دارد.  توحیــدی 
اش را مــی بینیــم کــه هــزاران 
ــد  ــده ان ــد ش ــدهلل موح ــر الحم نف
کــه  هــم  شــیعیان  از  بســیاری 
ــاد  ــر اعتق ــه ب ــن ک ــم ای ــی رغ عل
ــه  ــا ب ــتند ام ــی هس ــون باق خودش
حقــوق مــا پــی مــی برنــد و بــرای 
ــوق  ــه حق ــت ک ــم اس ــا مه آن ه
اهــل ســنت محتــرم شــمرده شــود.

ــی  ــم و حت ــی بین ــوب م ــیار خ ــده را بس ــن آین م
ــا  ــه تنه ــاءاهلل ن ــا ان ش ــه م ــم ک ــی بین روزی را م
چنــد شــبکه رســمی در ایــران داشــته باشــیم بلکــه 
حتــی شــبکه هــای اســتانی اهــل ســنت بــه دســت 
خــود اهــل ســنت و علمــا بچرخــد و شــرایط تغییــر 

خواهــد کــرد ویقینــا ایــن گونــه خواهــد بــود.
بگوییــد.  راوی  نشــریه  مــورد  در   :
ــه  ــی ک ــه های ــف و برنام شــروع و تالی
در ادامــه خواهــد داشــت. خواننــدگان 
ــه بیشــتر بداننــد. ــا مــی خواهنــد در مــورد مجل م
ــبکه  ــابه ش ــه راوی مش ــراری: »مجل ــتاد اح اس
هــای توحیــدی نتیجــه تبلــور دردهــا و محرومیــت 
هــای اهــل ســنت ایــران اســت« نتیجــه احساســات 
ــان  ــیاری از جوان ــدان بس ــف دردمن ــق و لطی عمی
اســت بــه فضــل اهلل رب العالمیــن کــه مــا را هــم در 
ایــن امــر شــریک کردنــد. نتیجــه ایــن اســت جامعه 
اهــل ســنت ایــران اولیــن بــار مجلــه ای تجربــه می 

کنــد از جنــس آزادی، سیاســی، 
ــه  ــی ک ــی و اجتماع ــی، حقوق دین
بتوانــد بــه همــه ابعــادی کــه اهــل 
ــه  ــاز دارد ب ــدان نی ــا ب ــنت واقع س
ثبــت شــده  و  صــورت رســمی 

ــردازد. بپ
اهــل  جوانــان  از  ای  مجموعــه 
ــران  ــف ای ــق مختل ــنت از مناط س
-بــرای خــود شــخص بنــده جالــب 
کردســتان،  بلوچســتان،  اســت- 

خراســان و جنــوب ایــران.
 مــا ایــن انتظــار را داریــم کــه 
نشــریه بتوانــد زمینــه ای بــرای آشــنایی اهل ســنت 
و رســیدن بــه یــک اتحــاد و انســجام و هماهنگــی، 
ــل  ــه اه ــد ک ــی بردارن ــد گام ــان بتوانن ــن جوان و ای
ســنت طــی ایــن 500 ســال گذشــته نتوانســته و از 

ــوده اســت. آن محــروم ب
ان شــاءاهلل ایــن نشــریه مــژده ای برای اهل ســنت و 
گلــی از گل هایــی خواهــد بــود کــه بــر بســتر خــون 
شــهدای اهــل ســنت ایــران روییــده و امثــال ایــن 
گل هــا بیــش از ایــن خواهــد روییــد و امیــدوارم بــه 

گلســتانی تبدیــل شــود.
: هــر شــخصی در تاریــخ زندگــی 
خــود نقــاط عطفــی دارد نقاطــی کــه 
تعییــن کننــده همــه چیــز بــوده انــد 
یــا شــخصیت انســان را تغییــر داده یــا درس هــای 
ــف در  ــه عط ــج نقط ــه، آن پن ــی از آن گرفت مهم

ــت؟ ــما چیس ــی ش زندگ
ــی  ــن نکات ــم تری ــی از مه ــراری: یک ــتاد اح اس

من آینده را بسیار 
خوب می بینم و حتی 

روزی را می بینم که ما ان 
شاءاهلل نه تنها چند شبکه 
رسمی در ایران داشته 
باشیم بلکه حتی شبکه 

های استانی اهل سنت به 
دست خود اهل سنت و 

علما بچرخد و شرایط تغییر 
خواهد کرد ویقینا این 

گونه خواهد بود.
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راوي

راوي
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ــدم  ــر ش ــوده و متاث ــه ب ــن همیش ــر م ــه مدنظ ک
ــه  ــدم ک ــی دی ــت. م ــوده اس ــدرم ب ــب پ ــت قل رق
وقتــی صــدای تــالوت قــرآن را مــی شــنید اشــک 
از چشــمانش حلقــه مــی زد. بــرای زیردســتان 
ــرای  ــود کــه ب ــل ب خــودش همــان احترامــی را قائ
بــاال دســتان و بزرگترهــاش احتــرام مــی گذاشــت. 
ــی  ــه در زندگ ــود ک ــی ب ــه عطف ــن نقط ــن اولی ای
برایــم اهمیــت داشــت و همیشــه مدنظــرم هســت و 

ــم.  ــی ده ــت م ــه آن اهمی ب
دومیــن نقطــه عطــف: حــزب اتحــاد المســلمین در 
بلوچســتان و بــه رهبری موالنــا عبدالعزیــز و تحرک 

جوانــان اهــل ســنت خراســان )تــا 
آن زمــان مــن بیرجنــد بــودم بــرای 
ــزب  ــن ح ــت ای ــی و فعالی نمایندگ
در ســایر مناطــق( ســبب شــده 
ــود  ــه خ ــرا ب ــه م ــه توج ــود ک ب

جلــب کنــد. 
امــا نقطــه ســوم عطــف در زندگــی مــن ایــن بــود 
ــت  ــس و الف ــد ان ــی بیرجن ــجد النب ــا مس ــه ب ک
گرفتــم و در ســنین هجــده ســالگی بــود کــه 
ــژاد  ــد آریان ــتادم محم ــش اس ــرآن را پی ــوزش ق آم
و علمــای دیگــری چــون مولــوی محمــد تــاج 
ــروع  ــد ش ــجد بودن ــه در مس ــاری ک ــا اللهی و موالن
ــا مســجد و دوســتان و حضــورم  کــردم. ارتباطــم ب
ــر طــرف مــی  در مســجد تمــام غــم و اندوهــم را ب
کــرد رابطــه مــن بــا کتابخانــه بعــد از وفــات پــدرم 
ــد.  ســبب شــد همیشــه ایــن عالقــه ی دینــی بمان

  
چهارمیــن نقطــه عطــف در زندگــِی مــن، حضــورم 

در بلوچســتان بــود. بیــن 
مــردم بلــوچ در حــوزه مکــی 
و  زاهــدان  در  باالخــره  و 
ــی  ــود فرهنگ ــار. باوج چابه
کــه در آن پــرورش یافتــه 
و  تهــران  محیــط  بــودم. 

ــی در  ــا وقت ــود ام ــانی ب ــی خراس ــِگ خانوادگ فرهن
ــه  ــردم در خان ــی ک ــاس م ــودم احس ــتان ب بلوچس
خــودم هســتم.)دو بــار تکــرار مــی کنــد »در خانــه 
ی خــودم هســتم«( بــه ویــژه شــهر زاهــدان بســیار 
خاطــرات خوشــی بیــن مــردم دارم فضــای بســیار 
ــود. حتــی مــن شــاگرد  مناســبی ب
موالنــا نذیــر احمــد بــودم کــه 
آرامــش و ســکون ایشــان بــرای من 
ــه شــوخی همیشــه  ــود. ب ــب ب جال
بــه مــن مــی گفــت: مــن لــم یؤدبه 
االســتاذ یؤدبــه الزمــان- کســی کــه 
ــد. ــی کن ــش م ــد روزگار ادب ــتاد او را ادب نکن اس

ــا صــدای بلنــد مــی خنــدد(  )کمــی ب
پنجمیــن نقطــه عطــف بــر مــی گــردد بــه شــهادت 
مســجد شــیخ فیــض و شــهادت علمــای اهل ســنت. 
ــوش  ــض را فرام ــیخ فی ــهادت مســجد ش ــز ش هرگ
ــاه در مســجد  ــی گن ــردم ب ــم. شــهادت م نمــی کن
ــی را  ــیخ ضیای ــهادت ش ــز ش ــدان. هرگ ــی زاه مک
فرامــوش نمــی کنــم. شــهادت دکتــر احمــد ســیاد 
جــز تلــخ تریــن شــهادت هایــی اســت کــه در ذهــن 
ــالزاده  ــک م ــا عبدالمل ــهادت موالن ــت. ش ــن اس م
کمــر مــا را شکســت. در آخــر هــم شــهادت شــیخ 

علــی دهــواری.

ــا   ــتان م ــا و دوس ــاجد و علم ــهادت مس ــن ش همی
ــا آن  ــه ب ــود ک ــی ب ــری در زندگ ــن تلنگ بزرگتری

ــود( ــی ش ــره م ــدم.)کمی خی ــه ش مواج
: پنــج کتابــی کــه خوانــدن آن را 
ــی  ــه م ــه توصی ــدگان مجل ــه خوانن ب

ــد؟ کنی
اســتاد احــراری: بــا توجــه بــه اینکه خودم ســال 
هــا کتــاب فروشــی و کتابخانــه داشــتم و بــه نوعــی 
ــگارش و شــاید هــم اندکــی تالیــف  ــا ترجمــه و ن ب
آشــنایی دارم، ایــن نکتــه را مــی توانــم بگویــم کــه 

کتــاب هــا همــه ارزشــمندند.
امــا قــرآن را نمــی توانیــم بــه عنــوان یــک کتــاب 
بــه فــرد پیشــنهاد کنیــم چــرا کــه قــرآن برنامــه ی 
زندگــی اســت و فراتــر از ایــن پنــج کتابــی اســت که 
مــی خواهــم معرفــی کنــم قــرآن و ســنت پیامبــر 
صلــی اهلل علیــه وســلم فراتــر  از ایــن هاســت ایــن 
وظیفــه ی هــر مســلمان و هــر بنــده ای اســت کــه 
مــی خواهــد بــه دنبــال خوشــبختی بــرود بــه ایــن 

دو تــا بایــد توجــه کنــد.
ــه کســی پیشــنهاد  ــی را ب ــم کتاب ــر بخواه ــا اگ  ام
دهــم: »گلســتان و بوســتان« شــیخ ســعدی علیــه 
الرحمــه. درس هایــی نــاب و تجربــی از ادب و 

ــت. ــت در آن هس ــالق و سیاس اخ
کتــاب بعــدی، کتــاب ال تحــزن )غــم مخــور( عائض 
ــان مــا مــی  ــرای جوان ــی اســت .ایــن کتــاب  ب قرن

توانــد خیلــی امیــد بخــش باشــد. 
ــا  ــام گیت ــه ن ــود دارد ب ــی وج ــوم : کتاب ــاب س کت
ــد  ــس بای ــر ک ــه ه ــت ک ــی اس ــی.این کتاب شناس
ــه در آن  ــی ک ــه محیط ــبت ب ــه و نس ــته باش داش

ــد. ــت بده ــد اهمی ــی میکن زندگ
ــر  ــاب و پیامب ــیرت اصح ــاب در س ــن کت چهارمی

ــت. ــالم اس ــخ اس ــلم و تاری ــه وس ــی اهلل علی صل
 کتــاب »صــور مــن حیــات الصحابــه« کــه خــودم 
یــک بخــش آن را در قالــب برنامــه ی تلوزیونــی بــا 
عنــوان »همــگام بــا صحابــه« ترجمــه و ارائــه دادم.
فرهنــگ فِــَرق آقــای دکتــر محمــد جــواد مشــکور 
ــه  ــورد مطالع ــر را م ــرق دیگ ــگ ف ــر فرهن ــا ه و ی
قــرار دهنــد. زیــرا آشــنایی بــا اندیشــه هــا و فــرق 
اســالمی بــرای هــر جــواب مناســب و بلکــه ضروری 

اســت.
بــرای  پیامــی  اگــر  پایــان  :در 
داریــد  راوی  مجلــه  خواننــدگان 

. ئیــد ما بفر
اســتاد احــراری: از شــما سپاســگزارم کــه ایــن 
فرصــت را فراهــم کردیــد باالخــره بــا هــم درد دلــی 

داشــته باشــیم و گفتگویــی صمیمانــه.
 تمنــا و اســتدعا دارم از همــه علمــا، جوانــان، 
ــنت،  ــل س ــوزان اه ــدان، دلس ــمندان، دردمن اندیش
موحــدان و چــه شــیعیان دلســوز کــه در ایــن 
ــه  ــه مجل ــرد ک ــد ک ــی خواهن ــا را همراه ــیر م مس
ــاالت  ــال مق ــرات وارس ــا پیشــنهادات، نظ راوی را ب
ــا  ــه دســت هــم دهیــم ت حمایــت کننــد. دســت ب
جایگزیــن خأیــی باشــیم کــه طــی ایــن 500 ســال 

ــت. ــده اس ــد آم ــه پدی در جامع

شــما  بــرای  متعــال  خداونــد  از   :
توفیقــات روز افــزون مســألت دارم.

همین شهادت 
مساجد و علما و دوستان 
ما  بزرگترین تلنگری در 

زندگی بود که با آن مواجه 
شدم.)کمی خیره می شود(
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ــری ــی طاه عیس ...  
















ــف از  ــل مختل ــوام و مل ــدگاه اق ــماری از دی گاه ش
اهمیــت بــه ســزایی بــر خــودار بــوده کــه هــر ملــت، 
بــرای آگاهــی از تاریــخ و فرهنــگ و ادامــه پیشــبرد 
اهــداف بــر اســاس نیازهایــش، تقویمــی بــرای خــود 
ــون  ــا کن ــدو آفرینــش آدم ت ــد. از ب ــرده ان ــداع ک اب
ــف  ــای مختل ــت ه ــی از ملی ــمارهای گوناگون روزش
ــاس آن  ــر اس ــود را ب ــخ خ ــه تاری ــته ک ــود داش وج
ــی و  ــت تاریخ ــرف هوی ــا مع ــد ت ــی کردن ــر م ذک

ــد.  ــه حســاب آی ــوم ب ــت و ق فرهنگــی آن مل
ــری  ــری قم ــلمانان، هج ــخ مس ــال؛ تاری ــور مث بط
اســت کــه ابتــدای ســال آن، بــا اول محــرم شــروع 
ــا عنــوان هجــری قمــری شــناخته مــی شــود و  و ب
تاریــخ رومیــان نیــز کــه بــه تاریــخ اســکندری هــم 
مشــهور اســت مبــدا آن روز دوشــنبه وفات اســکندر 
، بــرای رومیــان تاریــخ و مبــدا روزشــمار آنــان بــه 
حســاب مــی آمــد. همچنیــن تاریــخ ساســانیان کــه 
ــود  ــرای خ ــت ب ــروف اس ــردی مع ــخ یزدگ ــه تاری ب
تاریــخ و روزشــماری داشــته انــد تــا اســاس تاریــخ 
خــود را بــر آن بنــا گذارنــد. و تاریــخ هــای زیــادی 
ــی  ــرف هویت ــه مع ــته ک ــود داش ــی وج ــر ملت در ه
آن قــوم بــرای ســایر ملــل اســت. از جملــه؛ تاریــخ 
ایلخانــی، تاریــخ قبــط قدیــم، تاریــخ یهــود و غیــره.

تاریــخ گاه شــماری ایرانــی بــه بیــش از چهــار هــزار 
ــان و در  ــذر زم ــا گ ــردد ب ــی گ ــاز م ــش ب ســال پی
طــول تاریــخ، گاه شــماری در ایران تغییــرات زیادی 
بــه خــود دیــده اســت. از گاه شــماری بابلــی گرفتــه 

ــا گاه شــماری زرتشــتی، یزدگــردی و قمــری در  ت
ــاز  ــه نی ــه ب ــا توج ــت. ب ــته اس ــرد داش ــران کارب ای
اجتماعــی و اقتصــادی و همچنیــن پیشــرفت علــوم 
در دوره اســالمی، دانشــمندان دســت بــه مطالعــه و 

اصــالح گاه شــماری زده انــد. 
تاریخچه

ایرانیــان تــا دوران حکومــت ســلجوقیان از گاه 
ــد، از  ــرده ان ــی ک ــتفاده م ــردی اس ــماری یزگ ش
ــی  ــخ یزدگــردی اشــتباهات فراوان آن جــا کــه تاری
ــر اثــر بــی توجهــی کبیســه گیــری آن  داشــت و ب
از ســال 375 یزدگــردی، تــا ســال 447 یزدگــردی 
نــوروز بــه مــدت هجــده روز از زمــان واقعــی خــود 
ــود. و هــر ســاله بایــد هجــده روز از  جلــو افتــاده ب
آن بــه عنــوان کبیســه حــذف مــی شــد تــا دوبــاره 

ــه اول بهــار برگــردد. ب
و هــر ســال دارای 365 روز و یــک چهــارم اســت در 
هــر چهــار ســال یــک روز خطــا ایجــاد مــی شــد، و 
بدیــن طریــق در هــر 120ســال یــک مــاه خــالف 
روی مــی داد، بــرای جبــران آن در هــر 120ســال 
یــک مــاه اضافــه مــی کردنــد بدیــن گونــه کــه در 

ســال صــد و بیســتم، ســالی 13ماهــه داشــتند.
ــر  ــوره وزی ــا مش ــلجوقی ب ــاه س ــن رو ملکش از ای
باسیاســت خــود خواجــه نظــام الملــک بــه گروهــی 
ــل ســنت طــرح گاه شــماری  ــان اه از ریاضــی دان

ــد. ــدون نقصــی را پیشــنهاد دادن ب
تقویــم  اســاس  امــروزه  جاللــی،  گاه شــماری 

کشــورهای ایــران و افغانســتان بــه شــمار مــی رود و 
در دوره حکومــت جــالل الدیــن ملکشــاه ســلجوقی، 
بــه دســتور وزیــرش خواجــه نظــام الملــک طوســی، 
)پایتخــت  اصفهــان  شــهرهای  در  و  طراحــی 
ســلجوقیان(، ری و نیشــابور مــورد رصد قــرار گرفت 
و توســط ریاضــی دانانــی چــون؛ حکیــم عمــر خیــام 
نیشــابوری، ابوالفتــح عبدالرحمــان منصــور خازنــی، 
ــد  ــری، محم ــاس لوک ــی، ابوعب ــک بیهق ــن کوش اب
بــن احمــد معمــوری، ابومظفــر اســفزاری و میمــون 
بــن نجیــب واســطی در 3 رمضــان 471 پایــه ریــزی 

شــد.
 و بعــد از مدتــی تحقیــق و بررســی بــه ایــن پژوهش 

ــد و از آن  ــت یافتن ــم دس عظی
زمــان بــه بعــد بــا عنــوان تاریــخ 
ملکــی یــا تاریــخ جاللی مشــهور 
و مــورد اســتفاده ایرانیــان قــرار 
ــن یکــی از پژوهــش  ــت. ای گرف
اهــل  اندیشــمندان  و  علمــا 

ــود. ــان ب ــران آن زم ســنت ای
ایــن گاه شــماری را جاللــی، 
ملکــی )ملک شــاهی(، ســلطانی 
ــام و  ــاس ن ــر اس ــدث؛ ب و  مح

ــلجوقی  ــاه س ــن ملکش ــالل الدی ــلطان ج ــاب س الق
ــاب  ــام در کت ــن ن ــه ای ــد و ب ــرده ان ــذاری ک ــام گ ن

ــت. ــهود اس ــهور و مش ــا مش ه
ســرآغاز گاه شــمار جاللــی، روز آدینــه )جمعــه( اول 
فروردیــن ســال 1 جاللــی )458 هجــری خورشــید( 
برابــر بــا دهــم رمضــان ســال 471 قمــری و مطابــق 

بــا 21 مــارس 1079 میــالدی اســت.

ــخ  ــه بتاری ــت ک ــی اس ــخ ملک ــه تاری »و از آن جمل
جاللــی نیــز نامیــده مــی شــود و ایــن تاریــخ 
ــر  ــه ام ــمندان، ب ــن از دانش ــت ت ــیله¬ ی هش بوس
جــالل الدیــن ملکشــاه ســلجوقی وضــع شــده اســت 
ــه  ــمس ب ــیدن ش ــم را از رس ــتور داد تقوی ــه دس ک
آغــاز حمــل شــروع کننــد، ســالهای تواریــخ مشــهور 
ــن  ــن رو ای ــت از ای ــت نداش ــخ مطابق ــن تاری ــا ای ب
تاریــخ را وضــع کردنــد تــا انتقــال شمســی بــه اول 
حمــل همیشــه نخســتین روز ســال ایشــان باشــد و 
نــام ماههایــش همــان نــام ماههــای یزدگــردی بــود 
بــا ایــن فــرق کــه بــا کلمــه ی جاللــی مقیــد شــده 
بــود، ابتــدای ایــن تاریــخ روز جمعــه بــود و هنــگام 
وضــع ایــن تاریــخ نــزول آفتــاب 
هیجدهــم  در  حمــل  اول  در 
ــود کــه  ــم ب ــاه قدی ــن م فروردی
آنــرا اول فروردیــن مــاه جاللــی 
حســاب کردنــد و ایــن هیجــده 
ــد، از  ــرار دادن ــه ق روز را کبیس
ــی  ــه م ــه گفت ــت ک ــن روس ای
ملکــی  تاریــخ  مبــداء  شــود 
ــت و  ــاهی اس ــه ی ملکش کبیس
مبــداء ایــن تاریــخ 163173 
)حــدود 448 ســال( روز بعــد از مبــداء تاریــخ 

ــت.« ــردی اس یزدگ
ــی  ــن عل ــن ب ــی حس ــک ابوعل ــام المل ــه نظ خواج
ــن اســحاق طوســی، صــرف نظــر از آن کــه یــک  ب
ــته  ــتمدار برجس ــت دان و سیاس ــمند، سیاس دانش
بــود، از نظــر مذهبــی ســخت بــه عقاید مذهــب اهل 
ســنت پایبنــد، و بــه همیــن دلیــل بــا تشــیع میانــه 

خواجه نظام الملک ابوعلی 
حسن بن علی بن اسحاق 

طوسی، صرف نظر از آن که 
یک دانشمند، سیاست دان و 

سیاستمدار برجسته بود، از نظر 
مذهبی سخت به عقاید مذهب 
اهل سنت پایبند، و به همین 
دلیل با تشیع میانه ای خوبی 

نداشت.
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ــی  ــتش م ــورد سیاس ــت. او در م ــی نداش ای خوب
ــه رافضــی و  ــد: مــن در تمــام عمــر، کاری را ب گوی
کســی کــه در عقیــده بــا مــن مخالــف بــوده واگــذار 
نکــرده ام، بلکــه کارم را بــه افــرادی ســپرده ام کــه 
از نظــر عقیــده و مذهــب بــا مــن همســو بــوده انــد. 
و رافضیــان، خارجــی هــا و قرامطــه را بــی اســتوار 
ــت  ــتمکاران رعی ــت و س ــال مل ــن، دزدان م در دی

مــی دانــد.
در قســمتی از ایــن بــاب  در کتــاب خــود بــه ایــن 

شــعر اســتناد مــی کنــد.
شعر:

از دشمنان دوست حذر گر کنی نکوست
با دوستان دوســـت ترا دوستی نکوست
از مردمانت بر دو گــــــروه ایمنی مباد
بر دشمنان دشمن و بر دشمنان دوسـت

ــه در  ــمندانی ک ــن دانش بنابرای
طراحــی و رصــد تاریــخ جاللــی 
دســت داشــتند هیــچ شــکی در 
ســنی بــودن آنــان وجود نــدارد. 
چــون خواجــه نظــام الملــک بــا 
تشــیع در ســتیز بــود و همــواره 
شــاه را از دسیســه و توطئــه 
ســاخت.  مــی  آگاه  شــیعیان 
خواجــه نظــام الملــک در کتــاب 

ــل  ــل چه ــه( در فص ــت نام ــوک )سیاس ــیر المل س
ــات و  ــات، روای ــه آی ــتناد ب ــا اس ــل ب ــم مفص و یک
ــاز مــی کنــد. حکایــات ایــن بحــث را موشــکافانه ب

ویژگی ها
گاه شــماری جاللــی را در هماهنگــی بــا ســال 
ــخ دانســته  ــن گاه شــمار تاری ــق تری ــی  دقی اعتدال
ــر  ــی در ه ــمار اروپای ــه گاه ش ــوری ک ــه ط ــد ب ان
3320 ســال یــک روز خطــا دارد و گاه شــمار 
جاللــی هــر 10 هــزار ســال یــک ثانیــه در آن خطــا 

ــود دارد. وج
گاه شــماری جاللــی کــه در دوره ملــک شــاه 
ســلجوقی و بــا مشــوره وزیــر بــا درایــت او خواجــه 
ــی  ــان و ریاض ــت منجم ــه دس ــک و ب ــام المل نظ
ــوع  ــداع شــد در ن ــان اهــل ســنت طراحــی و اب دان

ــت. ــر اس ــی نظی ــود ب خ
گاه شــماري  اســاس   بــر  جاللــي   گاه شــماري 
در  فروردیــن   اول   اختــالف   نیــز  و  یزدگــردي  
گاه شــماري یزدگــردي  بــا موضــع  اصلــي  خورشــید 
بــه   و زمــان  دقیــق  ورود آن  
نقطــه  اعتــدال  بهــاري  طراحــي  
شــده  اســت . مهمتریــن  ویژگــي  
گاه شــماري جاللــي ، کــه  آن  
ــای  ــماری ه ــایر گاه ش را از س
ــز  ــود متمای ــش  از خ ــي  پی ایران
ــه اي   ــتین  کبیس ــد، نخس مي کن
اســت  کــه  بــه  هنــگام  رســمیت  
ــي  )در  یافتــن  گاه شــماري جالل

ــت . ــده  اس ــال  ش ــري ( اعم ــري  قم 471 هج
نام ماه ها و روزها در گاه شماری جاللی

نام ماه های سال در گاه شماری جاللی
به ترتیب:

ــاب،  ــزون، جهانت ــزا، روزاف ــار، گرماف ــو، نوبه ــاه ن م

جهــان آرا، مهــرگان، خــزان، ســرمافزا، شــب افــروز، 
ســال افــزون.

نام روزهای ماه در گاه شماری جاللی
به ترتیب:

ــین،  ــن نش ــرفراز، کش ــه، س ــزم ن ــاز، ب ــن س جش
نــوش خــور، غــم زدا )ی(، رخ فــروز، مــال بخــش، 
زرفشــان، نــام جــو )ی(، رزم جــو )ی(، کینــه کــش، 
ــا  ــد، ره گش ــژوه، دیوبن ــن پ ــغ زن، داده ده، دی تی
)ی(، اســب تــاز، گــوی بــاز، پایــدار، مهــر کار، 
ــران،  ــب، کام ــت فری ــزا )ی(، ب ــن، جانف دوســت بی
شــادباش، دیــرزی، شــیرگیر، کامیــاب، ای شــهریار

و نام پنج روز پایانی سال از این قرار است:
آفرین، فرخ، فیروز، رامشت، درست.

اشاره...
ــم در  ــان و قل ــدم آزادی بی ــان و ع ــود خفق ــا وج ب
ایــران، بســیاری از اهــل ســنت از تاریــخ و گذشــته 
ــاآگاه و بــی اطــالع هســتند. ایــن نارســایی  خــود ن
هــا و نبــود آگاهــی بــر اثــر فشــارهای حاکــم علیــه 
ــع از پیشــرفت و آگاهــی  ــردم ایجــاد شــده و مان م
تاریــخ گشــته اســت. بــه طــوری کــه در آمــوزش و 

بنابراین دانشمندانی که 
در طراحی و رصد تاریخ جاللی 
دست داشتند هیچ شکی در 
سنی بودن آنان وجود ندارد. 

چون خواجه نظام الملک با تشیع 
در ستیز بود و همواره شاه را 

از دسیسه و توطئه شیعیان آگاه 
می ساخت.  

پــرورش کتــاب درســی و تاریخــی کــه تاریــخ اهــل 
ــد  ــرده باش ــی ک ــح بررس ــق و صحی ــنت را دقی س
وجــود نــدارد و چــه بســا در کنــار آن بــه فرزنــدان 
ــوزش داده  ــد شــیعه آم ــکار و عقای ــل ســنت، اف اه
ــتگان و  ــه گذش ــر از آن ب ــی فرات ــود و حت ــی ش م
بــزرگان اهــل ســنت توهیــن و اهانــت صــورت مــی 
ــخ  ــنت از تاری ــل س ــر اه ــه اکث ــب ب ــرد. و قری گی
گذشــته خــود بــی اطــالع هســتند. و در همــه زمینه 
هــا خــود را مدیــون دیگــران و چــه بســا شــیعیان 

بداننــد. 
تاریــخ اهــل ســنت خیلــی پررنــگ تــر از آن اســت 
کــه کســی بخواهــد آن را محــو کنــد، فقــط کافــی 
ــم  ــه تقوی ــرد ک ــاره ک ــی اش ــه های ــه نمون ــت ب اس
ــوم از  ــرز و ب ــن م ــی، شــاهکار اهــل ســنت ای جالل
ــران و  ــی ای ــی کنون ــم شمس ــت و تقوی ــاز اس دیرب
ــم  ــماری تنظی ــن گاه ش ــاس ای ــر اس ــتان ب افغانس

مــی شــود.
ــا 1  ــر ب ــاه 1395 خورشــیدی، براب ــن م اول فروردی

ــی اســت. ــن 938 جالل فروردی

)1( لغت نامه دهخدا، وازه تاریخ جاللی.
)2( ســیر الملــوک )سیاســت نامــه(، خواجــه نظــام الملــک ابوعلــی حســن طوســی، تهــران: بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب چــاپ دوم )1347(، فصــل 

چهــل و یکــم، ص 214 و 215.
)3( ســال اعتدالــی )ســال خورشــیدی اعتدالــی( فاصلــه زمانــی دو عبــور متوالــی خورشــید از نقطــه اعتــدال بهــاری اســت کــه مبنــای گاه شــماری 

ــرد. ــرار می گی خورشــیدی ق
)4( گاه شماری ایرانی، موسی اکرمی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول )1380(، صفحه 41. به نقل از ویکی پدیا.

)2(

)3(

)4(
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کردپــا: روســتای »داشــخانه« از 
توابــع شهرســتان مهابــاد توســط 
جشــنواره ی  دومیــن  داوران 
روســتاهای دوســتدار کتــاب بــه 
عنــوان روســتای برتــر کتــاب و 

گردیــد. معرفــی  کتابخوانــی 
روســتای  »زانســت«  کتابخانــه ی 
داشــخانه بــا حــدود ٤٠٠٠ جلــد 
و  دارد  نفــر  عضــو  کتــاب، ١٣٢ 
بــه  تجهیــزات  کــه  شــد  موفــق 
ــان  ــون توم ــی ٤٠ میلی ارزش تقریب

دریافــت کنــد.
بــه  ُکــردی  زبــان  در  »زانســت« 

می باشــد. علــم  معنــای 

کردپا:بــا دســتگیری ٣ شــهروند 
روزهــای  طــی  دیگــر  کــرد 
مجلــس  دو  انتخابــات  از  بعــد 
ــار  ــرگان و شــورای اســامی، آم خب
نفــر   ٢٦ بــه  بازداشت شــدگان 

رســید.

هرانــا: بــه گفتــه مدیــر کل کمیتــه 
بلوچســتان،  و  سیســتان  امــداد 
ــارج  ــه خ ــران تبع ــه همس ــی ک زنان
ایــن  از  کمک هایــی  داشــته اند، 

ــن  ــا ای ــد ام ــت می کنن ــه دریاف کمیت
کمک هــا بــه فرزنــدان حاصــل از 
ایــن ازدواج هــا تعلــق نمی گیــرد.

کردپا: روز یکشــنبه ١٦اســفندماه، 
ــای  ــتقیم نیروه ــلیک مس ــی ش درپ
در  ُکــرد  کولبــران  بــه  حکومتــی 
مــرز باشــماق، موجــب کشــته شــدن 
ــر شــده اســت. یــک شــهروند کولب
هویــت ایــن جــوان ُکــرد مــادح 
ــام  ــل اع ــاله و متاه ــوی ٢٢ س پرت

گردیــده اســت.
بــه گفتــه شــاهدان عینــی مــادح 
ــل از  ــردن گازوئی ــی ک ــن خال درحی
ــورد  ــزی« م ــرهنگ »پروی ــوی س س
تیرانــدازی قــرار گرفتــه و جــان 

از دســت می دهــد. خــود را 

کمپیــن فعالیــن بلــوچ: مامــوران 
بــه  چابهــار  در  انتظامــی  نیــروی 
ســمت یک خــودرو ســواری شــلیک 
ــج  ــه روز پن ــاق ک ــن اتف ــد. ای کردن
شــنبه ٢٠ اســفند مــاه ١٣9٤ســاعت 
یــک ظهــر رخ داده باعــث خشــم 
مــردم شــد و مــردم پــس از تجمــع 
در همــان محــل خواســتار رســیدگی 

ــدازی  ــه “تیران ــار ب ــدار چابه فرمان
هــای بــی ضابطــه” مامــوران نیــروی 

ــد. انتظامــی شــده ان

ــن  ــوچ: امی ــن بل ــن فعالی کمپی
شــادیخان  فرزنــد  شــهنوازی 
کامپیوتــر  کارشناســی  دانشــجوی 
١١ اســفند 9٤ در ســفری کــه بــرای 
دیــدار خانــواده خــود بــه منطقــه 
ماشــکید داشــت “بــدون ایســت” 
و  ســپاه  مامــوران  شــلیک  مــورد 

بســیج قــرار گرفــت.

ــا: یــک جــوان فعــال عــرب  کردپ
اهــوازی بــه نــام حمــزه حســین زاده 
ــات  ــای وزارت اطاع ــط نیروه توس
تاکنــون  و  شــده  ربــوده  ایــران 
ــت وی در  ــی از سرنوش ــچ اطاع هی

ــت. ــترس نیس دس

کــرد خبــر: دفتــری کــه بــه طــور 
ــه و  ــج صیغ ــرای تروی ــی ب اختصاص
ــت  ــت آن فعالی ــت و ثب ازدواج موق
مــی کنــد توســط یــک شــهروند 
ســپاهی کــرد بوکانــی و یــک حجــت 
ــوکان   ــهر ب ــم در ش ــل ق ــام اه االس

ــت. ــده اس ــاح ش افتت

ــی  ــر قلعه نوی ــن: امی ــنی آنالی س
ــرت  ــه حض ــران ب ــال ای ــی فوتب مرب
 - هلل عنــه ضی ا ر - ” ص بن عا و عمر “
اکــرم  پیامبــر  بزرگــوار  صحابــه 
صلی اهلل علیه وســلم، توهیــن کــرد.

ــه  ــی اهلل عن ــاص رض ــن ع ــرو ب عم
ــرام  ــورد احت جــزو شــخصیت های م
اهل ســنت، و بلکــه جــزو مقدســات 

ــت. ــان اس ــنت جه اهل س

شیخ االســام  آنالیــن:  ســنی 
دیــدار  در  عبدالحمیــد  موالنــا 
ــا و  ــا علم ــنت ب ــجویان اهل س دانش
اندیشــمندان پنــج شــنبه ٢٠ اســفند 
زاهــدان   دارالعلــوم  در   ١٣9٤
ضمــن تاکیــد بــر پیگیــری مطالبــات 
قانونــی،  راه هــای  از  اهل ســنت 
ــب  ــوام و مذاه ــوق اق ــه حق ــه ب توج
ایــران«  ملــت  اکثــر  »خواســته  را 
دانســتند. توجــه بــه حقــوق اقــوام و 
مذاهــب خواســته اکثــر ملــت ایــران 

ــت. اس

ــا  ــوچ: موالن ــن بل ــن فعالی کمپی

ــنت  ــه اهل س ــام جمع ــد ام عبدالحمی
زاهــدان در بخــش پایانی ســخنانش 
ــفند ١٣9٤  ــه ٢9 اس ــاز جمع در نم
ــا  ــدان ب ــنت زاه ــل س ــی اه در مصل
ابــراز نگرانــی نســبت بــه قتــل هــای 
اخیــر گفــت: “مســأله ای ســنگین 
کــه تحمــل آن بســیار ســخت اســت 
افزایــش قتل هــای ناحــق هســتند 
ــر  ــا و دیگ ــهر م ــیاری در ش ــه بس ک
ــده اند” ــته ش ــو کش ــا چاق ــهرها ب ش

ــن: نشســت مدیــران  ــنی آنالی س
اهل ســنت  دینــی  مــدارس 
ــد. ــزار ش ــتان برگ سیستان وبلوچس
مدیــران  نشســت  دومیــن 
اهل ســنت  دینــی  مــدارس 
ســال  در  سیستان وبلوچســتان 
 )٣-١٤٣٦7( جــاری  تحصیلــی 
شــنبه ٢٢ اســفند ١٣9٤ در مدرســه 
اشــاعت التوحید  دینــی  علــوم 
ســراوان بــا ریاســت شــیخ الحدیــث 
حســین پور،  محّمدیوســف  موالنــا 
هماهنگــی  شــورای  کل  دبیــر 
ــنت  ــل س ــی اه ــوم دین ــدارس عل م
ــد. ــزار ش ــتان، برگ سیستان وبلوچس

ــک  ــوچ: مل ــن بل ــن فعالی کمپی
محمــد آبادیــان، بــه همراهــش ســه 
دو فرزنــدش عبدالهــادی و جــواد 
محمــد  گل  همچنیــن  و  آبادیــان 
بلیــده ای، جابــر آبادیــان و نظــام 
ــه  ــفند ب ــازاده روز ١٠ اس ــن م الدی
دادگســتری زاهــدان نــزد قاضــی 

ــدند. ــار ش ــی احض ــاه گل م
مهــر  در  سیاســی  زندانیــان  ایــن 
ــا  ــدام ب ــر ک ــال ه ــاه امس ــان م و آب
قــرار ۵٠٠ میلیــون تومانــی آزاد 

شــده بودنــد.

ــوچ: ســردار  ــن بل ــن فعالی کمپی
ســازمان  رئیــس  غامــی،  نعمــان 
بســیج ســازندگی در گفــت و گــو بــا 
خبرگــزاری میــزان گفــت: در ســال 
9۵ یــک میلیــون و ٢٠٠ هــزار نفــر 
بــه  جهــادی  اردوهــای  قالــب  در 
اســتان هــای هــدف اعــزام خواهنــد 

شــد.
را  هــدف  هــای  اســتان  ایــن  وی 
ــزگان،  ــتان، هرم ــتان و بلوچس سیس
ــرده  ــان ک ــتان  بی ــتان و لرس خوزس

ــت. اس
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خواننــدگان گرامــی مــی تواننــد مقــاالت خــود را بــا دارا بــودن مشــخصات ذیــل بــرای 

مــا ارســال دارنــد:

1- مقاالت ارسالی نباید پیش از این در جایی منتشر یا ارائه شده باشد.

2- مقاالت باید تحقیق نگارنده و از جایی کپی برداری نشده باشد.

3- مقــاالت بایــد روان و کاربــردی و مناســب بــا جامعــه اهــل ســنت ایــران تهیــه شــده 

باشد.

4- مقاالت حداقل در 4 و حداکثر 6 صفحه A4 در محیط ورد نگاشته شود.

5- در صــورت اســتناد بــه مرجعــی، در پانویــس مشــخصات کامــل مرجع نوشــته شــود. 

نــام کتــاب، نویســنده، مترجــم، محــل چــاپ، ســال چــاپ، انتشــارات، جلــد و صفحه.

6- مقــاالت بایــد دارای محتــوای مناســب و مشــخصات نگارنــده باشــد. )بــرای افــراد 

داخــل ایــران نــام مســتعار پذیرفتــه مــی شــود در صورتــی کــه نــام اصلــی خــود را بــه 

مجلــه بیــان دارنــد.(

7- بهتــر اســت مقالــه بــا فونــت B Nazanin ســایز 14 نوشــته شــود. چــون اســاس 

فونــت مقــاالت نشــریه اســت.

ــل  ــه ایمی ــاه ب ــر م ــتم ه ــا بیس ــود را ت ــاالت خ ــد مق ــی توانن ــز م ــدگان عزی 8- خوانن

ــد. ــال نماین ــریه ارس نش

9- هیــچ گونــه توهینــی بــه اشــخاص و مذاهــب دینــی اهــل ســنت در مقالــه صــورت 

نگیــرد.

ماهنامه ی راوی حق ویرایش و تلخیص مطالب را برا خود محفوظ می دارد.

مقــاالت دریافتــی بعــد از تاییــد اعضــای هیئــت تحریریــه و نقــد و بررســی در ماهنامــه 

منتشــر خواهــد شــد
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مرا فرباد کن 
ای دیر یافته با تو سخن می گویم

بسان ابر که با توفان
بسان علف که با صحرا

بسان باران که با دریا
بسان پرنده که با بهار

بسان درخت که با جنگل سخن می گوید
زیرا که من

ریشه های تو را دریافته ام
زیرا که صدای من

با صدای تو آشناست ...
نشریه ی راوی می خواهد تا روایت گر درد تمامی شما باشد . 

خواننــدگان عزیــز و عاقــه منــدان،  صفحــات ســپید نشــریه ی راوی چشــم انتظــار ارســال  دل نوشــته 
هــا، خاطــرات کوتــاه تلــخ و شــیرین و یــا هرگونــه مطلــب دیگــر از شــما هســت. پیشــاپیش دســتان 

گرمتــان را مــی فشــاریم

راه های ارتباط با ما:
@ravi_mag

www.facebook.com/ravi.magz

www.instagram.com/ravi.mag

ravi.mag@hotmail.com

کانال تلگرام راوی:

صفحه فیس بوک راوی:

صفحه اینستاگرام راوی:

آدرس ایمیل راوی:

https://telegram.me/ravi_mag/
https://telegram.me/ravi_mag/
http://www.facebook.com/ravi.magz
http://www.instagram.com/ravi.mag
mailto:ravi.mag%40hotmail.com?subject=%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7
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