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راوي

فهرست ن 
ــد  ــنام ده ــه را دش ــس صحاب ــر ک ه

فاســق اســت و به اجمــاع امــت وی مبتدع محســوب 

مــی شــود. امــا اگــر ایــن را ثــواب بدانــد آنگونــه که شــیعه 

ــر او  ــر کف ــت ب ــردد و ام ــی گ ــر م ــت کاف ــاور اس ــن ب ــر ای ب

ــد. اجمــاع دارن

مجموعه رسائل

ابن عابدین حنفی 367/1
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بسم اهلل، الحمدهلل و الصاله و السالم علی رسول اهلل
مطالبی که در این مقاله خواهد آمد:

1. مفهوم تهاجم فرهنگی 
2. ظهور تهاجم فرهنگی

3.شیوه های مختلف تهاجم فرهنگی
مفهوم تهاجم فرهنگی

تهاجــم در لغــت بــه معنــی حملــه ور شــدن و جنگیــدن 
ــوم  ــا مفه ــتم ب ــرن بیس ــط ق ــا در اواس ــی م ــت ول اس
جدیــدی بــه نــام تهاجــم فرهنگــی روبــرو شــدیم و 
ــا  ــگ ب ــدن، جن ــد جنگی ــیوه ی جدی ــن ش ــور از ای منظ
افــکار، بــاور، عقــل و تاریــخ امــت هــای مســلمان بــود. در 
ایــن دوره، دشــمنان اســالم شــیوه ی جنگیــدن خــود بــا 

ــد. ــر دادن ــلمانان را تغیی مس
چــون دوره ی جنــگ بــا اســلحه بــه پایــان رســیده بــود، 
ــه  ــالمی و تجزی ــای اس ــت ه ــک ام ــه ی تفکی ــرا نقش زی
کــردن ســرزمین خالفــت اســالمی کــه بایــد انجــام مــی 

ــود و  ــیده ب ــام رس ــه اتم ــد، ب ش
شــیوه جدیــد جنــگ آغــاز شــد و 
ــا شــیوه هــای  ــار جنــگ ب ــن ب ای
اشــغال  و  مغــزی  شستشــوی 

ــد.  ــروع ش ــکار ش اف
ــزار آالت و تســلیحات ایــن  امــا اب

جنــگ مــدرن چــه هســتند؟ 
مــی دانیــم کــه جنــگ افزارهــای 

ــره  ــا و غی ــک و هواپیم ــک و موش ــوپ و تان ــداول ت مت

هســتند، امــا در ایــن جنــگ مــدرن ابــزار حملــه تغییــرات 
چشــمگیری داشــته اســت. در ایــن جــا بــه جــای گلولــه 
از واژه و بــه جــای تفنــگ از جمــالت فالســفه و بــه جــای 
هواپیمــا و تانــک و تــوپ از تزریــق افــکار مســموم و 
ــی  ــتفاده م ــلمان اس ــان مس ــای مردم ــکیک در باوره تش

شــود. 
ــرای  ــا راه را ب ــان ه ــل انس ــردن عق ــغال ک ــه اش ــرا ک چ
ــد. و  ــی کن ــوار م ــردن آن هم ــزی ک ــه ری ــاره برنام دوب
ــه  ــار گرفت ــردم در اختی ــان م ــکار و اذه ــه اف ــی ک هنگام
ــه  ــی ک ــراد را در راه ــوان آن اف ــی ت ــانی م ــه آس ــد ب ش
ــا  ــرار داد. دشــمنان م ــورد اســتفاده ق ــد نظــر اســت م م
مســلمان هــا نیــز ایــن واقعیــت را دریافتــه و از آن بــرای 
اســتیال بــر دنیــای مــا و تضعیــف دیــن در دل ما اســتفاده 

ــد.  کــرده ان
ــگ از  ــن جن ــم ای ــا بدانی ــه م ــت ک ــته اس ــس شایس پ
ــه  ــای مقابل ــم راهه ــا بتوانی ــد ت ــاز ش ــه آغ ــا و چگون کج
ــده  ــون برن ــم. چ ــدا کنی ــا آن را پی ب
ی ایــن میــدان قــادر خواهــد بــود بــا 
ــع بیشــتری  ــری مناف ــه ی کمت هزین
را بــرای خــود کســب کنــد. منافعــی 
کــه دشــمنان اســالم بــه دنبــال 
ــا  ــادی و بعض ــتر م ــتند بیش آن هس
دینــی اســت ولــی مــا در ایــن کارزار 
صرفــا قصــد دفــاع از خــود و دیــن و 
ــا از دســت چپاولگــران  ســرزمین هــای خــود را داریــم ت

تهاجم فرهنگی
عالــی عامــر 

در این جنگ مدرن ابزار حمله 
تغییرات چشمگیری داشته است. 
در این جا به جای گلوله از واژه و 

به جای تفنگ از جمالت فالسفه و به 
جای هواپیما و تانک و توپ از تزریق 
افکار مسموم و تشکیک در باورهای 
مردمان مسلمان استفاده می شود. 
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چــه غیــر خــودی و چــه بــه ظاهــر خــودی رهایــی یابیــم. 
ظهور تهاجم فرهنگی

مــی تــوان گفــت ایــن مفهــوم بــا ایــن اســم در نیمــه ی 
ــا  ــرن بیســتم شــایع شــد ام دوم ق
ــن اســالم و فرهنــگ  ــا دی ــه ب مقابل
ــم  ــش تهاج ــا پی ــرن ه ــالمی ق اس
ــه  ــود. بلک ــرده ب ــاز ک ــود را آغ خ
ــه  ــی ب ــن رویاروی ــخ ای ــی تاری حت
صــدر اســالم و زمــان خــود پیامبــر 
ــلم-  ــه و س ــی اهلل علی ــالم -صل اس

ــردد.  ــی گ ــر م ب
ــه  ــم ب ــن تهاج ــالم ای ــدر اس در ص
باورهــای مســلمانان بــه صــورت 
دل  در  شــبهه  و  شــک  ایجــاد 
مســمانان نســبت بــه توحیــد و 
نبــوت و روز آخــرت آغــاز شــد. 

ــا ایــن وحــی از  ــد، آی ایــن ســواالت را مطــرح مــی کردن
آســمان آمــده یــا از جانــب خــود پیامبــر اســت؟ آیــا وی 
ــای  ــه ادع ــت ک ــردی اس ــا ف ــت ی ــتگو اس ــری راس پیامب

ــد؟ ــی کن ــری م پیامب
اولیــن شــراره ی ایــن تشــکیک هــا در مدینــه و از ســوی 
یهودیــان ســاکن آنجــا مطــرح شــد، آنهــا از پیامبــر 
ــی اهلل علیــه و ســلم- ســواالتی مــی پرســیدند کــه  -صل
ــه  ــه ب ــود، ن ــان ب ــک در دل مومن ــاد ش ــدف از آن ایج ه

ــش. ــم و دان خاطــر کســب عل
ــد روح  ــه و ســلم- ســوال کردن ــی اهلل علی ــر -صل از پیامب
چیســت؟ و از وی ســوال کردنــد خدایــت را برایمــان 
توصیــف کــن، آیــا جنــس وی از طــال اســت یــا از نقــره؟!. 
همچنیــن در مدینــه منافقان ظهــور کردند و با مســلمانان 

همنشــین مــی شــدند و بــا همدیگــر بــه صــورت پنهانــی 
بــرای اهــداف خــود نقشــه مــی کشــیدند. بــه همدیگر می 
گفتنــد کــه صبــح بــه محمــد ایمــان بیاریــد و شــامگاهان 
مرتــد شــوید شــاید ایــن در دل 
مومنــان شــک ایجــاد کنــد و آنهــا 

هــم مرتــد شــوند. 
تــالش هایــی کوچــک و  اینهــا 
ــالم  ــا اس ــارزه ب ــرای مب ــی ب ابتدای
و مســلمانان بــود ولــی یکــی از 
ــه  ــن ضرب ــن و خطرناکتری بزرگتری
ای کــه یهــود توانســت بــه جامعــه 
ــد در  ــلمانان بزن ــالمی و مس ی اس
ــود. در  ــدین ب ــای راش ــان خلف زم
ــام  ــه ن ــردی یهــودی ب ــن دوره ف ای
ــور  ــن ظه ــبا از یم ــن س ــداهلل ب عب
کــرد، ایــن فــرد در تمــام فتنــه هــا 
و آشــوبهای دوره خالفــت ســیدنا عثمــان و ســیدنا علــی 

ــت.  ــور داش ــا- حض ــی اهلل عنهم -رض
گــر چــه بعضــی در وجــود ایــن شــخصیت تشــکیک وارد 
ــن  ــود ای ــی وج ــق تاریخ ــادر موث ــی مص ــد، ول ــی کنن م
ــت و  ــبا مخالف ــن س ــت. اب ــرده اس ــات ک ــخص را اثب ش
دســایس خــود علیــه اســالم را در زمــان ســیدنا عثمــان 
ــات  ــوبها و اعتراض ــوج آش ــر م ــود را ب ــرد و خ ــروع ک ش
منافقیــن نســبت بــه ســیدنا عثمــان ســوار کــرد. و بارهــا 
ــرای  ــی گــرم ب ــه کانون ــه و مصــر و بصــره کــه ب ــه کوف ب
ــرد.  ــود ســفر ک ــل شــده ب ــه راشــد تبدی ــان خلیف مخالف
وی توانســت بــا اســتفاده از عــوام و افــراد همدســتش در 
میــان مــردم شــبهاتی را در مــورد ســیدنا عثمــان منتشــر 
کنــد. و بــا ایــن ترفنــد، زمینــه حملــه بــه دارالخالفــه در 

در صدر اسالم این تهاجم به 
باورهای مسلمانان به صورت ایجاد 

شک و شبهه در دل مسمانان نسبت 
به توحید و نبوت و روز آخرت 

آغاز شد. این سواالت را مطرح می 
کردند، آیا این وحی از آسمان آمده 
یا از جانب خود پیامبر است؟ آیا وی 
پیامبری راستگو است یا فردی است 

که ادعای پیامبری می کند؟
اولین شراره ی این تشکیک ها در 

مدینه و از سوی یهودیان ساکن آنجا 
مطرح شد، 
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ــه را همــوار کــرد.  مدین
همچنیــن وی بدعــت دیگــری در دیــن ایجــاد کــرد و آن 
برتــری دادن ســیدنا علــی و اوالد وی بــر بقیــه صحابــه بود 
و کار بــه جایــی رســید کــه در زمــان خالفــت ســیدنا علــی 

ایــن فــرد و همراهانــش ادعــا کردنــد 
کــه علــی خداســت و طبــق مصــادر 
معتبــر تاریخــی ســیدنا علــی آنهــا را 

در آتــش ســوزاند . 
ــا و  ــتان ه ــبا داس ــن س ــداهلل ب عب
ــی  ــه عل ــادی را ب ــای زی اســطوره ه
ــی داد و  ــب نســبت م ــی طال ــن اب ب
ــع  ــود جم ــن را دور خ ــان یم یهودی
ــراد  ــر اف ــر دیگ ــد ب ــا بتوان ــرد ت ک
ــبا  ــن س ــذارد. اب ــر بگ مســلمان تاثی
ــوت  ــه نب ــی را ب ــیدنا عل ــی س گاه
ــاند.  ــی رس ــت م ــه الوهی ــی ب و گاه

ــتباه  ــای اش ــت ه ــالت و برداش ــا تاوی ــرآن را ب ــات ق و آی
بــه ســاده لوحــان تحویــل مــی داد و آنهــا هــم بــاور مــی 
کردنــد. وی بــا ایــن کار توانســت یــک فرقــه ی کالمــی و 
یــک حــزب سیاســی تشــکیل دهــد کــه بعــدا فرقــه هــای 

ــدند.  ــعب ش ــا منش ــه از آنه ــه و باطنی قرامط
ــم،  ــت کنی ــه صحب ــن دو فرق ــورد ای ــه در م ــل از اینک قب
شایســته اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه در میــدان 
ــه  ــبت ب ــان نس ــک و گم ــاد ش ــالم و ایج ــا اس ــه ب محارب
ــد بلکــه همــراه  ــان تنهــا نبودن ایــن دیــن حنیــف، یهودی
آنهــا نصرانیــان نیــز مبــارزات منفــی خــود را علیــه اســالم 

ــد.  شــروع کردن
ــن  ــه اســالم در شــخصیت اب ــود علی ــری یه ــارزات فک مب
ســبا متلبــور شــده بــود و مبــارزات نصــاری در شــخصی از 

 در میدان محاربه با اسالم و ایجاد 
شک و گمان نسبت به این دین 
حنیف، یهودیان تنها نبودند بلکه 
همراه آنها نصرانیان نیز مبارزات 
منفی خود را علیه اسالم شروع 

کردند. 
مبارزات فکری یهود علیه اسالم در 
شخصیت ابن سبا متلبور شده بود و 
مبارزات نصاری در شخصی از اهل 

دمشق به نام یوحنا دمشقی، در 
دوران خالفت امویان ظاهر شد. 

اهــل دمشــق بــه نــام یوحنــا دمشــقی، در دوران خالفــت 
امویــان ظاهــر شــد. 

در ایــن دوران یوحنــای دمشــقی کــه یقیــن پیــدا کــرده 
ــتیز  ــه س ــالم ب ــا اس ــی ب ــوان از راه نظام ــی ت ــود نم ب
نوشــتن  بــه  شــروع  برخواســت 
ــیوه  ــه ش ــه آن را ب ــرد ک ــی ک کتاب
گفتگــو بیــن یــک مســلمان و یــک 
نصرانــی تنظیــم کــرده و به مســایل 
کالمــی نیــز پرداختــه بــود. یکــی از 
مســایلی کــه در ایــن کتــاب مطــرح 
ــت  ــرآن اس ــق ق ــئله خل ــده، مس ش
ــرای قرنهــا علمــای مســلمان  کــه ب
را بــر آن داشــت کــه در رد ایــن 
ــن  ــند. در ای ــا بنویس ــه کتابه قضی
میــان تعــدادی از مســلمانان نســبت 
ــا کالم  ــرآن ی ــودن ق ــوق ب ــه مخل ب
ــالش  ــا ت ــه ب ــدند ک ــک ش ــار ش ــودن آن دچ ــد ب خداون
علمــای اســالم ایــن شــبهه رفــع شــد. ولــی امــروزه شــاهد 
هســتیم ایــن قضیــه دوبــاره توســط افــرادی نــاآگاه از زیــر 
ــاب  ــگ و لع ــده و آن را رن ــیده ش ــرون کش ــخ بی آوار تاری
ــی  ــکیک وارد م ــلمانان تش ــای مس ــه باوره ــد و ب داده ان

ــد.  کنن
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میرعماد؛ شناسنامه 
عیســی طاهــریهنر ایران

ــط  ــدر خ ــت »پ ــی را تح ــم عنوان ــگارش، ذهن ــدای ن ابت
نســتعلیق« بــرای نــام ایــن مقالــه در نظــر گرفــت. امــا بــا 
جســتجو در دهکــده کوچــک مجــازی بــه مصاحبــه جــواد 
بختیــاری   از خطــه خطاطــان در مصاحبــه بــا خبرگــزاری 
مهــر در ایــن زمینــه برخــوردم کــه میرعمــاد را شناســنامه 
هنــر ایــران معرفــی کــرده بــود. وی از میرعمــاد بــه عنــوان 
کســی کــه چلیپــا نویســی و قطعــه نــگاری را بــه مرتبــه 
ــتقل از  ــري مس ــوان هن ــه عن ــاء، و ب ــگ ارتق ــک فرهن ی
ــام مــی  ــرد خــط نســتعلیق در قــاب تاریــخ نشــاند ن کارب

بـَـَرد.
تولــد میرعمــاد بــر اســاس ســال قتــل وی محاســبه شــده 
چــون تاریــخ دقیقــی از والدتــش در دســترس نیســت. و 
نگارنــدگان تاریخــی بــر ایــن باورنــد کــه هنــگام قتــل 63 
ســال ســن داشــت و در ســال 1024 هـــ ق، در اصفهــان به 
خاطــر ســنی بــودن بــه دســتور شــاه عبــاس بــه شــهادت 

رســید.
میرعمــاد در ســال 961 هـــ ق از خانــدان ســادات ســیفی 
ــی  ــنی -قاض ــد حس ــن محم ــیف الدی ــی س ــل قاض از نس
القضــات قزویــن در قــرن هشــتم هجــری قمــری در عصــر 
ــاد  ــه عم ــب ب ــافعی- ملق ــب ش ــرو مذه ــو  و پی اولجایت
الملــک در شــهر قزویــن ســنی مذهــب آن روز چشــم بــه 
جهــان گشــود. آن طــور کــه تاریــخ نــگاران مــی نویســند: 
خانــواده وی دارای ذوق هنــری خطاطــی و ســرآمد روزگار 

ایــن فــن بــوده انــد. بــه طــوری پســرش میــر ابراهیــم و 
دختــرش گوهرشــاد و خواهــرزاده اش عبدالرشــید دیلمــی 
ــوده  ــام آن دوره ب ــه ن ــروف و ب ــان مع ــیدا( از خطاط )رش

انــد. 
دربــاره نــام میــر و پــدرش بیــن تاریــخ نــگاران اختالفاتــی 
اســت. برخــی وی را محمــد بــن حســین و برخــی دیگــر 
محمــد بــن ابراهیــم مــی نامنــد. و بــا مــدارک بــه دســت 
ــدرش  ــام پ ــرای ن ــه ب ــن گزین آمــده ابراهیــم صحیــح تری
ــر  ــام وی آن چــه ب ــورد ن مــی باشــد. حــال آن کــه در م
زبــان هــا معــروف و مشــهور اســت بــه عمــاد یــا میرعمــاد 
ــه  شــناخته مــی شــود. میرعمــاد در یــک نســخه از تکمل
النفخــات عبدالغفــور الری بــا خــط زیبــای خــود در 
حواشــی آن نســب خویــش را چنیــن بیــان کــرده اســت: 
ــام  ــا ایــن وجــود، ن ــن ابراهیــم الحســنی«. ب »میرعمــاد ب
وی میرعمــاد و نــام پــدرش ابراهیــم خواهــد بــود. و برخــی 
ــب  ــن لق ــا ای ــون ب ــد و چ ــی دانن ــب او م ــاد را لق میرعم
مشــهور گشــته، گمــان مــی برنــد کــه اســم وی میرعمــاد 

بــوده اســت.
میرعمــاد، میرعمــاد حســنی، میرعمــاد الحســنی، میرعماد 
حســنی قزوینــی، عمادالملــک قزوینــی، عمادالملــک 
ــنی  ــی، عمادالحس ــنی قزوین ــک حس ــنی، عمادالمل حس
ــروف و  ــه آن مع ــاد ب ــه میرعم ــت ک ــی اس ــی القاب قزوین
ــا  ــع ه ــه در برخــی مرق ــی ک شــناخته شــده اســت. القاب
ــارش  ــر آث ــده از وی، ایــن القــاب ب و خــط هــای بجــا مان

نقــش شــده اســت.
ــی خــود را در زادگاهــش  ــر زندگــی کودکــی و نوجوان می

اول قســمت 

)1(

)2(
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ــوزش آن  ــه آم ــط ب ــتادان خ ــزد اس ــد. و ن ــن گذران قزوی
پرداخــت و چــون شــهرت مــال 
ــزی را شــنید  محمــد حســین تبری
بــه  هنــر خــط  تکمیــل  بــرای 
تبریــز ســفر کــرد و در محضــر مــال 
ــذ زد  ــوی تلم ــین زان ــد حس محم
ــق  ــم و مش ــه تعلی ــب و روز ب و ش
ــا  ــط پرداخــت. در روزی از روزه خ
قطعــه ای از نوشــته هــای خــود را 

ــرد. چــون مــال محمــد حســین آن خــط  پیــش اســتاد ب
ــس و  ــی نوشــت، بنوی ــن توان ــر چنی ــت: »اگ ــد، گف را دی
ــن را  ــرو گــذار« میــر در جــواب گفــت: »ای ــم ف ــه قل گرن
ــزی  ــین تبری ــد حس ــال محم ــتاد م ــته ام« اس ــود نوش خ
قطعــه خــط و روی میــر را بوســید و گفــت: »امــروز 
اســتاد خوشنویســانی« و همیــن ســخن در حکــم جــواز 
ــل حســن خــط میرعمــاد شــده اســت. ــق تکمی و تصدی
ــهور )961 - 1024 ه . ق  ــاط مش ــی خط ــاد قزوین »عم
ــط  ــود و در خ ــنی ب ــی حس ــک قزوین ــام اوعمادالمل .(. ن
ــا  ــتی توان ــتعلیق، دس ــط نس ــوص خ ــه خص ــی ب نویس
ــن  ــرای حس ــر« ب ــط می ــت »خ ــن جه ــه همی ــت. ب داش
خــط مثــل بــوده اســت. و برخــی خــط او را بــر خــط میــر 
ــد. در ســال 1024 َه . ق .  ــزی ترجیــح داده ان علــی تبری
شــاه عبــاس صفــوی وی را متهــم بــه پیــروی از مذهــب 
تســنن کــرده امــر بــه قتــل وی داد و در آخریــن شــب ماه 
رجــب همیــن ســال در راه حمــام وی را بــه قتل رســاندند. 
و گوینــد کــه یکــی از تالمــذه ی او بــه نام ابوتــراب خطاط 
اصفهانــی جنــازه ی وی را در دروازه ی طوقچــی دفن کرد. 
و چــون مــی خواســت برای اســتاد خــود مقبره ای بســازد 
ــرد  ــز ط ــاران او را نی ــدان و ی ــدند و فرزن ــع ش وی را مان

کردنــد و بــه قولــی آنــان بــه روم پناهنــده شــدند. خاندان 
را  همگــی  قزوینــی  عمادالملــک 
ــن فــن  ــود و در ای خطــی خــوش ب
ــد:  مهــارت داشــتند از آن جملــه ان
فرزنــدش میــرزا ابراهیــم، دختــرش 
ــوه اش محمــد امیــن،  گوهرشــاد، ن
دخترزادگانــش میــر رشــید و میــر 
عبدالــرزاق و میــر یحیــی، دامــادش 
همســر  کــه  محمدعلــی  میــر 
گوهرشــاد بــود. میرعمــاد را طبــع شــعر نیــز بــود و پــاره 
ای از اشــعار او در »امتحــان الفضــالء« میــرزای ســنگالخ 
نقــل شــده اســت. او کتــاب نوشــته بنــام: آداب المشــق ، 
ــگارش خــط نســتعلیق. )از الذریعــه ج 9 ص  در طریــق ن
ــل هفتــم ص 207 و  767 از تذکــره ی نصرآبــادی فص
امتحــان الفضــالء ج 1 ص 279 و ج 2 ص 381 و 397 
و روز روشــن ص 474 و تذکــره ی حســینی ص 213 
ــة و  ــم آرای عباســی ص 895 و روضةالصفوی ــخ عال و تاری
ــال 1331 ه . ش .(. و  ــاب ، س نشــریه ی دوســتداران کت
ــی  ــه ی مدرســه ی عال ــه فهرســت کتابخان ــز رجــوع ب نی

ــود.«   ــاالر ج 2 ص 2 ش سپهس
خط نستعلیق و میرعماد

در  خــط  نــگارش  شــیوه های  از  یکــی  نســتعلیق 
ــط  ــن خ ــری ای ــکل گی ــت. ش ــی اس ــی فارس خوشنویس
در ایــران بــوده و بیشــتر هــم در ایــران رواج دارد و 
ــه  ــط ب ــن خ ــا ای ــتر ب ــرزمین بیش ــن س ــان ای خوشنویس
ــرف روح و  ــتعلیق، مع ــط نس ــد. خ ــه ان ــی پراخت هنرنمای
فرهنــگ ایرانــی اســت و از آن در نوشــتن متن هــای 
ــود.  ــتفاده می ش ــی اس ــدرت عرب ــه ن ــی و ب ــی فارس ادب
اغلــب بــر ایــن باورنــد کــه »خــط نســتعلیق« آمیــزه دو 

چون مال محمد حسین آن خط را 
دید، گفت: »اگر چنین توانی نوشت، 
بنویس و گرنه قلم فرو گذار« میر 
در جواب گفت: »این را خود نوشته 
ام« استاد مال محمد حسین تبریزی 

قطعه خط و روی میر را بوسید و 
گفت: »امروز استاد خوشنویسانی«

)3(
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خــط »نســخ و تعلیــق« اســت کــه بــا درآمیختــه شــدن 
ــا  ــد و بعده ــود آم ــه وج ــق ب ــخ تعلی ــط، نس ــن دو خ ای
ــه نســتعلیق شــهرت یافــت. و  ــاد ب ــرد زی ــه خاطــر کارب ب
ــدان  ــه ب ــت ک ــود اس ــن موج ــای که ــته ه ــن در نوش ای

ــد. ــی گفتن ــختعلیق م نس
ــروس  ــه »ع ــط، ب ــن خ ــت ای ــی و ظراف ــت زیبای ــه جه ب

خطــوط اســالمی« لقــب گرفتــه، و 
بــه ایــن خــط در کشــورهای عربــی 
ــق«  ــا »تعلی ــی« ی ــط الفارس »الخ
ــی  ــه برخ ــن ک ــا ای ــد. ب ــی گوین م
ــر  ــعلیق را امی ــط نس ــِر خ ــداع گ اب
ــه  ــا ب ــزی مــی داننــد ام ــی تبری عل
ــش از او  ــه پی ــد ک ــی رس ــر م نظ
خــط نســتعلیق وجــود داشــته و او 
بــرای اولیــن بــار خــط نســتعلیق را 

ــت. ــی درآورده اس ــون خوشنویس ــده و قان ــت قاع تح
در ســده یازدهــم هجــری قمــری میرعمــاد قزوینــی 
مشــهورترین خوشــنویس ایرانــی، خــط نســتعلیق را 
ــی  ــت قطعات ــی و ظراف ــل رســاند و در اوج زیبای ــه تکام ب
ــون در  ــا کن ــه ت ــر جــای گذاشــت. ک ــدگار از خــود ب مان
مــوزه هــا و کتابخانــه هــای ملــی از آن هــا نگهــداری مــی 

شــود.
میر، از نگاه دیگران

حبیــب اهلل فضائلــی مــی آورد: » بــه اتفــاق خــط شناســان 
و خوشنویســان از آغــاز اختــراع خــط نســتعلیق تــا مــدت 
ــن  ــی ای ــه خوشنویس ــان عرص ــم پهلوان ــرن و نی ــک ق ی
خــط، میرعلــی هــروی بــود و عنــوان میرمطلــق در ایــن 
مــدت بــه آن یکتــا اســتاد اطــالق میشــد و کمــال خــط 
ــه  ــا در نیم ــه داشــت ت ــوان مالزم ــن عن ــا ای نســتعلیق ب

دوم قــرن دهــم در زمــان حیــات بابــا شــاه، خوشــنویس 
دیگــری ظهــور کــرد کــه بــا آمــدن وی فصــل درخشــانی 
در تاریــخ خوشنویســی نســتعلیق بــاز شــد و جملــه آثــار 
گذشــتگان حتــی میرعلــی هــروی را تحــت الشــعاع قــرار 
ــزاران خوشــنویس  ــان ه ــه از می ــود ک ــاد ب داد، او میرعم
ــرده  ــی ک ــرن خودنمای ــدت شــش ق ــه در م نســتعلیق ک
بیــادگار  از خــود  آثــاری  و  انــد 
ســرآمد  گذشــتند؛  و  گذاشــتند 
ــن خــط را  ــد و حــد ای ــه گردی هم
ــاد در  ــانید. میرعم ــاز رس ــه اعج ب
ــد  ــت ی ــم و قــدرت کتاب لطافــت قل
بیضــا میکــرد و خــط وی بــدون 
اصــالح هــم اســتوار و هــم خــوش 
ــن  ــی را نمکی ــم خف ــود؛ ه ــدام ب ان
مینوشــت و هــم جلــی را اســتوار و 

ــیرین.«   ش
و در ادامــه مــی گویــد: »از جملــه میــر عبدالغنی تفرشــی 
از خوشنویســان و شــعرای معاصــر میــر، در یــک رباعــی 

وی را ببهتریــن وجهــی ســتوده و چنیــن ســروده اســت:
تا کلک تو در نوشتن اعجاز نماست
بر معنی اگر لــفظ کند ناز رواست
هر دایره ترا فـــلک حــلقه بگوش

هر مـد ترا مـدت ایـام بـــهاست«  
ــرا  ــر رحیمــی( کــه آن ــف )مآث ــدی مؤل ــی نهاون »عبدالباق
ــف  ــال 1025 تالی ــان در س ــان خان ــم خ ــام عبدالرحی بن
ــات  ــران مالق ــال 1007 در ای ــاد را بس ــخصا میرعم و ش
کــرده، وی را چنیــن یــاد کــرده اســت: »ســیادت و نقابــت 
پنــاه وحیدالزمانــی میرعمــاد قزوینــی کــه در نســختعلیق 
خــط نســخ بــر  خطــوط اســتادان ســابق کشــیده، قطعــه  

در سده یازدهم هجری قمری 
میرعماد قزوینی مشهورترین 

خوشنویس ایرانی، خط نستعلیق را 
به تکامل رساند و در اوج زیبایی و 
ظرافت قطعاتی ماندگار از خود بر 
جای گذاشت. که تا کنون در موزه 
ها و کتابخانه های ملی از آن ها 

نگهداری می شود.
9



سال اول/ شماره دوم/ اردیبهشت 1395ماهنامه دینی، اجتماعی و حقوقی اهل سنتسال اول/ شماره دوم/ اردیبهشت 1395ماهنامه دینی، اجتماعی و حقوقی اهل سنت

ای  نوشــته نــزد ایــن کمینــه بــود...«    
ــاد  ــورد میرعم ــادی در م ــره نصرآب ــاب تذک ــب کت صاح
ــط  ــت خ ــن اس ــت قزوی ــاد از والی ــد: »میرعم ــی نویس م
نســخ تعلیــق را بمرتبــه ای رســانده کــه حمــل بــر اعجــاز 
ــر  ــه خــط می ــاد آنســت ک ــرد بعضــی را اعتق ــوان ک میت

ــب  ــی صاح ــر عل ــال می ــط م از خ
ــت.«   ــر اس ــن ت حس

میرعمــاد  خــط  هنــری  ارزش 
بخاطــر زیبایــی خطــش نــه تنها در 
ایــران، بلکــه در دربــاره پادشــاهان 
ــز  ــد نی ــان هن ــی و گورکانی عثمان
آوازه ای بســیار بلنــد داشــت. و 
ــی  میرعمــاد یــک شــخصیت فرامل
ــود. خــط میرعمــاد در  ــی ب و جهان
ــد از  ــا بع ــرن ه ــودش و ق دوره خ
وفاتــش زیباتریــن و لطیــف تریــن 

ــه مشــق از خــط وی  ــران ب ــا دیگ ــه بعده ــوده ک خــط ب
ــی شــوند.  ــه م ــر گفت ــه نحــوی شــاگرد می ــه و ب پرداخت
ارزش خــط میــر چنــدان بــاال بــود کــه در زمــان حیاتــش 
ــی از  ــگام شــهادت یک ــی شــد و هن ــا طــال معاوضــه م ب
ثروتمندتریــن مــردان ایــران بــوده چنــان کــه وزیــر وقــت 

نتوانســت خانــه اش را بخــرد. 
مذهب میر

ــر  ــودن می ــیعه ب ــر ش ــر ب ــندگان معاص ــی از نویس برخ
ــدان حســنی از  ــر ایــن کــه میــر از خان ــد و ب اصــرار دارن
ــه اســت او را  ــی رضــی اهلل عن ــام حســن مجتب نســل ام
ــا تجاهــل برخــی  ــت ی ــه جهال شــیعی مــی داننــد. بنــا ب
ــی  ــراز م ــب وی اب ــورد مذه ــیعه در م ــندگان ش از نویس
کننــد، کــه میرعمــاد در کتیبــه هایــش بــه مــدح خانــدان 

اهــل بیــت پرداختــه در حالــی کــه در کتیبــه هــا و مرقــع 
هــای بجــا مانــده از او هیــچ اشــارتی بــه خلفــا دیــده نمی 
شــود. و ایــن خــود دلیلــی بــر شــیعه بــودن وی می باشــد. 
حــال آن کــه میرعمــاد در دور انحطــاط ایــران یعنــی دوره 
صفویــت خونخــوار مــی زیســته اســت و بســیاری از علمــا 
و اندیشــمندان آن عصــر بخاطــر 
ــد و  ــه هن ــوس ب ــان و نام ــظ ج حف
ــی  ــدند و آنان ــده ش ــی پناهن عثمان
ــتند  ــائلی نتوانس ــه مس ــا ب ــه بن ک
ــر  ــه خاط ــار ب ــد ناچ ــرت کنن هج
حفــظ جــان و نامــوس، عقیــده 
ــد. از  ــراز نکردن ــکارا اب ــود را آش خ
دیربــاز خانــدان ســیفی مشــهور بــه 
ــوان  ــی ت ــه م ــد ک ــوده ان ــنن ب تس
ــف  ــن عبداللطی ــي ب ــر یحی ــه امی ب
ــای  ــي )متوف حســني ســیفي قزوین
962 هـــ ق( از بــزرگان اهــل ســنت بــه همــراه فرزنــدش 
ــه  ــه ب ــه ک ــالء الدول ــر ع ــرادرش می ــف و ب ــر عبدالطی می

ــرد.   ــاره ک ــد؛ اش ــد گریختن هن
و برخــی تســنن کاذب را بــرای او رقــم زده تــا بــه نحــوی 
ــکار نماینــد. حــال  ــودن وی را ان بتواننــد وجهــه ســنی ب
ــر  ــب می ــه مذه ــخ، ب ــب تاری ــیاری از کت ــه در بس آن ک
ــاه  ــتور ش ــه دس ــهادت وی ب ــده و ش ــادی ش ــارات زی اش
ــه  ــه: »ک ــه صراحــت گفت ــه ب ــوی شــیعی، ک ــاس صف عب
هیــج کــس نیســت ایــن ســنی را بکشــد.« دلیلــی متقــن 

ــودن وی مــی باشــد. ــر ســنی ب ب
نصرآبــادی در تذکــره خــود مــی نویســد: »از غلــوی کــه 
ــه  ــن علی ــر المومنی ــت امی ــی در محب ــاس ماض ــاه عب ش
الســالم داشــته بــا او عــداوت بهــم رســانیده مقصــود بیک 

برخی تسنن کاذب را برای او 
رقم زده تا به نحوی بتوانند وجهه 

سنی بودن وی را انکار نمایند. حال 
آن که در بسیاری از کتب تاریخ، به 
مذهب میر اشارات زیادی شده و 
شهادت وی به دستور شاه عباس 

صفوی شیعی، که به صراحت گفته: 
»که هیج کس نیست این سنی را 

بکشد.« دلیلی متقن بر سنی بودن 
وی می باشد.
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را گفــت: کــه هیــچ کــس نیســت ایــن ســنی را بکشــد، 
مقصــود بیــک بهمیــن گفتــه در همــان شــب وقتــی کــه 

میــر بحمــام میرفــت او را کشــت.«  
ــاد،  ــت: »میرعم ــده اس ــط آم ــک خ ــاد مل ــاب عم در کت
برخاســته از خانــدان ســیفی حســنی اســت. ایــن طایفــه، 
ــی  ــوب م ــن محس ــابقه قزوی ــا س ــی و ب ــدان قدیم از خان
ــن  ــیف الدی ــی س ــه قاض ــواده ب ــن خان ــب ای ــوند. نس ش
محمــد حســنی، قاضــی القضــات ســلطانیه، قزویــن، ابهــر، 
زنجــان و طارمیــن در قــرن هشــتم هجــری قمــری مــی 
رســد. وی از علمــای بــزرگ قزویــن در عصــر اولجایتــو و 

ــود.«   ــرو مذهــب شــافعی ب پی
ادامه دارد...

)1( جــواد بختیــاری )زاده ي 1335 در بروجــرد( از اســتادان برجســته 
خوشنویســی و خــط نســتعلیق معاصــر ایــران اســت. او فــارغ التحصیل رشــته 
الکترونیــک از دانشــگاه شــیراز و نقاشــی از دانشــکده هنرهــای زیبــا تهــران 
اســت. بختیــاری از اســتادان طــراز اول خوشنویســی کشــور اســت و در خــط 
نســتعلیق بــه دارنــده خــط طالیــی شــهرت یافتــه کــه نشــان از اعتبــار وی 
اســت. در ســال 1376 برنــده جشــنواره جهانــی خوشنویســی تهــران شــد.

ــلطان از  ــو هشــتمین س ــا الجایت ــو ی ــده اولجایت ــد خدابن ــلطان محم )2( س
ــود. ــان ب سلســله ایلخان

)3( لغت نامه دهخدا، واژه عماد قزوینی. 
ــی،  ــب اهلل فضائل ــالمی(، حبی ــوط اس ــق در خط ــط )تحقی ــس خ )4( اطل

اصفهــان: انتشــارات مشــعل، چــاپ دوم 1360، ص 522 و 524.
ــی، تهــران:  ــادی اصفهان ــادی، میــرزا محمــد طاهــر نصرآب )5( تذکــره نصرآب

ــاه 1317 خورشــیدی، ص 207  ــان، مهرم ــه ارمغ چاپخان
ــه تاریــخ ایــران بعــد از اســالم، فریــدون اســالم نیــا، ارومیــه:  )6( نگاهــی ب

.PDF 239 ــه، ص ــم: صفوی 1382، انتشــارات حســینی اصــل، فصــل نه
ــی، تهــران:  ــادی اصفهان ــادی، میــرزا محمــد طاهــر نصرآب )7( تذکــره نصرآب

ــیدی، ص 207 و 208. ــاه 1317 خورش ــان، مهرم ــه ارمغ چاپخان
)8( عمــاد ُملــک خــط )زندگــی و آثــار میرعمــاد ســیفی حســنی قزوینــی(، 

مهــدی نــوری محمــدی، تهــران: نشــر علمــی 1394، ص 27.

)7(

)8(
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مصاحبه با مهندس 
احسان فتاحی

را  تشــکر مــی کنیــم کــه دعــوت مــا 
در دومیــن شــماره نشــریه راوی لبیــک 
گفتیــد. خوشــحالیم کــه شــما را در ایــن شــماره داریــم 
ــته  ــر داش ــا همدیگ ــی ب ــی خوب ــه همراه ــم ک و امیدواری

ــیم. باش
ــرام  ــرض ســالم و ادب و احت ــا ع ــی: ب ــدس فتاح مهن
خدمــت شــما و خواننــدگان مجلــه ی خــوش قلمتــان. از 
اینکــه قرعــه ی دوم بــه نــام مــن افتــاده اســت خوشــحالم 
و تــا جایــی کــه مــی توانــم بــه ســواالت شــما پاســخگو 

هســتم.
ــن  ــا ای ــم ب ــت داری ــد؛ دوس ــود بگویی از خ
ــنا  ــتر آش ــنت بیش ــل س ــوان اه ــال ج فع
شــویم. محیطــی کــه در آن پــرورش یافتیــد 
ــد  ــی توان ــه م ــرا ک ــد چ ــازی کنی ــا تصــور س ــرای م را ب
اطالعــات زیــادی را در دســت مــا و خواننــدگان بگــذارد.
مهنــدس فتاحــی: از دوران کودکــی بــه مســایل 
دینــی عالقــه ی زیــادی داشــتم و از ســن پنــج ســالگی 
ــام شــافعی  ــه مســجد جامــع ام ــدر خــود ب ــه همــراه پ ب
کرمانشــاه میرفتــم. ســر کالس اســتاد حــاج ولــی محــی 
ــت  ــان دوران تح ــم. در هم ــاد گرفت ــرآن را ی ــی ق الدین
ــن  ــودم و ای ــی ب ــائل مذهب ــادر در مس ــدر و م ــویق پ تش
ســببی گشــت تــا قــرآن را حفــظ کنــم. از طــرف دیگــر 
ــه ام روز  ــی عالق ــل ماموســتا ربیع ــرادی مث ــا وجــود اف ب
بــه روز بــه مســائل دینــی و مذهبــی بیشــتر شــد. دوران 
بســیار خــوب و طالئــی بــود هماننــد خوابــی بســیار کوتاه 

ــا  ــه ی م ــدار شــد. گل سرســبد جامع ــد از آن بی ــه بای ک
»ماموســتا مــال محمــد ربیعــی« - اهلل رحتمــش کنــد - را 
ــخصیتی  ــن ش ــن چنی ــن رفت ــا از بی ــد و ب ــا گرفتن از م
ــواده  ــد. خان ــان وارد ش ــه و فرهنگم ــه جامع ــه ای ب لطم
ــتم و  ــالم داش ــن اس ــه دی ــی ب ــدل و ملتزم ــاده و معت س
ــواده  ــرف خان ــویق از ط ــاد تش ــم ایج ــه گفت ــور ک همانط
باعــث شــد تــا در بســیاری از مــدارس دینــی کردســتان 
بــه تحصیــل علــوم دینــی بپــردازم و در محضــر بزرگانــی 
ــر  ــابق«و »دکت ــه س ــام جمع ــزاد ام ــتا به ــون »ماموس چ
احمــد نعمتــی« زانــوی تلمــذ بزنــم. از طرفــی نیــز 
در مجتمــع علــوم دینــی بســتک در خدمــت شــیخ 
ــا عبدالرحمــن پاســاالری و  ــم محمــدی و موالن عبدالکری
ــودم. ــن ب ــای دی ــایر علم ــي و س ــا ســید حیدرکامل موالن
ــا   ــه م ــران ب ــود در ای ــای خ ــت ه از فعالی
بگوییــد. احســان فتاحــی کــه در ایــران بــود 
ــارج  ــران خ ــرد روزی از ای ــی ک ــور نم و تص
شــود چــه ســری فعالیــت هایــی در داخــل ایــران داشــت؟
مهنــدس فتاحــی: در کنــار تحصیــالت دینــی و علمــی 
دارای فعالیــت سیاســی و تالیفاتــی هســتم. فعالیــت هــای 
بنــده در زمینــه حقــوق اقلیــت هــا و مــردم کــرد و زبــان 
مــادری و اهــل ســنت ایــران چــه بــه شــیوه ی فــردی و 

راوي

راوي

راوي
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ــود. دارای تالیفاتــی هســتم  ــه شــیوه ی گروهــی ب چــه ب
کــه مــی تــوان بــه: »آینــه ی هدایــت در توحیــد«، »زنــان 
ــا دجــال«،  ــه مســاوی ب ــت فقی ــدان ســیاه«، »والی در زن

»قلــم هــا را نشــکنید بگذارید بنویســم«، 
»تجویــد بــه زبــان کامــل« ، »خیــر 
ــا  ــاواک ت ــي«، »از س ــس قرن ــن اوی تابعی
قصــاب خانــه اطالعــات«، »قبرســتان 
ــر  ــاب دیگ ــن کت ــدارد« و چندی ســقف ن

اشــاره کــرد.
امــا همــان طــور کــه مــی دانیــد تحمــل 
چنیــن فعالیــت هایــی در هیکلــه ی 
ــن  ــدارد. ای ــود ن ــالمی وج ــوری اس جمه
فضــای  بــه  دینــی  دیکتاتــوری  جــو 
ــود.  ــرده ب ــه ک ــز رخن ــا نی ــگاه ه دانش
تــا جایــی کــه در 
مهندســی  دوره 
خــود مجبــور بــه 

ــر  ــاران پیامب ــورد ی ــره در م مناظ
ــر  ــن ب اســالم شــدم و چیرگــی م
آنــان در ایــن مناظــره باعــث شــد 
ــه  ــد. ب ــات بدهن ــه وزارت اطالع ــده را ب ــزارش بن ــه گ ک
ــتگیر  ــاه دس ــجویان دو م ــان دانش ــویش اذه ــام تش اته
شــدم. حــرف هایــی  شــنیدم کــه واقعــا بازگــو کــردن آن 
ســخت اســت. »تصــور کنیــد دســتگاه امنیتــی کــه به من 
بگویــد بــه جــای غــذا و آب، از ادرار خــودت تغذیــه کن تا 
چــه حــد مــی توانــد ســفاک و خــون ریز باشــد! بعــد از آن 
از حــق ادامــه تحصیــل ممنــوع شــدم. در جریــان پیگیری 
ــه مــن گفــت: از  هــای خــود هیئــت رئیســیه دانشــگاه ب
ــه  ــالغ شــده کــه ب ــان اب ــه آن ســوی ســازمان ســنجش ب

دســتور ســازمان اطالعــات احســان فتاحــی حــق ادامــه 
تحصیــل در مقطــع دکتــرا را نــدارد. خیلــی دوســت دارم 
کــه آقــای »شــهرام اکبــری« معــروف بــه »شــجاعی« از 
مامــوران اطالعــات کرمانشــاه و از افــرادی 
کــه بســیاری از جوانــان اهــل ســنت کــرد 
را دســتگیر و شــکنجه کــرد ایــن مصاحبــه 
ــد.  ــه دســت او برس ــد و نشــریه ب را بخوان
چــرا کــه او مســبب دســتگیری و شــکنجه 
بســیاری از جوانــان بــی گنــاه اهــل ســنت 

ــود.  ب
فقیــه  کتاب«والیــت  مدتــی  از  بعــد 
مســاوی بــا دجــال«را نوشــتم کــه ســبب 
ــا  دســتگیری مــن شــد. دســتگیری کــه ب
ــود  ــراه ب ــي هم ــای فراوان ــت و آزار ه اذی
کــه فقــط خداونــد از آن اطــالع دارد. بنــده 
ــدم و در  ــت ش ــفند 91 بازداش در 11 اس
ــل  ــرا داخ ــد م ــال بع ــاه س ــت م اردیبهش

ــد. ــهر انداختن ــرون ش ــرده و در بی ــی ک گون
ــر  ــت از 23 مه ــادم هس ــه ی ــتگیری ک ــن دس در آخری
ــتگاه  ــال 93 در بازداش ــفند س ــا 26  اس ــال 92 ت ــاه س م

ــودم. ــات ب اطالع
ــات آن را  ــدید؟ جزئی ــتگیر ش ــه دس چگون

ــد؟ ــان کنی ــد بی ــی توانی م
مهنــدس فتاحــی: یــادم هســت کــه بــه 
ــاز  ــان ب ــه، درب را برایش ــور خان ــردن کنت ــگاه ک ــه ن بهان
کــردم. بــا هجومــی مواجــه شــدم. از آن بــه بعــد چیــزی 
ــک  ــد. ی ــرده بودن ــوش ک ــرا بیه ــون م ــت چ ــادم نیس ی
تفتیــش کلــی و جزئــی از خانــه کردنــد. مــدارک و کتــاب 
هــای مــن را برداشــتند. چشــم کــه بــاز کــردم دیــدم در 

راوي

دارای تالیفاتی هستم 
که می توان به: »آینه ی 

هدایت در توحید«، »زنان 
در زندان سیاه«، »والیت 
فقیه مساوی با دجال«، 

»قلم ها را نشکنید 
بگذارید بنویسم«، 

»تجوید به زبان کامل« ، 
»خیرتابعین اویس قرني 
»، »ازساواك تا قصاب 

خانه اطالعات »، »قبرستان 
سقف ندارد«و چندین 

کتاب دیگر
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جایــی هســتم بیشــتر از اینکــه شــبیه بازداشــتگاه باشــد 
شــبیه شــکنجه گاه بــود و بــه حــق هــم ایــن گونــه بــود. 
شــکنجه شــدم و اآلن دچــار مشــکالتی در لگــن هســتم 
ــاب خــوردن و حرکــت و دفــع کــردن هنــوز رنــج  و در ب
ــن  ــش تعیی ــناریوی از پی ــس از آن وارد س ــرم. پ ــی ب م

ــار  ــی اجب ــدم. یعن ــات ش ــده ی وزارت اطالع ش
بــه همــکاری و اعترافــات تلویزیونــی ســاختگی. و 
بــه شــرط جاسوســی بــه قیــد وثیقــه آزاد شــدم. 
بعــد از آن بالفاصــه در 13 فروردیــن 94 کشــور 

را تــرک کــردم.
در کل بیــش از 25 بــار بنــده مهمان بازداشــتگاه 

هــای اطالعــات بــودم و در آنجــا حبــس و شــکنجه 
ــده صــادر شــده اســت،  ــدام بن ــم اع ــی حک شــده ام حت
ــی توانســتم از آن شــرایط خــود را رهــا کنــم. بعــد از  ول
ــواده ام تحــت شــکنجه هــای روحــی و  ــران خان تــرک ای
اجتماعــی فراوانــی قــرار گرفتنــد. در خــارج از ایــران هــم 
بــه دنبالــم بودنــد چــرا کــه تــرس ایــن را داشــتند پــای 

ــه ســازمان هــای حقــوق بشــری برســد. بنــده ب
حقــوق بشــر را در ایــران چگونــه مــی 

بینیــد؟
مهنــدس فتاحــی: طبعــا 
ــی از  ــران یک ــر در ای ــوق بش ــه حق قضی
مســلمات و بدیهیــات در نــزد همگــی 
ــوم  ــالب ش ــن انق ــت. ای ــا اس ــردم دنی م
ــه تنهــا  کــه در ســال 57 رقــم خــورد، ن
ــراه  ــه هم ــران را ب ــردم ای ــی م نارضایت
داشــت بلکــه حتــی مــردم خــارج از 
ایــران نیــز از ایــن همــه نارضایتــی اطالع 

داشــتند. آیــا مــا چیــزی بــه نــام جمهوریــت و اســالمیت 

در رژیــم ایــران مــی بینــم؟ آیــا مطبوعــات آزادی عمــل 
ــد و بررســی  ــازه نق ــگاران اج ــه ن ــه روزنام ــا ب ــد؟ آی دارن
ــا  واقعــی مشــکالت اجتماعــی مــردم داده مــی شــود؟ آی
در مجلــس خبــرگان کســی به عمــل رهبری ایــرادی وارد 
کــرده اســت؟ ایــراد کــه هیــچ بلکــه نقــد؟! حقــوق بشــری 
کــه مــا بــه دنبــال آن هســتیم ایــن اســت کــه 
ــون اساســی جمهــوری  تمــام کاســتی هــای قان

ــم. ــان کنی اســالمی را  بی
ــت  ــری رعای ــوق بش ــوع حق ــچ ن ــران هی در ای
ــران،  ــر کارگ ــر قش ــوق بش ــه حق ــود ن ــی ش نم
نــه حقــوق بازنشســتگان و روزنامــه نــگاران و نــه 

ــران. ــنت ای ــل س ــه اه ــی و ن ــای مذهب ــت ه اقلی
ــازه  ــوز اج ــا هن ــت ام ــالب گذش ــن انق ــال از ای 37 س
ــرای اهــل ســنت در تهــران داده  ســاخت یــک مســجد ب

ــت! ــده اس نش
کــدام حقــوق بشــر، وقتــی علمــای کــرد و بلــوچ و 
ــی  ــت خواه ــت و تمامی ــن حقیق ــرم گفت ــه ج ــن ب ترکم
ــمندانی  ــاه اندیش ــوند؟ گن ــی ش ــرور م ــود ت ــی خ دین
ــود؟  ــیاد چــه ب ــر س ــی و دکت ــد ضیائ چــون شــیخ محم
گنــاه شــهید مــال محمــد ربیعــی چــه بــود؟ تنهــا گنــاه 
ــت  ــه در جه ــادهای پدران ــواران ارش آن بزرگ

ــود. ــتی ب ــد و یکتاپرس توحی
ــی چــه  ــان سیاســی و عقیدت در مــورد زندانی
ــد گفــت کــه حتــی حــق گرفتــن وکیــل  بای
ــن  ــد؟ در چنی ــی را ندارن ــای علن و دادگاه ه
شــرایطی اســت کــه در طــول ایــن 37 ســال 
دســته دســته جوانــان ایــن مــرز و بــوم، 
ــن شــهید راه حــق  ــن و آیی ــن دی ــان ای جوان
ــد. بنــده در ســازمان  هــای حقــوق بشــری کــه  شــده ان

راوي

در کل بیش از 
25 بار بنده مهمان 

بازداشتگاه های 
اطالعات بودم و در آنجا 
حبس و شکنجه شده 
ام حتی حکم اعدام 

بنده صادر شده است. 
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در آن فعالیــت مــی کنــم نیــز ایــن صــدا را رســانده ام. این 
رژیــم بــه حقــوق دینــی و قومــی هیــچ کــدام از مذاهــب 
و اقــوام توجهــی نــدارد. بــا ایــن وجــود حســاب مــردم از 
ایــن حکومــت جنایتــکار جــدا اســت و مــردم بــه شــدت 
از ایــن رژیــم خســته شــده انــد. امیدواریــم روزی برســد 
کــه ایــن چنیــن افــرادی در دادگاه هــای بیــن المللــی بــه 

جنایــت هــای خــود اعتــراف کننــد.
در اطــالع هســتیم کــه بــا ماموســتا ربیعــی 
ایــن  از  ایــد.  داشــته  نزدیــک  آشــنایی 

ــد. ــا بگویی ــه م ــنایی ب آش
مهنــدس فتاحــی: انســانی متواضــع و فروتــن. از آنجــا 
ــه  ــت ب ــع اس ــتن تواض ــودن، داش ــم ب ــانه ی عال ــه نش ک
مــوازات علــم خــود بســی متواضــع بــود. ســخنانش 
ــر  ــردم تاثی ــر م ــش ب دلنشــین و شــیوایی داشــت. اخالق
مثبتــی مــی نهــاد آنقــدر کــه ســیل عظیمــی از وابســتگی 
هــا بــه ایشــان متوجــه شــد. حتــی اهــل تشــیع نیــز بــا 
ــد و ســواالت  ــی کردن ــاز از ایشــان اســتقبال م ــوش ب آغ

ــی پرســیدند. ــی م دین
ــا ایشــان از یــک رابطــه  رابطــه ی بنــده ب
دو  گیــرد.  مــی  خانوادگــی سرچشــمه 
خانــواده بــا هــم ارتبــاط داشــتند. ایشــان 
آرزوهــای فراوانــی داشــت و بــرای رســیدن 
ــفانه  ــا متاس ــرد، ام ــی ک ــالش م ــه آن ت ب
تقدیــر بــر ایــن بــود کــه از بیــن مــا 
ــی  ــام باق ــه تم ــا نیم ــن آرزوه ــرود و ای ب
ــای  ــه ه ــه در خطب ــان همیش ــد. ایش بمان
نمــاز جمعــه مــی گفتنــد و مــن هــم ایــن 

ــه: ــته ام ک ــه داش ــه نگ ــم همیش ــخنان را در قلب س

دل خالی شود از نور ایــــــمان
شود میدان بازی های راه شیطان

ــی هــای ایشــان را هیــچ وقــت  مــا هــم  زحمــات و خوب
فرامــوش نمــی کنیــم خدماتــی کــه بــه مــردم کــرد مــی 

نمــود.
ــت  ــی جه ــد. ب ــده ای ــکنی گزی ــا س در اروپ
ــوان  ــه عن ــیم ب ــما بپرس ــر از ش ــت اگ نیس
یــک ایرانــی مقیــم اروپــا، نظرتــان در مــورد 

ــت؟ ــا« چیس ــان در اروپ ــزی ایرانی ــن گری ــل »دی معض
مهنــدس فتاحــی: ســوال مهمــی اســت و جــواب دادن 
ــد،  ــی کن ــب م ــا طل ــاعت ه ــی س ــه صــورت تفصیل آن ب
ــل  ــت، جه ــم: غفل ــود را بگوی ــر خ ــر نظ ــر مختص ــا اگ ام
و عــدم تفکــر جوانــان بــه دیــن، تهاجــم ســازمان یافتــه 
ــی و  ــادات دین ــا و اعتق ــاور ه ــف ب ــرای تضعی فرهنگــی ب
ــی  ــی و مذهب ــای دین ــخصیت ه ــب ش ــن تخری همچنی
ــی  ــن اســباب دانســت. از طرف ــم تری ــوان از مه ــی ت را م
ــت  ــخ درس ــدم پاس ــان و ع ــن جوان ــبهات بی ــار ش انتش
بــدان هــا، تمایــل جوانــان بــه فرهنــگ غــرب بــا وجــود 
عــدم شــناخت چنیــن فرهنگــی و از ســوی 
دیگــر مشــکالت اقتصــادی و داخلــی کشــور 
ایــران، فقــر، بیــکاری و حــزب گرایــی اهــل 
دیــن در بیــن یکدیگــر نیــز از زمــره ی ایــن 

اســباب هســتند.
و  دیــن  »مــا  گفــت:  مــی  خمینــی 

شــما  ر دنیــای 
ــم«.  ــی کنی ــاد م آب
ــن  ــس ای ــروز عک ام
و  اســت  آمــده  پیــش  قضیــه 
جــوان ایرانــی از آن اســالمی کــه 

راوي

راوي

ایشان آرزوهای 
فراوانی داشت و برای 
رسیدن به آن تالش 
می کرد، اما متاسفانه 
تقدیر بر این بود که 
از بین ما برود و این 

آرزوها نیمه تمام باقی 
بماند. 
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خمینــی مــی گفــت بیــزار شــده. آزادی فســاد و بــی بنــد 
ــی از نوکیشــان مســیحی  ــاری در غــرب، حمایــت مال و ب

ــی در  ــر راحت ــه ب ــا اضاف ــب  کلیس از جان
عبــادات در قالــب بخشــش گنــاه و اعتــراف 
نیــز از زمــره اســباب دیــن گریــزی جوانــان 
مســلمان اســت. نمــی تــوان هجــوم رســانه 
ــر  ــود دارد را در نظ ــالم وج ــر اس ــه ب ای ک
ــاد  ــدف ایج ــه ه ــه ب ــی ک ــت. هجوم نگرف
لطمــه بــه اســالم و مســلمانان صــورت مــی 
گیــرد. حتــی در بســیاری از مــوارد گــزارش 

ــه ی مناســب  ــود بهان ــه دلیــل نب ــان ب شــده اســت جوان
بــرای پناهندگــی در اروپــا مجبــور بــه تغییــر دیــن اســالم 

ــوند!! ــی ش ــیحی م ــه مس ب
بــا ایــن وصــف فعالیــت هــای شــما در اروپــا 
ــه  ــود گرفت ــه خ ــمایلی ب ــکل و ش ــه ش چ

ــد؟ ــی کنی ــا چــه م اســت؟ در اروپ
ــده در  ــای بن ــت ه ــه فعالی ــی: از جمل ــدس فتاح مهن
ــون هــای حقــوق بشــری ایرانیــان،  ــا شــرکت در کان اروپ
دفــاع از حقــوق اهــل ســنت، اقلیــت هــا و اقــوام اســت.
ــایت  ــا و س ــزاری ه ــاوت در خبرگ ــاالت متف نگاشــتن مق

ــود دارم. ــه ی خ ــز در کارنام ــف را نی ــای مختل ه
ــم در  ــی توان ــه م ــی ک ــا جای ــت ت ــن اس ــر ای ــعیم ب س
رســانه هــا حضــور داشــته باشــم و مشــکالت اهــل ســنت 
را بــرای جهانیــان بازتــاب دهــم. چــرا کــه مذهــب اهــل 
ــه  ــدا ب ــن ص ــد ای ــت و بای ــوم اس ــران مظل ــنت در ای س
گــوش جهانیــان برســد. ســازمان حقــوق بشــر هــم بایــد 
بــه صــورت ذره بینــی آن را بررســی کنــد. در اینجــا الزم 
اســت اشــاره کنــم کــه وجــود شــبکه هــای ماهــواره ای 
ــان، توانســت نقــش مناســبی در  اهــل ســنت فارســی زب

ــته  ــی داش ــه جهان ــرای جامع ــن مشــکالت ب ــی ای بازگوی
ــت خوشــحالم. ــن باب ــده از ای باشــد و بن

آقــای  درددل  و  هــا  ناگفتــه 
چیســت؟ فتاحــی 

ــی: در اینجــا  ــدس فتاح مهن
ــی اســت کــه از ســال  ــه نانجیبان ــم ب خطاب
افتادنــد  مــردم  بجــان  چمــاق  بــا   57
ــرک و  ــر و ت ــرب و ل ــارس و ع ــردم ف و م
ــته  ــته دس ــن را دس ــوچ و ترکم ــرد و بل ک
تیــر بــاران کردنــد. نانجیــب آنهایــی بودنــد 
کــه طالقانــی را مســموم کردنــد و تمــام روحانیــون ضــد 
ــه  ــری را ب ــریعتمداری و منتظ ــل ش ــه، مث ــت فقی والی
تبعیــد و زنجیــر کشــیدند. نانجیــب آنهایــی بودنــد کــه بــا 
خفقــان و ســرکوب بــه دســتگیری و اعــدام روشــنفکران 
پرداختنــد و قتلهــای زنجیــره ای راه انداختنــد و هــر 
صــدای اعتــراض را جاســوس و صیهونیســت و ضــد 
ــد و  ــر نامیدن ــه گ ــق و فتن ــت و مناف ــالب و شاهپرس انق

ــتند. ــا شکس ــت و پ دس
نانجیــب آنهایــي هســتندکه خــون بــي گنــاه علمــا 
وجوانــان اهــل ســنت را بخاطــر ضعــف حکومــت و دروغ و 
خرافــات مذهبــي خــود ریختنــد. نانجیــب آنهایــی بودنــد 
کــه وعــده اتوبوس و مدرســه و بهداشــت مجانی و بهشــت 
را دادنــد و بجایــش بحــران گروگانگیــری و جنگ 8 ســاله 
ــکاری و  ــی و بی ــازی و گران ــی س ــب اتم ــک و بم و موش
اعتیــاد و فحشــا را ارائــه دادنــد. نانجیــب آنهایــی هســتند 
کــه همچنــان میلیاردهــا پــول مــردم ایــران را غــارت مــی 
کننــد و بــا ســرکوب و اعــدام و دروغ و اتهــام و تهدیــد و 
تبعیــد و اسیدپاشــی و شــالق و شــکنجه مــی خواهنــد بــه 

چپــاول ادامــه دهنــد.

راوي

 از جمله فعالیت های 
بنده در اروپا شرکت 
در کانون های حقوق 
بشری ایرانیان، دفاع 
از حقوق اهل سنت، 

اقلیت ها و اقوام 
است.

راوي
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ــه کارش  ــت اهلل هســت ک ــب آن یکــی حضــرت آی نانجی
ــت اهلل هــم کــه  ــن یکــی آی تجــارت الســتیک اســت، ای
کارش تجــارت شــکر اســت، آن یکــی امــام جمعــه 
ــه  ــان رابط ــتان ش ــای شهرس ــف زنه ــا نص ــه ب ــم ک ه
غیرافالطونــی داشــته، ایــن یکــی حضــرت آقــا هــم کــه 
بــاالی منبــر اســتندآپ کمــدی مــرغ و خــروس اجــرا مــی 
کنــد، آن یکــی حجــت االســالم کــه تخصصــش جــوراب 

ــوده. ــتارالیت ب اس
ــرا  ــت اوپ ــال اس ــه 37 س ــم ک ــی ه قرائت
وینفــری حــزب اهلل شــده، قرآنــی را کــه در 
23 ســال نــازل شــد، ســی و هفــت ســال 
ــش  ــزء دوم ــه ج ــوز ب ــرده هن ــیر ک تفس
نرســیده، در عــوض خــودش کمدیــن 

ــده. ش
آن یکــی را هــم کــه بــه اتهــام زنــای 
محصنــه، رابطــه نامشــروع بــا اجنــه، 
ــد  ــتگیر کردن ــا ارواح دس ــژه ب ــط وی رواب

ــل  ــه دلی ــه ب ــه آفتاب ــر حمل ــه در اث ــم ک ــی ه ــن یک و ای
اخــالق خانوادگــی، وردســت ناموســش بکلــی دچــار 
غیبــت کبــری شــد، نانجیــب آن اســت کــه شــیطان بایــد 
ــد  ــازه جامــع المقدمــات را پیــش شــجونی بخوان ــرود ت ب
ــب،  ــش طائ ــه را پی ــان و لمع ــش پناهی ــیوطی را پی و س
تــازه وقتــی وارد درس خــارج شــد، بــرود پیــش آیــت اهلل 
مصبــاح و از شــدت خجالــت از قــم فــرار کنــد و بــرود بــه 

ــودا. ــر برم جزای
نانجیــب آن اســت کــه مثــل آیــت اهلل مصبــاح از قــم ســه 
ــی  ــر کوبای ــرای اینکــه ه ــد، ب ــن را دور بزن ــره زمی دور ک
را مســلمان کنــد یــک میلیــون دالر از بیــت المــال پــول 
بگیــرد؟ کــه چــی؟ کــه در کشــور کوبــا بعــد از ســی ســال 

چهارصــد تــا مســلمان شــیعه نمــاز 
بخواننــد. آنوقــت هــر ســال چهــل 
ــن  ــی دی ــم ب ــوی ق ــر ت ــزار نف ه

بشــوند؟
ــون  ــک میلی ــی ی ــر ماه ــما اگ ش
دالر در قــم صــرف رفــاه مــردم 

ــا  ــی از کوب ــه بخواه ــی آوری ک ــم نم ــلمان ک ــی مس کن
ــی.  ــوه کن ــد انب ــلمان تولی مس

بعــد معــاون سیاســی اســتاندار تهــران گفته: 
» نــود درصــد جوانــان مــا امــروز بــه واســطه 
ــه  ــالم فاصل ــا از اس ــی م ــای سیاس رفتاره
ــکار  ــتی چ ــار داش ــس انتظ ــد.« پ ــه ان گرفت
ــه  کننــد؟ انتظــار داشــتی وقتــی یــک دیوان
مثــل احمــدی نــژاد مــی شــود رئیــس 
ــد  ــل احم ــوال مث ــک هی ــور، ی ــور کش جمه
ــران،  ــه ته ــام جمع ــود ام ــی ش ــی م خاتم
یــک ابوالهــول مثــل علــم الهــدی مــی شــود 
امــام جمعــه مشــهد، از صبــح تــا شــب روحانیــون شــیعه 
در تلویزیــون اباطیــل مــی گوینــد و ســالی چهــارده مــاه 
مملکــت عــزا و روضــه خوانــی اســت، جوانــان مملکــت بــه 

ــران؟ ــد جمک ــای الس و گاس برون ج
نانجیــب مفــت خــواران شــعبده بــاز دروغگویــی هســتند 
همچــون خامنــه اي وحســن لبنانــي و مجتهدیــن قــم و 
مشــهد و کربــال و نجــف و بــت کــده هــاي دیگــری دارنــد 
کــه مــردم و جوانــان را بــا وجــود اســالمي کــه دم از آن 

مــي زننــد گریــزان کردنــد.
بلــه شــماها والیــت مــداران خــط رهبــري نانجیــب 

هســتید!!!
پس مبارکتان باشد لکه تاریخي خودتان!

از صبح تا شب 
روحانیون شیعه در 
تلویزیون اباطیل می 
گویند و سالی چهارده 

ماه مملکت عزا و روضه 
خوانی است، جوانان 

مملکت به جای الس و 
گاس بروند جمکران؟
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تشــکر مــی کنیــم کــه همــراه مــا بودیــد. در 
ــی شــما  نهایــت دوســت داریــم ســخن پایان

را بشــنویم.
ــاه  رجــب و  ــام م ــی:  ای ــدس فتاح مهن
بعــد از آن شــعبان و رمضــان در حالــی فــرا 
ــان  ــار جه ــه و کن ــه در گوش ــد ک ــی رس م
شــاهد ظلــم و تجاوز به مســلمانان هســتیم. 
دنیایــی کــه در آن مســلمانان گلولــه و 
ــی کــه  ــد. دنیای موشــک عیــدی مــی گیرن
ــه  ــاد مظلومان ــا صــدای واضــح فری در آن ب
ــا  ــا اخرجن ــه: ربن ــنویم ک ــی ش ــان را م آن
ــل  ــا و اجع ــم اهله ــه الظال ــذه القری ــن ه م
ــن  ــا م ــل لن ــا و اجع ــک ولی ــن لدن ــا م لن

ــه  ــن ســرزمینی ک ــا را از ای ــروردگارا! م ــرا. پ ــک نصی لدن
ســاکنان و فرمانروایــان آن ســتم پیشــه انــد بیــرون ببــر و 
از جانــب خــود بــر مــا سرپرســتی 
قــرار بــده و از ســوی خــود بــر مــا 

ــان. ــاوری برس ی
ــد  ــاه در بن ــوم و بیگن ــراد مظل اف
رژیــم والیــت فقیــه انــواع شــکنجه 
و  کننــد  مــی  تحمــل  را  هــا 
منتظرنــد کســی آنــان را از ایــن وضــع اســف بــار نجــات 
دهــد، حــال آنکــه بــه غیر از اهلل و ســپس شــما مســلمانان 
دیگــر مأوایــی ندارنــد. شایســته اســت همانطــور کــه برای 
ــام عمــر را در شــادی و آســایش مــی خواهیــم،  خــود ای
ــرا  ــم زی ــز در شــادی خــود ســهیم بگردانی دیگــران را نی
ــم  ــن احدک ــت: »ال یؤم ــزرگ ماس ــر ب ــان پیامب ــه فرم ک
ــس  ــچ ک ــه«. هی ــب لنفس ــا یح ــه م ــب ألخی ــی یح حت
ــه  ــه ک ــر آنچ ــا ه ــردد ت ــی گ ــل نم ــن کام ــما موم از ش

بــرای خــود مــی پســندد بــرای بــرادر مســلمان خــود هــم 
ــندد.  بپس

پــس ای مســلمان بــا شــنیدن فریــاد ایــن مظلومــان چــه 
بایــد کــرد؟

ــا  ــلمان م ــران مس ــرادران و خواه ــروز ب ام
مصــر، چچــن،  افغانســتان،  ســوریه،  در 
ــا شــدید  ــران ب ــه خصــوص در ای عــراق و ب
ــا  ــا ب ــن وضــع شــکنجه مــی شــوند. آی تری
ــد دســت روی دســت  ــن همــه حــال بای ای
گذاشــت و عکــس العملــی نشــان ندهیــم؟ 
آیــا بــا ایــن همــه ظلــم و تعــدی بــاز 
ــی  ــکام اله ــلیم اح ــلمان و تس ــود را مس خ
مــی پنداریــم؟ آیــا غیــر از ایــن اســت کــه 
ــلمانان  ــر مس ــا دیگ ــه ب ــت ک ــن اس ــادی ای ــت ش حکم

ــیم؟ ــدرد باش هم
باشــد کــه قانــون حقــوق بشــر و حقــوق تفکــر در تمــام 
ــوص در  ــه خص ــود ب ــازی ش ــه س ــان پای ــورهای جه کش
ــرای دیگــر مناطــق  کشــوری کــه بســتر آشــوب حتــی ب

ــران ماســت. شــده اســت و آن ای
از اینکــه ایــن وقــت را بــه مــن دادیــد و صحبــت هــا مــن 

را خواندیــد کمــال تشــکر را دارم.
بــه امیــد ازادی ایــران از هرگونه مشــکالت، و خوشــبختی 

و ســعادت همگــی شــما عزیزان

»ال یؤمن احدکم حتی 
یحب ألخیه ما یحب 

لنفسه«. هیچ کس از 
شما مومن کامل نمی 
گردد تا هر آنچه که 
برای خود می پسندد 
برای برادر مسلمان 
خود هم بپسندد. 
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 قدم زنان در جهت 
غرب میدان در خیابان 
خسروی نو به سمت 
مسجد فیض حرکت 
کرده نسیم روحانی 
مسجد را در وجودم 
استشمام می کردم

پرواز در زمان
احــراری خلــف ابراهیــم  دوم قســمت 

شــهادت  پیرامــون  خاطراتــم   از  بخشــی  بازخوانــی 

ــزاران و  ــردن نمازگ ــر ک مســجدجامع فیــض مشــهد و پرپ

حفــاظ قــرآن مســجد مکــی

ادامه تحصیل در دانشگاه فردوسی ...
بعــد از بازگشــت از ســفر نــوروزی ســال 63 از هرمــزگان 
ــوده  ــم گش ــدی در زندگی ــه جدی ــارس صفح ــتان ف و اس
شــد. تربیــت معلــم را در خــرداد مــاه بــه پایــان رســاندم 
ــال  ــن س ــروع اولی ــرای ش ــال ب ــان س ــاه هم و در مهرم
ــه شهرســتان چابهــار رفتــم.  تدریــس بصــورت رســمی ب

فــراز و نشــیب هایــی را در طــی ایــن ســال 
هــا پشــت سرگذاشــتم کــه خــود حکایــات 
جالــب و عبــرت آمــوزی در صفحــات تاریــخ 
اهل ســنت ایــران می توانــد باشــد امیدوارم 
آن حــوادث روزی بــر اوراق خاطــرات ثبــت 
گــردد. )همانگونــه کــه ابتدا گفتــم خاطرات 
و سرگذشــت هــر اهــل ســنت ایــران برگــه 
ی از کل تاریــخ فرامــوش شــده اهــل ســنت 

ــم خــورد کــه  ــر چنیــن رق اســت.( در هــر صــورت تقدی
در ســال 67 در دانشــکده دکتــر علــی شــریعتی دانشــگاه 
ــرب  ــات ع ــان وادبی ــی زب ــهد در کارشناس ــی مش فردوس
قبــول شــوم. بســب فعالیــت هــای مذهبــی دو ســالی بــود 
ــکار  ــغول ب ــده و در کادر اداری مش ــس ش ــوع التدری ممن
ــودم و نمــی توانســتم در رشــته هــای آموزشــی ادامــه  ب
ــل از  ــه تحصی ــه فرصــت ادام ــرای آنک ــم ب ــل بده تحصی
ــت  ــکده ثب ــا در دانش ــم ت ــهد رفت ــه مش ــرود ب ــتم ن دس

ــن  ــار دیگــر داســتان م ــه ب ــود ک ــان ب ــن زم ــم. در ای کن
و مســجد شــیخ فیــض آغــاز گشــت. ســعی کــردم پنــج 
ــوی  ــه س ــوس ب ــا اتوب ــدان ب ــر از زاه ــد از ظه ــنبه بع ش
ــوس ســاعت 8 صبــح جمعــه  ــم. اتوب مشــهد حرکــت کن
بــه ترمینــال مشــهد رســید دیگــر از گاراژهــای نخ ریســی 
خبــری نبــود .ترمینــال دقیقــا روبــروی حــرم امــام رضــا 
در ضلــع جنوبــی شــهر قــرار داشــت. ســوار تاکســی شــدم 
در حاشــیه فلکــه آب پیــاده شــدم قــدم زنــان در جهــت 
غــرب میــدان در خیابــان خســروی نــو بــه ســمت مســجد 
فیــض حرکــت کــرده نســیم روحانــی 
مــی  استشــمام  وجــودم  در  را  مســجد 
کــردم از کوچــه بــازار سرشــور گذشــتم تــا 
ــه کوچــه مســجد رســیدم. شــیب نســبتا  ب
ــه اهلل  ــوی خان ــه س ــرا ب ــه م ــم کوچ مالی
مــی کشــاند! ســاعت حــدود 9 و نیــم صبــح 
ــی  ــت جامــی و خواف ــان ترب ــود هــم وطن ب
و تایبــادی را بــا عمامــه هــای ســفید 
مــی دیــدم کــه در مســیر کوچــه همراهــم هســتند بلــه 
ســاعت نزدیــک ده صبــح روز جمعــه بــود هنــوز 2 ســاعت 
ــا فضــای پرشــور اطــراف مســجد  ــود ام ــده ب ــا اذان مان ت
ــنایی را  ــر آش ــه تصاوی ــیه کوچ ــای حاش ــروش ه و کتابف

ــه نمایــش مــی گذاشــت. برایــت ب
ــدم  ــی دی ــی را م ــران جوان ــران و پس ــود دخت ــب ب جال
ــاده  ــهد آم ــه مش ــام ب ــت ن ــرای ثب ــن ب ــون م ــه همچ ک
ــرک  ــا تب ــه را ب ــالت عالی ــی خواســتند تحصی ــد و م بودن
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در شــرکت نمــاز جمعــه مســجد فیــض آغــاز نماینــد. 
در کنــار درب ورودی دفتــر مولــوی مخدومــی جمعــی 
از علمــای خراســان حضــور داشــتند. ســالمی کــردم و 
ــه و محــل  ــه ســوی طبقــه دوم مســجد کــه کتابخان ب
اجتمــاع جوانــان بــود رفتــم جمع پرشــوری از دوســتان 
قدیمــی و جدیــد را مالقــات کــردم. هنــوز آن لحظــات 
ــه  ــه ای از کتابخان ــر دارم در گوش ــکوه را بخاط ــا ش ب
ــرا  ــه ظاه ــود ک ــرادر کــردی ب ــد ب نشســتم کاک حمی
ــتان  ــت دوس ــده داش ــه عه ــه را ب ــئولیت کتابخان مس
ــد. کاک  ــده بودن ــن آم ــل م ــم مث ــدی ه ــرد جدی ک
عطــا، کاک لقمــان، کاک عرفــان، کاک هــادی، بــرادران 
خوافــی، خواجــه یحیــی دوســتان بلــوچ قدیمــی. ایــن 
همــه صمیمیــت و نشــاط مــرا کــه چنــد ســال بــود در 
ــس  ــت از تدری ــت و ممنوعی ــد و محرومی ــج و تبعی رن
بــودم بــه وجــد آورده بــود بــرادر مهربــان و میانســالی 
ــام کاک  در کنــار مــا کــه او هــم در تبعیــد بــود بــه ن
محمــد فضــای کتابخانــه را سرشــار از معنویــت کــرده 
بــود. گویــا در کنــار اعضــای خانــواده ام هســتم. چنــان 
مشــعوف بــودم کــه نفهمیــدم چگونــه نمــاز جمعــه را 
خوانــدم و در معیــت ماموســتا کاک محمــد بــه منطقــه 
ــرای  ــرد ب ــتان ک ــی از دوس ــا جمع ــهد ب ــیدی مش س
ــد  ــب باش ــان جال ــاید برایت ــم... ش ــار رفت ــرف ناه ص
کــه هنــگام صــرف ناهــار خجالــت کشــیدم کــه نکنــد 
مهمــان ناخوانــده هســتم بــه همیــن خاطــر بگونــه ی 
ــن لحظــه کاک  ــاع کــردم در ای از خــوردن ناهــار امتن
ــازه غــذا خــور  ــده کــه ت محمــد دختــر کوچکــش مائ
شــده بــود در بغلــم گذاشــت و گفــت: حــاال کــه ناهــار 
نمــی خــوری پــس بــه مائــده غــذا بــده! صحنــه خنــده 

داری بــود مــن گرســنه مشــغول غــذا دادن بــه مائــده 
کوچولــو بــودم! بعــد از آن تاریــخ هر وقــت کاک محمد 
ــم...  ــی خندیدی ــره م ــاد آن خاط ــه ی ــدم ب ــی دی را م
بلــه همــه ایــن خاطــرات شــیرین بــه برکــت مســجد 
نورانــی شــیخ فیــض بــود... روز بعــد در دانشــگاه ثبــت 
نــام کــرده و یکســال مرخصــی گرفتــم شــاید تــا ســال 
ــب هســته گزینــش  ــس از جان دیگــر ممنوعیــت تدری

برطــرف گــردد و بــه تحصیــل ادامــه دهــم.
شب های مسجد شیخ فیض محمد...

ــورد  ــم خ ــن رق ــز چنی ــر نی ــال تقدی ــک س ــد از ی بع
باالخــره بعــد از حداقــل 10 جلســه بازجویــی توســط 
ــد االســالم در هســته گزینــش آمــوزش و  دکتــر جدی
ــتان سیســتان و بلوچســتان در شــهریور  ــرورش  اس پ
شــد.  مرتفــع  تدریــس  از  ممنوعیــت  1368قــرار 
ــت  ــهد حرک ــوی مش ــه س ــب ب ــان ش ــه هم بالفاصل
کــردم و بــه در کنــج خلــوت مســجد شــیخ فیــض در 
ــرادران جماعــت تبلیــغ جــای گرفتــم. روزهــا  ــار ب کن
در شــهر بــه دنبــال خانــه ی اجــاره ای در حــد وســع 
و شــب هــا خســته و کوفتــه در خلوتــگاه مســجد بــه 
راز و نیــاز و اســتراحت... در آن چنــد شــب اعتــکاف در 
مســجد مهمانــان متفاوتــی را از گوشــه و کنــار ایــران 
مــی دیــدم کــه بــرای نمــاز و گاه آشــنایی بــه مســجد 

ــد. فیــض مــی آمدن
ــان آرا(  ــقی 14 )جه ــان عش ــر در خیاب ــه ای محق خان
کرایــه کــردم و ســریعا بــرای انتقــال مــادر و خواهرانــم 
بــه زاهــدان برگشــتم. حــاال دیگــر مســجد شــیخ فیض 
ــرادران هــم دل و ایمانیــم  مــکان عبــادت و مالقــات ب
بــود. اعضــای هیئــت امنــا و امام مســجد و دانشــجویان 
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ــار  ــان همــه و همــه در کن ــدان و بازاری ــال و کارمن فع
هــم جهــت آبادانــی مســجد تــالش مــی 
ــد. آنچــه بیــش از هــر چیــز وجــه  کردن
تفــاوت مســجد فیــض بــا ســایر مســاجد 
ــران  ــاالن خواه ــش فع ــود، نق ــران ب ای
اهــل ســنت بــود و تــا کنــون نیــز ایــن 
فعالیــت در مشــهد ادامــه دارد، البتــه بــه 
جــای یــک مســجد در ده هــا منــزل در 
ــه  ــز ک ــن نی ــهد... م ــهر مش ــر ش سراس
ــی  ــا برخ ــودم ب ــه ب ــاره گرفت ــان دوب ج
ــرآن  ــای ترجمــه ق از دوســتان کالس ه

را در مســجد شــیخ فیــض و ســایر مســاجد مشــهد از 
مهرآبــاد و ســاختمان و رضاییــه گرفتــه تــا خانــه هــای 
اهــل ســنت بــه صــورت هفتگــی برگــزار کردیــم کــه 
بعدهــا تــا ســال های ســال توســط ســایر بــرادران ادامه 
ــه عناویــن  ــرادران حزبــی همیشــه ب یافــت. هرچنــد ب
ــا دلســردی  ــا و ی ــف ســعی در اخــالل کالس ه مختل
دوســتان و یــا تعطیــل کالس هــا داشــتند! جالــب آنکه 
ــای  ــتاد کالس ه ــش اس ــا نق ــه بعض ــرادری ک ــه ب ب
ــار  ــار ب ــرد ب ــی ک ــیر م ــرآن را تفس ــت و ق ــا را داش م
گفتــه بودنــد بــا امثــال ابراهیــم راه نرویــد و همــکاری 
ــوی  ــاگردان مول ــتند و ش ــاک هس ــرا خطرن ــد زی نکنی
عبدالملــک مــالزاده مــی باشــند و ایــن هــا حکمــت و 
دعــوت ندارنــد و مــا ریشــه و برنامــه و تنظیــم داریــم! 
ــر آنکــه افــرادی هــم در پوشــش نمایندگــی  ــب ت جال
از برخــی بــزرگان ســعی در تهمــت زدن هــای متعــدد 
ــادم هســت  ــد! ی ــک برآمدن ــوی عبدالمل ــا و مول ــه م ب
ــا در کالس  ــدت ه ــود و م ــی ب ــه فرهنگ ــرادری ک ب

ــود  ــرد ســخنور و جســوری ب ــود و ف هــا همراهمــان ب
نــاگاه بــرای مدتــی ارتباطــش قطــع شــد 
ــم  ــی دور از چش ــم در خلوت ــا برای بعده
اغیــار گفــت کــه چگونــه کتــاب هایــش 
توســط اطالعــات ســرقت شــده و از وی 
ــازی  ــد نقــش خبرچیــن را ب خواســته ان
ــز یکــی از  ــد ســال نی ــد از چن ــد! بع کن
ــوز دســتی در کاســه  ــه هن ــوام دور ک اق
دارد در جلســه خانوادگــی  اطالعــات 
ــر شــکنجه  ــی طلبیــد گفــت در زی حالل
ــی  ــرای تعطیل ــکاری ب ــول هم از وی ق
ــرانجام  ــد! س ــه بودن ــی را گرفت ــا و خبرچین کالس ه
متوجــه شــدیم ســرنخ همــه کارشــکنی هــا بــه 

ــم مــی شــد... ــان خت اطالعــات و وابســتگان آن
مسجد شیخ فیض باطل کننده سحر افسونگران...
ــرم نقــش   ــم از خاطــر بب ــز نمــی توان ــه هرگ آنچــه ک
ــردن نقشــه  ــی ک ــض در خنث ــژه مســجد شــیخ فی وی
هــای آخوندهــای شــیعه و حاکمیــت در ســنی زدایــی 
ــن  ــود. ممک ــی ب ــجویان خارج ــردن دانش ــیعه ک وش

ــه؟!!! ــد چگون ــردی بگوی اســت ف
ــه  ــفری ب ــل س ــال قب ــد س ــه ای چن ــت اهلل خامن آی
چیــن داشــت و تعــدادی دختــر و پســر جــوان را 
بــرای تحصیــل بــه جامعــه رضــوی مشــهد آورده بــود 
ــان و  ــی آن ــت انحــراف ذهن ــالش بســیاری در جه و ت
ــدین و  ــای راش ــه خلف ــبت ب ــه نس ــم کین ــت تخ کاش
ــال  ــد س ــد از چن ــا بع ــد... از قض ــرده بودن ــه ک صحاب
یکــی از نمازگــزاران مســجد فیــض چنــد تــن از آنــان 
را در اداره پســت مــی بینــد و آشــنا مــی شــوند و ایــن 

آنچه که هرگز نمی 
توانم از خاطر ببرم 

نقش  ویژه مسجد شیخ 
فیض در خنثی کردن 
نقشه های آخوندهای 
شیعه و حاکمیت در 
سنی زدایی وشیعه 
کردن دانشجویان 

خارجی بود. 
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آشــنایی ســبب رفــت و آمــد آنــان بــه مســجد فیــض 
گردیــد و بســیاری از ابهامــات بــر طــرف و همــه رشــته 

ــه گشــت. ــا پنب هــای آخونده
در آن زمــان رایــزن فرهنگــی ایــران بــا رابطــه ای کــه 
ــا اخــوان المســلمین ســودان و دکتــر حســن ترابــی  ب
ــر  ــر و پس ــان دخت ــدادی از جوان ــود تع ــه ب )ره( گرفت
ــد  ــران بورســیه کردن ــای ای ســودانی را در دانشــگاه ه
ــود و  کــه ســهمیه مشــهد در آن ســال 31 دانشــجو ب
تــالش زیــادی بــرای شــیعه کــردن آنــان صــورت مــی 
ــان  ــه هایش ــز بافت ــار نی ــن ب ــدهلل ای ــه الحم ــت ک گرف
رشــته گردیــد هــر چنــد افــرادی را فریــب داده بودنــد 
بــه خصــوص فــردی بــه نــام طــارق کــه بعدهــا معروف 

بــه طــارق شــیعه شــده بــود!
ــان را  ــنت لبن ــل س ــان اه ــدادی از جوان ــن تع همچنی
کــه وابســته بــه جنبــش توحیــد شــیخ ســعید شــعبان 
ــد.  ــران آورده بودن ــه ای ــل ب ــرای تحصی ــود را ب )ره( ب
ــه در  ــواد، ک ــام ف ــه ن ــردی ب ــان ف ــن جوان ــی از ای یک
ــود کــه در  ــه شــیعه ب ــل ب ــی متمای ــدا ســنی صوف ابت
ــده  کالس هــا و جلســات مســجد فیــض موحــد گردی
ــعبان )ره( از دروغ  ــعید ش ــیخ س ــی ش ــبب آگاه و س
هــای آخوندهــا شــد و ارتباطــش را  بــرای همیشــه بــا 
جمهــوری اســالمی قطــع کــرد. جالــب آن کــه هنــگام 
شــهادت مســجد فیــض، فــواد یکــی از دســتگیر شــده 
هایــی کــه در مســجد معتکــف بــود تــا مانــع شــهادت 

ــد. مســجد گردن
ــر  ــا فروپاشــی اتحــاد جماهی ــا مصــادف ب ــال ه آن س
ــورهای  ــتقالل کش ــور و اس ــه آن کش ــوری و تجزی ش
ــب کشــورهای نزدیــک  ــود چــون غال ــه ب آســیای میان

مثــل ترکمنســتان و تاجیکســتان مســلمان ســنی 
بودنــد و ایــران  نیــز از طریــق راه انــدازی بازارچــه آزاد 
منطقــه ســرخس ســعی در ســنی زدایی در کشــورهای 
ــادی اســالمی داشــت  ــا مب ــاآگاه ب ــازه آزاد شــده و ن ت
ــیخ  ــجد ش ــود مس ــنت و وج ــل س ــار اه ــاز تج ــه ب ک
ــت  ــوم حاکمی ــداف ش ــرای اه ــی ب ــع بزرگ ــض مان فی

ــد. شــیعه گردی
از آن طــرف وجــود مهاجــران افغــان در شــهر مشــهد 
ــده  ــض خــاری برن و حضورشــان در مســجد شــیخ فی
در چشــم آخوندهــای فرقــه گــرا محســوب مــی شــد. 
وجــود کنســولگری عربســتان ســعودی و پاکســتان و 
ــض  ــیخ فی ــه ش ــاز جمع ــا در نم ــات ه ــور دیپلم حض
بــر شــدت عصیبــت حکومــت مذهبــی آخوندهــا مــی 

ــزود... اف
محل تالقی کاروان های حج اهل سنت شرق و 

جنوب و شمال ایران...
یــک نکتــه کــه در آن ســال هــا همیشــه برایــم ارزنــده 
ــل ســنت از  ــره اه ــان حــج و عم ــود حضــور کاروانی ب
ــهرهای  ــتان و ش ــی و بلوچس ــمالی و جنوب ــق ش مناط
ــای  ــکیل کالس ه ــهد و تش ــان در مش ــتان خراس اس
آموزشــی قبــل از زیــارت و مالقــات حجــاج و علمــای 
ــا  ــاف ب ــود و احن ــض ب ــجد فی ــف در مس ــاط مختل نق
ــه  ــه مدین ــرای حــج ک ــان حرکتشــان ب ــه زم توجــه ب
آخــر بودنــد بــه ناچــار از مســجد شــیخ فیــض احــرام 
مــی بســتند کــه ایــن صحنــه بســتن احــرام صدهــا و 
گاه هــزاران در مســجد شــیخ فیــض و ســخنرانی علمــا 
و حضــور فرشــته گونــه شــان در خیابــان هــا و کوچــه 
هــا و هتــل هــای اطــراف فضــای بســیار معنــوی و دل 
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انگیــزی را ایجــاد مــی کــرد کــه گاه شــاهد بــودم زوار 
ــن  ــه تماشــای ای ــرد ب مشــهدی و همســایه از زن و م
ــا برخــی در  ــه بس ــد و چ ــی آمدن ــزا م ــه روح اف صحن
ــل  ــا اه ــات ب ــه و مناج ــر گری ــوی سراس ــای معن فض
ــره  ــرکات به ــن ب ــا از ای ــدند ت ــی ش ــراه م ــنت هم س

منــد شــوند....
حتــی در یکــی از نمازهــای جمعــه کــه حجــاج حضــور 
ــف  ــق مختل ــنت از مناط ــل س ــای اه ــتند و علم داش
ــود  ــدازه ای ب ــه ان کشــور شــرکت داشــتند جمعیــت ب
ــرای نمــاز  ــای اطــراف جــا ب ــان ه ــه کوچــه و خیاب ک
ــه  ــا لحــن حماســی و دردمندان ــا ب ــود یکــی از علم نب
ســخن مــی گفــت بــه گونــه ی کــه حضــار غــرق گریــه 
شــده بودنــد. فــواد لبنانــی و خالــد ســودانی کــه در دو 
طرفــم بودنــد چنــان متاثــر شــده بــوده انــد کــه نمــی 

ــد... توانســتند جلــوی شــوق خــود را بگیرن
شیخ فیض و تالقی معاودین عراقی و کردهای 

مهاجر
در دوران هشــت ســال جنــگ بــا عــراق تعــداد زیــادی 
از عراقــی هــا از کردهــا و عــرب هــا بــه ایــران مهاجرت 
ــژه شــهر مشــهد یکــی از مراکــز  ــه وی ــد ب کــرده بودن
ــود و بســیاری از نیروهــای  مهــم حمایتــی در ایــران ب
ــه حکیــم در مشــهد  مجلــس اعــالی عــراق وابســته ب
زندگــی کــرده و در آنجــا آمــوزش هــای نظامــی را مــی 
دیدنــد همچیــن افــرادی از اقلیــم کردســتان عــراق از 
نیروهــای طالبانــی و بارزانــی و برخــی هــم از مهاجــران 
قبــل از انقــالب بودنــد. طبیعتــا کردهــای اهل ســنت و 
در میــان عــرب هــا هــم  تعــدادی ســنی وجود داشــت. 
هــم اکنــون هــم در بهشــت رضــا مشــهد قطعــه هــای 

خاصــی اختصــاص بــه آنــان داشــته بویــژه نیروهایــی از 
مجلــس اعــالی عــراق کــه در عملیــات شــاخ شــمیران 
در کمیــن نیروهــای صــدام کشــته شــدند.در مجمــوع 
ــش را  ــض نقــش محــوری خوی ــاز مســجد شــیخ فی ب
حفــظ کــرده بــود بخصــوص در هنــگام همایــش هــا و 
جلســات کــه بســیاری از شــرکت کننــدگان بــرای ادای 

نمــاز جماعــت بــه آنجــا مــی آمدنــد.
بــه یــاد دارم دو تــن از اســاتیدم کــه در جامعــه رضویــه 
هــم درس مــی دادنــد بــه نــام یحیی ســودانی  واســتاد 
ــد بارهــا از مــن در  طایــی کــه از شــیعیان عــراق بودن
بــاره اهــل ســنت مشــهد و گاه از حضورشــان در شــیخ 
فیــض و ارتبــاط بــا اســاتید ســنی ســخن مــی گفتنــد. 
واینکــه از اهــل ســنت متاثــر شــده و بیــان مــی کردنــد 
شــیعه ایــران شــیعه نیســت بلکــه صفــوی و مجوســی و 

فرقــه گــرا هســت...
مسجد شیخ فیض و حضور اساتید دانشگاه ها و 

پزشکان..
ــبب  ــود بس ــته ب ــه توانس ــه ک ــهد همانگون ــهر مش ش
ــیاری  ــرای بس ــرح پذی ــی و مط ــای قدیم ــگاه ه دانش
ــان  ــان باشــد کــه بالطبــع درصــدی از می از هــم وطن
ــع  ــن جم ــود همچنی ــنت ب ــل س ــان اه ــان از جوان آن
ــاالی دانشــگاهی و پزشــکان  ــاتید رده ب ــری از اس کثی
متخصــص اهــل ســنت را در خــود جــای داده بــود کــه 
همیــن حضــور جمعیــت قابــل توجــه تحصیلکــردگان 
ــای  ــه فض ــه ب ــطوح عالی ــم در س ــنت آن ه ــل س اه
علمــی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی مســجد شــیخ 
فیــض رنــگ و بــوی اثــر گــذاری را بخشــیده بــود و گاه 
شــاهد ســخنرانی اســاتید دانشــگاه در روزهــای جمعــه 
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ــم... ــاد بودی و اعی
فاضلــی،  محمــد  پروفســور  همچــون  اســاتیدی 
پروفســور وثــوق، پروفســور ســعیدی و اســتاد شــهری 
و پزشــکانی متخصــص و قدیمــی همچــون دکتــر 
عبدالــرووف احــراری و... افــراد دیگــری کــه االن حضور 
ذهــن نــدارم وزنــه ای بــرای اهــل ســنت مشــهد بویــژه 

ــد. ــی رفتن ــه شــمار م ــض ب مســجد شــیخ فی
مسجد شیخ فیض و لشکر 88 و نیروی انتظامی...

ــیخ  ــجد ش ــاز مس ــن امتی ــدی تری ــی از کلی ــاید یک ش
ــنت در  ــل س ــمگیر اه ــور چش ــهد حض ــض در مش فی
ــروی انتظامــی کــه  کادرهــای نظامــی لشــکر 88 و نی
شــکل گرفتــه از شــهربانی، ژاندارمــری و کمیتــه اســت، 

مــی باشــد.
بــه ویــژه بعــد از انقــالب بســیاری از اهــل ســنت که در 
گارد جاویــدان و لشــکر گارد در تهــران شــاغل بودنــد 
ــیاری از  ــد و بس ــل کردن ــهد منق ــه مش ــان را ب خودش
ــرار داشــتند  ــش ق ــرای ارت ــای ام ــز در رده ه ــان نی آن
ــد در  ــوص بیرجن ــان و بخص ــنت خراس ــل س ــرا اه زی
ــف  ــد در ســطوح مختل ــالب توانســته بودن ــل از انق قب
نظامــی راه پیــدا کننــد تــا جایــی کــه بســیاری از آنــان 
در مشــهد در رده هــای فرماندهــی مشــغول بــه خدمت 
بودنــد. و حضــور نظامیــان اهــل ســنت در زمــان جنگ 
در جبهــه هــا و شــهید و جانبــاز شــدن آنــان وزنــه ی 
اجتماعــی و سیاســی اهل ســنت را در مشــهد ســنگین 
تــر کــرده بــود و بخــش بزرگــی از ایــن امتیازات شــامل 
مســجد شــیخ فیــض مــی شــد .تصــور کنیــد روزی را 
بــه یــاد مــی آورم کــه امــرا و ســرهنگ هــا و افســران 
ــی  ــروی انتظام ــنت در نی ــل س ــی از اه ــه داران و درج

ــرای مراســمی در مســجد شــیخ فیــض  و لشــکر 88 ب
شــرکت کــرده بودنــد کــه خــود ایــن صحنــه نشــان از 

اهمیــت ایــن مســجد در ایــران داشــت.
مسجد شیخ فیض و تجار اهل سنت...

ــت  ــزرگ ترب ــه همیــن صــورت حضــور چــاه داران ب ب
جــام و ســرخس و تایبــاد و خــواف و تجــار اهــل ســنت 
ــران از بلوچســتان  ــف ای و مهندســان از مناطــق مختل
ــن  ــا ترکم ــه ت ــتان گرفت ــی و کردس ــان جنوب و خراس
صحــرا نشــان دیگــری از عظمــت مســجد شــیخ 
فیــض و خــود کفایــی اقتصادیــش بــود... همیــن تــوان 
ــته  ــروز توانس ــه ام ــت ک ــنت هس ــل س ــادی اه اقتص
بیــش از 50 خانــه بــزرگ را در مناطــق مختلف مشــهد 
ــح را  ــت و تراوی ــای جماع ــاز ه ــرده و نم ــداری ک خری
ــی برگــزار نماینــد... در واقــع مســجد  هــر چنــد پنهان
ــی  ــه توانای ــود ک ــزی ب ــگاه و مرک ــهد دانش ــیخ مش ش
ــران را داشــت. تصــور کنیــد  ــت اهــل ســنت ای مدیری
ــن  ــبب اماک ــه بس ــافران ک ــت زوار و مس ــیل جمعی س
تاریخــی و آب و هــوای مشــهد ســالیانه بــه ایــن شــهر 
ســرازیر مــی شــوند و وجــود بیمارســتان هــای مجهــز، 
ــل  ــرای اه ــض ب ــیخ فی ــجد ش ــت مس ــبب مرکزی س
ــتان  ــود. در تابس ــان ب ــاد آن ــی و اتح ــنت و دلگرم س
ــاز  ــی نم ــوع قوم ــاهد تن ــه ش ــژه در روز جمع ــه وی ب
گــزاران اهــل ســنت در مســجد بودیــم و اینکــه امــکان 
شــرکت خانــم هــا در نمــاز جمعــه فراهــم بــود فضــای 
معنــوی و روحــی و ایمانــی خانــواده هــا تقویــت، و بــا 
هــم آشــنا شــده و ســبب رونــق کالس هــای قــرآن و 

ــد... ــی گردی ــده و احــکام م عقی
ادامه دارد...
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چرا اهل سنت در 
عباســیمرزها زندگی می کنند؟  ســعود 

دوم قســمت 

شیخ حیدر یک غارتگر:
ــید، اوزون  ــی رس ــن جوان ــه س ــدر ب ــیخ حی ــی ش وقت
حســن دختــر خویــش مارتــا، کــه مــادرش کاترینــای 
ــه عقــد ازدواج او  ــود را ب مســیحی مذهــب ترابزونــی ب
درآورده او را دامــاد خویــش ســاخت، طبیعــی بــود کــه 
ــیخ  ــی ش ــگاه سیاس ــت جای ــی توانس ــت م ــن وصل ای
حیــدر را بــه عنــوان خواهــرزاده و دامــاد شــاه بســیار 

مســتحکم ســازد.
شــیخ جنیــد، پــدر شــیخ حیــدر تغییــر مذهــب داده و 

شــیعه علــوی شــده بــود و شــیخ حیــدر 
ــه  ــکار شــیعه امامی ــر اف ــز تحــت تاثی نی
قــرار داشــت و گویــا دســت هایــی پشــت 
پــرده، ایــن خانــواده را هــدف قــرار داده 
ــه تدریــج از ســنی صوفــی و ســپس  و ب
ــه شــیعه امامیــه  شــیعه علــوی و بعــد ب
تغییــر مذهــب داده بــود و چــون اهمیت 
مالحظــه  مــردم  بیــن  در  را  خانقــاه 
ــگاه  ــظ جای ــعی در حف ــد س ــرده بودن ک
آن داشــتند. در ســال 858 شمســی 
ــده  ــی ش ــر بهائ ــه ه ــه ب ــد ک ــر آن ش ب
ــل  ــل در مقاب ــاه اردبی ــت خانق از موقعی

ــد، او  ــت کن ــان حفاظ ــان آذربایج ــرعان و فقیه متش

بــرای ایــن منظــور سیاســت و شــیوه مبارزاتــی شــیخ 
بدرالدیــن را احیــاء و مقــرر کــرد کــه مریدانــش لبــاس 
متحدالشــکل بپوشــند و کاله نمدی ســرخ رنــگ دوازده 
تــرک بــر ســر بگذارنــد، در ایــن زمــان عمــوم خلیفــه 
زادگان شــیخ بدرالدیــن در آناتولــی جــزو خلیفــه هــای 
ــی  ــای آناتول ــان تاتاره ــد، و در می ــدر بودن ــیخ حی ش
ــردم آذربایجــان  ــه م ــد، از آنجــا ک فعالیــت مــی کردن
در آن زمــان ســنی بودنــد، شــیخ حیــدر در ایــن 
ــاز  ــا را آغ ــنی ه ــا س ــاد ب ــی جه ــور عمل ــه ط ــال ب س
نمــوده، ضمــن یــک فتــوای صریــح اعــالم داشــت کــه 
همــه اهــل ســنت در حکــم کفارنــد، و فقیهــان ســنی 
ــد، و  ــه شــمار مــی رون دشــمنان خــدا ب
هــر کــه از آن هــا تبعیــت و تقلیــد کنــد 
از دیــن خــارج شــده بــه کافــران ملحــق 
مــی شــود، و قتلــش واجــب مــی گــردد. 
او در ایــن فتــوا اعــالم کــرد کــه جهــاد 
ــرعی  ــب ش ــک واج ــنت ی ــل س ــا اه ب
ــردن  ــیر ک ــوال و اس ــارت ام ــت، و غ اس
و فروختــن زنــان و فرزنــدان آنهــا ثــواب 
عظیــم دارد، او عقائــد شــیخ بدرالدیــن را 
مــو بــه مــو اجــرا کــرد، و همــان عقیــده 
افراطــی تاتارهــای بکتاشــی آناتولــی کــه 
علــی ابــن ابــی طالــب را تــا مقــام الوهی 
ــد،  ــی دادن ــرار م ــتش ق ــورد پرس ــرده، وی را م ــاال ب ب

ضمن یک فتوای 
صریح اعالم داشت 

که همه اهل سنت در 
حکم کفارند، و فقیهان 
سنی دشمنان خدا به 
شمار می روند، و هر 
که از آن ها تبعیت و 

تقلید کند از دین خارج 
شده به کافران ملحق 

می شود، و قتلش 
واجب می گردد.
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ــات شــرعی،  ــه واجب ــرد؛ و کلی ــغ ک ــه صراحــت تبلی ب
ــرده  ــل ک ــج را تأوی ــاز و روزه و ح از نم
ــدان  ــت، مری ــش انداخ ــردن مریدان از گ
ــمی  ــور رس ــه ط ــان ب ــن زم ــه از ای او ک
لقــب قزلبــاش )بــه فارســی: ســرخ ســر( 
یافتنــد، دســته جــات مســلح و منضبــط 
ــد، و آبادیهــای  جهــادی را تشــکیل دادن
شــروان و داغســتان و مناطقــی از قفقــاز 
ــد،  ــب بودن ــنی مذه ــاً س ــه عموم را ک

تحــت عنــوان جهــاد بــا کافــران مــورد حمــالت 
ــد. ــرار مــی دادن ــه ق غارتگران

مریــدان شــیخ حیــدر در اردبیــل و روســتاهای اطــراف 
دســت بــه غــارت و تــاراج زدنــد، و شــیوه هــای ارعــاب 
آمیــز همــراه بــا خشــونت هــای شــدیدی را در پیــش 
ــگاه  ــم ن ــت دائ ــان را در وحش ــا مخالفانش ــد ت گرفتن
ــد،  ــا بازدارن ــا آنه ــه ب ــه مقابل ــر هرگون ــد، و از فک دارن
آنهــا تمــام اقدامــات ارعابیشــان کــه در حقیقــت بــرای 
تحکیــم قــدرت خودشــان و بــه خاطــر اخــاذی از مردم 
اردبیــل و آبادیهــای اطــراف انجــام مــی دادنــد را بــرای 
ــه صــورت  ســلطان یعقــوب جانشــین اوزون حســن، ب
ــود  ــلطان وانم ــان س ــازی مخالف ــرای نابودس ــالش ب ت
مــی کردنــد تــا همــواره حمایــت او را بــا خــود داشــته 
باشــند، آنهــا بــرای ارعــاب مخالفانشــان چنــان شــیوه 
هــای خشــونت بــاری اعمــال مــی کردنــد کــه شــنیدن 
آنهــا مــو را بــر انــدام انســان راســت مــی کنــد، فضــل 
اهلل روزبهــان خنجــی در ذکــر یــک مــورد از ایــن شــیوه 
هــای ُرعــب انگیــز کــه یــادآور رفتــار دیوهــای افســانه 

هــای ایرانــی اســت، چنیــن مــی نویســد:

ــش  ــه مخالفان ــاندن ب ــیب رس ــرای آس ــل ب او در اردبی
بــه هــر وســیله ئــی متشــبث مــی شــد، 
از جملــه ســگ زنــده را آلــوده بــه نفــت 
مــی کــرد، و شــب هنــگام کــه همــه در 
ــید،  ــی کش ــش م ــه آت ــد ب ــواب بودن خ
ــرد،  ــی ک ــا م ــش ره ــرای مخالف و در س
ــده در میــان شــعله  ــده زن ســگ کــه زن
ــدت  ــوخت، از ش ــی س ــش م ــای آت ه
ســوزش بــه هــر طــرف خانــه مــی دویــد 
ــی  ــود م ــه کام خ ــش ب ــای آن آت ــعله ه ــه را ش و خان
ــی  ــودی م ــه ناب ــف را ب ــرد مخال ــتی ف ــید، و هس کش

کشــاند. 
ــی در  ــال 866 شمس ــدر در س ــد حی ــماعیل فرزن اس
ــر اوزون  ــا دخت ــادرش مارت ــد، م ــا آم ــه دنی ــل ب اردبی
ــادر  ــود، م ــیحی ب ــی مس ــای ترابزون ــن و کاترین حس
ــن  ــا اوزون حس ــرط ب ــن ش ــا ای ــا ب ــش کاترین بزرگ
ــگاه دارد و  ــودش را ن ــن خ ــه دی ــود ک ــرده ب ازدواج ک
ــوردار  ــی برخ ــل دین ــرش از آزادی کام ــر عم ــا آخ ت
باشــد، او وقتــی بــه عنــوان همســر اوزون حســن وارد 
ــر  ــد موعظــه گ ــک کشــیش و چن ــد شــد، ی شــهر آُم
ــراه آورد،  ــیحی را هم ــت مس ــر و کلف ــم و چاک و ندی
ــای  ــا روزه ــرد ت ــا ک ــک کلیســا بن ــد ی او در شــهر آُم
ــه موعظــه کشــیش  ــد و ب ــادت کن یکشــنبه در آن عب
گــوش فــرا دهــد. شــیخ حیــدر بــرای خــود در آناتولــی 
ــغ  ــرای او تبلی ــی داشــت و ب ــن تاتارهــا مریدان ــز بی نی
مــی کردنــد شروانشــاه را بایــد سرســخت تریــن 
دشــمن شــیخ حیــدر نامیــد کــه همیشــه بیــن آنهــا 
جنــگ و درگیــری بــود و ســرانجام نیــز شــیخ حیــدر 

 آنها برای ارعاب 
مخالفانشان چنان شیوه 

های خشونت باری 
اعمال می کردند که 
شنیدن آنها مو را بر 

اندام انسان راست می 
کند،
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در جنــگ بــا شروانشــاه کشــته شــد، ســلطان یعقــوب 
ســرانجام بــه کــذب ادعاهــای شــیخ حیــدر  پــی بــرد 
و دانســت کــه او تنهــا بــرای ِحــس انتقامــی کــه دارد 
ــل  ــوص اه ــردم بخص ــام م ــل ع ــاراج و قت ــغول ت مش
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــاه ب ــا شروانش ــت و ب ــنت اس س
ــان  ــزرگ قزلباش ــگ ب ــد. جن ــد ش ــدر متح ــیخ حی ش
ــاه در  ــوب و شروانش ــلطان یعق ــد س ــروی متح ــا نی ب

تیرمــاه 867 شمســی رخ داد، قزلباشــان 
ــر نیروهــای  در آغــاز تلفــات ســنگینی ب
ــاه  ــوب و شروانش ــلطان یعق ــترک س مش
کــه  حینــی  در  ولــی  آوردنــد،  وارد 
ــت  ــتانه شکس ــترک در آس ــروی مش نی
ــرار داشــت، شــیخ حیــدر تیــر خــورد  ق
ــه  ــارش ک ــدان تات ــد، و مری ــته ش و کش
ــیمه  ــد سراس ــده بودن ــده ش ــی فرمان ب
پــا بــه فــرار نهادنــد، و بســیاری از آنهــا 
ــده  ــرار کشــته شــدند، فرمان ــن ف در حی

ــن  ــدر را از ت ــیخ حی ــر ش ــوب، س ــلطان یعق ــپاه س س
جــدا کــرده بــه تبریــز بــرد، شــیخ حیــدر در ســالهای 
اخیــر جنایتهائــی در آذربایجــان کــرده بــود، و در 
جنگهــای اخیــر نیــز شــمار بســیاری از بــزرگان دیــن 
ــجد و  ــن مس ــانده، چندی ــل رس ــه قت ــروان ب را در ش
ــود  ــا منهــدم کــرده ب ــه آتــش کشــیده ی مدرســه را ب
ــون  ــد؛ و چ ــم بودن ــان از او در خش ــردم آذربایج و م
ــی  ــوب م ــلطان یعق ــه س ــته ب ــدر را وابس ــیخ حی ش
ــود کــه نارضایتــی شــان متوجــه  دانســتند، طبیعــی ب
ــرای  ــوب ب ــز بشــود، ســلطان یعق ــوب نی ســلطان یعق
فرونشــاندن خشــم مــردم آذربایجــان دســتور داد ســر 

شــیخ حیــدر را در خیابانهــای تبریــز گردانــده در 
ــپس آن را در  ــد، و س ــوم نهادن ــای عم ــرض تماش مع

ــد.  ــگان انداختن ــش س پی
بعد از کشته شدن شیخ حیدر:

قزلباشــان، مریــدان شــیخ حیــدر بعــد از آن پراکنــده 
ــه از  ــد ک ــی بودن ــه های ــود غریب ــون خ ــدند و چ ش
بیابانهــای مغولســتان و چیــن آمــده بودنــد و در ایــران 
جایــی بــرای خــود نمــی دیدنــد دوبــاره 
پراکنــده شــده و بیشــتر آنهــا بــه آناتولی 
بــاز گشــتند و بــرای اینکه مقاله بــه درازا 
نکشــد و از بحــث اصلــی خــارج نشــویم 
بطــور خالصــه مــی گوییــم ســلطان 
ــه  ــدر را ب ــیخ حی ــدان ش ــوب، فرزن یعق
همــراه مادرشــان مارتــا کــه خواهــر 
ناتنــی یعقــوب نیــز بــود بــه تبریــز آورد 
ــه شــیراز پایتخــت باینــدری  و ســپس ب

ــد کــرد.  ــا تبعی ه
ــه  ــود ک ــی ب ــادر اســماعیل، در ســنین کودک ــا م مارت
عثمانیهــا کشــور پــدر بــزرگ مادریــش، ترابــزون 
ــام  ــل ع ــش را قت ــواده مادری ــد و خان ــرف کردن را تص
پدریــش  بــرادران  از چنــد ســال  پــس  نمودنــد، 
ــود را  ــش مقص ــدر و مادری ــرادر پ ــوب ب ــل و یعق خلی
ــد، ســپس ســلطان یعقــوب  ــن بردن ــه کــرده از بی خف
شــوهرش حیــدر را بــه قتــل رســاند و ســرش را جلــو 
ــه شــیراز  ــش را ب ــد، و او و فرزندان ــز افکن ســگان تبری
تبعیــد کــرد، بعــد از آن نیــز پســر بزرگــش علــی بــه 
هنــگام فــرار از برابــر مأمــوران رســتم بیــک باینــدری 
کشــته شــد، و او بــا دو فرزنــد دیگــرش متــواری 

 سلطان یعقوب 
سرانجام به کذب 

ادعاهای شیخ حیدر  
پی برد و دانست که او 
تنها برای ِحس انتقامی 
که دارد مشغول تاراج 

و قتل عام مردم 
بخصوص اهل سنت 

است
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ــود  ــی ب ــان گشــتند، طبیع شــدند و در الهیجــان پنه
ــذارد  ــر بگ ــن زن اث ــر ای ــخ ب ــای تل ــن رخداده ــه ای ک
ــه  ــی کینــه جــو و انتقــام طلــب نســبت ب و روحیــه ئ
همــه کســانی کــه بــا خاندانــش ایــن چنیــن دشــمنی 
ــت  ــرورش دهــد، هــر دو دول ــد را در او پ ــده بودن ورزی
ــواده  ــر خان ــتی ناپذی ــمنان آش ــران دش ــی و ای عثمان
ــه  ــار ک ــان تات ــه قزلباش ــد، و هم ــمار میرفتن ــه ش او ب
او و  مریــدان شــوهرش بودنــد دوســتان طبیعــی 
ــه  ــن روحی ــا چنی ــدند، او ب ــوب میش ــش محس خاندان

ــد. ــش پروران ــماعیل را در دامن ــی اس ئ
ــران  ــار از س ــن تات ــت ت ــاله را هف ــت س اســماعیل هف
ــای  ــه ه ــه خلیف ــاش ک ــته قزلب ــان برجس و فرمانده
ــه الهیجــان بردنــد و در منــزل  ــد ب شــیخ حیــدر بودن
کارکیــا میــرزا علــی مخفــی کردنــد، کارکیــا خاندانــش 
ــتند،  ــدرت را در دســت داش ــان ق ــاز در الهیج از دیرب
ــر در  ــه اینخاط ــماعیل را ب ــا، اس ــی کارکی ــرزا عل می
ــی  ــواده شــیخ صف ــه ن ــرد ک ــان ک ــش پنه ــه خوی خان

ــود. ــد ب ــن و شــیخ زاه الدی
پرورش فکری شاه اسماعیل:

اســماعیل را مریدانــش از همــان کودکــی لقــب »شــاه« 
داده بودنــد، شــاه در فرهنــگ صوفیــه بــه معنای شــیخ 
طریقــت بــود، آنهــا پــس از شــیخ بدرالدین بــه هرکدام 
ــب داده  ــلطان« لق ــاه« و »س ــان »ش ــیوخ خودش از ش
بودنــد، از ایــن القــاب مفهــوم سیاســی مدنظــر نبــود، 
بعدهــا نیــز آنهــا بــرای همــه شــیوخ طریقــت اعــم از 
ــه  ــد، چنانک ــه کار بردن ــاه« ب ــب »ش ــرده لق ــده و م زن
وقتــی شــیخ نعمــت اهلل ماهانــی اهــل کرمــان در اثــر 
ــان  ــزار قزلباش ــه کارگ ــش )ک ــی از نوادگان ــغ یک تبیل

شــد( از ایرانــی بــودن و ســنی بــودن خــارج و شــیعه 
گردیــد،  لبنانــی 
ــه اول  ــاه ب ــت ش صف
افــزوده  اســمش 
ــس  گشــت، و از آن پ
ــت  ــاه نعم وی را »ش
ــد،  ــی« خواندن اهلل ول
آنهــا بــرای امــام رضــا 
ــب را  ــن لق ــز همی نی
ــد و او را  ــه کار بردن ب

»شــاه غریبــان« خواندنــد، بــه نــام امــام علــی نیــز ایــن 
صفــت اضافــه شــد و او را »شــاه والیــت« لقــب دادنــد. 
ــب  ــور مرت ــه ط ــان ب ــت در الهیج ــس از اقام ــا پ اینه
ــد، و  ــاط بودن ــی در ارتب ــان در آناتول ــه هایش ــا خلیف ب
بــرای رهبــری اســماعیل کــه او را از همــان کودکیــش 
شــاه اســماعیل لقــب داده بودنــد فعالیــت و تبلیــغ مــی 
کردنــد، و از همــان زمــان در تــدارک و زمینــه ســازی 
بــرای کســب قــدرت بــه منظــور کینــه کشــی از 
دشــمنان خانــواده اســماعیل برآمدنــد، اینهــا اســماعیل 
ــرای  ــی و سیاســی و حتــی نظامــی ب را از نظــر عقیدت
رهبــری قیــام آینــده شــان پــرورش داده آمــاده 
ســاختند، بــرای آن کــه اســماعیل ســواد بیامــوزد، یک 
مــالی مکتبــی بــه نــام مــال شــمس را کرایــه کردنــد 
ــکندر  ــد، اس ــوزش ده ــه او آم ــا ب ــزل کارکی ــا در من ت
ــان  ــماعیل در الهیج ــاه اس ــی ش ــاره کودک ــک درب بی

ــن مــی نویســد: چنی
»در آن وقــت ســن شــریف آن حضــرت زیــاده از هفــت 
ســال نبــوده، امــا در فهــم و فراســت آیتــی و در عقــل 

آنها برای امام رضا 
نیز همین لقب را به 

کار بردند و او را »شاه 
غریبان« خواندند، به 
نام امام علی نیز این 
صفت اضافه شد و او 
را »شاه والیت« لقب 

دادند. 
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و جوهــِر دانــش عالمتــی بــود، در مبــادی حــال آئیــن 
ــزدی  ــر ای ــر و ف ــش ظاه ــه همایون ــداری از ناصی جهان
از جبینــش مباهــر، مــال زمــان موکــب عالــی کــه آن 
نونهــال چمــن آرای خالفــت را بــه زالل حســن اعتقــاد 
ــه ســمت واالی  ــه الهــام غیبــی ب ــد، ب پــرورش میدادن
ــه  ــن ب ــِر س ــود ِصَغ ــا وج ــاخته ب ــوم س ــاهی موس ش
عقیــده راســت و اراده شــامل مرشــد کامــل و پادشــاه 

ــد« میخواندن
ــاه  ــش ش ــم کودکی ــماعیل در آن عال اس
والیــت دلهــای قزلباشــان تاتــار آناتولــی 
ــدای  ــک خ ــش از او ی ــه های ــود، خلیف ب
ــد و وی را همچــون  مطــاع ســاخته بودن
ــود  ــی پرســتیدند، حقیقــت آن ب ــت م ب
کــه اســماعیل جــای بــت قبیلــه ی ایــن 
تاتارهــای بیابانگــرد را گرفتــه و بــه تمــام 
معنــی خــدا شــده بــود، قزلباشــانی کــه 
از آناتولــی بــه طــور مخفیانــه بــرای 
مــی  ایــران  وارد  مرشدشــان  زیــارت 
شــدند، نــذر و نیازهایشــان را بــه او نثــار 
ــر قدمــش مــی ســائیدند،  کــرده، ســر ب
در پیشــگاهش ســجده مــی کــرده، و از 
ــم  ــد، اســماعیل ک ــی گرفتن او برکــت م
ــار  ــن رفت ــر ای ــز در اث ــال نی ــن و س س
ــود کــه یــک  ــاورش شــده ب مریدانــش ب
ذات قدســی و آســمانی و خداگونــه و 
ــر  ــت تأثی ــت، او تح ــری اس ــوق بش ماف

ســخنان مــادرش و تحــت تلقیــن شــبانه روزی خلیفــه 
ــدش  ــدر و ج ــه پ ــود ک ــرده ب ــاور ک ــارش ب ــای تات ه

ذاتهــای مقدســی بــوده انــد کــه بــه دســت دشــمنان 
ــی  ــاور نم ــا را ب ــدس آنه ــه تق ــان ک ــنی مذهبش س
کــرده و دیــن و ایمانــی نداشــته بــه قتــل رســیده انــد، 
داســتان ســتمهائی کــه بــه دســت حکومتگــران ســنی 
ــبها  ــا ش ــادرش مارت ــود را م ــه ب ــاش رفت ــر خانواده ب
ــون در  ــرد، اکن ــی ک ــف م ــش تعری ــاب برای ــا آب و ت ب
الهیجــان داســتان کربــال و مظلومیــت امامــان شــیعه و 
ســتمگریهای ســنیها را، خلیفــه هایــش 
برایــش تعریــف مــی کردنــد، و او آنهــا را 
بــا داســتان قتــل پــدر و جــدش مقایســه 
مــی کــرد تــا یــک خــط طویــل تاریخــی 
ــم  ــش مجس ــه خوی ــن کودکان را در ذه
کنــد کــه عمــوم ســنیها در آن در برابــر 
ــی چــون امــام  شــخصیتهای برجســته ئ
ــد و  ــیخ جنی ــام حســین و ش ــی و ام عل
ــا  ــد و ب ــی گرفتن ــرار م ــدر ق ــیخ حی ش
ــب  ــن ترتی ــد، بدی ــگ بودن ــا در جن آنه
موجــود  یــک  او  ذهــن  در  ســنی  از 
خطرنــاک و ضــد بشــر تصویــر مــی شــد. 
 شــنیدن مکرر چنیــن داســتانها و تلقین 
ــود دارای  ــک موج ــماعیل ی ــی از اس هائ
ــات  ــگر و حی ــی و پرخاش ــون مذهب جن
ســتیز ســاخته بــود، او در کودکیــش 
ــچ  ــدن هی ــم دی ــا چش ــزل کارکی در من
موجــود زنــده ئــی را نداشــت، و چنانکــه 
ــه  ــه او ب ــاره عالق ــش درب ــتایش گران س
ــد: »  ــده نوشــته ان کشــتار و نابودســازی موجــودات زن
ــر و  ــماعیل تی ــاه اس ــت ش ــه وق ــا هم ــه کارکی در خان

 اسماعیل کم سن 
و سال نیز در اثر 

این رفتار مریدانش 
باورش شده بود که 
یک ذات قدسی و 

آسمانی و خداگونه و 
مافوق بشری است، 
او تحت تأثیر سخنان 
مادرش و تحت تلقین 

شبانه روزی خلیفه های 
تاتارش باور کرده بود 

که پدر و جدش ذاتهای 
مقدسی بوده اند که 

به دست دشمنان سنی 
مذهبشان که تقدس 

آنها را باور نمی کرده و 
دین و ایمانی نداشته 

به قتل رسیده اند،
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کمــان بــه دســت مــی گردیــد، و از مــرغ و غــاز و اردک 
خانگــی بــه تیــر مــی زد«. او در همــان 
ــه  ــدیدی ب ــل ش ــش می دوران کودکی
ــن  ــان ای ــت، و قزلباش ــزی داش خونری
ــد، و  ــی کردن ــت م ــل را در او تقوی می
ــه  ــنیها را در او ب ــه س ــدید ب ــن ش کی
ــد،  ــرورش مــی دادن ــن وجهــی پ بدتری
ــر او مــی  هــرگاه یــک قزلبــاش در براب
نشســت بــه یــاد شــیخ حیــدر بــه 
گریــه مــی افتــاد، و قربــان صدقــه 
ــی  ــه ســنی هائ ــت و ب اســماعیل میرف
کــه پــدرش و جــدش را کشــته بودنــد 
ــتاد، و آرزو  ــی فرس ــن م ــت و نفری لعن
ــه آنهــا فرصــت  مــی کــرد کــه خــدا ب

بدهــد تــا انتقــام خــون ایشــان را از ســنی هــا بگیرنــد، 
ایــن رفتــار همــواره احســاس اســماعیل را بــرای انتقــام 
ــرد و حــس درندگــی را در او  ــی ک ــک م ــی تحری جوئ
ــادرش  ــبها م ــه ش ــی ک ــی انگیخــت، داســتان هائ برم
ــاز مــی گفــت، و تلقینهــای ضــد ســنی کــه  برایــش ب
در او ایجــاد مــی کــرد مزیــد بــر کینــه او نســبت بــه 
ســنی می شــد، و آرزوی او را برای ســنی ُکشــی افزون 
مــی ســاخت. زمانــی کــه اســماعیل در چنیــن شــرایط 
نامســاعد و کیــن انگیــزی در درون یــک خانــه بــه دور 
ــان ســلطنت در  ــرورش مــی یافــت، مدعی از جامعــه پ
ــد و  ــدان باینــدری درگیــر جنگهــای خانگــی بودن خان
ــی  ــه ســوی اضمحــالل و تباهــی ســوق م کشــور را ب
دادنــد، و خطــر آن مــی رفــت کــه ادامــه ایــن جنگهــا 
بــه نابــودی بقایــای آنهــا منجر شــود، امــا ســرانجام بعد 

از چندیــن ســال درگیــری و دســت بــه دســت شــدن 
ــد، و  ــی کردن ــا در میان ــدرت، کســانی پ ق
ــه  ــاز شــد، ب ــره آغ ــان دو رقیــب مذاک می
دنبــال ایــن مذاکــرات قــرار بــر ایــن رفــت 
کــه مغــان و اران و آذربایجــان و دیاربکــر 
)آذربایجــان تاریخــی( در دســت الونــد 
ــود،  ــز ب ــه پایتختــش تبری بیــک باشــد ک
ــراق  ــه ع ــا از جمل ــرو بایندریه ــه قلم بقی
کــه در آن زمــان بغــداد نامیــده مــی شــد 
نیــز قلمــرو مــراد بیــک شــناخته شــد کــه 
شــیراز را پایتخــت قــرار داده بــود، هرکدام 
ــر  ــران را ب ــاه ای ــب ش ــن لق ــن دو ت از ای
ــزل  ــرار شــد کــه رود ق خــود داشــتند، ق
اوزون مــرز میــان دو دولــت باشــد. در 
ــران  ــدری، س ــدرت باین ــان ق ــای رقیب ــان جنگه می
ــه مقدمــات  ــه کار تهی قزلبــاش در الهیجــان دســت ب
حرکتشــان شــدند، ابراهیــم، بــرادر بزرگتــر اســماعیل، 
در ایــن زمــان بــه طــور اســرارآمیزی ســر بــه نیســت 
شــد، و هیچــگاه معلــوم نشــد کــه بــر ســر او چــه آمد!.
ادامه دارد...

 » در خانه کارکیا 
همه وقت شاه 

اسماعیل تیر و کمان 
به دست می گردید، و 
از مرغ و غاز و اردك 

خانگی به تیر می زد«. 
او در همان دوران 

کودکیش میل شدیدی 
به خونریزی داشت، 
و قزلباشان این میل 
را در او تقویت می 

کردند، 30
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وضعیت مدارس دینی 
خــدادادیدر شهر مهاباد حســین 

والصــاله  الرحیــم -الحمــد هلل  الرحمــن  بســم اهلل 
ــن  ــه م ــه وصحب ــی آل ــی رســول اهلل  وعل والســالم عل

وااله.
 َ پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم  مــی فرماینــد: )إِنَّ اهللَّ
ــاِد - ولکــن  ــُه ِمــْن الِْعَب ــا یَْنَتِزُع ــَم انِْتَزاًع اَل یَْقِبــُض الِْعلْ
یقبــض العلــم بقبــض العلمــاء حتــی اذا لــم یبــق عالمــا 
اتخذالنــاس رؤوســا جهــاال فســیولوا فافتــوا بغیــر علــم 

فضلــوا واضلــوا( رواه البخــاری.
بــه درســتی اهلل تعالــی علــم شــریعت را بــه یکبــاره از 
قلــب مــردم پــاک و محــو نمــی کنــد؛ ولکــن علــم را 
ــم  ــا گرفتــن روح علمــاء کــه حامــل عل ــه ب ــه رفت رفت
ــا  ــی دارد ت ــردم برم ــان م ــند از می ــی باش ــریعت م ش
ــک  ــردم ی ــد م ــی نمان ــی باق ــی عالم ــه وقت ــی ک جای
ســری آدمهــای جاهلــی را بــه عنــوان رئیــس و مرجــِع 
ــای  ــن آدمه ــد؛ وای ــی کن ــاب م ــواالت انتخ ــواب س ج
ــدون  ــی شــود؛ ب ــا ســوال م ــه از آنه ــی ک ــل وقت جاه
داشــتن علــم شــرعی بــرای مــردم فتــوی داده و خــود 

ــد. و دیگــران را گمــراه مــی کنن
الحمــد هلل، هنگامــی کــه اهلل تعالــی محمــد صلــی اهلل 
علیــه و ســلم را بــرای نجــات بشــریت مبعــوث کــرده 
ــت؛  ــرا گرف ــرب را ف ــره الع ــام جزی ــالم تم ــن اس و دی
و  یکتاپرســتی  بســوی  دعــوت  پرچــم  مســلمانان 
ــن  ــر زمی ــی را ب ــایش دو گیت ــت و آس ــد و عدال توحی
نگذاشــته و بلکــه بــا اخــالص تمــام و ایثــار و فــداکاری 

ــات  ــت و نج ــه هدای ــی ک ــام اله ــانیدن پی ــرای رس ب
و خوشــبختِی بشــریت را بهمــراه داشــت، بســوی 
ســرزمینهای دور و بــر جزیــره بــه راه افتــاده و بســوی 
عــراق و شــام و مصــر بــه حرکــت در آمدنــد. انســانهایی 
کــه بــا ورود در دایــره  دیــن اســالم پرتحــرک و پــر از 
امیــد بــرای رســاندن ایــن دعــوت نجــات بخــش بودنــد 
، ومــی خواســتند هــر چــه زودتــر مــردم را از جهالــت و 
شــرک و بــت پرســتی و طواغیــت نجــات دهنــد؛ شــب 
ــد  ــاله را در چن ــد س ــای ص ــناخته و کاره و روز را نش
مــاه بــه اتمــام مــی رســانند؛ گویــا کــه مــردم را مــی 
دیدنــد بــه بســوی آتــش مــی رفتنــد و در فکــر نجــات 

جــان آنهــا بودنــد. 
ــران و  ــراق و ای ــه ع ــزودی ب ــالمی ب ــوت اس آری دع
ــید،  ــره رس ــتان و غی ــان و ارمنس ــان و آذربایج خراس
و در ایــن میــان پیــام الهــی بوســیله اصحــاب محمــد 
ــید  ــم رس ــتان ه ــه کردس ــلم ب ــه وس ــی اهلل علی صل
ــا  ــت ب ــت و آزادی و عدال ــور هدای ــر ن ــردم منتظ و م
ــل  ــه از قب ــد. البت ــول کردن ــالم را قب ــان و دل اس ج
ــه  ــد کــه در مهــد وحــی ب هــم کســانی از اکــراد بودن
ــیده و  ــلم رس ــه وس ــی اهلل علی ــر  صل ــت پیامب خدم
ــد  ــه کردســتان بازگشــته بودن ــاره ب ــرای دعــوت دوب ب
ولــی آنقــدر تعدادشــان زیــاد نبــود کــه بتوانــد تحــول 
ــی  ــام اصحاب ــد. ن ــاد کنن ــتان ایج ــی در کردس بزرگ
ــر رضــی اهلل  ــان الکــردی و پســرش ابوبصی ــد جاب مانن
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عنمهــا - در مصــادری ماننــد طبقــات کبــری ســبکی و 
ــده اســت. ــر ش ــری ذک ــحاق و الطب ــن اس اب

چــون دیــن الهــی آزادی بخــش، عدالــت خــواه و 
عدالــت گســتر و آرام بخــش و ســاده و بــدور از خرافات 
و افســانه هــای مشــرکین بــود، اســالم بــا آغــوش بــاِز 
کردهــا روبــرو شــده و بســیاری از آنهــا اســالم آوردنــد 

و بــر ایــن دیــن اســتوار مانــده و در راه 
علــم و جهــاد کمــک کردنــد. در طــول 
در  بزرگــی  علمــای  اســالم،  تاریــخ 
ــنت  ــاب و س ــاس کت ــر اس ــتان ب کردس
ــن و  ــاب و تابعی ــراف اصح ــت اش و تح
از  برخــی  و  یافتــه  تربیــت  دیگــران 
ــد کــه  ــه حــدی پیشــرفت کردن آنهــا ب
ــی در  ــای اساس ــه ه ــا پای ــای آنه کتابه
ــل  ــی رود مث ــمار م ــالمی بش ــوم اس عل
ــث و  ــهرزوری در حدی ــالح ش ــن الص اب
ــر در رجــال   ــن االثی ــده و فقــه و اب عقی
و مفــردات حدیــث و ابــن خلــکان و 

ابــن قتیبــه الدینــوری در شــرح حدیــث و صدهــا عالــم 
بــزرگ دیگــر کــه افتخــار امــت اســالمی و مســلمانان 

ــی باشــند. م
و  مشــکل جنــگ  وجــود  بــا  کردســتان  مناطــق 
ــم  ــات و تعلی ــد دراس ــواره مه ــراوان هم ــای ف گریزه
بــوده و مــدارس دینــی و حجــره هــا نقــش مهمــی در 
اجــرای رســالت تعلیــم تربیــت داشــته انــد. کردســتان 
ــت  ــتان و ام ــی از کردس ــوان بخش ــه عن ــم ب ــران ه ای
ــریعت،  ــی ش ــی و علم ــت دین ــل امان ــالمی در حم اس
نقــش خــود را ایفــاء کــرده و در شــهرها و روســتاهای 

ــاجد  ــای مس ــره ه ــی و حج ــدارس دین ــتان م کردس
ــا و  ــه ه ــت طلب ــم و تربی ــه تعلی ــه وظیف ــد ک ــوده ان ب
تربیــت علمــاء و امامــان و خطبــاء را بعهــده داشــته و از 
کمکهــای حکومتــی و بویــژه مردمــی بســیار اســتفاده 
کــرده و تــا حــد زیــادی خودکفــا بــوده انــد. وضیعــت 
ــته  ــه داش ــنتی ادام ــه صــورت س ــدارس و حجــره ب م
ــتا،  ــهر و روس ــاجد در ش ــتر مس و بیش
ــته  ــه داش ــادی طلب ــداد زی ــواره تع هم
کــه در حجــره هــای مســاجد درس 
خوانــده و زندگــی مــی کردنــد و خــرج 
آنهــا برعهــده مــردم محلــه و در حــدی 

ــوده اســت. ــاف ب هــم اوق
ــه  ــا اینک ــته ت ــه داش ــان ادام ــن جری ای
ــر داد. و  ــاع را تغیی ــران اوض ــالب ای انق
در حقیقــت، ایــن انقــالب مصیبتــی 
ــای  ــره ه ــی و حج ــدارس دین ــرای م ب
کردســتان بــود. در زمــان شــاه، مــدارس 
ــتقالل و  ــاجد از اس ــای مس ــره ه و حج
ــه  ــاء و طلب ــئوالن علم ــوده و مس ــوردار ب آزادی برخ
هــا از خــود  علمــای کــرد اهــل ســنت بــوده و تمــام 
برنامــه هــا و امــور توســط خودشــان اداره مــی شــد. اما 
بعــد از آمــدن حکومــت آخوندهــا جریــان عــوض شــد 
و همــه چیــز بــه کنتــرل حکومــت آخونــدی شــیعه در 
آمــد و در حقیــت گوســفندها را بــه گــرگ ســپردند تــا 

ــروش دهــد! ــد و پ اینکــه از آنهــا مواظبــت کن
ــه  ــداز ب ــه ان ــادگر وتفرق ــری وفس ــادی تبش ورود نه
ــرخ  ــردن چ ــد ک ــی در کن ــهمی بزرگ ــتان س کردس
تدریــس دروس دینــی اهــل ســنت در مــدارس وحجره  

در طول تاریخ 
اسالم، علمای بزرگی 

در کردستان بر اساس 
کتاب و سنت و تحت 

اشراف اصحاب و تابعین 
و دیگران تربیت یافته 
و برخی از آنها به حدی 

پیشرفت کردند که 
کتابهای آنها پایه های 

اساسی در علوم اسالمی 
بشمار می رود.
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هــا وخاموشــی ان داشــت .وایــن نهــاد )مرکــز بــزرگ 
اســالمی غــرب کشــوربود؛( کــه بهمــراه هجــوم نظامــی 
ــورد  ــتان را م ــتان کردس ــه کردس ــران ب ــت ای حکوم
هجــوم فرهنگیودینــی قــرار داد.اری مرکــز توطیــه 
ــی وفرهنگــی اهــل ســنت ــده ت وافســاد فکــری وعقی
ــور  ــرب کش ــمال غ ــران، در ش ــتان ای ــه کردس منطق
ــراق،  ــران و ع ــای ای ــن مرزه ــا بی ــدود م ــران، در ح ای
ــتان  ــه اس ــه اســت و درس ــرار گرفت ــه ق ــران و ترکی ای
آذربایجــان غربــی و کردســتان و کرمانشــاه واقــع شــده 
اســت. مهمتریــن شــهرهای کردســتان تــا جایــی کــه 
مــن اطــالع دارم شــامل: بخشــی از شــهر ماکــو وحوالی 
آن بخشــی از خــوی و حوالی آن، بخشــی از ســلماس و 
حوالــی آن بخشــی از ارومیــه و حوالــی آن؛ و شــهرهای 
دیگــر در ایــن محــدوده شــهر اشــنویه و نصــف شــهر 
نقــده و ماحــول آن، پیرانشــهر، سردشــت، میــراوه 
ــراف  ــاد، اط ــه، مهاب ــت، بان ــط، سردش ــاد(، رب )امیرآب

میانــدوآب، بــوکان، ســقز، و شــهرهای 
شــاهین دژ، تــکاب و ســنندج و مریوان 
و  نوســود  و  کامیــاران  و  روانســر  و 
جوانــرود و پــاوه و کرمانشــاه و قــروه و 
بیجــار و قصرشــیرین و ســرپل ذهــاب 
ــاد  ــه بی ــت ک ــر اس ــهرهای دیگ و ش
ــد اســت و  ــم جدی ــدارم و برخــی ه ن
نمــی دانــم. و هــزاران روســتای واقــع 
در ایــن مناطــق الحمــد هلل بیشترشــان 
ــب  ــافعی مذه ــنی و ش ــرد س ــل ک اه

جنــوب  در  بیشــتر  شــیعه  کردهــای  و  هســتند 
ــد. کردســتان زندگــی مــی کنن

سیاســت حکومــت ایــران در کردســتان سیاســت 
منافقانــه بــوده و هــر چــه در تــوان داشــته در جهــت از 
بیــن بــردن عقایــد و اخــالق اهل ســنت کردســتان بکار 
بــرده و از هیــچ کیــد و مکــری کوتاهــی نکــرده اســت. 
ارگانهــای ســپاه پاســداران و کمیتــه هــای اول انقــالب 
و ســازمان تبلیغــات اســالمی و بســیج ُو اطالعــات 
ــالمی  ــزرگ اس ــز ب ــی و مرک ــروی انتظام ــپاه و نی س
ــا  ــه ب ــی در رابط ــک و هماهنگ ــیار نزدی ــکاری بس هم
ــتان  ــی در کردس ــنی زدای ــای س ــه ه ــرفت برنام پیش
ــی  ــر م ــار همدیگ ــات الزم را در اختی ــد و معلوم دارن
گذارنــد. بعــد از ســلطه حکومــت بــر کردســتان نهــاد 
مرکــز اســالمی کــه از قــم و تهــران مدیریــت مــی شــد 
در شــهرهای کردســتان بــه بهانــه رســیدگی بــه امــور 
ــه  ــازماندهی برنام ــتان وس ــالب کردس ــت و ط روحانی
درســی و تبلیغــی، تخــم گــذاری نمــود و شــعبه هایــی 
در سراســر کردســتان تاســیس کــرد. و روحانیــون کــرد 
ــذ کارت  ــام و اخ ــت ن ــه ثب ــور ب را مجب
ــوده و  ــده نم ــکیل پرون ــایی و تش شناس
ــات  ــیله اطالع ــه وس ــی را ب ــراد خاط اف
ــی  ــرار م ــت و آزار ق ــورد اذی ــپاه م و س
ــی  ــرک شــغل م ــه ت ــور ب ــد و مجب دادن
کردنــد و حتــی کســانی کــه بــه مناطــق 
و  دســتگیر  رفتنــد  مــی  دســت  دور 
احضــار و بازخواســت و توبیــخ و مجــازات 
ــالب را از  ــی ط ــه درس ــرد. برنام ــی ک م
ــه و خــود از  ــون کردســتان گرفت روحانی
آنهــا امتحــان فصلــی و ســالیانه مــی گیرنــد. و موضــوع 
خدمــت ســربازی هــم یکــی ازحربــه هــای مرکــز بــزگ 

سیاست حکومت 
ایران در کردستان 

سیاست منافقانه بوده و 
هر چه در توان داشته 
در جهت از بین بردن 

عقاید و اخالق اهل سنت 
کردستان بکار برده و از 
هیچ کید و مکری کوتاهی 

نکرده است.
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ــای  ــه ه ــر طلب ــار ب ــرای فش ــرب کشــور ب اســالمی غ
کــرد بــود. در حــال حاضــر هــم تمامــی 
امامــان مســاجد کردســتان بــرای امامــت 
بــزرگ  مرکــز  از  بایســتی  مســاجد 
ورقــه  تبلیغــات  و ســازمان  اســالمی 
اینصــورت  تاییدیــه بگیرنــد در غیــر 
نمــی گذارنــد درهیــچ مســجدی امامــت 

ــد . کنن
ــت  ــهری باقدم ــاد ش ــهر مهاب ــا ش و ام
ــه  ــش ب ــال، قدمت ــزار س ــش از دو ه بی
ــار  ــد و آث ــی رس ــی م ــا و هخامنش ماده
ــهر  ــار ش ــا « در کن ــره ق ــتانی » فق باس
باســتانی  آثــار  وهمچنیــن  مهابــاد 
ــهر  ــده « در ش ــرده کون ــاز« و » ب »دری
ــی شــهر  ــه محــل اصل ــاد ک ــران مهاب وی
ــا خــراب شــده،  ــوده و بوســیله صفویه ب

ایــن تاریخهــا را تاییــد مــی کنــد. شــهر مهابــاد تــا قرن 
ــار  ــوده و چه ــان ب ــت مکری ــل حکوم ــم مح ــوزده ه ن
ــای  ــوده اســت، از نظــر جغرافی ــرن شــبه مســتقل ب ق
ــوده  ــر ســر یــک چهــار راه بیــن المللــی ب ــم ب در قدی
ــزرگ  ــادی داشــت و مرکــز ب ــه اســتراتژیکی زی و جنب
تجارتــی بشــمار مــی آمــده، چــون مســیرهای شــمال 
ــی  ــور م ــهر عب ــن ش ــرب از ای ــرق و غ ــوب و ش و جن
کــرد و مرزهــای قدیــم هــم مثــل حــاال نبــوده و رفــت 
ــهر  ــه، ش ــی گرفت ــورت م ــانتر ص ــیار آس ــد، بس و آم
مهابــاد در حــال حاضــر بــا وجــود ایــن همــه محاصــره 
ــی و نظامــی  اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی و عمران
ــی از  ــزو یک ــوز چ ــف، هن ــات مختل ــی و تبعیض و دین

ــران و کردســتان و آذربایجــان  ــن شــهرهای ای زیباتری
غربــی بشــمار مــی آیــد و وجــود منابــع 
و  میــوه  بســیار،  باغهــای  و  طبیعــی 
ــه و  ــاری بهین ــاد و آبی ــتزارهای زی کش
ســد وغیــره، ایــن شــهر را معــروف کــرده 
و از نظــر سیاســی هــم ســابقه تاریخــی 
ــی  ــی و حکومت ــت سیاس ــهر و مرکزی ش
ــر  ــری آن ب ــر رهب ــته و تاثی آن در گذش
ــهر  ــام ش ــتان، ن ــر کردس ــردم سراس م
ــروف  ــان مشــهور و مع ــاد را در جه مهاب

ــت . ــاخته اس س
مســاجد  دارای  مهابــاد  هلل  الحمــد 
بســیاری اســت کــه ســابقه تاریخــی 
زمــان  بــه  مســاجد  ایــن  از  برخــی 
صفویهــا مــی رســد، مســجد جامــع 
شــهر بــا قدمتــی بیــش از ســیصد ســال 
)300 ســال ( یکــی از مســاجد تاریخــی شــهر بشــمار 
مــی آیــد. قبــل از انقــالب خمینــی در اکثــر مســاجد 
ــا،  ــه ه ــه طلب ــی وجــود داشــت ک ــاد حجــره های مهاب
تــا گرفتــن اجــازه تدریــس و یــا امامــت و اجتهــاد  در 
ــد. یکــی  ــد و زندگــی مــی کردن آن درس مــی خواندن
ــه از  ــود ک ــع ب ــجد جام ــود مس ــاجد، خ ــن مس از ای
زمانهــای قدیــم همــواره مرکــز مهمــی بــرای تحصیــل 
طــالب بــوده و از مناطــق مختلــف و حتــی عــراق هــم 
بــرای تحصیــل بــه ایــن شــهر مــی آمدنــد و همچنیــن 
ــتان و  ــف کردس ــهرهای مختل ــیاری از ش ــای بس علم
خــارج آن جهــت تدریــس بــه ایــن مســجد مــی آمدنــد 
- کــه مــال جامــی و مــال چــوری کــه قبــرش در میدان 

و اما شهر مهاباد 
شهری باقدمت بیش از 
دو هزار سال، قدمتش 
به مادها و هخامنشی 

می رسد و آثار باستانی 
» فقره قا « در کنار 

شهر مهاباد وهمچنین 
آثار باستانی »دریاز« 
و » برده کونده « در 
شهر ویران مهاباد که 

محل اصلی شهر بوده و 
بوسیله صفویها خراب 
شده، این تاریخها را 

تایید می کند. 
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مــالی جامــی مــی باشــد از ایــن علمــاء مــی باشــد کــه 
از منطقــه اورامانــت بــوده اســت. مرحــوم پــدرم کــه در 
ایــن محلــه زندگــی مــی کــرد مــی گفــت کــه وقتــی 
ــجد  ــن مس ــه در ای ــودم 150 طلب ــوان ب ــن ج ــه م ک
ــان شــاه  ــه در زم ــده هــم ک ــد و بن ــی خواندن درس م
ــردم شــبها در  ــی ک ــد م ــت و آم ــن مســجد رف ــه ای ب
ــه  ــیاری از طلب ــداد بس ــدم. تع ــی خوان ــا درس م آنج
ــد  ــی خواندن ــا درس م ــه در آنج ــدم ک ــی دی ــا را م ه
ــد و  ــی کردن ــدرس م ــه ت ــنت ب ــل س ــتادان اه و اس
مــالی مســجد جامــع کــه حــاج مــال خالــد دربنــدی 
ــا درس  ــه آنه ــود ب ــده ب ــد از انقــالب زن ــا  بع ــود و ت ب
مــی داد و اســتاد گرامــی آقــای قریشــی طالشــی هــم 
ــد درس  ــر دســت حــاج مــال خال ــن مســجد و زی درای
ــدم  ــرا دی ــده اســت. و در ایــن دوران کــه مــن آن خوان
ــی و  ــور درس ــت ام ــرای مدیری ــدی را ب ــمت جدی قس
ــد  ــرده بودن ــه ک ــا اضاف ــه ه ــی طلب ــی و خدمات تعلیم
و امکانــات بیشــتری بــرای طلبــه هــا در نظــر گرفتــه 
شــده بــود وحتــی آشــپز و خدمــه داشــتند کــه بعــدا 
ــجد،  ــودن مس ــتانی ب ــه باس ــه بهان ــد ب ــت جدی حکوم
ایــن قســمت جدیــد را خــراب و تمــام کارهــای را کــه 
ــرده و  ــب ک ــود را تخری ــده ب ــام ش ــجد انج ــرای مس ب
بجــز خشــت، تمــام گــج کاری و تزئیناتــی کــه بــر روی 

ــد. ــوار مســجد انجــام شــده را کندن دی
حــاال وقتــی نوبــت دار و دســته خمینــی شــد و مرکــز 
بــزرگ اســالمی در مهابــاد شــروع بــه کار کــرد بــا طرح 
ــر روحانیــون  ــی کــه قبــال گفتــم بســیار ب برنامــه های
ــه  ــور ب ــا را مجب ــد و آنه ــار آوردن ــه فش ــهر و طلب ش
ثبــت نــام و درس خوانــدن تحــت نظــارت مرکــز نمــود 

ــه  ــور ب ــد مجب ــی کردن ــول نم ــه قب ــی ک ــه های و طلب
رفتــن بــه ســربازی و یــا تــرک طلبگــی و یــا رفتــن بــه 
مناطــق ازاد بودنــد کــه هنــوز دســت حکومتــی هــا بــه 
ــه فقــط  ــه نمــود ک ــود. بایســت اضاف آنجــا نرســیده ب
ــون و  ــه روحانی ــوده، بلک ــاء ننم ــارت اکتف ــر نظ مرکزب
طلبــه هــا را وادار و یــا تشــویق بــه جاسوســی و خبــر 
ــرده و  ــی ک ــتادن م ــا و اس ــه ه ــایر طلب ــی از س چین
گاهــی بــر ضــد مــرد نیــز آنهــا را به جاسوســی تشــویق 
مــی کردنــد. مــن نمــی گویــم کــه روحانیــون و طلبــه 
هــا تســلیم ایــن آخوندهــای شــیعه مــی شــدند، ولــی 
برخــی از ایــن طلبــه هــا، فریــب خــورده و همــکاری 
ــه  ــون ک ــی از روحانی ــه یک ــا اینک ــد، کم ــی کردن م
ــدان  ــا در زن ــزد م ــود ن ــزارش او را داده ب ــه اش گ طلب
ــاد از  ــای زی ــتفاده از ترفنده ــا اس ــت ب ــود. و حکوم ب
قبیــل مبــارزه بــا گروهــای چــپ کردســتان و احــزاب 
ــا تطمیــع و  ــا وهابیــت و صــدام و ب قومــی و مبــارزه ب
ترســاندن و گیــر دادن بــه ســوابق سیاســی و همــکاری 
آنــان بــا احــزاب کــرد ســعی داشــته کــه روحانیــون را 
ــن  ــران و دی ــا حکومــت ای ــه همــکاری وهمدســتی ب ب
فروشــی و آدم فروشــی و غیــره وادار کنــد. کمــا اینکــه 
ــی و  ــای حکومت ــن ارگانه ــی ای ــن تمام ــم در بی گفت

اطالعاتــی همــکاری کامــل وجــود داشــت.
ــه،  ــزرگان محل ــدی، ب ــد دربن ــال خال ــوت م ــد از ف بع
یکــی از روحانیــون جــوان را کــه در یکی از روســتاهای 
بــزرگ امــام مســجد بــود، بــرای امامــت مســجد جامــع 
کــه موقعیــت مهمی در شــهر داشــت انتخاب نمــوده  و 
بــه مســجد آوردنــد، امــام مــردی عالــم و خوش ســخن 
ــود را در  ــگاه خ ــود و زود جای ــخنور ب ــدرس و س و م
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محلــه و بعــدا شــهر پیــدا نمــود و تعــدادی طلبــه هــم 
ــردم  ــرای م ــام ب ــد و ام ــجد آمدن ــه مس ــرای درس ب ب
محلــه و جوانــان هــم درس داشــت و تفســیر یــاد مــی 
داد و موثــر بــود، تــا اینکــه بحــث اختالفــات مذهبــی 
ــام  ــد و ام ــن کردن ــه اصحــاب توهی آشــکارتر شــد و ب

ــرده و  ــت ک ــه صحب ــن رابط ــم در ای ه
ــاع از اصحــاب نوشــت  کتابچــه ای دردف
کــه همیــن کتــاب و تدریــس و تفســیر 
باعــث بازداشــت و اخــراج وی از مســجد 
ــه مســجد دیگــری شــد.  ــد وی ب و تبعی
مــردم شــهر بســیار از او جانبــداری کرده 
ــد  ــوداری کردن ــجد خ ــه مس ــن ب از رفت
ولــی حکومــت زیــر بــار حــق نرفــت و از 
خــر شــیطان پاییــن نیامــد و مســجد رو 
ــا اینکــه حکومــت  ــود، ت ــی ب ــه تعطلیل ب
ــرای مســجد  خــودش امــام دیگــری را ب
تعییــن نمــود کــه وی هــم کار تدریــس 

و ســخنرانی بــرای مــردم را ادامــه داد و تعــدادی طلبــه 
داشــت و ســخنرانی روحانیونــی کــه حکومــت دوســت 
نداشــت را منتشــر مــی کــرد امــا او نیــز بــه سرنوشــت 
ــد  ــدا تبعی ــی و بع ــی زندان ــار و مدت ــی دچ ــالی قبل م
ــواد و  ــا س ــون ب ــجد، روحانی ــای مس ــن امامه ــد. ای ش
شــناخته شــده و مــدرس و ســخنور و جســوری بودنــد 

.
مدتــی مســجد تعطیــل شــد، تــا اینکــه حکومــت یــک 
مــالی بســیجی را بــرای امامــت مســجد جامــع تعییــن 
نمــود کــه هیــچ گونــه امتیــازی بجــز مخلــص والیــت 
بــودن نداشــت و بعــد از انتقــال بــه مســجد و ســاکن 

شــدن در منــزل، امــام چــون در حــد مســجد جامــع 
ــت و  ــی رف ــهر م ــای ش ــی از ماله ــزد یک ــه ن ــود ب نب
ــه  ــجد ک ــای مس ــره ه ــد و آن حج ــی خوان درس م
زمانــی پــر از طلبــه هــای جــوان بــرای درس خوانــدن 
بــود و همیشــه ســروصدای بحــث و گفتگــو از آن مــی 
ــد،  ــته ش ــت بس ــوت و در نهای ــد، خل آم
ــه بســیج  ــک حجــره ک ــر از ی ــه بغی البت
ــاز  ــرا تصاحــب کــرده و در آن دفتــر ب آن
کــرده بــود. دوبــاره مســجد ســوت و کور 
ــیجیان  ــر و بس ــراد پی ــر از اف ــد و بغی ش
خمینــی  و مســافری کــه عبــوری بــود، 
کســی در آن مســجد نمــاز نمــی خوانــد، 
ــه  ــدن فاتح ــام در خوان ــی ام ــون حت چ
ــه  ــد ب ــه برس ــت چ ــکال داش ــم اش ه
ــن و آییــن و تقــوی. طلبــه هــا بعــد  دی
ــه  ــت همیش ــوی حکوم ــالب از س از انق
مــورد ســوءظن و بازجویــی و فشــاربرای 
تــرک تحصیــل و همــکاری بــا حکومــت و غیــره قــرار 
مــی گرفتنــد و بســیاری از آنهــا یــا بــه طــور کلــی از 
طلبگــی دســت مــی کشــیدند و یــا بــه جاهــای دیگــر 

مــی رفتنــد.
از طــرف دیگــر، روحانیــون منطقــه کردســتان و شــهر 
ــا پدیــده دیگــری هــم روبــرو بودنــد و آنهــم  مهابــاد ب
ــتان  ــالب در کردس ــد از انق ــه بع ــیاری ک ــزاب بس اح
فعالیــت مــی کردنــد، کــه تعــداد آنهــا بــه 25 حــزب و 
ســازمان مــی رســید، مهمتریــن آنهــا حــزب دمکــرت، 
حــزب کوملــه، حــزب تــوده، چریکهــای فدایــی و 
مجاهدیــن خلــق و دیگــر ســازمانهای کومنیســتی 

طلبه ها بعد از 
انقالب از سوی حکومت 
همیشه مورد سوءظن 

و بازجویی و فشاربرای 
ترك تحصیل و همکاری 
با حکومت و غیره قرار 
می گرفتند و بسیاری 
از آنها یا به طور کلی 
از طلبگی دست می 

کشیدند و یا به جاهای 
دیگر می رفتند.
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ــار انشــقاق  ــزاب دچ ــن اح ــی از ای ــی برخ ــد. حت بودن
شــده و بــا هــم اختــالف داشــتند. ایــن در وقــت خــود 
ــرات بســیار  ــاد تاثی در کردســتان و بخصــوص در مهاب
شــوم و ناگــواری بــر عقیــده جوانــان و عبــادات و 
اخــالق جوانــان و مــردم گذاشــته بــود و باعــث انحــراف 
مــردم بســیاری شــد. بویــژه جوانــان زیــادی گمــراه و 
دچــار افــکار کومنیســتی و چپــی شــده کــه در طــول 
زمــان، اثــرات بســیاری بــر جنبــه هــای مختلــف مــردم 
کردســتان و مهابــاد داشــته اســت و بســیاری از خانواده 
هــا دچــار سســتی در اعتقــاد و انحــراف و بــی بــاوری و 

ــه اعتقــادات دینــی  شــدند. بــی تفاوتــی نســبت ب
برخــی از روحانیــون جــوان بخاطــر شــعارهای قومــی 
ــی  ــای قوم ــرد و کردســتان جــذب گروه ــاع از ک و دف
ــق از  ــدن حقای ــد از فهمی و چــپ شــده و بســیاری بع
احــزاب بیــرون آمــده و مجبــور بــه گرفتــن امــان نامــه 
شــده بودنــد کــه ایــن هــم خــود مصیبتــی دیگــر برای 
آنهــا ایجــاد کــرده بــود و حکومــت از ایــن طریــق بــه 
آنهــا فشــار آورده و ســوء اســتفاده مــی کــرد، از طــرف 
دیگــر آندســته از روحانیونــی کــه از سیاســتهای 
احــزاب آگاه بــوده و برعلیــه آنهــا فعالیــت مــی کردنــد، 
ــورد  ــه م ــژه کومل ــلح بوی ــای مس ــن گروه ــط ای توس
ــاجد  ــا مس ــازل و ی ــه و در من ــرار گرفت ــد ق ــوء قص س
تــرور مــی شــدند. و بســیاری از جوانــان مســلمان نیــز 
ــدند. در  ــی ش ــی م ــت و زندان ــزاب بازداش ــط اح توس
طــول چنــد ســال محــدود بعــد از انقــالب، ده هــا تــن 
ــا  ــن گروه ــره توســط ای ــون سرشــناس و غی از روحانی
تــرور شــده و یــا اینکــه برعکــس توســط حکومــت بــه 
ــام  ــا بن ــده و ی ــدام ش ــزاب اع ــا اح ــکاری ب ــه هم بهان

احــزاب انهــا را تــرور می کردنــد. یکی از مشــهورترین و 
عالمتریــن ایــن روحانیــون مــال عبدالکریم شــهریکندی 
ــود و  ــم و شــجاع ب ــه ماموســتای موحــد و عال ــود ک ب
ــا  ــردم را ره ــتان، م ــخت کردس ــیار س ــرایط بس در ش
ــه و  ــا پرداخت ــوق آنه ــاع از حــق و حق ــه دف ــرد و ب نک
جــان بســیاری از مــردم را نجــات داد، چــون حکومــت 
ــر را  ــا نف ــته و صده ــاره بس ــوپ و خمپ ــه ت ــهر را ب ش
کشــته و هــزاران تــن را مجــروح کــرده بــود ماموســتا 
بــا تالشــهای فــروان و بــا ایثــار و فــداکاری و شــجاعت 
فــراوان بــا حکومــت بــه مذاکــره پرداختــه و حکومــت 
ــه  ــاره و گلول ــاب خمپ ــول قطــع پرت ــه قب ــور ب را مجب
ــی  ــردم از شــهر نمــود، مردم ــاران شــهر و خــروج م ب
ــار  ــت گرفت ــش حکوم ــر آت ــاد در زی ــای زی ــه روزه ک
ــم از گرســنگی  ــادی کشــته و بســیاری ه ــداد زی و تع
ــی  ــزل را م ــده در من ــده باقیمان ــک ش ــای خش نانه
ــت  ــد. در آنوق ــی آوردن ــر م ــر گی ــم اگ ــد، آنه خوردن
ــور  ــاجد بط ــاط مس ــا را در حی ــته ه ــیاری از کش بس
موقــت دفــن مــی کردنــد چــون کســی جــرأت بــردن 
مــرده هــا را بــه قبرســتان نداشــت و حتــی آمبوالنــس 

هــا را هــدف قــرار مــی دانــد.
مــال عبدالکریــم کــه از پشــتیبانی صــد در صــد مــردم 
شــهر برخــوردار بــود، ســعی بســیاری در مــورد آزادی 
ــای  ــن مایحتاجه ــه تأمی ــبت ب ــود و نس ــان نم زندانی
مــردم تــالش نمــود و خدمــات ارزنــده ای انجــام داد، 
ولــی در بهــار ســال 60 افــرادی از کومله کــه ازموقعیت 
مردمــی وممتــاز ایــن روحانــی بــزرگ ناراحــت بودنــد، 
او را بعــد از نمــاز در مســجدش، مســجد مولــوی تــرور 
کردنــد، بهــر صــورت مالهــای کردســتان بعــد از 
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انقــالب در بیــن دو طــرف درگیــری، یعنــی حکومــت 
و گروههــا و احــزاب مخالــف حکومــت گیــر کــرده و از 

هــر ســو مــورد هجــوم بودنــد کــه ایــن 
هــم خــود تاثیــر منفــی بــر رشــد تعلیــم، 
ــتان  ــی در کردس ــت، و دروس دین تربی
داشــت. اآلن در شــهر مهابــاد فقــط یــک 
مدرســه دینــی تحــت نظــارت حکومــت 
ــرفت و  ــه پیش ــه هیچگون ــود دارد ک وج
رونقــی نداشــته و از نظــر مدیریــت و 
ــنت  ــل س ــج اه ــا منه ــی ب ــه درس برنان
متفــاوت بــوده و طلبــه هــای کــرد میــل 

و رغبتــی بــه حضــور درایــن مدرســه نداشــته و آنهایــی 
ــا را  ــی آنج ــد از مدت ــده بع ــه ش ــم وارد مدرس ــه ه ک
ــت  ــه در جه ــه مدرس ــون برنام ــد. چ ــی کنن ــرک م ت
ــروری و  ــاش پ ــد و ج ــی باش ــم م ــای ق ــع ماله مناف
شــیعه پــروری مــی کنــد، در حالــی کــه مهابــاد درحال 
ــزار  حاضــر در حــدود  250000 )دویســت وپنجــاه ه
ــنی  ــهر س ــن ش ــردم ای ــی م ــت دارد. ول ــر جمعی ( نف
نشــین اجــازه تاســیس یــک مدرســه دینــی مســتقل را 
ندارنــد. امــا در بیشــتر شــهرهای شــیعه نشــین منطقــه 
آذربایجــان کــه اصــال نمــی دانســتند مدرســه دینــی 
ــیس  ــا تأس ــیعه ه ــرای ش ــی ب ــدارس دین ــت، م چیس
شــده و مشــغول آمــوزش خرافــات و حقــه بــازی مــی 
باشــند. بــا ایــن وجــود هنــوز چنــد حجــره محــدود در 
ــه اصــال  ــاد وجــود دارد ک برخــی مســاجد شــهر مهاب
ــاجد و  ــداد مس ــهر و تع ــت ش ــا جمعی ــه ب در مقایس

ــاد، چیــزی بحســاب نمــی آیــد. موقعیــت شــهر مهاب
ــون  ــژه روحانی ــردم و بوی ــب م ــی از مصای ــن بخش ای

کردســتان بــود کــه بیــان شــد. امــا راه چــاره این اســت 
کــه مــردم و روحانیــون مخلــص و متعهــد اهــل ســنت 
ــاد  ــا اتح ــرده و ب ــت ک ــت هم و جماع
وهمبســتگی  و مدیریت آگاهانه و جدی، 
ســعی در تهیــه امکانــت مــادی و اداری و 
معنــوی و ایجــاد مــدارس دینی در شــهر 
ــد شــهر  ــد. بای ــاد وکردســتان نماین مهاب
ــدارس  ــر از م و روســتاهای کردســتان پ
دینــی شــود تــا اینکــه دوبــاره کردســتان 
ــر شــود.  ســرزنده و شــاد و عاقبــت بخی
ــیم  ــا باش ــر دنی ــه فک ــه ب ــل از آنک قب
ــیم و  ــان باش ــود و فرزندانم ــرت خ ــر آخ ــه فک ــد ب بای
بدانیــم کــه بــه غیــر از راه اســالم و دینــداری و عاقبــت 
اندیشــی و آخــرت طلبــی و توحیــد و یکتاپرســتی راه 
نجاتــی نیســت و ایــن راه جــز از طریــق تربیــت علمای 
مخلــص و دینــدار و عالــم بــه کتــاب و ســنت، موحــد و 
مبلــغ امــکان نــدارد، و در کنــار ایــن تــالش شــود خانه 
خویــش را بــه مــدارس دینــی و کالس آمــوزش قــران 
تبدیــل و از تجربیــات هــم دیگــر اســتفاده نماییــم و از 
شــبکه هــای توحیــدی اهــل ســنت و منابــع انترنتــی و 
علمــای دل ســوز بــرای درس دینــِی خصوصــی کمــک 
بگیریــم و از رحمــت و مــدد الهــی  مأیــوس نباشــیم که 
محمــد رســول اهلل صلــی اهلل علیــه وســلم، کار خویــش 
را بــه تنهایــی آغــاز نمــوده ولــی بعــد از مدتــی، ابوبکــر 
و عمــر و عثمــان وعلــی  و دیگــر صحابــه بــه یــاری وی 

بــرای رســاندن دیــن بــه مــردم شــتافتند. 

در حالی که مهاباد 
درحال حاضر در حدود   
دویست وپنجاه هزار  
نفر جمعیت دارد. ولی 
مردم این شهر سنی 
نشین اجازه تاسیس 

یک مدرسه دینی 
مستقل را ندارند.
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محمــدمردم شناسی دینی  آل  زهــرا 

ــه  ــب، فرق ــن، مذه ــه دی ــرو چ ــه پی ــته از اینک گذش
ــا  از  ــان ه ــه ی انس ــتیم هم ــری هس ــه فک ــا نحل و ی
زمــان رســیدن بــه مرحلــه ی بلــوغ عقلــی خویــش بــه 
دنبــال تعییــن اصولــی عملــی در جهــت رفــع و رجــوع 

ــد. ــوده ان ــردی و اجتماعــی خویــش ب ــورات ف ام
تمــام  و در  زمانــی  بشــر در همــه ی دوره هــای 
محــدوده ی جغرافیــای انســانی براســاس تعریفــی کــه 
از خویشــتن پیــدا مــی کنــد روش و اصطالحــا قوانیــن 
ــی  ــرده و م ــزی ک ــی ری ــود را پ ــاص خ ــاوت و خ متف
ــوی  ــراث معن ــه می ــت ک ــیر اس ــن مس ــد. در همی کن

ــذارد . ــی گ ــای م ــود برج ــی را از خ متفاوت
زندگــی اجتماعــی انســان الــزام آور قوانیــن و اصولــی 
شــد کــه جامعــه نیازمنــد آن بــود. اصولــی کــه 
ــا از  ــد ت ــره زده میش ــع گ ــوی جم ــای معن ــا باوره ب
ــرد  ــدرت گی مشــروعیت عمومــی برخــوردار شــود و ق
ــود  ــد از خ ــل بع ــه نس ــم  آن را ب ــی ه ــا پ ــل ه و نس
ــه  ــوام یافت ــی ق ــد. تخطــی از اصــول عمل ــال دهن انتق
ــی از  ــات مختلف ــا درج ــا ب ــاور ه ــا«  و ب از »ارزش ه
حرمــت بــرای اعضــای جامعــه همــراه بــوده و هســت.
قضــاوت در مــورد درســت و غلــط بــودن قوانیــن 
تعییــن شــده را تنهــا میتــوان بــا درنظــر گرفتــن تمــام 
و کمــال شــرایطی انجــام داد کــه چنیــن قوانینــی در 
ــرار  ــول ق ــد و قب ــورد تایی ــرده, م ــدا ک ــور پی آن ظه
ــت  ــروع را دریاف ــت مش ــا حمای ــتبانی ی ــه و پش گرفت
کــرده اســت. شــرایط تعییــن و اختیــار کــردن چنیــن 

ــی،  ــات جغرافیای ــت و تجربی ــر از  موقعی ــی متاث قوانین
ــت. ــادی و ... اس ــی، اقتص ــی، تاریخ اجتماع

ــک  ــه در ی ــم ک ــی بینی ــی م ــال وقت ــوان مث ــه عن ب
از ارج و احتــرام  اجتمــاع روســتایی فرزنــد پســر 
ــایری  ــاع عش ــک اجتم ــود و در ی ــی ش ــوردار م برخ
ــی  ــی م ــان ارزش ــر چن ــتا-فرزند دخت ــالف روس -برخ
یابــد کــه قیــاس مــادی بــرای از دســت دادنــش 
ــر  ــت در نظ ــه ای از اهمی ــد نمون ــی گیرن ــر م در نظ
ــک  ــردم ی ــه م ــت و شــرایطی اســت ک ــن موقعی گرفت
ارزش را اختیــار مــی کننــد. ارزشــی کــه شــاید از نــگاه 
ــن اخالقــی پذیرفتــه شــده  ــا موازی دیگــران  موافــق ب
ــر  ــر و پس ــد دخت ــه فرزن ــی ک ــد. در حال ــا نباش ی م
ــی  ــر اجتماع ــان در ه ــروری ش ــرد ض ــاس کارک براس
نقــش ایفــا مــی کننــد و تعییــن  ارزش مــی شــوند و 
بــرای خصوصیــت جنســی بتنهایــی برتــری قائــل نمــی 
شــوند همچنانکــه در هــر جامعــه ای مشــاغل مختلــف 
ــوند. ــی ش ــذاری م ــان ارزش گ ــاس کارکردش ــر اس ب

ــان  ــا نش ــه م ــه ب ــت ک ــی اس ــد نمای ــن رون ــا ای  ام
ــای  ــادات و باوره ــن, اصــول, ع ــد قوانی ــد بای ــی ده م
جمعــی خــود و دیگــران را از آن منظــر ببینیــم و مــورد 
قضــاوت قــرار دهیــم. شــاید رد یــا پذیــرش یــک بــاور 
ــار  ــه معی ــرا ک ــان چ ــت اس ــردی کاری اس ــگاه ف در ن
هــر یــک از مــا در تعریــف موازیــن اخالقــی متفــاوت 
از دیگــری ســت. معیــار اعضــای جامعــه, نگاهــی اســت 
ــا و ... از  ــانه ه ــه، رس ــواده، مدرس ــطه خان ــه  بواس ک
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»هنجــار«  اجتماعــی دریافــت مــی کننــد و دنیــا را از 
آن منظــر مــی بیننــد.

ــگاه  ــی ســت کــه ن ــن، یکــی از همــان عینــک های دی
ــت  ــوان گف ــی ت ــازد . م ــی س ــان را م ــه دنیایم ــا ب م
ــد  ــی کن ــل م ــا منتق ــه م ــن ب ــه دی ــی ک ــان بین جه
ــی  ــن اخالق ــه موازی ــاری اســت ک ــن معی تاثیرگذارتری
ــق  ــران را از آن طری ــای دیگ ــاور ه ــار و ب ــود و رفت خ
ــر  ــا ب ــی پ ــن زمان ــم. دی ــی دهی ــرار م ــورد داوری ق م
زندگــی بشــر گذاشــت کــه انســان از خــود ســوال کرد. 
ــش  ــا و متعلقات ــش، دنی ــود خوی ــا وج ــال  منش بدنب
گشــت. دیــن پاســخی بــرای پرســش هــا بــه پیروانــش 

داد.
ــده شــد؛  ــی پیچی ــی شــدن  زندگ ــال اجتماع ــه دنب ب
انســان بدنبــال درســت و غلــط امــور گشــت؛ اینچنیــن 
شــد کــه دیــن قوانیــن و اوامــر و نواهــی  را بــر انســان 

عرضــه داشــت.
ــی  ــی، روش زندگ ــی از جهانبین ــه کامل ــن مجموع دی
ــرار  ــی ق ــار بشــر  زمین ــی را در اختی ــردی و اجتماع ف

داد.
از ایــن مقدمــه بــه مســئله ی درک متقابــل بیــن گــروه 
هــا مــی رســیم. درکــی کــه بــه قــوام فــردی و جمعــی 
یــک جامعــه منجــر مــی شــود بجــای تقابــل مخــرب؛ 
در شــرایطی کــه تنــش بیــن گروهــی تنهــا بــه خدشــه 
دار شــدن ســالمت فکــری و مشــی پیــش رونــده 

جامعــه مــی انجامــد.
ــب  ــه مذاه ــه ب ــی، توج ــرا دین ــث ف ــدای از مباح ج
اســالمی و جزئــی تــر از آن، در بیــن فرقــه هــای 
مختلفــی کــه زیــر مجموعــه مذهبــی اهــل ســنت قــرار 

مــی گیرنــد نوعــی تقابــل حاکــم اســت کــه حاکــی از 
عــدم شــناخت مابیــن اعضــای گــروه هــا و درک پاییــن 
ــوم  ــرد و محک ــه ط ــه ب ــت ک ــر اس ــدگاه یکدیگ از دی

ــد. ــی انجام ــر م ــردن ناموجــه و احساســی همدیگ ک
 پرداخــت اغــراق آمیــز ویژگــی، دیــدگاه و جهــان بینی 
ــح  ــت تقبی ــر در جه ــروه دیگ ــروه از گ ــر گ اعضــای ه
ــر  ــذاری غی ــوان گ ــب زدن و عن ــه برچس ــر  ب یکدیگ
مســئوالنه ای مــی انجامد.کــه حکایــت از ناشــناخته و 
نامانــوس بــودن فضــای فکــری گــروه هــا نســبت بــه 

ــس! یکدیگــر دارد و ب
توصیــه شــناخت تجربــه ی طرفیــن نیــز در جهــت کم 
کــردن فاصلــه ی فکــری و درک بهتــر هرگــز صــورت 
ــت  ــی پوشــش جه ــود نوع ــش موج ــه تن ــه. و ب نگرفت
پنهــان کــردن واقعیــت و بــه تعصبــات نیــز دامــن زده 

شــده اســت.
ــاز  ــا نی ــد م ــف شــدن دی ــا ضعی ــا ب ــار  م ــک معی عین
بــه تعویــض و بازبینــی دارد. پیــش از ایــن گفتیــم کــه 
ــی امــکان و صالحیــت داوری خواهیــم  تنهــا در صورت
ــک  ــه ی ــرایطی را ک ــب و ش ــام جوان ــه تم ــت ک داش
دیــدگاه یــا ارزش در آن رشــد مــی کنــد، بــه صــورت 
ــت  ــر اس ــن منظ ــیم. از ای ــته باش ــر داش ــل در نظ کام
ــر و  ــرای  فک ــر ب ــی خط ــدگاه را نوع ــاوت دی ــه  تف ک
ــم  ــود نخواهی ــده ی خ ــه ش ــی پذیرفت ــبک زندگ س
دانســت بلکــه فرصتــی در جهــت شــناخت و آگاهــی از 

ــم کــرد. ــرای خــود فراهــم خواهی ــق ب ــن طری ای
ــوال  ــل را معم ــل باط ــق در مقاب ــه ح ــگاه مطلقگرایان ن

ــد. ــی کن ــل م ــا منتق ــه م ســاخت »ســنتی« ب
ــنتی  ــع س ــه جوام ــت ک ــی س ــق« مقاومت ــق مطل »ح
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بــکار مــی بندنــد تــا ســاخت خــود را از تغییــر و نقــد 
ــای  ــه در آن اعض ــه ای ک ــد. حرب ــگاه دارن ــون ن مص
ــه در  ــتند ک ــور هس ــن تص ــا ای ــربازانی ب ــه س جامع
ــنت  ــظ س ــد و محاف ــرار دارن ــق ق ــال ح ــب کم جان
هــای جمعــی انــد و بکارگیــری ســالح تعصــب را بــرای 
محافظــت از حــق مطلــق یــا همــان ســنت، فراگرفتــه 

ــد. ان
از قضــا در هــر گــروه یــا فرقــه ای کــه هســتیم طبیعتــا 
ــده  ــرد آم ــع گ ــور در آن جم ــت و تص ــن ذهنی ــا ای ب
ــراٍن  ــم و دیگ ــرار داری ــب حــق ق ــا در جان ــه م ــم ک ای
ناشــناخته در جانــب باطــل. ایــن موضــوع بــه خــودی 
خــود نــه یــه معضــل و نــه یــک خصلــت منفــی اســت. 
ــدی  ــروه، باورمن ــک گ ــه ی ــد ب ــزوم تعه ــه ل ــرا ک چ
ــن  ــر ای ــت  در غی ــودن آن اس ــق ب ــتی و بح ــه درس ب
ــا و  ــن اعض ــد بی ــاط پیون ــی نق ــچ گروه ــورت هی ص
آرمــان هایــش پیــدا نخواهــد کــرد و بــه راحتــی قابــل 

ــود. ــد ب فروپاشــی خواه
امــا زمانــی از ایــن ویژگــی در یــک جامعــه ســالم بــه 
عنــوان یــک خصلــت مخــرب تعبیــر خواهــد شــد کــه 

مــا بعنــوان عضــو یــک گــروه یــا فرقــه، خــود و آرمــان 
هــای جمــع مــان را حــق مطلــق و غیــر خــودی هــای 

خــارج از گــروه را »باطــل مطلــق« بشناســیم.
ــن  ــه در بی ــان و چ ــن ادی ــه در بی ــدی چ ــن دی چنی
ــا  ــه تنه ــته و البت ــود داش ــی وج ــای مذهب ــه ه فرق
نتیجــه آن، ایجــاد تنــش و فاصلــه بیــن اعضــای ایــن 
گــروه هــا اســت کــه همگــی عضــو یــک جامعــه بــزرگ 
ــا وجــود ایــن شــرایط پشــت  تــر هســتند و طبیعتــا ب
ــی  ــزرگ، فضای ــه ی ب ــن جامع ــودت در ای ــرده ی م پ

ــال انتشــار اســت. مســموم در ح
بنابرایــن مــی تــوان گفــت ســرباز تمــام و کمــال ســنت 
ــت  ــد منفع ــی توان ــه نم ــودن همیش ــی ب ــای جمع ه
ــم  ــای ه ــه ه ــا فرق ــا ی ــروه ه ــکل از گ ــاع متش اجتم
ــی  ــردن آگاه ــاال ب ــد. ب ــته باش ــال داش ــدف را بدنب ه
ــا  ــروه ه ــر گ ــری دیگ ــای فک ــه فض ــبت ب ــی نس جمع
ــدگاه هــای  ــل دی ــردن اســتانه تحمــل درمقاب ــاال ب و ب
ــد  ــرکوب میکن ــرب را س ــب مخ ــا تعص ــف نتنه مخال
بلکــه موقعیــت مناســب جهــت هــم اندیشــی و رشــد 

ــد. ــی کن ــم م ــه را فراه جامع

)1( عقایــدی اســت کــه افــراد یــا گروه هــای انســانی دربــاره ی آنچــه مطلــوب، مناســب، خــوب یــا بــد اســت؛ دارنــد. ارزش هــا معمــوالً از عــادت و 
هنجــار نشــأت مــی گیرنــد. رابطــه مســتقیمی میــان ارزش هــا بــا نحــوه عکــس العمــل جامعــه وجــود دارد. بــرای مثــال، جامعــه ای کــه ارزش زیــادی 

بــرای ازدواج قائــل اســت، عمــل زنــا را محکــوم و مجــازات مــی کنــد.
)2( بــه یــک الگــوی رفتــاری گفتــه مــی شــود کــه روابــط و کنــش هــای اجتماعــی را تنظیــم مــی کنــد، اکثریــت جامعــه خــود را بــه آن پایبنــد مــی 
داننــد و در صورتــی کــه شــخصی آن را رعایــت نکنــد، جامعــه او را مجــازات مــی کنــد. هنجارهــا در جوامــع مختلــف، ممکــن اســت متفــاوت یــا حتــی 

متضــاد باشــند. بــی هنجــاری باعــث از بیــن رفتــن اســتحکام نظــام اجتماعــی مــی شــود.
)3( در لغــت بــه معنــای روش و شــیوه اســت. عبــارت از بــاور یــا رفتــاری اســت کــه در یــک گــروه یــا جامعــه از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل میشــود، 

دارای معنــای نمادیــن یــا اهمیــت ویــژه ای اســت و ریشــه آن بــه گذشــته برمــی گــردد.
)4( ترکیــب واژگان  »حــق« و »مطلــق«. حــق، واژه ای اســت کــه در معانــی راســت و درســت و همچنیــن در معنــی »آنچــه فــرد یــا پدیدهــای ســزاواری 

آن را دارد« بــه کار مــی رود. و  واژه »مطلــق«  بــه معنــای بــی قیــد و شــرط بــکار مــی رود.
)5( ترکیــب واژگان »باطــل« و»مطلــق«. باطــل در لغــت، بــه معنــای ضایــع، نیســت و هــدر شــدن اســت. و در برابــر حــق قــرار دارد و مفهــوم »نادرســت 

بــودن« را مــی رســاند.
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بی شناسنامه ها؛ 
ــربازیانسانهای ما قبل تاریخ! حبیب اهلل س

در ایــران شناســنامه تنها مدرک شناســایی رســمی اســت 
کــه تمامــی مشــخصات مهــم در آن ثبــت می شــود امــا بــا 
وجــود اینکــه ایــن دفترچــه کاغــذی یکــی از اصلی تریــن 
نیازهــا بــرای زندگــی و دریافــت حقــوق قانونــی اســت امــا 
ــن  ــتن ای ــر در سیســتان و بلوچســتان از داش ــزاران نف ه

مــدرک محــروم هســتند.
طــی دهه هــای گذشــته بــه دالیلــی همچــون نبــود 
ــاده، دوری از  ــاط دور افت ــوال در نق ــت اح ــی ثب نمایندگ
ــتاها،  ــی روس ــای دسترس ــود راه ه ــتان، نب ــز شهرس مرک
بی ســوادی و ناآگاهــی از مزایــای شناســنامه، زایمــان 

در منــزل یــا بیابــان، فقــر و مشــکالت 
ــا  ــد ت ــب ش ــت موج ــن دس ــری از ای دیگ
هــزاران نفــر در سیســتان و بلوچســتان 
ــی  ــی و هویت ــایی قانون ــند شناس ــن س ای
ــه  ــر ک ــالهای اخی ــال در س ــد و ح را نگیرن
ــع  ــی در واق ــند هویت ــه س ــد ب ــته ان خواس
ــد از  ــدا کنن »شناســنامه« خــود دســت پی
ــکالت  ــا مش ــی ب ــئوالن حکومت ــوی مس س
زیــاد و دیوارهــای بتنــی مواجــه شــده انــد.
ــاره  ــه آن اش ــث ب ــن مبح ــه در ای ــه ک آنچ

داریــم بــی شناســنامه بــودن کســانی هســتند کــه 
ــد و  ــده ان ــد ش ــران متول ــی و در ای ــدر ایران ــادر و پ از م
ــاع مهاجــر  ــوان اتب ــه عن ــه ب ــی هســتند. کســانی ک ایران
ــورد  ــه م ــچ وج ــه هی ــوند ب ــی ش ــناخته م ــی ش خارج
اشــاره نیســتند و فقــط کســانی کــه نســل انــدر نســل در 

ــد. ــث ان ــورد بح ــد م ــوده ان ــران ب ــای ای جغرافی
ــنامه  ــن شناس ــوع فاقدی ــارغ از موض ــان و ف ــن می در ای
مشــکل حادتــر و جــدی تــری در بلوچســتان بــرای مــردم 
ــات  ــتور مقام ــا دس ــوال ب ــت اح ــوی اداره ثب ــی از س بوم
ــوان »مشــکوک  ــه تحــت عن ــده اســت ک ــاد ش ــاال ایج ب

ــی شــود. ــاد م ــه« از آن ی التابع
ــه حضــور افغــان هــا در  ــه بهان ــع ب ــن اصطــالح در واق ای
ــده  ــه بســا ازدواج ع ــتان سیســتان و بلوچســتان و چ اس
ای از آنهــا بــا برخــی از خانــواده هــای بومــی و یــا ثبــت 
ــه  ــا رفت ــه از دنی ــراد بومــی ک ــوت برخــی از اف نکــردن ف
ــر  ــا نف ــد ایجــاد شــد و طــی آن صــد ه ان
از مــردم بومــی کــه بــرای کارهــای ســجلی 
بــه اداره ثبــت احــوال مراجعــه مــی کردنــد 
ــادره  ــط و مص ــا ضب ــای آنه ــنامه ه شناس
شــده اســت. امــا علیرغــم اینکــه از اواســط 
ــم  ــا حک ــا ب ــان ه ــه افغ ــتاد کلی ــه هش ده
ــی و باالجبــار از بلوچســتان اخــراج  دولت
شــده و اســتان سیســتان و بلوچســتان 
ــان  ــرای افغ ــه ب ــای ممنوع جــزو اســتان ه
هــا محســوب شــد امــا همچنــان اداره ثبــت 
احــوال بــا بســیاری از مــردم بومــی بــه صــورت »ظنــی« 

ــد. ــی کن ــه برخــورد م ــوان مشــکوک التابع ــه عن ب
ــی  ــه معرف ــکوک التابع ــوان مش ــه عن ــه ب ــراد ک ــن اف ای
ــر عکــس قدیمــی  ــرای تغیی ــه ب ــی ک ــی شــوند هنگام م
شناســنامه، یــا عکــس دار کــردن شناســنامه، یــا گرفتــن 

 در سالهای اخیر 
که خواسته اند به 

سند هویتی در واقع 
»شناسنامه« خود 

دست پیدا کنند از 
سوی مسئوالن حکومتی 

با مشکالت زیاد و 
دیوارهای بتنی مواجه 

شده اند.
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ــواده  ــای خان ــی از اعض ــرای یک ــدی ب ــنامه جدی شناس
ــوال  ــت اح ــه ثب ــن ب ــل ای ــواردی مث و م
مراجعــه مــی کردنــد صرفــا بنــا بــر ظنــی 
کــه بــرای مامــور غیــر بومــی ثبــت احــوال 
ــی  ــاد م ــده ایج ــه کنن ــه مراجع ــبت ب نس
ــرد و از  ــی ک ــط م ــنامه را ضب ــد شناس ش
ــرای  ــه ب ــی خواســت ک ــده م ــه کنن مراجع
ــناد  ــن آوردن اس ــود ضم ــت خ ــات هوی اثب
هویتــی کل اعضــای خانــواده، بــه اداره 
ــا  ــهر ی ــورای ش ــون: ش ــی چ ــای مختلف ه
روســتا، وزارت اطالعات، وزارت دادگســتری 
، پلیــس و  ارگان هــای تابعــه مراجعــه کند، 
ــاز  ــن مراحــل طــی میشــد ب ــه ای ــر هم اگ
ــرای  ــه ب ــد ک ــی ش ــته م ــم از وی خواس ه
ــر دردســر و  ــات نســب خــود پروســه پ اثب

هزینــه بــردار ازمایــش دی ان ای را انجــام دهــد. همیــن 
ــر بلوچــی  ــتائیان فقی ــه روس ــد ک ــی ش ــث م ــاله باع مس
ــی  ــتند و نم ــا را نداش ــه ه ــت هزین ــی پرداخ ــه توانای ک
ــود و  ــش DNA )دی ان ای( خ ــرای آزمای ــتند ب توانس
فرزندانشــان بــه تهــران ســفر کننــد و اقامــت چنــد روزه 
ای در مرکــز کشــور داشــته باشــند و چنــد میلیــون 
تومــان خــرج کننــد، عمــال نتواننــد موضــوع ســجل خــود 
یــا خانــواده خــود را پیگیــری کــرده و بــدون شناســنامه 

ــد. ــده ان ــی مان باق
حتــی خــود مســئوالن هــم بــه ایــن موضــوع پــی بردنــد 
ــرای  ــه ب ــور ک ــوال کش ــت اح ــازمان ثب ــس کل س و رئی
پیگیــری از شــکایت صدهــا نفــری کــه بــا مشــکل ســجلی 
مواجــه شــده بودنــد بــه بلوچســتان ســفر کــرده بــود نیــز 
ــه ایــن مســاله تاکیــد کــرد کــه بایــد زمینــه آزمایــش  ب

ــم اینکــه  ــا علیرغ ــدان فراهــم شــود ام دی ان ای در زاه
تــالش شــده ایــن موضــوع در زاهــدان 
ــود بســیاری  ــی بخاطــر نب فراهــم شــود ول
از دســتگاه هــا و ضعــف هایــی کــه در ایــن 
ــان آش  ــم هم ــاز ه ــود دارد ب ــش وج بخ
ــن  ــکل فاقدی ــت و مش ــه اس ــان کاس و هم
شناســنامه و افــراد مشــکوک التابعــه حــل 

نشــده اســت.
آمــار افــراد بــدون شناســنامه متفــاوت 

ــت اس
در مــورد افــراد فاقــد شناســنامه هیــچ 
ــه  ــتی ارائ ــق و درس ــخص، دقی ــار مش آم
ــار هــم گذاشــتن  ــا در کن نشــده اســت و ب
آمارهایــی برخــی از مســئوالن اســتانداری ، 
ثبــت احــوال و نماینــدگان مجلــس بــه ایــن 

ــم. ــی مــی بری موضــوع پ
شــهریور 1393 یعقــوب جــدگال نماینــده مــردم چابهــار 
در مجلــس شــورای اســالمی آمــار فاقدیــن شناســنامه را 
بیــش از 4 هــزار و 500 نفــر عنــوان کــرده بــود. جــدگال 
گفــت:« کــه افــرادی حتــی بــا گذشــت 50 ســال از عمــر 
خــود و داشــتن زن و بچــه ونــوه مدرکــی دال بــر ایرانــی 

بــودن خــود ندارنــد«
ــرده  ــت دهم ــا راح ــته رض ــال گذش ــاه س ــت م اردیبهش
ــار  ــتان آم ــتان و بلوچس ــوال سیس ــت و اح ــرکل ثب مدی
فاقدیــن شناســنامه ای کــه »تعییــن تکلیــف« شــده انــد 
ــار بســیار بزرگــی  ــه آم ــرد ک ــوان ک ــر عن ــزار نف را 14 ه

اســت.
وی گفــت: »از ســال 74 تاکنــون 14 هــزار پرونــده 
فاقــد شناســنامه و مشــکوک تابعیــن در شــوراي تامیــن 

شهریور 1393 
یعقوب جدگال نماینده 
مردم چابهار در مجلس 

شورای اسالمی آمار 
فاقدین شناسنامه 

را بیش از 4 هزار و 
500 نفر عنوان کرده 
بود. جدگال گفت:« که 
افرادی حتی با گذشت 
50 سال از عمر خود و 
داشتن زن و بچه ونوه 
مدرکی دال بر ایرانی 

بودن خود ندارند«
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سیســتان و بلوچســتان تعییــن تکلیــف شــده اســت. 
ــر ــک خب لین

ــتان و  ــوال سیس ــت و اح ــرکل ثب ــرده مدی ــت دهم راح
ــف  ــن تکلی ــار تعیی ــه آم ــد از اینک ــاه بع ــتان 7 م بلوچس
ــود  ــه کــرده ب 14 هــزار نفــری فاقدیــن شناســنامه را ارائ
ــار آمــار 3 هــزار  در آذر مــاه ســال گذشــته -93- ایــن ب
نفــری ارائــه کــرده و گفــت: در اســتان بــه دلیــل وجــود 
اتبــاع بیگانــه بیــش از 3 هــزار متقاضــی فاقــد شناســنامه 

ــم. داری
وی بیــان کــرد: »ســال گذشــته 4 هــزار نفــر فاقــد 
شناســنامه بودنــد کــه 700 پرونــده تعییــن تکلیــف 

شــده اســت و ســایر پرونــده هــا در دســت 
ــر ــک خب ــت. لین ــی اس بررس

علــی اصغــر جمشــید نــژاد معــاون سیاســی 
اجتماعی اســتاندار سیســتان و بلوچســتانآذر 
مــاه امســال ایــن آمــار را 5650 نفــر عنــوان 
کــرده و گفــت: »از تعــداد 5650 نفــر فاقــد 
ــر  ــش از 1000 نف ــون بی ــنامه تاکن شناس

تعییــن تکلیــف شــده اند. لینــک خبــر
اردیبهشــت 93 نخعــی مدیــر کل آمــوزش و 
پــرورش از ثبت نــام بیــش از 1000 کــودک 
ــتان و  ــدارس سیس ــنامه در م ــد شناس فاق

بلوچســتان خبــر داد. لینــک خبــر
بیســت و ســوم آذر مــاه امســال -94- 
ــتان و  ــرورش سیس ــوزش و پ ــر کل آم مدی
ــری از  ــزار نف ــام 4 ه ــت ن بلوچســتان از ثب
ــق  ــه از طری ــنامه ک ــد شناس ــودکان فاق ک
ــه ارگان هــای اداره اتبــاع وزارت  مراجعــه ب

ــد  کشــور و دادگســتری برگــه هویتــی دریافــت کــرده ان

خبــر داد. یعنــی در ظــرف حــدودا یــک ســال آمــار ثبــت 
ــد. ــالم کردن ــل اع ــال قب ــر بیشــتر از س ــه براب ــام را س ن

ــد  ــودکان فاق ــری ک ــار 4000 نف ــن آم ــط همی ــر فق اگ
شناســنامه ثبــت نــام شــده در آمــوزش و پــرورش 
ــاب  ــا احتس ــم؛ ب ــاب کنی ــتان را حس ــتان و بلوچس سیس
جمعیــت متوســط 4 نفــری خانــواده آنهــا، 16 هــزار نفــر 
ــن  ــه ای ــن اینک ــت ضم ــم داش ــنامه خواهی ــدون شناس ب
افــراد کســانی هســتند کــه توانســته انــد ثبــت نــام کننــد 
ــا کنــون نتوانســته  ــاد دیگــری هســتند کــه ت و افــراد زی

ــد. لینــک خبــر ــام کنن ــت ن ــد ثب ان
بــه همیــن شــکل آمــار مدیــر کل 
ــم  ــاد ببری ــد از ی ــوال را نبای ــت اح ثب
کــه گفتــه انــد از ســال 74 تــا کنــون 
هــر ســال 1000 پرونــده فاقدیــن 
ــه را در  ــکوک التابع ــنامه و مش شناس
 14 یعنــی  بلوچســتان  و  سیســتان 
ــرده  ــف ک ــن تکلی ــر را تعیی ــزار نف ه

ــم. ای
ــت  ــن حال ــبینانه تری ــی در خوش یعن
بیــش از 14 هــزار نفــر در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان از ســال 74 
ــجلی از  ــائل س ــر مس ــون درگی ــا کن ت
ــن  ــا فاقدی ــه و ی ــکوک التابع ــوع مش ن

ــد. ــوده ان ــنامه ب شناس
ــه  ــرد ک ــاد ب ــد از ی ــه نبای ضمــن اینک
ــری  ــار 4500 نف ــار آم ــده چابه نماین
ــص  ــط مخت ــد فق ــرده ان ــه ک ــه ارائ ک
»فاقدیــن شناســنامه« اســت. و بــه موضوع و مشــکل افراد 

اگر فقط همین آمار 
4000 نفری کودکان فاقد 
شناسنامه ثبت نام شده 

در آموزش و پرورش 
سیستان و بلوچستان را 
حساب کنیم؛ با احتساب 
جمعیت متوسط 4 نفری 

خانواده آنها، 16 هزار نفر 
بدون شناسنامه خواهیم 
داشت ضمن اینکه این 
افراد کسانی هستند 
که توانسته اند ثبت 
نام کنند و افراد زیاد 

دیگری هستند که تا کنون 
نتوانسته اند ثبت نام 

کنند.
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مشــکوک التابعــه کــه بــه مراتــب حــاد تــر و پیچیــده تــر 
بــوده اســت رســیدگی نشــده اســت در حالــی کــه عمدتــا 

ــه کســانی  ــوط ب ــردم مرب ــای م شــکایت ه
ــی  ــه طــور ظن ــا را ب ــت آنه ــه دول اســت ک
ــرده و ســجل  ــداد ک ــه قلم مشــکوک التابع

ــرده اســت. ــا را توقیــف ک ــی آنه هویت
ــا در  ــنامه ه ــی شناس ــی ب ــت زندگ وضعی

سیســتان و بلوچســتان
افــراد بــدون شناســنامه کــه اکثــر آنهــا در 
مناطــق محــروم چون روســتاهای نیکشــهر، 
ســرباز و دشــتیاری در جنــوب سیســتان و 
کلیــه  از  می کننــد  زندگــی  بلوچســتان 
ــد  ــی خــود محــروم ان ــوق قانون حــق و حق
ــه،  از جملــه تحصیــل، بیمــه، دریافــت یاران
و  گواهینامــه  دریافــت  بانکــی،  حســاب 
دریافــت ســوخت در زمســتان، دریافــت 
انشــعاب آب، بــرق، تلفــن، ثبــت ازدواج، 
ثبــت طــالق، پیگیــری شــکایات، ثبــت تولد 
و فــوت فرزنــد و حتــی از زایمــان طبیعــی 
در بیمارســتان هــم محــروم هســتند. یعنــی 
ــا  ــای م ــان ه ــد انس ــا همانن ــی از آنه برخ

ــد! ــی کنن ــی م ــخ زندگ ــل تاری قب
ــد  ــی توانن ــنامه نم ــدون شناس ــراد ب ــن، اف ــر ای ــالوه ب ع
ــود  ــتای خ ــد از روس ــی توانن ــی نم ــد و حت ــفر کنن س
خــارج شــده و بــه شــهر برونــد؛ چــرا کــه اســتان 
ــه طــور امنیتــی  سیســتان و بلوچســتان ضمــن اینکــه ب
اداره مــی شــود و ارگان هــای مختلــف انتظامــی و نظامــی 
در آن وجــود دارد بخاطــر هــم مــرز بــودن بــا دو کشــور 

پاکســتان و افغانســتان و تــردد برخــی از مهاجــران افغــان 
ــا ایســت و  ــه ب ــی ک ــتان هنگام ــن اس و پاکســتانی در ای
بازرســی مواجــه شــوند فــورا بازداشــت 
شــده و بــه عنــوان یــک فــرد خارجــی 
از کشــور اخــراج مــی شــوند کــه خــود 
ــب  ــه مرات ــکالتی ب ــاله مش ــن مس ای
ــد  ــی زن ــم م ــا رق ــرای آنه بیشــتر را ب
ــا  ــواده ه ــن خان ــر ای ــن خاط ــه همی ب
بــا وجــود مشــکالت  انــد  مجبــور 
عدیــده امــا از روســتای محــل ســکونت 
ــخنان  ــن س ــوند. -ای ــارج نش ــود خ خ
بلوچســتان  در  کــه  کســانی  بــرای 
هســتند بــه خوبــی قابــل درک و فهــم 
ــادی از آن را  ــای زی ــه ه ــت و نمون اس

ــد. ــرده ان مشــاهده ک
در ایــن میــان کودکانــی کــه بــه دالیل 
عمــده نظیــر فقــر فرهنگــی، فقــر 
ــی  ــناد هویت ــتن اس ــادی و نداش اقتص
ــد  ــد و نمی توانن ــل بازمانده ان از تحصی
ــور  ــمی کش ــرورش رس ــوزش و پ از آم
ــه  ــن ب ــه ناچــار ت ــد شــوند ب بهــره من
بــه  رو  همیــن  از  و  می دهنــد  کار 

ــد. ــه ان ــام گرفت ــهرها ن ــودکان کار در ش ک
پیگیری مسئوالن ضعیف است و توجیه پذیر نیست

ــازمان  ــس کل س ــی رئی ــم اردکان ــاه 93 ناظ ــهریور م ش
ثبــت احــوال کشــور در ســفری کــه بــرای بررســی فاقدین 
شناســنامه بــه بلوچســتان داشــت گفــت: »بــا تمهیــدات 
انجــام شــده و همــکاری خــوب مســووالن و مــردم 

افراد بدون شناسنامه 
که اکثر آنها در مناطق 
محروم چون روستاهای 

نیکشهر، سرباز و دشتیاری 
در جنوب سیستان و 

بلوچستان زندگی می کنند 
از کلیه حق و حقوق 

قانونی خود محروم اند 
از جمله تحصیل، بیمه، 
دریافت یارانه، حساب 

بانکی، دریافت گواهینامه 
و دریافت سوخت در 

زمستان، دریافت انشعاب 
آب، برق، تلفن، ثبت 

ازدواج، ثبت طالق، پیگیری 
شکایات، ثبت تولد و فوت 

فرزند و حتی از زایمان 
طبیعی در بیمارستان هم 

محروم هستند.
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ــده  ــان ســال جــاری مشــکل تمامــی پرون ــا پای ــی ت محل
هــای فاقدیــن شناســنامه در سیســتان و بلوچســتان 

ــزرگ  ــل ب ــن معض ــف و ای ــن تکلی تعیی
ــد.«  ــد ش ــع خواه ــه مرتف ــرای همیش ب
امــا بــا وجــود گذشــت یــک ســال ، بنابــر 
آمارهــای موجــود ایــن مشــکل گــر چــه 
فقــط مربــوط بــه »فاقدیــن شناســنامه« 
اســت و مشــکوک التابعیــن را در بــر نمی 
گیــرد امــا کمــاکان بــا قــوت خــود باقــی 

اســت.
چــرا کــه در خوشــبینانه تریــن حالــت و 
ــی  ــار رســمی عل ــا در نظــر گرفتــن آم ب
ــی  ــاون سیاس ــژاد مع ــید ن ــر جمش اصغ
امنیتــی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان 
همچنــان بیــش از 4500 نفــر فاقــد 
ــی  ــن در حال ــود دارد. ای ــنامه وج شناس
ــس کل  ــه ای رئی ــر گفت ــه بناب ــت ک اس
ــان ســال 93  ــا پای ــد ت ــت احــوال بای ثب
ــراد تعییــن تکلیــف شــده  کلیــه ایــن اف

ــی شــد. و مشکلشــان حــل م
ــه  ــای تابع ــی و ارگان ه ــروی انتظام ــر نی ــوی دیگ از س
پاســخگو نیســتند چــرا کــه بنابــر گفتــه یعقــوب جــدگال 
ــا  ــراد ب ــادی از اف ــداد زی ــار: »تع ــردم چابه ــده م نماین
گذشــت بیــش از هشــت ســال نتوانســتند پاســخ اســتعالم 

ــد.« ــی را بگیرن ــروی انتظام نی
و ایــن فقــط پاســخ نیــروی انتظامــی اســت، در کنــار آن 
وزارت اطالعــات، دادگســتری، خــود اداره ثبــت احــوال و 

آزمایــش دی ان ای هــم هســت.

ــه  ــن زمین ــه در همی ــر طــی گزارشــی ک ــزاری مه خبرگ
ــرده اســت نوشــته: ــه ک تهی

»آزمایــش دی.ان.ای کــه مســتلزم بــه 
ــیاری از  ــفر بس ــج س ــدن رن ــان خری ج
متقاضیــان دریافــت شناســنامه بــه تهــران 
ــه  ــزاف ب ــای گ ــل هزینه ه ــه دلی ــت ب اس
ــم  ــراد ک ــتائیان و اف ــرای روس ــی ب کابوس
بضاعــت تبدیــل شــده کــه خــود مانعــی 
بــر ســر راه افــراد فاقــد شناســنامه اســت.
بــه گفتــه بســیاری از فاقدیــن شناســنامه 
هــر چنــد کــه امــکان ایــن آزمایــش 
ــه  ــا ب ــده ام ــم ش ــتان فراه ــز اس در مرک
دلیــل کمبــود مــواد آزمایشــگاهی در 
اداره پزشــکی قانونــی و تعــداد انــدک 
هــم  هنــوز  شــده  انجــام  آزمایشــات 
بســیاری از افــراد بــه ناچــار بایــد هزینــه 
ــان  ــه ج ــت را ب ــه پایتخ ــفر ب ــای س ه

ــد. بخرن
ــن  ــه فاقدی ــی از جمل ــط مبارک عبدالباس
شناســنامه ای اســت کــه در ایــن رابطــه بــه خبرنــگار مهــر 
گفــت: بــر اســاس قانــون، انجــام آزمایــش دی.ان.ای تنهــا 
ــس  ــا پلی ــت ام ــده اس ــی ش ــزوم پیش بین ــورت ل در ص
ــرای  ــر را ب ــن ام ــی ای ــروی انتظام ــت نی ــات و امنی اطالع

ــد. ــی دان ــی م ــدگان الزام ــه کنن ــی مراجع تمام
وی اظهــار داشــت: انجــام ایــن آزمایــش تنهــا بــرای افــراد 
مشــکوک التابعه پیش بینــی شــده و تعریــف اشــخاص 
ــنی  ــه روش ــوال ب ــون ثبت اح ــاده 45 قان ــکوک در م مش
ــیاری از  ــورداری بس ــود برخ ــا وج ــا ب ــت ام ــخص اس مش

از سوی دیگر نیروی 
انتظامی و ارگان های تابعه 

پاسخگو نیستند چرا که 
بنابر گفته یعقوب جدگال 

نماینده مردم چابهار: 
»تعداد زیادی از افراد 

با گذشت بیش از هشت 
سال نتوانستند پاسخ 

استعالم نیروی انتظامی را 
بگیرند.«

و این فقط پاسخ نیروی 
انتظامی است، در کنار 

آن وزارت اطالعات، 
دادگستری، خود اداره 

ثبت احوال و آزمایش دی 
ان ای هم هست.
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افــراد فاقــد شناســنامه از پــدر شناســنامه دار امــا نیــروی 
انتظامــی آنهــا را در زمــره مشــکوک التابعه قــرار می دهــد.
وی ادامــه داد: بــا وجــود تحقیقــات توســط نیــروی 
ــی  ــه از ســوی پاســگاه های انتظام ــد اولی ــی و تایی انتظام
ــه  ــه گواهینام ــر و ارائ ــواه معتب ــی دو گ ــی و معرف محل
ــم  ــاز ه ــا ب ــان ام ــت متقاضی ــد هوی ــری در تایی محض
آزمایــش DNA )دی.ان.ای( الزامــی اســت و هزینه هــای 
ایــن آزمایــش بســیاری از روســتائیان را از ادامــه رونــد کار 

ــت. ــته اس بازداش
ــر  ــش DNA )دی ان ای( ب ــن آزمای ــرای گرفت ــزام ب ال
ــام  ــوال اســت. نظ ــت اح ــس کل ثب ــخنان رئی خــالف س
اردکانــی در همیــن زمینــه مــی گویــد: »وقتــی شــورای 
ــا همــکاری شــوراها، دهیــاران  تامیــن یــک شهرســتان ب
ــد  ــک فاق ــودن ی ــی ب ــت ایران ــی هوی ــدان محل و معتم

ــت او را  ــازی نیس ــر نی ــد دیگ ــد کنن ــنامه را تایی شناس
ــان  ــه و زم ــه هزین ــش دی ان ای ک ــن آزمای ــرای گرفت ب

ــرد.« ــی ک ــرد، معرف ــی ب ــادی را م زی
ــرای امــورات  ــن رو بســیاری از مراجعــه کننــدگان ب از ای
ســجلی خــود در سیســتان و بلوچســتان معتقــد انــد کــه 
ــا دارد و  ــوچ ه ــه بل ــی ب ــگاه امنیت ــوال ن ــت اح اداره ثب
عامدانــه یــک پروســه بســیار دشــوار را بــر گــردن کلیــه 
ــا از  ــرار داده ت ــه ق ــن شناســنامه و مشــکوک التابع فاقدی
ایــن طریــق، بســیاری از ایــن افــراد را از ادامــه رســیدگی 

ــه مشــکل شناســنامه ای خــود دلســرد کنــد. ب
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برگی از دفتر شعر
چه بنویسم؟

قلم را نای لغزیدن به روی برگ کاغذ نیست!
چه گویم من؟

مرا میل تلخ گفتن و تو را شوق شنیدن نیست!
چه گویم من؟

زبان را تاب گفتن از غم و افسوس خوردن نیست!
تو خود بنگر!

مگــر کابــوس و شــوربختی را هــم ارزش بازگــو کــردن 
هســت؟

ــنیدن  ــدر ش ــی ان ــم لذت ــدوه را ه ــم و ان ــر درد و غ مگ
ــت؟ هس

ــن  ــاره ای جــز چشــم گفت ــل ســنت را چ ــا اه ــر م مگ
ــت؟ هس

مگر راهی به غیر از ضجه و بغض کردن هست؟
ــوردن  ــالق خ ــر و ش ــد و زنجی ــوای بن ــرانجامی س س

ــت؟ هس
ــر  ــراف جب ــدان و اعت ــلول و زن ــات از س ــر راه نج مگ

ــت؟ ــردن هس ک
ــان  ــدام و پنه ــد و اع ــگ تبعی ــرار از چن ــای ف ــر ج مگ

ــت؟ ــردن هس ــن ک دف
چه بنویسم؟

مگــر آن را کــه در متــن ذهــن هــا هــک شــد نیــازی بــر 
ــتن هست؟ نوش

مگر آخر گواهی بهتر از تاریخ هم هست؟
ــت،  ــی رف ــه آن ضیائ ــه چگون ــان رفت ــی یادم ــو گوی ت

ــت! ــق پیوس ــه ح ــم ب ــی ه ــر زد، ربیع ــیاد پ س
مگــر تاریــخ یــادش نیســت چــه ســان احمــد رخــت بــر 

! ؟ بست

ــر عــروج کاظمــی  ــدگان را ب مگــر خواهــد توانســت دی
هــا بســت؟

کرمپورهــا و فرســادها و ناصرهــای دوران را چگونــه مــی 
شــود خــط زد زاذهانــی کــه شــاهد هســت؟!

علــی آن مــرد شــیرازی و ابراهیــم و دهــواری کــه 
ــت! ــبز اس ــون س ــان تاکن جاش

ــژواک  ــه پ ــالزاده ک ــل م ــرد آزاده؛ شــجاع ی ــا آن م و ی
ــم در گوشــهامان هســت! ــا بحــال ه ــش ت صدای

بلــه آن حبیــب اهلل، جعفــری هــا و خوافــی هــا کمــاکان 
در قلبهامــان هســت

ــب  ــکاران دوران را ش ــتان را، جنایت ــب پرس ــوم ش هج
ــر دســت! ــر ب ــگام تب هن

کــه داغــش تــا کــه دنیــا هســت و یــاد شــیخ فیــض هــا 
هست 

بســان لکــه ننگــی بــه روی عاملینــش هســت را نیــازی 
بــر نوشــتن نیســت.

چه بنویسم؟!
توضیحات:

ضیایــی: شــیخ محمــد ضیائــی. ســیاد: دکتــر احمــد 
ــد: کاک  ــی. احم ــد ربیع ــال محم ــی: م ــیاد. ربیع س
احمــد مفتــی زاده. کاظمــی: دکتــر عبدالعزیــز کاظمــی 
بجــد،. کرمپــور: موالنــا موســی کرمپور. فرســاد: کاک 
ــرد  ــبحانی. م ــر س ــر: کاک ناص ــاد. ناص ــاروق فرس ف
ــا  ــم: موالن ــان. ابراهی ــی مظفری ــر عل ــیرازی: دکت ش
ابراهیــم دامنــی. دهــواری: شــیخ علــی دهــواری. 
ــب اهلل:  ــالزاده. حبی ــک م ــا عبدالمل ــالزاده: موالن م
حبیــب اهلل حســین بــر. جعفــری: قــدرت اهلل جعفــری. 
خوافــی: عبدالوهــاب خوافــی )صدیقــی( مــی باشــند.

خوافــی ســعید 
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به یاد دوستان در بند...
دلنوشــته ای اســت کــه در همیــن زمســتان نــود و 

ــادی کــه در زنــدان  چهــار بــه یــاد دوســتان نصیرآب

هســتند نوشــتم.

ــرد  ــب س ــن ش ــرده! در ای ــان را ک ــور هوایت ــم بدج دل
هرچــه دریچــه هــای پتــو را مــی بنــدم ولــی بــاز هــم 
ــد. و  ــی کن ــدا م ــا پی ــان درزه ــوالک راهــش را از می ک
مــن دوبــاره بــا تقــال چشــمانم را مــی بنــدم و پاهایــم را 
تــا ســینه جمــع مــی کنــم و پنجــره افــکارم را تــا آخــر 
ــده  ــای مان ــاعت ه ــم در س ــاید بتوان ــا ش ــدم ت ــی بن م
بــه خورشــید دمــی  آســوده بخوابــم امــا نمیدانــم چــرا 
نمــی شــود. هــر بــار کــه میخواهــم خــود را در اقیانــوس 
ــد و  ــی آی ــما م ــره ای از ش ــم خاط ــرق کن ــا غ رویاه
ــت  ــی نهای ــان ب ــه بیاب ــرد و مــن را ب دســتم را مــی گی
مــی انــدازد؛ همانجایــی کــه تمــام ســرابهایش بــه رنــگ 
شماســت و مــن با شــوق بــه دنبالشــان میــدوم اما شــما 
هــر لحظــه از مــن دور و دورتــر مــی شــوید از میــان این 
فاصلــه هــا فریــاد بــر مــی آورم امــا شــما هیــچ جوابــی 
ــاد  ــم چــرا در آن ســکوت و فری ــد نمــی دان نمــی دهی
ناگهــان طوفــان پشــت پلکهایــم شــروع بــه باریــدن مــی 
کنــد و اشــکهایم چــون رودی طغیــان گــر ســرازیر مــی 
شــوند و ســینه ام را چــون آب ریختــه بــر بــی هوشــان 
خیــس  از قطــرات جدایــی مــی کننــد. در ایــن هنــگام 
انــگار قدرتــی فراتــر از ســراب و فریــاد مــن را از بیابــان 
دویــدن و نرســیدن بــه بســتر خوابــم مــی کشــاند و مــن 
مــی مانــم و یــک دنیــا تنهایــی، کــه نمیدانــم چگونه در 
ایــن موقــع شــب مــن را بــه ســفرهای ناخوانــده میبــرد. 

شــاید ایــن اثــر یادتــان از مــن باشــد کــه روزهــا دورتــر 
از مــن، مــن را چــون بادبادکــی  بــا خــود بــه ایــن ســو 

و آن ســو میبــرد.
داریوش داریوشی

خاطره ای تلخ 
در روزگاری نــه چنــدان دور، زمانــی کــه قــرارگاه 
ســازندگی خاتــم االنبیاء »ســپاه« بــه بهانه ی ســازندگی 
و عمــران بــه منطقــه بلوچســتان  - شهرســتان چابهــار 
ــا  ــد آنج ــکار ش ــت ب ــر و کارگاه دس ــداث مق ــرای اح ب
ــاد  ــرق و ب ــن چــون ب ــای آغازی حضــور داشــتم و روزه
ــا کــم کــم مســجد کارگاه آمــاده شــد.  مــی گذشــت ت
روزی از روزهــا جوانــی کارگــر از همنوعــان خــودم 
ــت اذان  ــت: وق ــد و گف ــزدم آم ــه ن ــر ب ــت اذان ظه وق
ــا  ــا ب ــا ت ــم بی ــو ه ــروم مســجد ت ــیده دارم می ــرا رس ف
هــم نمــاز بخوانیــم. دوســتم بــه نیــت اذان زودتــر رفــت 
ــم را نشســته  ــوز پاهای ــن مشــغول وضــو شــدم هن و م
بــودم کــه رفیقــم زود برگشــت و گفــت: مــن مشــغول 
اذان بــودم، وســط اذان یکــی از پشــت دســتم را گرفــت 
و گفــت: اینجــا جــای اذان شــماها نیســت! اگــر تکــرار 
شــود دیگــر جــای تــو اینجــا نیســت. بــه آرامــی دســت 
ــده اش کشــیدم  ــگ پری ــه صــورت رن ــی ب تســلی کاذب
ــا  ــزن. ب ــت ال تح ــا ماس ــدا ب ــان؛ خ ــرادر ج ــم: ب و گفت
خــودم اندیشــیدم الهــی اینجــا تهــران نیســت کــه مــا 
ــتان  ــا بلوچس ــه اینج ــم بلک ــان بگیری ــازه را از آقای اج
اســت و ســرزمین ارتشــی هــای عمــر«رض« ایــن داغــی 

ــر. ــا براب ــرادری ن ــود از ب ب
محمد امیری

دل نوشته ها

49



راويماهنامه دینی، اجتماعی و حقوقی اهل سنتراوي ماهنامه دینی، اجتماعی و حقوقی اهل سنت

50

چکیده ی اخبار
ماه گذشته بــام: معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار قصرشــیرین 

ــار  ــورد انفج ــر 3۵ م ــر اث ــوع ب ــال در مجم ــت: پارس گف
ــن  ــده از دوران جنــگ در ای ــه جــا مان ــن و مهمــات ب می
شهرســتان 6 نفــر کشــته و 31 نفــر نیــز مجــروح شــدند.

کردپــا: ســحرگاه روز 16 فروردیــن  مــاه 139۵ چنــد 
ــهر  ــی ش ــروی انتظام ــه نی ــق ب ــودروی متعل ــتگاه خ دس
آرمــرده بــا یــورش بــه کاســبکان منطقــه، کاال و بارهــای 
همــراه آنــان را تلــف کردنــد و اقــدام بــه گلوله پراکنــی 
نمــوده کــه بــر اثــر آن بیــش از صدهــا میلیــون تومــان به 
اشــیاء کاســبکان خســارت وارد کرده انــد. محــل هجــوم 
ریالــی  ارزش  و  دارد  نــام  »بله کــی«  بــه کاســبکاران، 
خســارات وارده بــه اجنــاس دســت دوم )تاناکــورا( بالــغ 
بــر 1۵ میلیــارد بــرآورد می شــود. همچنیــن ۵ رأس 
ــن  ــز در ای ــبکاران نی ــه کاس ــق ب ــش متعل ــب بارک از اس
تیرانــدازی  تلــف شــدند. گفتــه شــده صاحبــان بارهــا از 
شــهروندان شــهرهای مختلــف ُکردســتان می باشــند کــه 
ــرز در  ــق م ــه و مناط ــهر بان ــه ش ــاش ب ــرار مع ــرای ام ب

رفــت و آمدنــد.

ــران  ــت ای ــداران حکوم ــپاه پاس ــای س ــا: نیروه کردپ
ــی  ــواده، تمام ــک خان ــودرو ی ــه خ ــک ب ــاب موش ــا پرت ب
ــواده ی  ــای خان ــاندند. اعض ــل رس ــه قت ــای آن را ب اعض
ســهویی در مســیر روســتای چانــف از توابــع شهرســتان 
اســپک در اســتان سیســتان بلوچســتان، بــه دســت 
عوامــل ســپاه رژیــم در ایــن منطقــه هــدف قــرار گرفتنــد 
ــی در  ــرز فجیع ــه ط ــواده ب ــن خان ــای ای ــی اعض و تمام

ــدند. ــته ش ــودرو کش ــل خ داخ

ــوار در  ــزش دی ــی ری ــوچ: در پ ــن بل ــن فعالی کمپی
ــات  ــه نج ــه ب ــی ک ــا گنگوه ــد رض ــاش حمی ــک خ روت
ــش  ــات دان ــس از نج ــود پ ــتافته ب ــوزان ش ــش آم دان
ــت  ــود را از دس ــان خ ــزش آوار ج ــر ری ــر اث ــوزان ب آم

داد.
حمیدرضــا گنگوزهــی و عبدالرئــوف شــهنوازی دو معلــم 
ایــن مدرســه کــه متوجــه سســتی احتمــال ریــزش دیــوار 
یکــی از منــازل همجــوار مدرســه شــده بودنــد بــه نجــات 
ــس از نجــات  ــا متاســفانه پ ــوزان شــتافتند ام ــش آم دان
ــود  ــاد خ ــدت وزش گردب ــل ش ــه دلی ــوزان ب ــش آم دان

اســیر ریــزش آوار شــدند.
حمیدرضــا گنگوزهــی بــه دلیــل شــدت جراحــات در راه 
نجــات دانــش آمــوزان جــان خــود را از دســت داد امــا 
معلــم دیگــر ایــن مدرســه در بیمارســتان بســتری بــوده 

و شــرایط رو بــه بهبــودی دارد. 

هرانــا: روز جمعــه 13 فروردیــن، عوامــل مســلح 
ــه  ــیکلت، ب ــور س ــتگاه موت ــر دو دس ــوار ب ــناس س ناش
ســوی مردمــی کــه بعــد از نمــاز جمعــه در حــال خــروج 
از مســجد جامــع اهــل ســنت خــاش )قبــا( بودنــد آتــش 

ــودند. گش
بــه گــزارش شــاهدان عینــی، موتورســواران چهــار نفــر 
ــدازی،  ــن تیران ــان ای ــد و در جری ــی بودن ــاس محل ــا لب ب
ــردی  ــز ک ــاج عزی ــام ح ــنت بن ــل س ــهروند اه ــک ش ی
تمندانــی فرزنــد حــاج یعقــوب کــردی بــه قتــل رســیده 
ــل مســجد ــل نامعلومــی مقاب ــه دالی ــرور ب ــن ت اســت. ای
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ماه گذشته

ــورت  ــاش ص ــهر خ ــتکوه ش ــار راه پش ــع در چه ــا واق قب
ــه اســت. گرفت

ــتانی  ــابقات اس ــن دوره ی مس ــن: چهارمی ــنی آنالی س
ــنبه  ــای سه ش ــی روزه ــم ط ــرآن کری ــت ق ــظ و قرائ حف
ــدان  ــرآن زاه ــی تجویدالق ــه دین ــنبه در مدرس و چهارش

برگــزار شــد.
بــه گــزارش دریافتــی ســنی آنالین، در ایــن دوره از 
مســابقات کــه بــا عنــوان »محفــل انــس بــا قــرآن« برگزار 
شــد، عــالوه بــر میهمانــان اســتانی، میهمانانــی از کشــور 
ــز  ــتان نی ــزگان و کردس ــتان های هرم ــتان و از اس پاکس

حضــور داشــتند.
شــرکت کنندگان از سراســر اســتان سیستان وبلوچســتان 
در رشــته های حفــظ و قرائــت قــرآن کریــم بــا یکدیگــر 

بــه رقابــت پرداختند. 

احضــار ملــک محمــد  کمپیــن فعالیــن بلــوچ: 
آبادیــان بخاطــر رســانه ای کــردن “درخواســت ســپاه از 

ــوریه” ــه س ــن ب ــرای رفت ــدش ب فرزن
پــس از آنکــه درخواســت ســپاه از عبدالهــادی آبادیــان 
فرزنــد ملــک محمــد آبادیــان زندانیــان سیاســی ســابق 
ــدان مرکــزی زاهــدان رســانه ای شــد، ملــک محمــد  زن
آبادیــان توســط اطالعــات ســپاه احضــار و مــورد تهدیــد 
قــرار گرفــت. اطالعــات ســپاه بــه ملــک محمــد آبادیــان 
ــا کســی کــه ایــن خبــر هــا را منتشــر مــی  گفــت: “مــا ب
کنــد برخــورد مــی کنیــم. 20 فروردیــن 9۴ پــس 

ــام دوره  ــور اتم ــه منظ ــان ب ــادی آبادی ــه عبداله از آنک
ســربازی خــود بــه ســپاه زاهــدان مراجعــه کــرده بــود بــا 
پیشــنهاد اعــزام بــه جنــگ ســوریه مواجــه شــد. الزم بــه 
ــگام بازداشــت  ــان  در هن ذکــر اســت عبدالهــادی آبادی
غیــر موجــه ســه مــاه از مــدت ســربازی اش باقــی مانــده 
ــوی  ــده مول ــی سیاســی پیشــتر در پرون ــن زندان ــود. ای ب
نقشــبندی بــا حکــم اعــدام مواجــه شــد کــه پــس از نقض 
احــکام توســط دیــوان عالــی کشــور بــا قــرار وثیقــه آزاد 

شــد. 

ــار و  ــن تب ــدان ترکم ــی، فیزیک ــد کوکب ــه: امی العربی
ســنی مذهــب ایرانــی در زنــدان بــه ســرطان کلیــه 
مبتــال شــده و مقامــات ایــن کشــور حاضــر نیســتند ایــن 

دانشــمند جــوان را آزاد کننــد. 
امیــد کوکبــی متولــد 1361 در شــهر گنبــد کاووس 
اســت، او برگزیــده المپیــاد و دانشــجوی فــوق دکتــرای 
ــزر در دانشــگاه تگــزاس  ــا گرایــش لی فیزیــک اتمــی ب
ــران  ــه ای ــال ۸9 ب ــاه س ــن م ــه در بهم ــت ک ــکا اس آمری
ســفر کــرد و هنــگام خــروج از ایــران در فــرودگاه 
ــی  ــران کوکب ــه ای ــوه قضایی ــی شــد. ق ــت و زندان بازداش
ــروژه هــای نظامــی  ــل همــکاری نکــردن در پ ــه دلی را ب
و اتمــی ایــن کشــور بــه 10 ســال زنــدان محکــوم کــرده 
اســت. ســعید خلیلــی، وکیــل کوکبــی بــه خبرگزاریهــای 
ایــران گفــت کــه موکلــش در زندان دچــار ســرطان کلیه 
شــده و نیــاز بــه جراحــی فــوری دارد. خلیلــی بــا تاکیــد 
ــیب  ــد »آس ــتر می توان ــل بیش ــه تعل ــه هرگون ــر این ک ب
ــار  ــرای وضعیــت جســمانی کوکبــی به ب ــر« ب جبران ناپذی

ــی شــد. ــد کوکب ــوری امی آورد، خواســتار آزادی ف
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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

نحوه ارسال 
مقاالت به نشریه
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من درد مشترکم 
مرا فریاد 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 عالقــه 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:

ارتباط عاطفی

53

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


ــل  ــی اه ــای تاریخ ــهد، از بناه ــاد مش ــر ش ــجد گوه مس
ــران. ــنت ای س

ــن  ــی ب ــید و عل ــارون الرش ــره ه ــار مقب ــا در کن ــن بن  ای
ــر  ــر گوه ــه ام ــه ب ــت ک ــده اس ــع ش ــا واق ــی الرض موس
ــود  شــاد آغا،همســر شــاهرخ کــه از شــاهان تیمــوری ب

ســاخته شــد.
ایــن بنــا کــه از ســازه هــا و اماکــن شــعائر مذهبــی اهــل 
ــرف  ــران تص ــامی ای ــوری اس ــط جمه ــوده توس ــنت ب س
شــده اســت و اجــازه ی اقامــه نمــاز و هیــچ گونــه 

ــود. ــی ش ــنت در آن داده نم ــل س ــه أه ــی ب تصرف

تصویر جلد:


