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 مؤلف ی مقدمه

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
َها ﴿  ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ُقوا َ  ٱ�َّ ۡسلُِمونَ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  ٱ�َّ نُتم مُّ

َ
 ﴾١٠٢َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

  . ١]١٠٢عمران:  [آل
َها ﴿ ُّ�

َ
� ْ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ُقوا ِيَر�َُّ�ُم  ٱ�َّ َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها  ٱ�َّ

ۚ وَ  ْ َوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َ  ٱ�َُّقوا ِي ٱ�َّ ۚ وَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  ٱ�َّ رَۡحاَم
َ
َ إِنَّ  ٱۡ� َ�َن  ٱ�َّ

  .٢]١[النساء:  ﴾١�ِيٗباَعلَۡيُ�ۡم رَ 
َها َ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ � ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمنُوا َ  ٱ�َُّقوا ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا ٱ�َّ ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َو�َۡغفِۡر  ٧٠َوقُولُوا

َ
يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ

َ لَُ�ۡم ذُنُو�َُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع    .٣]٧١-٧٠[األحزاب:  ﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
 :اما بعد

رافضه در جھان اسالم را دنبال و  یھا ست سال است که من نقشهیش از بیب
آنان بر  یھا و افتراھا سهیکه دسھرچه  ھا، مجالت و ، روزنامهھا کتاب کنم. یم یریگیپ

 یرا که آنھا برا یلیام. وسا را در بر دارد، دنبال کرده شن قرن، صحابه یمردان بھتر

                                                           
اید آن چنان که باید از خدا ترسید از خدا بترسید (و با انجام واجبات و  کسانی که ایمان آورده« -١

دوری از منھیات گوھر تقوا را به دامان گیرید) و شما (سعی کنید غافل نباشید تا چون مرگتان به 
  .»ناگاه در رسد) نمیرید مگر آن که مسلمان باشید

ه شما را از یك انسان بیافرید و ـارتان بپرھیزید. پروردگاری کای مردم! از (خشم) پروردگ « -٢
(سپس) ھمسرش را از نوع او آفرید، و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی (بر روی زمین) منتشر 

دھید؛ و بپرھیزید از این که  ساخت. و از (خشم) خدایی بپرھیزید که ھمدیگر را بدو سوگند می
ی رحم را نادیده گیرید) زیرا که بیگمان خداوند  ه دارید (و صلهپیوند خویشاوندی را گسیخت

  .» ماند) ی او پنھان نمی مراقب شما است (و کردار و رفتار شما از دیده
ھا از عذاب او در  ھا و دوری از بدی ای مؤمنان! از خدا بترسید (و خویشتن را با انجام خوبی« -٣

دھد و) اعمالتان را  در نتیجه خدا (توفیق خیرتان می  * امان دارید) و سخن حق و درست بگویید 
بخشاید. اصًال ھر که از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کند، قطعًا  کند و گناھانتان را می بایسته می

 .»یابد به پیروزی و کامیابی بزرگی دست می



 طاعون    ٢

 

آمار کرده و  یشوند، بررس یدر مناطق اھل سنت به آن متمسک م یعینشر دعوت ش
عه یج، عراق و لبنان شیران، خلیر در ایک قرن اخیرا که در  یلیمربوط به تعداد قبا

در دست گرفتن  ی تندرو آنان را شناخته و نحوه یھا ام. فرقه کرده یآور اند، جمع شده
 ام. افتهیرا  یعرب یکشورھا یدن آنان به حکومت در برخیاحزاب و رس

رافضه  یھا کردن اھل سنت و غفلت آنان از نقشه یھمچنان از درد کوتاه آمدن و سست
 د:یگو ین قول شاعر است که میسوزم. مثال من ا یاند، م دهیآنھا تدارک د یکه برا

  مرـأري خلــــل الرمــــاد ومــــيض جــــ
 

 

ـــــــــ أن يو ـــــــــأخيش ـــــــــك  ها رضامـون ل
 

ور گردد  ترسم از اینکه روزی شعله بینم، و می ھای آتش می در میان خاکستر، شراره
 .یابد و گسترش

  ـيكـــــفــــــإن النــــــار بالعـوديــــــن تذ
 

 

ــــــــــدؤها و ــــــــــرب مب ـــــــــــالمكإن احل  ـ
 

 .»ی آغاز جنگ است فروزد و سخن نقطها آتش با دو تکه چوب برمی ی زیرا شعله
از سخنان من  ،کنم یان میبرادران دعوتگر ب یکه درد و اندوه خود را برا یھنگامو 

ھا وجود دارد و  از جماعت یرھبران برخن آنان یکه ب یکنند در حال یم یابراز شگفت
به  یا ن کتاب خدمات ارزندهیتو با نوشتن ا«گیرند:  نگونه ایراد مییشنوم که بر من ا یم

 .!!»یا گراھا کرده قوم
نظام ھا و  بییسم و صلی. ما از خطر کمون. گرید یک باغیم و تو در یھست یما در باغ

 یھا و مذاھب که تو از حرکت ی.. در حال میمند گلهسکوالریسم و  ینید یو ب یدار هیسرما
 اند. به فراموشی سپرده شده به سر رسیده و دوران آنھا ھاست سال که یکن یصحبت م

ھاست که  . من سال. گرید یک باغم و آنان در باغیکه من در  اللهبله، سوگند به 
حامالن آن نم که یب یاند را م اه که از مشرق شروع به حرکت کردهیس ییھا پرچم

 .. کوشند، جھان اسالم را ببلعند یم
ران یقبل از انقالب ا ،سال ٣ش از یاز فصول کتاب را ب یبرخ دلیلن یبه ھم

نکه در یرافضیان است و ا یتشکیالت حزب آزارد یکه مرا م یزین چیشتریام. ب نگاشته
 و ه، اصول اھل سنتیعلم یھا ھا و حوزه هینیآنان در حس یعلم یھا ن حلقهیاول

 دھند. یو مادر ما را مورد انتقاد و ھجوم قرار م یاصل یھا کتاب
فرزندان اھل سنت  یطان برایبینی که مانند ش در میان آنھا نوجوانی را می

کند و او را قانع به  یبحث م یعلم ی هیک قضیکرده و با آنان [مثًال] در  ینیچ سهیدس
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 یح بخاریاز قانع کردن او، صح کند. و پس یم -البته از نظر خودشان - خطاھا یبرخ
 د:یگو یآورد و به او م یرا م

ا ی بره یا ابوھریشه یکه عا یثیحد در، یح بخارین مسأله چگونه در صحین که ایبب
 اند، وارد شده است. ره نقل کردهیغ

 یچ ارتباطیو مسلم ھ یشناسد. او با بخار ینش را نمید یدوست ما ھم اصول و بنا
آنان  یھا ات و مغلطهیرافضه و چرند یھا یپرداز دروغ ی درباره یزینداشته است و چ

 داند. ینم
نگونه یان] منسوب به اھل سنت ھم، متقابًال به تو اینما ا عالمیکه عالمان [ یدر صورت

به اصول اسالم ندارد.  یاست که ربط یخیتار یعه، اختالفیند: اختالفات ما با شیگو یم
افضل و برتر از  ین است که علیما بدان معتقدند، ا ی عهیتمام آنچه که برادران ش

د رافضه را یزنند، عقا ین حرف را میکه ا ی..کسان ابوبکر و عمر و عثمان است
 خبرند. یآنان ب یاصل یھا کتاب شناسند و از ینم

آن مشارکت داشت، سرکار آمد.  یزیر که کارتر در نقشه ینیسپس انقالب خم
که موفق شد ارتش را به انزوا بکشاند و وادار به  یھنگامزر، یکه ژنرال ھو یانقالب

 نمود. یطرفی کند، آن را اجرا و عمل بی
کردند  یگراھا را دچار فتنه کرد. چرا که آنان گمان م شتر اسالمین انقالب آمد و بیا
آنان باز  ین را برایالد راشده بوده و خالد و صالح ین، ھمان انقالب زمان خلفایکه ا

 داند.خواھد گر
ن انقالبش، مبالغه یو ھمچن ینیت خمیدر بزرگ نمودن شخص یمجالت اسالم

توانست بفھمد  ھا، خواننده نمی ن نشریهیاز ا یکه در برخ نمودند. بطوری می
 یامل براـخود را به طور ک ین مجالت درھایمجله رافضی است یا سنی. ا ی نویسنده

ه منتشر ـک یزین چینمود. کمتر خواست باز  یه رافضه انتشار آن را مـھر آنچه ک
ن یدن خاک قم، نجف و کربال و رفتن به ایدر دعوت به بوس ییھا دهینمودند، قص یم

 آنھا بود. یم برایمزارھا و طواف دور آنھا و رکوع و سجود و تعظ
ن یگرفتند. ا یگر سبقت میکدیران، از ید انقالب اییدر تأ یاسالم یھا شتر جماعتیب

گر یکدی یگر اختالف داشته و رو در رویکدیھا که منتسب به اھل سنت بودند با  جماعت
ران ید انقالب اییآنھا بر ضرورت تأ یار مشکل بود که با ھم متحد شوند، اما ھمگیبودند و بس

 ، توافق داشتند. ینی، خمیو ارتباط با به اصطالح قھرمان اسالم یو ھمکار
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 ینیھای اسالمی، با خم بارز در فعالیت ھایی برای مثال یک شخصیت از شخصیت
رھبر  یاعمال و کارھا یبرخ ی گشت و درباره کرد و سپس به کشورش برمی دار میید

ر یتون و شیند و زینش یر میحص یاش بر رو نکه در خانهیانقالب و زھد و تواضع او و ا
 کرد. یھا و گفتگوھا م یش است، سخنرانیغذا
 و ینیخم ی دهیعق ی آورد، اما درباره یبه خاطر متون را یر و زین دوست ما شیا

ن یب ایفر یدانست. چقدر کار دجال کور چشم، برا ینم یزیش، چیھا و نقشه ھا کتاب
ھا عقل مردم را گمراه و افکارشان را  ات و رسانهیر نشریھا و سا مردم ساده است. مجله

 دچار انحراف و تزلزل کرده بودند.
کند،  بیند و لمس می و غفلت دعوتگران را از نزدیک می ینگر یوقتی انسان سطح

صدور انقالب  ی حات آنان دربارهیرافضه و تصر یھا شود. و ھنگامی نقشه یزده م رتیح
 ی اد و خاطرهیکند،  یرا حس مو خلیج ه ینابود کردن عراق و سور یآنان برا یو آمادگ

 شود.  یان و قرامطه در ذھنش زنده میدیعب
شتر فرزندان اھل یکه ب یدر حال.. کنند  یسه مین توطئه و دسیلمافض ضد مسور

که  یکنند و رابطه دارند.] کسان یدھند [و نشست و برخاست م یسنت با آنان دست م
 کند: یف مینگونه توصیآنان را ا یاحمد شوق

ــــــــأث ــــــــر البهتـ ــــــــان فيـــ  هــــ
 

 

 هــــــــــــزور عليــــــــــــطيل الــــــــــــانو
 

 .فریِب باطل را خورده است دروغ و افترا در او اثرکرده و

ـــو رصاخ ـــأل اجل ــــم  اً ـــــ
 

 

ـــــــبحيــ ــــــلاتـــــاه قــ  هـي
 

 .دھد باد سر می برای دشمنانش شعاِر زنده

  اءــــــــــه مــــــن ببغــــــــا لــــــــي
 

 

ـــــــــــــــــــعق ـــــــــــــــــــله يف أذنيـ  هــــ
 

  .براستی بسیار شبیه طوطی است و عقل او در گوش اوست
پذیرد و تکرار  می به سادگی شنود آنچه را که می قدرت اندیشه و تدبر ندارد و و«

 ».کند می
ن کتاب را یقت و آشکار ساختن اسرار پوچ و باطل اھل باطل، ایبه منظور کشف حق

 م کردم: یف نمودم و آن را به سه باب تقسیتأل
ام که دعوت  ان کردهیاست و در آن ب یرافض یھا یخ باطنیتار ی درباره :باب اول
ن دعوت را انجام یکه ا یدرباره کسانن یھمچنت است و یدعوت به مجوسآنان، ھمان 
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نکه چگونه آنھا با یام. و ا ن بحث کردهیو مسلم ÷رنگ آنان یمکر و ناز دھند و  یم
ن یضد اسالم و مسلم یو چگونه با ھر کافر یرویو از آنان پ یدوست أل اللهدشمنان 

 اند. نموده یم یھمکار
بزرگان اسالم  یام. و گواھ د فاسد آنان بحث کردهیعقا ی دربارهن باب یدر ا :باب دوم

ما  ھم عصرکه  یانیعیام و پرده از توطئه ش آنان را آورده ی در گذشته و حال، درباره
 روز بدترند.یان دیعیام که آنان از ش ان نمودهیھستند برداشته و ب

خود  یھا کتاب ازن کار یا یاختصاص دادم و برا ینیبه خم ییک فصل را به تنھای
یک  و متعصب و یرافض ین بود که او فردیجه ایحاتش استفاده نمودم. نتیاو و تصر

ز یعه اصول خاص به خود را دارد و ما نیان کردم که شیمتکبر بوده است. و ب ایرانی
 با آنان وجود ندارد. یکینزد یبرا یچ مجالیم. و ھیاصول مخصوص خودمان را دار

 ر است:یز یھا باب کتاب است که شامل فصلن یتر عیوس :باب سوم
 .رانیکا و انقالب ایآمر ی االت متحدهیا •
 .ج و عراقیه خلیروافض عل یھا توطئه •
 .ان است؟یریروافض با نص یکیدر پشت پرده نزد یزیچه چ •
 .انه کردن آنان و رخنه نمودن در جھان اسالمیآش •
 .رانیا یاوضاع داخل •

کنم  یاست و فکر م یخیو تار یاسی، سیدتین کتاب شامل مسائل عقین ایبنابرا
ده مطلب یا در باب عقیاند. آنان  ن روش غفلت کردهید از ایسندگان جدیشتر نویب
 ش، اما سلف صالح ما یاسیو به ندرت ھم در باب مسائل س یخیا در باب تاریسند، ینو یم

 نمودند. یکردند، حق آن را از جوانب گوناگون ادا م یبحث م یاگر درباره موضوع
گر یک خبر را با اخبار دیسم، مراجع آن را ذکر کنم و ینو یرا مھرچه  تالش نمودم

 م.یق نمایدق یآن بررس ی ارتباط داده و درباره
 ی ن کتاب برخورد خواھدکرد. و دربارهیوه با این شیدانم که رافضه به بدتر یبنده م

را در فرھنگ َپست و  ییناسزاچ یھا خواھند نوشت و ھ اش مطلب سندهین کتاب و نویا
 یھا دھند. و نکوھش ینکه آن را به من نسبت میابند، مگر ای یخود نم ی نامه واژه
 .. دیایراد گرفتن بر من خواھند خر یاز افراد منسوب به اھل سنت را برا یبرخ

ندارم و چگونه به صلح  یریگ ن موضعیجز ا یداند که من از آنان انتظار یم ألالله 
و و ابوبکر  ج از اھل و خانواده رسول الله  کس ھیچ دوار باشم کهیام یاز کس و سالمت
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 ألن است که خداوندید من ایاز دست آنان در امان نبوده است. تمام ام شعمر و عثمان 
 .عطاء نمایدنخواھد داشت، به من  یکه مال و فرزند سود ین تالش را در روزیثواب ا

 یاسالم یھا ر جماعتیمن از مسلمانان اھل سنت و جماعت، و سا ی اما خواسته
 دھند.  ین است که با تعمق این کتاب را بخوانند و آن را در قلب خود جایا

ست، به او خواھم ینگونه مسائل به مصلحت نید، پخش و انتشار ایاگر کسی بگو
ھا،  قهیھوس و سل گفت که مصلحت آن است که با شرع مطابقت داشته باشد و نه با ھوا و

و سنت  کنند یشک م أل اللهرا که در کتاب  یست که کسانین از اخالق و مروت نیبلکه ا
 م.ییق نمایدھند، تصد یرا دشنام م شکنند و صحابه  یرا انکار م ج رسول الله

کنند،  یرا که تالش م یخ کسانیک تاریاه و تارین است که صفحات سیمصلحت ا
ی من از  م. خواستهیو آتش مزدا را برگردانند، بر مال و آشکار ساز یعظمت و مجد کسر

ل تعصب داشته باشند، نه برای سخن و نظر فالن کس و یدل ین است که برایجوانان ا
 ح دھند.یرا ترج یمصلحت اسالم
 یریگیکنند، پ ید و کمک مییرا تأ ینیکه خم ید کسانیق نظرات و عقایمن با تحق

ک یافتم. تنھا ین کار خود بدان استناد کنند، نیا یرا که آنان برا یلیچ دلیکردم و ھ
 ندارد. یانیاحساسات و عواطف زودگذر است که آغاز و پا یسر

و وحدت و عدم  یگانگید گفت که ما اھل سنت بر یاما درباره وحدت مسلمانان با
ن وحدت، یه ام، اما ما بیا توزی شکل گرفته نهیو ک ین بردن اسباب دشمنیتفرقه و از ب

 م. ینگر یدگاه اصول اسالم میاز د
خواھم که  یدھند م یاد ضرورت وحدت با رافضه سر میکه فر یاز کسان پایاندر 

ش از ھزاران یاند و تعدادش ب عه نوشتهیش یکه علما یدیجد یھا کتاب تعدادی از
اھل د ینسبت به اصول و عقا یپراکن شبھه ک ویُپر است از تشک یکتاب است و ھمگ

 یکیخواھند دانست که امکان نزد - اگر انصاف داشته باشند - بخوانند. آنگاه را سنت
 ر ممکن است. یو وحدت با آنان غ

ه ینش تھین کتاب را از روی خشم به خاطر خدا و در دفاع از دیدر ھر صورت ا
ستی که تو به را اعمالم قرار بده. ی ر و آن را در کارنامهیکردم. بار الھا آن را از من بپذ

 .یا شنونده و اجابت کننده

 منيـدعوانا أن احلمدهللا رب العال آخرو
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السالم و صالةالو منيـعلی الظال الّ إال عدوان و العاقبة للمتقنيو احلمد هللا رب العاملني

 .صحبه أمجعنيو علی آلهو مرسلنيـالو رشف األنبياءأعلی 
در طول تاریخ ھمواره شیاطین و شیطان صفتان، به دنبال خاموش کردن نور 

اند و از ھیچ تالشی در جھت گمراه  بوده ألاسالم و ایمان در میان بندگان خداوند 
 اند. کردن و به فنا کشیدن مسلمانان کوتاھی نکرده

ْ  ُٔ ِ� يُرِ�ُدوَن ِ�ُطۡ ﴿ ِ  نُورَ  وا ۡفَ�ٰهِِهۡم وَ  ٱ�َّ
َ
ُ بِأ ِ مُ  ٱ�َّ  ﴾٨ٱۡلَ�ٰفُِرونَ َولَۡو َكرِهَ  ۦتِمُّ نُورِه

 .]٨[الصف: 
ن) خود یخدا نور (آئ یشان خاموش کنند، ولین) خدا را با دھانھایخواھند نور (آئ یم«

 .»افران دوست نداشته باشندکه کچند گرداند، ھر  یامل مکرا 
کنم و از  ه بنده خودم در میان مسلمانان اھل سنت ایران زندگی میـاز آنجا ک

ھای روافض در میان اھل سنت ایران و نیز خاورمیانه  گر اجرای برنامه ارهـنزدیک نظ
 ی نوشته» وجاء دور المجوس«باشم، بر خود الزم دانستم تا کتاب پر از درس و عبرت  می

ترجمه و خدمت  »وری فارسطبازگشت امپرا«را تحت عنوان دکتر عبدالله محمد غریب 
بر اھل سنت ایران عرضه کنم، مردمی که متأسفانه سرپرستی و خ مردم مظلوم، و بی

ست که تاوان این گناه خود را پس ا ھای مدیدی اند و مدت حاکمیت روافض را قبول کرده
أمل و تفکر در امورات زندگی آنانی که بدون ت ھمه هست با دھند. این کتاب تلنگری می

گاھی از اصول عقیده و مرام خود، به دنبال جریان خویش ھا و تبلیغات مسموم  و بدون آ
غی بر بی اند و روافض راه افتاده  اند. اساس آنان گشته ای عقاید بیاختیار ُمبلِّ

است در آن به سر  مدیدیھای  باشد که ھمگی از این خواب زمستانی، که سال
بله با این حرکت نابودگر روافض بایستیم، تا در بیدار شویم و در حد توان به مقا ،بریم می

حرفی برای گفتن داشته باشیم. الزم به ذکر است  ألروز قیامت در پیشگاه خداوند 
سی سال پیش تألیف گردیده و خواننده محترم باید در خالل  بیش ازکه این کتاب 

 باشد.  مباحث مطرح شده این اختالف زمانی را مد نظر داشته
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ا واقع کنونی مسلمانان، متوجه شدم ـابقت آن بـالعه این کتاب و مطـا مطـبنده ب
ھای شوم خود علیه مسلمانان اھل سنت در  سازی نقشه پیاده ه روافض عمًال در پیـک

ھای آن  ھای خویش را در بیشتر جنبه اند برنامه جھان ھستند، و تا حد زیادی توانسته
م داشته باشند یگوش شنوا و قلبی فھ عملی کنند. مطالعه این کتاب برای کسانی که

خواھد توانست دیدگاھی صحیح از روافض و  این کتاب خالی از لطف نیست و
ھمفکرانشان را به تصویر بکشد. و تغییری اساسی در رفتار مسلمانان با این دشمنان 

کاری خویش قرار داده  برنامهدین ایجاد نماید. مدتھا بود که ترجمه این کتاب را در 
شود، روند ترجمه  م، اما به دلیل مشکالت زیادی که روزانه دامنگیر ھر کسی میبود

زی یر آغاز برنامه«ای تحت عنوان  رفت، اما ھنگامی که رساله کتاب به کندی پیش می
که توسط آقای » مردم و ھا دولت سطح در سنت اھل پنجاه ساله برای نابودی تمامی

زودتر ھرچه  به دستم رسید، عزمم برای ترجمهعبدالرحیم مالزاده گردآروی شده بود، 
ای  ریزی پنج مرحله امهـرنـاوی بـای ح این کتاب بیشتر جزم شد. این رساله چند صفحه

ایران برای گسترش تشیع در جھان است و به دنبال آن در دست گرفتن نبض تمامی 
ده از این پرھای منطقه و حکمرانی مستقیم یا غیر مستقیم بر آنھاست. اکنون  حکومت

زی پنجاه ساله یر برنامه آغاز« توجه شما را به بخش اصلی این رسالهم و دار رساله بر می
 کنم: می جلب ».مردم و دولتھا سطح در سنت اھل برای نابودی تمامی

 کش یم بینکن اطراف صادر ینش مسلمان کم انقالب خود را به ممالیاگر ما نتوان«
تاخت و ما را مغلوب  باشد به ما خواھد  یغرب مخته با فرھنگ یه آمکفرھنگ آنھا 

 .نمود خواھد
گر یپس از چند قرن بار د ،امام امت قھرمان یارکخداوند و فدا یاریه به کحال 

قدر  یرھبران عال یده است بنابر رھنمودھایران به ظھور رسیدر ا یعشر یومت اثنکح
ن را یصدور انقالب است. و اه آن کم یر بر عھده دارین و خطیبس سنگ یا فهیع وظیتش
ومت کح یکشور و حقوق ملت، کومت ما گذشته از حفظ استقالل که حکم یرید بپذیبا

رد. اما با توجه به ید قرار بگیامور با ی است و صدور انقالب در رأس ھمه یمذھب
م انقالب ی، صدور مستقیالملل نیبه اصطالح ب یھا جھان و قانون یت فعلیموقع

 رانگر ھمراه باشد.یو یھم با خطرات دین و شاکرممیغ
و اعضاء  نندگانک تکب به اتفاق شریسه جلسه با آراء قر ین خاطر ما طیبه ھم

تا  نموده یباشد طراح یساله م ده ی برنامه  ه شامل پنجکپنجاه ساله  ی برنامه یکستاد، 
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بخوانید [ پارچهیکه صادر و اسالم را یھمسا یشورھاک ی را به ھمه ین انقالب اسالمیا
د یھا ما را تھد شهیپ یو سن یام وھابکه از طرف حک یرا خطریم. زیینما ]فقط شیعه

ه از طرف شرق و غرب متوجه ماست. کاست  یشتر و باالتر از خطریار بیند، بسک یم
باشند.  ین میمعصوم  ی ه و ائمهیت فقیوال یادیرا آنھا مخالف با نھضت و دشمنان بنیز

بر خالف  یشور در قانون اساسک یرا بعنوان مذھب رسم عین مذھب تشییتع یحت
ن خاطر ابتدا ما یاند. به ھم متضاد نموده ی دانند و اسالم را دو شاخه یو عرف م شرع

شور نفوذ خود را ک یمرز یمخصوصًا شھرھا ین داخلینش یمناطق سن  ی هیلک د دریبا
 تیرا با جد یمذھب م و مراسمیش دھیھا را افزا هینیو مساجد و حس میشتر نمائیب
باشند  ین مینش ین نود تا صددرصد سنیه بکی یم و در شھرھاینکبرگزار  یشتریب

ری از شھرھا و روستاھای داخلی به آن مناطق یثک ی م تا عدهییرا فراھم نما یاناتکام
ار خود قرار دھند. و کسب وکونت و کشه آن شھرھا را محل سیند و برای ھمیوچ نماک
رند تا یقرار بگ یادار یھا ت دولت و دستگاهیم تحت حمایرمستقیغد ین افراد بایا

ام از دست یرا به مرور ا یو اجتماع یز فرھنگکو مرا شھرھا ی بتوانند قدرت اداره
 رد.)کر کتوان به عنوان نمونه ذ یند. (مثال شھر زاھدان را میخارج نما یشھروندان قبل

اری از یبس ی دهیم بر خالف عقیا نموده یصدور انقالب طراح یه ما براک یا برنامه
ھای قدرتمند  نشی از طرف دولتکا وایو  یزیگونه دردسر، خونر چیناظران بدون ھ

ن راه مصرف خواھد شد بدون یه در اکای  نهیھز ید. حتیجھان به ثمر خواھد رس
 بازدھی نخواھد ماند.

 ز است: یسه چشور و ملت فقط کھر  ی ه نگاھدارنده و گردانندهکم یدان ما می
و  علماء ی شهیه در اندکم قرار دارد، دوم علم و دانش که در دستگاه حاکاول قدرت 

داران است. اگر ما  هیه در دست سرماکباشد و سوم چرخش اقتصاد  دانشمندان می
ن دولتمردان و یم، بیاندازیمان [کشورھای منطقه] تزلزل بکم در دستگاه حایبتوان

آنھا را  ی هیشور را متفرق ساخته و سرماکداران ھر  هیو سرما مینکجاد نفاق بیعالمان ا
ت یموفق کش یم، بیر گردانیگر جھان سرازیشورھای دکا یشور خود ک سوی به

م نمود. ین سه مورد مھم را از آنھا سلب خواھیم آورد و ایخواھ ری را بدستیچشمگ
دھند  ل میکیرا تششور کت ھر ین ھفتاد الی ھشتاد درصد جمعیه مابکافراد  ی هیبق

باشند و از  ن میکطرفدار قدرت ھستند و برای گذران زندگی دنبال آب و نان و مس
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در راه باال «ه قدرت در دست آنھا باشد. کت خواھند نمود یا اشخاصی حمایشخص 
 (بروجردی) .»د پله اول را قدم نھادیابتدا با رفتن از ھر بام

ستان و تعدادی که، عراق، افغانستان، پاکیرگان سنی و وھابی ما عبارتند از: تیھمسا
گر یه ظاھرًا با ھمدکفارس  جیجنوبی و مدخل خل ی هین در حاشیرنشیشورھای امکاز 

 گرند.یدیکمتحد و در باطن مخالف 
خ گذشته و چه در حال یک چه در طول تاریفارس از نظر استراتژ جیخل ی منطقه
ن محسوب یزم ی رهکرسانی، گلوگاه  ت بوده و از نظر سوختیار حائز اھمیحاضر بس

شورھا از فروش نفت کن یمان اکن ندارد. حایتر از ا حساس یا شود و جھان نقطه یم
ز شھرھا بطور کھای آنھا دور از مرا اخکار دارند. یرا در اخت یانات زندگکن امیبھتر

حتاج زندگی به نحواحسن در آنھا وجود دارد یما ی هیلکه کار مجلل ساخته شده یبس
ن یت ایتوانند زندگی خود را ادامه دھند. جمع ھا بدون ارتباط با شھر می ه ماهک
ه کن ھستند یل شده است: گروه اول افراد بدوی و صحرانشکیشورھا از سه گروه تشک

 رسد.  یش مینھا به صدھا سال پین سرزمیحضور آنھا در ا
شور ما ک که امروزه جزء خاکر و بنادری یھستند از جزانی یگروه دوم مھاجر

ل صفوی آغاز شد و تا زمان نادرشاه یشوند. ھجرت آنھا از زمان شاه اسماع محسوب می
 یروزیخان زند، پادشاھان قاجار و پھلوی ھمچنان ادامه داشت و از بدو پ میرکافشار، 

چشم خورده است. گروه ای به  ندهکھای پرا ش مھاجرتیم و بکز ین انقالب اسالمی
ارھای کباشند.  یران میا یھم از شھرھای داخل یا شورھای عربی و عدهکگر یسوم از د

ت یتعلق دارد. جمع یربومیشتر به افراد غیھای ساختمان ب تکتجاری، بازرگانی شر
سب درآمد ک کد و فروش امالیشورھا از اجاره بھاء ساختمان و خرکآن  یداخل
رند. یگ ن از فروش نفت حقوق مییبه مقدار مع یکران ھریامنند و وابستگان ک می

شتر یان است و عمر بیارھای ضداسالم به وفور نماکفساد اجتماعی و فرھنگی و انجام 
 گردد.  یوی میاشی و لذتھای دنینان آن صرف عکسا

بیان حق به کرسی حرفشان حق اما نیتشان از « .»يراد به الباطللمة احلق وك«
 م .»استنشاندن باطل 

مخصوصا  ییایکی و آمریاروپا یشورھاکاری از آنھا از ترس خرابی اوضاع، در یبس
ارخانجات و کد آپارتمان، سھام یس، اقدام به خریژاپن، انگلستان، سوئد، سوئ

 از جھان. مییتسلط بر ن یعنیشورھا کن یاند. تسلط ما بر ا گر نمودهیھای د گذاری هیسرما
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 یکه یشورھای ھمساک ی د با ھمهیساله ابتدا با پنجاه ی ن برنامهیاجرای ا یما برا
جنگ و  ی خاتمه با عراق پس از یم. حتییدوستی و ارتباط و احترام متقابل برقرار نما

 را از پای درآوردن ھزاریم نمود، زین روابط حسنه برقرار خواھیصدام حس یسرنگون
اسی و اقتصادی یدشمن دردسر ندارد. چون روابط فرھنگی، س یک ی دوست به اندازه

شورھا خواھد که آن ـان بیرانیموجب ھجرت گروھی از ا کش رقرار شود، بیـا با آنھا بـم
ن یه ظاھرًا مخالفکای ھم مھاجر مأمور  ن عدهین مھاجریم ھمراه با ایتوان می اــشد. م

 ر خواھد شد.کت ذیجام مأمورآنھا در ان ی فهیه وظکم ینظام ھستند داشته باش
ساله به  ستیب ی برنامه یکاست. انقالب ما با  ید پنجاه سال عمر درازینکر نکف

اری از یومتی بسکش در دستگاه اداری و حیم و بکه امروز کد. مذھب ما یرس یروزیپ
چ یل ما در ھیطو یروز و دو روز نبوده است. روزگار  یک ی شورھا نفوذ دارد، برنامهک
 یم. حتکا حایل کیر و ویم، چه رسد به وزیا ارمند نداشتهکشوری از جھان حتی ک

روان یاند و بارھا پ دانسته ی و حنبلی ما را مرتد میکھای وھابی، شافعی، حنفی، مال فرقه
اند. درست است ما در آن دوران  ان گشودهیعیشتار و قتل عام شکن مذاھب دست به یا

شه و تالش آنھاست. یر، اندکف ی اند و زندگی امروز ما ثمره ما بوده م ولی اجدادیا نبوده
 م اما انقالب و مذاھب ما خواھد ماند.ینده ما نباشید ھم در آیشا

 یافکو مان  فقط گذشتن از جان و نان و خان یمذھب ی فهین وظیانجام ا یبرا
ساله  ارگرفته شود. حتی اگر پانصدکد بیھا با ح الزم است، طرحیصح ی ست، برنامهین

امبر تا یه از وفات پکم ید ھستیھا شھ ونیلیباشد چه رسد به پنجاه سال. ما وارثان م
خ روان است و نخواھد یبار تاریشان در جویھا نما خون منان اسالمیامروز بدست اھر

را  س نام اسالم بر خود دارد، علی و خاندان رسول اللهکه ھرکد تا آنگاه کیخش
ن یراست را به عنوان وارث عینند و فقط تشکو بر اشتباه اجداد خود اعتراف  بشناسند

 اسالم بشناسند.
لی کج مذھب مشیا از نظر تروـن میه، عراق و بحرکیستان، ترکاـدر افغانستان، پ -١

م یاول قرار خواھ ی شور برنامهکن پنج یساله را در ا ده دوم ی رنامهـم. بیندار
اول فقط  ی شورھا در دھهکگر یمھاجر ما در دف مأموران یداد. پس وظا

ات ـانـکاد شغل و امـجیارتمان و اـانه و آپـ، خکد امالیز است. ابتدا خریچ سه
نی دھند و کھا س در آن خانهھا را  آنه ــکشان خود کی ھم زندگی برای

بازاری،  داران هیا سرماــرقراری دوستی بـت را باال ببرند. دوم بیجمع
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ھای  ه در دستگاهکارمندان اداری مخصوصًا اشخاص سرشناس و افرادی ک
ی کوچـک یشورھا روستاھاکن یان دارند. سوم، در برخی از ایدولتی نفوذ شا

گر در حـال ید کھا روستا و شھـر نده در دست احداث و طرح دهکبطور پـرا
ند و با یماد نیان خرکھای آن روستاھا را تا حد ام باشد. خانه یبرداری م نقشه

ز شھرھا کخود را در مرا که امالکمتی مناسب به افراد و اشخاصی یق
رون یت را از دست آنھا بیب شھرھای پرجمعین ترتیاند بفروشند و به ا فروخته

 اورند.یب
ان و مأموران با یق مردم به منظور احترام به قانون و اطاعت از مجریضمن تشو -٢

ه از ینیر نمودن مساجد و حسیداتواضع برای برقراری مراسم مذھبی و 
نده به ین مجوزھا در آیه ھمکند. چرا یافت نمایتبی درکمسئوالن، مجوز 

ر کد به فیشتر بایھای آزاد ب جاد شغلیعنوان سند مطرح خواھد شد. برای ا
ز بحث و گفتگو کھای پرتجمع بود تا بشود در مواقع حساس آنجاھا را مر انکم

ه با استفاده از کن باشد ید ایشتر افراد بایعی بن دو دوره سیقرار داد. در ا
افت یشور محل اقامت خود را درک ی ای گرانبھا، گذرنامهیم ھدایدوستان و تقد

ارھای نظامی کمخصوصًا  اشتغال در ادارات دولتی ینند و مشوق جوانان براک
 باشند.

مذھب و  م علمای سنییرمستقیق محرمانه و غین دھه ضمن تشویدوم ا ی مهیدر ن
شورھا که در آن ک ارھای ضداسالمیکری از فساد اجتماعی و یوھابی برای جلوگ
 یزی از طرف برخی از مقامات مذھبیآم ھای اعتراض هیخورد، اعالم یفراوان به چشم م

از ملت آن  یادیز ی ختن عدهیموجب برانگ کش یه بکند یگر بالد چاپ و منتشر نماید
خود  ی ا او نوشتهیند یر نمایور را دستگکام مذھبی مذه مقکنید. تا ایشور خواھد گردک

ھا باال خواھد گرفت و اعمال  هیان از آن اعالمیت مذھبیند. امواج حماکب یذکرا ت
ای از خـادمان  ری عـدهیا دستگیض یه منجر به تعوک وستیی به وقوع خواھد پکوکمش

افراد مذھبی خود  ی هیلکبه  مانکگردد تا حا ین موضوعات باعث مـیخواھد شـد. ھم
اری انجام ندھند. حتی کن، کغات مذھبی و ساختن اماین شوند. و برای تبلیبدب

ز به ضرر نظام خود تلقی خواھند ینی و مذھبی را نیھا و برگزاری مراسم د یسخنران
دورت رشد خواھد کنه و کیشورھا کمان آن کن عالمان و حاینمود. گذشته از آن ب
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بانی خود را از دست خواھند داد یھای پشت گاهیپا یون داخلیان و وھابینمود. حتی سن
 نخواھند داشت. یت خارجیچگونه حمایگر ھیو د

ارمندان کو  داران هین ما با سرمایای از مأمور ه دوستی عدهکسوم  ی در دوره -٣
و  ھای نظامی ادی ھم در دستگاهیز ی ده است و عدهیرتبه به ثبات رس یعال

صادقانه اشتغال دارند و در امورات مذھبی دخالتی ار کشور به کی یاجرا
ن یش توجه دولتمردان را به خود جلب خواھند نمود و در ایش از پیندارند، ب

خورد،  م اختالفات و تفرقه به چشم میکون و دستگاه حاین مذھبیه بکدوره 
مراسم مذھبی از  فه دارند ضمن برگزارییون شاخص ما وظیای از روحان عده
 یخطر جلوه دھند. حت یرا ب عیت تشیند و جمعیت نمایآن بالد حمامان کحا

ھای گروھی  ق رسانهیز از طریھا را ن تین حمایان داشته باشد اکاگر ام
ند یآنھا را فراھم نما تیه جلب توجه و رضاک یگوش ھمگان برسانند، بطور به

 ی مھم اداری وحشتی نداشته باشند.ھا تا در واگذاری پست
شورمان و کگر شھرھای مرزی یر و دیه در بنادر و جزاکبا تحوالتی  ن دورهیدر ا
ه اقتصاد کزی خواھد شد یر ی پییھا م آورد، طرحیبوجود خواھ کیھای بان سپرده

ت و ثبات یسب سود و امنکبخاطر  کش یود بشود و بکشورھای مجاور دچار رک
ر خواھند نمود. یما سرازشور کانات خود را به کام ی هیلکداران  هیشتر سرمایاقتصادی ب

شورھا را کگر یی افراد دکھای بان ارھای بازرگانی و سپردهکه برای انجام ھرگونه کزمانی 
 شور خود استقبال خواھند نمود.کگذاری ملت در  هیم آنھا ھم از سرمایآزاد بگذار

ن عالمان و یه بکم یار داریرا در اخت ییشورھاکچھارم ما  ی در مرحله -٤
ستگی و فرار ھستند و مردمانش کری است. تجار رو به ورشیمانشان درگکحا
ھای خود را به  و خانه کشتر مردم، امالیرسند. ب می شان احوال به نظریپر

ان فقط ین مینند. در اکتری سفر  جای امن مت خواھند فروخت تا بهینصف ق
گاھانه یند و ایآ ان دولت به حساب مییه حامکافراد ما ھستند  ن افراد اگر آ

ری را کشوری و لشکھای مھم  ند بخوبی قادر خواھند بود، پستیعمل نما
م کمتر کنند. در کمان دستگاه حاکمیان خود را با حا ی تصاحب کنند و فاصله

مان کار حاکانتیشود خدمتگزاران مخلص را خ ن مواقعی به خوبی مییچن
ما خواھد نی افراد یگزیجا ایناری آنھا و کری و بریه موجب دستگکنمود  یمعرف

ش یه افراد ما بکی آنیکن موضوع مسبب دو بازدھی مثبت است. یشد. خود ا
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ه کنان دولتمردان را بخود جلب خواھند نمود. دوم آنیش اعتماد و اطمیاز پ
دن یم بخاطر به قدرت رسکه دولت و حایھا بر عل یُسنّ  ناراحتی عمومی

شتری از یب د و اعمال ضد دولتییار خواھد گردکان در ادارات آشیعیش
م کنار حاکد در ین برھه افراد ما باز ھم بایخودشان نشان خواھند داد. در ا

و  کند و از طرفی امالیستند و مردم را به صلح و آرامش دعوت نمایبا
 ند.یداری نمایھای افراد در حال فرار را خر خانه

را ما آن سه یانقالب شیعی آماده است. ز یکآغاز  برای نهیزم پنجم ی دھه در -٥
م و یا ت بود، از آنھا گرفتهیش و آرامش و امنیه آساکمورد اصلی را 

ه ھر آن احتمال غرق کماند  ای می زده شتی طوفانکم مانند کحا دستگاه
ان خواھند ـات جـادی را برای نجـشنھین موقعی ھر پیرود. در چن شدنش می

 شنھادیپ اعتماد قابل و سرشناس افراد ی لهیوسه ب ن دورهیرفت. در ایپذ
خاموش گرداندن اوضاع، نظارت بر ادارات  برای را مردمی مجلس یک لکیتش
مورد قبول واقع خواھد شد و  کش م داد. بییمان خواھکشور به حاکنترل کو 
ن یھای مجلس را بدست خواھند آورد. ا یرسکت آراء یثرکداھای ما با ایاندک

خواھد  یخدمت گزاران واقعموضوع موجب فرار بازرگانان، عالمان و حتی 
 به را م توانست انقالب اسالمییشتاری خواھکچ جنگ و ید و ما بدون ھیگرد
 .مینک صادر شورھاک از ارییبس

شود با انقالب  فتد مییآخر مثمر ثمر ن ی ن روش در دھهیگر اا
 و نکسا و اھل ما افراد ظاھر به ھرچند. نمود سلب را مانکحا قدرت مردمی، اسالمی

ن و یخود را در برابر خداوند و د ی فهیوظ بخوبی ما اما ھستند شورھاک آن متولد ای
ست. یدن شخص مخصوصی نیم. ھدف ما به قدرت رسیا دهیمذھبمان به انجام رسان

ام خود یق ین الھین دیم بعنوان علمدار ایتوان ھدف فقط صدور انقالب است و آنگاه می
م و تا یفر قدم نھکشتری بسوی جھان یقدرت بم و با یار سازکشورھا آشک ی را در ھمه

 پایان رساله .»میین نمایع مزیبه نور اسالم و تشظھور مھدی موعود جھان را 
ی پنجاه ساله  نویسم که چند دھه از آغاز این برنامه امروز در حالی این مقدمه را می

رج از در داخل و خادر برخی جھات ھا را  و به خوبی پیشرفت این برنامه گذرد می
حافظ دینش است و نھایتًا  ألخداوند بینیم. لیکن بر این باوریم که خود  کشور می
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مؤمنین چیره و غالب خواھند بود و روافض خواھند فھمید که چون ھمیشه خوار و 
 ذلیل و خسر الدنیا و اآلخره ھستند.

به حکومت خیلی ھم آسوده خاطر  پس از انقالبدر این مدت ھمانطور که 
ھنوز بر  ألخداوند اند ولی تقدیر  سقوط رفته ی پرتگاه و بارھا تا لبه اند نپرداخته

بقایشان بوده است تا امت مسلمان قدر و ارزش حکومت اسالمی را که قاھر و نابود 
 .. بداند و خود را برای برپایی آن مھم آماده سازدبیشتر و بیشتر ی روافض است  کننده

 .ان شاءالله
روی داده و انقالب  ی پس از انقالبھا قابل ذکری که طی سالاز اتفاقات مھم و 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ثر ساخته است میأایران را مت
ھا پس از انقالب بخصوص در نقاط مرزی  درگیریھای داخلی از سوی گروھک -١

 .کشور
 .ایران و عراقی  ھشت سالهجنگ  -٢
 عنوان جناح چپ و راستایجاد دو دستگی و بروز آن در عناصر انقالب تحت  -٣

 .یافت با پیروزی جناح چپ نمود ١٣٧٦سال  که در انتخابات ریاست جمھوری
 .ای ایران ی ھسته لو رفتن و آشکار شدن برنامه -٤
ھای ھمه جانبه از سوی غرب ضد ایران به عنوان فشاری برای  تحریماعمال  -٥

ذران ای و تنگی معیشت و گ ی غیر صلح آمیز ھسته دست کشیدن از برنامه
 .زندگی مردم

و  ١٣٨٨اغتشاشات و خیزش عمومی پس از انتخابات ریاست جمھوری سال  -٦
 در بین نیروھای اصلی و ستون انقالب ایران بزرگ ایجاد یک انشقاق و دو دستگی

 .التیام نیافته است و نقش مھمی در کاھش اقتدار حکومت داشتنیز که تاکنون 
ه بازوی خارجی جمھوری ک اسد نصیری انقالب مردم سوریه ضد حکومت -٧

 .افضوو گشوده شدن یک میدان جدید جھاد علیه ر اسالمی است

 سخنی با هموطنان عزیز
و آن اینکه  دانم که سخنی نیز خطاب به ھموطنانم داشته باشم در اینجا الزم می

مشکالت پدران ما در زمان پھلوی ھرچند از نظر اقتصادی نسبت به امروز اغلب 
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 اوضاع موجود کشور تحتی دینی مردم ایران از  اّما با توجه به صبغهداشتند کمتری 
 حکومت شاه راضی نبودند.

ی دینی اکثریت با موجی که ندای اسالم و  در ھر صورت با توجه به این صبغه
داد ھمراه شدند به این امید که ھم دینشان  ی مظلومین و مستضعفین را سر می غلبه

 ان آباد شود.را داشته باشند و ھم دنیایش
ان فھمیدند که این ـانمـاما پس از انقالب و ھرچه که بیشتر از آن گذشت ھموطن

ای از دین زده شدند و حساب  خواستند و در نتیجه عده ه میـود کـحکومت آنی نب
 .ھایی را که آخوندھا بر سر مردم آوردند به پای دین نوشتند! ی بدبختی ھمه

نیاکان و اجداد  ،ردمی که با آمدن اسالم به کشورمانمردم عزیز کشورم ایران! و ای م
 :پرده از راز مھمی بردارمآن را به باالترین درجات پیشرفت رساندند! باید  ،دانشمند ما

 ج آن اسالمی نیست که رسول الله (نه در اسم و نه در شکل و محتوی) اسالم این 
ی دست آخوندھا و اسالف  برای بشریت به ارمغان آورده است. بلکه ساخته و پرداخته

 است.بوده طی چند قرن اخیر پلیدشان 
شود مانند  با مردم ایران می اسالم باید بدانیم که این رفتاری که تحت عنوان دین

ای که چنان دلزدگی در  رفتار متحجر کلیسا در قرون وسطی با مردمش است به گونه
شان حذف کردند و دین  زندگیمردم اروپا نسبت به دین ایجاد شد که کًال دین را از 

 رفتن به کلیسا در روز یکشنبه. در شد خالصه
رسد. آنھا متوجه شدند  اما از ھمین مردم غرب امروز صداھای دیگری به گوش می

ی مادی داشته باشد ناقص است. دانشمندانشان به تدریج به  که زندگی اگر فقط جنبه
و  دایی در این زمینه نوشتنھ و مقاله تأثیر معنویت بر سالمت فرد و اجتماع پی بردند

 .تحقیقاتی انجام دادند
آوردند در جواب این سؤال که پس حقیقت  ه به یاد میـلیسا را کـاز طرف دیگر تحجر ک

ای که ما را به سعادت برساند چیست؟ با زیرکی و ھوششان و طبع نرم و  ی زندگی و برنامه
 در دل داشتند به اسالم رسیدند. ÷عیسی  سرورمانای که ھنوز از دین  منصفانه

آمارھا در کشورھای غربی از رشد روز افزون اسالم در این کشورھا حکایت دارد و 
در که کارشناسان اذعان دارند که تا چند سال آینده  که در آن آمده بود مطلبی دیدم

مسلمانان جمعیت اول این چند کشور اروپایی (فرانسه، انگلیس، آلمان و ھلند)، 
 دھند. را تشکیل می ھارکشو



 ١٧                                                                                                            ی مترجم مقدمه

 آید. نمی خوشمذاق حاکمانشان  هھرچند که این آمارھا احتماال ب
جدا سازیم  نام والیت فقیهپس بیاییم حساب اسالم را از این اختراع آخوندھا تحت 

به این امید که باز ھم شاھد روزی باشیم که مردم ایران زمین نماد علم و اخالق نیکو 
در جای جای عاَلم باشند و به آن مجدی که در چند قرن ابتدایی پس از ورود اسالم و 

 ی این دین پاک و حنیف داشتیم برسیم.  در زیر سایه
را مایه ھدایت خوانندگان محترم قرار  از خداوند منان خواستارم این کتابدر انتھا 

ی اعمال صالح نویسنده و مترجم کتاب بنویسد و  دھد و اجر معنوی آن را در کارنامه
گاه سازد و آنھا را در تغییر واقع پر از  مسلمانان جھان را از واقعیت ھای اطرافشان آ

 درد و رنج کنونی یاری دھد. آمین.





 

 

 :باب اول
 به تاریخ ایران ینگاه

 .ران قبل از اسالمیا -١
 .موضع فارس در قبال اسالم -٢
 .یفارس بعد از فتوحات اسالم یھا توطئه -٣
  .یران در زمان پھلویا -٤



 طاعون    ٢٠

 

 م؟یده یرا انجام م یخیتار ین بررسیچرا ا
ه، یریو وحشتناک ھمچون رافضه، نص یباطن ییھا امروز در جھان اسالم، جنبش

 ه وجود دارند. یلیت و اسماعیه، بھائیدروز
به وجود  ییگرا مذاھب و طائفه یبرمبنا یدھ ک سازمانیھا با  ن جنبشیاساس ا

، ییگرا یھمچون مل ید و پر زرق و برقیآمده و رھبران آنھا، در پشت شعارھای جد
ھا،  ن جنبشیاند. ا کرده ید باطل خود را مخفیسم، عقایالی، اسالم و سوسیدموکراس
ه برپا یران و سوریآنھا در ا ی رازهیکنند. ش ید میرا تھد یدعوت اسالم ندهیحال و آ

ند که جنبش آنان سراسر جھان یگو یھا به صراحت م جنبشن یاست و رھبران ا شده
دارند و  یاز جھان اسالم مرکز ییاکنون آنان در ھرجا اسالم را فرا خواھدگرفت. ھم

نسبت به  یفراوان یھا یبستگ شتر مسلمانان آرزوھا و دلیتأسف است که ب یجا
 اند.  دا کردهیشود، پ یران خوانده میا یاسالم یحکومتی که جمھور

که قبًال  یدھند، در حال یرا سر م یاسالم ینکه آنھا شعارھایندارد، جز ا یلین دلیا
نمودند.  یان تظاھر به اسالم میدیرا سر داده و دولت عب یاسالم ییھم قرامطه، شعارھا

ا فاسد نموده، کفر ن شدند، ِکشت و نسل ریان و قرامطه حاکم مسلمیدیکه عب یھنگام
را مباح نمودند و  ٣١٧اخته و خون مسلمانان در حج سال را منتشر س و فساد و فحشا

 آنان را قتل عام کردند.
م تا یدھ یرا انجام م یخیتار ین بررسیخ دوباره تکرار نشود، این خاطر که تاریبه ا

ک جنبش و حرکت و ی یست کسیم. چرا که درست نیحال را به گذشته مرتبط ساز
 خبر باشد. یخ آن حرکت بیه از تارک یکند، در حال یآن را بررس یینحوه برپا

واحد به  یا شهیان به اصل و ریلیت و اسماعیه، بھائیریه، نصیدروز یچ شکیبدون ھ
ن ی. و سرزمیدارد، نه اسالم یمجوس ییھا شهیع ھم رین تشیگردند و ا یع برمینام تش

 ران بوده است. یت، بالد فارس و این مجوسید
مختلف  یھا ن بر فرقهین دیران و اثر ایت در ایخ مجوسیاز تار یخیتار ین بررسیادر 

 م:ییان نمایر را بیز ی م دو مالحظهیخواھ ز، مییم گفت. قبل از ھر چیعه خواھیش
ان یعیان امروز وجود دارد. شیعیو ش س یان علیعین شیب یق و فراوانیتفاوت عم :اول

، ین علیرالمؤمنیبر امه یخالفت است و معاو یه برایتر از معاو ستهیگفتند او شا یم س یعل
ر پرچم او ین خاطر جانب او را گرفته و زیستم و تجاوز [به حکومت او] نموده است و به ھم

دھند  یان امروز قائل به معصوم بودن امامان بوده و اصحاب را دشنام میعیدند، اما شیجنگ



 ٢١         ی به تاریخ ایران اهگباب اول: ن

 ه دارند.یت [بازگشت] و تقیو منکر سنت شده و اعتقاد به رجع
رنگ زده و اسالم را تحت امر [فاسد] خود قرار یکه ن یمجوس یاھ ن فارسید بیبا

گشتند، تفاوت  ییکویشده و مسلمانان ن ألن خداوند یکه وارد د ییھا دادند با فارس
 قائل شد.

ر و علم و مال خود از اسالم دفاع نمودند، که در رأس آنان یکه با شمش کسانی
 ج ر بزرگان سلف بودند که رسول اللهیو سا س یبزرگوار و گرانقدر، سلمان فارس یصحاب

 د:یفرما یآنان م ی درباره

  فأنزلت عليه سوره اجلمعه ج نا جلوساً عند انليبكقال:  س هر�ره عن ايب«

ْ بِِهۡمۚ َوُهَو ﴿ ا يَۡلَحُقوا قال: قلت: َمن  .]٣[الجمعة:  ﴾٣ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوَءاَخرِ�َن ِمۡنُهۡم لَمَّ
 ج فينا سلمان الفاريس، وضع رسول اهللاو فلم يراجعه حيت سأل ثالثاً ُهم يا رسول اهللا؟ 

 .١»ن األيمان عند الرث�ا نلاهل رجال أو رجل من هوالءاكيده يلع سلمان، ثم قال: لو 
ی)  م که (این آیهینشسته بود ج ت شده که نزد رسول اللهیروا سره یھر یاز اب«
نان یه ھنوز به اک یز ھست، آنانین گرانید یاو مبعوث برا «جمعه نازل شد:   سوره

رسول الله  یگفتم: ا .» ار بجا استک ی رهیند) خدا چیآ یما یاند (و بعدھا به دن وستهینپ
که  یشان جواب نداد و سپس در حالیدم و ایھستند؟ سه بار پرس یآنان، چه کسان

فرمود: شان دست خود را بر سلمان گذاشت، سپس یان ما بود، ایدر م یسلمان فارس
به سلمان] به آن ھا [اشاره  نیاز ا یا فردیھم باشد، حتمًا افراد  ٢ایمان در ثریاگر ا

 .»افتیدست خواھند 
مسلمان،  یھا است، اما فارس یمجوس یھا ن کتاب از فارسین بحث ما در ایبنابرا

ان و سلف صالح ـث بودند، بـرادران، بـزرگین حـدیدر ا ج که منظور رسول الله یکسان
 یباشد و چه فارس یچه عرب ییگرا یو مل ییگرا مـا ھستند و از ھر نـوع حماقِت قوم

 ی لهیم او را که به وسییگو یم. و سپاس میجوئ یم یزاریبرائت و ب ألنزد خداوند 
 ده است.یرون کشیھا را ب مان عبادت بتیاسالم بر ما منت نھاده و از قلبھا

                                                           
 .٢٦٧، ص ١٠به روایت امام بخاری، مراجعه کنید به فتح الباری، ج  -١

ای از ستارگـان است کـه به  خوانند کـه مجموعه ای است، و بدان جھت آن را ثریـا می ارهنـام ست -٢
 .اند. فرھنگ المنجد ھم فشرده در جـایی تنگ و بـه شکل منظمی قرار گرفته





 

 

 :صل اولف
 ران قبل از اسالمیا

 .مقدمه •
 .ن مزداییآ •
 .شتتن زرییآ •
 .ین مانییآ •
 .ن مزدکییآ •
  .ج بحثینتا •



 طاعون    ٢٤

 

 مقدمه
ھا در  ھا و فرھنگ مھد تمدن ÷ح یالد مسیش از میھا پ ن فارس، قرنیسرزم

 یادیز ی خ خود مبالغهید و بزرگداشت تاریتمجھا در  از زمان بود. فارس ییھا دوره
ومرث، یاز آنھا معتقدند که ک یاند. برخ خود تعصب داشته ی شهیاند و به اصل و ر کرده

 ی و سرچشمه یبعد یھا نسل ی شهین پادشاه آنان، پسر اول آدم بوده و آنھا ریاول
ن الوذ بن م بیمومرث ھمان أیند که کیگو یاز آنان م یگرید ی ھا ھستند. عده انسان

  .١ارم بن سام بن نوح است
باس ین به نام ریاھان زمیاز گ یاھیومرث، گیگری ھم معتقدند که کید ی دسته

آن  ی ه شد که خالصهیومرثیبه نام ک یاعتقاد یل به مذھبین نظر، تبدیبوده است و ا
 .٢ن ظلمت و نور استیب یریدرگ

 ی ن مسئلهیتر ین و اولیآن را مھمتردند و یورز ین اھتمام میم به دیھا از قد فارس
ن مطلب را به ما نشان ینزد آنان، ا یدادند. سلسله طبقات اجتماع یخود قرار م یزندگ

 دھد. که عبارت بودند از: یم
 .نیرجال [افراد] د ی طبقه  •
 .رجال جنگ ی طبقه  •
 .ھا و دفترھا وانیسندگان دینو ی طبقه  •
 گر. مردم کشاورز و صنعت ی طبقه  •

ن عبارت بودند از: حاکمان، عابدان، زاھدان، یرجال د ی جمله افراد طبقهاز 
 ھا و معلمان.  خدمتکاران عبادتگاه

 ندیگو یھمانطور که م -بود که فارس یا ین محصول فرھنگین مھمتریاز آنجا که د
د یکه امروز مسلمانان را تھد یباطن یھا آن را اختراع نمود و از آنجا که فرقه -
ن ینجا مھمترین ما در ایھا مرتبط است، بنابرا فارس یمید قدیبه شدت به عقاکنند  یم
 م.یینما یم یفارس را معرف یھا نید

                                                           
 .٢٢٠، ص ١مروج الذھب و معادن الجوھر، مسعودی، ج -١

 .٥٧٢، ص١ملل و نحل شھرستانی، ج -٢



 ٢٥         ی به تاریخ ایران اهگباب اول: ن

 مزدا نیآئ
ن] یل متمدن [شھرنشیم) إله و معبود قبایشتر علما اتفاق دارند که مزدا (حکیب

اند که او معبود جھان و تمام  این قبایل اعتقاد داشته یران بوده است و حتیمستقر در ا
 مردم است. 

ن مزدا بر دو رکن استوار است: اول صفاء و سپس عموم. از یاصل و اساس آئ
اشاره  یو سازندگ یتوان به دعوت به اخالق و آبادان یصفاء، م یعنیرکن اول  ی جمله

ان و طان است که دزدھا و گناھکاریش ی دهیمقابل عق ی ن مزدا نقطهیینکه آینمود. و ا
 مان دارند.ین به آن اینش ل کوچیقبا

 »معبود عھد و قانون یعنیأھورا «خ شدند، اھورامزدا یان وارد تاریرانیکه ا یاز وقت
ان ینیامبران به زمیفرستادن پ ی فهیوظ - به قول آنان - ن معبود آنان بود و اویبزرگتر

 شت بودند. تومرث و زریرا داشت و از جمله رسوالن او، ک
ن را یبود که آسمان را برافراشته و زم یکس -به قول آنان -ا اورمزد یاھورامزدا 

و به  ١د، بھمن بودیرا که آفر یا ن فرشتهیگسترده و فرشتگان را خلق کرده است. و اول
 .٢دیو موضع نور را مخصوص او گردان ن را آموخت و مکانیاو د

 شتتن زریآئ
است که مزدا او را  یامبریادعا نمود که او پشت تالد زریدر قرن ھفتم قبل از م 

 ر اشاره کرد:یتوان به موارد ز یشت متد زریفرستاده است. از عقا
 ر و روح شر.ین دو روح: روح خیب یریدرگ •
بات یھستند و ترک ینور و ظلمت دو اصل متضاد و مبدأ وجود عاَلم ھست •

ر از یھمانطور که تصاوختن آنان به وجود آمده است، یگوناگون از امتزاج و درآم
 گوناگون حاصل شده است. یباتیترک

                                                           
ی  ی بزرگی در ایران قرار داده شده است که این خانواده بھمن بر خانوادهشایان ذکر است که نام  -١

فارس توانستند به سرزمین خلیج عربی برسند و برخی از افراد آنان ھویت آنجا را اخذ نمایند. آنھا 
در مجلس مردم کویت عضو دارند و بیشتر افراد این خانواده از تاجران بزرگ کویت ھستند. آیا 

اند، دلیلی بر تعصب نسبت به مجوسیت  نواده نام بھمن را برای خود نگه داشتهاینکه این خا
 گویند که مسلمان ھستند. نیست؟ در حالی که آنان می

 .١٩و نیز کتاب ایران در عھد ساسانیان ص٢٣٨ص١مراجعه کنید به کتاب ملل و نحل شھرستانی ج -٢



 طاعون    ٢٦

 

بوده و  یکیآن دو است،  ی که خالق نور و ظلمت و ابداع کننده یتعال یبار •
ست که وجود ظلمت، ھمانگونه که یز نیندارد. و جا ییک، دشمن و ھمتایشر

 .١ه معتقدند، به او نسبت داده شودیزوران
نشأت گرفته و  یدیو پل ید، پاکاح و فسشر، صالر و یختن نور با ظلمت، خیاز درآم 
 وجود نداشت. یختن نبود، جھانین درآمیاگر ا

ر بر شر غلبه ینکه نور بر ظلمت و خیافت، تا این آن دو ادامه خواھد یب یریو درگ
کند و  یابد و شر ھم به جھان خود نزول می یر به جھان خود رفته و نجات میکرده و خ

 .٢و نجات است یین سبب رھایا
شستند و  ینمودند که صورت خود را با آن نم یس میآب را تقد یان تا حدیشتتزر

 شد. یمزارع استفاده م یاریا آبیخوردن  یآب نزد آنان تنھا برا
اول اعمال انسان حساب و شمرده  یداشت: در زندگ یانسان نزد آنان، دو زندگ

دوم  یشود. در زندگ یا بدبخت میده و یھا رس دوم انسان به نعمت یشود و در زندگ یم
 .٣ندیگو یاز جھنم و راه راست سخن مآنھا 

شت دو تن زرینکه آئیمغان منسوب ھستند و قبل از ا ی لهیان به قبیشتتزر
 ا منسوب بودند.یدیم ی لهین به قبیرد رجال دیا و فارس را در برگیدیم ی منطقه
ا جآنان در آن ینیرا که شعائر د ییھا مغان حق اشراف و تسلط بر آتشکده ی لهیقب

زد یتوان به معبد  یھا م ا آتشکدهی یشتتزر ین معبدھایشد، داشتند. از مھمتر یبرگزار م
 .٤ل شدیبزرگ تبد یبه مسجد یت اسالماشاره کرد که پس از فتوحا

ن یان بود، چرا که مصدر و منبع نور بود. ھمچنیشتتد از جمله معبودان زریخورش
 بود. یکیاز مصادر ظلمت و تار یو خشکسال یقحط

جان متولد شد و مادرش یورشب بود که در آذربایشت پسر تم ھمان زریشت حکتزر
است که خداوند در  یشت در درختتھا معتقد بودند که روح زر بود. فارس یاھل ر

                                                           
ھا و  زورانیه یکی از مذاھب مجوسیت است. پیروان این مذھب معتقدند که شیطان از سرچشمه -١

 عال است.متمصادر بدی است و او ھمراه الله 
 .، چاپ دالمعرفه٢٣٦، ص ١ملل و نحل شھرستانی، ج -٢

 .١٢٤، ص١از احمدامین، ج» فجراألسالم« -٣

 .٥٠٦ ، ص٨قاده فتح بالد فارس از معجم البلدان، ج  -٤



 ٢٧         ی به تاریخ ایران اهگباب اول: ن

مقرب را دور آن قرار داده است.  ی ن مکان آن را قرار داده و ھفتاد تن از مالئکهیباالتر
 جان کاشته است.یآذربا یھا از کوه یا و آن درخت را در قله

م یدارد به نام زند اوستا که در آن جھان را به دو قسمت تقس یشت کتابتزر
 گر الھوت و ناسوت. یو به زبان د یو جسمان یعالم روحان یعنی. یتینه و گیکند: م یم

گوناگون  یمنظم است که درجات و مراتب یسازمان شت به صورت گروه وتن زرید
حکومت خود  ین را برایر اول و پسرش شاپور آن دینکه اردشیدارد. و بعد از ا

 .١شد یاتریین دچار تغیدند، آن دیبرگز

 ین مانیآئ
نھر  هیناح» مسن« تیدر وال ÷ح یمس میالدبعد از  ٢١٦ا ی ٢١٥در سال  یمان

ر ظھور نمود و بھرام ی. او در زمان شاپور پسر اردشمتولد شد یکوتاه در بابل باستان
ل داشت که مناسب یرا او به زھد تماید. زیبه قتل رسان ٢٧٩پسر شاپور او را در سال 

 بھرام نبود. یحکومت جنگجو
 یحکومت اشکان ی االصل بود. مادرش از خانواده یرانیا یا منتسب به خانواده یمان

 بود.  یاشکان ی کان خانوادهینزد رک ازیز ییو پدرش جنگجو
ن باور ین بر ایمورخ یدعوت خود را در ھند آغاز نمود که باعث شد برخ یمان

 است. گر گرفتهید یمذاھب ھند یا برخیان یتناسخ را از بودائ ی دهیعق یباشند که و
ه و اساس نور یجھان از دو پاگوید  می شت گرفت کهتن زرین اصل را ھم از دیا یمان

ن اعتقاد که نور و ظلمت ین مجوس در ایظلمت ساخته شده است. اما او با آنھا و دو 
ھا و فلسفیان از آن کلمه  ازلی یا قدیم که بیشتر کالمی[اند، اختالف داشت.  بوده یازل

کنند به معنی چیزی است که ھموار بوده و در مقابل کلمه حدث است به  استفاده می
ان یکه مجوس یز ابتدا نبوده است. مترجم] در حالمعنی چیزی که بوجود آمده و ا

 ست.یم نیمحدث و تازه خلق شده است و قد یکیمعتقد بودند که تار
ان ـرا گرفت و معبود آن -اعتقاد به سه خدا  -ث یتثل ی دهیت عقیاز نصران یانـم

که از  ییھا . در متنیم و مادر زندگیمرد قد و از، بزرگ اول یارت بود از: مخلوطـعب
 .٢شود یده میان دیحیمس یھا لیز انجا یمانده، عبارات مأخوذ یبر جا ین مانیآئ

                                                           
 .، چاپ دارالمعرفه٢٣٦، ص١ملل و نحل شھرستانی، ج -١

 .١٧١ایران در عھد ساسانیان از کریستینس، ص  -٢



 طاعون    ٢٨

 

از  ینوران ییاجزا ین تناسخ بر رویاگفت  می به تناسخ ارواح معتقد بود و یمان
مان داشت و معتقد بود که خود یشت اتو زر÷  یسیرد. او به نبوت عیگ یانسان شکل م

به  أل غ و رساندن کالم خداوندیتبل ینکه او برایامبر است. و این پیا و آخریاو خاتم األنب
 مردم فرستاده شده است.  یتمام

ن بود که یا یگذار ن نامیروانش، نام زنادقه را نھادند و سبب ایو پ یھا بر مان فارس
د آورد یاو به نام زند پد یبرا یریھا آورد و تفس فارس یبه نام بستاه برا یشت کتابتزر

عت آنان یکه در شر کس  ھر تحت عنوان بازند قرار داد. و یر ھم شرحیتفس یو برا
داد  ی] که زند ارائه میریل [و تفسیکرد و از تأو یبر خالف کتاب بستاه وارد م یزیچ

دانستند و  یل کننده میگفتند و او را تأو یم یکرد، به او زند یم یچیعدول و سرپ
ل کردن، برخالف آنچه که نازل شده یتأو گفتند که منحرف شدن از ظاھر کتاب و یم

ن کلمه ینمودن ا یھا گرفتند و با عرب را از فارس ین معنیباشد. سپس عرب ھم ا می
که معتقدند جھان  یر کسانیپرستان و سا ق را به کار بردند. پس دوگانهیعبارت زند
در کنند، که  ید بودن آن را انکار میم بوده و خلق شدن و حدوث و جدیھستی، قد
 .١باشند یق میھستند، زند یروان مانیرأسشان پ

 ی ن گروه بر پنج طبقهیداشتند. چھارچوب ا یقیدق یسازمان سر یروان مانیپ
 ی پشت سر ھم استوار شده بود: فرزندان علم، فرزندان عقل، فرزندان باھوش و طبقه

ط و ن طبقات شرویاز ایک  ھر ھا که ھمان عوام مردم باشند. آخر گوش به فرمان
 .٢ر شاپور را در گروه خود وارد کندتوانست دو براد یداشت. مان یفیتکال

را به  یروانش مراسم سالگردیبه دست بھرام کشته شد، پ ینکه مانیپس از ا
ن یکردند که نام ا یدشان برگزار میامبر شھیکشته شدن پ ی اد و خاطرهیمناسبت 

ان آنھا را تحت یشتتنکه زریبعد از ا ین مانیما نھاده بودند. دعوت به آئیمراسم را ب
 افت.یانه ادامه یو مخف یفشار قرار دادند، به شکل سر
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 ن مزدکیآئ 
روان است که یانوش ین، مزدک، پسر بامداد، در زمان قباد، پدر کسرین آئیمؤسس ا

 ی دهیکه به عق یس شد. او دعوت خود را به عنوان کسیران تأسیدر ا ٤٨٧در سال 
 داشت. او یمان ی دهیھم با عق یادیشروع نمود. اما او اختالف ز مان داشتیا یمان
کند و ظلمت از روی سراسیمگی و مقابله عمل  یار عمل مینور با اراده و اختگفت  می
 نماید. می

اطر مردم را از ـن خیه اھل زھد بود، مرد عمل بود. و به ھمـک یمزدک برخالف مان
کرد. و چون جنگ به خاطر عدم  یم یو جنگ نھ یورز نهیوک یمخالفت و دشمن

ن مردم را مطرح کرد. یب یم محصوالت زراعی به صورت مساویمساوات بود، بحث تقس
�ن دو مسئله یکرد و مردم را در ا یدعوت م یبندوبار ین به بیاو ھمچن  -مال و زن  

 .١دانست یک میاھان، شریآب، آتش و گک بودن در یھمانند شر
ظلمت  یرا برا ید و راه ظلم و گمراھیخانواده را پست گردانله او مقام یوس نیبد

نمود. مردم دچار  یج میر کردن حرص و رغبت خود ترویس یل کرده و زنا را برایتسھ
شده بود که فرد،  یا ت به گونهیشدند که تا آن موقع سابقه نداشت. وضع یمیعظ یبال

ت آنچه را که مال خود او یالکشناخت و فرد حق م یپدر خود را نم  خود را و بچه ی بچه
 ».ک بودندیز شرین مزدک در ھمه چیرا ھمه طبق آئیز«بود، نداشت. 

ن مزدک را در انجام یروان آئیاو با آنھا، پ یقباد و ھمکار ین از سوین آئیرفتن ایپذ
کردند،  یکه به آن دعوت م یا ینید بی و یستین کمونیجرائمشان و محق ساختن آئ

حاد شده  یه به حدین قضیروان مزدک بود. ایقباد، جاماسب از پکمک نمود. برادر 
 .٢گرفتند یمنزل و زن و اموالش را مشدند و  یبود که وارد منزل فرد م

را مھمان  یکس یخوردند. وقت یزھد، گوشت نم ی روان مزدک به نشانهیپ
 یبندوبار یدر ب یبخصوص ی دادند. آنھا فلسفه یخواست م یکردند، به او ھرچه م یم

خالص شوند، مگر  یماد یھا توانند از لذت ینم یگفتند مردم عاد یارائه دادند. آنھا م
 ر کنند. ی] را سیاز خود [به لذات مادین نیار بتوانند ایکه با اخت یا در لحظه
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 یل به مذھبیشناخته شد، تبد ینید ین مزدک به عنوان مذھبینکه آئیپس از ا
[و عدم اعتقاد به خدا] شد و  یستیو اصول کمون یو مباد ین انقالبیبا قوان یاجتماع

روان پسر قباد) آمد و اموال یاول (انوش ینکه کسرایشر آنان ھمه جا را فرا گرفت. تا ا
که  یو فساد یاصالح خراب ید و اموال بدون صاحب را ھم برایرا به صاحبانش بازگردان

 به بار آمده بود به کار بست.
 یا به عنوان فرقه ین مزدک، پس از کسریآئ«د: یگو یاو م ی ن دربارهیاحمد ام

ن منوال بود و یوضع آنھا به ھم یساسان ی ست. در طول دورهیز یانه میو مخف یسر
 .١»سر به ظھور نھاد یاسالم یھا دورهسپس در آغاز 

حجاب [و حفظ  ی پرده«اند:  ف انقالب مزدک گفتهین در توصیاز مورخ یبرخ
را  یچ فن و عملیھ یستگیظھور نمود که شا یعفت] و حفظ ادب برداشته شد. قوم

 یچ َنَسبیر شدن زنا] ھیگذاشتند و [به علت فراگ یرا به ارث نم یچ ِملکینداشتند. ھ
مسخره کردن و  یو [تنھا] برا یچ حرفه و صنعتیھم نداشتند، عاطل و باطل و بدون ھ

 یداشتند. آنان از این مسائل نه تنھا احساس بد یان آمادگو پخش دروغ و بھت یبد
 دند.ید یخود را مرفه و در ناز و نعمت م ینداشتند بلکه زندگ

بزرگان را  یون قصرھایھمه جا را فرا گرفت. انقالب یب تجاوز و تعدین ترتیبه ا
ه نمودند. و ھر جا را ک یغما برده و زنان را غصب مینابود نموده، اموال را به 

د ین قوم جدینکه ایھا ھم به خاطر ا نیآوردند. زم یخواستند به تملک خود در م یم
 .٢ندد، تلف شدنبلد نبو یکشاورز

 ج بحثینتا
 ٣م:یر برسیج زیم به نتایتوان یان فارس، مین ادیمھمتر ی پس از عرضه

ات یرا که خصوص یو معبودان یعی و اجرام آسمانیروھای طبیھا ن فارس ]برخی از[
ن ین نزد آنان در کمتریدند. دیپرست یدر آن مجسم شده بود، م یمعنو یو آرا یاخالق

د، یخورش یواجب بود که در روز چھار بار برا کس  ھر کرد. بر یدخالت م یامور زندگ
ز نبود که یگذاردند. جا یماه، آتش و آب نماز م ین طور ھم براینماز بخواند. ھم
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 ھا خاموش شود.  آتشکده ی شعله
ه، یومرثیت مانند کیان منسوب به مجوسیو اد یپرست ن مجوس و دوگانهین دیب
ان منسوب به یاد ین برخیشت تفاوت وجود دارد. ھمچنتن زریه و آئیزروان

ن آن یا فرق بـه و... امیصانین مزدک و دی، آئین مانیعبارت بودند از: آئ یپرست دوگانه
د و حادث بودن ظلمت و ینور و جدم بودن ین مجوس قائل به قدین بود که دیدو ا

م و یکه ھم نور و ھم ظلمت قدگفت  می یپرست ن دوگانهیکه آئ یبود. در حال یکیتار
عت و سرشت، فعل، یم بودن برابر و در جوھر، طبین آنھا در قدیھستند. بنابرا یازل

 گر تفاوت و اختالف داشتند. یکدیمکان، جنس، بدن و ارواح با 
که تفاوت  ید. در حالدنھا بو راث فارسیم یپرست و دوگانهت یدر ھر صورت، مجوس

د و ماه را عبادت یان، نور، ظلمت، خورشین ادیروان ایپ یھم با ھم داشتند. تمام یادیز
ھا و  گر] تناسخ ارواح و افسانهید یک نفس در نفسیکردند و به حلول [حل شدن  یم

 خرافات اعتقاد داشتند. 
 و بودا قرار گرفته بودند. یت، نصاریھودیان یر ادیان فارس تحت تأثیاد
ن فارس ید [و آواره] نمود در سرزمیآنان را تبع» ُبختنصر«ان پس از آنکه یھودی

ان حضور خود را از یھودیافت. ی یان فزونیاشکان ی مستقر شدند و تعداد آنان در دوره
ت یاز پادشاھان فارس ھم آنان را به رسم یاعالم نمودند و برخ یالدیقرن اول م

ساختند و با  یالدیل قرن سوم میمشھور سورا را در اوا ی شناختند. آنھا مدرسه
ان با فارس یھودیپادشاھان فارس وصلت نموده و کمک و ھمراه آنان شدند. پس خون 

ل به یسرائا ینارد بود و سبب شد تا بنیو نامش د یھودیخت. ھمسر بختنصر یدرآم
 .١ت المقدس برگردندیب

، سریت یمخف یاـھ ھود قرار گرفت و وجود سازمانین یر دیھا تحت تأث انت فارسید
 یھا ھا در دوره ھود بر اعتقادات فارسیر یان به ارث بردند. و ھمچنان تأثـو تقیه را از آن

 افت. ی، استمرار یخیمختلف تار
ان یحکومت به اشکان که یران منتشر شد و ھنگامیا یجا یز در جایت نینصران

 یھا داشتند که در آنجا اسقف» رھا«در  یمکان ینصران یھا ھا و گروه د، دستهیرس
ھا را  ن گروهیدند تا ایو اھواز حضور داشتند و بارھا کوش ی، کردیاز مناطق ارمن یادیز
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ن ین خودشان در ایب یواحد در مدائن درآورند. اما به علل داخل یمرکز ی تحت اداره
ن یستند، اگرچه ایز یران در صلح و سالمت میموفق نشدند. مسیحیان در اراستا 

ران به شاپور یر نمود. مسیحیان اییشدند، تغ یه نصرانیکه قسطنطن یموضع، ھنگام
 ٣٣٩گشت و سبب شد ازسال  ید وین شدن شدین باعث خشمگیدادند و ا دستور می

  .شودوارد زیادی بر آنھا  یتا زمان مرگ شاپور دوم، فشارھا
ن شاپور، مسیحیان را دوست نداشت و فشارھا بر آنان یر دوم، جانشین اردشیھمچن
ھا و  شتتن زریزدگرد روابط بی) ادامه داشت، اما ٣٩٩ -٤٢١زدگرد اول، (یتا زمان 

 .١دیمسیحیان را بھبود بخش
، چگونه ین مانیھا، قبًال گفته شد که آئ ر مسیحیان دراعتقادات فارسیدر مورد تأث

 ، اخذ نمود.ید نصاریث و حلول را از عقایتثل ی دهیعق
ان اخذ ـرا از آن یدیختند و عقایان درآمـیفارس با بودائ ینیال دـن رجیھمچن

، شکست ینیکه افراد د ین اختالط، ھنگامیدند. ایرا ھم به آنان بخش یکرده و اعتقادات
بردند (ھمچون ن پناه یا چیخته و به ھند یخورده و از کشور خود (فارس) گر

 نھاد.  یان) رو به فزونیان و مانویشتتزر
 ی طرهیم سیل بود. در قدیاز قبا یکین فارس در دست یدر سرزم ینید یرھبر

در  ین رھبریشت، اتن زریروان آئیپ ی ا بود و در دورهیدیم ی لهیدر دست قب ینید
 مغان قرار گرفت. ی لهیدست قب

 ی هی(بنا بر اعتقاد خودشان) ظل الله (یعنی سا ینید ی لهیرجال و مردان قب
 ین بودند. و برایزم یخداوند. چقدر این کلمه شبیه آیت الله است. مترجم) بر رو

له انتخاب ین قبیست از ایبا یده شده بودند. حاکم میکردن به معبودان آفر خدمت
 یو نگھدار یخانواده، شرف خدمتکار  نیافت. ای یدر او بروز م یالھ شد و ذات یم

 ھا را بر عھده داشت.  آتشکده
 آل از یرویپ و عیتش به - بعدھا -ھا را  له، فارسیک قبیق یاز طر ألعبادت خداوند 

ن به خاطر دوست داشتن آل یند] رھنمون کرد. و ایگو یگونه که گمراھانشان م [آن تیب
 داشت. یسازگار ین تصور با اعتقادات مجوسین علت بود که ایت نبود، بلکه بدیب

                                                           
 .٢٥٣ایران در عھد ساسانیان، ص  -١
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 یان پس از اعمال فشار از سویشتتاست. زر ید مجوسیاز اصول عقا یت، اصلیسر
روان یدادند. پ یخود را ھمچنان ادامه م یھا تیفعال یروان مزدا بر آنان، به طور سریپ

ل به حرکت و یھم پس از خشم و شدت بھرام پسر ھرمز نسبت به آنان، تبد یمان
ل به یروان، تبدیت انوشیان ھم پس از فشار و اذیانه شدند. مزدکیو مخف یجنبشی سر

 شدند.  یک حرکت و گروه سری
برخوردار بودند که  یقیدق یم ھرمیک تنظیت، از یان فارس ھمراه با سریاد

ه ـبود ک یقو یان به قدرـدھی آن خود بود. سازمان یط زمانیمتناسب با شرا
به کاخ پادشاھان برساند. اما ا را ـالت ضعف بودند، آنھـه در حـک یامـتوانست ھنگ یم

که مسئول امور  یا لهیکه در حالت ضعف قرار نداشتند، حاکمان از افراد قب یدر صورت
 شدند.  یبود، انتخاب م ینید

ھا و  یریان فارس، کثرت انقالبات و درگیخ ادیخاص در تار یھا یژگیاز و یکی
ھم  یو سپس آشوب ن بابک و جوتگھریسخت ب یھاست. به عنوان مثال انقالب آشوب

ھا، برادر، برادر خود را و پدر  یریھا و درگ ن آشوبیر درگرفت. در این شاپور و اردشیب
ُکشت. و ھرگاه شاھان فارس احساس  یم یچ رحم و شفقتیھم پسر خود را بدون ھ

ُکشتند. مثًال بھرام پسر  یدانستند، م یامبر خود میرا که پ یکردند، کسان یخطر م
 روان ھم مزدک را کشت.یانوش یرا و کسر یھرمز، مان

 -که در زمان ما  ییھا به علل انقالبات و آشوب یباره، پ نیدر پرتو شناختمان درا
ان اتفاق افتاده یتحت تسلط مجوس یھا نیدر سرزم - پس از ورود مسلمانان به ایران

ق ترور یم که چرا آنھا ھمچنان دشمنان خود را از طریشو ین متوجه میم. ھمچنیبر یم
 برند. ین میاز ب
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 گرداند یرا باز م یامپراطور ی دوره یکسر
مصادف با آغاز حکومت  ج ن بود که والدت رسول اللهیا ألخواست خداوند 

ن پادشاھان یروان از بزرگتریانوش ین فارس باشد. کسریروان در سرزمیانوش یکسر
 ن آنان بود.یتر رکین و زیتر با شدت و نیتر ین، قویو مشھورتر یساسان

ر و پاک یسال ادامه داشت و در زمان خود، شروع به تطھ ٤٨ یحکومت کسر
شتر یجه مزدک و بیآنان نمود. در نت یبندوبار یان و بینمودن مملکتش از طاعون مزدک

 رفتند.یمجوس را پذ یعنین آبا و اجدادش یشتر مملکتش آئیارانش کشته شدند و بی
و  ینظم یزد و ب یروانش، دست به اصالحات داخلیپس از سرکوب مزدک و پ یو

 ید. ویھا را تحت کنترل درآورد و اموال غصب شده را به صاحبانش بازگردان آشوب
 ان نابود ساخته بودند، دوباره از نو ساخت و به ساختیرا که مزدک ییھا هیمساکن و قر

ن او نظام مالیاتی را که بر دوش کشاورزان و یھا پرداخت. ھمچن ھا و پل وساز قلعه
 نمود، اصالح کرد. یم ینیسنگصنعت ان صاحب

آن و فرماندھان آن  یرا برا ین توجه را داشت و افراد مناسبیشتریاو به ارتش ب
 یھا ییھا و توانا یب، آمادگیو تدر یستم آموزش نظامیانتخاب نمود. و با اصالح س

مجاور را آغاز نمود.  یھا نیا نمود. و با آماده نمودن ارتش، حمله به سرزمیارتش را اح
 یه و پست را در ارتش خود برایافت و افراد فرومایره تسلط یو دوباره [فارس] بر ح

 ھا و فتوحات به کار بست. جنگ
زانس صورت داد و یب یرا با امپراطور یدیسخت و شد یھا یریروان، درگیانوش

مسلط شد و  "هیانطاک"بر  ٥٤٠را بر آنھا به دست آورد. در سال  ییھا یروزیتوانست پ
آن را ھم اشغال نمود و  ٥٧٠نکه در سال یش داد. تا ایمن افزاینفوذ خود را در 

 ھا را از آنجا اخراج نمود. یا حبشه
روان که مملکت را یانوش ین فارس پس از ھالکت کسریقدرت و جبروت سرزم

ا یدن یشتر کشورھایفارس را در ب یھا ده و پرچمیگردان یکیقدرتمند و صفوف را 
 افت.یافراشته بود، ھمچنان ادامه بر

روز یپ یز، به معنایکه پرو یحاکم شد. کس یپسر کسر ،پسر ھرمز یسپس کسر
که جدش اشغال کرده بود، محافظت کرد. و توانست، رھا،  یده شد. او از مناطقینام

پسر  یبود که کسر ین در حالیه را نیز اشغال کند. ایالمقدس و اسکندر تیدمشق، ب
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ا در برابر او با یمغرور و متکبر بود و انتظار داشت پادشاھان و بزرگان دن اریھرمز بس
 زانو بزنند. یذلت و خوار

چ مقاومت قابل یبه ارتش خود که شرق و غرب را بدون ھ یکه کسر در آن زمان 
 ألن به نور اسالم روشن شد. خداوند یست، ناگھان زمینگر یفتح کرده بودند، م یذکر

خود  ینه درھایت منت نھاد و مدیبر بشر ج امبرش محمدیده و پکردن به بن یبا وح
 یبرا یتختیبه مرکز و پال یو تبد«شان گشود. یرو ایو مؤمنان پ ج رسول الله یرا به رو

 .»اسالم شد
غ یتبل یبرا ج دعوت رسول الله -ید اسالمیتخت دولت جدیپا - منوره ی نهیاز مد

عاَلم جمع شده و اخبار رسالت و رسول الله را و مجاھدت در راه خدا آغاز شد. تمام 
پسر  یو اسالم مطلع شد، کسر یکه از اخبار وح ینمودند. از جمله کسان یمتابعت م

ن اسالم به یغ و دعوت به دیتبل یبرا ج امبریر رھبران فارس و روم بودند. پیھرمز و سا
د یبه او رس ج رسول الله ی که نامه یھا نامه نوشت. از جمله کسان سران تمام حکومت

 پسر ھرمز بود. یکسر

 کند یرا پاره م ج رسول الله ی نامه یکسر
 یا را به ھمراه نامه یفرد ج کند که رسول الله یت میاز ابن عباس روا یبخارامام 

ن ین بدھد. بزرگ بحریفرستاد و به او امر کرد که آن را به بزرگ بحر یکسر سوی به
 رساند. یھم نامه را به کسر

کنم  گمان میگوید  می نامه را خواند، آن را پاره کرد. راوی ینکه کسریپس از ا
 ن] نمود. یکه نامه را پاره کند، دعا [و نفر کس  ھر هیعل ج امبریپ

فه یرا توسط عبدالله بن حذ یا نامه ج ر آمده است که رسول اللهیت ابن جریدر روا
 یپسر ھرمز، پادشاه فارس فرستاد و او را به اسالم دعوت کرد. کسر یکسر سوی به

که  یمن نوشته است، در حال ین را برایا«پس از خواندن نامه، آن را پاره کرد و گفت: 
 یا من بود نامهیبه باذام که نائب و معاونش در  یمن است؟ سپس کسر ی او برده

امبر] یعًا او [پیو نفر را فرستاده و سرن مرد در حجاز دیا سوی بهنوشت و از او خواست 
 .١را نزدش آوردند

                                                           
 .٢٦٩، ص ٤کثیر، جبدایه و نھایه از ابن  -١
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اورند. مشرکان عرب از فرستادگان یرا ب ج باذام ھم دو نفر را فرستاد تا رسول الله
استقبال نمودند و احساس کردند که کار محمد تمام خواھد شد، چرا که او  یکسر

 و سربازانش را ندارد. یطاقت و تحمل کسر
دند و یناصواب] چسب یپرست است که به خاک [و وطن ین منطق کسانیا
ن یارانش ایو  یعاجز ماند. تمام فھم کسر ج رسول الله ی شان از درک نامهیھا عقل

خواھند با سروران فارس خود،  یخوار و گرسنه ھستند که م یبود که مسلمانان مردمان
ش از یآن را نداشت که ب یستگین دعوت شایتمام ا ید کسریبه رقابت بپردازند. از د

که از  یپسر ھرمز، ھنگام ین کسریبگمارد. ھم ج آوردن محمد یدو سرباز را برا
چ فرد یرا فرستاد و ھ یاو افراد سوی بهن شد، یره] خشمگیح ینعمان بن منذر [وال

کند و او مجبور شد، دستور  یبانیت و پشتیاز عرب نتوانست از او [نعمان] حما یا زنده
ک خود یتار یھا از زندان یکیز او را بازداشت و در ین ید. کسریرا اطاعت نما یکسر

 د.یره گردانیح یرا وال یصه طائیاس بن قبیاو ا ینکه ُمرد. و به جایشکنجه نمود تا ا
افراد نادان مکه طرد  یف و از سویکه ضع ج ن محمدی] این از نظر کسری[بنابرا

 .ن منذر پادشاه اعراب و سرور آنان کجا؟!دارد؟ او کجا و نعما یگاھیشده چه جا
که  یو رسالت ج به رسول الله ینیتکبر و خود برترب ھمهن یپسر ھرمز با ا یکسر
 ست.ینگر یافتخار و شرف حمل آن را به او داده بود، م ألخداوند 

ل یافته و او را ذلیغلبه  یه بر پدر خود کسریروین بود که شیا ألخواست خداوند 
ن اتفاق را به باذام رساند. باذام یخبر ا ج امبری. پتسپس او را کش و خوار کرده و

امبرش یپ یدعا ألراست گفته است. سپس خداوند  ج د که رسول اللهیبازگشت و د
 اجابت نمود. یتکه کردن مملکت و تاج و تخت کسر بر تکه یرا مبن

 زدگرد با نعمان بن مقرنی یگفتگو
سوار بر اسبان خود،  أل اللهن اسالم درآمد و سربازان یعربستان به د ی رهیجز

 ألخته شده در راه خداوند یآغشته به خون ر یھا مدائن و دمشق و قدس را با بدن یدرھا
که  یدان و ملکیجاو یھا در بھشت یالھ یھا وعده ی که تشنه ییھا دند، با نفسیکوب

 ندارد، بود. ینابود
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وقاص را   ین فارس گرفتند، سعد بن ابیسرزمم به فتح یکه مسلمانان تصم یھنگام
صورت گرفت و  یین دو ارتش [اسالم و فارس] گفتگوھاین کار انتخاب کردند. بیا یبرا

 م:یکن یاز آنھا اشاره م یر به برخیفرستاده شد. که در ز یقاصدان
فرستاد. تا او را قبل از فرو  یکسر سوی بهارانش را یاز  یوقاص تعداد یاب سعدبن

ورود خواستند و او  ی ن دو طرف، به اسالم دعوت کنند. از او اجازهیدر جنگ ب رفتن
 یخود خارج شده و به فرستادگان و قاصدان و رداھا یھا از خانه یز اجازه داد. اھالین

ن یکردند. آنھا ھمچن یشان نگاه میھا در دستشان و کفش یھا انهیدوششان و تاز یرو
کردند و  یو از آن و افراد او به شدت تعجب مستند ینگر یف سعد میبه اسبان ضع

را با آن ھمه تعداد ارتش و شدت و قدرتش به مبارزه  ینان کسریدند: چگونه ایپرس یم
زدگرد، اجازه خواستند به آنھا اجازه داد یکه فرستادگان از پادشاه،  یاند؟! ھنگام دهیطلب

بود. سپس از آنھا اسم  یدبکه فرد متکبر و کم ا یو آنھا را کنار خود نشاند. در حال
 د. یھا و پوشاکشان و ... را پرس انهیھا و تاز ا کفشیشان یھا لباس

خوش گرفت و اظھار  ال نیک میـرا به فـ، آندادند یو ھر وقت آنھا جواب او را م
 نمود. خوش بینی و امیدواری او را به نا امیدی مبدل، ألکرد ولی خداوند  می بینی

ا گمان ید؟ آییاین بین سرزمیشما را بر آن داشته که به ا یزیچسپس به آنھا گفت: چه 
 .د؟!یکن یبه ما جسارت م ایم، چون ما در میان خود دچار درگیری شدهد که یکن یم

ما  سوی بهرا  یبر ما رحم نمود و رسول ألھمانا خداوند «نعمان بن مقرن گفت: 
را به ما نشان  ید. و شر و بدینما یم ییامر و راھنما یر و خوبیخ سوی بهفرستاد که ما را 

 .»ا و آخرت داده استیرا در دن یخوبر و یخ ی کند. و به ما وعده یم یداده و ما را از آن نھ
ل به دو ینکه تبدین امر دعوت ننموده، مگر ایرا به ا یا لهیفه و قبیچ طایھ ایشان

که از او دور شده و فاصله  یا ک شده و دستهیکه به او نزد یا اند: دسته دسته شده
مکث کرد و سپس  ینکه مقداریاوردند، تا ایمان نیاندک به او ا یاند. جز افراد گرفته

ن جنگ یکار بپردازند و ایاند به پ نش] مخالفت کردهیکه با او [و د یدستور داد به کسان
ن او یبه دو صورت وارد د ین امر اجرا شد و ھمگیکار را از عرب آغاز نمود. سپس ایو پ

بعدا به خاطر این ایمان آوردن خود ن امر شدند و یه و مجبور به اکرِ مُ  یا شدند: عده
ن را ی، دایشانو اطاعت از  یھم با فرمانبردار یا و عده خوشحال و شادمان بودند

 . بعدا بر این اطاعت و فرمانبرداری افزودندرفتند و یپذ
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و  یما آورده بود نسبت به دشمن یا که او برالتی رین] فضیما [فرق ب یھمگ
ک ینزد یھا م. و به ما دستور داد که از امتیم، شناختیکه قبًال در آن بود ییھا یسخت

نمان که ین ما شما را به دیم. بنابرایبه خود شروع نموده و آنان را به انصاف دعوت کن
ھا را خوب و تمام  یکیھا و ن یکه تمام خوب ینیم. دیکن ین اسالم است دعوت مید

را که کمتر  یا د در ابتدا مسئلهیرفتیھا را زشت دانسته است. اگر نپذ یھا و زشت یبد
ه است و اگـر آن را ھم یم که آن پرداخت جـزیریگ یشما] ناگوار است در نظـر م ی[برا
ن اسالم را یم. و اما اگر دیریگ یش میکار و مبـارزه با شما را در پید، پیرفتینپذ
م و شما را بر حکم یگذار یشما پشت سر خود جا م یرا برا ألد، کتاب خداوند یفتریپذ

م یکش ینتان دست میم. سپس از شما و امورتان و سرزمیگمار یکردن به احکام آن م
د قبول کرده و از شما یه دھیم] و اگر ھم به ما جزیساز یخود شما رھا م ی[آن را برا

 م.یجنگ یبا شما من صورت یر ایم. در غیکن یمحافظت م
تر و کم  را بدبخت یمن امت«زدگرد صحبت نمود و گفت: ید، سپس یگو یم یراو

ھا را  نیروستاھا و سرزم یشناسم. ما به شما برخ یگر بدتر از شما نمیکدیتعدادتر و با 
ده باشد تا ینکه فارس آنھا را به شما بخشید. نه ایما محافظت کن یم تا از آن برایسپرد

ن شما را یاد است، اید. اگر تعدادتان زیام کنیآن ق یآن طمع کرده و برا شما ھم در
 یریگ ن موضعیشما را به ا یب ندھد. اگر کار و کوشش و خستگینسبت به ما فر

 ید و شما را گرامیم تا مرفه و در نعمت باشیدھ یواداشته است، به شما قوت و غذا م
بر شما حاکم  یم و پادشاھیکن ین میتأمحتاج شما را یم و لباس و پوشاک و مایدار یم
ره یبا شما رفتار کند. افراد سکوت کردند و سپس مغ یو مھربان یم که با نرمیگردان یم

عرب و برجستگان آنان و اشراف  یھا رؤسا نیپادشاه، ا یا«بن شعبه برخاست و گفت: 
ند که اشراف ن اشراف ھستیھستند که از اشرف و بزرگان شرم دارند و تنھا ا یو بزرگان
ایشان تمامِی آنچه را که به گذارند. و  یداشته و به حق و حقوقشان احترام م یرا گرام

چرا که . اند اند و پاسخ تمام سخنان تو را نیز نداده اند به تو نگفته خاطرش فرستاده شده
جوابت را دھند. پس  ییگو می توھرچه  ست که آنھا بهیکو نیسته و نیآنان شا ین برایا

رسانم. و  یم به تو مید بگویکنم و آنچه را که با یجواب مرا بده و من با تو صحبت م
 ن مسأله گواه و شاھدند. یھا ھم بر ا نیا
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حال و وضع  ی. تو بدیکه به آن علم ندار یف نمودیتوص ییھا یژگیا وـا را بـتو م
. اما یبود که گفت ییزھایاز چ بدتر یلیکه اوضاع ما خ ی، در حالیا را ذکر کردـم

 .و چیزی فراتر از آن بود][شباھت نداشت.  یما به گرسنگ یگرسنگ
ما ھستند. اما  یم آنھا غذایکرد یم و فکر میخورد یما سوسک و عقرب و مار م

شتر  یرا که از پشم و مو ییھا د گفت که ما تنھا لباسیو پوشش ما، با یبرھنگ ی درباره
 م.یدیپوش یم، میبافت یو گوسفند م

گر یکدیکشت و بر  ید میگران را بایاز ما د ین بود که برخیت] این ما [در جاھلییآ
که زنده بود، از  یالـا دختر خود را در حـاز میک  ھر ممکن بود، م.یکرد یظلم و ستم م

تو  یطور بود که برا نیروز، ایام او بخورد، بکشد. اوضاع ما تا دـنکه از غذا و طعیترس ا
ما فرستاد که  سوی بهمعروف و شناخته شده را  یمرد ألگفتم. سپس خداوند 

 م. یشناخت یا آمدنش را میاصل و نسب و مکان به دن و خودش
او  ی ن تبار ما، خانوادهین ما، حسب و تبار او بھترین زمین و وطن او بھتریزم
ن و ین، راستگوتریاو بھتر ما بود. خودِ  ی لهین قبیاو بھتر ی لهیما و قب ی ن خانوادهیبھتر

 ان ما بود.ین فرد در میبردبارتر
[به جز اندک] دعوت او را اجابت  یه کسـدعوت نمود ک یسپس او به مسئله و امر

و ما نیز جوابش را گفت  می جانشینش بود، او سخنانی ی خلیفه ننمود. اولین یارش
داد و ما در  را گسترش می کردیم او حق و ما تکذیب میگفت  می دادیم، او سخن راست می

تا اینکه الله گفت  می ھمانطور بود کهگفت  میھرچه  صدد بودیم جلوی آن را بگیریم.
 ھایمان قرار داد و سفیر الله متعال برای ما شد. متعال تصدیق و پیروی از وی را در دل

دستور نمود، امر و  و آنچه که به آن امر می أل کالم خداوندگفت  می آنچه را به ما
گانه ھستم و یمن الله و «د: یگو یکه پروردگارتان مگفت  می بود. او به ما أل خداوند

ز به جز من، یز وجود نداشت، من بودم و ھمه چیچ چیکه ھ یندارم. ھنگام یکیشر
 سوی بهز، یز را خلق کردم و سرانجام و بازگشت ھمه چیاست. من ھمه چ ینابود شدن

] ج ن فرد [رسول اللهیمن شما را فرا گرفته و اکه رحمت  یمن است. و به راست
شود بعد از مرگ از عذاب من نجات  را که سبب می یشما مبعوث شده تا راھ سوی به

 .»دھد ین من، دارالسالم (بھشت) جاید، به شما نشان دھد. و شما را در سرزمیابی
آورده است. و گفته است  یم که او حق را از جانب حق تعالیدھ یپس ما شھادت م

 یشماست برا یت کند، ھر آنچه که براین اسالم] از شما تبعیرش دی[در پذ کس  ھر که
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 یز خواھد بود. اما اگر کسیه او نیه شما باشد، علیکه علھرچه  او ھم خواھد بود و
د، سپس آنان را ھمچون خود یه را فرض کنینمود، بر او جز یگردانیاعراض و رو
َحَکم  -الله  -د، پس من یرفت، با او بجنگین را ھم نپذیکه ا ید. و کسییمحافظت نما

 یکشته شود. او را در بھشتم جا -در راه من  -ن شما ھستم. ھرکس از شما یو داور ب
 گردانم. یب مینصرا بر دشمنانشان  یروزیماندگان ھم نصر و پ یداده و به باق

و حقارت را انتخاب کن و  یبا خواره یپرداختن جز یخواھ یزدگرد] اگر می یپس [ا
 اور و خودت را نجات بده.یا اسالم بیر را و یا شمشی

 ؟»دیکن ینگونه مقابله و گفتگو میا با من ایآ«زدگرد گفت: ی
ر یغ یه با من سخن گفت و اگر کسـرا دادم ک یمن تنھا جواب کس«ره گفت: یمغ

 .»دادم نمود، جواب او را می می از تو ھم با من صحبت
کشتم.  یشدند، تو را حتمًا م یاگر فرستادگان و قاصدان کشته م«زدگرد گفت: ی

اورند و آن یخاک ب یو دستور داد تا مقدار .»دیگر نزد من چیزی [ارزشی] نداریدشما 
سپس آنھا را دنبال  ]جھت تحقیر. مترجم[ را بر دوش بزرگ این قاصدان بگذارند،

 د.مدائن اخراج سازن یھا نموده و از خانه
فرستم تا او و  یاو م سوی بهد که من رستم را یید و به او بگویستان برگردیرئ سوی به

د و او و شما را تحت فشار قرار داده و آن یه دفن نمایسربازانش را در خندق قادس
دتر از آنچه که شاپور بر سرتان آورد، به ینتان نموده و شما را شدیلشکر را وارد سرزم
 د.یخودتان مشغول نما

 خاک را بگیردآن برای اینکه  ست؟ عاصم بن عمرویسپس گفت: بزرگ شما ک
یزدگرد (خطاب به  .پس خاک را بر دوش من بگذار بزرگشان ھستم من :گفت

گوید؟ گفتند: بله. پس خاک را بر دوش او نھادند و او  می مسلمانان) گفت: آیا او راست
سوارِی خود رسید. خاک را بر آن نھاد و خاک را با خود آورد و از قصر خارج شد تا به 

 به سرعت به راه افتادند تا آن خاک را نزد سعد بیاورند.
رسید و آنرا پشت سر گذاشت. و  ١ی ُقَدیس تا به دروازهسبقت گرفت  از بقیه عاصم

، سپس رفت تا خاک شویم میامیر را به پیروزی بشارت دھید. ان شاءالله پیروز  گفت:

                                                           
در جنگ مشھور قادسیه آنرا مقر  سای بود در قادسیه که سعد بن وقاص  ُقَدیس: قصر یا قلعه -١

 فرماندھی خود نموده بود.
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 برای او بازگو نمود.را  ماجرا و رفت سداد و نزد سعد ابن ابی وقاص را در جایی قرار 
ا سپرده است. و ـان را به مـحکومت آن یدھایکل أله خداوند ـد کیبشارت دھ و گفت:ا

د. سپس به طور مستمر امور یریک بگین آنان را به فال نیله، گرفتن سرزمین وسیبد
تر و  ستز روز به روز پیحکومت فارس نزتر و یصحابه روز به روز بھتر و افتخار آم

 .١شد تر می تر و ذلیل ضعیف
گر، ید  یزدگرد از سویک سو و یره بن شعبه از ینعمان بن مقرن و مغ یاز گفتگو

شود. آنھا افراد سنگدل و  یما روشن م ینمود، برا یکه فارس بدان تفکر م یتیعقالن
پنداشتند. عرب نزد  یارزش م یر از خود را پست و بیغ یھا بودند که امت یستمگر

زدگرد یده شده بودند. یارس آفرـف یخدمتگذار یه براـنبودند ک یش از قومیان، بـآن
م، نه یرا سپرد ییھا نیما به شما روستاھا و سرزم«د: یگو یاز قوم خود م یندگینما به

 .»میده باشینکه آنھا را به شما بخشیا
به  یا حتیا اعراب مجھز و ـجنگ ب یبرادانستند خود را  یب و عار میاھل فارس ع

ھستند و آنھا  یعرب کاف یآن مناطق و روستاھا خود برا یآن فکر کنند. چرا که اھال
 جنگ] را ندارند. ی[برا یشتریاصًال استحقاق فرستادن تعداد ب

آن  یطق طمع کرده و برانکه شما در آن منایو نه ا«د: یگو ین میزدگرد ھمچنی
 .»دیام کنیق

م و احترام یھا، نشان از تعظ اعراب با فارس ییارویزدگرد، مجرد رویدگاه یاز د
 م و بزرگداشت اعراب بود.ین ھم تکری[نسبت به اعراب] بود و خود ا

ا را ـآنھ یزدگرد، حتیه ــبودند ک ییاـزھیچ ین و رسول و وحیا رسالت و دـام
گرسنه و برھنه  یافرادن بود که اعراب یدانست. نظر او ا ینم فکر کردن ھم ی ستهیشا

بخشش کند و به آنھا غذا و لباس  یھستند که امکان دارد بتواند نسبت به آنان اندک
 یریگیپ یاز فارس را برا یم کند و پادشاھیشتر تکریبدھد. بلکه، آماده بود تا آنھا را ب

 .داشت!! یبیب و غریزدگرد چه تفکر عجیکه  یامور اعراب بگمارد. به راست
ند یبرگز یشان حاکمیان خوِد آنان براینداشت که از م یستگیآنقدر شا عرب نزد او

 نانشان حکومت کند.یتا آنھا را به کار گرفته و بر آنان و اموالشان و سرزم

                                                           
 .٤١، ص ٧بدایه النھایه از ابن کثیر، ج -١
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وقاص رد شد،  ی] فرستادگان سعد بن ابی زدگرد، [خواستهی یکه از سو یھنگام
ه را یدفن مسلمانان در خندق و چاه قادس ی فهیخود، رستم، وظ ی به فرمانده یو

 .نمود!! یله تفکر میبود که فارس بدان وس یتین عقالنیسپرد. و ا

 ک دروغیب و باطل نمودن یتکذ
که به  ییھا یروزیشناسان در قبال پ شناسان و غرب دشمنان اسالم، از جمله شرق

اند.  گرفته، یآور ب و شگفتیرفت، موضع عجیه فارس صورت پذیدست مسلمانان عل
ن یز ایانگ شگفت یھا یھستند که با آن، دالور یافتن عللی یآنان در تالش برا

ند: ھنگام ظھور اسالم در یگو یمدت م ین ببرند. و بعد از تفکر طوالنیھا را از ب یروزیپ
خ است که دولت یتار یھا ن از سنتیع شده بود. و ایضی شایو مر یرین فارس، پیسرزم

روز خواھد یر و شکننده، غالب و پیف و پینشأت گرفته بر دولت ضع و جوان و تازه یقو
 ر قابل قبول است:یر که شرح داده خواھد شد، غیبه علل ز ین سخن به طور کلیشد. ا

روان چند سال قبل از فتوحات اسالمی اقتدار دولت فارس را یانوش یکسر
ان یبا غلبه بر مزدکده بود. و یرا در آن دم یبازگردانده بود و روح قدرت و جوان

پسر ھرمز آمد و  یرا به اجرا در آورده بود. سپس کسر یو نظام ی، اداریاصالحات مال
 یشتر کشورھایدولت فارس را در زمان خود در اوج عظمت و قدرت قرار داد. و ب

 ع شدند.یجھان در برابر آن مط
 زدگردیصب را بر پا نموده و بر ن یزدھم ھجرت رستم و فروزان، اجتماعیدرسال س

ست و یب یزدگرد پسریبود، به عنوان حاکم توافق کردند.  - یکه از فرزندان کسر -
اجماع نموده و  - حاکم بودن او -ک ساله بود و استانداران به او اعتماد کرده و بر ی

 ز شوکت ویافت و آنھا نی یان آنان فزونیبلکه شادمان شدند. و سلطه و قدرت او در م
 .١نمودندت یمجد او را تقو
او ضربالمثل  یرکید گفت که قدرت و زیبا ،ارتش فارس ی رستم، فرمانده ی اما درباره

 یو فرماندھ یان فارس بود و رھبرـن فرماندھیرترینظ زد] شده بود. او از کم [و زبان
 ن برابر ارتش اسالم بود، در دست او بود.یچند یارتش فارس که در تعداد و آمادگ

د و دشوار بود. و ھفت سال به طول یمسلمانان با فارس، جدًا شد یھا جنگ
بستند و  یمان میکردند و با آنھا پ ین مدت مسلمانان شھرھا را فتح مید. در ایانجام

                                                           
 .٣٠، ص ٧بدایه و نھایه، ج -١
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ره، سه بار عھد خود را شکستند. یعرب ح یکردند، اھال یم یشکن مانیسپس آنان پ
 نمودند. یکرده و از فارس جانبدار یاعراب األنبار ھم بارھا عھدشکن

ت اصًال ی[و بحث قوم ١دند.یجنگ ین مسلمانان، ھمزمان با اعراب و فارس میبنابرا
طلبی  ھزار نفر از مسلمانان با شھادت ستیش از بیھا ب یرین درگیمطرح نبود] در ا

 کشته شدند.
گاھیخالد بن ول در روز  من«داد و گفت:  یو شجاعت سربازان فارس گواھ ید به آ

، ھمچون اھل فارس یچ قومیر از دستم افتاد. و من با ھیدم که ُنه بار شمشیموته جنگ
 ٢»ام. دهیس نجنگیمانند اھل أل یچ قومیز با ھیان اقوام فارس نیام. و از م کار نکردهیپ

ا روم را به جنگ با یدند و جنگ با عرب یترس یمسلمانان از جنگ با اھل فارس م
ن یریطره و قوت و شدت جنگ با سایدادند، چرا که آنان از نظر س یح میآنان ترج

 ز بودند:یمتما
 سد، عمر یشنبه دفن گرد فوت نموده در شب سه سکه ابوبکر صدیق  یھنگام

ق نمود. و ثواب و پاداش آن یجنگ با اھل عراق تشو ین او شد و مردم را برایجانش
کس  چیض نمود. اما ھیب و تحریترغ ن کاریو آنان را بر ا یادآوریآنان  یعمل را برا

برنخاست. چرا که مردم از قوت و شدت جنگ با فارس کراھت داشتند. سپس آنھا را 
 یکس برنخاست. سپس مثن چین کار فراخواند، اما باز ھم ھیدر روز دوم و سوم ھم به ا

به دست  ألنمود و به آنان خبر داد که خداوند  یرگذاریکو و تأثین یبن حارثه سخنران
آنان را به  ین عراق را فتح نموده است. و اموال و امالک و کاالھایشتر سرزمیخالد ب

ن ینکه در روز چھارم اولیبرنخاست، تا ا یمت گرفته است. اما در روز سوم ھم کسیغن
 یبود و به دنبال آن مردم ندا یده بن مسعود ثقفین کار شد، ابوعبیکه داوطلب ا یکس

 .٣مر را اجابت نمودندسر دادند و ا کیلب
ست ھزار نفر از یآن ب ید و در طیکه ھفت سال طول کش یا پس از وقوع جنگیآ

به قدرت و شجاعت فارس و  سد یخالد بن ول ید شدند و بعد از گواھیمسلمانان شھ
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 طاعون    ٤٦

 

تواند  یباز ھم م ین از جنگ با فارس، کسیت مسلمیبر کراھ یر مبنیت ابن کثیروا
 .زمان در حالت احتضار [و ضعف] قرار داشت؟!د که فارس در آن یبگو

ن یاز ا یکیدند که یجنگ یدر کار نبود، بلکه مسلمانان در حال یو ضعف یریچ پیھ
ن راه صبر نموده و یا شھادت. آنھا محققًا در ایو  یروزیده بودند: پیکو را برگزیدو امر ن

رنگ اعراب یدن راه و نبو یرغم طوالن یھا عل نیدند و ایورز ییبایدر برابر دشمنان شک
نصرت  ألاھل فارس بود. آنھا صادقانه فقط از خداوند  یعراق و شجاعت و جان بر کف

شان را اجابت نمود و آنان را بر یھم دعا ألدند. و خداوند یرا طلب یروزیو پ
روز یه و سپس نھاوند و سپس مدائن شکست خورده بودند، پیدشمنانشان که در قادس

شد، در  یوقاص وارد کاخ کسر یارتش اسالم، سعد بن اب ی د. و فرماندهیگردان
 نمود: یه را قرائت مین آیکه ا حالی

ْ  َ�مۡ ﴿ ٰٖت  ِمن تََرُ�وا ْ �ِيَها  ٢٦َوُزُروٖع َوَمَقاٖ� َكرِ��ٖ  ٢٥وَُ�ُيونٖ  َج�َّ َوَ�ۡعَمةٖ َ�نُوا
ۡوَرثَۡ�َٰها قَۡوًما َءاَخرِ�نَ  ٢٧َ�ِٰكِه�َ 

َ
 .]٢٨-٢٥[الدخان:  ﴾٢٨َكَ�ٰلَِكۖ َوأ

شتزارھا و کو  گذاشتند! یاز خود به جا یادیز یسارھا ھا و چشمه چه باغ«
ه در آن شادان و با ک) یگریفراوان (د یو نعمتھا را یجالب و گرانبھائ یھا اقامتگاه

ھا را  ن نعمتیا ی آنان) و ما ھمه ین بود (ماجراین چنیا ردندک یم یناز و نعمت زندگ
 .»میداد یگریبه قوم د

ن یرالمؤمنیام سوی بهبود  یرا که در کاخ کسر ییبھا س و گرانینفھرچیز  سعد
بھا آن را در مسجد  اء گرانین اشیپس از گرفتن ا سفرستاد. عمر  سعمر بن خطاب 

 »ھا را به امانت داران سپردند!! نیا یقوم«کرد:  ین جمله را زمزمه میبرد و ا ینبو
ان نیز ـاک و امانتدار بودی، در نتیجه آنـتو پ« :ودفرمنیز  سطالب  یبن اب یعلو 

ان نیز ـنمودی آن (به تبعیت از تو) امانتداری نمودند. و اگر تو خیانت و ناپاکی می
  .»کردند خیانت می

م یک گلیاز  یا قطعه یم نمود و به علین مسلمانان تقسیھا را ب آن سسپس عمر 
 ست ھزار فروخت.یمت بید که آن را به قیرس

 یدو النگو ساند که عمر بن خطاب  ذکر نموده / یو امام شافع /یھقیامام ب
خداوندی  یبگو سپاس برا«را به سراقه بن مالک بن جعشم داد و به او گفت:  یکسر
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ی  ی از قبیلهک اعرابیپسر ھرمز گرفته و به سراقه بن مالک که  یکه آن دو را از کسر
 .١»بنی مدلج است، بخشید

به خاطر ظلم و ستمش نابود  ینکه کسرین اییو تب یک سخنرانیسپس عمر پس از 
ان نمود که عدل اساس حکومت و رمز ین قسمت نمود و بین مسلمیھا را ب متیشد، غن

ن فارس را فتح نمودند و ین اخالق، مسلمانان سرزمیاستمرار و دوام آن است. با ا
غروب  یاسالم یھا التیو ا ید از اراضیشدند. و خورش یوان کسریدار ا راثیم

 .]یکرد. [اشاره به وسعت قلمرو اسالم ینم
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 :فصل سوم
 یفارس بعد از فتوحات اسالم یها توطئه

 .سترور عمر فاروق  •
 .قرار دارد؟ یزیت چه چیان از آل بیمجوس یرویدر پشت [به ظاھر] پ •
 .ان)یبرامکه (برمک •
 .آنان از قرن سوم یھا دولت •
 .انیقرامط •
 .انیدیعب ه]یبو ه [آلیبو •

 دوباره بازگشتند:
 .انیصفو •
 .ھا ییبھا •
 .هیرینص •
  .انیدروز •



 طاعون    ٥٠

 

 س ترور عمر فاروق
باطل که ھمان فارس بود، در برابر ارتش اسالم که پرچم  ی ارتش جرار و کشنده
و  ھا نمود، نابود شد. و قلعه یر میناپذ که شکست یا بود بگونه  حق را به اھتزاز درآورده

ع و آنان را سرور یگاھشان را رفیکه اسالم جا یستمکاران زورگو در برابر کسان یدژھا
خدمتکاری اسبان  یپرست بودند و حت که قبًال بت یا قرار داد، سقوط کرد. کسانیدن

 کرد. یز به ذھنشان خطور نمین یکسر
کردند. رنگ یدر فساد و مکر و ن یده و سعیگردان یاما رستم و ھرمز از حق رو

ده و از ین آنھا را بلعید، اما ھرمزان و امثالش تمنا داشتند که زمیمرگ رستم فرا رس
 دست مسلمانان نجات دھد.

جز تظاھر به اسالم آوردن نداشتند، اما  یشکست خورده، راھ یھا شتر فارسیب
که  یم شدنیاندن بود. تسلـان مـدر ام یراـمان آوردنی بیشدن و ا میصرفًا تسل
 یگذرد و سرش را مدت یم هـک طوفان و باد است کین فقط یمعتقد بود اصاحبش 

 ییکویاز آنان به ن یرود. تعداد کم یکند، اما دوباره راه اول خود را م یآن کج م یبرا
 دند.یاستقامت ورز یاسالم آوردند و بر منھج و راه و روش الھ

که  ینطور نباشد، در حالیانتقام از مسلمانان آغاز شد. چرا ا یان برایمجوس یھا تالش
 بودند. ده و به مکر و آشوب خو گرفتهیرا نوش ییانت و تآمر و زورگویآنھا شراب ُحب خ

 یدانستند که عمربن خطاب عامل اصلی فتح کشورشان و نابود ین میقیآنھا به 
ن اسالم و یجنگ آنان با د ی ن ثمرهین ترور او اولیباشد. بنابرا یشان م یپادشاھ

 بود.مسلمانان 
نه، شھر رسول یو ھرمزان به مد یترور عمر فاروق با نفوذ ابولؤلؤ مجوس ی توطئه

که عمربن خطاب دوست نداشت، یدند. در حالیگز یآغاز شد. آنھا در آنجا سکن ج الله
 اد شود.ینه زیھا در مد یھا و روم تعداد فارس
سقوط  یفارس در برابر فتوحات اسالم یھا ن قلعهیکه آخر یو در حال ٢٣در سال 

اش کرده بود،  ن منظور آمادهیزھرآلود که به ھم یبا خنجر یکردند، ابولؤلؤ مجوس یم
 وارد آورد.  سبه عمر بن خطاب  یا ضربه
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در صبح روز ضربه  -بکر یت کرده که عبدالرحمن بن ابیروا یر طبریابن جر
گر دِر یکدیده بود که با ید یرا در حال ٢نهیو جف ١ابولؤلؤ و ھرمزان سخوردن عمر 

شان  از دسِت  یده بودند، خنجریعبدالرحمن را د یکردند و وقت یصحبت م یگوش
د الله بن عمر یبود که باعث شد عب ین شاھد و گواھیافتاده بود که دو سر داشت. و ا

رد و با آن ھرمزان را به ھالکت برساند. و اگر یرش را به دست بگیبه سرعت شمش
 ز بکشد.یه را نیشد، تالش داشت که جف یعمرو بن العاص وارد نم

به من ضربه زده است؟ او  ین که چه کسیعمر به پسرش عبدالله گفت: برو و بب
 ره بن شعبه به تو ضربه زده است.ین ابولؤلؤ غالم مغیرالمؤمنیام یگفت: ا

خت که ینر یکه خونم را به دست کس یکس یگفت: الحمدلله و سپاس برا سعمر 
 کرده باشد. أل خداوند یک سجده برایتنھا 

بود. و  یمجوس و نصار یمشترک از سو یا ن ترور عمر بن خطاب، توطئهیبنابرا
 یشانیرا انتخاب کردند، چرا که او در پ سآن را اجرا نمود. آنھا عمر  ییابولؤلؤ به تنھا

د و یالم را عزت بخشاو اس ی لهیبه وس ألف و بزرگوار بود. و خداوند یشر یروزگار، فرد
 ل کرد.یان را خوار و ذلین و مجوسیمشرک

 را بعد از وفاتش نیز س ن عمر بن خطابیرالمؤمنیجنگ با ام یروافض مجوس
ن یاست. و ا سع، دشنام دادن به عمر یآنھا در تش مناسکاز  یکیدھند. و  یادامه م

شان یھا کده آتش یھا شعلهد و ین را از ظلم آنھا پاک گردانینکه او، زمیندارد جز ا یلیدل
 .٣را خاموش کرد

                                                           
رفت. وی  ھرمزان فرمانده مشھور فارس بود که دست راست رستم، در جنگ قادسیه به شمار می -١

با مسلمانان به جنگ بعد از ھالکت رستم فرار کرد و ملک خوزستان را دردست گرفت و 
پرداخت. و ھنگامی که ناتوانی خود را دید، درخواست صلح کرد، که پذیرفته شد. اما او خیانت 

بن ثور و براء بن مالک را کشت و مسلمانان با او جنگیده و اسیرش کردند و او را  ةکرده و مجزأ
دینه سکنی داد. (از بردند. پس اسالم آورد و امیرالمؤمنین او را در م سنزد عمر بن خطاب 

 .الکامل اثر ابن اثیر)
الک ابراز مھربانی نمود. و سعد او را به مدینه ـالی حیره بود. به سعد بن مـی نصرانی از اھ جفینه -٢

ا آنھا فرستاد. و نیز برای اینکه فرزندان مدینه، نوشتن را بیاموزند. (از ـبرای برقراری صلح ب
  .طبری)

 .١٩٠، ص ٤تاریخ طبری، ج  -٣
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 وجود دارد؟ یزیت چه چیان از اهل بیمجوس یرویدر پشت پ
 یبن اب ین علیرالمؤمنین امیمعروف و مشھور ب یاختالفات یھجر ٣٥در سال 

به وجود آمد  یان فرصتیمجوس یرخ داد. برا س انیفیس یه بن ابیو معاو سطالب 
ھستند. قرار گرفتن  یعل ی عهیرو و شیاعالم کردند که پشد. آنھا  یگر تکرار نمیکه د

خواستند  یم یریگ ن موضعیق ایان از طریحق بود، اما مجوس س یعل ی در جبھه
 ن برده و از شوکت و عظمت آنان بکاھند.یمسلمانان را از ب ی وحدت کلمه

مردم و مخصوصًا  ی بود، نزد ھمه یا ت پیامبر برگ برندهیاھل ب سوی بهدعوت 
 را دوست نداشته باشد؟ ج ت رسول اللهیعوام. و چه کسی ھست که اھل ب

 یبرا یت علیستاد که قائل به حقانیا یدر صف کسان یھودیعبدالله بن سبأ 
ه اسالم و یان، علیرنگ مجوسیھود به ھمراه نی یھا خالفت بودند. و از آن زمان توطئه

ر یدن به اھداف زیت، رسیآل ب سوی بهان در پشت دعوت ین قوت گرفت. مجوسیمسلم
 کردند: یرا دنبال م

ست یبا یآنھا م بیان شد -ران قبل از اسالمیا -ھمانطور که در فصل قبل  -1
رد. که از یه عھده بگـرا ب ینیت امور دیداشتند تا مسئول یمقدس م یا خانواده

ھا بودند. که از  کده ان آتشـا، حاکمان و نگھبانـھ ن خانوادهیا ی جمله
 ا، مغان و... اشاره کرد.یدیتوان به م ین آنھا میمھمتر

ا یآنان را اح یشت، مانو و مزدک و کارھاتد زریت عقایاز آل ب یرویآنھا در پ
گفتند که  یکردند. آنھا به مردم م یت عوض میمغان را با آل ب یکردند و تنھا جا یم

نکه امامانشان معصوم بودند و حکمت یا ن ھستند. ویدر زم ألخداوند  ی هیت سایآل ب
 شود. یو آشکار م یدر آنھا متجل یالھ

با  ب ین بن علین فارس را فتح کردند، حسیکه مسلمانان سرزم یھنگام -2
ن سلسله یان بود و ایساسان ی ران که از ساللهیزدگرد پادشاه ایشھربانو دختر 

د یت عقایشان از آل بیروین در پیبنابرا ١نزد آنھا مقدس بود، ازدواج کرد.
 یاز تعصب فارس ین بن علیتشان از حسیشود و حما یا و زنده میاح یمجوس
 رد.یگ یسرچشمه م یساسان یفرزند شھربانو یآنھا برا

                                                           
ی سبب انتشار تشیع در ایران مراجعه  درباره ٤٩به کتاب شیعه و سنی از احسان الھی ظھیر، ص  -١

 کنید.



 ٥٣         ی به تاریخ ایران اهگباب اول: ن

 یبن اب ین علیرالمؤمنیات امیو ح یان زندگیکه سبب پا یدردناک ی بعد از حادثه
ع و یه تشجیام یا بنـجنگ ب یرا برا یاران علـیھود و مجوس یعًا ید، سریگرد سطالب 

دا یھای خود پ تیفعال یبرا یفرصت یباطن یھا نییھا و آ کردند. و دعوت یک میتحر
ن آنان عبارت یگرفت، که مھمتر یادیشدت و قوت ز یباطن یھا نییکردند بنابراین آ

 بودند از: 

 ه] یه [سبائیسبئ
ت [وخدا بودن] یالوھ یکه ندا یبودند، کس یھودیکه منسوب به عبدالله بن سبأ 

. یگفت: تو، تو، بله تو اله و معبود ھست س یطالب را سر داد. او به عل یبن اب یعل
و  یوشع بن نون وصیکه گفت  می تیھودید کرد. او در یاو را به مدائن تبع یعل

ظاھر و  یھا زد. او قول یم س یکه در مورد عل یاست. ھمان حرف÷ ین موسیجانش
گوناگون  یھا ن فرقه، صنفیکرد. از ا یل میتأو س یامامت عل مشخص در نصوص را به

 ان منشعب شد. یغالت و افراط
وجود  یالھ یرد، چرا که در او قسمتیم یزنده است و نم س یکه علگفت  می او

ش و برق تبسمش یآورد، رعد صدا یاوست که ابرھا را مگفت  می ر است.یدارد که فنا ناپذ
باز خواھد گشت و آن را ھمانطور که پر از ظلم شده بود، پر از ن ینکه او به زمیاست. و ا

 .قائل ھستند س یبعد از عل ی در ائمه یه به تناسخ در جزء الھیگرداند. سبأ یعدل م

 هیسانیک
ک فرد ین اطاعت از یند، دیگو یکه م س ین علیرالمؤمنیام ی سان بردهیک ارانی

به تناسخ [ارواح] و حلول [حل شدن، فنا ل کرده و قائل یرا تأو یاست. آنھا ارکان شرع
سان به یگر] و رجعت و بازگشت بعد از مرگ ھستند. و معتقدند که کیز دیشدن در چ

و پسرش محمد بن  یعل یعنید اسرار، یعلوم احاطه داشت و آن را از دو س یتمام
علم و ل و علم باطن و درون یأوـعلوم ت یه، اقتباس کرده و معتقدند او بر تمامیحنف

 .١آفاق و موجودات، تسلط داشت
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ه و یانیه، بیه، ھاشمیاد شد و بعد از آن مختاریز یباطن یھا گروه  سپس دعوت
 یھا بود، اگرچه اسم یکیھا  ن حرکتیا ی ه سر بر آوردند. مضمون و عصارهیرازم

 داشتند.  یمختلف
دند. مردم نی کرینش ه و اقدامات آنھا عقبیام ین بنین حرکات در برابر مشت آھنیا

گر سر بر نخواھد آورد. مردم در یفارس د سه یکردند که بعد از خالفت معاو یگمان م
ن فارس و یسرزمدر ان یخ ادیشترشان از تارین گمان خود، معذور بودند، چرا که بیا

 خبر بودند.  یخود، ب یھا تیکردن فعال یمخف یآنھا برا ییقدرت و توانا
ھا در  را که فارس ییھا توطئه -ه در خراسانیام یو استاندار بن یوال -سارینصر بن 

گاه بود. او به مروان آخر یدادند، رصد م یانجام م یخفا و به طور پنھان ن یکرد و بر آن آ
 ه نوشت:یام یحاکم بن

ـــ يأر ــــاد ومـل الرمــــخل  مرـض جــــي
 

 

ــــــــكــــــــأخشــــــــی أن يو  ها رضامـون ل
 

ور گردد  ترسم از اینکه روزی شعله بینم، و می ھای آتش می در میان خاکستر، شراره
 .و گسترش یابد

ــــــ ــــــإن الن ـــــــار بـف ـــــــالعي  يكذـدان ت
 

 

 المكـــــــــأن احلـــــــــرب مبـــــــــدؤها الو
 

 شود. می و جنگ ھم با سخن آغازافروزد  چوب برمی ھای آتش با تکه ی زیرا شعله

ـــعري ـــت ش ـــب لي ـــن التعج ـــت م  فقل
 

 

ــــــــــام ــــــــــه أم يـنــ ــــــــــاظ أمـي   ١؟ أأيـق
 

 ایکنند)  نمی (و احساس خطر اند ه در خوابیام یا بنیکه آ خود پرسیدمبا تعجب از 
 ؟اند یداریب در

از آشوب و  [که نزد باطنیان بود] یدھ ه در خواب نبودند، اما نظم و سازمانیام یبن
طلبی و  و رفاه ییجو زهی. و تفرقه و ستبودپا برجاتر  ]که نزد بنی امیه بود[ ینظم یب

ن یکند. و ا قد علم مجدانه و مستمر یو کارھا یزیر برنامهدر برابر تواند  ینم یثروتمند
 ه با دشمنانشان بود. یام یبن حال
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 یی ابومسلم خراسان توطئه
آنجا را  ١٣٠مرو، سر برآورد و در سال  یکیدر نزد یابومسلم خراسان ١٢٩در سال 

خراسان، ان سقوط کرد. بعد از سقوط یاشغال کرد. سپس تمام خراسان به دست عباس
عراق روانه کرد و آنجا را اشغال نمود. و ابوالعباس سفاح  سوی بهابومسلم ارتش خود را 

 عت نمود.یب ١٣٢خالفت در سال  یرون آورد و با او برایگاھش بیرا از مخف
 ی عباس در خانه یبن یھا آغاز شد و خلفا خ، عمًال حکومت فارسین تاریبعد از ا

 ی ر از مواضع خوب و شجاعانهیھمان بودند، غیه میشب شتریب یا جعفر برمکیابومسلم 
 .١ستیان نیز است که قابل بیناچ یعباس که به قدر یبن یخلفا یبرخ
ام دولت یق یخود از مسلمانان عرب را نشان دادند و از ابتدا ی نهیھا ک شتر فارسیب
آنان برخورد ا به شدت شکنجه و با یکشته و را از آنان  یادیز ی عده ١٣٧تا سال  یعباس

فه شود، ی] تالش کرد تا خلیعباس ی فهیکه منصور [خل یکردند. ھنگام یز میآم خشونت
د تا خراسان یابومسلم کوش نمود. یچیابومسلم او را مسخره کرد و از دستور و اطاعتش سر

خود مانع او شد و  ی و تجربه یرکیرا به استقالل درآورد [و آن را جدا سازد] اما منصور با ز
 د.یاو را به قتل رسان ١٣٧ارانش را از او جدا ساخته و در سال یشتر یب

انتقام خون  یسنباد برا ١٣٨نبود. به دنبال آن در سال  یکشتن ابومسلم کار آسان
از فارس را تحت  یبود که توانست ارتش یمجوس یابومسلم خروج نمود. سنباد فرد

افت. ابوجعفر منصور، یو اصفھان تسلط  قوسآنھا بر  ی لهیامر خود جمع کند و به وس
 ] او را شکست داد.ی[تھران امروز ین ھمدان و ریاو ساخت که ب ی را روانه یلشکر

ک یرواندا نزد یھا از جماعت ابومسلم در روستا یاز خراسان ی، گروھ١٤١در سال 
ند. و ه معروف گشتند. آنھا قائل به تناسخ ارواح بودیاصفھان، ظھور کردند. و به رواند

                                                           
م ـار أبو مسلـیپسر اسفند -ن بن شیرون ـدر مورد ابومسلم خراسانی گفته شده که او عبدالرحم -١

مروزی بوده و ھمچنین گفته شده که نام او ابراھیم بن عثمان بن یسار بن سندوس بن حوذون 
و از فرزندان بزرگمھر بوده است. و وقتی که ابراھیم بن محمد او را به عنوان امام به خراسان 

نامیده شد. ی خودت را تغییر بده پس عبدالرحمن بن مسلم  فرستاد، به او گفت: اسم و ُکنیه
(بدایه و نھایه از ابن کثیر). پس او اصالتًا فردی فارس بود و پیروانش از کشاورزان فارس بودند. و 

ی عباسی) او را بعد از  دعوت (و منھج فکری) او بر عقاید مجوسی استوار بود. منصور (خلیفه
 سانید.به قتل ر ١٣٧نمود در سال  یاینکه با او مخالفت کرد و از دستوراتش سرپیچ
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خواستند به  ین ادعا میت [و معبود بودن] منصور را سر دادند. و در پشت ایالوھ یندا
 انتقام خون رھبرشان ابومسلم، منصور را بکشند.

کرد که  یفارس ظھور نمود که نامش مقنع بود. او ادعا م ی، فرد١٦١در سال 
بعد از آدم با نوح و اند] و  گر حل شدهیکدی[در   اند افتهیحلول ÷ با آدم  أل خداوند

دور او جمع شدند و او  یادیافته است. افراد زیحلول  یسپس در ابومسلم خراسان
پناه » کش« ی و در قلعه ابدین ماوراءالنھر تسلط یآنھا بر سرزم ی لهیتوانست به وس

او  ی روانه ید جرشیسع یرا به فرماندھ یلشکر - یعباس ی فهیخل - ی. مھدیردگ
ارانش را یاز  یادین تعداد زیساخت که او را به محاصره درآورد و شکستش داد. ھمچن

د و آن را به زنان ید، مقداری سم نوشید یکه ھالکت خود را حتم یکشت. مقنع ھنگام
اش شدند و سرش  آنھا مردند. مسلمانان وارد قلعه ید. و ھمگیز نوشانیاش ن و خانواده

 فرستادند. یمھد یبرا یھجر ١٦٣را در سال را از تن جدا کرده و آن 
را  یئتیکرد. و ھ ید و مقتدرانه رفتار میار شدیدر جنگ با ملحدان بس یمھد

ئت ین ھیا یرا برا یابند. و اسمیقان بگردند و آنان را بیزند یل داد تا به جستجویتشک
 شد. یقان] گفته میگذاشت که به او صاحب الزنادقه [مسئول امور زند

ن و یاو در جنگ با ملحد«د: یگو یم ی[مورخ مشھور] در مورد مھد یمسعود
ار دقت به ین و در ممانعت از ظھورشان در زمان خود، بسیبکاران و دورشدگان از دیفر

 موقع شد. چرا که آن یغات آنان در زمان خالفت خود میداد و مانع از تبل یخرج م
 امثال او افته بود، که عبدالله بن مقفع ویون انتشار یصان و مرقید و ابن یمان یھا کتاب

بودند.  ترجمه کرده یبه عرب یو پھلو یآن را انتقال داده و مطالب آن را از زبان فارس
ع بن یاد و مطیبن ز ییحیالعوجاء و حماد عجرد و  ینه، پسر ابین زمین در ایھمچن

له ین وسینوشتند. و بد یمطالب یو مرقون یصانی، دید مذاھب مانوییاس در تأیإ
 افت. ین مردم ظھور [و شدت] یرواج و نظرات آنان در ب یقیزند یھا نید

را  ییھا کتاب ن دستور داد تایبود که به اھل مناظره و متکلم ین کسی، اولیمھد
ل یدل ی سند و با اقامهیره بنویم و انکارکنندگان و غیکه ذکرشان کرد ینیدر رد بر ملحد

 ین برده و حق را براین را از بیملحد ی مخالفان، شبھهن و یو برھان بر معاند
 .١اند، آشکار سازند که دچار شک شده یکسان
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 یریگ ] و شدت و سختیاریرا به دنبال کردن [و ھوش یفرزندش ھاد یمھد
 یریگیاش پ فهیئتی مخصوص که وظیرغم برپا کردن ھیت نمود. علینسبت به آنان وص

ق ین طریخود را حفظ کنند و از ا یھا تیانه فعالیقان بود، آنھا توانستند مخفیزند
ن یاز آنھا به نام افش یکیعباس را اشغال کنند و  یشتر مناصب در دولت بنیتوانستند، ب

 ارتش معتصم شد. ی فرمانده

 انیبرمک
ان بلخ بود یاز مجوس ین خانواده به جد خود، برمک منسوب ھستند. برمک فردیا

داشتند و  یا ان در شھر بلخ آتشکدهیکرد. مجوس یمکه در عبادتگاه نوبھار خدمت 
داشت و معلوم  یعیگاه رفیبرمک و فرزندانش، نگھبان آنجا بودند. برمک نزد آنان جا

 ا نه؟ یست که او مسلمان شد و ین
ان ین داعید، خالد پسر برمک از بزرگتریان به خراسان رسیکه دعوت عباس یھنگام

ن منصب تا زمان یر خود نمود و او در ایسفاح او را وزرفت. ابوالعباس  یآنان به شمار م
جان یو استاندار آذربا یرا وال ییحیماند. بعد از وفات خالد، منصور پسرش،  یمنصور باق

 .١د شدیر ھارون الرشیکرد. او سپس کاتب و وز
 یدن او، شروع به جمع آورید را در دست گرفته و بدون فھمیھا امور رش یبرمک

توانست  یپول بود، نم یازمند به مقدارکمید محتاج و نیکه اگر رش یتا جائاموال کردند، 
ازمندان شده بود. یان، علما و نیل به پناھگاه ادیآنھا تبد یھا اورد. خانهیبه دست ب

شان بر ینکه صدایھا و مزارع را در دست گرفتند، تا ا ان امالک و کاخین برمکیبنابرا
 ان برخاستند] یفه بلند شد. [و به طغیخل یصدا

 ییحیجه جعفر کشته و یآنان داد. در نت ید دستور به نابودیرش ١٨٧در سال 
نکه] در زندان مردند. یا اـفرزندانش ھم [در زندان ماندند ت ی هیگشت و بق یزندان

ر یآنان، اختالف نظر دارند. ابن کث یزدگ بتیو مص یارگـچین بین در علت ایمورخ
 ق شده بودند. الله اعلم.یبود که آنھا زندن بدان علت یگفته است که ا
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 بحث ی خالصه
 یھا نهیآنان در زم یھا تیافتند و فعالیعباس تسلط  یبن یھا بر خلفا فارس

 ن آن عبارت بودند از:یگوناگون شدت گرفت که مھمتر
ن یعباس ظھور کرد. و عصاره و اساس ا یدر زمان بن یادیز یفارس یھا جنبش

ه به تناسخ یقبل از اسالم فرقی نداشت. رواند ی منتشر شده یسان فاریھا، با اد جنبش
ز نه تنھا یقان نیزند یھا داد. حرکت یحلول را سر م یمان داشتند و مقنع ندایارواح ا

اش بود.  یمینداشت، بلکه اسم آن ھم، ھمان اسم قد یبا اعتقادات مان یتفاوت چندان
در امامان معتقد بودند و  یالھ یقسمت ه به تناسخ جزء ویسانیه و کیز سبأیقبل از آن ن

 نمودند. یافتن و رجعت و بازگشت بعد از مرگ و علم باطن دعوت میبه حلول 
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و  یفکر یھا نهیھا و گنج عباس بھره برده و ارث یھا از نفوذ خود در دولت بن فارس
خ فارس و یتار یمجد و بزرگ ی خود را منتشر ساختند. و شاعرانشان درباره یادب

آنان  یخ عرب و زندگیتار ی کردند و در مقابل به مسخره یم ییشعرسرا یکسر
 نگونه سروده است:یاز آنھا ا یکیپرداختند.  یم

ـــــار ـــــت بت ـــــوان  كفلس ـــــيكإي   رس
 

 

 لتوضــــــــيح أو حلومــــــــل فالــــــــدخول
 

در  یی(نام مکانھا که توضح و حومل و دخول را کنمیرا ترک نم یکسر وانیا
 .دھم حیعربستان) برآن ترج نیسرزم

ـــــاعو ـــــال س ـــــب يف الف ـــــبو ض   ذئ
 

 

ـــــ ـــــوي وهـب ـــــلا يع ـــــط غي ـــــث وس  لي
 

زوزه  در بیابان گرگ را که ای جھد و در بیابان به این سو و آن سو میسوسمار را که 
 .دھم ینم حیترج یکسر وانینھفته است بر ا شهیب انیرا که در م ریش ای کشد می

 د: یگو یخود م نگونه با تفاخر از اصل و نسبی، شاعر معروف فارس ایمیَر ُخ 

  اين امـــرؤ مـــن رساه الصـــغد ألبســـني
 

 

 عــــرق األعــــاجم جلــــدا طيــــب اخلــــرب
 

 ».است یرانیغدم و رگ و پوستم از نژاد پاک ااز بزرگان ُس  یمن مرد«
بن ھرمز و خاقان و تعلق خاطرشان به مرو  یو امثالش به کسر یمید افتخار خریشا

نگونه در مخالفت با شرک آنھا، به آنان یا یشت و مزدک باعث شد تا اصمعتو بلخ و زر
 د: یطور بسرا نیھجوم برده و ا

ــــــــذا ذإ ــــــــك ــــــــ كر الرش  يف جمليس
 

 

 كأضــــــــاءت وجـــــــوه بنـــــــي بــــــــرم
 

 .شود آید چھره برمکیان روشن می ھنگامیکه در مجلسی سخن از شرک به میان می

ــــــــإو ـــــــــم آي ـــــــــت عنـده  ةن تـلـي
 

 

 ١كباألحاديــــــث عــــــن مــــــزد اأتــــــو
 

 کنند. شود احادیث و سخنان مزدک را وارد بحث می نزدشان تالوت میای  و ھرگاه آیه
 یخ اسالمیه [و غبار آلود کردن] تاریت بودند به تشویان فارس که در اکثریمجوس

دار  حهینسبت دادند و بر جر ج ن به رسول اللهیدروغ یثیرنگ، احادیرو کردند و با ن
 شبزرگان صحابه ھمچون ابوبکر و عمر و عثمان وجھه کردن و بد نشان دادن 

امر   نیکردند و در پشت ا ین را بر جسته مین اصحاب و تابعیرخ داده ب یھا دند. فتنهیکوش
خ پر از یک تاریخ، ین تاریکنند که ا یت معرفینگونه به بشریرا ا یخ اسالمیخواستند تار یم

                                                           
 .٦٤، ص ١اثر احمد امین، ج» ضحی اإلسالم«این ابیات تکیه کرده ایم بر کتاب در آوردن  -١



 طاعون    ٦٠

 

ث یدر کتب حد یث جعلیا حدیت یچ روایو فتنه بوده است. ھ یریو درگ یزیجنگ و خونر
ز ین حد نیدر پشت آن قرار دارد. به ا یک مجوسینکه یھا وجود ندارد، مگر ا رهیخ و سیو تار

نکه مردم از اسالم جدا شوند و یق بودن را رواج دادند، تا ایاکتفا نکردند، بلکه الحاد و زند
 .شت و مزدک از نو ممکن گرددتو زر ین مانیاعاده و برگرداندن د
کردند.  ه مییھای ِسّری و پنھانی تک وهیشان بر شیھا تیھا و فعال در تمام حرکت

 ر کردند.یره بطور ناگھانی مردم را غافلگیه و حرکت المقنع و غین حرکت راوندیبنابرا

 آنان از قرن سوم به بعد یها دولت
پشت آن به کردند و در  یم یزیر ن برنامهیه اسالم و مسلمیرا عل ییھا ان توطئهیمجوس

ا را یآن [مسلمانان] دن ی لهیکه به وس ینینشان بودند. دیدنبال دور کردن مسلمانان از د
ن یمردم ظھور نموده، قرار داده بود. ھمچن ین امت که برایدر دست گرفته و آنھا را بھتر

 بودند. و آبا و اجدادی یو انتشار تعصبات نسب یخالفت اسالم یآنھا به دنبال نابود
بت ین ھیف نمودند. بنابرایرا ضع ی، خالفت اسالمیقرن سوم ھجر یابتدادر 

فراوان از  یھا ھا و توطئه ان آن در شھرھا به خاطر آشوبیدر چشم وال یخالفت اسالم
را بر  ١نیان از ضعف خالفت سوء استفاده کرده و طاھر بن حسین رفت. مجوسیب

] دولت یی[برپا یدن در جانب او نداستایق کردند و با ایافتن در خراسان تشویاستقالل 
 افت، سردادند.یادامه  ٢٥٩ام کرد و تا سال یشابور قیه را که در نیطاھر
د. و ید یم ،یدر زمان عباس ین انشعاب و جدا شدنی بود که خالفت اسالمین اولیا
که  یا ان ذکر است ضربهیبود. شا یشتر بعدیب یھا یبند میھا و تقس دولت یبرا یآغاز
 طور. نین بار به مسلمانان وارد شد از خراسان!! بود و بار دوم ھم ھمیاول یبرا

 ام نمودند:یر قیز یھا ه دولتیام دولت طاھریبعد از ق
ن یمن، عمان و سرزمین، یاز زمان در احساء، بحر یا ان: که در برھهیقرامط -١

 شام بودند.

                                                           
طاھر بن حسین بن مصھب خزاعی، بعد از لشکرکشی در بغداد و کشتن امین (برادر مأمون) در  -١

، حکومت مأمون را تقویت کرده و استحکام بخشید. مأمون نیز او را والی و استاندار ١٩٨سال 
مأمون را قطع کرد. به دنبال آن  ارتباط بانگامی که در آنجا استقرار یافت، خراسان گردانید. ھ

در مقام حاکم و استانداری  ٢٥٦او تا سال  ھای ، او را کشت و نوه٢٠٧یکی از غالمانش در سال 
 خراسان باقی ماندند.



 ٦١         ی به تاریخ ایران اهگباب اول: ن

 استقرار داشتند. یشرق یھا ر قسمتیه: که در عراق، فارس و سایآل بو -٢
 ان: که در مصر و شام بودند.یدیعب -٣

 قرامطه 
ه بوده باشد. یآرم ی د در اصل کلمهیبود و شا ٢٧٨آغاز ظھور قرامطه در سال 

ل بن جعفر صادق ینمودند که به اسماع یدعوت خود تظاھر م یقرامطه در ابتدا
 نگونه بود:یمنسوب ھستند. مراحل دعوت آنان ا

دوم  ی ت را سر دادند. در مرحلهیعه بودن آل بیو ش یرویپ یاول ندا ی در مرحله
سوم  ی داند. در مرحله یب میعلم غ یقائل به رجعت و بازگشت شدند و گفتند که عل

کردند و قائل به  یم ییبدگو یو اوالد عل یشوندگاِن خود از عل مدعوھا و دعوت یبرا
 .١شدند ج روان محمدیبطالن پ

د، آنھا ھدف یافتیرا  یلسوفیکردند که اگر ف یه میخود توصان و دعوتگران یبه داع
و  یعت و وحیم. چرا که آنھا قھرمانان شریما ھستند و ما با آنان توافق [نظر] دار یاصل
] و یگر ا قرار دارند. ظاھر مذھب آنان رفض [و رافضهیش دنیشاپیاء ھستند و در پیانب

ف ینگونه تعریت را این بود که جنایآنان ا] یباطن آن کفر بود. و از اصطالحات [ساختگ
 ی ستهینکه شایسپرده شده باشد و قبل از ا یبه او راز یکه کس یکردند: در صورت یم

 شود. یت محسوب مین کار او جنایآن کند، ا ین راز شود، اقدام به افشایا یافشا
مان] را یپ عھد [و ی پنداشتند که قبًال سابقه یم یباطن در نفس ی نطفه یزنا را القا

را با مسلمانان  ید عھد بود. قرامطه ھمان کارینداشته است. غسل از نظر آنان تجد
س را یعبدالق یان، بنیعرب کردند که قبل از آنان شاپور ذواألکتاف کرده بود. قرامط

ھولناک به راه  یوارد کوفه شده و کشتارگاھ ٢٩٣درمنازلشان سوزاندند و در سال 
ان در راه مکه شده و مردان را کشته و یمتعرض کاروان حاج ٢٩٤انداختند. در سال 

آن  یوارد بصره شد و بر اھال ی، ابوطاھر قرامط٣١١زنان را به اسارت گرفتند. در سال 
الحجه] به مکه  یه [ھشتم ذیابوطاھر خود را در روز ترو ٣١٧د و در سال یر کشیشمش

ش َکنده که ید و حجر األسود را از جاین را در مسجدالحرام به قتل رسانایرساند و حاج
 ماند. یدر نزد آنان باق ٣٣٥تا سال 

                                                           
 ی قرامطه اثر ابن جوزی با تحقیق محمد الصباغ. مراجعه کنید به رساله -١



 طاعون    ٦٢

 

ن و احساء یبحر ی ھا پادشاه قرامطه ١ید الجنابیسع یدر زمان حسن بن احمد بن اب
دند مصر را به اشغال درآورند، اما یمن و عمان و بالد شام و جنوب عراق، کوشیو 

 یان خود را در تمام شھرھا و روستاھایآنھا با شکست مواجه شد. آنھا داع یھا تالش
ز بر طبق دستورات حکومت آنھا عمل یان نین داعیفرستادند و ا یکشورشان م

ان را جمع ـک شِب معروف زنیان در یه داعـا دستور دادند کـکردند. سپس آنھ یم
 یگر شوند و از جایکدیجاد کرده و زنان سوار بر یان و مردان اختالط اـن آنیکرده و ب

جاد یمصلحت ا ین برایا«گفتند:  ین عمل خود] میه ایخود حرکت نکنند. آنھا [در توج
ا بود ـان آنھین داعی" که از بزرگتریقیرد. "صنادیگ ین آنھا صورت میو الفت ب یدوست

گفتند. او در آنجا به  یوه مرا برپا نمود که به آن دارالصف یا مکانـمن رفت و در آنجیبه 
ن نوع جماع یکه ا ین کسیند. آنھا اولیداد که با مردان اختالط نما یزنان دستور م

 .٢دندینام یده) مین صفوه (برگزیکرد، به اسم اول یکردن را انتخاب م
ان و جنس و طبقاتشان یرغم اختالط اد یان مردم، علیم یان به برادریقرامط
از دعوت مزدک بود که  ینکه دعوت قرامطه صورتیکالم ا ی کردند. خالصه یدعوت م

 م.یل از اسالم بدان پرداختـھا قب ان فارسـیاد ی ارهـدر بحثمان درب
از  یادامه داشت. تا آنکه عبدالله بن عل ٤٦٦ان در احساء تا سال یدولت قرامط

ک ین شکست، تنھا یآنان را شکست داد. اما ا یس به کمک شاه سلجوقیعبدالق یبن
ه و یریه و نصیلیآنان با اسماع یاعتقاد ی بود و در جبھه ینظام ی شکست در جبھه

ران، ھند، یشام، ا یھا نین افکار در سرزمیختند و ھمچنان ایدرآم یر فرق باطنیسا
 ف و نجران رواج داشت.یقط

                                                           
حمد بن سعید الحسن بن بھرام جنابی قرامطی از پادشاھان قرامطه بود. و جد او حسن بن ا -١

ی جنابه  ی مذھبشان بود. و از اھالی منطقه بزرگ قرامطه و اعالم کننده ،حسن بن بھرام جنابی
در کشور فارس بود. بنابراین او فردی اصالتًا فارس بود. تمام بزرگان قرامطه فارس بودند. مانند: 

ران حسن. بر ـل و سلیمان و یوسف پـسـعثمان و حسین بن زکرویه و علی بن فضفرج بن 
 باطنیان، حشاشون و فدائیان اطالق شده است. ھای قرامطیان اسم

از عبدالرزاق حصان مراجعه کنید. از جمله مصادر و منابع مؤلف » مھدی و مھدویت«به کتاب  -٢
و دیوان بن مقرب العیونی » اتعاظ الحنفاء« عبارتند از: ی اختالط زنان با مردان  این کتاب درباره

کردند، شب دھم محرم یعنی در عید مشھور فارس  شاعر أحساء و زمانی که در آن تجمع می
 بود.» نوروز«



 ٦٣         ی به تاریخ ایران اهگباب اول: ن

را که جھان اسالم شاھد آن بوده است،  یانقالب یھا م حرکتیکه تقو یامروز کس
سرچشمه گرفته از دو حرکت قرامطه و  ییھا ابد که آنھا صورتی یدر م ،کند یبررس

 یجھان یھا با ماسون ن حرکتین ایب ین وجه مشترکیمزدک ھستند. ھمچن
 یز ندایھا ن نیند، چرا که ایب یر میگ عاَلم یستی] و تفکر کمونینیضد د یھا [جنبش

 .١دھند یجنس را سر من و یبدون در نظر گرفتن د یو برابر یو برادر یجنس یآزاد

 هیبو آل
ه، یاألکتاف بودند. ابوشجاع بو یشاپور ذ ی فارس و از سالله یا ه، خانوادهیبو

(معزالدوله)، حسن (عماد الدوله) و  یس نمود و بعد از مرگش علیدولتشان را تأس
 احمد (رکن الدوله) حاکم بالد شدند.

 ی فهیبالله، خل یمستکفافتند و با خلع یبر عراق تسلط  ٣٣٤ه درسال یآل بو
ع الله به یاو در منصب خالفت قرار داده و لقب مط ی، فضل بن مقتدر را به جایعباس

 ١٠٠ش از یکه حکومتشان ب یلمیدر دست پادشاھان د یا چهیفه، به بازیاو دادند. خل
 ل شد.ید، تبدیسال به طول انجام

ن اسم و تحت یند تا به ادیع را فرض گردانی، تشیان آنان به طور استبدادین میدر ا
ن یـش فتنه بـغ و منتشر سازند. آنھا آتیـبلـخود را ت ین پوشش، اعتقادات مجوسیا

ن یخواستند که جنگ و آشوب ب یم ارــن کیا یرافروختند و در وراـعه را بیو ش یسن
 از شر آنان نداشته باشند. ییجنگ با حکومت و رھا یبرا یرد و آنھا وقتیمردم درگ

                                                           
» مخفی در اسالم ھای جنبش«.م یکی از باطنی ھا کتابی تألیف کرد و نام آن را ١٩٣٧در سال  -١

ای خوب در اشتراکیت  قرامطه تجربه«وص، تحت عنوان گذاشت. دریک فصل به طور مخص
ی آنھا (در تأیید آنان) چیزھایی گفته که خود  به بحث قرامطه پرداخته و درباره» (سوسیالیسم)

جنابی این حرف را نزده است و این جرأتی ناستودنی است که مؤلف کتاب، دکتر محمد اسماعیل 
وف در حکومت کمونیستی عدن به صراحت گفت: به خرج داده است. چند ماه قبل، وزیری معر

(سوسیالیست) بودند و ما مرید آنھا ھستیم. آنھا به توزیع ثروت پرداختند و بر  یقرامطه، اشتراک
ی طبقاتی چیره شده و آن را از بین بردند و با فقرا و کارگران و کشاورزان به انصاف رفتار  فاصله

شوه است. و سخن خود را در حالی به پایان برد که کردند. سپس وزیر گفت که تاریخ قرامطه م
گرفته و به افکارشان ایمان داشته باشد این بحث در سال  وعده داد حکومتش قرامطه را در پی

 نوشته شده است. ١٩٣٧



 طاعون    ٦٤

 

 ج رسول الله ی ] مردم نادان نسبت به فحش و دشنام به صحابهیآنان، [برخدر زمان 
ه دستور به بستن بازارھا در روز دھم محرم یبو ، آل٣٥٢دا کردند. در سال یجرأت پ

ر نصب کرده و بر آن یل و در بازارھا شمشید و فروش را تعطی[عاشورا] دادند و خر
وارد بازارھا شده و بر  یبرھنه و بدون روسرکردند. زنان سر  یزان میم آویپارچه و گل

ن کار را در زمان یکردند. ا یم یخوان ن نوحهیحس یزدند و برا یسرو صورت خود م
 .١کردند یز تکرار میھا] ن یلمیالمه [دید

بود که  ییداد و از جمله کارھا یم یخ بغداد رویار بود که در تارـن بین اتفاق اولیا
ده بودند. و فقط عرف و مراسم ینه در زمان اسالم آن را ندت و یعرب نه در زمان جاھل

 بود. یدوازده امام یان جعفریعینزد ش یمھم ینید
ن یدر ا أل را بر خود قرار داد تا با خداوند» مـیالرح ملک«ام ـه نیبو اه آلـن پادشیآخر

 را بر خود نھاد.» الحاکم بأمره«نام  یدیھمانطور که پادشاه عب اسمش منازعه کند.

ِينَ  قَاَل  َكَ�ٰلَِك ﴿  �ٖ لَِقوۡ  ٱ�َ�ِٰت  بَيَّنَّا قَدۡ  قُلُو�ُُهۡمۗ  �ََ�َٰبَهۡت  قَۡولِِهمۘۡ  ّمِۡثَل  لِِهمِمن َ�بۡ  ٱ�َّ
 .]١١٨[البقرة:  ﴾يُوقُِنونَ 

شان با یھا گفتند. دل یشان را مین سخنان ایز بودند ھمیش از آنان نیه پک یسانک«
 یھا را برا هیآنان ھمسان است) ما آ ی شهیار و اندکھم ھمانند است (و اف

 .»میا ردهکان یار و بکان آشیجو قتیحق

 انیدیعب
 ٣٥٨آغاز شد. سپس آنھا مصر را در سال  ٢٩٦مغرب در سال  ان دریدیحکومت عب

 ل شدند.ین قدرت در جھان اسالم تبدیو بعد از آن شام را فتح کردند و به بزرگتر
منتسب ھستند  - از اھواز یصان بونیپسر د - مون قداحیان به عبدالله بن میدیعب
خ یت بوده که تاریباطن یان و دعوتگران مخفین داعیو از بزرگتر یمجوس یفرد یکه و

 شناخته است. و از دعوت او، دعوت قرامطه بوجود آمد.
گرفت. و بعد از ُمردن او  یاو را پ یکه عبدالله ُمرد، پسرش احمد، دعوت ِسّر  یھنگام

دعوت را بر عھده  ید بن احمد رھبریو پس از او ھم برادرش سع نیز پسرش حسین
انتشار دعوت و فرستادن  به سعید (در سلمیه) از حومه حمص مستقر شد وگرفتند. 

                                                           
 .٧٥با تألیف عبدالرزاق حصان، ص » مھدی و مھدویت«مراجعه کنید به کتاب  -١
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فه ی. خلشدت یافتاو و دعوتش  ی هینکه قضیتا اادامه داد مختلف]  یان [به جاھایداع
خت و یببرد. اما او به مغرب گرن یر کند و دعوتش را از بید تا او را دستگیکوش یمکتف

دند و بر یاو و در صف او جنگ یانش در آنجا قرار گرفت. آنھا برایمورد استقبال داع
ملقب شد و  یدالله المھدید بن احمد] به عبیافتند. او [سعیھا تسلط  نیشتر سرزمیب

 .١رو امامت آنان استیت و پیادعا نمود که از آل ب
 یکه ادعا یعبارت بودند از: حاکم به أمر الله، کس یدین حاکمان دولت عبیبارزتر

ان خود را در تمام مملکت فرستاده بود تا اعتقادات مجوس یکرد و داع یت میالوھ
 یبن اب یالقدس از آدم به عل گفتند که روح یغ کنند. آنان میمانند تناسخ و حلول را تبل

 ست.افته ایبه حاکم به امر الله انتقال  یطالب و سپس روح عل
ل یتوان به محمد بن اسماع یاکم به امر الله، مـان حین داعیبزرگتر ی از جمله

فارس از  یکه فرد یبن احمد زوزن ین و حمزه بن علیمعروف به انوشتک یدرز
نگھداشتن  یعنیخود،  ی فهیاھره آمد تا وظـزوزون بود، اشاره کرد. او به ق ی منطقه

در شام  یا ان، فرقهیدیدولت عب یابودـبعد از نت حاکم را انجام دھد. یدعوت در الوھ
 ان را داشتند. یدینشأت گرفت که در واقع ھمان اعتقاد عب» دروز«تحت عنوان 

                                                           
اثر استاد محمد عبدالله عنان. » الله و أسرار الدعوه الفاطمیهالحاکم بأمر «مراجعه کنید به کتاب  -١

کند دولت عبیدی  مؤلف در این کتاب تالش زیاد و خوبی را در جمع آوری دالیلی که ثابت می
مجوسی بوده و ھیچ ارتباط و نسبتی با آل بیت ندارند، مبذول داشته است. و از جمله مورخینی 

عبارتند از: باقالنی، ابن شداد، ابئ حزم، ابن خلکان، مقریزی و  داده اند، یکه بدین مسئله، گواھ
ی زمانی نزدیک به عبیدیان  ابن حجر که ھمگی آنھا ثقه و مورد اعتمادند و ھمگی در دوره

ھا از  گویند عبیدی اند. سپس مؤلف نظر برخی از مستشرقین و شرق شناسان را که می زیسته
ی آن، به طور قوی بر آن رد داده و بطالن  بحث درباره کشد و با بیت ھستند، به چالش می آل

ھای استاد عنان، سخن سیوطی در  کند. به صحبت قولشان را با دالیل علمی قاطع تبیین می
کنیم: به راستی که عبیدیان پلیدند و فاطمی نیستند. و امام ذھبی  یتاریخ خلفا را اضافه م

 فه. تاریخ خلفاء.فرماید: آنھا چھارده متخلف بودند نه خلی می
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ل حکومت آنان بودند و والء و یھا در اوا یدیمشخص است که قرامطه، بردگان عب
افت یات رھبرشان حسن بن بھرام دوام یھا در طول ح یدیآنان از عب یرویمواالت و پ
  .١خود ثبت کرده است ی ن الله آن را در نامهیکه معزالد

 ین خصومت و دشمنیفرستاد. اما ا یحسن بن احمد قرامط یکه آن را برا یا نامه
د و اختالف در یبه وجود آ یریان] درگیان و قرامطیدین دو طرف [عبیباعث نشد که ب

 خواھد، باشد. یکه م یله و قومیعت بشر قرار دارد. حال از ھر قبیطب
نکه ین شده بودند، تا ای، سبب وحشت مسلمیدین گروه متجاوز و ستمکار عبیا

آمد و با نابود کردن آنان، مسلمانان را از شر آنان  یوبین ای، صالح الد٥٦٨درسال 
 نجات داد.

 است؟! یک اتفاق تصادفین یا ایآ
ان به فارس یدیعب ان ویه، قرامطیبو است که اصل و نسب آل یک امر تصادفین یا ایآ
 گردد؟! یبرم

نکه ی[و بدون علت] است؟! ا یک امر اتفاقیگر است یکدید آنان مشابه ین که عقایا ایآ
 .تواند داشته باشد؟! یم یشت است چه علتتو زر ید مزدک و مانید ھمان عقاین عقایا

است؟!  یتصادف ی ک مسئلهیک به ھم ظھور کردند، ینزد یھا نکه آنان در زمانیا ایآ
که آنھا  نی. ا ٢٧٨ان در سال یو قرامط ٣٣٤ه در سال ی، آل بو٢٩٦ان در سال یدیعب

ان در یه در عراق، قرامطیبو آل م کردند،یجھان اسالم را [به چند قسمت] تقس
 .باشد؟! یک امر اتفاقیتواند  یان در مصر و شام، میدیعربستان و عب ی رهیجز شبه
 .شوند؟! یع وارد میاز دِر تشآنان  یتمام یا به طور تصادفیآ
ن گمراھان ھستند و ین دشمنان تمام ایدتریکه مسلمانان اھل سنت، شد نیا ایآ

ک امر یکنند،  یم یه آنان ھمکارین علیدشمنان اسالم و مسلم ینکه آنان با تمامیا
 .است؟! یتصادف

                                                           
الحاکم بأمر الله و أسرار «ی معزلدین الله را در کتابش  اد محمد عبدالله عنان رساله و نامهتاس -١

اثر مقریزی چاپ استانبول، نقل » اتعاظ الحنفاء«ای خطی در کتاب  از نسخه» الدوله الفاطمیه
 .٣٧٥کرده است، ص 
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 دوباره بازگشتند
 یاسالم یند و اراضنمودف یعباس را تضع یان، دولت بنیه و قرامطیبو ان، آلیدیعب
که  تا آنجارا در ھر جا که قدم نھادند، رواج دادند.  هدقاد زنی، کفر و عقانمودهم یرا تقس

. ده بودیھا به لب رس د و جانیایب ھا از حدقه در ن گناھان] چشمیک بود [از شدت اینزد
نمود. و ان پاک ین شام و مصر را از مجوسیبرخاست و سرزم یوبین ایالد الحص سرانجام

 مسلمانان اعاده کرد. یرا برا ج یسنت مصطف
ھا سر  یگر باطنید - ٥٦٨در سال  -ن یمسلمانان گمان کردند که بعد از صالح الد

� ان را بکشدـآن أل خداوند -آورند. اما  یبر نم انه یو مخف یِسرّ  یھا تیاره به فعالـدوب 
. افتیک رشد و نمو یتار یھا آنان از داخل سرداب یمخف یاـھ و سازمان دآوردن یرو

ان که یرا در زمان عثمان ییاروپا یھا تختیدِر پا یاسالم یھا بود که ارتش ین در حالیا
 دند.یکوب یآنان جھان اسالم را متحد ساخت، م ی لهیبه وس أل خداوند

خود که  یمیکردند که با اعتقادات قد یھا خود را آماده م ین زمان باطنیدر ھم
ند. یرون آیان بـشیھا ھا و النه ر اسم در آن رخ نداده بود، از سوراخییجز تغ یرییچ تغیھ
ون و یان، حشاشـیریان، نصـیا، دروزـھ یانیان، قادـیان، بھائـیه عبارت بودند از: صفوـک

 ان.یلیاسماع
با  یفا کنند. برگشتند تا با دوستیخود را دوباره ا یمیھا بازگشتند تا نقش قد یباطن

ا، پرتغال، یتانیند. آنھا با برین عمل نمایه مسلمیآنان عل یھمکارو  أل دشمنان خداوند
 نمودند. یھمکار یصریق ی هیفرانسه و روس

 ند.یتکه نما را تکه یآنان دوباره بازگشتند تا وحدت اسالم
ران یخ ایه با تاریلیت و اسماعیه، بھائیه، نصریبپرسد: چرا دروز یممکن است کس

 .اند؟! ن شدهیعج
وجود ندارد. اما  یریا نصی یران دروزیاکنون در ا گفت که ھم دیدر جواب با

را  یریو نص یھم که مذاھب دروز یران ھستند. اما کسانیان در ایھا و صفو ییبھا
 بودند. یس کردند، فارس و مجوسیتأس

ز ین یزوزن یر بود. حمزه بن علینم یو از بزرگان بن یک فارس مجوسیر یمحمد بن نص
نموده و  یم مطلب را طوالنیخواھ یران بود. نمیزوزن در ا ی از منطقه یک فارس مجوسی

ان ھستند، ـا عدنیگفتند از نسل قحطان  یا که مـھ یریا نصـیبر اقوال [و اعتقادات] دروز 
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چون  یانیان ھمان اعتقادات مجوسیریم. اما در ھرصورت اعتقادات دروز و نصیرد بدھ
 ن مسئله را انکار کند.یتواند ا ینم یاعتقادات مزدک بود و کس یشت و برخت، زریمان

ان که یریران و نصیق ایمحکم و عم یھا ین کتاب از ھمکاریا یاسیدر بخش س
شود، به طور خاص  یشتر میتر و ب یناشی از آن روز به روز قو یھا نامه مانیھا و پ هیپا

 م کرد.یبحث خواھ
ک گذر ین یم. و ایکن یھا بحث م یریھا و نص یدروز ی ن فصل دربارهین در ایبنابرا

 یاست که اصل و اساس ید باطنیجد یھا ن حرکات و جنبشیع از مھمتریو عبور سر
 دارند. یعیش

 انیصفو
بودند.  یپادشاھان فارس بعد از فتوحات اسالم یھا از خانواده یا ان خانوادهیصفو

س نمود و سپس یجان تأسیآذرباالدی دولت آنان را در یم ١٥٠٠در سال  یل صفویاسماع
 تخت دولتش قرار داد.یز را پاید و تبرینفوذ آن را در شروان، عراق و فارس وسعت بخش

ان یعیامام ھفتم [امام ھفتم ش ی اعالم کرد که او از سالله یل صفویاسماع
عه است. ین دولت، شیه دـن اعالم کرد کیکاظم] است. او ھمچن ی، موسیجعفر
تحت تسلط او  یھا نیسرزم ت قاطع را دریسنت که آن موقع اکثرا اھل ـل بیاسماع

 بود. ٦٥ز، نسبت اھل سنت حداقل %یداشتند، به جنگ پرداخت. فقط درتبر
س که یم) به کمک انگل١٥٨٨ -١٦٢٩( یدولت فارس در زمان شاه عباس صفو

 د.یرس ییران برپا کرده بود، به اوج شکوفایدرا یا انهیآنھا مرکز و آش یبرا یو
 .١یرلیو ِسر روبرت ش ین مستشاران او عبارت بودند از: ِسر انتونیبزرگتر ی از جمله

س از او و یت انگلیحماگیری از جنگ دولت عثمانی با اتریش و  ا بھرهـعباس بشاه 
را بر  ییھا یروزی، توانست پیھا در دولت عثمان از ضعف و آشوب یریگ ن بھرهیھمچن
 ان به دست آورد.یعثمان

نگونه گواھی یشاه عباس اول که شاھد زمان او بوده است، ا ی از خانوادهفردی 
 دھد: می

با انگلستان، فرانسه و ھلند آغاز  یھا درمنطقه، روابط تجار یبه دنبال ظھور پرتغال«
، در ھنگام اعتال و ینیو د یک، فرھنگیپلوماتین روابط منشأ روابط در سطح دیشد. ا

                                                           
 .٥٠٢اسالمی اثر بروکلمان، ص  ھای تاریخ ملت -١
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در کشور و  یاساس یراتییم شد. تغ١٥٨٧س در سال شاه عباس اول در فار ییشکوفا
ن بود یجاد نمود، ایکه شاه عباس ا یاسیج تحوالت سیدر رابطه با غرب آغاز شد. از نتا

از کرد و به تبع آن، ـرا در کشورش ب ین نصاریھا و مبلغان د شیای کشـکه او پ
[غرب] وارد مملکت شدند. سپس  یگران و مزدوران جنگ ھا، صنعت پلماتیتاجران، د

 .١ران بنا کردندیساھا را در ایسه و کلیھا، کن یغرب
را  یرانیان این بودند که با قرار دادن مشھد به جای مکه، حاجیان به دنبال ایصفو

 یبا پا ٢ح امام رضایش قداست ضریافزا یبرا یبدانجا بکشانند. خود شاه عباس صفو
ان باشد. از آن زمان به یرانیا یبرا یا تا الگو و اسوهبرھنه از اصفھان به مشھد رفت، 

 .٣ران شدیان ایعینزد ش یل به شھر مقدسیبعد مشھد، تبد
ان و ینکه عثمانی. م حکومت کرد تا ا١٧٢٢میالدی تا  ١٥٠٠ ه از سالیدولت صفو

ان بر سر کار آمد. که یافشار ی ھا آنھا را شکست دادند. پس از آنان سلسله افغان
اجار حاکم ـق ی ان، خانوادهیان زمان افشاریان آنان شھرت دارد. پس از پایدرم نادرشاه

 یپھلو ی افت و به حکومت خانوادهیادامه  ١٣٤٤ران شدند. که حکومت آنان تا سال یا
 عه بودند.یز شیه نیه و قاجاریان ذکر است که افشاریشد. شا یمنتھ

خود  یو باطن یشخص شاه عباس بزرگ، دولت فارس ی لهیان به وسین صفویبنابرا
را برپا کردند و با مسلمانان اھل سنت به جنگ پرداختند. آنھا با دشمنان اسالم 

ھا و  سهین بار جرأت ساختن کنیاول یکرده و برا یس و پرتغال ھمکاریھمچون انگل
ت و رھا یحین مسیشان و مبلغیار و عنان کشسافتند و با باز گذاشتن افیساھا را یکل

توسط آنان و بلند کردن  یاسالم یھا نیھای فساد در سرزم نهیکردن آنان، زم
 شرک و الحاد را فراھم ساختند. یھا پرچم

رفت تا توجه مردم را از  - ارت مشھدیز -که شاه عباس بزرگ به حج مشھد  یھنگام
و  یدیعب ره و روش حاکم به امر اللهیمکه به آنجا منحرف سازد، در اذھان مردم، س

 ه را زنده ساخت.یم، حاکمان آل بویملک الرح

                                                           
 .١٠٠اثر سلیم واکیم، ص » ایران فی الحضاره« -١

علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی بن زین العابدین بن  -٢

 .سحسین بن علی بن ابی طالب 
 .٧٦تألیف حسن محمد جوھر و محمد مرسی ابواللیل، ص » ایران« -٣
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ت ین بھائیا دیت و یباب ی دهیدعوت به عق یرازین شیدر زمان شاه عباس، صدرالد
گونه  نیا پرورش یبرا یزار د شاه عباس بزرگ مرتع و چمنیرا آغاز نمود. افکار و عقا
 افکار منحرف و پوچ بود.

ان و شاه عباس بزرگ بحث یصفو ی ارهکه درب یعه، ھنگامیش ین امروزیمورخ
آن به مشھد  یدھد او مردم را از حج منصرف و به جا یرا که نشان م یلیکنند، دال یم

ن اقدام او بود و یدر ا یسبب یند: ظلم دولت عثمانیگو یآورند و تنھا م یکشانده است نم
او به عرب بود.  ی عالقهکرد، نشان از احترام و  یارت مینکه او قبر امام رضا را درمشھد زیا

 .١یاعتقاد ی ک مسئلهیاست، نه  یاسیس - ندیگو یھمانطور که م - ن مسئلهیبنابرا

 تیبھائ
بود،  یدوازده امام یباشد. او فرد یم یرازیمحمد ش یرزا علین فرقه میمؤسس ا

ش ید خویآن مذھب جد ی لهینموده و به وس یآور سپس نظرات و آرا و تفکراتی را جمع
 اختراع نمود.را 

 یبرا ابـشت، فکر وجوِد در و بتن زریز دتفکر حلول و ا یھودی یھا ییاو از سبأ
رزا سپس یمزدا وجود دارد. م یبرا یکه درگفت  می شتتان را اخذ نمود. زرـامام پنھ

له او را بر ین وسیبد أل افته است. خداوندیدر او حل شده و حلول  أل گفت: خداوند
 مذھب ھم بوده است. یلیت، اسماعیرزا قبل از بھائیگرداند. م یروز میخلقش پ

فارس به دور آن دعوت  یمیالدی آغاز کرد و اھال ١٨٢٠رزا دعوت خود را در سال یم
شاه در تقابل قرار گرفت و شاه او را در سال  یھا جمع شدند. دعوت او سپس با طمع

ن یافت. او بھترـیز ادامه یپس از مرگش ن یمیالدی اعدام کرد. اما دعوت و ١٨٥٠
مساوات  یار انتخاب کرده بود. او بھاء الله بود که نداـن کیا یآموزان خود را برا دانش

قائل  ی، مسلمان و نصرانیھودین یب یچ فرقیھا را سر داد و ھ انسان ی ن ھمهیمطلق ب
 نبود.

کرد و  ن زن و مرد قائل نبود و نماز جماعت را باطل اعالمیب ین تفاوتیاو ھمچن
ت، تمام ید، سرداد و در نھاینام یم یاسالم ید و بندھایدور انداختن آنچه که ق یندا

 و باطل خواند. یاسالم را ملغ یھا حالل و حرام
                                                           

دفع تھاجم بر شیعیان «ثر محمد حسین زین، فصل ا» شیعه در تاریخ«مراجعه کنید به کتاب  -١
 ، نشر داراآلثار بیروت.٢٥٢، ص »ایران
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 یفارس یدر مدح و بزرگداشت او سرودند. بھاء الله کتاب یادیز ی، سرودھایاران وی
قدس«به نام 

َ
ن یو اعتقاد داشت که اف کرد ین کتاب) تألیتر عنی مقدسی» (کتاب أ

دن بھاء الله، یتر است. بعد از به ھالکت رس ل و قرآن مقدسیکتاب از تورات و انج
ن یافت. نام او ھمچنیمیالدی انتقال  ١٨٩٢به پسرش، درسال  یزعامت و رھبر

 اعظم بوده است. ی ا شاخهیعبدالبھاء 
 یھا نیشتر سرزمیھا که بر ب یسیت و کمک را از انگلیت انواع و اقسام حمایبھائ
 یت نکند، در حالیا حماـس از آنھیافت نمود. چگونه انگلـیتسلط داشتند، در یاسالم
 م شدن و تواضع در برابر استعمار.یتسل یعنین یان جھاد را باطل کردند و اـکه آن

�ران یان در ایامروزه بھائ ت یفعال - افتندیکه در آن نشأت گرفته و پرورش  یکشور 
 فعالند. ین اشغالیکا، ھند و در فلسطی، اروپا، آمریعرب ین در کشورھایدارند. ھمچن یادیز

] متأثر گشت و با یا فراماسونی ینیضد د یِسر یھا ت [انجمنیبھاء الله از ماسون
ه یان به تقیعیر شیھا مانند سا یان ذکر است که بھائیرھبران آن ارتباط برقرار کرد. شا

 دارند. یم نگاه یر از خودشان مخفید را بر غخون یمان دارند و اصل دیا
به اسالم ندارد،  یچ ربطینکه ھین مذھب و ایر ایاسالم در تکف ین حال علمایدر ع

 .١اجماع دارند
د. ینام یانیدر ھند نشأت گرفت که نام خود را قاد یا ت، فرقهیبھائ یھا بیتحت فر

ان) بر ینش (قادیبودن به سرزمن اسم به خاطر منسوب یمؤسس آن غالم احمد بود و ا
 آن نھاده شد.

جھاد را سر  یلیتعط یمورد انتظار است و ندا یکرد که او مھد یغالم احمد ادعا م
داد که مسلمانان مشغول جنگ با اشغالگران  یرو یاو در زمان ی داد. ظھور فرقه

طور که جاد و آماده کردن غالم احمد بود، ھمانیا یبانس پشتیبودند و انگل یسیانگل
 یا گسترده یھا تیه فعالیانیت قرار داشتند. قادیبھائ ی س] فرقهی[تأس یبانقبًال پشت
 دارد. ین اشغالیدر فلسط

                                                           
 -از احمد امین» مھدی و مھدویت«ی بھائیت به مصادر روبرو تکیه کردیم:  مان درباره در بحث -١

 از محمد ابوزھره.» مذھب اإلسالمیه«
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 هیرینص
و از بردگان  یامام ی عهیش یر فردیر ھستند که محمد بن نصیروان محمد بن نصیپ

او وجود دارد،  سوی به یکه در نیر است!! او تفکر امام جائب (مسافر) را و اینم یبن
ر در یفارس بود، از محمد بن نص یھودیک یکه  یصانیمون قداح دیاختراع کرد. م

 گرفته بود. یشیدر امام جائب پ سوی بهدعوت 
امت و زنده شدن یاند و ق یم بودن عاَلم ھستیان قائل به تناسخ ارواح و قدیرینص

پروردگار است.  یاست که علن ین آنان ایز در دین چیتر یاصل کنند. یدوباره را انکار م
) نصیریانس عمر بن خطاب است. (لعنت خدا بر یحجاب، سلمان در و باب و ابل جمحمد 

 از عمر قرار دارند.بعد  ش، ابوبکر و عثمان بن عفان یتطانیش ی ند در رتبهیگو یو م
اشغال کنند و  یبیصل یھا ن شام را در جنگی، سرزمیان باعث شدند تا نصاریرینص
ه یاور تاتارھا در جنگ علیالمقدس شدند. آنان کمک و  تیسبب سقوط ب نیھمچن
ه یستم بر آنان تکیقرن ب ین شام در ابتداین بودند. فرانسه ھنگام اشغال سرزمیمسلم

آنان به  یبرا یبرای آنھا برپا و رب و پروردگار یاستعمار فرانسه، دولت ی هیر سایکرد. در ز
 .١مان مرشد بودیآنان ساخته بودند، سل یان برایرانسون پروردگار را که فیوجود آمد. ا

 یطره و تسلط دارند و برایه) سین شام (سوریاز سرزم یآنھا امروزه بر جزء مھم 
زند و با یر یآن فراھم شود، نقشه م یکه فضا ین، در صورتیاسالم و مسلم ینابود
ن یبر کفر ا حال کنند. مسلمانان در گذشته و یم یکا ھمکاریران و آمریل و ایاسرائ

 .٢فه، اجماع دارندیطا

 انیدروز
 یو از اھال یفارس و مجوس یکه فرد یاحمد زوزن ین مذھب را حمزه بن علیا

القدس از آدم  که روحگفت  می قائل به تناسخ و حلول بود و یس نمود. ویزوزن بود، تأس
 افته است.یانتقال  یدیبه حاکم به امر الله عب یطالب و سپس روح عل یبن اب یبه عل

                                                           
 .٩٧الدین الخطیب، ص از ذھبی با تحقیق محب » منھاج االعتدال«مراجعه کنید به  -١

بینیم چگونه بشار اسد نصیری  شود که امروز می در اینجاست که صداقت گفتار مولف آشکار می -٢
 -به قتل عام مسلمانان شام برخاسته و با شعار مقاومت علیه رژیم صھیونستی و آمریکا و با 

گناه شمشیر  مسلمانان بیاگر نگوییم با ھمکاری ظاھری آنان به روی  -حداقل چراغ سبز آنان 
 .کشیده است. مترجم
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معروف به  یل دروزیحمزه بن محمد بن اسماع ین شاگردان ویاز مشھورتر
 یباشد. حمزه و شاگردش محمد دروز ین مذھب به او منتسب مین بود که ایأنوشتک
ختند. حاکم به یبه بار آمده، از مصر گر دند افتضاحیه امرشان رسوا شد و دنکیبعد از ا

نتوانست مانع خشم و نفرت مسلمانان از آن دو شود. آنھا از مصر  یدیامر الله عب
خود، به طور  یبا ھم به انتشار مذھب الحادھردو  بالد شام رفتند. در آنجا سوی به

خود بر پا  یرا برا یان توانستند در لبنان دولتیپرداختند و به مرور زمان، دروز یسر
 ھا روبرو شد. یسیانگل ی جانبه ھمه یھا قیسازند و دولت آنان با تشو

از فرزندانشان  یحضور دارند و تعداد ین اشغالیه و فلسطیھا در لبنان، سور یدروز
 یبرا یدولت ییبرپا یاند و برا به استخدام در آمدهل یبه طور داوطلبانه در ارتش اسرائ

آنھا را برای  یستیونیکنند. دشمن صھ یه و لبنان تالش میاز سور یخود در قسمت
 کند. یت مین ھدفشان حمایو محقق ساختن ا دنیرس

ه یاز فرزندان آنان در ارتش سور یادیم که تعداد زینیب یه میبه عنوان مثال در سور
 کنند. یعمل م یستیونیدشمن صھ یمشغول بوده و به عنوان جاسوس برا

آنان، مخصوصًا در مناطق  یجاسوس یھا از شبکه یه تعدادیدستگاه اطالعاتی سور
 ر کرد.یدر جوالن را کشف و دستگ ین اشغالیمجاور فلسط یاھ هیو قر

 یھا یھا و گرفتار بتیمیالدی مسلمانان در جوالن و اردن، مص١٩٢٧در جنگ 
دند. آنھا به کھن ساالن یل بودند، چشیه در ارتش اسرائـان کیدروز یرا از سو یادیز

 سخت آنان وجود نداشت. یھا قلب در یچ عاطفه و دلسوزیکردند و ھ یھم رحم نم
بودند که  یجات فراوان و خائن از دسته یمیالدی آنھا ستون پنجم١٩٧٣در جنگ 

ان در ـاز آن یکردند. تعداد یم یانت و جاسوسـیدشمن] خ ی، [برایشرق ی در جبھه
آنان که در  ین فرماندھان نظامیاز بارزترام محاکمه شدند. ـبه ھمین اتھن جنگ یادیم
 ق حالوه بود.یاعدام شدند، سرھنگ توف یستیونیارتباط با دشمن صھ ی جهینت

که آنھا را اعدام کردند، فرزندان اھل سنت بودند، نه  یان ذکر است، کسانیشا
 .یریرھبران خائن نص

 یدانند، به خوب یات آنان را میخ و واقعیھا بوده و تار یکه در مجاورت دروز یکسان
گاھند که آنھا در حال آماده  ک دولت در جوالن، حوران، شوف، ی ییشدن برای برپاآ

ن یھستند. بنابرا ،امتداد یافتهن تدمر و اردن و عراق یکه ب ییجبل حوران و صحرا
 یزندگ یاشغال نیخود که در فلسط یبرادران دروز ان در ارتباط دائم بایدروز
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دارند که  یستیونیبا دشمن صھ یدائم ین آنان روابطیکنند، ھستند. ھمچن یم
 اند. ن ارتباطات را کشف و برمال ساختهیاز ا یھا برخ روزنامه



 

 

 

 :فصل چهارم
 یران در زمان آل پهلویا

 یران و پھلویا •
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 یران و پهلویا
با دور شدن از وطن خود به تھران آمد و چند سال در  یسالگ ١٨رضاخان در سن 

خود را به دست  یکرد تا خرج یھا کار م خانه ھا و قھوه یتھران ماند. او در غذاخور
 وندند.یحت کرد که به نظام بپینکه دوستش به او نصیآورد. تا ا

چرا که  نمود، فورًا او را قبول کرد. یادگان معرفـپ ی که خود را به فرمانده یھنگام 
او شد و او را مسئول اسطبل پادگان و  یمتر بود. آن فرمانده پارت ٢قد او در حدود 

به  یک سرباز عادین کار را ترک کرد تا به عنوان یوانات آن کرد، بعد از چند ماه ایح
از خود در کارش نشان  یادیت زیلشکر لرستان ملحق شود. رضاخان استعداد و فعال

 افت. یع یس گردان ترفیگروھبان و رئ ی درجهنکه به یداد. تا ا یم
ا ـرفت ت یباال م یگریپس از د یکی یظامـن یاـھ ان رتبهـب از نردبین ترتیاو به ھم

 ١س پادگان ھمدان شد.یدر تھران و سپس رئ ینظام یھا پادگان از یکیس ینکه رئیا
که  هید روسیجد یستیران داشت و از نظام کمونیدر ا یاتیح یا مصالحیتانیبر
ف است و یدانست که احمدشاه قاجار ضع یس مید. انگلیترس یران بود، میا ی هیھمسا

که کشورش را محاصره کرده است، مقابله کند. انگلستان  ییتواند با خطرھا ینم
تًا ین کار در چند مرحله صورت گرفت و نھاید و ایت برگزین مسئولیا یرضاخان را برا

رضاخان خود  ١٩٢٥کنار رفت و در سال  یادشاھمیالدی احمدشاه از پ١٩٢١در سال 
 داد. یرا پادشاه قرار داد و به خود لقب پھلو

ن یاعالم کرد و زن او اول یرا ملغ یحجاب شرع یرضاخان پھلو ١٩٢٦در سال 
س ی، حجابش را از سرش برداشت. سپس او به پلیک مراسم رسمیبود که در  یکس

کنند، حجاب را  یخود را رد م ی از ملکه یرویکه پ یدستور داد تا با فشار و زور بر زنان
نکه بدون یشد، مگر ا یارج نمـخ ی خود انهـاز خ یا چ زن محجبهیھ ان بردارند وـاز آن

توانست  یآورد و تا آنجا که م یادرش را از سر او در مـس به زور چیگشت. پل یحجاب برم
علت فشار آوردنش بر زنان، در  ی که از شاه درباره یھنگام .کرد ین میبه آن زن توھ

ده شد، یکرد، پرس یھم او را در محقق ساختن ھدفش کمک م یخیتار یھا که اتفاق یحال
 .؟!»نمیاه ببیس یھا کشورم را پر از کالغ یصبرم به سرآمد. تا ک«نگونه جواب داد: یا

                                                           
 .١٧٢تألیف دکتر موسی موسوی، ص » ایران در ربع قرن« -١
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اعالم و قانون  یعت اسالم را ملغی، احکام شریمیالدی رضاخان پھلو١٩٢٧در سال 
 ھا را بر اساس قانون فرانسه وضع نمود. ر مجازاتیو سا یمدن

جمع شد و سپس در  یدر مدارس دولت ینیمات دیمیالدی درس تعل١٩٣٠در سال 
زبان  یبه جا یزبان فارس یریادگیاعالم شد و  یرالزامیرستان، غیو دب یمدارس ابتدائ

 د.یرا اعالم گردان یعرب
از او  یروید و پیکمال آتاتورک بود و ھمواره به دنبال تقل یمیرضاخان دوست صم

ن یدار آتاتورک برود. بنابرایبه د ١٩٣٤سبب شد تا رضاخان در سال  ین دوستیبود. ا
 کامل و مطابق با آتاتورک بود. یه اسالم صورتیرضاخان در جنگش عل

ل یتبد» رانیا«ر داده و به ییبود تغ» فارس «اسم حکومت را که  ١٩٣٥او در سال 
 نمود. 

انتشار الحاد و جنگ با  یس برایانگل یاست ھجومیس یدر اجرا یرضاخان پھلو
د و یتبع ١٩٤١مانانش او را در سال یپ نکه ھمید تا ایورز یاسالم، ھمچنان استمرار م

ران ید ایران قرار دادند. محمدرضا، شاه جدیپسرش محمدرضا را به عنوان شاه ا
با جاسوس  یبود. او ارتباطات مستحکم» ژنو«ک ینزد »زهرو« ی آموز مدرسه دانش

ت و آماده یس در تربیانگل ی وهین اسلوب و شیسو بروان، داشت. ایا، میتانیاطالعات بر
 ساختن حکام و شاھان بود.

الزم به کشورش برگشت و دوست و استادش  یشاه پس از به دست آوردن آمادگ
ا زن شاه در خاطرات خود یبرخاست داشت. ثرن او بود و با او نشست و یبروان ھمنش

در «د: یگو ینکه شاه شده بود، میسو بروان، پس از ایمحمدرضا با م ی رابطه ی درباره
ن ین به تعجب وانداشت که روابط بیشتر از ایز، مرا بیچ چیکه با شاه بودم، ھ یمدت

ھرچیز  ی دربارهتوانستم از شاه  یده بود. من میچیو پ یسو بروان، چقدر قویشاه و م
 .»ت بروان و روابطش با او سؤال کنمیر از شخصیغ

ل یت شناختن] دولت اسرائی، به [رسمیران، محمدرضا پھلوی، شاه ا١٩٤٨در سال 
ن روابط جز در زمان مصدق یبا آن کشور برقرار نمود. ا یاذعان کرد. و روابط محکم

 ین روابط به حالت قبلیقطع نشد. پس از کنار رفتن مصدق از منصب خود، دوباره ا
ن روابط را یتر کرد و محکم یل صحبت میخود از اسرائ یخود بازگشت. شاه در سخنران

ارات یل، استقبال نموده و اختیل، دوریر اسرائیبا آن برقرار کرد. او در دربار خود از سف
 داد. یبه و یادیز
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در وزارت  حضور داشتند. تنھا یھودیلشکر از کارشناسان  یاھیک سیران یدر ا
ھا و  ان شرکتیھودی. ندداشت از آنان حضور یمھندس کشاورز ٢٠٠ش از ی، بیکشاورز

آنان به  یبرا یک مرکز مھم اقتصادیداشتند و تھران  یا مؤسسات پراکنده و گسترده
 رفت. یشمار م
ن یا یھا تین شخصیران داشتند. از مھمتریدر ا یادیز نفوذ و قدرت زیھا ن ییبھا

ر یدا نخست وزیپزشک مخصوص شاه، عباس ھو یادیق ایبودند از: فرگروه عبارت 
سابق و  ی ر خارجهیا آمد، عباس آرام وزیبه دن ییبھا ین از پدریسابق که در فلسط

د آموزگار نخست ین جمشیال و ھمچنیون و در رأسشان ثابت باسیزین ارشد تلویمسئول
 دفاع، بھداشت و آب. یر سابق، وزرایوز

ل، یاسرائ یبانیپشت یماھایھواپ - انین مقدس بھائیسرزم -عکا موسم حج بهدر 
در  یالت فراوانیران تسھیکردند. حکومت ا یآنجا منتقل م سوی بهران یھا را از ا یبھائ
 .١را با خود ببرند یزیداد و آنھا آزاد بودند که ھر چ یار آنان قرار میھا دراخت نهیزم یتمام

ت از او را به عھده یکا حمایچھل و پنجاه آورد و آمر یھا س، شاه را در دھهیانگل
ران را ینکه مصدق ایو سرباز دادند و او را پس از ا یگرفت و به او اسلحه و کارشناس نظام

در  یریترک کرد، دوباره بازگردانده و حاکم کردند. محمدرضا پس از بازگشتش ھمچون اس
ران را یز ایکا نیکرد. آمر ینم یچیپکا بود، که از دستورات آنان سریدست اطالعات آمر

که قدرتش  یقرار داد. شاه ھنگام یعرب ی رهیجز ت از مصالح خود در شبهیحما یبرا یمرکز
نکه، یکرد و پس از ا ج بحث مییخل ی خود در منطقه ی طلبانه توسعه یھا اد شد، از طمعیز

 ر را اشغال کرد:یز یر عربیج را ترک کرد، شاه جزایمیالدی خل ١٩٧١انگلستان در سال 
مه و تنب کوچک که در یک رأس الخیک شارجه، تنب بزرگ نزدینزد یابوموس

از تنب بزرگ قرار داشت. شاه صراحتًا اھداف خود را اعالم کرد و  یلیما ٨ ی فاصله
 .»کند یزیر هیج پایخل ی نده دربارهیخود را در آ ینظام یھا د نقشهیران بایا«گفت: 

 یج فارس خارج شده تا به جایروھا از خلیم که نیدوست ندارما «اضافه نمود:  یو
أله ھرگز اتفاق ـن مسیوجود ندارد که ا ید و شکـرنیقرار گ یگرید یروھایآنھا ن
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 ٧٩         ی به تاریخ ایران اهگباب اول: ن

 یین منطقه منوط به [حضور] ماست. و ما توانایدر ا یرانیکشت یافتد و آزاد ینم
 .١»میخود را دار یھا برآورده ساختن خواسته

ھا را  فارس ی د تا مجد و عظمت گذشتهی، شاه کوشیو قوم ینید ی نهیدر دو زم
 یرانیکرد] که ملت او ا د میی[و تأکگفت  میھرچیز  اء کند. در ھر مناسبت قبل ازیاح

ت یبشر یخوشبخت یت براین مجوسیو اساس د یکه مبادگفت  می نگونهیھستند و ا
 ست.یاست و کمتر از اصول اسالم ن یکاف

مخصوص به خودش  ی ھرکس شاه را در کتابخانه«د: یگو یم یموسو یدکتر موس
و  یمباد یعنیگانه،  د که بر آن عبارت سهید یرا م ییکرد، حتمًا لوحی طال یمالقات م

ن یک. او ایک و گفتار نیک، کردار نیشت نوشته شده بود: پندارنتن زریاصول معروف د
 .٢»آن شاد شود ی صبح با مطالعه اش قرار داده بود تا ھر از کتابخانه یا کتاب را در گوشه
ن یا کند و در ھمیاح ،ان را از نویکرد تا عادات و رسوم و آداب ساسان یشاه تالش م

ران ھمچون عرب، ُکرد، ترکمن و بلوچ فشار آورد و یر فارس در ایغ یھا تیزمان بر اقل
 د.یجنگ یبا آنان م

ن خود یمیالدی از د١٩٥٥خواھر بزرگ شاه به دست بولس دوم در سال  شمس،
ب و انتشار یبرپا ساخت و به حمل صل ییسایشد و در کاخ خود کل یبرگشت و نصران

 کرد. ین مردم، افتخار میت در بینصران
خوان  تھران آوازه یھا ھا و کاباره ح گاهیازدواج کرد که در تفر یه با کسیریملکه خ

 ر فن شد.یرد و وزرا ترک ک یخوان پس از ازدواجش با او آوازه یبود. و
قاچاق مواد مخدر در  ی ن مؤسسهیر بزرگتریشاه ھم مد یاشرف، خواھر دوقلو

ا، ھمسر سابق شاه یکردند. ثر یدر کاخ شرکت م ینینش جھان بود. آنھا در مراسم شب
در آن موقع اوج مراسم به ساعت کند:  یف مینگونه توصین مراسمات را ایاز ا یکی

 یکبار حاضران صدایھر چند وقت شد.  ھا خاموش چراغد. سپس یصبح کش ی هیاول
قت کشف یه سرعت حقـشد. ب ینوار، پخش م یه از روـدند کیشن یرا م یپارس سگ

 .٣»آورده است یسگ در م ین شاه بوده که صدایشد که ا می شد و معلوم یم
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ران ین عموم جوانان در اینشد، بلکه مواد مخدر ب یفساد محدود به دربار شاھنشاھ
از  یگرین موضوع در قسمت دیل ایر شد. تفصیالحاد فراگفساد اخالقی و منتشر شد. 

 .١ن کتاب خواھد آمدیا

 جهینت
م. و موضع یران را عرضه داشتیخ ایاز تار ین باب، ما قسمت مختصریدر ا

ان یتا به امروز را ب ج در قبال اسالم از زمان بعثت رسول الله یمجوس یھا فارس
ک روز ھم دست از ی یمجوس یھا م که فارسیثابت نمود یل قطعیدالم و با یداشت

 ن، برنداشتند.ین دیرنگ و مکر و توطئه نسبت به این
م و اگر یرا ذکر نکرد یمجوس یباطن یھا حرکت ی ن مجال مختصر، ھمهیما در ا

 م.یکرد یدا میاج پی، احتیادیار زیفات بسیم، به تعداد تألین کار را بکنیم ایخواست یم
ن یا یع و از نقش رھبر ملحد مجوسیبه عنوان مثال ما از تصوف و ارتباطش با تش

 م.یبحث نکرد - حّالج -حرکت و جنبش
آن، حسن بن صباح و  یو مجوس ایرانیرھبر  ِخ یطور حرکت حشاشون و تار نیھم

 یران و اروپا را بررسیقا، ایه، ھند، آفریخ سوریآن در تار یامروز یرگذارینقش و تأث
چ یھ »بھره« ی دهیم که عقیشد یشد، متوجه م یھا آورده م نیم و اگر تمام اینکرد
 حشاشون ندارد. ی دهیبا عق یتفاوت

فراواِن  یھا ان، أغالبه، أدارسه و حرکتـین، حمدانیخ موحدیارـت یاز بررس ھمچنین
 یخیمفصل و ِصرف تار یم. چون قصد بررسیکرد یپوش  چشم ،یو باطن یمجوس
م از ذکر یاوریخ بیمراحل تار یجامعی از تمام ی م خالصهیخواست یتنھا مم و ینداشت

م، از یآنچه را که ذکر نکرد .میصرف نظر کرد یھا و اقوام باطن ن فرقهیا یخ و بررسیتار
 با موارد مذکور ندارند. یتفاوت ینظر اعتقاد
و  یباطن یھا حرکت ی م که: عصارهییم بگویتوان یم یخیتار ین بررسیطبق ا

ت و مزدک در یشت، مانوتمزدا، زر یھا است. پس حرکت یکیخ ی، در طول تاریمجوس
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ه، یبو ادقه، آلـه، زنیه، برمکیه، راوندیسانیک یھا با حرکت یخود، تفاوت یاصول کل
ان، حشاشون ـیریا، نصـھ یان، دروزـیبا صفو یز فرقیا نـان و قرامطه ندارد و آنھـیدیعب

 ھا ندارند. ییو بھا
بودند. از  ١ییو بودا یت، نصاریھودیان ین متأثر از ادیھا، ھمچن ھا و جنبش فرقهن یا

 یبیصل یھا دولت یآن با ھمکار یو اجرا یزیر که طرح ییھا اینجا به اسرار توطئه
 م.یبر یرفته، پی میصورت پذ یباطن یھا ر فرقهیھا و سا ستیھود، کمونی، یغرب

ت و معصوم بودن یبلند کردن شعار آل ب م کهیشو یمتوجه م یخیتار ین بررسیبا ا
 یباطن یھا و تمام حرکت یان، در اصل ھمان اعتقادات مجوسیعیش یامامان از سو

مان یگر براید ین بررسیبودند. بعد از ا ینیمقدس د ی ک خانوادهیاست که معتقد به 
دن به اھداف یھا از شدت و خشونت [برای رس یست که چرا امروزه باطنیب نیعج

شھروندان  یکنند و آزاد ق ترور نابود مییرند و دشمنان خود را از طریگ یبھره م خود]
 .نمایند؟! یرا از آنان سلب م

ھا و  یباطن یت [و اختالط زن و مرد] از سویانتشار اباح ی گر نحوهین دیھمچن
کش را به عنوان مسئول بر مردم  نکه چگونه اراذل و اوباش و افراد نادان و آدمیا

 ست.یآور ن کنند، تعجب یلت غرق میو رذ یپست یایکنند و کشور را در در یل میتحم
د در ھرجا، آنچه را که یجد یھا یم که چرا باطنیدان ی، میخین مطالب تاریبعد از ا

ست یالیست، سوسیالیسوس یھا ن آنھا با دولتیند. بنابرایگو یمناسب حالشان باشد، م
ان یطرفدار آن تفکر ھستند. در مقابله با داع یدار هیسرما یھا ھستند و با دولت

 زنند. یز خود را مسلمان جا مین یاسالم
 ن تناقضات است.یا یه سبب تمامیت و تقیآنان در سّر  ی وهیکه منھج و ش یبه راست

د ین عقایکه به ا یز، مادامینده نیھا در گذشته و حال بوده و در آ یباطن ی وهین شیا
  گونه خواھد بود. نیھم باشند، مان داشتهیفاسد ا

ھا را کشف کرده و به خاطر  رنگین نقشه و نیبر مسلمانان واجب است که ا
ن یقت ایخود، از آنان غافل نشوند. چراکه در حق یھا ن فرقهیب یاختالفات داخل

توانند به  ی، میباشد و در صورت وجود خطر خارج یاختالفات مانند ابر تابستان م
 بر آن غلبه کنند. سرعت
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 :فصل اول
 عه در گذشته و حالید شیعقا

 باشد: یر میشامل مباحث ز
 .آن ی ان دربارهیگرا ران و موضع اسالمیبه انقالب ا ینگاھ مین •
 .باشد ین میافضه در اصول و فروع داختالفات ما با ر •
 .رافضه ی ل دربارهیجرح و تعد یسخنان و اقوال علما •
 .روز استیان دیعیش از خطر شیان امروز بر اسالم بیعیخطر ش •
 .و متعصب یعیش یرھبر ینیخم •
 .عهیش ی ث دربارهیحد یاقوال علما •
  .با آنان وجود دارد؟! یا یکین ھا، نزدیا بعد از ایآ •
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 آن ی ان دربارهیگرا ران و موضع اسالمیبه انقالب ا یم نگاهین
 يشء ك، اليُعِجزُ كناصيه عباد كتُِذلُّ َمن �َشاء، �ِيَدِ و يا رَب تُِعزُّ َمن �َشاءُ  كُسبحانَ «

پاک و تو  ا؛پروردگار«. »ونكن َ�يَ �انلون اذا أردَت أمراً تقوُل هل و ِف اكبََ� ال كأمرُ و
عنان بندگانت  .. یگردان یل میذل ،یز و ھرکس را بخواھیعز ،یھرکس را بخواھ .. یمنزھ

به  .. ن کاف و نون استی. دستور تو ب. سازد یز تو را ناتوان نمیچ چیھ .. به دست توست
 .»دیآ یباش و آنھم به وجود م ییگو یم ییرا اراده نما یزیھرگاه چ که یا گونه

نمود و با فخر و غرور گام  یتکبر م ،رانیشاه ا ،یگفته شد که محمد رضا پھلو
ارزش و کوچک  یمربوط به دشمنان خود را در داخل و خارج ب داشت و مسائل یبرم

ج و سپس یدن خلیبلع یالزم را برا یھا ح خود بود و نقشهیپنداشت و مشغول تسل یم
 خت.یر یعرب م ی رهیشبه جز

جھان بود و  یھا ن سالحیدتریجد یز ارتش بزرگ خود که دارایشاه به تجھ
استراق  یھا اهـن دستگیدترین و جدیتر قیکه به دق -ساواک  -ش ا یاطالعاتنیروھای 

ھا] در تمام شھرھا و  ی[اطالعات وتر مجھز بود، تمرکز نمود. افراد اویامپـسمع، رادار و ک
 حضور داشتند. یرانیا یھا روستاھا و سازمان

کا که مھارت و یاش، آمر یمیز شاه خود را به دوست صمیدر امور خارجه ن
ک کرد. مشکالت خود را با یاش بود، نزد حرفه ھا کودتاھا و انقالب ی سررشته

ھا  گر در امان باشند. گمانیت ھمدیگانش حل نمود تا دو طرف از آزار و اذیھمسا
ش یروان، در پیانوش یعظمت کسر ی اعاده یھا را برا ن راهینگونه بود که او اولیا

 گرفته است.
با توجه به زمان [کرد. شش ماه قبل  یسراغ او آمد که فکرش را نم ییخطر از جا
 .١ز و اصفھان منفجر شدیران پس از حوادث تبریا یھا ابانیخ ]نگارش کتاب

ی اختالف  ھمهن با یر شد و معارضیتظاھرات مختلف در گوشه و کنار کشور، فراگ
 را اعالم داشتند: یمتحد شدند و شعار واحد نظرھایی که داشتند با یکدیگر

 .»رانیدر ا یحکومت جمھور ییو برپا ینظام شاھنشاھ یبرانداز«

                                                           
نوشته شده است و در آن زمان خمینی ھمچنان در پاریس بود و  ١٩٧٩این فصل در اوایل سال  -١

روی داد. بعدھا به این  ١٩٧٨ی سال  شاه، ایران را ترک نکرده بود. حوادث تبریز ھم در نیمه
 دیالت و اصطالحات اندکی اضافه شد. فصل تع
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ا را ـھ ر و آموزشـه اوامـدادند. بلک یاه و حکومتش را نمـجواب ش یرانیشھروندان ا
م فرانسه و یکه پس از اخراجش از عراق، مق »ینیخم«بزرگشان از رھبر [به اصطالح] 

 کردند. یافت میدر نوفل لوشاتو بود، در
تواند تظاھرات را  یم یراحتکرد که به  یطاغوت تھران [حکومت شاه] گمان م

خواست  ید میبا ترساندن و تھد یق و گاھیب و تشویل ترغیوسابا  یکنترل کند. او گاھ
حکومت خود را، به  یھا کانش و ستونیاز نزد یا ن عدهین ھدف خود برسد. بنابرایبه ا

 ییانتخابات و برپا یبرگزار ی ، محاکمه نمود و وعدهیخوار اتھام اختالس و رشوه
 ن کار خود نبرد.یاز ا یا چ استفادهیک را داد. اما ھیدموکرات یحکومت

خشن و استفاده از زور و قدرت پناه  یھا وهیبه ش یحکومت نظام یسپس با برقرار
شد. تا  یو مقاومت آنان افزوده م یبرد، اما ھمچنان بر تعداد تظاھرکنندگان و دشمن

 نکه خطر دور کاخش حلقه زد.یا
که امور کشور را اداره  ینیکان پناھنده شدن او به ھند و آمدن جانشسخنگوھا از ام

 کردند. یکند صحبت م
 یاسالم یکه صحبت از جمھور - ینیخم -ران یتمام مردم جھان از رھبر انقالب ا

او و  یو اجتماع یاسیو س ین از اصول اقتصادیکرد باخبر شدند. ھمچن یران میا
ا ـلع شدند. مشاوران او بـران مطیا ی هیھمسا یھا بزرگ و دولت یھا روابطش با دولت

 نییود را تبـخته شده بیران رـیحکومت ا یراـه بـک ییھا امهـبرن یل جلساتـیتشک
 یدادیونه روگنیصفحه بود. ا ٢٠٠ش از یکه تعداد صفحات آن ب یا امهـکردند. برن یم
 ین کشورھایبزرگترران از یرد. چرا که ایجھان قرار گ یھا د ھم مورد توجه رسانهیبا

 یین کشور از سویک برخوردار است. ایاستراتژ یتینفت بوده و از موقع ی صادرکننده
گر ید یسازد و از سو یقرار داشته و شرق را به غرب متصل م یجھان یھا در امتداد آب

 یھا ه امروزی] در شمال و دولتی[روس یھمچون شورو یبزرگ یکشورھا ی هیھمسا
 یو مھم یاتیل، مصالح حیھا و اسرائ یھا و غرب ییکایاست. آمر ج و عراق در غربیخل

 ی، نظامی، اقتصادیاسیس یھا مانیق معاھدات و پین کشورھا از طریران دارند. ایدر ا
 ران، رابطه دارند.یبا ا یو فرھنگ

قا و یران پس از انقالب افغانستان و حوادث آفریدر ا ھایرین درگیگر ایاز طرف د
 داد. ید، رویچرخ یم یو جنوب یمن شمالیاب آن حول یکه آس ییھایریدرگ
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در  یستیونیصھ رژیمبا  یا ران، روابط دوستانهیان ذکر است که حکومت ایشا
ا نسبت به یست که تمام دنیتعجب ن یچ جاین ھیداشت. بنابرا ین اشغالیفلسط

 ران، اھتمام به خرج دھند.یحوادث ا
جھان، چه در  یھا شتر روزنامهیتر اول بیت ران،یش از شش ماه است که اخبار ایب

ن اخبار و یا ی شده است. خالصه یعرب یھا شرق و چه در غرب و چه در روزنامه
 ست:ین ریز یھا، خارج از بندھا گزارش

ا، یدن یھا از روزنامه یاست و تعداد یرھبر انقالب اسالم ینیامام روح الله خم -١
اند. او  او صحبت نموده یو تقوا یزگاریرھاند و از زھد و پ با او داشته ییدارھاید
انقالبش، ھرگز  یروزیبرپا سازد و در صورت پ یاسالم یخواھد، حکومت یم

 شود. یشخصًا حاکم نم
دادند و معجزات و  یم و احترام قرار میاز تعظ یا را در ھاله ینیع، خمیاھل تش

گفتند که صورت  یاز آنھا م یدادند. برخ یبه او نسبت م یادیز ی العاده خارق یکارھا
 اند. دهیرا در ماه د ینیخم

ن در یران، در امتداد حرکت جنبش اخوان المسلمیدر ا یانقالب اسالم -٢
در پاکستان و ھند و  یمودود یو جنبش و جماعت اسالم یعرب یکشورھا

 است. یدر اندونز یحرکت اسالم
صحبت از  ی دربارهھا  کنند و رسانه یاز خشونت استفاده م یاسالم یھا جنبش -٣

نمودند.  یھا مبالغه م ن جنبشیا یخشونت و شدت و ترور و ربودن از سو
 یھا خطر جنبش ی جھان اسالم درباره یھا ھا از ھشدار به حکومت رسانه
 کردند. ینم یاد شدن [دامنه و] آثار آن، کوتاھیو ز یاسالم

ومت کردن حک ی ستهیشا یاسالم یھا گفتند جماعت یھا م از روزنامه یبرخ -٤
�د ندارند. یمشکالت عصر جد یبرا یستند و راه حلین از جمله جالل کشک  

د، ھمچون یجد یاسالم یھا گفتند که جماعت یو م -حوادث  ی در روزنامه
بوده  یو پنھان ی، جماعت جھاد و جماعت صالح، سریمصطف یجماعت شکر

استفاده  یاسالم یھا دگاهیستند که از دیگرا ن جات چپ جز دسته یزیو چ
 .کنند!! یم

ل و یدارند، اباط یار عمومـافک نو پرداخت ها در ساختـھ ه رسانهـک یتیا توجه به اھمـب
 ی مسلمانان نفوذ کرد و نسبت به آنچه که درباره یا به افکار عمومـھ ات روزنامهیچرند
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معاصر  ی رفتند و نام او را در کنار بزرگان اھل سنت در دورهیر پذیشد، تأث یگفته م ینیخم
 دادند. ید قطب قرار میو س یھمچون محمد بن عبدالوھاب، حسن البنا، مودود

و نھضت  ینیخم ی ان دربارهیگرا است که اسالم ییھا دگاهیغم و اندوه ما نظرات و د
، با گفتن حرف یاسالم یھا م که تعداد اندک روزنامهیران دارند. ما انتظار داشتیاو در ا

ام  یس ی ما با شماره یرا باطل سازند. اما آرزو یو جھان یمحل یھا ب رسانهیحق، اکاذ
ن رفت و یاز ب ١٣٩٨الحجه سال  یماه ذ یدعوت قاھره در ابتدا ی صادره از روزنامه

 م.یو نھضتش مواجه شد ینین نقل قول آن روزنامه از خمیعمًال با ا
ھمان شوق و میالدی با ١٩٥٤ران از سال یرافضه در ا ی دعوت، درباره ی روزنامه

کرد، صحبت نمود و نام  ین بحث میالمسلم جماعت اخوان ی که درباره یاقیحماسه و اشت
مورد گفت  می که ی. سپس از منابعینینمود: امام روح الله الخم ینگونه ذکر میرا ا ینیخم

حکومت  یھا ھا در پشت حمالت روزنامه ییان و بھاـیھودیداد که  یاعتمادند (!!) گزارش م
ن یان داده بود. اـکه شاه مجال حرکت و انتشار را به آن یران قرار دارند. کسانیشاه به ا

ره به تظاھرات یست بودن و غیمارکس ی که شاه درباره یب و رد اتھاماتیروزنامه در تکذ
گاه باشزد گفت: یکنندگان م کند که مردم مسلمان در حفظ  یدادھا ثابت مین روید که ایآ

 .»دان ن نھضت را برپا کردهیبازگشت به اصالت خود، ات و یھو
ن یتمسک به د یران، برایبه مردم ا ینیا به ھمراه فراخوان خمـیآ«و اضافه نمود: 

 یدارد؟ او از روشنفکران و علما ییسم جایگانگان، مارکسیا نفوذ بـابله بـاسالم و مق
ان و یطغ یھا هیپا ینابود ینشان دفاع کنند و برایکند که از د یاسالم دعوت م

 .»تالش کنند یکتاتورید
اھل  یھا د تا انقالب رافضه را با حرکات و جنبشیکوشسپس  دعوت ی روزنامه

ا یسم و یاه مارکسیند که آنھا عناصر سیگو یم«سنت و جماعت مرتبط سازد: 
شد که اسالم در  یست. گفته مین یبیز عجین چیمسلمان ھستند. ا یھا ستیمارکس
د با وضع قانون، آن را محدود یتندروانه است که با یتفکر یسوھارتو در اندونزنظر 

س و یبه داشتن رابطه با انگل ١٩٥٤-١٩٦٥ز در سال ین در مصر نیالمسلم کرد. اخوان
کا متھم شد. و یھا و آمر ستیونیصھ یبرا یھا و جاسوس ستیبا کمون یمانیپ ھم
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جھان اسالم  یھا ھا مربوط به حکومت اتھام نیاد است. اما این دست، زیاز ا ییھا مثال
 . ١»کرد آنان استیھا و رو استیھا و س و رسانه

ھا در  ییھود و بھاید. چگونه یدعوت را اصالح نما ی وزنامهرن یمسئول أل خداوند
که ھر فرد یھستند، درحال ینیران، ضد خمیا یحکومت یھا روزنامه ی پشت حمله

گاھ نقش  - عبدالله بن سبأ -رافضه  ی حرکت و فرقه جادیھود در ایداند که  یم یآ
 یزیز چیت نیھستند. بھائ یک آنان مذاھب باطنیمان و شریپ و ھمچنان ھم ٢.داشت

 .ست!!یرافضه ن یغلوھا ی جز ثمره
ن یاھل سنت و جماعت قر یھا دعوت، روافض را با جنبش ی چگونه افراد روزنامه

ع را ینکه تشیدر جھان اسالم وجود ندارد، مگر ا یچ گروه کافریکه ھیکنند، درحال یم
 .دن به ھدف خود قرار داده است!یرس ی لهیوس

برخاسته  ینیند که نھضت خمیگو یم یل و برھانیدعوت با چه دل ی ن روزنامهیمسئول
 .اند؟! ت و اصالت خود آن را برپا کردهیحفظ ھو یمسلمان است که برا یاز مردم

د. یرائد صادره از آخن در آلمان بدستمان رس ی دعوت، مجله ی پس از روزنامه
نسبت به انقالب رافضه صورت داده است.  یدیم که آن ھم اھتمام شدیمتوجه شد

اند و  د اعتراض کردهییأـام و تـن اھتمیاز خوانندگان، نسبت به ا یمشخص شد که برخ
خود را از مسلمانان مجاھد ت ین جا، حمایما در ھم«ا گفته است: ـمجله ھم در رد بر آنھ

کا و غرب است، اعالم یآمر یت برایز ضد عبودیران که ضد شاه و حکومت فاسدش و نیدر ا
ت و ینگونه، موضع حمایم که ایکن یدعوت م یم و از مسلمانان در ھر مکانیکن یو تکرار م

 یاھ ات و درود حرکتیرائد تح ی د [نسبت به آن] داشته باشند و از صفحات مجلهییتأ
 .٣»میدار یران] اعالم می[در ا ین نھضت اسالمیعه و ظھور ایدر تمام عالم را به طل یاسالم

 ی صفحه از ؟»یشاھنشاه تا ک یاتحت عنوان  یا ) مقاله٣٤ن شماره از مجله (یدر ھم
لوموند فرانسه با  ی دار روزنامهیھم مشروح د ٣٠-٣٣ ی آمده بود و در صفحه ٩٥تا  ٢٥

                                                           
، تحت عنوان انقالب کنندگان در ایران، مارکیسیت ١/١٢/١٣٩٨، ٣٠روزنامه دعوت شماره  -١

 .ھستند و یا مسلمانان ایرانی، نوشته عبدالمنعم جباره 
ی سبئیه بود که قائل به الوھیت علی س بود. وی فردی یھودی  عبدالله بن سبأ در رأس فرقه -٢

 .به ھالکت رسید.اعالم زرکلی ٤٠اما در ظاھر اسالم آورد و در سال بود،
 .١٣٩٨٣ذی الحجه  ٣٤مجله رائد شماره  -٣
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رائد، تنھا  ی ک شماره از مجلهیران، در یآورده شده بود. اختصاص سه موضوع به ا ینیخم
 است. ینیرائد نسبت به نھضت خم ی اد مجلهیز یو آرزو یدلبستگ ی نشان دھنده

ست. یدر آن ن یا چ شک و شبھهیشاه، درست است و ھ ی سخن مجله رائد درباره
بود. چرا که او دشمن سرسخت  گفتهشتر از آنچه است که مجله یبلکه شاه مستحق ب
داران و  ن مجله که رافضه، مسلمان و مجاھد ھستند و پرچمیف ایاسالم بود. اما توص

ن کتاب یاز ھم یاست که در بخش یھستند، موضوع یشگامان اسالمیداران و پ هیطال
د ییت و تأین به حمایو دعوت از مسلم یریگ م کرد و خطر موضعیخواھ یآن را بررس

 م نمود.یان خواھیرا ب یشرع ی بدون استناد به ھرگونه ادلهآن، 
ن یرفتند و ایر و تشکر پذیدعوت و رائد، نظر آن دو را با تقد ی دوستداران دو مجله

گراھا شد. متأسفانه آنھا خود  از اسالم یادیتعداد ز یاسیو س یل به موضع عملیدگاه تبدید
چ یکنند و ھ یآن نم یھا یرافضه و انحرافات و گمراھ ی دهیو فھم عق یرا مکلف به بررس

ان ـکه در جھ یا ان در ھر دورهـآن یھا ھا و فتنه توطئه یریگیو پ یبررس یبرا یتالش
دعوت و رائد بس است که انقالب رافضه  ین برایدھند. ا یشدند، صورت نم یافت میاسالم 

 الن و مسلمان مجاھد خواندند.شقراویآن شده و آنان را پ ی د کردند و دلبستهییرا تأ
از مساجد  یکیب شد تا بر منبر یترغ نیز بان جوانیاز خط یکین مسائل، یا ی جهیدر نت

 :دینگونه سخن بگویج باال برود و با مردم اھل سنت ایخل یاز کشورھا یکیبزرگ 
د ید، شایدان ید. چه میت کنیرا رعا یالھ یما تقوا ی عهیبرادران ش ی درباره«

ھا اختالفات  یدانم که چرا برخ یدھد. نم ی، به دست آنان رویخالفت اسالم بازگشت
ن ین اختالفات فقط در فروع دیکه ا یکنند. درحال یما با آنھا را بزرگ و برجسته م

غه ین [مسح بر کفش و جوراب و ...] و ازدواج صیاست. اختالف ما با آنان در مسح خف
 ی حت با حکمت و موعظهید نصیآنھا ھم نباان اشتباھات ین موارد و بیاست و در ا

 .»میکو را فراموش کنیحسنه و ن
تش یھدا أل خداوند -ن سخنران یانند اـم یادیز یھا ا نمونهـم ی روزمره یدر زندگ

 یم، رویان کنیان بـآن یقت را برایم تا حقیا تالش کردـوجود دارند و ھرگاه که م -کند 
گاه یھا ن مجلهیمسئولا شما از ـیآ برگرداندند و گفتند:  د؟یتر ھست دعوت و رائد آ

م یر است، تقدیز یھا را که شامل قسمت یم بحثیدان ین بر خودمان الزم میبنابرا
 م:یبدار

 .است نید فروع و اصول در رافضه با ما اختالفات -١
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 رافضه. ی ل دربارهیجرح و تعد یاقوال علما -٢
 ترند. خطرناکروز یان دیعیان امروز نسبت به اسالم از شیعیش -٣
 آنان. ی معاصر درباره یاقوال علما -٤

ل باشد. ممکن است به ما گفته یا دلـا ھمراه بـه بحث مـرد کـم کیتالش خواھ
ه و... باشد. یلیه، اسماعیریعه مانند نصیش یتندرو یھا فرقه د منظور شما،یشود که شا
است که  یامام یجعفر ی عهیش ی ن بحث ما فقط دربارهیم که اییگو یدر جواب م

 یگریتندرو مواضع د یھا ] فرقهی ارانش بدان منسوب ھستند. اما [دربارهیو  ینیخم
 مطرح شود. یگرید یتواند در جا یم که میدار

حاصل شد از فضل و  یقیخود ما و اگر ھم توف یم، از سویکرد یپس اگر اشتباھ
 است. أل منت خداوند

نَك  ِمن َ�َا َوَهۡب  َهَديۡتََنا إِذۡ  َ�ۡعدَ  قُلُوَ�َنا َر�ََّنا َ� تُزِغۡ ﴿  ُ َّ�  ۚ نَت  إِنََّك  رَۡ�ًَة
َ
 أ

اُب   .]٨[آل عمران:  ﴾٨ٱلۡوَهَّ
ه ما را (حالوت کما را (از راه حق) منحرف مگردان بعد از آن  یھا پروردگارا! دل«

به ما  ی، و از جانب خود رحمتیا قت) رھنمود نمودهیحق سوی بهت چشانده و یھدا
 » تو یشگر توئیبخشاگمان ین. بکعطاء 

 ن استیاختالفات ما با رافضه در اصول و فروع د
 است یھدف ھر مسلمان یوحدت امت اسالم

﴿ ِ نَا۠ َر�ُُّ�ۡم فَ  ۦٓ �نَّ َ�ِٰذه
َ
ٗة َ�ِٰحَدٗة َو� مَّ

ُ
ُتُ�ۡم أ مَّ

ُ
 .]٥٢[المؤمنون:  ﴾٥٢ٱ�َُّقونِ أ

ن واحد یبوده (و آئ یا گانهی) مّلت یه بدانان اشاره شد، ھمگک یغمبران بزرگین (پیا«
د یشما ھستم، پس تنھا از من بھراس ی دارند) و من پروردگار ھمه یتائیکو برنامه 

ا از عذاب شتن ریواحد بترسد و خو ید از خدایواحد، با ی ه مّلت واحد، با برنامهک(چرا 
 .)»و عقاب او به دور دارد

بذول داشته ن وحدت، تمام تالش خود را میاھل سنت به خاطر محقق ساختن ا
یتقرب م أل خداوند سوی بهت یآل ب یحب و دوست ی لهین آنان بوسیاست. بنابرا

ن حال] یدانند و در [ع ید میزین را بھتر از یو حس ب هیرا بھتر از معاو یند و علیجو
 یست که کسیز نیعادلند و جا یھمگ ج اران رسول اللهیمعتقدند که اصحاب و 
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جاد یک قرار دھد [و نسبت به آنان شک و شبھه ایتشک[عدالت] آنان را مورد نقص و 
 .]کند

ه بود، یو معاو ین علیبه وجود آمده ب یریعه، تنھا حول درگیاگر اختالف ما با ش
 یا فشرده ی ن [ھم] خالصهیشتر است. و ایه بیبزرگ نبود. اما عمق قض یلیمسئله خ

 از وجوه اختالف:
 م. یم، اختالف داریقرآن کر یعنین اصل و اساس از اصول اسالم یما با آنان در اول -١ 
 ،یطبرس ینور یتق محمد بن نیحس رزایم نام به نجف یعلما نیبزرگتر از یکی

» تاب رب االربابكفصل اخلطاب يف اثبات حتريف « را آن نام و نموده فیتأل را یکتاب
 صدھا آن در که. است نھاده)» قرآن(پروردگار کتاب فیتحر اثبات در آخر حرف« یعنی

 جهینت آنھا از و شده آورده مختلف یھا دوره در آنان مجتھدان و عهیش یعلما از متن
 .١است گرفته قرار نقصان وی ادیز و رییتغ دستخوش قرآن که گرفته

» ايفكال« یعنی انـآن گرید ابـکت در. شد چاپ ١٢٨٩ سال در رانیا در کتاب نیا
 تیروا ریابوبص از«: است آمده ،اھل سنت است نزد یبخار کتاب مانند آنان نزد که

علیھا  فاطمه مصحف ما نزد: گفت او و...  شدم وارد] صادق امام[ ابوعبدالله بر که شده
 سه گفت شانیا و ست؟یچ فاطمه مصحف: دمیپرس د،یگو یم یراو. دارد وجودالسالم 

 ھم حرف کی یحت که خداوند به سوگند اما ھست آن در آمده قرآن در که آنچه برابر
 .٢»است امدهین آن در قرآِنتان از

 انیعیش که میستین معتقد و است یمیقد سخنان نیا که دیبگو یکس است ممکن
 که شده صادر آنھا یسو از یدیجد فاتیتأل نکهیا مخصوصاً . دارند مانیا آن به امروز

 و رییتغ ھرگونه از یخال قرآن که دارند دیتأک و کنند یم انکار را ھا گفته و سخنان نیا
 .است ادشدنیز و کم

                                                           
ی مسجد صحاف که یکی از مساجد شیعه است مشاھده  این کتاب را من در کویت و در کتابخانه -١

ی خود  کتابخانهکردم و متوجه شدم که دانشگاه اسالمی در مدینه از آن تصویر گرفته و در 
 کند. نگھداری می

تھران دارالکتاب اإلسالمیة. روایت ابوبصیر طوالنی و مالل آور است و در آن  ٢٣٩/١الکافی ص  -٢
 داننند. گویند که امامان علم غیب می روایت می



 طاعون    ٩٤

 

 زمان در عهیش ی دهیعق سخنان، نیا«: مییگو یم جواب در یالھ قاتیتوف از مدد با
 عنوان تحت تیکو در عهیش یعلما از یکی از یکتاب ١٣٩٤ سال در. ھست زین معاصر

 زاریم. شد منتشر ،نید ی درباره جواب و سؤال یعنی »مجيبـالالدين بني السائل و«
 معروف«: سازد یم مطرح را سؤال نیا ٨٩ ی صفحه در کتاب نیا مؤلف ،یحائر حسن
 نیبنابرا. است شده نازل ج الله رسول بر جداگانه اتیآ شکل به میکر قرآن که است
 ایآ و ست؟یک نمود جمع را قرآن که یکس نیاول..  اند؟ شده یآور جمع چگونه ھا سوره

 و شده نازل جمحمد  اکرم رسول بر که است یاتیآ تمام شامل م،یخوان یم امروز که یقرآن
 ؟»ستیچ سالمال ھایعل فاطمه مصحف دارد؟ وجود آن در ادشدنیز و کاست و کم ای

 ٢٣ در ج عبدالله بن محمد بر خداوند یسو از قرآن بله،«: دیگو یم جواب در و
 را آن که یکس نیاول. وفاتشان ھنگام تا شانیا بعثت یابتدا از یعنی. است شده نازل سال
 ھر را قرآن نیا و. است ÷ طالب یاب بن یعل ،نیرالمؤمنیام داد، قرار جلد دو نیب و جمع
 آن د،ینما ظھور که یھنگام یمھد بیغا امام و شد وارث یگرید امام از پس یمعصوم امام

 یقرآن آن و نمود جمع را آن خالفتش زمان در عثمان سپس..  ساخت خواھد آشکار را
 نیا و بود شده نوشته که آنچه از ای است، شده یآور جمع اصحاب یھا نهیس از که است

 را اتیآ و ھا سوره که ھستند یکسان ھم اصحاب و است ما دست در که است یقرآن ھمان
 آن برابر سه که تفاوت نیا با است قرآن ھمانند فاطمه مصحف اما. اند دهیشن الله رسول از

 .١»است نموده یوح فاطمه بر و نموده امال را آن خودالله  که است یزیچ و است
 بر آنان از یعالم چیھ که میدینشن و شد منتشر تیکو در کتاب نیا شیپ سال پنج

 ی دهیعق به را سندهینو نیا یھا نوشته انتساب و کند بیتکذ را شیھا گفته و رد یحائر
 اقرار از نشان شک بدون کردن، بیتکذ و دادن رد نیا از آنان سکوت و کند ینف رافضه

 .است موضوع نیا به آنان
 دارند، جماعت و سنت اھل مذھب آن ساکنان که یکشور در را خود کتاب یحائر
 آتش که است یکس چه و است؟ یدشمن و تفرقه دنبال به یکس چه پس. کرد منتشر

 .!مذھبش و فهیطا و یحائر شک بدون! کند؟ یم روشن را فتنه
 کم ھرگونه از یخال را قرآن که عهیش مذھب یامروز یعلما از یبرخ سخن نیا اما

 و صحابه انتیخ بر آنھا که است نیا ما لیدل. است هیتق یرو از دانند، یم یبودن ادیز و
                                                           

 .از بصائر الصغار ٢٧األبرار صفحه  ةصحیف -١
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 انتیخ به راجع نظرشان گفتن در و. دارند اجماع ش عثمان و عمر و ابوبکر مخصوصاً 
 :اند شده میتقس دسته دو به صحابه،

 متھم نفاق و انتیخ و دروغ به را آنھا و کرده صحبت هیتق بدون آنھا از یقسم •
 .سازند یم

 که کنند ینم انکار اما کنند، یم یرو انهیم و اعتدال به تظاھر که یقسم و •
 اشتباه و خطا را دادن بیفر نیا فقط و دادند بیفر را یعل عمر، و ابوبکر

 .نامند یم
 : که است نیا شود یم مطرح نجایا در که یسؤال

 که یدرحال م،یباش داشته اعتقاد قرآن صحت به چگونه - روافض نظر طبق -
 که ھرآنچه آنھا بر ھستند؟ خائن اند، کرده یآور جمع را آن که یکسان میباش معتقد

 نیآم. گردد نازل أل خداوند یسو از دارند را اقتشیل
 و کم از آن بودن پاک و قرآن صحت به لـقائ هــک انـآن از دسته آن گرید یسو از

 د،یایب] یکاف کتاب صاحب[ ینیکل ای یطبرس از بحث که یھنگام ھستند، بودن ادیز

 ]اندازد برکت او در أل [خداوند» طيب اهللا ثراه: «ندیگو یم
 به اعتقاد خاطر به - او بودن کافر بر نیمسلم اجماع که یکس مورد در چگونه پس

 .طیب الله ثراه؟! ندیگو یم است، شده منعقد - قرآن بودن ادیز و کم
 ج محمد امبرشیپ بر أل الله که گونه ھمان قرآن به آنھا که میریبپذ ھم فرض هـب اگر

 و دارند آن به یظاھر انـمیا کی اـتنھ دارند، مانیا یبودن ادیز و کم چیھ بدون و
 را آن شرع که کنند یم لیتأو یا گونه به خود ھوس و یھو اساس بر را آن یمعنا
 :میآور یم مثال چند نجایا در. ندارد ھم یلیدل چیھ و رفتهینپذ

 : دیفرما یم کهالله متعال  سخن نیا ریتفس درمثال اول: 

﴿ ٰٓ �ِّهِۦ مِن َءاَدمُ  َ�تَلَ�َّ  .]٣٧[البقرة:  ﴾٣٧ٱلرَِّحيمُ  ٱ�َّوَّاُب ُهَو  إِنَُّهۥ َعلَيۡهِ�  َ�تَاَب  َ�َِ�ٰٖت  رَّ
 و) ردک توبه اـآنھ گفتن اـب و( داشت افتیدر را یلماتک خود پروردگار از آدم سپس«

 .»است مھربان و ریپذ توبه اریبس خداوند. رفتیپذ را او ی توبه خداوند
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 توبه و گرفت فرا خداوند یسو از÷  آدم که یکلمات مورد در امبریپ از: «ندیگو یم
 و یعل و محمد حق به که خواست الله از آدم: «فرمود] امبریپ[ شدکه سؤال نمود،

 .١»شد زین نگونهیا رد،کهیبپذ را او ی توبه نیحس و حسن و فاطمه
  :هیآ نیا ریتفس دردوم:  مثال

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱَعِن  �َّ َجَرةِ ٱ َ�َۡت  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ُمۡؤمِنِ�َ ل  .]١٨[الفتح:  ﴾لشَّ
 .»ردندک عتیب تو با درخت ریز در هک دم ھمان دیگرد یراض مؤمنان از خداوند گمانی ب«

 قرآن ی هیآ نص و بودند رضوان عتیب یاعضا از عمر و ابوبکر اگرچه: «ندیگو یم
 صورت نیا به هیآ اگر که مییگو یم ما اما دارد، داللت آنان از خداوند تیرضا بر میکر

 بر هیآ که مییبگو میتوانست یم »ةالشجر حتت نكيبايعو الذين عن اهللا ريض لقد« :بود
 که یھنگام اما. دارد داللت ،کردند شرکت عتیب در که یکسان یتمام از تیرضا

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ :دیفرما یم ۡ ٱَعِن  �َّ  تنھا هیآ که دھد یم نشان پس ﴾ُ�بَايُِعونََك  إِذۡ  ُمۡؤمِنِ�َ ل
 .٢»دارد داللت دارند، محض مانیا که یکسان از تیرضا بر

   :دیفرما یم که هیآ نیا ریتفس درمثال سوم: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  ٱلرَُّسوُل  � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن إَِ�َۡك  أ ۥۚ  بَلَّۡغَت  َ�َما َ�ۡفَعۡل  لَّمۡ  �ن رَّ  رَِساَ�َُه

ُ وَ  َ إِنَّ  ٱ�َّاِس�  مِنَ  ِصُمَك َ�عۡ  ٱ�َّ  .]٦٧[المائدة:  ﴾٦٧ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  ٱۡلَقۡومَ  ِديَ� َ�هۡ  ٱ�َّ
 شده نازل تو بر پروردگارت یسو از آنچه ھر!) یمصطف محّمد خدا، ی( فرستاده یا «

 را آنان و( برسان) مردم به ،یھراس و خوف چگونهیھ بدون و مالک و تمام به( است
 را شانیا و( یا نرسانده) مردم به( را خدا رسالت ،ینکن نیچن اگر و) نک دعوت بدان
 جزء تمانک و است، تو عھده بر امکاح و اوامر عیجم غیتبل هک چرا یا نخوانده فرا بدان

 و افرانک یاحتمال خطرات( از را تو خداوند و) است بشمار ّل ک تمانک تو، جانب از
 بر باطل هک است یجار نیا بر خدا سّنت رایز( دارد یم محفوظ مردمان) آزار و تیاذ

 تو آزار و تیاذ درصدد هک را یانکمشر و( افرانک گروه خداوند) و شود ینم روزیپ حق
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 و گرداند ینم موّفق ،ینک غیتبل را خدا نید آنان خواست برابر خواھند یم و ندیآ یبرم
 .»دینما ینم تیھدا را) شانیا راست راه به

 را یعل دست الله رسول شد، نازل هیآ نیا که یھنگام که است آمده یثعلب ریتفس در

 صحابه و ابوبکر یموال امبریپ اجماع، به و» نت مواله فع� موالهكمن : «گفت و گرفت
 .بود خواھد زین امامشان جهینت در و بود خواھد آنان یموال ھم یعل پس. است

 و آمد ج امبریپ نزد یفھر نعمان بن حارث که آورد یم را موضوع نیا یثعلب سپس
 نیاالله  به سوگند بله: فرمود ج امبریپ سپس. نمود سؤال او از یعل تیوال ی باره در
 أل خداوند رفت، نداشت مانیا تیروا نیا به کهیحال در حارث که یھنگام و است یالھ امر
 .١کشت را او و شد خارج پشتش از و افتاد سرش بر که انداخت یسنگ او سوی به

 یاتیروا به دست بلکه کنند، ینم هیتک یعلم لیدل چیھ بر اتیآ نیا ریتفس در رافضه
 یثیحد اتیروا نیا نیتر یقو. کنند یم سرھم را یا جهینت و گرفته باطل و ییاستثنا

 درو . اند آورده رشیتفس در یثعلب ای و هیالحل در میابونع که است یجعل و موضوع
 شرک از یلجنزار در و کنند یم ینف را ج امبریپ اصحاب مانیا ر،یتفاس نیا خالل
 .شوند یم ور غوطه

 ریتفس و فھم اما دارند، مانیا قرآن به ندیگو یم آنان از یبرخ نکه،یا کالم ی خالصه
 و بندند یم دروغ نشیام رسول و أل خداوند بر نیبنابرا. دانند ینم را آن یقیحق

 گرید یسو از. است نیمسلم اجماع و اسالم اصول با مخالف که آورند یم را یاقوال
 محدث و مخلوق بر یمبن معتزله ی دهیعق با یفرق م،یکر قرآن ی ارهـدرب انـآن ی دهیعق

 نیا[ .است شده خلق سپس و است نبوده قرآن یعنی. ندارند قرآن بودن] دیجد[
 صفت کالم و قرآن که است نیا بر جماعت و سنت اھل اعتقاد که است یدرحال

 .]مخلوق نه و است أل خداوند

 میسنت با آنھا اختالف دار یعنیسالم ن در اصل دوم ایما ھمچن
 مانیا است آمده مسلم حیصح و یبخار حیصح کتاب در که یثیاحاد به عیتش اھل
 نیا. است داشته قبول را ثیاحاد نیا نسل به نسل یاسالم امت که یدرحال ندارند،

 مالک، امام یموطأ احمد، امام مسند به آنان نیھمچن. است متواتر یمعن نظر از ثیاحاد
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 و ندارند اعتقاد و مانیا ث،یحد کتب ریسا و ابوداوود و ینسائ و ماجه ابن ،یترمذ سنن
 انیراو و یبخار حیصح به نسبت را آنھا باشند، ارتباط در سنت اھل عوام با که یھنگام

 .کنند یم شبھه و شک دچار ھستند، الله رسول اصحاب آنھا جمله از که ثیحد
 یھا حوزه و ھا دانشگاه در که آنچه و ھستند جاھل ثیحد علم به نسبت افضور
 در یبپرس آنان از را یثیحد سند ھرگاه. است آور خنده جداً  شود، یم سیتدر شان هیعلم

 تو و است کرده تیروا کاظم یموس ای باقر محمد ای نیحس را آن: ندیگو یم جواب
 شعر نیا که ینیب یم یحال در را آنھا. یابیب آن اثبات یبرا یعلم لیدل یتوان ینم

 : کنند یم تکرار را شاعرشان

 حـديثهم رويهم وـفشايع أناسـاً قولـ
 

 

ــــاري  ــــل عــــن الب  ١جــــدنا عــــن جربائي
 

 یبار از زین او و لیجبرئ از ما جد: است نیا سخنشان که کن عتیمشا یمردمان با«
 .»است کرده تیروا یتعال

 فیضع ثیاحاد و نموده غربال را ج الله رسول ثیاحاد سنت اھل یعلما مقابل، در
 را لیتعد و جرح علم و اند ختهیر دور آن تیاھم و گاهیجا از یپوش چشم با را یجعل و
 در و شده ایدن یعلما تعجب و تواضع باعث ث،یحد علم ھمچنان و نمودند یزیر هیپا

 .دارد قرار بلند یا قله نوک
 ج الله رسول ثیاحاد به نسبت را خود ی توطئه توانستند یم انیعیش کهیصورت در

 است سنت ی لهیبوس تنھا .. شدند یم یبزرگ خسارت دچار مسلمانان چقدر د،نینما اجرا
ن رفتن یم و از بیریگ ینماز و روزه و حج و زکات را فرا م تیفیک و دهیفھم را قرآن که

 ن است.ین رفتن دیاز ب یسنت به معنا
و مسلم و  یث بخاریشان به احادیھا کتاب بپرسد: روافض در یممکن است کس

ث ین احادیبه اد که آنھا ییگو یکنند، پس چگونه م یث استدالل میحد یر علمایسا
 مان ندارند؟یا

المثل است  ن ضربیث عمل به این احادید گفت که استدالل آنھا به ایدر جواب با
) رفتار و مقابله یه آن اعتقاد دارـ(و ب ییگو ید: با تو طبق آنچه که میگو یکه م

حجت بر اھل  ی اقامه ین استدالل صرفًا برایند، ایگو یکنم. پس ھمانطور که آنھا م یم
ز نقل شده است. اما آنھا یآنان ن ی کنند از ائمه یکه نقل م یثینکه حدیا ایسنت است 
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رممکن است که به آن به عنوان یکنند اما غ یل، به آن استناد میصرفًا به عنوان دل
 ه کنند.ی] عبادات خود تکی لهیاعتقادات و [وس

 یھیم، پس بدیو سنت اختالف دار که ما با رافضه در کتاب یم ھنگامییگو یتًا مینھا
 م.یگر اختالف داشته باشیکدیاس ھم با یاست که در اجماع و ق

از فرزندان  -ازده امام از نسلش یطالب و  یبن اب یعه به عصمت علیش -١
 اعتقاد دارد  -ن یحس

 نیدارند و ا یا و رسل برتریر انبیبر سا ج اءیند که آنان به جز خاتم األنبیگو یم و
ار خود ـیا به اختـدانند و تنھ یب را میآنان اشتباه نکرده و ھرگاه اراده کنند غکه 

، ھم اکنون زنده است و یمھد یعنیشان ام دوازدھمـند که امیگو یم رند.یم یم
اکمان ـح ی او و پدرانش، ھمه یبرا أل دار شود، خداوندیه از خوابش بـک یامـھنگ

د و دستور قتل ھر ینما یمحاکمه کرده و قصاص مسازد و آنھا را  یم مسلمان را زنده
 یسازد و خون سه ھزار نفر از دولتمردان آنھا در تمام یپانصد نفر آنھا را صادر م

خته و زنده شدن یا و قبل از برانگین دنین تنھا در ایزد. ایر یرا م یاسالم یھا دوره
 شود. یده میامن مسئله نزد آنان رجعت [بازگشت] نیامت است. ایدر روز ق یینھا

 رافضه قائل به کافر بودن صحابه به جز پنج نفر از آنان ھستند  -٢
که نام  یاسر. ھنگامیو عماربن  ی، مقداد، ابوذر، سلمان فارسیکه عبارتند از: عل

 .١باشد یم ببرند، منظورشان ابوبکر و عمر  یجبت و طاغوت را م
ه پناه یکنند، به تق یصحبت م که در مورد صحابه یھنگام ٢سندگان آنانیاز نو یبعض

ند که صحابه یگو یم ھا کتاب نیاما در ھم سند یگو ید میآ یبرند. ھرگاه نام ابوبکر م یم
امبر یت پیوص یرا غصب نمودند و اجرا ج بعد از رسول الله ینیخالفت و جانش

 رفتند.یو فرزندانش را نپذ س یت علیوال ی درباره
را به صحابه  ج و دروغ بستن به رسول اللهانت در امانت ین سخن تھمت خیدر ا

ن به یده است، پس ایبه ما رس شق اصحاب ین از طرین دیکه اصول ا یزنند. ھنگام یم
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ز ین نیش از این است. ھمانطور که پیک و شبھه داشتن آنان به کل دیتشک یمعنا
 م.یان کردیب

 ه یتق -٣
ن من و یه دیتق«ند که جعفر صادق گفته است: یگو یه اعتقاد دارد و میعه به تقیش

 .١»پدران من است
ند: یگو یعت کرد، میش از خود بیپ یاـا خلفـب یچطور شد که عل یھرگاه از آنان بپرس

چگونه  ین سؤال ھم که علیه نمود. سپس در جواب ایف بود تقینکه ضعیاطر اـاو به خ
ند: آن یگو یدختر خود، ام کلثوم از فاطمه زھرا را به ازدواج عمر بن خطاب درآورد، م

 ه بود.یتق یھا ھمه از رو نیند ایگو ینکه میا ایا غصب شد. ـبود که از م یفرج
عال متزار است و الله یو ب یدھند، پاک و مبر یاز آنچه که آنان به او نسبت م س یعل

 آزار دھنده، پاک نگه داشته است. ین رفتار و خلق و خویرا از ا یعلت یفرزندان و اھل ب
 دند.یھراس ینم یا چ سرزنش کنندهیتعال از مالمت ھمآنھا شجاع بودند و در راه الله 

 یبرا یگاھ هیرا بر سر مسلمانان آورد و تک یفراوان یبتھایه، مصیتق ی دهیعق
چون قرامطه، زنادقه،  ییھا فرقه شدند. یعه منشعب میبود که از ش یباطن یھا فرقه

 .یزوو در یرینص
ه کرده است. آنھا در تعاملشان با یھا را از تق استفاده ن سوءیبدتر یخ اسالمیعه در تاریش

کردند و اموال و  یکن م شهین را نابود و رین مسلمیکافر، مانند تاتار که سرزم یھا حکومت
کردند و در ھمان زمان که با تاتارھا  یه میه تکیدانستند، بر تق یس آنھا را مباح مینوام

 یعنیه نزد آنان ینمودند، چرا که تق یز تعامل میتعامل داشتند، با مسلمانان اھل سنت ن
 د.یعه، خالف آنچه را که در باطن خود دارد، اظھار نمایک فرد شینکه یا یعنیدروغ و 

 قبرھا  یم و احترام برایتعظ -٤
اولیاء و امامزادگانشان که در شھرھایی ھمچون مشھد،  یقبرھا سوی بهان یعیش

کنند و نسبت به آنھا کرنش نموده و آنھا را عبادت  یکربال، نجف و... قرار دارد، سفر م
ول آن طواف نموده و از ـکنند و ح یو ذبح م یانـن قبور، قربیآنان نزد ا .کنند یم

 ست.یبر آن توانا ن ألخواھند که جز الله  یرا م ییزھاین قبور چیان اـصاحب
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 ی وهی(ش» حج املشاهد كمناس«را تحت عنوان  یکتاب-شان یاز علما یکی -د یمف
از  یا ک بار شمارهی«د: یگو یب مین خطیمحب الدف نموده است. یتصن ١)حج قبرھا

تحت عنوان (پرچم اسالم) که  ١٣٦٦محرم  ١٠در پنج شنبه  یرانیا یا مجله
را با  یعرب یخواندم که شعر یساخت، م یآن را منتشر م یرازیش یھیم فقیعبدالکر
 نگونه بود:ین شعر ایآن آورده بود. مطلع ا یفارس ی ترجمه

 هــي الطفــوف، فطــف ســبعا بمغناهــا
 

 

ــــني مـعــــه مـكــــمـا لـمــــف ــــعنـل مـث  اـاه
 

چرا که از مکه نیز با  .. این است سرزمین کربال پس ھفت بار آنرا طواف کن«
 ».واالتر استتر و  ارزش

 هاـا الســـبع الشـــداد لــــنمـــكلأرض و
 

 

ــــــا ــــــا ألدناه ــــــأ أعاله ــــــت وطأط  دان
 

اند و از  گانه در برابر آن سر تسلیم فرود آورده ی ھفتھا آسمان زمین است ولی«
 ».آنھا نیز واالتر است

 .٢باشد ین کربال میسرزم یطفوف جمع طف است که به معنا
کنند، اصل  یآن سفر م سوی بهدھند و  یندا سر من قبور که بر آن ینکه، ایبا علم به ا

که آنان در نجف، آن را  یدر قبر س ینکه علیبر ا یمبن یلیچ دلیندارد و ھ یو اساس
طور ثابت نشده است که  نیکنند، دفن شده باشد، وجود ندارد. ھم یارت میطواف و ز

ن یواقعًا قبر حسباشد،  یگردند و در کربال واقع م یکه به دور آن م سن یقبر حس
ن مقامات، ین قبور و این است که ایست] بلکه مھم ایآنان مھم ن ین برایباشد. [ا

 یسازند و مبالغ یاز طال م ییقبرھا گنبدھا ین بر رویم و عبادت شوند. بنابرایتعظ
 ید، ھمتیدور کردن مردم از توح یجز برا ییکنند و گو یآن صرف م یبرا یونیلیم

 گمارند. ینم

  غه)یصمتعه (
ن یمع یمدت یک مرد، برای یکه عبارت است از جواز به نکاح درآوردن زن برا -١

ن آنان و بر صداق یب یچگونه توارثین آن دو، بدون ھیب ییو سپس ترک و جدا
 شود. یھم توافق م ینی] معی هی[مھر
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چ شک و یھ یکه جا یا ز و سپس با ادلهی] جھاد جاشدن عی[تشر یمتعه در ابتدا
ث سلمه بن أکوع است که امام یل حدین دالیا ی ندارد، منسوخ شد. از جمله یا شبھه

و مسلم] آن را  یخان [بخاریکه ش یث علین حدیکند و ھمچن یت میمسلم آن را روا
متعه] بود، اما  یماندن رخصت [برا یاند. ابن عباس در ابتدا قائل به باق ت کردهیروا

 سپس آن را حرام دانست.
ن یگر در ایاختالفات د ی عه است و فرصت ارائهیاز اختالفات ما با ش یھا برخ نیا

نزد آنان است و  یاعتقاد یا که مسئله ١بدأ ی ن ما از مسئلهیست. بنابرایمجال ن
م. آنھا یتعال و قضا و قدر بحث نکردمن اختالف ما با آنان در ذات و صفات الله یھمچن

افعال  ی هیه] و در قضیجھم ی ه[منتسب به فرق یجھم یصفات الھ ی در مسئله
 باشند. یم یبندگان قدر

، ھمچون طھارت، نماز، روزه، یر امور عبادیر اختالفاتمان با آنھا در ساین سایھمچن
مت و نحوه حکومت ین، و ارث و غنیدیحج، زکات، نمازجماعت، نمازجمعه، نماز ع

 م.یکردن را ارائه نکرد
 یریگین کتاب قصد پیم، چون در اینکردن علت تمام اختالفات را ذکر یما به ا

رد  یم که برایاز اختالفاتمان با آنھا را ذکر کرد یا م و تنھا گوشهیات آنان را نداریشرک
کنند اختالف ما  یدادن به برادران اھل سنتمان که به آنھا حسن ظن داشته و گمان م

 باشد. یم ین است، نه اصول آن، کافیبا آنھا تنھا در فروع د

 رافضه ی ل دربارهیجرح و تعد یعلما اقوال
  جملهسلف صالح ما از گردد.  یبر م یقرن اول ھجر ی مهیاختالفات ما با رافضه به ن

ا ـب یفراوان یو گفتگوھا  لـابـتق شل یجرح و تعد یماـمذاھب و عل ی ن و ائمهیتابع
ن یتر سیرا با نف یاسالم یھا ھا کتابخانه لـابـن تقیاند و ا عه داشتهین مذھب شیمؤسس

 م:یکن یرا ذکر مھا از آن یا دهینجا گزیز در این آرا، پر کرده است. ما نیتر حیکتب و صح

                                                           
بدأ به این معنی است که الله متعال از اراده و خواست خود در موضوعی برگشته و اراده دیگری  -١

گویند الله متعال در مورد آیاتی که در وصف و نکو داشت صحابه  نموده است. مثال مثل اینکه می
 .أ نموده است. مترجمنازل شده بد
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ت یرافضه سؤال شدکه فرمود: با آنان سخن مگو و از آنان روا ی از امام مالک درباره
 .١ندیگو یر] چرا که آنھا دروغ میرا نگ یثیمکن [حد

تر و دروغگوتر از رافضه  ناصواب ی، قومھوا و ھوسپیروان در «د: یگو یم یامام شافع
 .٢»دمیند

یمعتدل شناخته شده است، م ی عهیک شیکه به عنوان  یک بن عبدالله قاضیشر
را جعل  یثیت کن. چرا که آنان حدیبه جز رافضه روا یث را] از ھر کسیحد«[د: یگو

 .٣»دھند ین خود قرار مینموده و سپس آنرا د
ما  یبه من گفت: ھرگاه ھمگ -رافضه  -از آنان  یخیش«د: یگو یحماد بن سلمه م

 .٤»میدھ یث قرار میم، آن را حدینیکو ببیرا ن یزیچ
شود.  یث] نوشته میبه جز رافضه [حد یاز ھر مبتدع«د: یگو یھارون ھم م بن  دیزی

 .٥»ندیگو یرا آنان دروغ میز
جز کذاب و دروغگو، نامی  مردمان دم کهید یرا درحال قومن] یا«[د: یگو یأعمش م

 .»نھادند یبر آنان نم
ف و مذاھب اھل قبله یر طوایعلما معتقدند که دروغ در رافضه، نسبت به سا یتمام

ان و نقل یراو یاسام ی که درباره یل، کتبیدر کتب جرح و تعد یآشکارتر است. ھرکس
کتب  تأمل کند، ھمچون ث و احوال و اوضاع آنان نوشته شده است،یکنندگان حد

، ی، ابوحاتم، رازین، بخاریبن مع ییحی، ینیبن مد ید القطان، علیبن سع ییحی
، یعقوب جوزجانیم بن ی، ابراھی، دارقطنی، ابوحاتم بن حبان، ابواحمد بن عدینسائ
، محمد بن یلی، عقی، احمد بن عبدالله بن صالح العجلیان قسویعقوب بن سفی، یسعد

و  ید مصریبن سع ی، حافظ بن عبد الغنیشابوری، حاکم نیعبدالله بن عمار الموصل
 یث] را به خوبیکه ماھر و نقدکننده بوده و احوال اسناد [احاد یامثال کسان

                                                           
 .دارالعروبه با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم ٣٧صفحه  ١منھاج السنه جلد  -١

 . ١٠٩باعث الحشیث  ٣٩صفحه  ١ھمان جلد  -٢

 .٣٨صفحه  ١ھمان جلد  -٣

 .٧٩مصطفی، السباعی صفحه  اإلسالمی، و مکانتھا فی التشریع ةکتاب السن -٤

 .چاپ مطبعه سلفیه ٢٢ذھبی صفحه نھاج االعتدال از منتقی من مال -٥
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عه ین است که دروغ در شیشناختند، خواھند دانست که نظر معروف نزد آنان ا یم
 .١شتر استیمذاھب ب ینسبت به تمام

. یھا نزد اھل رأ و کالم و چارهث است ین نزد اھل حدید«د: یگو یمبارک م ابن
 . ٢»است دروغ ھم نزد رافضه

آنان و  ییعه و رسوایل شیرد بر اباط یث برایحد ی سلف و ائمه یاز علما یتعداد
اند. که  ن کردهیین مسائل را تبیآنان، بر منبر رفته و ا یآشکار کردن افتراھا

که کتاب ش؛ یسفر گرانبھاه در یمیخ االسالم ابن تین آنھا عبارتند از: شیمشھورتر
 شتریم در بی، ابن قیدر کتاب المنتق ی، امام ذھبرا نگارش نمود منھاج السنه

شان یجا یگریان دـان درگذشتند و امامـن امامیخش و ایارـر در تیش، ابن کثیھا کتاب
الفضائل،  ی، محمد بن مالک، ابن ابیھمچون: ابوبکر باقالن یرا گرفتند. کسان

ق«در کتابش تحت عنوان  یبغدادو  یمانیحمادال رَ  ی، قاضی، ابن جوز»التفريق بني الفِ
 و ابن حزم در دارالفصل. یابن عرب

ان نسبت به ـب آنیانت و مکر و فریاست که خ یلیمملو از دال یخ اسالمیارـکتب ت
نکه چگونه یکند. و ا یو فرزندانش که پس از او آمدند، را ثابت م سطالب  یبن اب یعل

ھا و مکرھا را از کتب خود  انتین خیاز ا یا دهیکردند. گز یم یرا خالپشت آنان 
 م.یآور یان میعیش

ه مرد یکه شب یکسان یا«د: یگو یکند و م یبا آنان صحبت م سطالب  یبن اب یعل
داشتم  یتتان زنانه است. دوست میتان کودکانه و خرد و تربیھا د و نه مرد، عقلیھست

مان و یکه پش یشناختم. سوگند به الله تعال یشما را نمدم و ھرگز ید یکه شما را نم
ام را مملو  نهید و سین شدم. الله شما را بکشد، قلبم را پر از چرک و زخم کردیاندوھگ

و نظرم را با  ید و رأید. شراب اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندیظ و خشم نمودیاز غ
  .٣»دیناکام گذاشت یچیان و سرپیعص

                                                           
 .٤٢منھاج السنه صفحه  -١

 .٤٨٠المنتقی من منھاج االعتدال از ذھبی صفحه  -٢

 .چاپ بیروت ٧١و٧٠صفحه  عن نهج البالغه ةو الشیع ةالسن -٣
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انم را جدا کنم، آنھا یعیاگر ش«کند که گفت:  یت میروا یلحسن موساز ابوا ینیکل
 یابم و اگر آنان را امتحان کنم، آنان را جز افرادی ی] نمحّرافوصف کننده [و ترا جز 

 .١»افتیمرتد نخواھم 
ه را یسوگند به الله معاو«د: یگو یکند و م یانش را ذکر میعیش ب یحسن بن عل

که به  یمن ھستند، درحال ی عهیند شیگو یدانم که م یم یکسانن یخود بھتر از ا یبرا
 . ٢»ال کشتن من و گرفتن مال من ھستنددنب

ل به ینکه او را به کوفه دعوت نموده و با مسلم بن عقیپس از ا ،زین نیبرادر او حس
کشتنش]  یبراو ه او [یکنند، عل شکمککه  نیا یعت نمودند، به جایبابت از او ین

 یو خسران بر شما باد ا ینابود«ن به آنان گفت: ین ھنگام حسیجمع شدند. در ا
بت و ھالکت بر شما باد. با اندوه فراوان ما را به کمک یجماعت! و اندوه و مص

لرزان و با اضطراب  یینک ما شما را با صداید. اما ھمید و از ما کمک خواستیفراخواند
را که  ید و آتشیز کردیه خودمان تیرا که در دست ما بود عل یریم. شمشیخوان یفرا م

و دشمن  دیور ساخت ه ما شعلهیم، علیه دشمن ما و دشمن خودتان برافروخته بودیعل
در حق شما نموده دوستانتان گشتید و با دشمنان متحد شدید بدون اینکه عدالتی 

خطا و ظلمی از ما دیده از آنان داشته باشید و بدون اینکه  یا امید خیریو  باشند
که ھنوز شمشیرھا در غالف و  پس وای بر شما که ما را مجبور نمودید در حالی .باشید

نخورده بود. ولی شما ھمچون پور ملخ برای بیعت  ھا آرام و باورھا درست و دست دل
ما شتافتید و ھچون پروانه در اطرافمان گرد آمدید و سپس بیعتی را که به ما  سوی به

 .٣»داده بودید شکستید. پس ھالک و نابودی بر شما طاغوتیاِن این امت

 روزندیان دیعیتر از ش اسالم خطرناک یان امروز برایعیش
 نیب که یمیقد اختالفات از امروز انیعیش که دیبگو یکس است ممکن

 نیمسلم ی کلمه وحدت بر و کنند یم یدور داشت وجود سنت اھل با گذشتگانشان

                                                           
 .چاپ ھند  ١٠٧ھمان منبع از کتاب روضه از کلینی صفحه  -١

 .تھران چاپ ١٤٨ھمان مصدر از کتاب احتجاج طبرسی صفحه  -٢

 ١٤٥از کتاب احتجاج طبرسی صفحه  ۀو السن ۀالشیع -٣



 طاعون    ١٠٦

 

 نیمسلم نیب موجود ی تفرقه از که میدار آنان انیم در یدوستان ما و ھستند صیحر
 .دارد قرار ینیخم امام آنھا رأس در و برند یم رنج

 امروز انیعیش یدیپل و یبد که مییبگو دیبا جواب در ،یالھ قاتیتوف از استعانت با
 به و اسالم یھا گاه هیتک کردن نقض یبرا جز مذھبشان و است شتریب روزید انیعیش از

 چیھ. است نشده سیتأس مسلمانان نیب تفرقه رواج و نید نیا ارکان درآوردن لرزه
 از دست و برگردند حق ی جاده به نکهیا مگر ندارد، وجود آنھا و ما نیب یتوافق و وحدت

 .بردارند یپرست بت و اتیشرک
 مین طول در آنان یھا کتاب در شده منتشر مطالب از اطالعمان از پس را سخن نیا
گ نهیزم نیا در آنھا از ھرچه بر و مییگو یم ریاخ قرن  میدید م،یافتـی اطالع و یاھـآ

 :میآور یم مثال چند. ورزد یم دیتأک نید فروع و اصول در ما با اختالف رـب هـک
 عنوان تحت کتابش در را یحائر صحبت مبحث، نیا از قبل صفحه چند -١

 و کم قرآن بود شده گفته آن در که میکرد ذکر» مجيبـالالدين بني السائل و«
 از ریغ است، یزیچ فاطمه مصحف که بود گفته نیھمچن. است شده ادیز

 شیپ سال چھار او کتاب نیا. است آن برابر سه و آن از بزرگتر بلکه و قرآن
 .افتی انتشار

 انتشار تیکو در دیدارالتوح نام با یا چاپخانه از که یکوچک یھا رساله به -٢
 آنجا که است ماه چند تنھا که شد مشخص و میکرد دایپ یدسترس افت،ی یم

 .کند یم عیتوز اسالم جھان یجا یجا در را ھا رساله نیا و شده سیتأس
 آمده آن ١٤ ی صفحه در» هیاول یمباد« عنوان تحت افتهی انتشار ی رساله کی در
 دوازده امامت به مانیا یعنی. است امامت و نبوت به مانیا اسالم، دوم رکن که است
 رایز. است دادن بیفر و نھادن سرپوش یبرا امامت به نبوت چسباندن و معصوم امام

 .اند کرده ذکر را امامت تنھا آنان گرید کتب در
 سال در کتاب نیا. ٦٥ ی صفحه مظفر رضا محمد از» هیاإلمام عقائد: «جمله از

 کتاب نیھمچن و شد چاپ دیتجد ١٣٨٠ سال در و افتی انتشار) ق. ھـ(١٣٧٠

 .است یخوئ بزرگشان، مرجع یفتوا مطابق نظر نیاگوید  می آن مؤلف که» ةالصال«
 اسالم ارکان از معصوم امامان به مانیا که ندیگو یم امثال آن و کتاب دو نیا در
 مسلمان آنان نظر از - جماعت و سنت اھل - ما که معناست نیبد نیا و. است
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 ارکان از یرکن ما دگاه،ید نیا از و میندار مانیا معصوم امامان به ما که چرا م،یستین
 .میا کرده انکار را اسالم
 نفاق شان،یکاالھا و فتنه انتشار و دروغ عه،یش روزید و امروز سندگانینو شعار -٣

 عبارت آنھا ییدروغگو بر ما لیدال جمله از. است ینیچ سهیدس و ییدورو و
 :از است

القول القيم : «شد منتشر عنوان نیا تحت یابـکت روت،یب در اتیالح ی انهـکتابخ از

 و هیمیت ابن که آنچه ی درباره پرصالبت یسخن«یعنی » ابن قيمو ةا يرويه ابن تيميـفيم
 .»اند کرده تیروا میق ابن

 ابن کتب از یادیز نصوص کتابش در او. شود ذکر نامش که نخواسته سندهینو و
 دیتأک آنان، اصول سالمت و عهیش ی دهیعق صحت بر تا آورد یم را میق ابن و هیمیت

 اتیشرک که ھستند دیجد و میقد در مشھور افراد از عالم، دو نیا نکهیا به علم با. ورزد
 انتخاب را عالم دو نیا از ریغ یکس اگر و اند کرده یریگیپ را رافضه یھا دروغ و
 .نشود آشکار مردم یبرا دروغش که بود ممکن دیشا نمودند، یم

 از یمتن ای و کرده قیتلف ھم با را قسمت چند ای او. کردم یبررس را او ی نوشته من
 آن بر دادن رد یبرا شاگردش، ای االسالم خیش که است کرده نقل را رافضه خود متون
 ذکر را] روافض خود[ متن یرافض ی سندهینو نیا نیبنابرا. اند کرده ذکر را آن متن،
 .است روافض اخالق از نیا و. است اوردهین را متون آن بر رد اما است، کرده
 نیالد شرف نیعبدالحس اثر» المراجعات« آنان دیجد یھا کتاب نیمھمتر از -٤

 که است ییگفتگو شامل کتاب نیاگوید  می آن ی سندهینو که است یموسو
 کتاب نیا در. است داده یرو) یالبشر میسل( األزھر وخیش از یکی و او نیب

 نیا در مؤلف. شود یم دهید وضوح به] مباحث کردن مخلوط و[ قیتلف ھم
 کی یروبرو که کرده تصور مؤدب یآموز دانش ھمچون را األزھر خیش کتاب،

 سؤال یبشر. است نشسته افته،ی تسلط ھمگان بر علمش با که عالمه، خیش
 یموسو میتسل یبشر که کتاب آخر تا و دھد یم جواب یموسو و کند یم
 .!!شود یم

 شدن قانع از پس األزھر، خیش نیا: که است نیا شود یم مطرح نجایا در که یسؤال
 .!نشد؟ عهیش چرا ع،یتش فروع و اصول به



 طاعون    ١٠٨

 

 اعتراف او. دینما یم شیرسوا ،یتعال الله که میکن یم مشاھده شکتاب ی مقدمه در
 نموده اضافه است، گرفته صورت آنان نیب که ییگفتگو به را، یگرید امور که کند یم

 ییگفتگو ھمان به محدود تنھا صفحات نیا که کنم ینم ادعا من: «دیگو یم یو. است
 در افتاد، اتفاق ما نیب که یمسائل و ھا جدال. داد یرو ما نیب ھنگام آن در که است

 افزده آن به یمطالب کرده، یم اقتضا طیشرا ھرجا و است موجود کتاب، وکنار گوشه
 اقیس بسا چه و کنم یم تقاضا را آن به نسبت ییراھنما و شنھاداتیپ. است شده

 .١»افتاد اتفاق ما نیب که نباشد آنگونه مطالب
 مطالب نیا زانیم از سندهینو. است شده اضافه یمطالب حال، یمقتضا به نیبنابرا

 کتابش یابتدا در دیباگفت  می راست یموسو اگر. دیگو ینم یزیچ شده اضافه
 بود، عهیش اصول صحت به او اعترافات متضمن که األزھر خیشنوشته  از یریتصاو

 و یاعالم یھا جنبه در را تالش و حرص نیشتریب یموسو مذھب نکهیا مخصوصاً . آورد یم
 اھل یعلما یھا یگواھ و ھا شھادت نشر به آنھا که یا گونه به. دارند دعوت و یا رسانه
 اما. ورزند یم اھتمام باشد، آنھا نظر با موافق که یصورت در مذھبشان به نسبت سنت

حدث� جدي عن «: دیگو یم که یروش نھاد، گام خود گذشتگان روش بر یموسو
 .»...که کند یم تیروا پروردگارم از جدم«. »...ر�

 واقع در و شد چاپ - یالبشر میسل - األزھر خیش وفات از پس مراجعات کتاب
 نیا به ٢خود ی مقدمه در مؤلف. آنھا نیب داده یرو مناقشات از سال ٣٥ گذشت از پس

 یبشر اتیح زمان در را کتابش مؤلف علت چه به نیبنابرا پس. کند یم اعتراف مسئله
 .!ننمود؟ منتشر
 یبررس و یریگیپ را رافضه مسائل که برادرانمان از یکی که است ذکر انیشا

 که د،یپرس سؤال آمده مراجعات در که آنچه قتیحق ی درباره یالبشر میسل از کند، یم
ا ینکرد که با اوتماس گرفته و  ذکر و. شناسد ینم را یموسو اصالً  داد جواب یو

 داده است. ین آنان رویب ییگفتگو
 ی. موسواست ب و افترا بر اھل سنت وجماعتیسه و فرین کتاب مملو از دسیا

 یا عالمیزار ھستند. آیو ب یرا به آنان نسبت داده که آنھا از آن مبر یادیسخنان ز

                                                           
  .چاپ داراألندلس در بیروت ٣٥ی  ی المراجعات صفحه مقدمه -١

 .ھـ.ق بود ١٣٥٥چاپ اول کتاب در سال  چاپ داراألندلس، ٣٢ی مراجعات صفحه  مقدمه -٢
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ن سخنان را به یرانگر، ایو یک رافضیکند که  یقبول م یم البشریبزرگوار ھمچون سل
 ھا و داستان یسباغ ی، دکترمصطفیبزرگان اسالم نسبت دھد؟! دعوتگراسالم

 یداریبا مؤلف کتاب مراجعات داشته که بر تناقضات وعدم استقامت و پا ییھا سخن
 م آورد.یخواھ ین مباحث را در صفحات آتیداللت دارد. که ا یو

اشاره  یرافضه مناسب است به کتاب یھا ب ودروغیاکاذ ی بحث درباره ی در ادامه

باشد.  یاصر) مـمع یازھاـیغه از نی(ص »متعه من متطلباب العرصـال«ام آن ـم که نیکن
روت ی.ق در بـ ھ ١٣٩٢ن کتاب را درسال یه اـاب حسن محمد است کـمؤلف کت

ل اھل سنت در حرام دانستن یدل سکه عمر فاروق گوید  می سندهیمنتشر ساخت. نو
مسموم دیگری  یرھاین دروغ بسنده نکرده است، بلکه تیمتعه را رد کرده است. او به ا

 ن، پرتاب کرده است.یراشد یخلفا دوم از ی فهیخل سوی بهرا 
ث یمتعه را حرام اعالم نموده و احادجم که رسول الله یدر صفحات قبل اشاره کرد

ومسلم) از  ین (بخاریخیش یرا ھر دو یگریاز آنھا را امام مسلم و د یکیکه  یحیصح
 باره وارد شده است. نیکنند، در ا یت میروا سطالب  یبن اب یعل

ارت یز یم [و عبادت] قبور و سفرکردن برایدشان ھم به تعظیآنان در کتب جد -٥
آنان از  ی نهیل تنفر و کین علل و دالیمھمتر ی کنند. از جمله یآنھا دعوت م

ح] بر ین است که آنان مردم را از ساختن گنبد [و ضرین این امور حرمیمسؤل
اثر  »عهیالش  واقع«ند. به کتاب کن یت] منع میقبور صحابه [و اھل ب یرو

د. و یآن رجوع کن ١٢ ی و صفحه ١٣٨٧، انتشار سال یرازیش یمحمد مھد

ن کتاب عالوه بر یکه مؤلف ا ٢٠ ی صفحه »ةعقائد اإلمام«ن کتاب یھمچن
 ی ر ائمهیوسا یه، رجعت (بازگشت) مھدیمانشان به تقیا ی م قبور دربارهیتعظ

 أل که اللهاثبات آنچه را  ه ویسنده تشبیکند. سپس نو ین بحث میمعصوم
 ی] صفاتشود یل نمن آنان قائیب یکند [و فرق یم یخود ثابت نموده قاط یبرا

 یدست ید که الله تعالیھرکس بگوگوید  می ھمچون دست، پا، صورت و ... و
ما از درک آن عاجز است  یھا جالل و عظمتش است وعقل ی ستهیدارد که شا

ا یبه آسمان دن ألد الله یبگو ینکه کسیا ایست، یه به دست انسان ھم نیو شب
  .کند، محققًا کافرگشته است!! ینزول م
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 یین و برپاین مسلمیب ی اد آنان به خاطر تفرقهیون و فریو ش یه و زاریگر -٦
 یزیوحدت] چ یبر قرارو [ مقابله با آن به منظور ییھا سازمان ھا و تیجمع

 یاست برا  یا هیدن ذرات خاکستر به چشمان و در واقع تقیست جز پاشین
 شوم و ھولناکشان درجھان اسالم. یھا نقشه ی[سرپوش گذاشتن بر] اجرا

ان اھل سنت و تحت یآن انتشار مذھبشان درمی  نتیجهن یکه کمتر یا نقشه
سندگان یرًا آنھا به نویاست. اخ جت رسول الله یپوشش وحدت کلمه و محبت اھل ب

نوشتن  یرا برا ھـاکرده و آنه یکه به اھل سنت منسوب ھستند، تک النفس فیضع
ان ـاند. خوانندگ ر کردهـیکند، اج یع را مدح میکه مذھب تش یاالت و نشر کتبـمق
عه، از جمله یکتب ش ی سندگان را در مقدمهین نویاز ا ییھا توانند اسم نمونه یم زیعز

 نند.یبب» ةيعقائد اإلمام«کتاب 
کند که  یمنتشر م یتحت عنوان الھاد یا ران مجلهیغ در ایدارالتبل انتشارات -٧

 یمشخص شد که برخ زد.پردا یم ین مذاھب اسالمیب بیغ موضوع تقریبه تبل
سال  یاالول یاند. در جماد آنان شده ی ن دام و تلهیاز اھل سنت گرفتار ا

از  یکیان یاز علما و در پا یئتیخ حسن خالد به ھمراه ھیلبنان ش یمفت ١٣٩٤
دار کرد و در ھمان ماه استاد صالح ابو یاز آنجا د یوحدت اسالم یھا کنگره

ان يف قلوب ـحتطيم اإليم«تحت عنوان  یدار نمود و مقاالتین مجله دیق با ایرق

 یمان در قلوب مسلمانان) در آن مجله نوشت. مفتین بردن ای(از ب» مسلمنيـال
مان تفرقه و ز«گفت:  یسخنان برپا شد، در یکه بخاطر و یلبنان در مراسم

  ١٠٧ص  یالھاد ی مجله .»گردد ینم گر بازیشده و د یشکاف سپر
رفته، نه نزد یان پذیئت ھمراھش پایاما آشکار شد که زمان شکاف تنھا نزد او و ھ

 ی است که درباره یالھاد ی ن موضوع، ھمان شماره از مجلهیل ما بر ایان. و دلیعیش
ه یعل یدیبحث کرده بود. که در آن ھجوم شد ١٣٩٤ یاألول یدار در جمادین دیا

 یبن اب ة، معاویییگو دشنامسرح صورت گرفته و مجله با  یو عبدالله بن اب سعثمان 
 )یالھاد  ی مجله ٢٠-٢١ه خوانده بود. (صیرا سف سفیان

ه اھل سنت و جماعت ید، علینام یت مین مجله در پشت آنچه که حمله به وھابیا
 یدار کننده افرادیئت دیکه در ھی) درحال٢٩نمود. (ص  یم یریگ موضعھجوم برده و 

 کردند. یافتخار و احساس عزت م /بودند که به محمد بن عبدالوھاب 
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گنجد.  ین مجال نمیآمده بود که در ا یگریدر ھمان شماره، مطالب زشت و منکر د
اء (و یکه ح یا ن مجلهین مذاھب نزد مسئولیغ تقارب بیپس صدق در دعوت و تبل

 ه ھم بکنند، کجا رفته است؟یتوانستند، تق یکه م یادب) را به آخر رساندند و در حال

 و متعصب نسبت به مذهبش است یعیش یرهبر ینیخم
 ١:در نزد ما موجود است ینیسه کتاب خم

 منتشر شد. ـ .ق ھ ١٣٨٩. که در سال یا حکومت اسالمیه یت فقیکتاب وال -١
کتاب  یھا از فصل یا که عبارت است از مجموعهکتاب من ھنا المنطلق:  -٢

 افت.یانتشار  ١٣٩٤که درسال  ةالوسیل تحریر
 منتشر شد.  ـ .قھ ١٣٩٤ا جھاد اکبر که در سال یکتاب جھاد نفس  -٣

 ی دهیم، چرا که عصاره و چکیکن ین فرد حکم میبر ا ھا کتاب نیق ایما از طر
از  یم که نشان دھد ویل نداریچند خط را به عنوان دل یباشد. ما حت یافکارش م

ن مالحظات ین کتب مطرح نموده، برگشته باشد. مھمترینظرات و اعتقاداتش که در ا
 از: نداب عبارتـن کتیا ی ارهـدرب

ھا و بطور خاص به  حکومت ی ش عمومًا بر ھمهیھا کتاب درتمام ینیخم -١
را  یعیش یحکومت اسالم یکند. و ندا یران [حکومت شاه] حمله میحکومت ا

با آنھا را  یختن و سازگاریا آمیبا اھل سنت  یدھد. و موضوع ھمکار یسر م
 کند. یمطرح نم

.. و ھمچنان تعدادشان  آغاز شد ھیچعه از یمذھب ش«د: یگو ید که او چه مینیبب
 .٢»رسد یون نفر میمل ٢٠٠که امروز تعداد آنان به حدود  نیشد، تا ا افزوده

کند، واجب است که نائب  یآن بحث م ی درباره ینیکه خم  یدر آن حکومت اسالم
ر حکومتین [سایریم داشته باشد. و سایت مستقیامام معصوم و غائب در آن مسئول

 ظالم و تجاوزگر و ستمکار ھستند.  یھا ] حکومتیاسالم یھا

                                                           
شده نبود. بلکه مردم نوشتیم این کتب خمینی در بازار شناخته  ھنگامی که این مبحث را می -١

 »بدون اینکه به بررسی علمی افکار وی بپردازند«تنھا از شخصیت خمینی غافلگیرشده بودند. 
دانیم که رافضه تنھا دارند در جھان اسالم  لله ما این کتاب را بررسی کردیم و می اما الحمد

 کنند. ای را بازی و اجرا می نقشه
  .١٢٣حکومت اسالمی، ص  -٢
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بن  یو زمان عل جتنھا در زمان رسول الله  ید، حکومت اسالمیگو یطور که او م آن
ن قبل از خالفت یراشد یخالفت خلفا ی وجود داشته است. او از دوره سطالب  یاب

عدم اعتراف به حکومت  یبه معنا یپوش ن چشمیکند. ا یم یپوش چشم س یعل
 .١که نام آن خلفا را ذکرکند نیکند، بدون ا ین مسئله صرفًا اشاره میبه ا یآنھاست. گاھ
امده ین یعیدر مصادر و منابع شکند که جز  یما بحث م یبرا یاسالم ینیاو از قوان

ث یح حدیکه در کتب صح یث نبویاست. اما در مورد منابع و اصول اھل سنت و احاد
آورد و  یچ عنوان آنھا را بر زبان نمیگردد، به ھ یع مینمان ضایآمده است و بدون آن د

 ٢کند. یکه آنھا را قبول نداشته و به آن اذعان نمگوید  می یحیانًا به طور تلویبلکه اح
را  یح و آشکاریکند، نظر صر یبحث م یوحدت اسالم ی درباره ینیکه خم یھنگام
دگاه مذھبش ین وحدت از دیندارد. او به ا یو ابھام یدگیچیچ پیسازد که ھ یمطرح م

عه شوند و عصمت ائمه را قبول کنند. و به ید شینکه اھل سنت بایا یعنینگرد.  یم
اطاعت «آورد که:  یرا م لزھرا  ی فاطمه ن سخن منسوب بهیل ھم ایعنوان دل

 .٣»و در امان ماندن از تفرقه است ین و امامت ما دوریکردن از ما، نظم دادن به د
ان ـده و اصول آنیق عقیاز طرا ـتنھ یه وحدت اسالمـکگوید  می ن او صراحتاً یا بنابر

ن یمذھب ما اات یاز ضرور«د: یگو یائمه ھم م ی شود. درباره یم وجود داشته و محقق
امبران فرستاده شده ھم به آنان یمقرب و پ ی دارند که مالئکه یاست که امامان مقام

 .٤»رسند ینم
دشان] را از یمقام امامان بر رسوالن [طبق عقا یان معاصر ما، برتریعیاز ش یبرخ

 کند. یان میه بینظرش را صراحتًا و بدون تق ینیکنند. اما خم یه انکار میتق یرو
فضائل و مکارم اخالق و  ی درباره »ا جھاد اکبریجھاد نفس «او در کتاب  -٢

ن یکند. در ا ینفس بحث م یدن با ھوایت و وجوب جنگیم و تربیت تعلیاھم
او  ییه گوـکند ک یذکر م یا هـرا بگون س سفیان یبن اب ةاویـمعام ـان نـیم
ه چھل سال بر یمعاو«... د: یگو یگونه مچ ید که وینیم است. ببیطان رجیش

                                                           
 .٢٥-٢٧اسالمی: ص حکومت  -١

 .٢٨و ٢٧حکومت اسالمی ص  -٢

 .٣٥حکومت اسالمی ص  -٣

 .٥٢حکومت اسالمی ص -٤
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ا و عذاب آخرت را بدست یخود جز لعنت در دن یاست کرد، اما برایقومش ر
 ١٨ص  .»نگذاشت یاز خود برجا یگریز دیاورد و چین

 جگرانقدر را که از کاتبان رسول الله  یو تجاوز به معاویه، صحاب یکه تعد ینیخم -٣
کند،  یادر مـه او حکم صیا علیل دنـاھ یام فردـشمارد و به ن یبود، مباح م

که گوید  می بندد و یم ین ادعا و سخن را بر الله تعالیا یزیچه چ یپس از رو
نزد  یمانیا عھد و پیب دارد یا او علم غیشود. آ یه در آخرت عذاب داده میمعاو

 .دارد؟! أل خداوند
 زور به اللهان آنھا را به یعیکه ش یاتین آیاز ھزاران نفر از ا سه یم که معاویما معتقد

الله، روح الله و... بھتر است. راست  تین القابشان: آیمانند ا، دھند ینسبت م یتعال
 که فرمود:  یھنگام جگفت رسول الله 

مد  كم مثل أحد ذهباً ما أدر�ال�سبوا أصحايب، فواذلي نفيس بيده لوأنفق أحد«
که جانم در دست  ید. سوگند به کسیبه اصحاب من دشنام ندھ«. »ال نصيفهو أحدهم

ک مشت و ی ی د، به اندازهیکوه احد طال انفاق نما ی از شما به اندازهیک  ھر اوست، اگر
 ]بخاري ومسلم[به روایت  .»شود ینصف مشِت انفاق آنان نم یا حتی

روان یه گماشتگان و جاسوسان استعمار و پیعل یدیھجوم تند و شد ینیخم -٤
از  یداد. و به برخ یاند، صورت م آنان که در سرتاسر کشورھا منتشر شده

با حکومت شاه را قبول کرده بودند، حمله  یعه ھم که ھمکاریش یعلما
خ صدر یطورکه از تار عتًا ھمانیطب«ن بود: یا یو یھا کرد. ازجمله صحبت یم

باالتر از آن  یلیما خ یاسالم تا به امروز مشخص بوده است، فقھا و علما
عت ما ر از جماین ھمواره غیسالط یکنند. و علما ن حد تنازلیاند که تا ا بوده

 .»اند بوده و ھمفکر ما نبوده
ر از جماعت ما بوده و ین غیسالط ید: علمایگو ین سخن او که مید به ایتوجه کن

ن ھم، یاند و سالط اھل سنت بوده یکه آنھا از علما نیا یعنین یاند. و ا ھمفکر ما نبوده
 طالب ھستند. یبن اب یر از علین غیحاکمان مسلم ی ھمه
کار  تیاـقوم جن ی گماشته مزدورعه، که یش یاز علما ین ھجوم برخیاو پس از ا 

 یو ی ] را از آنان استثنا کرده و دربارهین طوسیرالدیار بودند [از جمله نصـتات
نصرت  -!!  یظاھر -به دربار استعمارگران  ید که در نفوذ ظاھرین را بدانیا«د: یگو یم
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ن و یقطیبن  ین حاصل شده است. مانند نفوذ علیاسالم ومسلم یابر یقیحق
 .١»ین طوسیرالدینص

آورده  سن یرا کنار نام حس ی، نام طوسیاز کتاب حکومت اسالم ١٢٨ ی در صفحه
، ابن ین طوسیرالدیبه اسالم کرده است. نص یا ستهیخدمات شا یکه طوسگوید  می و

ھوالکوخان تاتار، ھنگام ورودش به بغداد بودند. اران ید، دستیالحد یو ابن اب یعلقم
ر تاتار بود و قبل از یوز یخون مسلمانان اھل سنت را مباح شمرد، طوس یکه و یوقت

 ین خاطر که طوسیمذھب بود. و به ا یلیملحد و اسماع یاتارھا فردـش با تیھمکار
 .داند!! یک الگو میاو را  ینیاد کرد، خمـجیاز مسلمانان ا یکشتارگاه وحشتناک

بعد کرده است.  یزیر طرح یطوس ی را ھمچون نقشه یا مشخص شد که او نقشه
 .شوند؟! یدار نمیا مسلمانان ساده باز ھم بیآ ]ھا نیا ی از ھمه

با تاتار حالل  یطوس یحرام اما ھمکار ینین نزد خمیراشد یعلما با خلفا یھمکار
 .است!

 اند؟ عه چه گفتهیش ی معاصر درباره یعلما
  یآلوس -١
رافضه «د: یگو یی فتح م سوره ٢٩ ی هیر آیدر تفس یخ مجِدد، محمد آلوسیش •

 ین سخن خود بر آرایو در ا .»طر کراھتشان از اصحاب کافر ھستندبه خا
کند. به عنوان مثال: در المواھب آمده است که  یه میسلف خود و امامان تک

را در دل دارند،  شصحابه  ی نهیر روافض را، چون کیه تکفین آیامام مالک از ا
که از  یند و کسیآ یاستنباط کرده است. چرا که آنھا از اصحاب به خشم م

ن نظر امام مالک یاز علما با ا یادیز ی ن شود، کافر است. عدهیاصحاب خشمگ
 .٢موافق ھستند

                                                           
 .١٤٢حکومت اسالمی ص  -١

در  /ی فتح. آلوسی  سوره ٢٩ی  بھایش) در تفسیرآیه (اثرگران٢٦/١١٦المعانی  مراجعه کنید به روح -٢
 وفات یافته است.  ١٢٧٠سال 
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 بیخط -٢
است که در برابر تندباد و طوفان  ییعلما ی ب از جملهین خطیالد استاد محب  •

 ینه بر جاین زمیرا در ا یستاده است و آثار مھمیرافضه در عصرحاضر ا
 ن آنان عبارتست از:یگذاشته است. که بارزتر

 .ضهی) خطوط العرالف
 من منھاج اإلعتدال.  یبر کتاب المنتق یسینو هی) حاشب

 بر کتاب عواصم من القواصم. یسینو هی) حاشج 
دگاه یرافضه و د ی سلف درباره یاز علما ینظر خود و تعداد یالمنتق ی دمهو در مق

کس نسل صحابه را به خاطر  چیھ«آنان در مورد صحابه را به طور خالصه آورده است: 
رمسلمانان ظالم یکند. مگر غ یر نمیاند تحق ت صورت دادهیکه نسبت به انسان یخدمات

که به اسالم تظاھر  یقیا زندیکند و  یقت مغالطه میحق ی که درباره یو ستمکار
 .»کند اما باطنش مخالف آن است یم

ا یکه ما ھمچنان حاکم اسپان یھنگام «...کند:  یر استدالل میت زیبه روا بیخط
ف شدن قرآن، یتحر ی رافضه درباره یادعا ی لهیبوس ییایاسپان ینصار یھا شیم، کشیبود
رد دادن بر آنان مجبور شد  ینکه ابن حزم برایاکردند. تا  یه امام ابن حزم استدالل میعل

ن سخنان آنان، که یا ی اما درباره« ١د:یآنچه را که در کتاب فصل خود ذکر کرده است بگو
 .»ستندید گفت که روافض مسلمان نیف شده است بایند قرآن تحریگو یرافضه م
کند، چرا که  یان میو تقارب با روافض را ب یکیب در انتھا، محال بودن نزدیخط

و  یا شهیر یھا رد، تفاوتیگ ین بر آنھا شکل می، که ددین ن دویا ی هیپااساس و 
 یث نبوین آنھا در مورد قرآن و احادین ما با دیان اختالف دیدارد. سپس به ب یقیعم

استناد  یراز زرعه  ین سخن ابیر آنان به ایتکف یپردازد و برا یو عصمت ائمه و اجماع م
کاھد،  یر کرده و از شأن آنان میرا تحق جاصحاب رسول الله  یفرد یدیھرگاه د«کند:  یم

ن یز حق است و تنھا اینزد ما حق است و قرآن ن جرا رسول الله یق است. زیبدان که او زند
ن یرسد. آنھا [روافض] تنھا به ا یق آنان قرآن و سنت به ما میھستند که از طر شاصحاب 

                                                           
 .٧٨/ص ٢ج  -١
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ر سوال ببرند که ھدف ابطال کتاب و سنت را دارند. یز خواھند اصحاب را یل میدل
  .١»قندیر سوال بروند. و آنان زندیتر ھستند که ز یکه خودشان اولیدرحال
السنه است که  ن خالصه از منھاجیب، بھترین خطیالد ن سخنان محبیا

از المنھاج  یا ن خالصهین طور بھتریف کرده و ھمیه آن را تألیمیاإلسالم ابن ت خیش
 ف نموده است.یآن را تأل یاست که امام ذھب

 طاریب -٣
من  «...د: یگو یعه مید علما و کتب شطار در نقیخ محمد بھجت بیشام، ش ی عالمه

به  .٢]٤١٣عه، مرگ یمعروف ش یاز علما یکید [یخ مفیاثر ش» مقاالتـاوائل ال«کتاب 
) را خواندم، ٣٨١معروف به صدوق (م  یقم ی هیبابو ھمراه شرح عقائد استاد او، ابن

ده بودم، ید - یب الوافیوتذھ یافـھمچون ک -ر کتب یه در ساـک ییاـزھیاز چ یبرخ
ر و جاودانه در آتش دانستن یلعن و تکف ی صادر شده درباره یھا از جمله حکم

د یدم. بنده بای، در آن د[صحابه]آنان به ارث گذاشتند یار را براین و دیکه سرزم یکسان
جز  یزیخوانندگان خود، چ ین کتب براین وجود ندارد که ایدر ا یچ شکیم؛ ھیبگو

ن سخنان یترن و وحشتناکیورد. زبان آنان بدترآ ینه و بغض به ارمغان نمیو ک یدشمن
 ین سخنان زشت نسبت به افراد صدر اول اسالم است، پس برایکند. ا یان میرا ب

 یان خلفاـه در رأس آنـک یه خواھد بود. کسانـان آمدند، چگونـه بعد از آنـک یکسان
که طبق نص  ین و انصار قرار دارند. کسانین و مھاجریالمؤمن از امھات یگانه و بعض سه

اند. انتقاد  و خشنود گشته یراض یز از ویگشته وآنان ن یاز آنان راض أل قرآن، خداوند
از  یا اند که عده کردهح یکه آن کتب را تصح یسندگانین نویاعتراِض ما به اولو 

 یست، بلکه انتقاد ما نسبت به حرکتیعه در زمان ما ھستند، نین مجتھدان شیمشھورتر
حضور  یران و شام بطور قویکند که در عراق و ا یاست که اقدام به چاپ و نشر آن کتب م

د آن کتب شامل ر ی افته و ھمهیآنھا انتشار  یاز سو یادیر کتب زیاخ یھا دارند. در سال
 ».است نسبت به مفاخر و بزرگان اسالم یریدادن بر اھل سنت است. و در واقع تحق

                                                           
  .١٠-٦االعتدال ازخطیب، ص  ی منھاج مقدمه -١

 .، المکتب اإلسالمی١٣١حیات شیخ االسالم ابن تیمیه للشیخ العالمة البیطار، ص  -٢
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ن رد و جواب یبھتر" املنتقي من منهاج االعتدال"ن است که کتاب یطار ایخ بینظر ش
است که  یدیکتاب منھاج السنه به ھمراه اضافات مف ی را خالصهیعه است. زیه شیعل
 یخ بررسین شیب، آن را نگاشته است. بنابرایخطن یالد د محبیبزرگ آن س ی سندهینو

در دمشق انتشار  یمجمع علم ی ن کتاب انجام داد که در مجلهیرامون ایپ یلیو تحل
در آن عضو بود و ھر آنچه را که در آن کتاب بود، استحکام  یکه خود و یا افت. مجلهی

ات یبر اثبات کفر یمبن یشکن ل دندانیدال ید. مشخص است که در کتاب المنتقیبخش
 و الحاد رافضه وجود دارد.

 د رضایرش -٤
خوب و  یانجام داد و روابط یعه وسنین شیتقارب ب یبرا ید رضا تالش فراوانیرش

 ھبة اللهعرفان و  ی از بزرگان رافضه از جمله مسئول مجله ین او و تعدایب یقو
ن یالد یمح و -صاحب کتاب المراجعات  - ین عاملیو عبدالحس ینجف یشھرستان

 ران وجود داشت. یعس
رو و معتدل ھستند. که  انهین افراد جزء افراد میکرد که ا ید رضا گمان میرش

ر شد. یبود، غافلگ »تیرد بر وھاب«که نام آن  ین عاملیب محسن األمناگھان با کتا

منار ـمنيعه، يف الرد علی ما أورده صاحب الـاحلصون ال«تحت عنوان  یگریسپس کتاب د

عه یمستحکم در رد بر آنچه که صاحب المنار در حق ش یا قلعه«: یعنی» حق الشيعهيف 
 او آشکار شد. یبرا »گفته است.

کنند،  یان به آن تظاھر میعیش یکه برخ یصاحب المنار دانسته بود که اعتدال
صاحب  یعنید، دوستش یکه د یست و ھنگامین ییه، نفاق و دورویجز تق یزیچ

ش یرا ستا یمحسن عامل یدار از امانت یخال یھا کتاب یعرفان به راحت ی مجله
 کند، مطمئنتر شد.  یم

را که آنان تالش  یقتیسد و حقیبنو یعه ردیل شید بر اباطیافت که باید رضا دریرش

 السنة«ن کتاب خود را تحت عنوان ین اولیان کند. بنابرایکردند آن را محو کنند، ب یم

از قرآن را حذف  یاتیگفتند صحابه آ یدر آن مذھب رافضه را که منوشت. و » ةالشيعو
ن ییان اوست، تبیر و بیا فعل و تقریاند و سنت نزد آنان سخن امام معصومشان  کرده
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را آشکار نمود و پرده را از لعنت کردن ش  تًا وقاحت آنان نسبت به اصحابینمود. و نھا
 اند، برداشت. صحاب مرتد شدهشتر این سخنشان که بیتوسط ا بابوبکر و عمر 

 یعراق محمود شکر ی ه عالمهـطور خالصه دو کتاب که ا بـد رضیاب رشـدر کت
اند، آورده  نوشته یدر رد بر محسن عامل ین قاسمیالد جمال شام ی و عالمه یآلوس

 شده است.
، یآلوس یبرا یعامل یدو کتاب منتشر شده از سو ی درباره یمشخص شد که قاسم

ف ید، جواب داده که رافضه قائل به تحریز با تأکین یرا نوشته است. و آلوس یمطالب
ند یگو یکه آنھا م یعترت ی اما درباره« د:یگو یم یقرآن و انکار سنت ھستند. از جمله و

ن یتر حیند که صحیگو یکه روافض م ید بدانیرند، بایگ یاصول خود را از عترت م
 ب واالستبصار. یه، التھذیحضره الفقی، فقه من الین چھار کتاب است: کافیشان ایکتابھا

ار و ـا آمده، طبق اخبـھ ن کتابیه در اـند که عمل کردن به آنچه کیگو یو م
کند  ین کتب آغاز میان ایمطلب خود را با نقد راو یده، واجب است. آلوسیات رسـیروا

 یر، بعضیبک ابناز آنان فاسدالمذھب ھستند، ھمچون ابن مھران و  یکه برخگوید  می و
ز ین یاش، برخیع قزاز و ابن ث] مانند: جعفریحد ی گر ھم جاعل [جعل کنندهید

علم ھستند،  یان ھم جاھل و بین راویاز ا یا . عدهیسیکذابند، مثل محمد بن ع
را  أل که صفات خداوند یھم مجسمه [کسان یسکره و برخ عمار و ابن ھمچون ابن

شیطان الطاق که با نام مؤمنه  و نیھمچون ھشام] ھستند، مترجم کنند. یتجسم م
 کنند. نزد خود از او یاد می

 یچ جایھکند.  یم یده و عبادت را بررسیقات رافضه در عیشرک یسپس آلوس 
کنند، چرا که آنان  یدراز ا دستـتعجب ندارد که آنان نسبت به أعالم و بزرگان م

 کند:  یشاعر استدالل م ن قولیبه ا یکنند. سپس آلوس یر میرا تکف ش اصحاب

 مـــــهـروافض قــوم الخــالق لـان الــ
  

 

ـــ ــــن اجهـم ـــم وأـ ـــاس يف عل ـــهكل الن  ذب
 

ن و یتر ندارند. آنان از جاھل یا ر و بھرهیچ خیھستند که ھ یھمانا روافض قوم«
 .»ن مردمان نسبت به علم ھستندیگوتر دروغ

را یرا حذف کرده، ز یآلوس ی عبارات نوشته یبرخ یکه وگوید  می صاحب المنار

 السنة«کرد. کتاب  ین کار را نمیکاش که ا یشده، اما ا ین شدن کتاب میباعث سنگ

، عالوه یو آلوس یقاسم یعنیدو عالم گرانقدر  ید رضا شامل گواھیاز رش» ةالشيعو
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رافضه و محال بودن  ی دهیآنھا نسبت به فساد عق ی خود مؤلف است که ھمه یبرگواھ
 دھند. یم یو تقارب آنان شھادت و گواھ یکینزد

 یھالل -٥
عربستان  ی رهیجز  از ھند و عراق و شبه ین ھاللیالد یمغرب، دکتر تق ی  عالمه  •

را  ییاز کتبش گفتگو یکینمود. و در  یدگـک زنیگذر کرد و با رافضه از نزد
گذاشت.  یما برجا یان صورت گرفته بود، براـآن یاـعلم ین او و برخیه بـک

هاليل ـالدين ال رت حممد تقيكهو الدمناظرتان بني رجل سني و«ن کتاب یعنوان ا

ر رافضه یشامل تکف ی. اصل کتاب ھاللاست ١»امامني جمتهدين شيعنياحلسيني و
 ییھا شان آغاز نموده است. اسمیکفر آنان] از اسمھا یبررس یاست. و [برا

خود  ی ظرهار. سپس منیعبداألم، عبدالزھراء، ین، عبدالعلیھمچون: عبدالحس
که [در  یکند. درحال یدر محمره را بحث م یخ آنان، عبدالمحسن الکاظمیبا ش

صدنفر یش از سیه بـاران خود کـیاز  یدر جمع یعیخ شین شین مناظره] ایا
 بودند، حضور داشت.

ملعونه،  یگفتند نه ا یم لعائشه  ی د که دربارهیشن یآنھا م یاز ھمگ یھالل
از ذکر نام  یر ویرا دشنام داده و با تحق سبکر  ید که ابیشن یھمانگونه که از کاظم

 اند. از قرآن را حذف کرده یادیز ش مقداریکه قرگفت  می نمود و یاو اجتناب م
داده  یرو ینیقزو یخ مھدین او و شیکند که ب یرا ذکر م یا سپس مؤلف مناقشه
ن قبول نداشتن یف قرآن را قبول ندارد. اما ایتحر ی درباره یاست. که او سخن کاظم

رد  یرا نوشته است که در آن بر ھالل یکتاب ینیه است، چرا که خود قزویتق یاو از رو

القايض العدل يف «شماره و تحت عنوان  ھفت یالمنار ط ی که در مجله یدھد. کتاب یم

 نوشته شده است. ٢»م البناء عيل القبوركح

 ی دهیاد عقـان به فسـندازد که ھمچنیبرکت ب یدر عمر دکتر ھالل ألخداوند 
 ن اعتقاد دارد.یا با اھل سنت در اصول و فروع دـرافضه و اختالف آنھ

                                                           
 ».) و دو امام مجتھد شیعهی(دکتر ھالل یسن یدو مناظره بین فرد«کتاب  -١

 .قبور یعادل در حکم ساختن بنا بر رو یقاض -٢
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 یسباع -٦
بود.  یعه و سنین شیتقارب ب سوی بهاز دعوتگران  یسباع یخ مصطفیدکتر ش  •

 ی دانشکدهفات و دروس خود در یعه را در تألیشخصًا در ابتدا فقه ش یو
کند و  یاو از تجارب خود بحث م .١نمود یعت دانشگاه دمشق عرضه میشر

 د: یگو یم
را در منزلش در شھر صور  ین عاملیالد ن شرفید عبدالحسیم س١٩٥٣در سال «

 ی عه حضور داشتند. او دربارهیش یعلما یبرخ یالعامل مالقات کردم. نزد و در جبل
عه و اھل یش ی ن دوفرقهیو توافق ب یھماھنگ جیضرورت وحدت کلمه و اشاعه و ترو

 یدار علماین وحدت دین عوامل ایکه از بزرگترگفت  می ما صحبت کرد. و یسنت برا
کند.  یتقارب دعوت م سوی بهاست که  یفاتیگر و انتشار کتب و تألیکدیدو مذھب با 

تًا] ی[نھامان داشت. و یمند بود و به آن ا ن تفکر عالقهین نسبت به اید عبدالحسیس
ن یه ھمـعه، بیاھل سنت و ش ین علمایب یا نکه کنگرهیبر ا یحاصل شد مبن یتوافق

بدست آمده خوشحال  ی جهینت رـکه به خاطیمنظور برگزار گردد. از نزد او، درحال
استمداران، تجار یعه از جمله سیش یھا چھره یروت با برخیبودم، برگشتم. سپس در ب

ن تفکر را محقق یشد تا من ا یط مانع میدار کردم. اما شراین منظور دیبان به ھمیو اد
ن خبر یدن ایبا شن ی] ناگھان پس ازگذشت مدتیسازم. [تفکر وحدت و ھمدل یو عمل
 ٢رشدم.یره منتشرکرده است، غافلگیابوُھَر  ی را درباره ین کتابید عبدالحسیکه س

بدست آوردن  یوسته برایکه بطور پ یکه پر بود از فحش و دشنام. با وجود تالش یکتاب
ابم و مطالعه کنم. اما در کتاب استاد یک نسخه از آن کتاب داشتم نتوانستم آن را بی

ات آن کتاب نقل شده بود و من آنھا را خواندم. و استاد یاز محتو یبرخ٣هیر یمحمود أب
 ین صحابیا ی ن دربارهیه ھم آن را ستوده بود. چرا که او ھم با نظر عبدالحسیر یأب

 گرانقدر موافق بود.
گر متعجب ید یک سو و در کتابش از سوین در کالمش از یاز موضع عبدالحس

تقارب و به  یل صادقانه برایاز رغبت و تما یدر کتاب، نشان یریگ ن موضعیشدم. ا

                                                           
 .١٧، ص اإلسالمی فی التشریعھا تی السنة ومکان مراجعه کنید به مقدمه -١

 تکفیرشده است. که درآن، این صحابی گرانقدر »ابوُھَریرة«کتاب  -٢

 ».سنة المحمدیةالضواء علی أ«کتاب  -٣
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که  یا عهیش یھا ندارد. و من اآلن ھمان موضوع را در علما سپردن گذشته یفراموش
ن دعوت را ھمچنان برپا نگه یکه آنان اینم. درحالیب یند، مکن یب دعوت میتقر سوی به

األزھر ھم در  یاز علما یا اند و عده س کردهیآن تأس یدر قاھره برا یاند و مجالت داشته
ن یب بین دعوت و تقریرش ایاز پذ یچ اثریسند، اما ھمچنان ھینو ین راستا مطلب میا

شود. آنان ھمچنان بر آنچه که در  یده نمیران و... دیعه در عراق و ایش یعلما
ان یاز اختالفات م ی کهنیدروغ ریوااک و تصـدردن یھا شان آمده و آن طعنهیھا کتاب

ک یب، نزدیتقر سوی بهورزند. انگار منظورآنھا از دعوت  ی، اصرار ماند ساخنه اصحاب
 .١»ک کردن دو مذھب به ھمیعه است، نه نزدیکردن اھل سنت به ش

اد ین جرأِت زیفرد مسلمان از ا«د: یگو یث توسط آنان میجعل حد ی درباره یسباع
شود. البته اگر  یزده م شان] شگفتی[و دروغ بستن بر ا ج نسبت به رسول الله

ع، تنھا یتش ی پردهھستند که در پشت  ییھا ارسشتر روافض، فیم که بیدانست ینم
ھستند که اسالم  یاز کسانا یاند و  اسالم پنھان شده یھا گاه هین بردن تکیاز ب یبرا

 یشتریخود را فراموش کنند، تعجب ب یمیان قدیآوردند، اما نتوانستند آثار اد
اسالم آوردند که در آن دروغ بستن بر  یپرست بت ی دهیم. آنھا با تفکر و عقیکرد یم

ست. و محبت فاسد در اعماق درونشان نسبت به آن یشان مھم نیصاحب رسالت، برا
که کودکان و افراد جاھل ھنگام  یت شده بود. کاریبطور مستحکم تثبد باطل] ی[عقا

 .٢»دھند یانجام م یا دشمنی یدوست
تر از آن  را فرصت ما تنگیم. زیکن یمعاصر اکتفا م یبه نظرات شش تن از علما

از علما و  ینجا به ذکر نام برخیم. در ایاوریرا ھم ب یگریم نظرات دیاست که بتوان
 م:یکن یرافضه بسنده م ی شان دربارهیاان فتواھیبدون ب
و نظر او خارج از نظر شش عاِلم فوق  جزیرة العرب شیخ عبدالعزیزبن باز ی عالمه -

 ست.ین
 یبر موضع او گواھ یان دانشگاه اسالمیکه دانشجو محمد امین شنقیطيعالمه  - 

مناظره با او آمده  یرا که برا یاتیاز آ یکه جواب برخ یدھند. مخصوصًا ھنگام یم
م، با شما مناظره یکسان توافق داشتی یاگر ما بر اصول«نگونه داده بود: یبودند، ا
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د یتر با د و بطور واضحیخود دار یبرا یم وشما ھم اصولیدار یکردم، اما ما اصول یم
د گفت که] شما یھا [با نیا ی گر. و فراتر از ھمهید ینیم و شما دیدار ینیگفت که ما د

 .»دیھست ییدروغگو و اھل نفاق و دورو
 ن شام.یشناس سرزم ثی، حدین البانمحمد ناصرالدیخ یش -

را که در سه » لزھراءا«که شخصًا کتاب  یالبشیر اإلبراھیمزھر األ یخ علمایش -
اذبالله] در آن یکه [الع یافته بود، مشاھده کرد. کتابینجف انتشار  یقسمت توسط علما

) مردان یبوده که جز با آب (من یو درد یضیمبتال به مر سگفته بودند، عمر بن خطاب 
  .[و خباثت آنھا] یین دروغگویآنھا را بکشد به خاطر ا أل افته است. خداوندی یشفا نم

عه و نقش یخ شیتار ی ارهـ" در بفجراالسالمدر کتابش تحت عنوان " احمد امین -
د آنان مورد یشتر کتب جدیکند. او در ب ین بحث میخروج رافضه از دھود در آن و ی

 د قرار گرفته است.یھجوم شد
» تبدید الظالم و تنبیه النیام«تحت عنوان  یکتاب یمحمد اسعاف النشاشخ یش -

ت آنان و یف نمود و در آن مجوسیتأل ،از خواب یداریو ب یکین بردن تاریاز ب یعنی
 آنان نسبت به اسالم را برمال ساخت. ییدور

االسالم ابن  خیرامون منھاج السنه اثر شیپ یقیکه تحق محمد رشاد سالمدکتر  -
ع و غلو و افراط یتش ی مھم درباره یبر آن قرار داد که نظرات یا ه نوشت و مقدمهیمیت

 داشت. یان میه را بیامام ی رافضه
 یادیند، در آن آرا و نظرات زیات را ببیالرساله اثر احمد حسن الز ی که مجله یکس

ا رافضه ـاند و ب دن کردهیران دیا خود از اـاز آن علم یافت. برخیاز علما را خواھد 
 حظات خود را در کتاب نوشته است.اند. مؤلف مال گفتگو نموده

  تذکر
ا شرک اکبر به رافضه دچار ی، در دادن عنوان کفر یاز طالب علم امروز یبعض

سلف غالت و  یشتر علماین است که بیلشان ھمیشوند و دل یو مشکل م یسخت
ر از غالت ین [غیریاند. و به دادن لقب اھل بدعت به سا ر کردهیان آنان را تکفیافراط

م: دادن عنوان یداشته باش یا م که مالحظهیخواھ ینجا میاند. در ا آنان] اکتفا کرده
ر یتکف ی در نحوه یادیکه فرق و انواع ز ست. چرایز نیعه به طور مطلق جایکفر به ش

 وجود دارد. از جمله:
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رو یعه و پیستادند، شیا سه یضد معاو س ین ھم که در صف علیصحابه و تابع - 
ه یرا او از معاویم. زیستادیا یم یم، در کنار علیبودند. و اگر ما ھم در آن زمان بود یعل
ظلم  یه بر علیمعتقد است که معاوتر بود. و اھل سنت و جماعت  ستهیخالفت شا یبرا

 نمود. یراز د و [بر حق او] دست
ر یبودند. و ما در مورد آنھا جز خ سن یحس ی عهین ھم شیاز تابع یادیز ی عده -

 م. ییگو ینم یزیچ
 سطالب  یبن اب ین بن علیبن الحس ید بن علیروان زیھا که پ یدیاز جمله ز -

دانستند، اما  یش از او برتر میپ یرا از خلفا س یعل یدیان زیعین) بودند. شین العابدی(ز
کردند.  یادب نم ی خالفت ابوبکر و عمر و عثمان را ھم قبول داشتند و نسبت به آنھا اسائه

 نموده و از او(رد) د را رفض ی، زیان امامیعیکه ش ین آنان مسلمان بودند. ھنگامیبنابرا
 ون شدند.یسرداب غالت و افراطگرداندند، به رافضه معروف شدند و وارد  یرو

ع ین تشیاند. و ا ت بودهیرو آل بیعه و پیشوند که ش یافت می یافراد  در ھر دوره -
 سازد.  ین خارج نمی، آنان را از دیرویو پ

 م.یست که لقب شرک را به آنان بچسبانیز نیان جایعینگونه شیا ی درباره
را  ج که اصحاب رسول الله ی، کسانیجعفر یان دوازده امامیعیاما در مورد ش

ولو اگر  -از قرآن  یاتیه آـدارند که صحاب انـمیشوند و ا یدشنام داده و منکر سنت م
اند و معتقدند که امامانشان معصوم ھستند و  را حذف کرده - ه از قرآنیک آیند یبگو

 م که مشرک ھستند ویندار یدانند، شک یب میبرترند و علم غ یامبران الھیآنھا از پ
ن از ھم، از اسالم بدور ھستند، بخصوص اگر به کتب معروف یآسمان و زم یمانند دور

ب و االستبصار و... یه، التھذیحضره الفقیالخطاب، فقه من ال ، فصلیخود ھمچون: کاف
 ن ما و آنان] وجود دارد؟ی[ب یبیدار و تقرید  ھا باز ھم نیا بعد از ایمان داشته باشند. آیا

که بزرگان اسالم  یم، ھنگامین با رافضه اختالف داریاصول و فروع دکه در  یھنگام
که  ین مردم به اسالم ھستند، وقتین و دورتریاز نظر آنان دروغگوتر ییدر قرون طال

محقق  یکه علما یشتر است، ھنگامیان سابق بیعیاسالم از ش یان امروز برایعیخطر ش
 شسلف  یند که علمایگو یرا م یزیان امروز و سابق ھمان چیعیمعاصر ما در مورد ش

از  ینگونه ھستند، پس چگونه بعضیا یان دوازده امامیعیکه ش یند و ھنگامیگو یم
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اھل  یھا دھند که اسم آنان را در کنار جماعت یدعوتگران اھل سنت به خود اجازه م
 اورند؟یسنت در جھان اسالم ب

جھان اسالم ھستند و  داران هیند آنان مسلمان و مجاھدند و طالیگو یچگونه م
 یه و اساسیچ پایھ کنند؟! یستادن در کنار آنان دعوت مید آنان و اییمسلمانان را به تأ

ما  یاسیز است که آرا و نظرات سیا جایم. آینیب ین عده از اھل سنت نمیکار ا یبرا
مان داشتن یا جدا کردن اسالم [و ایباشد؟! و آ یل شرعیده و نصوص و دالیاز عق یجدا

ـرت و یا فـھم و غیز است؟! آیاز آن] جا یگریمان نداشتن به قسمت دیو ا یقسمت به
، ی، بخاریـن از امامان مالک، شافعیمسلم ی ـن و وحـدت کلمهیتالش ما نسبت به د

 ی درباره / یا سباعیآ شتر است؟!یب یه و ذھبیمین، ابن حنبل، ابن تیمع ابن
بحث  شتریب یلیبرادرانش خ یکه برایدرحالان اطالع و خبر نداد؟! یعیاش با ش تجربه

 نمود و مسائل را روشن کرد.
ب و ی، خطیطار، ھاللی، بی، قاسمیکنند از آلوس ید مییکه رافضه را تأ یا کسانیآ
گاهیرش ن و یاست که به آن با کمتر یمطلب یا وحدت اسالمیآ تر و داناترند؟! د رضا آ
که  یم؟! نابود باد وحدتیده] دعوت کنیاز دست دادن عق یمت [و به بھاین قیزتریناچ

 شود. یه و اساس محکم بنا نمیل و پایاص ی دهیبر عق
را که در نزد  ینین کتِب خمیکنند، ا یش میرا مدح و ستا ینیخم یبه راحت یا عده

صحبت  ج نسبت به اصحاب رسول الله یادب ید که چگونه با بینید و ببیماست بنگر
 کند. یرا مدح م یطوسن یرالدیکرده و مجرم ملحد نص

با اھل سنت از  یھمکار یبرا یلیا تمایچ تالش و یخود ھ یھا در کتاب ینیخم
دگاه مذھبش و با غلو و افراط تصور یرا جز از د یدھد. حکومت اسالم یخود نشان نم

ار یبتش بسیکه مدت غ یب اوست. امامیکه تحت پرچم امام غا یکند. حکومت ینم
موافقت با  ید آنھا به معناییشده و حدود ھزار سال است که زنده است. تأ یطوالن
م. و یبر ین گمان را نسبت به برادرانمان نمیاذ بالله ما ایات آنھاست. و العیشرک

ند، یکه برادران ما بگو یجھل است. در صورت یھا از رو دیین کارھا و تأیم که ایدان یم
 ین است [که از آن نھیز شدن در دیبه خرج دادن و رم شدت ییگو یکه ما م ییزھاین چیا

م. و یشما آورد یرا برا یشرع یھا ن نصوص و متنیم که اییگو یشده است] در جواب م
م آن را به یتوان یم. و ھرگز نمیآن چانه بزن یست که روین یشخص یا حقیاسالم مال و 
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ن و ید ی لهیو قدرت ما بوسم. قوت یبفروش یل و برھانیاز ھرگونه دل یخال یاسیس یھا راه
 ندارد. یما ارتباط یادیو ز یشود. و به کم یما حاصل م ی دهیعق

که  ییھا نیران] سرنگون شده و قطعًا این است که شاه [در ایند: مھم ایو اگر بگو
ا بدتر از او یکه آنھا بھتر  نیم اییگو یاند از او بھتر ھستند، در جواب م سر کار آمده

ت یو خطر] آنان کفا یم که در مورد [اثبات بدیگفت یھرصورت مطالبباشند، ما در 
این است که ما تبدیل به کف ست. بلکه مشکل ین او ریا غیکند. و مشکل ما در شاه  یم

ای که حوادث را  با ھر فکر و عقیده زنان و تشویق کنندگانی شویم برای افرادی
 دث داشته باشیم.سازند بدون اینکه خودمان نقشی در ساختن آن حوا می

ران را یک مردم در ایتحر یبرا ینیا شجاعت و جرأت و قدرت خمیند: آیو اگر بگو
است. ما چگونه در [صفت  یبتین خود بال و مصیم که ایید در جواب بگوید، باینیب ینم

ان حق یکه داعیم، درحالید داشته باشیترد یو از خودگذشتگ ی] فداکاریکوین
پس ما چگونه [کند  ینگونه اقدام میماست و اھل باطل است ار از یکه غ یم. کسیھست

و دعوت صادقانه و  یاسالم ی دهیاما شجاعت جز با تمسک به عق ]م؟ید باشیبا
 .ندارد ییآن معنا سوی بهمخلصانه جن و انس 
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 مقدمه 
رافضه و انقالب  ی دهیبه بحث از عق یاجیگر احتیبحث سابقمان، د ی بعد از ارائه

گراھا تکرار  از اسالم یران] بر زبان بعضین نغمه [انقالب ایست. اما اکنون، ایران نیا
 یاز رو یریگ ن جھتین به خود گرفته است و ایمع ییوسو سمت یشود و حت یم

گاھ یاست نه از رو یو مصلحت حزب یدوست  عه.یش ی دهینسبت به عق یاریو ھوش یآ
 یمعاصر به رھبر ی عهیکه حرکت ش یبه راست«ند: یگو ین نوع تفکر میطرفداران ا

و متعصب تندرو به  یافراط یعیباشد که از منھج ش یم ییرو انهیم ی، حرکت اسالمینیخم
 ینیخم یبه راست ونشأت گرفته که پرچم اسالم را بلند نموده  یدور است و از مذھب

باشد  یم ج امبرینش بر اساس کتاب خدا و سنت پیقوانرا بر پا نموده و  یاسالم یجمھور
ث گرفته یکه از سنت و احاد یاسالم یھستند که بر منھج ین حرکت کسانیو اعضاء ا
 .»معاصر است ین حرکت اسالمیشتازان ایاز پ یکی ینیاند و خم ت شدهیشده، ترب

قبل از  یکم ین جنبش اسالمیاز رھبران ا یکیشد که  یجد ین حرکت ھنگامیا
مسلمانان  ی بر ھمهش کمک کردناست و  یاسالم یرھبر ینیقطعًا خم«وفاتش گفت: 

 .»واجب است
و  ینیخم ی ن موضوع دربارهیا یر دالئل، بر آن شدم که به بررسیل و ساین دلیبه ا

ان شور و شوق و عواطف و یقت را، در میکته کرده، بپردازم تا حقیآنچه که د
 م.ینیبب ی[به اصطالح] اسالم یحکومتتشنه نسبت به  یاحساسات
 ین خصومتیا اید؟ آیا و دولتش تمرکز نموده ینیچه بر خم یرابد گفته شود: یو شا

 ست؟ین یشخص
به احمد بن  یبعض«... ه است: یمیخ االسالم ابن تیش ی ن سؤال، گفتهیجواب ا

آن را؟  یفالنن را گفت و ی، ایم فالنییم که بگویا کراھت نداشته باشیحنبل گفتند: آ
که من سکوت  یندارد] ابن حنبل فرمود: وقت یست و مشکلیبت نین غیا ایآ یعنی[

گاه میکنم و تو ھم سکوت کن تواند درست را از نادرست  ی، پس چگونه فرد ناآ
 یکه راھ یتواند سردمداراِن اھل بدعت را بشناسد. کسان یا چگونه میص دھد و یتشخ

ر از عبادت کتاب خدا یغ یند و عبادتیمایپ یرا م ج امبریر از راه کتاب خدا و سنت پیغ
و ان کردن حالشان و برحذر داشتن امت از آنھا ی.. پس ب دھند می و سنت را انجام

 به اتفاق مسلمانان واجب است. ]ھشدار نسبت به آنان
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ا او ـیکند. آ یرد و اعتکاف میگ یخواند و روزه م ینماز م یاز به او گفتند: مردـو ب
 که با اھل بدعت، بحث و مجادله کند. یا کسیتر است  نزد تو محبوب

آن کار  ی دهیکند، فا یخواند و اعتکاف م ینماز م یکه فرد یوقت«شان فرمودند: یا
آن  ی دهیفا کند یکه با اھل بدعت بحث و مجادله م ی.. و اما زمان خودش است یبرا
مسلمانان،  ین براینفعش در د ن افضل و برتر است. چرا کهین است و ایمسلم یبرا

عتش را پاک یِن او و منھج و شریھمانند جھاد در راه خداست. چون که راه خدا و د
کند و مجادله و حمله به آنھا به اتفاق  یان اھل بدعت را دفع میو طغ یکند و سرکش یم

داشت،  ینم یدفع آنھا گرام یرا برا یاست و اگر خداوند کسان یین واجب کفایمسلم
.. چراکه دشمن  دشمن، بزرگتر است یالیشد. و فساد آنان از فساد است ین فاسد مید

کنند. اما اھل  یرا که در آن وجود دارد فاسد نم یمانیھا و ا ره شوند، قلبیکه چ یوقت
 .١»کنند یھا را فاسد م بدعت ابتدا دل

 یو تعلم و یریادگیو منابع  ینیخم
عه استناد یکردن، به مصادر و مراجع ش ر روافض در استداللیھمانند سا ینیخم

ه شک داشتند ین قضیرا که در ا یاست و اگر ما کسان یھیه، بدین قضیکند و ا یم
 م.یکرد یم اصًال در مورد آن بحث نمیافتی ینم

 ین کتاب نزد آنھا، کتابیکند و ا یش به نھج البالغه استناد میھا در کتاب ینیخم
ن کتاب یکند و ا یاستناد م یارد ھمانگونه که به کتاب کافاست که باطل اصًال به آن راه ند

ند یگو ی.. آنھا م تر مؤثق ینزد اھل سنت است و حت یح بخاریصح ی ز نزد آنھا به منزلهین
 اش بود. ران چھارگانهیو سف موعود یندگان مھدی، معاصر با وکال و نماینیکه کل

که منابع اطالعات  یاصول و کتبقطعًا «د: یگو یصاحب کتاب الوسائل م یُحّر عامل
 ینیکل یھا را برا علم آن کتاب ی ، دروازهیران مھدیبودند، معتبرند. چون سف ینیکل

 .»ستندیز یگشوده بودند چرا که با ھم در بغداد م
که بر نقض  یثیاری وجود دارد. مانند احادیات و ضالالت بسـی، کفریدر کتاب کاف

و آنھا  ،شده یمه وحـر ائـند بیگو یه مـک یثیاحاد اـیف آن داللت دارند یقرآن و تحر
نبود آنھا ھر  یبر آنھا مخف یزیدانستند و چ یم که موجود بوده و ھست از علم ھر آنچه
دانستند که چه وقت  یدانستند. و نیز م یبدانند، م یزیخواستند از چ یوقت م

                                                           
 .١١٠، ص ٤مجموعه الرسائل و المسائل، ج -١
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سه  ی که صحابه یثین احادیمردند. و ھمچن یار خودشان میرند و تنھا به اختیم یم
ده یعق ینیند که کلیگو یعه میکند. و مؤلفان ش یر میاول] را تکف ی فهیگانه [سه خل

 ف شده است.یداشت، که قرآن ناقص و تحر

 یه، معانيرضه الفقحيمن ال «کرد:  یز استدالل میھا ن ن کتابیبه ا ینین خمیھمچن

 كعه، مستدريالعقول، وسائل الشون اخبار رضا، علل الرشائع، حتفه يمجالس، عـاالخبار، ال

ن یعه که نزدشان معتبرند و مجال بحث و گفتگو از ایش یھا گر کتابیو د» الوسائل
از  ییھا م که نمونهیست و تنھا قصد داریشان نیل و گمراھیھا و مؤلفانش و اباط کتاب

 م.یبرشمار کند به آن منابع مراجعه می عیانیر شیمانند ساکه  را ینیاستدالالت خم
 :م که به مصادر و منابعشان ربط داردیرا ذکر کن یق مھمیدارد که حقا یجاآخر در 
اش  سندهیرد و بر نویگ یمعلوماتش را از کتاب مستدرک الوسائل برم ینیخم :اوالً 

و مرحوم « د:یگو یکند م یکه از آن نقل م یثیاز احاد یفرستد. مثًال در بعض یرحمت م
 .ث مقدس !!یاحاد ینیکه خم ی، کسیو نور .»کند یم تیدر مستدرک الوسائل روا ینور

دوره و معاصر با  است که ھم یفرستد، فردی مجوس کند و بر او رحمت می یاو را اخذ م
» ف قرآنیاثبات تحر -ف کتاب رب االربابیاثبات تحر یفصل الخطاب ف«صاحب کتاب 

ت دارد و یمقبول ینیع و نه تنھا خمیچاپ شد. کتابش نزد اھل تش ١٢٩٨است که در سال 
و مؤلفش  .»عه و از کبار معاصران خود بودیش ین علمایاو از بزرگتر«اند:  او گفته ی درباره

 د شده است.یف و تمجیتعر ینیان و نه تنھا خمیعیعمومًا از طرف ش
ان معتقدند که امام یعیاز مصادر اوست. ش» ات الرقاعیحکا«کتاب :ثانیاً 

ب شده، به طور یغا ٢٦٠که در سال  یوقت یعسکردوازدھمشان، محمد بن حسن 
و  نوابان ارتباط داشته که به یعیاز ش یبا بعض یب نشده بلکه به طور سریکامل غ

د و بعد از او یندگان معروفند و تعداد آنھا چھار نفر است و آنھا عثمان بن سعینما
ه با مرگ بودند ک ینشان سمرین و آخریو چھارم یپسرش محمد، و بعد از آن نوبخت

 یبت صغرین ھفتاد سال ارتباط را غیامام قطع شد. و ا ینشان، ارتباط سریآخر
 یکنندگان، سؤاالتشان را شبانه در شکاف درخت بت، سؤالین غینامند. و در خالل ا یم
از صاحب زمان به  یگذاشتند و آن چھار نفر نقش واسطه را در رساندن جواب نبو یم

صادره از  یھا ات رقاع و آنچه که نامهیکتاب حکا یمحتوان، ی.. ا صاحب سؤال، داشتند
 شود، است. یده میخودش نام یامام غائب با امضا
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کند و  یث الرقاع استناد میاز احاد یثی) به حدیدر کتابش (حکومت اسالم ینیخم
ن یش کرده چنیامضا ÷ یب مھدیت سوم که امام غایروا« د:یگو یم ٧٦ ی در صفحه

ام که جواب  خواسته یعقوب گفت از محمد بن عثمان العمریاست که اسحاق بن 
ده یمن مشکل بود پرس یکه برا یاز مسائل یرا به من برساند که در آن از بعض یا نامه

از او  یزید. اما چه چیبه خط موالنا صاحب الزمان به من رس یا ن نامهیبودم. بنابرا
 .»آخر ی.. ال خداوند ثابت قدمت گرداند یدیپرس

 د: یگو یکتاب رقاع م ی درباره یآلوس
بر  یندارد که دروغ و افترائ یچ شکیل ھـاقـاست و ع یاع ساختگـاب رقـن کتیا«

که خداوند چشم و دلش را  یکند مگر کس یق نمیکس آن را تصد چیاست و ھ یتعال الله
ده ی.. و بر تو پوش اند دهیکور کرده و شگفتا از رافضه که صاحب الرقاع را صدوق نام

و در  ]پارادوکس[ .با ضِد آن است یزیدن چیل نامیاز قب یگذار ن اسمیست که این
 یا مسأله کند که ینگونه گمان میکافر است، ھر چند که اظھار اسالم کند و ا یواقع و

دھد و صاحب الزمان جوابش را  یقرار م یچد و شبانه در شکاف درختیپ یرا در کاغذ م
نشان ین براھیتر ن دالئل و محکمیتر ینزد رافضه از قون الرقاع یسد و اینو یم شیبرا

کنند  یابت مـات ثین چرندیا ی لهینشان را به وسیکه احکام د یبر قوم یاست. پس وا
روان یند که ما پیگو ین وجود میکنند. و با ا ین خزعبالت استنباط میو حالل و حرام را از ا

 .١زارندیت از آنھا بیاند و اھل ب نیاطیروان شیم. ھرگز! بلکه آنان پیت ھستیاھل ب
ثش را به کتاب (دعائم یاز احاد یکی) یدر کتابش (حکومت اسالم ینیخم :ثالثاً 
و مؤلفش  است - هیغالت باطن - هیلین کتاِب بزرگ اسماعیا و دھد. ی) ارجاع ماالسالم

ان یعیمرده است. و ش ٣٦٣النعمان بن محمد بن منصور بن حبان است که در سال  یقاض
 .- ستین یعه امامیاز ش یعنی - ستین یاند که او امام در الرجال ذکر کرده

 د: یگو یمرده، م ٥٨٨که در سال  »بن شھراشوب یاالمام«عه به نام یفردی ش
ن یم که ایگو ین اساس میپس بر ا .٢»ستیه نیالنعمان بن محمد از امام یقاض«

نامند،  یم یو امام یجعفرانش را که خود را یعیو ش ینیاست که خم یمدرک محکم
ه یعه امامیکه مربوط به ش» دائره المعارف«دھد. در  یربط م یافراط ی هیلیبه اسماع

                                                           
 نوشته شده است. »غیاھب الجھاالت«االلوسی، که به نام محمود شکری  -١

 چاپخانه حیدریه در نجف. ١٣٩معالم العلماء ص -٢



 طاعون    ١٣٢

 

و بطور [اند.  و تمامًا محدود نشده یغالت به کل«نگونه آمده است: یاست، درباره غالت، ا
 -ه یلیکه ھمچنان نسبت به کتاب بزرگ اسماع یر و احترامیتقد ]اند ن نرفتهیکامل از ب

  .١»بر آن است یلیکنند، دل یم - که ھمان کتاب دعائم االسالم است
ن یدر لبنان است به ا یجعفر ی س محکمهیکه رئ یا یه، رافضیمحمد جواد مغن

از  یه اگرچه در بعضیلیو اسماع یدوازده امام ی عهیش«د: یگو یکند و م یارتباط، اعتراف م
س علوِم یشعائر با ھم مشترکند، به خصوص در تدرن یجھات با ھم اختالف دارند اما در ا

 .٢»ت مردم بر آن روشیان] آن و تربیث و راویت و [شناخت] ثقه [در احادیآل ب
ث رجوع کند، امتناع کامل یاز کتب اھل سنت در حد یکینکه به یاز ا ینیخم :رابعاً 

است  یھیار بدیشناسد بس یعه را میقت مذھب شیکه حق یکس ین امر برایورزد و ا یم
ک حالت و آن یکنند، مگر در  یچ وجه به کتب اھل سنت رجوع نمیچرا که آنھا به ھ

 یبرا یچ ارزشیگر ھیبه جز آن د .بر اھل سنترد دادن  یاج به آن برایھم موقع احت
 ستند.یسنت قائل ن
اد ناس یعنی - دانان به آن اسیعیش«د: یگو یمعاصرشان م یاز علما یکیچنانچه 

ستند و به آن استدالل یل نیآن قا یبرا یندارند. بلکه اعتبار یازیچ نیھ - اھل سنت
ت یوجود دارد که از طرق معتبر روا یثیعه احادید: نزد شیگو یکنند و سپس م ینم

و  ین، کافیاصول و فروع د یث برایموجودند و آن احاد یشده و در کتب مخصوص
بر  یچ حجتیر از آن، ھیو غعه بر آن قرار دارد یھستند و مدار علم و عمل ش یواف

 .٣»نداردوجود شان یا
ب و غرائب و ی] از عجایکه [بخار یبه راست«د: یگو یحش میو صح یبخار ی بارهدر

و نظرشان  .٤»باشد یرزنان سودان میق ِخرفتاِن بربر و پیت کرده که الیروا یافراد منکر
 رد:یگ یعه سرچشمه مین شینسبت به مصادر و مراجع اھل سنت از دو رکن و قاعده در د

                                                           
 .٧٢، ص ١٤المعارف ج ۀدائر -١

 شیعه در المیزان. -٢

ای بر آن نوشته و  ، که مرتضی آل یاسین مقدمه١٤٦از عبدالله السبیتی، ص »تحت رایة الحق« -٣
  کتاب در تھران چاپ شده است.

 .٩٦ھمان منبع، ص -٤



 ١٣٣  باب دوم: بررسی و گذری در عقاید شیعه

اند  گر گفتهید یو جا ١مرتد شدند مگر سه نفر ج امبریصحابه بعد از وفات پ -١
ن استثنا از ھفت نفر تجاوز یاند مگر ھفت نفر. و ا مگر شش نفر و باز گفته

صحابه مرتد شدند «ست: ح کرده ایمتأخرشان تصر یاز علما یکیکند و  ینم
 .٢»مگر سه نفر

[از نظر مقدار]  - عت نزد اھل سنت ھستندیناقالن شرکه  - اعتقادات صحابه -٢
عت، چیزی از آنان یاز شر یو جز اندک داردان نیعیدر مقابل اعتقاد ش ارزشی

امبر تمام آنچه را که بر او نازل شده یکنند، پ یاند، زیرا آنھا گمان م اخذ نکرده
و   ابالغ نمودهاز مردم بوده، یمعلوم را که مورد ن یابالغ نکرده و فقط مقدار

ن یاھل سنت د یاست. در نتیجه وقت گذارده ینانش بر جایرا نزد جانش یباق
کنند چون آنھا آن مقدار  یرند، اسالم کامل را اخذ نمیگ یرا از صحابه برم

 اند. عه است، ترک کردهیرا که در نزد ائمه ش یرند و باقیگ ین را بر میمع
بوده  یو خوئ ینیمانند خم یانیعیش ن آل کاشف الغطاء که از مراجعیمحمد حس

کند و  یگر را اقتضاء مید یاز احکام و کتمان بعض یان بعضی، بیجیحکمت تدر«د: یگو یم
و  ینانش به امانت گذاشت و ھر وصیآن قسمت کتمان شده را نزد جانش ج امبریپ

 .٣»ان کندیکرد تا در وقت مناسبش آن را ب یگر منتقل مین دیآن را به جانش ینیجانش

 و قرآن ینیخم
ف قرآن را که به آنھا منسوب است، انکار یتحر ی هیعه، قضین شیاز متأخر یاریبس

ن است که قرآن محفوظ و مصون است. تا یشان بر ایند اجماع علمایگو یکنند و م یم
معاصرشان در کتابی که نزد شماری از آنان مورد اعتماد است،  یاز علما یکیکه  ییجا

کرد. و در رد بر کسانی  یف قرآن را نفیعه در مورد تحریث شیاحاداز سخنان و  یبعض
کاش این فرد گستاخ به منبع افترایش « دھند، گفت: ن سخن را به آنھا نسبت مییکه ا

ا از یکی از ـھای مورد اعتماد شیعه یا حکایتی از یکی از علمای آنھا ی در یکی از کتاب

                                                           
 .١٣و نیز رجال کشی، ص  ١١٥مراجعه کنید به کتاب بخاری آنان یعنی کتاب کافی، ص -١

گوید. از ابراھیم  اند، می او محمدمھدی سبزواری است که آن را در کتابی که منتشرش کرده -٢
 راوی، یکی از علمای اھل سنت.

 ، انتشارات مؤسسه ابلمی در بیروت.٧٧ص »اصل الشیعه و اصولھا« -٣



 طاعون    ١٣٤

 

د ـدر این ح کرد. حتی اسند، اشاره میـر بیشترشان او را نشنـطالب علمشان حتی اگ
 آنھا هروستائی از افراد ساد یردفبه گفته جاھلی از جاھالنشان یا  کنیم که ازل میـتن

 .»کرد ، اشاره میگوید بدون دلیل سخن مییا فردی وراج ھمانند این فرد که 
 یایفرار از قضا یعه برایکه ش یا هیتق یم: به راستییگو یز در جواب میما ن

شود مگر با رجوع به  یاند، کشف نم شان، ابداع کرده دهیض در عقیخطرناک و ضد و نق
آنچه  یمعاصر در نف یعیاست که کتب ش ین روشیمنابع و مصادر مورد اعتمادشان. و ا

دفاع ندارند و  یبرا یزینکه چیبرند به خاطر ا یدھند، به کار م یکه به آنھا نسبت م
ه ممکن ین قضیرند. اکنون مجال باز کردن و شرح اب یه پناه مین به تقیبنابرا

 یم و سپس رأیکن یباره اکتفا م ن یدر ا یق مختصریحقا ی باشد. پس به عرضه ینم
 م.یخوان یه مین قضیرا در ا ینیخم

آنگونه که  - و تمامًا دروغند - کنند یف قرآن را اثبات میعه که تحریث شیاحاد :اوالً 
 رسد. یث میش از ھزار حدیبه بگوید  می یالله جزائر عالمشان نعمت

 ید، متوفیانند مفـاند، م ا کردهـار را ادعـن اخبیر اـواتـشان، تیار علماـکب :ثانیاً 
 دھند یم» ملک العالم«و » الله تیآ«و » رکن االسالم«که به او لقب  یکس - ٤١٣سال

ده که یبه ما رس جاز آل محمد  یُھد ی از ائمه یم اخباریگو یبنده م« د:یگو یکه م -
  .١»اند ن حذف و نقصان به وجود آوردهن مطلب است که ظالمان در قرآیانگر ایب

 - ثشان استیحد ی ن مجموعهیکه از بزرگانشان و صاحب بزرگتر -یا مجلسیو 
 ف قرآنیتحر -باره است  نیکه درا یارـنزد من اخب« د:یگو یم - ١١١١سال  یمتوف

ن باب و یبه آنھا مستلزم رفع اعتماد از اخبار ا یتوجھ یمتواترند و ب یاز نظر معن -
 .٢»باشد یه میاخبار امام یتمام

ه] ی[امام« د:یگو یکند و م یک] کفر نقل می[اثبات  یعه را براید، اجماع شیمف :ثالثاً 
امبر است] با نوشتن ی[منظورشان اصحاب پ یگمراھ ی ن اتفاق دارند که ائمهیبر ا
 .»گردان شدند یرو جامبر یمخالفت کردند و از قرآن و سنت پات قرآن یاز آ یاریبس

                                                           
ی حیدریه، در نجف. و یکی از علمای معاصرشان به نام شیخ  ، چاپخانه٩٨ص »اوائل المقاالت« -١

 ای بر آن نوشته است. االسالم زنجانی مقدمه
 . ٥٣٦، ص٢"قراءة العقول" از مجلسی، ج -٢



 ١٣٥  باب دوم: بررسی و گذری در عقاید شیعه

 .١اند اجماع کردهه یث برخالف امامیحد ه و مرجئه و اھلیدیمعتزله و خوارج و ز
اند. مانند کتاب  ف کردهین کفرشان به صورت مستقل، کتاب تألیدر اثبات ا :رابعاً 

 د.یکه قبًال ذکر گرد »فصل الخطاب في اثبات تحریف کتاب رب االرباب«
ف قرآن اذعان و یا او ھم به تحرـیم آینیا ببـم تیگرد یبر م ینیه خمـاکنون ب 

 ییم رأیخواھ یکند. نم یقِت آن را انکار میا تظاھر به انکار کرده و حقیکند  یاعتراف م
م و حکم یکن ینقل م ینین امر مربوط است از خمیرا که به ا یقیم، اما حقایان کنیرا ب

 گذاریم. ین مورد] را به عھده خوانندگان عاقل و منصف میکردن [در ا
رند و یگ یم بر »الوسائل مستدرک« ثشان را از کتابیروانش احادیو پ ینیخم -١

فصل «و او ھمان صاحب کتاب  - فرستند یرحمت م یبر صاحب کتاب دعا

 یبه کاف ینین خمیھمچن - است »تاب رب االربابكاخلطاب يف اثبات حتريف 
ف شده ین است که قرآن تحریا یکاف ی دهیو عق داینم میثش استناد یو احاد

از او نقل  ٢رشیدر تفس یعه مانند صافیسندگان شیاست، ھمانطور که نو
 ش آشکار است.یھا کتاب گونه که در اند. ھمان کرده

به عنوان مرجع استفاده کرده است که حر  یف حر عاملیاز الوسائل، تأل ینیخم
گر او کتاب االحتجاج ین مرجع دیھمچن ٣اصرار دارد. ین اعتقاد کفریخود، بر ا یعامل

 یار غلو و افراط کرده است که خود علمایف قرآن بسیاست که در تحر یاحمد طبرس
س یر و تقدیرا در تقد ینیالخصوص خم یعه و علینجا اجماع شیعه بدان معترفند. ایش

ز اعتراف به فضل یشان و نیھا کتاب دادن ت قراریو مرجع یکفر ی دهین عقیصاحبان ا
ست؟ و ید آنھا نییتأ یبرا ین، اقراریا ایم. آیابی یف را میو ستودن آنھا و عدم انکار تحر

 ؟استه یجز تق یزیچ تظاھرشان به انکار آن ھم
ن عبارت آمده است: یا )١٥٢ص  ١ج (ینیخم ی له نوشتهیرالوسیدر کتاب تحر -٢

است که  یزیاز سه چ یکیو آمده که مسجد  .»مسجد مکروه است یلیتعط«
عه مورد یاز مصادر ش یکیکند. با مراجعه به  یت میدر محضر خداوند شکا

ن عبارت را با دو لفظ یه (صدوق) ایابن بابو ی نوشته» خصال«اعتمادشان 
                                                           

 .٥١وائل المقاالت" صأ" -١

 .المقدسة السادسة ١ج مراجعه کنید به تفسیر صافی -٢

 .٢٤مراجعه کنید به تفسیر قمی از سید طیب موسوی، ص -٣



 طاعون    ١٣٦

 

ز آورده یامت سه چیدر روز ق«ن صورت است: یاز آنھا بد یکیم که یابی یم
گوید  می .. قرآن کنند: قرآن، مسجد و عترت یت میشکاشوند نزد خداوند و  یم

 ی ن عبارت اشارهیو ا. ١».. الخ پروردگارا مرا سوزاندند مرا پاره پاره کردند
ز یسه چ«ن است: یگر ایعه در مورد قرآن است. و نص دیبه اعتقاد ش یحیصر

که اھلش در آن نماز  یکنند مسجد خراب یت میدر محضر خداوند شکا
که غبار آن را  ی.. و مصحف معلق ن جاھالن استیکه ب ی.. و عالم خوانند ینم

 .٢»شود یفرا گرفته و خوانده نم
ن قولش که یننموده است و ا یا گر اشارهیت دیر را آورده و به روایعبارت اخ ینیخم

 یاشاره به مصحف کامل» شود یکه غبار آن را فرا گرفته و خوانده نم یمصحف معلق«
ش امامشان است و به خاطر ین مصحف پیکه ا - در اعتقادشان - ئب استدارد که غا

م کرد، از امت یآن را تقد یکه عل ین مصحف، زمانیسرباز زدن ابوبکر و ھمراھانش از ا
ن سخن با توجه به یا - شان آمده استیھا آن طور که در افسانه - به دور مانده است
م یا که آورده یآنھا و نصوص یاصل یھا کتاب شان دریا افسانه ی دهیاستنادمان به عق

 آمده است.
ار ـرا انک در تحریف قرآن ه تقیهـھا را ک الله این آیت هـم کیدار یمھم سندما  -٣

. این سند کتابی به زبان اردوست که از سوی برخی کند کنند محکوم می می
از جمله خمینی مورد اعتماد  -که نامشان در زیر آمده  -علمای معاصرشان 

 اند. است. چرا که در صدر کتاب مراعین چنین گفته
الله  تیآ -٢مجتھد اعظم نجف اشرف  ییم طباطبایالله محسن حک تیآ -١

 ینیالله محمود حس تیآ -٤ ینیالله روح الله خم تیآ -٣نجف اشرف  یابوالقاسم خوئ
 ینق یدعلید العلما عالمه سیس -٦ یعتمداریحمد کاظم شرالله م تیآ -٥ یشاھرود

 مجتھد لکھنود. یالنقود
ه کًال درباره ـآورده ک یان عربـرا که حدود دو صفحه است به زب ین کتاب عبارتیا

ش) است. به اعتقادشان آنھا ابوبکر و عمر ھستند و یقر ی(َصَنَم  شیلعنت دو معبود قر
شان خارج یاست که از دھانھا یبزرگ ی چسبانند. کلمه یف قرآن میبه آنھا اتھام تحر

                                                           
 .١٧٥-١٧٤، ص١"الخصال" ج -١

 .١٤٢ھمان ص -٢



 ١٣٧  باب دوم: بررسی و گذری در عقاید شیعه

شاھد حرف از عبارت که  ینجا به قسمتیند. در ایگو یجز دروغ نم یزیشود و چ یم
ش را لعنت کن یا دو معبود قریم. خدایبسم الله الرحمن الرح«م: یکن یماست، اکتفا م

که با امر تو مخالفت  یشان را و فرزندانشان را لعنت کن. کسانیان و افتراھایو طاغوت
نت را دگرگون کردند یکردند و د یچیتو را انکار کردند و از رسولت سرپ یکردند و وح

 .١»ردندف کیو کتابت را تحر

 و صحابه ینیخم
زند، در مورد آن سه  یراشده حرف م یاز حکومت اسالم ینیکه خم یوقت -١

ز زند و جـ یم یفه بودند، خودش را به جھل و نادانیخل یش از علیکه پ ینفر
 یزیچ«د: یگو یم کند. او یاشاره نم یگرید زیه چـب یبه حکم رسول الله و عل

و در عھد  جام رسول الله یشود و در ا یکه به ضرورت شرع و عقل ثابت م
ن نرفته یبوده، حکومت است. و ضرورتش تا به امروز از ب ین ضروریرالمؤمنیام

ن یرالمؤمنیو ام جالله  که رسول یو به راست«د: یگو ین میو ھمچن .٢»است
عه در ین تجاوز بر خالفت خلفا اعتقاد شیو راز ا ٣»کردند. یگفتند و عمل م یم

 کند: ان میینگونه بید آن را ایخشان مفیاست که ش یخالفت عل
ست و چھار سال و شش یسال بود که ب یس ج ین بعد از نبیرالمؤمنیامامت ام«

ه و مدارا ممنوع بود. و پنج سال و شش ماه از آن، یخاطر تقماه، از تصرف در احکام آن به 
گمراھان،  ی ن عھدشکن و ستمکار و خوارج امتحان شد. و توسط فتنهیبا جھاد با منافق

اطر ترس و حبس و ـزده سال از نبوتش، به خیس جامبر ید. ھمانگونه که پیظلم و ستم د
کان جھاد با کافران و دفع (ستم) از طرد و فرار، از تصرف در احکام آن ممنوع بود که ام

مؤمنان را نداشت. سپس ھجرت کرد و ده سال با جھاد با مشرکان و ابتال به منافقان، 
 .»م اسکان دادینکه خداوند عزوجل روحش را برگرفت و در جنات نعیست تا ایز

که بر  یالـیل مزعوم و خیا با دالـکند. چون که آنھ یابه طعن وارد مـاو بر صح -٢
 حجةرخم در یدر غد«د: یگو ید. و مـکند مخالفت کردن یداللت م یامامت عل
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ن زمان ین کرد و از اییعلی را بعنوان حاکم پس از خود تع جامبر یپ الوداع
 .١»شد ]صحابهن قوم یاختالف وارد نفوس ا

است و  ینیعه و در رأسشان خمیھا در اعتقاد ش سهیھا و دس نجا آغاز نقشهیا
گاه بود  یھا سهیبه دس ج امبریند: ھمانا پیگو یم الشان آنھا منافق یکه به خ(صحابه آ

بود  ید و آن ھم وقتیشان کش نابود کردن توطئه یبرا یا نقشه ج امبریپس پ )بودند
ز و فرستادن سپاه اسامه دستور یشان که منجر به فوتشان شد، به تجھیماریکه ھنگام ب

نه از نفاق یداد که به آن ملحق شوند تا به گمانشان مدز دستور یداد و به کبار صحابه ن
ن یتمام شود. و ا ]علی بن ابی طالب ن و امامیجانش یعت برایشود و گرفتن ب یخال
 کند. یان نقل میعید در شرح نھج البالغه از شیالحد یرا ابن اب یرأ

خ یکرده و شاقرار این نظر به  ةمنھاج الکرام، صاحب کتاب ی، ابن المطھر حلیرافض
ان معاصر، حسن یعین سخن را شیرا نوشت. ا ةاو منھاج السنبر ر رد ده یمیاالسالم ابن ت

 گر تکرار کرده است.ید یو در جاھا ١١صفحه  ١عه جلد یالمعارف ش ۀن در دائریام
وستن به سپاه یامبر به پیپ یوقت«د: یگو یکند، و م یه اشاره مین قضیبه ا ینیخم

نکه در آن یا یحق تخلف و برگشت از آن را ندارد، برا یچ کسیاسامه دستور داد، ھ
 .٢»بود جامبر یاز دستور پ یچیان و سرپیعص

را متھم  سسمره بن جندب  یزند و صحاب یصراحتًا به صحابه طعنه م ینیخم -٣
د: یگو یکند. اوم یت میروا ج امبریان پـث را به دروغ از زبیکند که احاد یم
اند که  را نقل کرده یثیاحاد جامبر یاند که از زبان پ بوده یان کسانیدر راو«
را به دروغ  یثیمانند سمره بن جندب احاد یا یبسا راو امبر آن را نگفته چهیپ

 .»کند یدار م ن را خدشهیرالمؤمنیکند که کرامت ام یت میروا
ه اتفاق افتاد. او مردم را ین، در زمان معاویو مانند ا«د: یگو یم سه یمعاو ی ارهـدرب

کرد  یحبس م یطوالن یھا ا زمانیرساند و  یا به قتل میبراساس ظن و گمان و تھمت، 
ن خاطر که یکرد، فقط به ا ید میشان به ناحق تبع ا آنھا را از خانه و کاشانهیو 
 .»گفتند: پروردگار ما الّله است یم
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 یچ عنوان حکومتیه، به ھیحکومت معاو«د: یگو یم سه یحکومت معاو ی ارهـدرب
 .١»ه آن نبوده استیچ جھت، شبینبوده و از ھ یاسالم
در «د: یگو یم که مینقل کرد سه یمعاو ی ز در فصل گذشته، سخن او را دربارهیو ن

 .»باشد یا مستحق لعنت مردم، و در آخرت مستحق عذاب خداوند میدن
را مورد استناد قرار  ینصوص کتاب کاف ینیبرد، خم یکه گمان م یشگفتا از کس

و  - قبًال ذکر شد - آمده که صحابه مرتد شدند مگر سه نفر یدھد. در کتاب کاف ینم
آنھا عذاب  یزند و برا یکند و با آنھا حرف نم ینفر نگاه نم ن آمده که خداوند به سهیھمچن
در آن  یکه حق یامامت کند در حال یکه ادعا یکسنفر عبارتند از:  است. آن سه یدردناک

که  یعت کند که از طرف خدا، منصوب نشده است. و کسیب یکه با امام یندارد. و کس
 .»دارند یا از اسالم بھره - بابوبکر و عمر  یعنی - گمان کند آن دو نفر

 یا حنفی یکه با اسم شافع یا عهیکند که با ش یمعاصر ذکر م یاز بزرگان حنف یکی
ت را دوست یبه دانشگاه االزھر آمده بود، گفتگو کرد. و به او گفت: اھل سنت، اھل ب

نسبت به مردان صدر اسالم به خصوص  یا نهیچ کیدارند و بر شما واجب است که ھ
د و از او خواست که صادقانه جواب دھد ینداشته باش بق و عمر فاروق یابوبکر صد

 ار نبرد و شھامت و صراحت داشته باشد.را به ک یاسیعه و سازش سیش ی هیو تق
جواب گفت: امامی مقابل جمعیت در او نیز که احساساتش برانگیخته شده بود در 

در زیر این آسمان آبی وجود ندارد که به اسالم این دو معتقد باشد چه برسد به 
 نداشتن کینه نسبت به آنھا.

بودند چرا که األزھر او جمعیت از صراحت و جرأت وی شگفت زده شده گوید  می شیخ
 را بعنوان سنی پذیرفته بود و در مدرکش درج شده بود که در کارش تخصص دارد.

ش یصنم قردو  یکه، ادعا یکتاب ی و ھمفکرانش را درباره ینید خمییقبًال تأ -٤
ش که منظورشان ابوبکر و عمر است) را یدو بت قر یعنیش یصنم قردو (لعن 

ن لعنت را بخواند فضل و یکنند که ھرکس ا ین مم. آنھا گمایدر بردارد، آورد
چاپ دوازدھم  ٥١٣ن ص یاء الصالحیشان (ضدیگر دارد. در کتاب یاجر بزرگ

د: یکبار بگویت شده؛ ھرکس ھرصبح ی) آمده است از امام سجاد روا١٣٨٩سال 
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 طاعون    ١٤٠

 

 توپروردگارا معبودان ناحق و طاغ« .»الطاغوتن اجلبت واللهم الع«
 .»را لعنت کن (منظورشان دو خلیفه رسول الله، ابوبکر و عمر است)

اک ـاد ھزار گناه را از او پـسد و ھفتینو یش میاد ھزار حسنه براـخداوند متعال ھفت
ت شده که یروا یشابوریبرد. و از حمزه ن یاد درجه مقامش را باال مـکند و ھفت یم

ازش برآورده یھفتاد ھزار ھزار ن«ابوجعفر باقر ذکر کردم. گفت:  یگفت: آن را برا
کبار، آن ی.. سپس گفت: ھرکس، ھرصبح  م استیشود و ھمانا خداوند واسع و کر یم

 .»شود یبر او نوشته نم یکند گناھ یکه صبح م یدو، را لعنت کند تا وقت
دعاھا لعنت و طعنه ن یا ی کنند که ھمه یگر، عبادت مید ین دعا و دعاھایآنھا با ا

 را در بر دارد. شبه نسل اول، صحابه 
 یدار کشوریاھل سنت به د یاز علما یکیق گرفت که ن تعلّ یخداوند بر ا ی اراده

ش از ھفت ماه در آنجا بماند و از مسجدھا و مدارس و مناطقشان ین برود و بینش عهیش
ھا  درسشان در خانه یھا حلقهدار کند و در محافل َعزا و ماتمشان حاضر شود. او به ید

 ».ةيف نقد عقائد الشيع شيعةالو«به نام  یو مساجد و مدارسشان رفت. و در کتاب
 عه برداشت. یات و منکرات شیپرده از کفر» عهیدر نقد عقائد ش یسطور«

عه یکه در بالد ش یزین چیاول«سد: ینو یاز مشاھداتش م یشان در بعضیا
ده یق و فاروق و مادران مؤمنان سیبود، لعنت کردن صدند یار ناخوشایدم و بسیشن یم

 ی مردان عصر اول اسالم در ھمه ین لعنت تمامیده حفصه بود و ھمچنیشه و سیعا
ھا و محافل و مجالس، از ابتدا تا آخر بود. و نه تنھا در محافل و مجالسشان بلکه  خطبه

 یا تشنه یز موجود بود حتیارات نیز ی هیادع ی هیو مقاالت و در کل ھا کتاب یدر البال
صلوات بر محمد و  یو ھر عمل یکرد. و در ھر حرکت ینکه لعنت مید مگر اینوش یآب نم

.»ق و فاروق و عثمان وجود داشتیآل محمد و لعنت صد

 داند ید کرده و مورد اعتماد مییملحدان را تأ ینیخم
حمله  یخالفت اسالمکند و به  ین افراد امت طعنه وارد میبه بھتر یدر حال ینیخم

و  ین طـوسیرالدیکند. مثًال به نص ید میف و تمجیه را تعرین فرومایکند که ملحد یم
مردم با از دست دادن خواجه «د: یگو یکند و م یاش به اسالم اشاره م یالیخدمات خ
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ان یبه اسالم نمودند، دچار خسارت و ز یو امثال او که خدمات بزرگ ین طوسیرالدینص
 .١»شدند

) است که ٦٧٢-٥٩٧( ین طوسیرالدیھمان محمد بن حسن بن خواجه نص یطوس
 یو وحشتناک ید، در کشتار عمومیالحد یو مستشارش ابن اب یبا دشمن خدا، ابن علقم

ن قتل و کشتار در یمرتکب شد، دست داشت. ا ج امت محمد برمشرک  یکه ھالکو
لسوف ملحد، ین فیق ایو مستشارش و تشو یانت ابن علقمیو در بغداد با خ ٦٥٥سال 

 افت. یبود که ھالکو بر بغداد دست  یانجام شد و زمان ین طوسیرالدینص
 ی ه درمنطقه جبل و قلعهیلیاسماع یقبل از آن، از ملحدھا ین طوسیرالدینص

ن، حاکم منطقه یرشان، ناصرالدی) به اسم وزةاألخالق الناصریَاَلموت بود و کتابش را (
ن محمد بن جالل حسن، پادشاه ین مردان عالءالدیتر ثین از خبیت. ناصرالدجبل نوش

 .٢ه بودیلیاسماع
 یعنیدھنده شرک و کفر  یاریر و یکه نوبت به نص یوقت«د: یگو یم میامام ابن ق

و  ج امبریروان پیر ھالکو بود. او با قتل عام پید، او وزیرس ین طوسیرالدیر محلد، نصیوز
و برادران ملحدش را خشنود نمود و دلش خنک شد. سپس  اھل اسالم، قلب خود

ان و ساحران را یشگوین را به قتل رساند و فالسفه و پیفقھا و محدث ان ویفه و قاضیخل
ن اوقاِف مدارس و مساجد و امور مربوطه را خاص خود و یگذاشت. او ھمچن یباق

نکه جھان بوجود یا یعنیم بودن جھان [یش تفکِر قدیھا کتاب دوستانش قرار داد و در
از  یتعالالله ج داد و صفات یامده بلکه ھمواره وجود داشته است] و بطالن معاد را تروین

دنش را انکار کرد و گفت که خداوند، نه در داخل یدن و دیات و شنیجمله علم و قدرت و ح
 ست که عبادت شود.ین ییعرش، خدا یجھان و در خارج جھان وجود ندارد و باال

ن، ابن ین قرار داد و خواست که آرا و نظرات ِامام الملحدیملحد یرا برا یساو مدار
ن خاطر گفت: آن کتاب (کتاب یقرآن قرار دھد اما نتوانست و به ھم ینا را به جایس

ر یین قرآن، قرآِن عوام است و خواست که نماز را تغینا) قرآن خواص است و ایابن س
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 طاعون    ١٤٢

 

 یریادگین کار را نتوانست انجام دھد و به یما ال کند، ایدھد و آن را به دو نماز تبد
 .»ل گشتیکرد، تبد یکه مخلوق را عبادت م یآورد و به ساحر یسحر رو

نا را باطل نموده و یاقوال ابن س» ةالمصارع«به نام  یدرکتاب یمحمد شھرستان
علم و قدرت پروردگار متعال و  یم بودن عاَلم و انکار معاد و نفیقد ی سخنانش را درباره

به نام  یدر کتاب )ین طوسیرالدینص( رااللحادید. سپس نصیخلقت عالم، تباه گردان

را رد نموده و آن را نقض کرده و نوشت که  یکالم شھرستان» ةمصارعـال ةمصارعـال«
داند و با قدرت و  ینم یزین را در شش روز خلق نکرده و او چیو زم ھا آسمان خداوند،

 زاند.یانگ یرا از قبرھا بر نم یدھد و کس یرا انجام نم یزیارش چیاخت
 اش و و مالئکه أل رکنندگان به خداوندـکف ی روانش از جملهین ملحد و پیدر کل ا

 .١»اند امبرانش و روز آخرت بودهیش و پیھا کتاب
 یوزارتش، به خاطر انھدام خالفت اسالم ی را در دوره یطوس یھا تیفعال ینیخم

 .٢کند ید مییتأ

 ینسبت به خالفت اسالم ینیدگاه خمید
و عھد  ج امبریجز در عھد پ یمعتقدند که دولت اسالم ینیعه و در رأسشان خمیش

قبل  ی خالفت راشده ی درباره ینین ھم کالم خمیبرقرار نشده است. قبل از ا س یعل
دانند و  یم یرشرعیغصب شده و غ یم که آنھا آن را خالفتیدینقل شد و د س یاز عل

ن ینانشان استوار است. به ایه ائمه (دوازده گانه) و جانشیامور حکومت در نزدشان بر پا
کنند  یحمله م یبه خالفت اسالم یخ اسالمیمختلف تار یھا ان در گذرگاهیعیخاطر ش

 دارند. یخ اسالمیش تاریدر تشو یو در گذشته و حال، با تمام توان سع
ان] حاصل یعیآنھا [ش یخ] برایخالفت [در طول تارکه گوید  می صراحتاً  ینیخم

ن یامد و تا آخریش نیبه دست آوردن زمام امور، پ یبرا یما فرصت ی ائمه ینشد و برا
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تأیید کردن طوسی توسط خمینی و ستایشش نسبت به او را در فصل قبل ذکر کردیم و این  -٢
 تر از قبلی است. تر و جامع کاملموضوع دوباره در اینجا تکرار شد، چرا که این بررسی 
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ده و عادل واجب است که فرصت را یاند. پس بر افراد فھم ات به انتظار آن بودهیح ی لحظه
 .١گر] بکار برند تیداده [ھیل حکومت رشیم و تشکیتنظ یمت شمرده و آن را برایغن

صراحتًا  یکند. و گاھ یمان به خالفت حمله م یخ اسالمیدرتار ینین خاطر خمیبه ا
زند و در  یه حرف میبرد، اگر خالفت راشده ذکر شود به اشاره و کنا یبه آن ھجوم م

ان یدر صدر اسالم، امو«د: یگو یکند و مثًال م یسایر مواضع ھم تمامًا با اسالم مخالفت م
طالب کردند و با تالش پر از  یبن اب یدر منع استقرار حکومت امام عل یارانشان سعیو 

ر دادند و از اسالم منحرف شدند. چون که ییبغض، اسلوب حکم و نظامش را تغ
ان سر کار یمخالف بود و بعد از آنھا عباس یمش به کلیآنھا با اسالم و تعال ی برنامه

و تا به  ل کردندیتبد یو خالفت را به سلطنت موروثش رفتند یآمدند و بر ھمان منوال پ
 .٢»امروز، ادامه داشته است

 یکه بر امت اسالم یکند. کسان ین را محکوم میمسلم یتمام خلفا ،یاو با نادان
 یبیم و تذھیچ فرھنگ و تعلیھ«د: یگو ید میالرش ھارون ی حاکم بودند. مثًال درباره

 .٣»گونه بودند نیھمز ینداشت و افراد قبل و بعد از او ن

 و قضات مسلمانان ینیخم
نگونه یده شده است و ایز کشیبه قضاِت آن ن ینسبت به خالفت اسالم ینینظر خم

ش آنھا ببرد و به آنھا تحاکم کند، یحکم را پ یا باطلیده دارد که ھرکس در حق یعق
 ینیھمان کل -عقوب یث محمدبن ین مورد، حدیحکم را نزد طاغوت برده است و در ا

را  - ھالک شده ٣٢٩اند و در سال  دهیامـن االسالم  ةثقکه او را  یـاب کافـاحب کتـص
کند  ینقل م ینیشان، کل از فرد ثقه و مورد اعتماد ینیث که خمین حدیآورد. ا یم

است. آنھا  ییقضات قرون طال ی درباره ینیعه و در رأسشان خمیاز اعتقادات ش یجزئ
از آنچه  ایشان کهدھند.  ینسبت م /ث را به ناحق و به زور به جعفر صادق یآن حد

 ١٤٨تا  ٨٠ن سال یز بیزار است. او نیدھند ب می ان به دروغ به او نسبتیکه دروغگو

                                                           
 .٥٤ص »حکومت اسالمی« -١

 .٣٣ھمان ص -٢

 .١٣٢ھمان ص -٣
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ان آن زمان است، پس یقاض ی ن حکمشان دربارهیکه ا یکرده است. وقت یم یزندگ
 قضات بعد از آن چگونه خواھد بود. ی درباره

کند: از ابوعبدالله  عقوب از عمر بن حنظله روایت مییمحمد بن : «ثیاما نص حد و
راث بود سؤال کردم که یا مین یدر د یا نشان منازعهیاران ما که بیدو مرد از  ی ارهـدرب

 ا قضات بروند و حکم بخواھند؟یحل اختالف نزد سلطان  یز است که برایا جایآ
ش آنھا ببرد، قطعًا نزد طاغوت حکم برده یپا باطل حکم را ی: ھرکس در حق گفت

اگر ھم حق ثابت خودش  یآن حکم برده است، باطل است حت یاست و آنچه که برا
 د:یفرما یخداوند م م.یباشد. چون خداوند ما را امر کرده است که به طاغوت کفر بورز

ْ إَِ� ﴿ ن َ�تََحاَكُمٓوا
َ
ُٰغوتِ يُرِ�ُدوَن أ   ٱل�َّ

َ
ْ أ مُِرٓوا

ُ
ْ بِهِ َوقَۡد أ گفتم  .١]٦٠[النساء:  ﴾ۦن يَۡ�ُفُروا

ت یث ما را روایاز شما است که حد یپس چه کار کنند؟ گفت: نگاه کنند چه کس
من او را  باشند چرا که یکند پس به حکم او راض یکند و به حالل و حرام ما نگاه م یم

 .»ام حاکم شما قرار داده
اھل سنت آشکار  ی و رھروانش را درباره ینیاست که باطن خم یحیث صرین حدیا

ن را ھم نقل یتر از ا تر و واضح حیکند بلکه صر یث بسنده نمین حدیبه ا ینیکند. خم یم
 ن است:یکند. و آن ا یم

گاه به حکم کتاب و سنت باشند، یت شوم اگر دو فقیگفتم [به امام]: فدا«  یکیه آ
ک از دو فرد یمخالف، کدام یگریو دباشد  - اھل سنت یعنی -سو با عامه  موافق و ھم

ھر  یعنی - ت استیم؟ گفت: آنکه با عامه مخالفت کرده پس در آن ھدایریبگ یرا قاض
ه بر یآنچه که تق یت است. به استثنایکه مخالف اھل سنت باشد در آن ھدا یکار

موافق عامه باشند چه؟ نگاه کند که ھردو  ت شوم اگریگفتم: فدا - شان واجب کندیا
حاکم گرفته شود.  یگریش دارد. او ترک شود و دیگرا یکدامشان به حاکمان و قاض

ن صورت کارت را یل داشتند چه؟ گفت: درایش و میگفتم اگر ھمه شان به آنھا گرا
ابی، ھمانا انجام ندادن شبھات بھتر است از افتادن در ینکه امامت را بیواگذار تا ا

 .٢»مھلکات[و گناھان]

                                                           
حکم خدا بپذیرند)؟! و حال آن  یرا به پیش طاغوت ببرند (و حکم او را به جا یخواھند داور یم« -١

 .»که بدیشان فرمان داده شده است که (به خدا ایمان داشته و) به طاغوت ایمان نداشته باشند
 اثر طوسی. »التھذیب«حدیث از  -٢
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 ÷] یعل[امام «د: یگو یکند و م ید مییآن را تأ ینیث خمین حدیبعد از آوردن ا
کرد و رجوع به آنھا را رجوع به  یم یانشان نھین و قاضیخودش از رجوع به سالط

ح) را دشنام یُشر یان خالفت راشده (قاضیاز قاض یکی ینیو خم .»دانست یطاغوت م
�او  یچاپلوس ،بود و با مدح و ثنا یسال قاض ٥٠ک یح نزدیُشر«د: یگو یدھد و م یم  

ه نبود و موضع یمعاو ی ستهیکه شاگفت  می ییزھایاو چ ی کرد و درباره یرا م -معاویه 
 .١»نا نھاده بود، منھدم و نابود کردن بیرالمؤمنیاو آنچه را که حکومت ام

 و نواصب ینیخم
 یند: ناصبیگو یکنند، م یکه تظاھر به اعتدال م ییا آنھایعه ین شیاز معتدل یبعض

ت منصوب است و آن مترادف خوارج است و اھل یاھل ب یاست که به دشمن یکس
ن وجود یت را دوست دارند. با اینکه آنان، اھل بیا یستند. براین یسنت داخل در ناصب

 یکند. کم یم یم که حرفشان را نفیابی ین را میر از ایغ یزیثشان چیما در کتب حد
) یدر کتابش (حکومت اسالم ینیکه خم ید. کتابیم دیاھبعد کتاب الوسائل را خو

دھد که اھل سنت از  یجه را به ما مین نتی، اینیکند. کالم خم یار از آن استفاده میبس
 ند.یآ ینواصب به شمار م

قطعًا نجس ھستند و  .و اما نواصب و خوارج، خداوند آنھا را لعنت کند«د: یگو یاو م
پس «د: یگو ین میو ھمچن .٢»آنان نسبت به رسالت استب ین به خاطر انکار و تکذیا

ھر چند که آنان اظھار اسالم اسالم حالل است به جز نواصب  یھا تمام فرقه ی حهیذب
 یتوسط کافری فرستاده شده باشد و فرق یاگر سگی شکار«د: یگو یو م .٣»کنند

، مانند که حکم آنان را دارد یا توسط کسیباشد  یکند که کفرش از چه نوع ینم
 .٤»ستیپس شکارشان حالل ن - لعنت خدا بر آنان باد - نواصب

                                                           
 .٧٤اثر خمینی ص »حکومت اسالمی« -١

 .١١٨، ص١ج »تحریر الوسیلة« -٢

 .١٤٦، ص٢ھمان ج -٣

 .١٣٦، ص٢ھمان ج -٤
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که بر  یست و بر مرتد و کسیز نیت بر کافر با تمام اقسامش جاینماز م«د: یگو یاو م
 .١»ستیز نیز جایاو حکم کفر شده و از اسالم خارج شده مانند نواصب و خوارج ن

 :داند یافت شود حالل میرا ھر کجا که  یو مال ناصب
شود، اھل  یکه از آنھا گرفته م یمیدر مباح بودن غنا یح آن است که ناصبیو صح«

ل] بر یرد و بلکه ظاھر [دالیگ یمشان خمس تعلق میشوند و به غنا یم حرب محسوب
شود و  یکه ممکن است گرفته م یدا شود به ھر نحویآن است که اموالشان ھرکجا که پ

 .٢»خارج کردن خمسش واجب است
مستحب بر  ی صدقه«د: یگو یداند. م یم یھود و نصاریرا کافرتر از  ی، ناصبینیخم

ز یز جایو بر اھل کتاب و مخالف ن یبر غن یز است و حتیمان و نامسلمان جایا بی ریفق
اگر از  یست حتیز نـیاـارب جـگانگان باشد اما بر نواصب و محیاست اگرچه از ب

د: یگو یم ستند، تساھل دارد وین یکه دوازده امامان یعیر شیو با سا .٣»کان باشندینزد
 یستند پاک ھستند مادام که از آنھا تعصب و دشمنین یان که دوازده امامیعیر شیسا«

 .٢»ستند، آشکار نشده استیکه به امامتشان معتقد ن یبا امامان
 م:یکن یآمده است، ذکر م» الوسائل«در  یف ناصبیاکنون آنچه را که در تعر ھم

از محمد بن » مسائل يف الرجال«از کتاب » آخر السرائر«س در یبن ادر محمد«
 یا امهـکند که گفت: ن ینقل م یسیبن ع یبن محمد بن عل یاد و موسیاحمد بن ز

 یا برایدم که آینواصب از او پرس ی نوشتم و درباره -بن محمد  یعل یعنی -او  یبرا
را  - ابوبکر و عمر - جبت و طاغوتن الزم است که آنھا یشتر از ایشناختن نواصب ب

 دارند و به امامت آن دو معتقدند. یمقدم م
 .»است ین فکر و مذھب باشد پس او ناصبیپس در جواب نوشتند: ھرکس بر ا

ھالک  ١١٠٩ا ی ١١٠٧که در سال  یبحران ینیز عالم و محدثشان، ھاشم حسیو ن
ر بوده یر، ناقد و بصیمحدث، خباند که او عالمه، ثقه، الثبت ال اش گفته شده و درباره

 که: گوید  می است،

                                                           
 .٧٩، ص١ھمان ج -١

 .٣٥٢، ص١ھمان ج -٢
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 یر از آنان را بر آنان برتریو فرزندانش را داشته باشد و غ یاست که بغض عل یکاف«
  .»ات آمده استیشان مواالت داشته باشد ھمانگونه که در روایدھد و برا

و  یق کافیاز طرافت آنان یا از دریاز امامانشان را انکار کند  یکی، ینزد آنان اگر کس
 نواصب است. ی ست که او از زمرهین یره سرباز زند پس شکیغ

 یو تبر یی تول دهیو عق ینیخم
از)  یرویو پ یاریوالء (حب و  - والء و براء ی دهیان، عقیعیاز جمله اعتقدات ش

است. و مخالفان و دشمنان ائمه به گمان  - ) مخالفانشانیائمه و براء (بغض و دشمن
 ھستند. شش آنان ابوبکر و عمر و عثمان یشاپیو پ شباطلشان گروه صحابه 

ار زن ـا برائت به معنی بیزاری جستن از بتھا و چھـدر اعتقاد م ند:یگو یآنھا م
 (االناث االربع) و ھمه اشباه و اتباعشان است.

شود مگر با  یه الّله و رسولش و ائمه کامل نممان بیاقرار به ا«ند: یگو یز میو ن
 ی آن را در سجده یھا غهیو ص یو تبر یتول یدعا ینیو خم» از دشمنانشان یزاریب

 د:یگو یمکه دھد  ینماز قرار م
هم ـائمتي، ب - يعدهم الخرهم - احلسنيحممد نبيي وعيل واحلسن وو دينياالسالم «
 .»من اعدائهم اتربيو اتويل
 -شمارد یتا آخرشان م -نیو حسن و حس یم و علیمن است و محمد نبن یاسالم د«

 .»میجو یم یزاریدھم و از دشمنانشان ب یآنھا قرار م یامامان من ھستند مواالتم را برا

 و امامت ینیخم
د یداند که با ین میآن را مانند شھادت ینیعه است و خمین شیاز ارکان د یکیامامت 

ن و اقرار به امامت ین شھادتیتلق« د:یگو یشود. او من یت قبل از فوتش تلقیبه م
  .»گانه به او مستحب است دوازده ی ائمه

 د: یگو یز نوشتن آن بر کفنش و میو ن
به الإله إال الله و  یفالن پسر یکفن و صورت نوشته شود که فالن ی انهید بر میبا«

و ائمه  - نیو حسن و حس یز شھادت داده که علیمحمد رسول الله شھادت داده و ن
ن شھادت یباشند و ھمچن یتا آخرشان، امامانش و بزرگان و رھبرانش م - شمارد یرا م

 .»داش حق استامت و جزا و پایداده که زنده شدن در روز ق
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 د: یگو می نیکند. او ھمچن ین شھادت را بعد از دفن تکرار میو ا
ا ین کند یت را به او تلقن است که پدرش آن شھادیاز مستحبات دفن کردن ا«

کنندگان، با صدای بلند  عیین و بازگشت تشینکه به کسی امر کند که پس از اتمام تدفیا
 ی ن و امامت ائمهیدالمرسلید و رسالت سین و مذھبش، از جمله اقرار به توحیاصول د

 .»ان کندیمعصوم را ب
�او در کتابش   د: یگو یو مپردازد  ین اعتقاد میان ایبه ب -یحکومت اسالم 

ن یین بعد از خودش را تعیامبر جانشیم که پیم و اعتقاد داریت معتقدیا به والـم«
  .»داد رسالتش را ابالغ نکرده بود ی. و اگر انجام نم. ن کار را قطعًا انجام دادهیکرده و ا

کرد  ین نمیین بعد از خودش را تعیالله جانش اگر رسول« د:یگو یمن یو ھمچن
شد که  یخداوند بود که وح من کالیو ا«د: یگو یز میو ن .»انجام نداده بودرسالتش را 

ز آنچه را که امر شده انجام داد و ین خود کند و او نین مردم جانشیرا در ب یکس
 .»دیخالفت برگز یرا برا ین علیرالمؤمنیام

 د:یگو یکند و م ین اعتقاد دعوت میو به نشر اا
ت ید من به والییشان بگویھمانگونه که ھست و براد یت را به مردم بشناسانیوال«

 .١»دین برگزیخود جانش یامبر به دستور خداوند براینکه پیمعتقدم و به ا
ند، بلکه آن را یب یت میـمان به والیاز ا یرا جزئـ یعیدولت ش ییبرپا یاو تالش برا

مان یل حکومت ھمان ایتشک یز و کشمکش برایست«د: یگو یداند و م یت مین والیع
 .٢»ت استیبه وال

 داند یز نمیبشان جایائمه و نوا یاز حکام مسلمانان را جز برا یگونه اطاعت چیاو ھ
و  کنند یھستند که شرع خداوند را در جامعه اجرا م ین کسانیمنظور از حکام مسلم

َها ﴿ :ی مهیکر ی هیآ ی درباره ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ َءاَمُنوٓا ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  ٱلرَُّسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
 ٱۡ�

ده است و یامر را بر ما فرض گردان ید: خداوند اطاعت ولیگو یم .٣]٥٩[النساء:  ﴾ِمنُ�مۡ 
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با  یاز قرآن) و از پیغمبر (خدا محّمد مصطف یاید! از خدا (با پیرو که ایمان آورده یکسان یا« -٣
  .»نمائید یبه سّنت او) اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندھان مسلمان خود فرمانبردار کتمّس 



 ١٤٩  باب دوم: بررسی و گذری در عقاید شیعه

ذ آن مکلف یان احکام و تنفیکه به ب یامبر ھمان ائمه اطھارند، کسانیاولواالمر بعد از پ
 .١اند شده

 و غلو در ائمه ینیخم
محمود،  یام مقامـقطعًا ام« د:یگو یمنزلت ائمه در اعتقاداتشان مان یدر ب ینیخم
اش  طرهیت و سیوال یذرات جھان برا یدارد که تمام ینیتکو یواال و خالفت یا درجه

 .٢»کنند یخضوع م
 ألخداوند  یذرات کائنات فقط برا یم که تمامیمعتقد - اھل سنت و جماعت - ما

 .کنند یسجده و خشوع م

ِ َما ِ� ﴿  َ�َٰ�ٰتِ �َُسّبُِح ِ�َّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
وِس  ٱلَۡملِِك  ٱۡ�  ﴾١ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱلُۡقدُّ

 .]١[الجمعة: 
س خدا مشغول است. یح و تقدین است، به تسبیو آنچه در زم ھا آسمان آنچه در«

مبّرا و منّزه است، و  یبیّل جھان) است، از ھر نقص و عکم (کو حا که مالک یخدائ
 .»ار بجا استک ی رهیچ

و  .»شود یھستند که در آنان سھو و غفلت تصور نم یائمه کسان«د: یگو یم ینیخم
 یمنزلت خداوند سوی بهل کردن] ی[و م یعت بشرین خروج از طبیم که ایما معتقد

 ندارد. ینیسنگیا است که خواب سبک و 
دارند که  یما مقام ی ن است که ائمهیما اات مذھب یاز ضرور«د: یگو ین میو ھمچن

 .٣»رسد یبه آن مقام نم یمرسل یمقرب و نب ی چ ملکه و فرشتهیھ
ن یاجماع را نقل کرده است که ھرکس ا /االسالم محمد بن عبدالوھاب  خیو ش

ا یاء را برتر یر انبیھرکس غ«د: یفرما یشان میاعتقاد را داشته باشد کفر کرده است ا
 .٤»از علما را بر آن نقل کرده است یبا آنھا بداند کفر کرده و اجماع تعداد یمساو

 د:یگو یدھد و م یغلو و افراطش را درمورد ائمه ادامه م ینیخم

                                                           
 .٢٤ھمان ص -١

 .٥٢ھمان ص -٢

 .٥٢ھمان ص -٣
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 طاعون    ١٥٠

 

و ائمه، قبل از خلقِت  جکه نزد ماست رسول اعظم  یثیادـات و احـیبه موجب روا«
شان یا عرشش قرار داده و بر ی اند که خداوند آنان را احاطه کننده کائنات نور بوده

گاه ن یقرار داده که کس یمکان و منزلت در وصف  -ل یست و جبرئیجز خداوند به آن آ
 ی اگر به اندازه - ات معراج وارد شدهیروا ھمانگونه که در - گفته که -این مقام 
 .»سوختم یشدم م یکتر مینزد یسرانگشت

موجود است که  یما با خداوند حاالت یبرا« :اند کند که گفته یت میاو از ائمه روا
ھا یفاطمه الزھرا عل یگونه منزلتی برا نیرسند و ا یمرسل به آن نم یمقرب و نب ی ملکه

 .١»ز] موجود استیالسالم [ن

َ�َٰ�ٰتِ  َرّبِ  َ�ٰنَ ُسبۡ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ا يَِصُفونَ  ٱۡلَعۡرِش رَّبِ  ٱۡ�  .]٨٢[الزخرف:  ﴾٨٢َ�مَّ

 ک) پایعالم ھست ی ن و عرش (و تخت سلطنت مجموعهیو زم ھا آسمان خداوندگار«
 .»نندک یاو) م ی ه (دربارهکاست  یھائ فین توصیو منّزه از ا

م قرآن است. یالـه مانند تعـم ائمیالـا تعـھمان«د: یگو یم ائمه میتعال ی او درباره
 .٢»از آن واجب است یرویذ و پیتنف

بر آن  یدییر مصادرشان آمده تأیالرقاع و ساات یا حکایو  یآنچه که در کتاب کاف
است  یگردانند چون اقوال ائمه نزدشان مانند وح یم قرآن رویآنھا از تعال یاست. حت

 چ سو بدان راه ندارد.یکه باطل از ھ

 ابت از امام معصومیو ن ینیخم
امامی که امامتش شرط  .میان کردیب ،عهیدگاه مراجع شیاز صفات امام را از د یبعض

است  أل استمرار نبوت است و قول و امرش تمامًا مانند کالم خداوند یبرا یا نهیو زم
  .!د از او اطاعت مطلق شودیو با

ر از شروع به جھاد، نائب یغ یزیه در ھرچیپندارد که مجتھد فق ینگونه میا ینیخم
را به اسم  یش، کتابیرأد ییاست. او درتأ یالیو خ یا ن اماِم اسطورهین ایو جانش

ه یاش را در فق ه، اسطورهین نظرینوشته است و با ا» هیت فقیوال«ا ی» یمت اسالمحکو«
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 ١٥١  باب دوم: بررسی و گذری در عقاید شیعه

ا طرقی ـا بـرا برای م یبشان، مھدیام غاـکند و ام یه میل و تشبیمجتھد، تمث
 آورد. کننده [از نظر خودش] بوجود می قانع

ع یکند و بدعت تش یرا زنده مه، امامت یفق ینیاست که به اسم جانش یکس ینیخم
ن ادعا، خود را در موضع امام قرار یکند و او با ا ید میاء اصلش (امامت) تجدیرا با اح

ف شده که انسان رابه یعه ھمانند اسطوره و افسانه توصیکه در کتب ش یدھد. امام یم
ده یام نامام ینیران، خمیا یھا ھا و رسانه اندازد. در روزنامه یونان می یھا اِد الھهی
 ژه دارد.یو یخاص و منظور ییمعنا یگذار ن اسمیشود و ا یم

 وجود دارد؟ یفرق یمھد ینیجانش یو ادعا یمھد ین ادعایا بیآ
ابت امام و یاتشان نیمراجع و آ ینکه تمامیک تفاوت ھست و آن ھم ایفقط 

 دانند. یز میخودشان جا یاو را برا ینیجانش
بت این یرا که برا یصین عصر، خصایما در ا یفقھاشتر یقطعًا ب«د: یگو یم ینیخم

 .١»امام الزم است، به وفور دارند
ھا و  اد پاپیاند که انسان را به  گذاشته یات، خودشان را در مکان و منزلتین آیا
ن امام ھستند و ین آنھا جانشیاندازد. بنابرا یم یت نصاریھا در نظام روحان شیکش

ن کار در ین است که خدا را رد کرده است و ایکند مانند اکسی که آنان را انکار و رد 
 .٢است أل دن به خداوندیحد شرک ورز

 ی ما درباره ی دهیعق«د: یگو یم«  ةعقائد االمامی«محمدرضا مظفر در کتابش  یرافض
 یبت است. ھرآنچه که برایدر زمان غ ه سالمیعلام ـن است که او نائب امیمجتھد ا

امام است و منکر امام منکر  ی ھست و منِکر مجتھد، ردکنندهز یاو ن یامام است برا
  .٣»ن در حد شرک به الله استیمتعال است و ا الله

ت، دسترنج مردِم یاھل ب یابت از امام و به اسم سھم خمس براین یآنھا با ادعا
 د: یگو یمصارف خمس م ی درباره ینیدزدند. خم یعه را میش

 جامبر یپ یبرا یخداوند، سھم یبرا یسھمشود:  یم میخمس به شش سھم تقس«
صاحب امر عّجل الله  ین سه در حال حاضر برایو ا ه سالمیعل امام یبرا یو سھم
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 طاعون    ١٥٢

 

که  یدھا و کسانیس یه خمس برایش باد. اما بقیباشد روحمان فدا یفرجه م یتعال
 .١»شود یرسد مصرف م یپدر به عبدالمطلب م ینسبشان از سو

ب دھند و حاصل دسترنج یھا نفر را فر ونیلیاند م دھا توانستهیات و سین آیگونه ا نیا
ام، خود را مقدس جلوه دھند ـابت از امـین یاـا ادعـا ببرند و بـغمیآنھا را به اسم خمس به 

 .اند ل کردهیاسالم و اسارت بشر تبد ینابود یبرا ییع را به مکان و مأوایب، تشین ترتیو بد
عه به آن یش یاز علما یابت امام باعث شده که بعضین ی هیقض ی درباره ینیغلو خم

 ی هیرا از فرضیاند. ز دهید نرسیالله و مرجع تقل تیکه به مقام آ یاعتراض کنند، کسان
کاله مانده است] و به  بی اند [و به اصطالح سرشان نبرده یا ابت از معصوم بھرهین

 اند. اعتراض زدهن دست به یاند، بنابرا دهین اعتقاد نرسیا یاز بھا یزیچ
بحث  یو دولت اسالم ینیخم ی ه در کتابش، دربارهیمحمد جواد مغن یرافض

 د:یگو یکند و م یارائه داده اعتراض م ینیابت مطلقه که خمیکند و به ن یم
 است. ألقول و امر معصوم تمامًا مانند کالم خداوند «

 .]٤-٣[النجم:  ﴾٤يُوَ�ٰ إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ  ٣ٱلَۡهَوىٰٓ َوَما يَنِطُق َعِن ﴿
ه با خود آورده است و با شما در ک یزیآن (چ د. یگو یھوا و ھوس سخن نم یو از رو «
 .»گردد یام میو پ یخدا بدو) وح یه (از سوکست ین یامیو پ یان نھاده است) جز وحیم

ب شد یمعصوم غا ید، وقتیگو یماند که م یه مین نظریا یبرا یین جایا بعد از ایآ
که ذکر  یکه منزلت معصوم به صورت یشود؟ وقت یه منتقل میتش بطور کامل به فقیوال

منزلت، ابت کامله از او را کرد؟ قطعًا تفاوت در ین یتوان ادعا یشد، باشد پس چگونه م
 .»مستلزم تفاوت در آثار است

 کند:  یه اضافه میمحمد جواد مغن
و  یه در معرض فراموشیقطعًا حکم معصوم از شک و شبھه منزه است، اما فق«
ست. من یشواھد ن یبرا یقرار دارد و مجال یھوا و ھوس و عواطف شخص ی غلبه

بود، اما بعد از آن، مردم  یاست معروف به زھد و تقویشناختم که قبل از ر یرا م یھیفق
 .»زدند یشش به مال و اوالد و شھوات، حرف میل و گرایاز م

تر و  فیار ضعیه بسیت فقیوال ،میه گفتبا توجه به آنچه ک«د: یگو ین میھمچن
 .»است ت معصومیتر از وال نییپا
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ن یکه اگوید  می آورد و یابت مـیشان را در عدم اثبات نیاز فقھا یسپس اقوال بعض
) و اوقاف یو قضاء (داور یت در فتویمانند وال یابت فقط در موارِد مخصوص و منصوصـین

ه آن وجود دارد و خالصه یندارد و موارد شب یکه وارث یعامه و اموال غائب و ارث کس
 یمردم، تجاوز و تعد یاین و دنیاست کردن در دین موارد مانند ریر از ایکند که غ یم

 است.
ن یھان حق امارت داشته باشند، در ایه، تمام فقین نظریاگر طبق ا«د: یگو یسپس م

ن یزم و فساد در ینظم یجه بیر وجود خواھد داشت، درنتیصورت به تعداد فقھا، ام
 .»منتشر خواھد شد

 د:یگو یکند و م یانتقاد م یاسالم یپرسی جمھور به خاطر ھمه ینیو از خم
 ی ران دربارهیاز ملت ا ٣٠/٣/١٩٧٩در ینیچه جناب بزرگوار امام خم یبرا«

کند [که اگر  یپرسی دعوت م کند و آنھا را به ھمه یم ینظرخواھ یاسالم یجمھور
داند در مقابل  یکه م یاده کند و اگر موافق نبودند نه] در حالیرا پ موافق بودند، اسالم

ن کتاب خداوند است که به یشود و ا یو نظرخواسته نم یرأ یخواسِت خداوند، از کس
 د: یفرما یصراحت م

�َّ َ�عۡ  ٱۡ�ُۡ�مُ  إِنِ ﴿
َ
َمَر �

َ
ِ أ ْ إِ�َّ ِ�َّ ٓ  ُبُدٓوا ۚ  إِ�َّ �ۡ  ٱۡلَقّيِمُ  ٱّ�ِينُ  َ�ٰلَِك  إِيَّاهُ

َ
 َ�َ َوَ�ِٰ�نَّ أ

 .]٤٠[یوسف:  ﴾لَُمونَ َ� َ�عۡ  ٱ�َّاِس 

» .»دانند یشتر مردم نمیب ینه از آن مردم ول از آن خدا است و بس یفرمانروائ«
 .]پایان کالم جواد مغنیه[

ابت از ـین یاـا ادعـاست. او ب یو افراط یان غالیعیاز ش ینیم که خمینیب یپس م
ن یکند و ا ید میص امام، امامت را تجدـائف و خصائـع وظیو در جم زیامام در ھمه چ

 است. -گویند  می آنگونه که روافض -و بحث مھدویت  عیتشاء یاح
عه را یه شیکس جز فق چیھ ینین که خمیماند و آن ا یم یمھم باق ی ک نکتهی

در  یشرع ی نکه، نائب امام غائب است و سلطهیا یند. برایب یابت نمین نیا ی ستهیشا
اھل سنت بر پا  یبه رھبر یامام غائب و نائبش منحصر شده است و اگر حکومت اسالم

گرفتن حکم و  یاست و تالش اھل سنت برا یرشرعیھا غ ین حکومت نزد امامیشود، ا
ت و یمستحق وال ی، ظلم و جور است، چون که فقط کسانیت در ھر بالدیحاکم
ابت از امام یه و نیت فقیوال ی هیه خاطر قضاند. او ب عهیه شیت ھستند که فقیحاکم

 را نوشت.» یحکومت اسالم«ا ی» هیت فقیوال«کتاب 



 طاعون    ١٥٤

 

ن یاست، به ھم یرشرعیِب آنھا، غینا ی عهیش یر از حکم ائمه و فقھایغ یھر حکم
طور، ھر  نیست. و ھمین یشرع یخاطر، خالفت راشده به خاطِر نبوِد امام، حکومت

ه یکه ھمان فق -خ برپا شده به علت نبود نائب امام یکه در طول تار یحکومت اسالم
 نبوده است. یشرع - عه باشدیش

 کند: یه، قول امامش را ذکر میابت فقین ی اش درباره دهید عقییدر تأ ینیخم
حصر شده است  - یه رافضیفق یعنی - هیا فقیو  یا وصیو  یقطعًا قضاوت، در نب«

 ٧٦ص[ .»ن و رھبرشان استیبت، امام مسلمیامبر و در عصر غین پیه، جانشین فقیو ا
 .]اسالمی کتاب حکومت

 یلوح م به سادهیتوان یم، میدیعه فھمیو ش ینیخم ی قت را دربارهین حقیکه ا یوقت
ا انقالبشان یبه جماعتشان  ینیکه منتظر کمک خم یاز افراد جماعات اسالم یبعض

 ده است.ینان به درازا کشیب ن خوشیم. و واقعًا چقدر غفلت و خواِب ایببر یھستند، پ

 جهاد یلیتعط
 شود مگر [دستور] شروع به جھاد. یم یزیشامل ھرچ ینیابت از امام در اعتقاد خمین

ف، یامر و سلطان عصر عجل الله فرجه الشر یبِت ولیدر عصر غ«د: یگو یم ینیخم
سائر ھا و  استیس یدر اجرا - و قضاء ھستند یط فتویکه جامع شرا ییفقھا - نوابش

 .١»کنند، مگر در شروع به جھاد یفه میوظائف امام، انجام وظ
ابت امام، بنا نھاده است. ین ی اش درباره هیاحکام نماز جمعه را بر طبق نظر ینیخم

ط آن در یاز شرا یکیخوانند، چون  ینماز جمعه را نم یطوالن یھا ان از زمانیعیش
ن آنھا نماز جمعه یب است. بنابرایغانزدشان وجود امام عادل است و امامشان امروزه، 

 از آنھا. یکم ی کنند. مگر عده یرا اقامه نم
از  یچ احدیعه گفته است: ھیش یاز علما یدر عراق ھمانگونه که کاظم الکفات

کوچک. و استاد  یکنند مگر جماعت یعه و نه عوام آن، نماز جمعه را اقامه نمیش یعلما
ش یھا اعت کوچک، نماز جمعه را به خاطر خطبهن جمیز گفته است که ایمحمود مالح ن

خشان مسافرت یکه ش یو وقت - والله اعلم -ش یھا کنند نـه بـه خـاطر رکعت یاقامه م
ست مگر یجمعه درست ن ی ن گمان که اقامهیکنند، به ا یل میکند، نمـاز جمعه را تعط یم
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که روز جمعه به آنجا رفته  یسالوس، ذکر کرده و گفته وقت ین را دکتر علیاو. ا ی لهیبه وس
 اند. خ، نماز جمعه را ترک کردهیده که به خاطر سفر شیاست آنھا را د

 .١نیالد م جمالیخ ابراھیش ی لهیشود مگر بوس یت نماز جمعه بر پا نمیدر کو
ار ینماز جمعه و اکتفا به نماز ظھر، اخت یله در ترک یا ادایرالوسیدر تحر ینیخم
در حال حاضر بین انتخاب نماز جمعه و نماز ظھر حالت «د: یگو یشود و م یقائل م

بھتر اختیار وجود دارد و افضل و بھتر نماز جمعه است و احتیاط بر ادای نماز ظھر و 
 .٢»استھردو  ادایاز آن 
نکه نماز جمعه یدر عصر ما و در روز جمعه، بعد از اذان، به خاطر ا«د: یگو یز میو ن

  .٣»ستندیمعامالت حرام نر یع و سایست، بیواجب ن
از  یکین تعداد آنھا پنج نفر است که یکمتر«د: یگو یشروط نماز جمعه م ی درباره

 .٤»آنھا امام است
ن است که در اعتقاد یا یمھد ی عه دربارهیاعتقاد اھل سنت و ش یھا تفاوتاز  یکی

از احکام اسالم و ارکان آن مانند جھاد و نماز جمعه و  یاریبس یمھد ی ان دربارهیعیش
ن امور را انجام یخروج کند و ا یشود، چرا که آنھا منتظرند مھد یل میمانند آن تعط

اعتقادات گمراه و  - کتاب و سنت - اصول اسالم ی ن، دربارهیدھد. عالوه بر ا
بشان است. در ینزد اماِم غان اعتقادند که اصل قرآِن کامل یدارند. چون بر ا یزیکفرآم

ن خبر یدانند و ا یاز اخبار آخرالزمان م یرا خبر یمھد ی هیکه اھل سنت، قض یحال
 یبرا یره اثباتیگر مانند ابن خلدون و غید یده و بعضیاز علما به اثبات رس ینزد بعض

متأول  یرا انکار کند، در نزد اھل سنت، مجتھد یکه مھد ینند. و حکم کسیب یآن نم
 گمراه است. یعه، کافریست. اما در نزد شا

بتش را انکار یو غ ÷که قائم  یکس«گفته:  - یه قمیابن بابو - عالمشان، صدوق
  .]١٣الدین ص  [إکمال .»دیآدم، امتناع ورز یس است که از سجده برایکند مانند ابل

                                                           
فقه «این خبر را یکی از مدرسین در کویت ذکر کرده است. و نیز دکتر علی سالوس در کتابش  -١

 آن را گفته است. ١٣٩٨چاپ سال  »ةاالمامی
 .٢٣١، ص١ج »تحریر الوسیلة« -٢

 .ھمان -٣

 .ھمان -٤
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اتش اختالف است. در نزد یو ح یاسم مھد ی درباره یعه و سنین شین بیو ھمچن
عه، او محمد بن حسن عسگری است و نزد اھل سنت محمد بن عبدالله است. نزد یش
ان یعین وجود شیعه او زنده است اما نزد اھل سنت، ھنوز متولد نشده است. با ایش

ک نظر دارند]، در یالقول ھستند [و  فرقه در مورد مھدی متفقھردو  ند کهیگو می
 نه وجود دارد.ین زمین آنان در ایادی بیکه اختالف ز حالی

 ینیمزارها و قبرها در نزد خم
د: یگو یان میعیدر نزد ش (خاک کربال) ینیحس منزلت تربت ی درباره ینیخم

ھا برتر  گر خاکیموضع سجده نسبت به د یبرا یعنی - ، افضل استینیتربت حس«
به مأل  -شکافد و  گانه را می ای که این سجده زمین و آسمان ھفت به گونه - است
 .١»کند صعود می - اعلی

ن ین است که شفادھنده است، به ھمین خاک در نزدشان دارد، ایکه ا یتیخصوص
ن مقام و یبه ا یگریچ خاک دیق شده است. و ھیخاطر در شرعشان به خوردن آن، تشو

 .ج  الله خاِک قبر رسول یرسد حت یمنزلت نم
 د: یگو یم ینیخم

ھا  خاک ی هیشفا، از بق ین، برایعبدالله الحس یدمان ابیخاک قبر س ]خوردن«
 یک نخود متوسط و نیز اگر بیش ازھا،  خاک ی هیبقآن با استثنا شده است و خوردن 

به  ھم السالمیعلو ائمه  جامبر یقبر پ یگر حتید ی. و خاک قبرھایستز نیجاباشد، 
 .٢»رسد ین مقام و منزلت نمیا

نه یبه مسجد مکه و مداز مقدساتشان، مسجد کوفه است که در فضل و منزلت 
مسجدالحرام است سپس  - مساجد یعنی - و افضل آنھا«د: یگو یم ینیرسد. خم یم

 .٣»یسپس مسجد کوفه و اقص یمسجدالنب
 د: یگو یشروط اعتکاف م ی درباره
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و  ج یاز مساجد چھارگانه باشد: مسجدالحرام و مسجدالنب یکینکه در یپنجم: ا«
 .١»نصورت اشکال داردیا ریمسجد کوفه و مسجد بصره و در غ

اند به  که در فضلشان نوشته ییھا ار است و افسانهیشان بسیھا مقدسات و کعبه
 م.یکن یآورده، اکتفا م ینیما اختصارًا به آنچه که فقط خم ید. ولیآ یشمارش نم

 د:یگو ینی میلت است. خمینماز در مزارھا و قبرھا در نزدشان مشروع و با فض
ا چپ آن نماز یا در طرف راست آن و یکه پشت قبر ائمه ندارد  یچ اشکالیھ«

امام  یکه مساو یشان و به صورتیتر آن است که نماز را کنار سر ا یخواند، اگر چه اول
 . ٢»نباشد، خواند

مستحب است علیھم السالم ائمه  یمزارھا ن، نماز دریو ھمچن: «ز گفته استیو ن
ان یعین سبب شیبه ھم .٣»÷ن یعبدالله حس یو اب ÷ نیرالمؤمنیخصوصًا مزار ام

 دھند.  می تیار اھمین مزارھا و مساجد، بسینت دادن اینسبت به ساختن و ز
 د: یگو یدر مشھد م» الرضا یعل«مزار  ی درباره یاستاد ندو

 یچ احساسیشود، ھ یالرضا م یابن موس یدنا علیوارد مزار س یا بهیکه غر یھنگام«
ه و یگر ینند. صدایب یکند و خود را غرق در حج م یدر حرم باشد، نم یینکه گویجز ا

ھا،  نتین زیبھاتر گران ی لهیافکن است. بوس نیون مردان و زنان در آن طنیو ش یزار
 شود. یر میران بدانجا سرازیآراسته شده و ثروت ثروتمندان و صدقات فق

 .٤»کند یم تیافراد آن، شکا ینمازگزاران و تقوا یاما مساجد از کم
 د: یگو یم» هیعشر یالتحفه اإلثن«صاحب کتاب 

آن و پشت به قبله  سوی بهم کرده و به دور آن طواف و یامامان را تعظ یآنھا قبرھا«
ن با یمشرک یدھند که کارھا یرا ھم انجام م یگرین امور دیر از ایخوانند و غ ینماز م

نه وجود دارد، روز ین زمیتو در ا یبرا یاگر شکز است. یشان در برابر آن ناچیھا بت
آنان را تماشا کن. با  یبرو و کارھا ب کاظم و محمد جواد یموس یشنبه به مرقدھا

و کرم الله وجھه  یاست که نزد قبر امام عل ییک َدُھم کارھایھا ھمه  نین وجود، ایا
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 یشک -اذ به الله یالع -که عاقل باشد،  یدھند. و کس یانجام م س نیمرقد امام حس
 .١»کند یدن آنھا نمیدر شرک ورز

 انید مجوسیع ]ییو برپا[بزرگداشت 
 یامیا ی ن بس که او آن را از جملهی، ھمینید نوروز نزد خمیاز احترام و اکرام ع

ع کرده و یتشر قرار داده که غسل کردن در آن مستحب است و گرفتن روزه در آن را
ز روز ید فطر و قربان و نیع یمستحب، غسل روزھا یھا غسل ی و از جمله«د: یگو یم

 .٢»نوروز است
ذي  ١٨ ر کهیاز جمله روز غد«د: یگو یمستحب م یھا و ھنگام صحبت از روزه

 .٣»ز روز نوروزیاست و ن هالحج
[و روزه را داند.  یم یکین نظر ید، از ایگو یر را ھمانطور که میپس او نوروز و غد

 .]ھا شرع کرده است درآن
از  یر جزئید غدیکه ع یبه راست«د: یگو یم یلیآنھا با نام عبدالله العا یاز علما یکی

 .٤»ند، خود اسالم را انکار کرده استاسالم است و ھرکس آن را انکار ک

 یب فقهیو عجا ]ییموارد استثنا[شذوذات 
 یاه آراـع ھرگیم. اھل تشـیآور یه عنوان نمونه مـرا ب یفقھ یاز آرا ینک برخیا ھم

فقط خودشان  یعنی[ یانفراد یدارند، از اجتھادات یان می] بیا [و تازه یبیعج یفقھ
ح ندارد. ی] از سنت صحیکنند که مدرک [و اصل یاند] استفاده م ن اجتھادات را کردهیا

شتر به خواندن یکنند که خواندن آن ب یان میدار را ب ب و خندهیب و غریعج ییزھایچ
 شباھت دارد.  یسرگرم

 د: یگو یم ینیوان مثال: خمبه عن

                                                           
 مختصرالتحفه اإلثنی عشریه. -١
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ز و یمانده از استنجاء [پاک کردن خود از بول و مدفوع] جا یطھارت با آب باق •
 .١ن آب پاک استیا

ان کرده ی(ب .٢باشد یح میکه جنب است، صح یکس یخواندن نماز جنازه برا •
 .جنب حرام است، بجز نماز جنازه) یکه خواندن انواع نماز برا

 از مبطالت روزه عبارتند از: یبرخ •
که فرد جنب باشد، اگر چه  یبعد از اذان صبح] در حال یعنی) صبح کردن [الف

 ز نباشد.ین یعمد
 اط.ی) بردن سر در آب بنا بر احتب
 یعنیاست. [ یگریھا بر د از دست یکیمبطالت نماز قرار دادن  ی از جمله •

ش یمبطالت نماز عبارتند از: [پ یدھند.] برخ یھمانطور که اھل سنت انجام م
ر که عبارت است از یز تکفیشکند] و ن یاست که وضو را م یآمدن] حدث [کار

ر از ما یکه غ ی، ھمانگونه که کسانیگریھا بر د از دست یکیقرار دادن 
 .٣ندارد یه باشد، اشکالیتق یدھند. اما اگر برا یھستند، آن را انجام م

 یه باشد، اشکالیتق یگر برااباشد. اما  یتحه اگر عمدن بعد از اتمام فایو گفتن آم
 .٤ندارد
ندارد و  ی، اشکالخواندن استنماز  در حالکه  یکس یسالم کردن از سو •

و واجب است که جواب سالم در  ٥ن نماز واجب است.یز در حیجواب سالم ن
اج به یدن آن احتیو ھرگاه مسلمان دور باشد و شن ٦ده شود.یحال نماز شن

 ش را بلند کند.یکردن صدا دارد، واجب است که صدابلند 
 .٧)باشد یاگر عمد یندارد. (حت یتبسم نمودن در حال نماز مشکل •
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در  یشانیطھارت مکان پگوید:  میست. (یمواضع نماز شرط ن یتمام یطھارت برا •
 .)ندارد یگر، نجس بودن آن مشکلیسجود شرط صحت نماز است اما در موضع د

(لباس  .١است، اگرچه با بول نجس شده باشد پاک لباس خدمتکار کودک •
فته، ا مرد [والله اعلم] مورد عفو و بخشش قرار گریخدمتکار کودک زن باشد 

 .)اگرچه با بولش نجس شده باشد
 .)خول ھمسر از پشت استجواز د یلواط با زنان: (قول مشھور و قو •
به ازدواج درآمده  یرخوارگیکه در ش یا رخوار [بچهیلذت بردن از ھمسر ش •

ز ی(دخول در ھمسر قبل از تمام شدن ُنه سال کامل جا ندارد. یمشکل است]
دن بر یکش دن و دستیھا، مثل لمس با شھوت و چسب ر لذتیست. اما ساین

 .٢)ندارد یرخواره باشد، مشکلیاگرچه ش یران او حت یرو
بعد از ازدواج  یکه، کس ی: (در صورتاستز یجا اش به ھمسر گرفتن زن و خاله •

ز یآن زن را به ازدواج خود در آورد، جا ی ا برادرزادهی، خواھرزاده و یبا زن
، عمه و یبعد از ازدواج با زن یھمسر. اما اگر کس ی ست، مگر با اجازهین

 .٣)ز استیاش را به ازدواج خود درآورد، جا خاله
 .٤)ز استیغه با زن زناکار جایغه): (صیدر مورد متعه (ص •

ا یا روز و ین خود و او شرط قرار دھد که شب به سراغش رود و یاست که ب زی(جا
 .٥)ن مدت زمانییا چند بار [البته] با تعیک بار با او باشد و ینکه، یا

 یز اعالم برایآمده) وجود شاھد و ن یطوس» ةالنھای«نزد آنھا (ھمانطور که در 
ا نه؟ یا شوھر دارد یبپرسد که آست که از زن یز نیز جایمرد ن یست. و برایغه الزم نیص
 .٦ا نه؟ی یا پدرت مورد دخول قرار گرفته ی ا بدون اجازهیا بپرسد آیو 

                                                           
 .١٢٥و  ١١٩، ص١ھمان، ج -١

 .٢٤١، ص٢ھمان، ج -٢

 .٢٧٩، ص ٢ھمان، ج -٣

 .٢٩٢، ص٢ھمان، ج -٤

 .٢٩١، ص ٢ھمان، ج -٥

 .٤٨٩از طوسی، ص » النھایه« -٦
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 از اعتقادات خود برگشت؟ ینیا خمیآ
را که  ین افکاری، اینید خمیند که شایگو ی، میاسالم یھا شتر رھبران جماعتیب

، یاسالم یھا از جماعتارانش یاو و  یریرپذیم، داشته اما تأثیشما بازگو کرد یبرا
 ست.یدر آن ن یطیکه افراط و تفر یدگاه معتدل در ویک دیجاد یا یاست برا یکمک

م که برادرانمان یدوست دار یآورند. ول ین سخنان را از کجا میم، ایدان ینم جواب:
ا یند و یگو ید و راه و روش عوام و عوامانه در آنچه که میرا از به کار بردن اسلوب جد

 م.یسند، برحذر دارینو یم
ش را یھا م و عمق نوشتهیان کردیآمده است، ب ینیشتر آنچه را که در کتب خمیب
که نظر  یلیدل ]ن وجودیم، مخصوصًا از زمان بودنش در فرانسه و [با تمام ایکرد یبررس

فاح کال« ی در فرانسه، روزنامه ینیم. در خالل اقامت خمیافتید کند، نییآنان را تأ
ن روزنامه آمده یا ٢٣ ی ب داد که [مشروح] آن در شمارهیترت یرا با و یاردید» یالعرب

 د:یگو ین مید که او چنیاست. [مثًال] نگاه کن
ن و یآن را ضد ظلم بر عھده داشت، برتر ین رھبریکه امام حس یانقالب مقدس«
 .»ت استیخ بشرین انقالب در تاریتر موفق

جن است که از جھاد رسول الله یانقالب امام حسن انقالب، یتر ن و موفقین برتریبنابرا
بن  یراشده از جمله عل یز از جھاد خلفایاھل کفر، برتر است و ن ین و تمامیضد مشرک

 م.یز بدانیار بردن لفظ انقالب را [به جای جھاد] جاـازه اگر به کـت؛  س طالب یاب
که شما از   یاسالمو در جواب این سؤال روزنامه الکفاح که پرسید: آیا این حکومت 

آن  ییبرپا یھا برا م تالشیاست که از قد  ید، ھمان دولت اسالمیکن یآن صحبت م
 د است؟یک عمل جدیا یگرفته و  یصورت م

ن راستا] تالش ی[درا یس دولت عدل اسالمیعه از آغاز تأسیش«نگونه جواب داد: یا
ز در یو ن جامبر یعھد پن نوع حکومت عمًال در ین بدان خاطر بوده که ایو ا .کرده !!

 موجود بوده است. ÷ یعھد امام عل
تواند دوباره تکرار  ید است. [و میقابل تجد ین حکومتیم که ایمان دارین ما ایبنابرا

 یریابعاد آن جلوگ یح اسالم در تمامیخ از توضیشود] اما ستمکاران در طول تار
ن شده است. یبه اسالم قر یتلفات مخـا اتھامـن ممانعت بیر ایاند و در دو قرن اخ کرده

را گماشتند و  مزدور ییھا آمدند و بر مسلمانان حکومت یمیعظ یاـروھیسپس ن
] حکومت ییاطر [برپاـارزه به خـن مبیابراـل کردند. بنیتبد یان را به جھنمـنمیسرزم
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، ی، معنویماد یھا نهین اسالم در زمییح و تبیتوض یعمل ی جهی، نتیالمـاس
ج] به ثمر نشسته یتدر [به ن مبارزاتیاست. ا یو فرھنگ یاسی، سیاقتصاد، یاجتماع

 ]پایان جواب[ .»میھست یحکومت اسالم ییاست و ما به فکر برپا

 ینیسخنان خم ی نکات و مالحظاتی درباره
اند و  ] تالش کردهیحکومت اسالم ییبرپا یان [برایعید، شیگو  یم ینیخم -١

ت و یاـکه او را حم  یاسالم یھا جماعتان. که به آن ـد، مسلمانیگو ینم
ا آنھا استفاده ـه بینجا] از تقیگر در ایکند و [د یانت مـکنند، اھ یم یبانیپشت

ن سخن جماعات اسالمی یا ایپس آ - پرده کامًال شفاف و بی - کند ینم
 .یاست و نه مذھب یاسالم ینیقت دارد که انقالب خمیحق

 ج جز آنچه که در زمان رسول الله یاسالمھای  معتقد است که حکومت ینیخم -٢
که  ییھا ن معناست که حکومتین بدیبوده، وجود نداشته است و ا س یو عل

 یاسالم یھا بوده، حکومت شق و عمر فاروق و عثمان یدر زمان ابوبکر صد
اند. چرا که  بوده ]و گمراه یجاھل ییھا حکومت یعنین ین ایابراـد و بنـان نبوده

 جز ضاللت وجود ندارد. یزیبعد از حق چ

اتھام  یبرا یه و سرپوشیتق ج حکومت رسول الله ی ارهـدرب ینین سخن خمیا -٣
 شابوبکر و عمر و عثمان  یعنیشان یاصحاب ا یھا خود بر حکومت ی وارد کرده

ن مورد] ی[درانزد اھل سنت  یث ثابت نبویز انکار حدیل آن نیباشد. و دل یم
دانند. و در  یث [از جمله صحابه] را مورد اعتماد نمیان حدیاست، چرا که آنھا راو

  ن حکومتیندارد. ھمچن یتینزد آنھا معنا و حقان ج جه دولت رسول اللهینت
 کنند. یان میخود ب یھا را برحسب مزاج و ھوا و ھوس سیعل

ران، متن یا یرافضتشکیالت  یع شده از سویافته و توزیاز جمله موارد انتشار 
اشد ـب یم ١٣٩٩اه محرم سال ـدن میرس راـاسبت فـبه من» ینیحس یمھد« یسخنران

آزاد و  یعیخواھد، انقالب ش یم ه خداوندـک یانقالب یبه راست«ه در آن گفته بود: ـک
 .»ر داردیگ عاَلم ه اھدافـاست ک یاسالم ی وهیبه ش

فَۡ�ٰهِهِۡمۚ إِن ﴿: آزاد! یعیش
َ
چه «  .]٥[الکهف:  ﴾َ�ُقولُوَن إِ�َّ َكِذبٗاَكُ�َۡت َ�َِمٗة َ�ُۡرُج مِۡن أ

 .»ندیگو ید!! آنان جز دروغ و افتراء نمیآ یرون میشان بیھا از دھان یو) بزرگ کسخن (وحشتنا
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جاد یجھان اسالم ا یجا یان در جایعیکه ش  یدارین فرد در مورد آن بیسپس ھم
 یخیتار ییدنظرھایتجدکه مردم پاکستان شروع به گوید  می راند و یاند، سخن م کرده
را نوشته  یکتاب - یمودود - در پاکستان یحرکت اسالم یاند، چرا که پدر معنو کرده

به  یاز حکومت شور یستم حکومتیل سیاست که در آن از نقش عثمان در تبد
 انتقاد کرده است. یکتاتورید یپادشاھ

گران [به زور] ید] ھای دگاه خود را از [صحبتیروافض را بکشد، چگونه دالله متعال 
که منتشر شده  یا کنند و چگونه به دنبال ھر کتاب و روزنامه و رساله یبرداشت م

 .]تا از آن سوء استفاده کنند[ .گردند یم
خ یاند. و تار را انجام داده یسته و بزرگیشا یاعمال و کارھا / یاستاد مودود

 ج را که رسول الله س نان جز نقد عثمانیاند که ا کرده یرا بررس یگسترده و مبسوط
 ین نقد، اشتباھیکه ا یکنند. در حال یکردند، ذکر نم یا میشرم و ح یو مالئکه از و

ستند] و به قول یامبران معصوم نیکس جز پ چیمرتکب شده [ھ یاست که مودود

 ای ھم لغزشی دارد. : ھر انسان بخشندهبوةكلِّ جوادٍ كلِ معروف: 

 ]ز رایھمه چا ـنکه آنھیجز ا یزیض چـرواف یھا ات و گفتهـحیا در تصرـیپس آ

ا ـھ ن جماعتیرھبران ا یم؟! و تا کِ یکن یدانند، احساس م یم ]فیو تحرل یر وتبدییتغ
ل و یخود را بدون دل یھا دگاهیپندارند و د یارزش م یان را بـیداع یھا افکار و عقل
 .کنند؟! یان میب یشاھد و مدرک

 رانیا یقانون اساس
 دوازدھم  ماده -
ر ین ماده تا ابد غیاست و ا یدوازده امام یاسالم و مذھب جعفر ،رانیا ین رسمید

 ر است.ییقابل تغ
دوازده  یجعفر یعنیعبور از مذھبشان  یبرا یا هیند، تقیگو ینکه نام اسالم را میا
 است. یامام

 ماده دوم -
مستمر برپا شده است.  یاست که بر امامت و رھبر یحکومت یاسالم یجمھور

 ن برپا شده است.یکتاب و سنت معصوم ین حکومت بر مبنایکنند که ا یان میسپس ب
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امده است، چرا که آنھا به یان نیبه م ج یاز سنت محمد مصطف ین ماده نامیدر ا
امبران یمان دارند که معتقدند آنھا از پیا ینیمان ندارند، بلکه به سنت معصومیآن ا

 ب دارند.یبرترند و علم غ یالھ

 پنجم  ماده -
 یدر جمھور - عجل الله فرجه - یبت امام مھدیت امور و امت در زمان غیوال
گاه به زمـه عادل، بیاز آِن فق یاسالم شتر یر و مدبر است که بیان، شجاع، مدـا تقوا، آ

ت را احراز ین اکثریا یھیکه فق یشناسند و او را قبول دارند. و در حالت یمردم آن را م
ت ین مسئولیط است، ایالشرا جامع یا مجلس رھبری که متشکل از فقھاـیرد، رھبر ـک

 رند.یگ یصد و ھفتم بر عھده م ی را مطابق ماده

 ماده صد و ھفتم -
ط یالشرا جامع یاز فقھا یکی یت و رھبریت قاطع مردم مرجعیکه اکثر یھنگام

ن مسأله در یپنجم از قانون را شناخته و قبول کردند، ھمانگونه که ا ی مذکور در ماده
واقع شد،  ینیامام الخم یالله العظم تی، آیبزرگ، رھبر انقالب اسالم ینیمورد مرجع د

 رد.یگ یاو نشأت م یھا از سو تیت امر را به دست گرفته و تمام مسئولین رھبر والیا
است که انواع غلو و افراط  یمطالب کامل و جامع، ینیون خمین قانون انقالبیبنابرا

 رد:یگ یط را در بر میو تفر
ن یسنت معصوم یاست و حکومتشان بر مبنا یامام یپس مذھب حکومت، جعفر

از  یدشان است و ھرکس رکنیاز عقا ین نزد آنھا رکنیمان به معصومیشکل گرفته و ا
م، چرا که ما یستینزد آنھا مسلمان نن ما یباشد. بنابرا یارکان را انکار کند، مسلمان نم

 م.یمان نداریبه عصمت ائمه ا
کند،  یاورد و کوتاھیب یه است که اگر عذریاز آن فق یاب مھدیحکومت در غ

 رد.یگ یت را بر عھده می، مسئولیمجلس رھبر
و از خالل قانونشان » یاح العربفکال ی با روزنامه ینیدار خمیبا توجه به گفتگو و د

ت یکه وال یان معارضیعیش یز انکار نظر اھل سنت و حتیآن را بنا نھاده و ن ینیکه خم
 ینیشود که خم یما مشخص م یبرا - یعتمداریمانند شر - ه را قبول ندارندیفق

که به او حسن ظن دارند، ھمانند  یباشد و مثال کسان یو متعصب م یرافض یفرد
 .دمد یخاکستر مکه در  یا کسیکارد و  یا بذر میاست که در در یکس



 

 

 

 :باب سوم
  انقالب ایران در جهات یبررس

 یسیاس
 شود:  یر میز یھا ن باب شامل فصلیا

  .رانیکا و انقالب ایآمر ی االت متحدهیا -١
  .ج و عراقیحرص و طمع روافض در خل -٢
 ست؟ یھا چ یریتقارب روافض با نص ی پشت پرده -٣
  .روافض در جھان اسالم یھا نقشه -٤
  .رانیا در یاوضاع داخل -٥





 

 

 

 :فصل اول
 رانیکا و انقالب ایآمر ی االت متحدهیا

 شود:  یر میز یھا ن فصل شامل بحثیا
  .مید بشناسیکه با یاصول •
  .رود یم ران به کجایا •
  .رانیاالت متحده و انقالب ایا •
.میکن خودشان استفاده می یھا از گفته •
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 مید بشناسیکه با یاصول
را با یکند. ز یدرک م یشود به سخت ین مبحث مطرح میرا که در ا یخواننده مطالب

که در خدمت سردمداران قرار  ییھا ق رسانهیکه قبًال [از طر  یاسیآن آراء و نظرات س
گاه شده مخالف است و برادارد]  م، یدیکند. از این رو الزم د یش متناقض جلوه میبر آن آ

 یھا ر فرقهیت روافض و سایم که از خالل آن واقعیان کنیرا ب ییھا اصل یبه صورت کل
ن یان ایم. در بیکنند، روشن کن یه میاستشان بر آن تکیرا که در س ییھا و روش یباطن

ه یم، تکیا ق به دست آوردهیکه در خالل تحق یاز اخبار یبعض دشان ویخ و عقایاصول به تار
 شود: یر مطرح مین اصول به صورت زین ایم و مھمتریا و استناد کرده

عه ھستند و در یش یفرع یھا که شاخه یباطن یھا عه و فرقهیش یمرکز رھبر -١
ابش، حکومت ـدر کت ینیران است. خمیا وجود دارند، در ایمختلف دن یجاھا

ده یالله نام تیآ که یعتمداریرده و شرـقت اشاره کین حقیبه ا ،یاسالم
با او انجام داده  ٢٦/٦/١٩٧٨در  ةالسیاس ی که روزنامه یداریشود، در د یم

ران و قم قرار دارد و یعه در ایش یح کرده و گفته است: قطعًا رھبریبدان تصر
 ان جھان شد.یعیل مجلس اعالی شیاو خواستار تشک

منتسب بودند،  ینید یکه به رھبر ییشاه مخلوع از سلطنت و آنھان یکه ب یزمان
از رافضه به صورت جماعت موجود بود که دائمًا  یسر یشکیالتاختالف وجود داشت، ت

ه یعلم یھا ھا و حوزه هینین ارتباط در حسی، در ارتباط بود. ایو مذھب ینیبا رجال د
ا، یدن یشتر کشورھایدر ب عیبه پرورش و گسترش تش یرانیا یوجود داشت و علما

زدند و  یخود م یھا ل در اسمیر و تبدیین دست به تغیبنابرا .ل بودندیار متمایبس
نگونه یکردند و ا یبه آن اضافه م یعرب یکردند و اسم یرا از آن حذف م یفارس ی هیُکن

ران یت ھستند و جدشان در سال فالن، به ایو از آل ب یکردند که اصالتًا عرب یوانمود م
ان که در یعیش یگردند و تمام یمھاجرت کرده و امروزه آنھا به وطن و ممالکشان بر م

 دھند. یده بودند به آن شھادت میگز یسکن یبالد عرب
ران یر روافض در خارج از ایبر سا یادیر زیتأث ینیاختالفات شاه مخلوع با خم -٢

ران، در یادر  ینیو د یاسیس یروی روافض از رھبریو پ ینداشت. مھم دوست
ن موضوع دو یخواھد باشد] برای ا ن رھبر ھرکه مییکنار ھم است. [حال ا

 م.یآور یمثال م



 ١٦٩ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ن یت رفت و قبل از ایبه کو یداریران برای دیشاه ا ١٩٦٨در نوامبر  مثال اول:
شنھاد دادند که یبه حکومت پ که بیشترشان ایرانی بودند [در کویت] انیعیدار، شید

شنھاد ین پیفرش کنند. حکومت با الومتر بود یک ١٠ که حدوداً  راراه فرودگاه تا قصر 
رود ھمین  به این شرط که برای ھر رئیس و رھبر کشوری که به آنجا می موافقت کرد

 کار را انجام دھند، که آنان نیز پشیمان شدند.
نکه شاه از کشور یبعد از ا ،ن کردندیاطراف راه را با عکس شاه تزئکه ن تاجران یا

نامیدند  . و از انقالبی که اسالمی میعوض کردند ینیخارج شد آن را با عکس خم
در را استقبال کردند و از کسی از آنان نشنیدیم که انگشت اتھام وجود افراد ساواکی 

 انقالب نشانه رود. سوی بهبین انقالبیون که کم ھم نبودند 
با شاه  یستحکمه روابط میدر سور یریحکومت نص یدستگاه رھبر مثال دوم:

تر از  مستحکم ینیخم یران به رھبریمخلوع و حکومتش داشت و روابط آنھا با انقالب ا
آنھا با حکومت شاه،  ید چگونه روابط قویست که بگوین ینجا کسیقبل شد. و در ا

 .دا کرد؟!یادامه پ ینیھمچنان با خم
قم  ینید یرھبر ران ویا یاسیس یباِن رھبریمان و پشتیپ ن است که آنھا ھمیمھم ا

 خواھند، داشته باشند. یکه م یتیھر ھو ]ن رھبرانیاھستند، حال 
دار و یران روابط پایات در داخل و خارج ایاز آ یادیان ذکر است که تعداد زیشا

خلع و  یریگیران داشتند. و تنھا خواستار اصالحاِت بدون پیبا شاه مخلوع ا یمستحکم
 شاه بودند. یبرکنار

و  یعتمداریز باالتر بود؛ از جمله شرین ینیات از خمین آیاز ا یبرخ ینید ی مرتبه
 .یخوئ

دارد.  یفارس یا شهیعه، اصل و ریمنشعب شده از ش یباطن یھا شتر فرقهیب -٣
 یاز موال یر ھستند که ویھا منتسب به جدشان محمد بن نص یریمثًال نص

بعدھا  یگان و) در سامراء بوده است. که نواد٢٦٠-٢٣٢ھای  ر (در سالینم بی
ه ھجرت کردند و در یام به سورـن شیان با سرزمـیدر خالل جنگ قرامط

دند. یگز یه سکنیسور یھا) در شمال غرب ین (کوه کلبیال الکلبـجب ی منطقه
 ه معروف شد.یریا به کوه نصـن کوه بعدًا به خاطر آنھیکه ا

، یکار یو مخف تیسر یھا نهید مجوس در زمیبه عقا یادیھا تا حد ز یرید نصیعقا
ن ارتباط یه و اعتقاد به حلول و تناسخ ارواح شباھت دارد. بنابرایدست گرفتن به تق



 طاعون    ١٧٠

 

 یدتیعق یگر ارتباطید ی) و از سوی(خون یعرق یک سو ارتباطیران از یه با ایرینص
 است.
و بزرگان  یپھلو ی و خانواده یاسین رھبران احزاب سیکه ھمواره ب یاختالفات -٤

است یدر س یریره وجود داشت، تأثیدر قم، مشھد و غه یعلم یھا حوزه
مجاور نداشت.  یھا از دولت یھا به تعداد فارس یھا ران و طمعیا یخارج
ر یالعرب را کرده و جزا شط ن ویت بحریمالک ین محمدرضا شاه ادعایبنابرا

 را اشغال کرد. یتنب بزرگ و کوچک و ابوموس یعنیگانه  سه یعرب
 یرانیر اشغال شده، ایبر سر کار آمدند و گفتند که جزا ینیرھبران انقالب خم

ن، یتملک بحر یز فراتر گذاشته و ادعایج فارس است و پا را نیج ھم خلیھستند و خل
بزرگ  یاند که امپراطور کرده یاند. آنھا سع نه و جنوب لبنان را داشتهیعراق، مکه، مد

 یند که تحت رھبریرد، برپا نمایگ را در بر می یاسالم یھا نیسرزم یعه را که تمامیش
 داشته باشد اداره شود. یرانیت اید جنسیکه با یکس

اند که  ان کردهیده و صراحتًا بیب رسیآنھا به تصو یاز سو یرًا قانونین اخیھمچن
 باشد. یا لبنانی ید عراقین رھبر نبایا

ار یرا با دکتر شاپور بخت ییت] گفتگویاألنباء [کو ی روزنامه ٢٠/١٠/١٩٧٩خ یدر تار
ر یار در مورد جزاینگار از بخت که روزنامه یب داد. ھنگامیران ترتیر سابق ایوز نخست

 یر مالکیستند و آن جزاین یر عربین جزایگفت که ا ید، ویپرس یعرب ی اشغال شده
 ی ران دربارهیساکن ا یھا اقرار به حق کردھا و اعراب و بلوچ ین ویندارد. ھمچن

 رفت.یران را نپذیخود در ضمن دولت ا یل ذاتاستقال
ان کرد. و یار حساس و بغرنج بود بیاو بس یکه برا یھا را در وقت ن صحبتیار ایبخت

 ینیران که از خمیا ی هیھمسا یعرب یھا او بھتر بود که با دولت یاز باب مصلحت برا
اجتناب نمود و  ردیه بگینکه دست به تقین بودند سازش نشان دھد، اما او از ایخشمگ

 کرد. یکه در حالت ضعف بود، بر نظر خود پافشار یبا وضوح و صراحت تمام، در حال
ار جدا یاست شاه و بختیاز س ینیخم یاست خارجیم که سیریگ یجه مین نتیبنابرا

 است. یکیھا متفاوت است اما ھدف  لهینبود. اسباب و وس
شوند، بر  یعه منشعب میکه از ش یباطن یھا ر فرقهیھا و سا یریان و نصیعیش -٥

ه را ین رویکنند [و ا یم یمتناقض پافشار یھا و انجام کارھا گفتن حرف
 کنند]: یھمواره دنبال م



 ١٧١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ر یگ د عاَلمین تھدینکه ایکند و بعد از ا ید به صدور انقالب میاز آنھا تھد یکی[مثًال] 
رقابل صدور یب آنھا اصًال غکند که انقال یح مید و تصریآ یگر مید یر شد، مسئولیو فراگ

نه ندارد و ین زمیدر ا یتیکه در مورد صدور انقالب صحبت کرده مسئول یاست و کس
 ست.یمسئول ن
 ]جیتروخواھانه،  ید و تازه و آزادیجد یاـاز شعارھ یھا موج یاطنـن بیھمچن

تنھا  ن شعاریکه ا یکنند، در حال یان میبودن و... را ب یو مردم یبودن، انقالب یباطن
زنند، اما قصد و منظور  یم یه حرفـک ینیب یک نقشه است، آنھا را میاز  یا مرحله

ز ھمسو با اعتقاد یه و نیآنھا در مورد تق ی دهین اسلوب، سازگار با عقیدارند و ا یگرید
 است. یکار یت و مخفیراسخشان به ِسر

بندند و  یدروغ م ج ز بر اصحاب رسول اللهیو رسولش و ن أل روافض بر خداوند
خ را پر از افترا یدانند. آنھا تار یو فرزندانش دروغ بسته و آنھا را معصوم م ین بر علیھمچن

ل را درمورد آنھا یجرح و تعد ین کتاب اقوال علمایاند. در باب دوم ھم کرده یو گمراھ
 ست.یح نیآنان در سخنان و کردارشان صح یین اعتقاد به راستگویم، بنابرایان کردیب

کند،  یریگیآنھا را پ یکه کارھا یاند. کس دهیرنگ را نوشیغدر و ن شراب حِب  آنان
خود  ی انهـیگرا و قوم یال اھداف باطنـاست که به دنب یان طوالنیند که آنان سالیب یم

طره و تسلط بر اھداف خود ینکه بتوانند سیا اـکنند، ت ینه حرکت مین زمیھستند و در ا
شان را یبا شرکا یمحقق ساختن اھداف خود موفق شوند، دوستداشته باشند. پس اگر در 

که ھمواره  ییکنند. شعارھا یخود را لگدمال م یتمام شعارھا یشرم بی کنار گذاشته و با
 خواندند. یم و عبادت و بزرگداشت آن فرامیدند و مردم را به تعظیچرخ یدور آن م
 اند: هان داشتیف کرده و بین اسلوب آنان را توصیما ا یعلما

موافقند  یکه باشد] که با آنان به سبب ین و مسلکی[با ھر د یھر قوم سوی بهآنھا «
ب دھند، یتوانند فر یکه نم ییب دھند، از آنھایتوانند فر یرا که م ییکنند و آنھا یل میم

وارد  بن یو کشتن حس یکنند. آنھا بر مسلمانان از دِر ظلم امت به عل یجدا م
ح آنھا یشوند که مس یح وارد میباشد، از دِر انتظار مس یھودیشوند. و اگر مخاطب  یم

 .. آخر یب و الین ترتیباشد به ھم یاست و اگر نصران یھمان مھد
اگر حکومت ھم داشته  یاز اصول آنان است. حت یاصل یکار یت و مخفیاما ِسر

و مبھم بودن و عدم وضوح اھدافشان دارد. آنھا در  یدگیچین داللت بر پیباشند، که ا
پرورانند. ھرکس  یند، اما در پنھان عکس آن را در َسر میگو یم یزیخود چ یھا رسانه



 طاعون    ١٧٢

 

ب آماده کند یب و غریو عج یاتفاقات ناگھان ید خود را برایامل کند، باـان تعـکه با آن
 .»ز انتظارش را از آنان نداشته استکه ھرگ
نه است. یمملؤ از حقد و ک یدگاھیبه مسلمانان عرب، د یض باطندگاه روافید -٦

 ینکه مسلمانان عرب عظمت فارس و پادشاھیندارد، جز ا یلین دلیکه ا
آنھا با  ین شاھد است بر عمق ھمکاریبھتر ،خیرا نابود کردند. تار یکسر

ه مسلمانان اھل ین و استعانت و کمک خواستن از آنھا علیکافران و مشرک
 به عنوان مثال:سنت، 

که  یین کشتارھایتر ن] در زشتیه مسلمیاستفاده و کمک گرفتن از تاتارھا [عل -
ر ھوالکو بود و یوز یرالکفر طوسیشاھد آن بوده است و بزرگ آنھا نص یخ اسالمیتار

 شتر مسلمانان در بغداد شد.ین بردن بیاز ب یبرا ییراھنماتبدیل به 
 یبیمشھور صل یھا در جنگ ]نیه مسلمیعل یاستفاده و کمک گرفتن از نصار -

ن شام یھا به آنان. آنھا مسلمانان را در ساحل سرزم یرینص ی داوطلبانه و کمک کردن
ت یتثب ی نهیتا آنجا که توانست در زم یدِ یُعب یدند و دولت مجوسیبه خاک و خون کش

 یامام ی عهیران شیاز ام ید. ھمانگونه که بعضیھا در مصر کوش یبیصل یپا یجا
 به یریبدون درگ بود شام یھا قسمت یواقع در برخرا که  خودتحت امر مناطق 

 م کردند.یھا تقد یبیصل
و  یھا ضد دولت مسلمانان عثمان یسیھا و انگل یاستفاده و کمک گرفتن از پرتغال -

ن کفار استعمارگر در یرا در تمک یدیان نقش پلیصفو .ضد مسلمانان به شکل عام
 فا کردند.ین مسلمانان ایسرزم یسنگرھا

ل یکا و اسرائیآنھا با موارنه، آمر یرا که بر ھمکار یشترینده شواھد بیآ یھا در فصل
 ١٩٧٥م. ھمانگونه که در جنگ لبنان در سال یآور ین] داللت دارد میه مسلمی[عل

ھا و روابط] حاصل شده  ین ھمکاریران [ایداد و ھمانگونه که امروز در ا یالدی رویم
 است.

که به آنھا  یدشمنان اسالم و کس یاند برا بوده ی، کمکیآنھا در ھر مکان و زمان
روزند، دچار یان دیعیان امروز، بھتر از شیعیکه ش حسن ظن داشته باشد و معتقد باشد

 وھم شده است.



 ١٧٣ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ن بدان علت است که یدارند. و ا یمشترک یمیقد یھا شهیھا با روافض ر یباطن -٧
آن را کاشت و » مزدک«است که  یدیاز درخت پل یا قرامطه شعبه و شاخه

 بعدًا آن را پرورش داد و از آن محافظت کرد. یابوحامد قرامط
در انتشار دعوتشان از آن استفاده  یرافض یھا یکه باطن ییھا روش ی از جمله

آنان  ین انسان از دستگاه حکومتیاست. بنابرا یطلب و ھرج و مرج ینظم یکنند، ب یم
جاد یکه ا ین ھرج و مرجیت ندارد و آنھا از اینسبت به جان و مال و ناموسش امن

که با آنان نباشند،  یز ترساندن و ترور کسانین بردن دشمنانشان و نیاز ب یکنند برا یم
 کنند. یاستفاده م

حرام و منکر منع کند،  یکه آنان را از انجام کارھا یآنھا اصول ی دهیدر عق -٨
ت قرار داده است و ـن امیه، آنان را دروغگوتریمان آنھا به تقید. اوجود ندار

ن یتر احشهـن و فیاکارترـزن ی آنان را در زمره ،هـغیا درمورد صـآنھ ی دهیعق
دشنام به ، ج  ن به اصحاب رسول اللهیمردمان قرار داده است. وقاحت و توھ

 سھل و آسان قرار داده است. یآنان کار ین را براین و افترا بستن بر متقیمؤمن
آن [حافظ] اسد و فرزندانش  یتیترب یاست که بر مبنا یا دهین چه عقیا یبه راست

 .شوند؟! یس و حاکم میسر بر آورده و رئ
ھمچون دکتر صادق  یقیاھل موس یاست که نوازنده و فرد یا دهین چه عقیا

 .دھد؟! یران قرار میر ایوز را معاون نخست ییطباطبا
 یاست که بر مبنا ین چه اخالقیست. این یرفتنیکو پذیآنھا به داشتن اخالق ن تظاھر
 .دکاران ندارد؟!ـبا ب ینیغه و ھمنشیا به اسم صـام و زنـاز دروغ و دشن ییاـآن، فرد اب
ن ین اصول را بدانند. ھمچنید ایخواھند کتب رافضه را بخوانند با یکه م یکسان

شان یھا راه و روش و نقشه یکارھا و بررس یریگیھنگام صحبت و گفتگو با آنھا و پ
 است. یدانستن نکات مذکور ضرور

خواھد راجع به آنھا حکم بدھد، خود را  یکه م ین اصول، کسیدر صورت ندانستن ا
از  یکیاش از  دهین بر طبق شنیند. بنابرایب یروبرو م یبیبا تناقضات و اتفاقات عج

را ـکند، چ یول مـاو را قب ی دھد و گفته یر مـنظم و ـان حکـا نسبت به آنـبزرگان آنھ
اح ـاو مب یبرا» هیتق«ت عنوان ـرد دروغ را تحـن فـیا ی دهیداند عق ینم یه وـک
و غفلت  یخورد که متناقض با نظر اوست و با سادگ یبرم یسازد، سپس به نظر دوم یم

ن یاست که خود ا ین نظر دوم افترا و بھتانید: حتمًا ایگو یتمام در مورد نظر دوم م



 طاعون    ١٧٤

 

ان یه داعیجھان با آن عل یا رسانه یھا است که دستگاه یلیافتراھا از جمله وسا
 جنگند. ینش میو د ألالله  سوی به

ران موفق شدند و یخود در ا یبرا یحکومت ییان امروز در برپایعینکه شیخالصه ا
سنده و ینوچ یعه] ھستند و ھیبزرگ [ش یل به امپراطوریبه دنبال محقق ساختن و ن

ه خود ین قضیتواند نسبت به ا یجھان اسالم نم یدادھایامور و رو ی نهیدر زم یمحقق
 دارد. یادیھا و تجارب ز اج به نگارشیمسائل آنھا احت یبزند. بررس یرا به نادان

 یخ آنھا را جمع و بررسید تاریسد، باینو یھود میکه در مورد  یبه عنوان مثال، کس
ان و ُحب یھودیر یو نظرشان به غ یامبران الھیدگاه آنان را نسبت به پیکند و مواقف و د

ن موارد اھمال و یسنده در ایرد. ھرگاه نویشان به مال و... را درنظر بگ یو عالقمند
 ارزش خواھد بود. یز و بیقش ناچیج تحقیبه خرج دھد، نتا یتوجھ کم

م تا در اذھان یم داشتین اصول را در مورد رافضه تقدیگر، این علت و علل دیبه ا
 کنند، بماند. یم یریگین مطلب را پیکه ا یخوانندگان در حال

 رود؟! یران به کجا میا
مردم را در برابر چند  ]رانیانقالب اد، یران وزیر که در چند ماه در اییم تغینس

 سؤال قرار داد:
 رفت؟!یان خواھد پذین اتفاقات پایچه زمان و چگونه ا -
را ھم در بر  کشور یا آن سویاست  یداخل یران، مسائلیا یدادھایا رویآ -

 رد؟یگ یم
 رفت؟!یر خواھد پذیدادھا تأثین رویاز ا یالملل نیب یھا مانیا پیآ -

را که شاه با آن مواجه شد،  ییھا یرید درگین سؤاالت بایجواب دادن به ا یبرا
 م.یبشناس

 دشمنان
 یھا ذکــر ھا که رســانه نیجمله مرزنشاد بودند. از یــران زیدشمنان شــاه در ا

ا به طور ـنجیھا. اما ما در ا آوردند، مانند: کردھا، اعراب اھواز و بلوچ یـان نمیاز آن به م
 یرا در مواجھه با نظام شاھنشاھ یکه نقش فعال یھا و احزاب خاص حرکات و جنبش

 ن آنان عبارتند از:یم که بارزتریکن یکردند ذکر م یفا میا
 



 ١٧٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

 حزب توده:  -١
ن حزب یارتباط داشت. در مورد ا یر شورویست بود که با اتحاد جماھیکمون یحزب

 اند. و آثارش، دو گروه سخن گفته
. یعرب یران و بخصوص در کشورھایگروه اول طرفداران شاه در داخل و خارج ا

 ن، به ھنگامین است. و تنھا جانشین معارضیتریگفتند که حزب توده از قو یھا م نیا
ھا  ستیکمون یبت و بالید مصین صورت منطقه مورد تھدیباشد. و درا یسقوط شاه م

 .١کند یاد جنگ تاتارھا را در اذھان زنده میرد که یگ یقرار م
کردند که حزب توده  یان میگفتند و ب ین سخن را میان که عکس ایعیو گروه دوم ش

خود را انجام خواھد داد و  یھا تین حزب فعالیندارد و ھرگاه حکومتشان برپا شود ا یارزش
 خواھند داشت. یاسیس ی، آزادینیخم یعیحکومت ش ی هیر سایافراد حزب ز

ران شکل گرفت و در صفوف یالدی در ایم ١٩٤٢م که حزب توده در سال یدان یم
از کارکنان و کارمندان حضور داشتند و با شاه بعد از بازگشتش  یادیز ی ن حزب عدهیا

ران یداشت که در ا ینظام یا ن حزب شاخهیالفت برخاستند. ابه مخ ١٩٥٣درسال 
 .. داشت یدر آلمان شرق ییویستگاه رادیک ایزد. و  یم یزیآم دست به اعمال خشونت

م، چون یدان یش را نمـو قدرت ییاـزان توانین حزب و میق افراد ایا تعداد دقـم
شاه و دستگاه شد.  یانه انجام میو مخف ین حزب به شکل سّر یا یھا تیفعال

حزب توده را در خالل ربع قرن به شدت مجازات کرد و افراد  - ساواک - اش یاطالعات
 یمردم یھا گاهیپا ین حزب به خوبیل قرار داد. اـار و شکنجه و قتـان را تحت فشـآن

 ار نداشت تا بتواند به حکومت برسد.یران رفت، در اختیاه از اـکه ش یرا ھنگام
ن حزب یکشد. که ا یان میرا به م یتوده بحث از اتحاد شوروسخن گفتن از حزب 

ران قرار داشت و از یدر شمال ا یکرد. شورو یک مین و تحریخواست تأم یرا ھرگونه م
خزر]  یایران [در دریبه سواحل گرم [و مرطوب] ا یابیزمان پادشاھان به دنبال دست

 ١٩٠٧ران را در سال یا اینتایھمراه با بر یز گفته شد که شوروین نیش از ایبود. پ
 م کردند.یمیالدی تقس

                                                           
ھـ.ق نوشته شده که خمینی ھمچنان در نوفل لوشاتوی فرانسه  ٢/٢/١٣٩٩این گزارش در تاریخ  -١

.. این گزارش اندکی بعد از تشکیل حکومت شاپور بختیار  بود و حکومت شاه درایران برپا بود
 کم و کاست و یا افزودن مطلبی بر آن، آوردیم.ارائه شد و آن را بدون 



 طاعون    ١٧٦

 

را امضا کرد که  یا معاھده ١٩٢١در سال  یبا شورو یو ،یدر زمان رضاخان پھلو
ران یم این تقسیاستال ١٩٤٠ران به آنھا داد. در سال یرا در ا ییازھایبه موجب آن امت

ن ین ھمیاستالسپس رفت. ینپذ یشنھاد کرد که ویلر پتین خود و آلمان را به ھیب
ن یشنھاد استالین رد کردن پیر بار نرفتند. و ایز زیا کرد که آنھا نیتانیشنھاد را به بریپ

 یک جمھوریل یز به دنبال تشکیشد و او ن ین شدن ویھا سبب خشمگ یغرب یاز سو
 ز بود.یتبر یتختیجان به پایدر آذربا

کا یآمر ی متحده االتیادر اثر تھدیدھای ھا را  ستیکمون یشورو ١٩٤٦درسال 
 .کرداشغال شده  رانیمجبور به کوچ کردن از ا

 یاقتصاد یھا یشتر از گذشته است. بررسیران بیبه اشغال ا یاج شورویامروز احت
نفت بوده  ی وارد کننده یاز جمله کشورھا ١٩٨٥از سال  یدھد که شورو ینشان م

د و یترس یران میدرا ییکایآمر ی انباشته شده یھا از اسلحه ین شورویاست. قبل از ا
 به کار خواھد بست. یه شورویھا را در صورت لزوم عل ن اسلحهیکا ایدانست که آمر یم

. از دھد اقدامات زیادی را ضد آنھا انجام میران یکرد که شاه ا یاحساس م یشورو
 یستیران، و سرکوب انقالب کمونیداخل ا یھا ستیبه جنگ شاه با کمونتوان  میجمله 

 ھا اشاره کرد. ستیز کمک شاه به حکام عدن در جنگ با کمونیو ندر ظفار 
با  یالملل نیق روابط بیکرد و از طر یری میگیران را با اضطراب پیاخبار ا یشورو

برای عدم مداخله در امور گر را یکدی  ن دو دولتیکرد. ا ین اخبار را رصد میکا ایآمر
وجود ندارد  یلیچ دلیاعالم کرد که ھن موقع یکردند و کارتر در ھم ید میتھد ]رانیا

ز اخبار ین یالت کند. شوروـران دخیا یداخل یھا و آشوب یلـدر امور داخ یکه شورو
 دنبال کرد. - حزب توده -ش مزدورق یران را از طریا

ران را به دست نگرفتند و یھا پس از رفتن شاه، حکومت ا ستیکمون کالم، ی خالصه
 ]حکومت شاه[معارض با آنھا  یو نظام یکتاتوریحکومت دبه مصلحت آنھا نبود که 

ن بود که یھا ا ستیکمون یت برایگاه و موقعین جایتر ادامه داشته باشد. مناسب
داشته باشند و امکان استفاده و  یز در آن سھمیباشد تا آنھا ن یحکومت، دموکراس

خلق که  یفدائا شود مانند جنبش یشان مھیگرا برا مند شدن از احزاب چپ بھره
داخل شھرھا به دنبال  یکیچر یھا بود و با استفاده از جنگ یستیمارکس یسازمان

 بود. یستیمارکس یز حرکتیران که آن نیا یستیکمون ی هیز اتحادیاھداف خود بود و ن



 ١٧٧ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

برد،  یدن به اھداف و اطماع خود بھره میرس یگراھا برا یمل ی حزب توده از جبھه
 یل جمھوریم گشت، به دنبال تشکیتقس یا فهیطا یھا دولتران به ین که ایاما ھم

 د رفت.نجان) خواھیشان (آذربا یمیقد
را  یھا [در حکومت کردن] معروف است. آنھا در ابتدا دموکراس ستیاسلوب کمون

که حکومت به  یدھند و ھنگام یبه دست آوردن حکومت قرار م یبرا یا لهیوس
 کنند. یو فشار را نثار مردم م ن انواع شکنجهیدتریدستشان افتاد، شد

 گراھا): ی(ملّ  یوطن ی جبھه -٢
را دربر  ییھا ھا و گروه ر سابق، دکتر مصدق بود و جناحیوز امتداد حرکت نخست 

با  یگریس آن بود و دیرئ یم سنجابیکه دکتر کر یاسیس یرد. از جمله: حزبیگ یم
تحت عنوان  یسومو » رانیاز جناح چپ در ا یبانیحرکت پشت ی شاخه«عنوان 

 »ن خلقیسازمان مجاھد«
ندارد و بیشتر مشابه احزاب  یاست که طرز تفکر خاص یگراھا حرکت یمل ی جبھه

است. از جمله الوفد در مصر، حزب مردم در سودان، حزب  یعرب یگرا در کشورھا یمل
 ین احزاب، ساخته شده از سویرھبران ا یه. مجد و بزرگیا حزب خلق در سوری یوطن

 سازند. یاستعمارگران است تا در پشت او، خود را مخف
در  ینیا و خدمتگزاران خمـھ مزدوراز  یدادـدار تعیبه د یابـم سنجیدکتر کر

و  ینیھا توافق کرد. ھمانگونه که آن دو [خم نهیزم یفرانسه رفت و با او در تمام
کردند و مشخص  حیه تصرین قضیشان صادر شد بر ایکه از سو ییھا هیانی] در بیسنجاب

کشور را ترک  یط حکومت نظامیست که شاه چگونه به او اجازه داد که تحت شراین
تًا مشخص شد که یاو را آزاد ساخت و نھا یر کرد و بعد از مدتیکند. سپس او را دستگ

 ١داشته است. ییکایآمر ی ن بلند مرتبهیاو چند جلسه با شاه و مسئول
بود که  ینیام یل وزارت مطرح شد علیتشک یکه نامشان برا یکسان ی از جمله

ل قانون بود. در زمان ی] بوده و وزارتش بعد از تشک٦٢و  ٦١ر سابق [در یوز نخست
ان وزارتش یتھمت غارت اموال بعد از پا یسنتو شکل گرفت و به و ی معاھده یوزارت و

 ٢کا او را آورده است زده شد.ینکه آمریو ا

                                                           
 .١٤/١٢/١٩٧٨ی  مورخه» الھدف« -١

 .٦٢و  ٤٨ص » ایران درربع قرن«  -٢
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ن تھمت به آنھا ھم یاد انتظام یار و سیر بختو دکت یقین صدین غالم حسیھمچن
 یآنھا، حت یار آن افراد را به کار گرفته بود و تمامیکه در اواخر، دکتر بخت ]زده شد

خواست از آنھا  یکا میکا بودند. آمریآمر ی االت متحدهیجاسوسان ا ،دایعباس ھو
ران یا یھا از زندان یزندان ی ر و روانهیبسازد که حکومت شاه او را دستگ یقھرمانان

را  یرانیان ایکرد و دانشجو ین رضا پسر محمدرضا شاه، تظاھر به اصالح میکرد. ھمچن
 کرد. یران دعوت میاوضاع نابسامان ا یدار و بررسیبه د

  عه:یش رھبر -٣
ک ی یپھلو ی ران در زمان قبل از آمدن خانوادهیعه در رابطه با حکومت ایش یعلما

ن اختالف یبه وجود آمد و ا یدیاختالف شد یآنھا و رضاخان پھلون یصدا بودند. سپس ب
مخالفاِن ضد محمدرضا شاه را  ینید یز ادامه داشت. رھبریآنھا بعد از ھالکت رضاخان ن

 د.یان رسیران به پایھا با رفتن شاه از ا ن مخالفتیبر عھده داشت و ا ینیروح الله خم
ن یشد و نیز خواستار از ب یپھلو ی رون کردن خانوادهیبعدًا خواستار ب ینیخم

عت یکه به شر یکیدموکرات یحکومت جمھور ییرفتن نظام مالک و مملوک و برپا
الله  تین زمان آیکند، شد. در ھم یحکم م -عهید شیبرحسب عقا � یاسالم

و محقق  یعت اسالمیم شریو تحک ١٩٠٦خواستار بازگشت به قانون  یعتمداریشر
ماندن  یباق یبرا یچ مانعین را گفت که] ھیز [ایشد و ن یشدن حکومت دموکراس

 در حکومت وجود ندارد. یپھلو ی خانواده
گوید  می ینیعه فقط ھمان است که خمیسپس مشخص شد که امر و دستور نزد ش

عمل  یاند و تنھا برحسب دستورات و اوامر و دهیو او را به عنوان رھبر بزرگ خود نام
 کنند.  یم

ن یا ایشود که آ ین مسئله الزم میا یبا شاه، بررس ینیخم یریدرگ یریگ با اوج
 با خارج دارد؟! یا ارتباطیت مستقل اس یھا عمل یریدرگ

 ران]یکا [در انقالب اینقش آمر
برای [ خود ی فهیا) در وظی(س یاطالعات مرکز ی که ادارهگوید  می کایدولت آمر

د و یکاخ سف ین آن از سویاز مسئول یکرده و بعض یکوتاھ ]جلوگیری از انقالب ایران
 .١اند و بازخواست قرار گرفته ییق ُکنگره مورد بازجویئت تحقیھ

                                                           
 .١٩٧٨ی کانون اول سال  از واشنگتن پست درنیمه -١



 ١٧٩ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

 یش از چھل ھزار نفر نظامیران بیست، چرا که در ایه قابل قبول نین نظریا
وجود دارد که به عنوان کارشناس و  - لوموند فرانسه و... ی طبق گفته -ییکایآمر

و  یتیز در مراکز امنیداخله (وزارت کشور) و خارجه و ن یھا سرپرست در وزارتخانه
 یھا ن دستگاهیدترین و جدینفت حضور داشتند و مجھزتر یھا ساواک و شرکت

و در  یران با شورویا یار داشتند و در داخل و خارج مرزھایرا در اخت یجاسوس
به ھفت بود ک یران معادل یکامل داشتند. نسبت آنھا به ارتش ا یج، آزادیخل ی منطقه
 .١وجود داشت ییکایآمر یپانزده کارشناس نظام F١٤ یمایھر ھواپ یو به ازا

 یاطالعات یھا ران، دستگاهیم که حوادث ایق کنیپس چگونه بعد از موارد فوق، تصد
ھا مورد  ن دستگاهیاطالع بودند] و االن ا یر کرد [و آنھا از آن بیکا را غافلگیآمر

 .اند؟! قرار گرفته ییبازخواست و بازجو
  د:یگو یم یگرید ی هیاما نظر

 یب کرده و از نفوذ و قدرت ویخواست شاه را تأد یکا میآمر یدستگاه اطالعات«
ھا شکل گرفت و  در منطقه شود. سپس آشوب یبکاھد و مانع از قدرت گرفتن و

 .»ھا از کنترل خارج شد یریدرگ
 ن علل عبارتست از:یا نیمھمتر ی از جملهاست.  یقو ین نظر به عللیا

بزرگ فارس بود که دولت ششم [از نظر مقام  یامپراطور ییشاه به دنبال برپا -١
د انواع یخربرای و قدرت] در جھان باشد و به خاطر محقق ساختن اھداف خود 

نه کرد. یون دالر ھزیلیم ٢٠ش از یمسلح شدن ب یو برادر دنیا  د اسلحهیجد
کرد  یم یرو ادهیاد خود اسراف و زیھا و اع مناسبت ییبرپا یبرا ین ویھمچن

 یبرا یگاه مھمیکه به دنبالش بود (مثل به دست آوردن جا یتا به اھداف
 ابد.یران) دست یا

 یز از وین ین شورویرفت و مسئول یر شورویبه اتحاد جماھ یدارید یشاه برا -٢
 ست.ینگر ید میدگاه شک و تردین روابط از دیکا به ایاستقبال کردند و آمر

کند، به سر آمد  یدند شاه با آنھا مقابله به مثل میکه د یھا ھنگام ییکایصبر آمر -٣
 حات را از شاه نقل کردند:یھا این تصر ی، خبرگزار١٥/٣/١٩٧٦خ یو در تار

                                                           
 ی أفیاشن ویک. مجله -١



 طاعون    ١٨٠

 

 ییشتر از توانایب کا، اگریآمر ی االت متحدهیضربه زدن به ا یران برایا ییتوانا«
 .»ستینباشد، کمتر ھم ن رانیھا در ضربه زدن به ا ییکایمرآ

از  یکیکه  یران، فقط به عنوان کشوریا یین گفت که انتقام و پاسخگویھمچن یو
کا را در یران با تمام ُوسع خود، آمرینفت است، نخواھد بود، بلکه ا یصادر کنندگان اصل

 ١ییکایآمر یا ن سخن را در مصاحبه با مجلهیج مستأصل خواھد کرد. او ایخل ی منطقه
 کرد.ان یب

 ادتر نشد.ید نفت ھم زیافت و تولیش ی% افزا١٥مت نفت یق ١٩٧٩در سال 
ش از یخود (شاه) که از ربع قرن پ مزدورد کا در مقابل تمّر یپس چگونه اطالعات آمر

مواجه ساخته و  یآنھا را با مشکالت یکه و یکند، درحال یکرده سکوت م یت میحما یو
 ل شده بود.یتبد یمرگ و زندگ ی به مسئله نشیھا در سرزم ییکایوجود آمر ی مسئله

برده بود. او  یکشورش پ یرنگ آنھا برایکا و نین به نقش اطالعات آمریشاه ھمچن
 ییھا ھا گفت که به او گزارش ییکایاز آمر یدار با بعضیو در د یدر مجلس خصوص

 در ینفت یھا شرکت یھا با کمک برخ ییکاینکه احتمال دارد، آمریبر ا یده، مبنیرس
 .٢اند ر دخالت داشتهیاخ یھا از بحران یجاد بعضیا

کا یآمر یاه از اطالعات مرکزـش» میاـت« ییکایآمر ی نامه ا ھفتهـب ییدر گفتگو
شاه  که از یرا با کسان یش روابطیسال پ ١٥اد کرد. چرا که آنھا گفته بودند که از ـانتق

را  یکه امکان احاطه و تسلط بر و یاند، تا بتوانند در ھر واحد اند، برقرار کرده جدا شده
[مجبور شود] کشورش را ترک  ین اضافه کرد که اگر ویھمچن یدارند، نفوذ کنند. و

که به دنبال آن رخ خواھد داد، کشته خواھند شد و  یکند، ھزاران نفر از مردم در جنگ
دا یت بر کشور تسلط پیدر نھا یستیشود که قدرت کمون ین صورت احساس میدر ا

 .٣ه و نابود کندیکرده و آن را تجز
آشکار است.  یسخنان و یکا، از ابتدایصحبت شاه با اطالعات آمر ی قهیوه و طریش

بند یک] پایپلماتیاز قواعد و اخالق د یچ اصل و قاعده [ایدر تعامل خود با آنھا به ھ یو
ست و ن دوستانش ایو تآمر و دستور دادن به بھتر یطلب ، مصلحتیو ی دهیست. عقین
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 ١٨١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ن روابط یا ی جهیاست، تا در نت یروابط با ھر کشور ی، برقراریو یاصل یھا از نقشه
 مختلف، حفظ شود. یھا در جاھا رات حاصله و انقالبییاثر تغ در یمصالح و

ن یکه وارث و جانش یقو یا حزبیکه خانواده و  ید، در حالیرس یسالگ ٦٠شاه به سن 
به  یز از حکومتش به ستوه آمده بودند و ویبعد از مرگش شود، وجود نداشت. مردم ن یو

 ین معقول براین جانشیمناسب بود. بھتر ینیافتن جانشین مشکالت و یاز ا ییدنبال رھا
ز ین اسالم نینکه مردم خواھان اسالم ھستند و ایبودند، مخصوصًا ا ینیروان خمیشاه، پ

 م.یج را قبل از آوردن ادله و اسباب آوردید!! نتایببخشباشد.  یم ییکایع آمریتش
 یا کا را متھم کرد که به دنبال نقشهیم که شاه اطالعات آمرین گفتیقبل از ا یاندک

د. نن و دشمنان داریبا معارض یقو ینکه آنھا، روابطیھستند و ا یو یبرکنار یبرا
 ن بود.ین معارضیز در رأس این ینیخم

م و ھم یرین سخن را بپذیح است؟ چگونه ھم اید، صحیگو یما آنچه را که شاه یآ
 .را فرا گرفته است؟! ینیکه خم یو زھد یتقو ی ھاله

 ه یدر مورد تق ینیخم یفتوا
از ما به داخل حکومت  یکید یکه با یا ه باشد، به گونهیط تقیط، شرایھرگاه شرا«

 نکه دریسرباز زند، مگر ا انجامد،ین کار ولو به مرگش بید از ایپادشاھان نفوذ کند، با
[شیعیان] حاصل  نیاسالم و مسلم یبرا یقیحق یروزی، نصرت و پیو ینفوذ ساختگ

 .١»ین طوسیرالدین و نصیقطیبن  یشود. مانند نفوذ عل
ر مجرم یوز یده است. طوسیخود برگز یرا به عنوان الگو ی، طوسینین خمیبنابرا

 یل کرد، تا آنھا اھالیتاتار را به بغداد تسھان یورود لشکر یھوالکوخان تاتار بود. و
از  - اسالم یبرا یقین نصر حقیبودند] قتل عام کنند. بنابرا یبغداد را [چون سن

 د:یگو ین میھمچن ینیکشتار مسلمانان اھل سنت است. خم - ینیدگاه خمید
که ھدف  یستمکاران را ھنگام یاست که اسالم، نفوذ در دستگاه حکومت یعیطب«

ز بداند. بلکه یون باشد جایانقالب یانقالب برا ییا برپایبا ظلم قابله ن کار، میاز ا یقیحق
 ٢»نزد ما وجود ندارد. ینه، اختالفین زمیشود و در ا یواجب م ین نفوذ، گاھیا
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 طاعون    ١٨٢

 

 یبرا یکه مصلحت یو تعامل با دشمنان اسالم را در صورت یھمکار ینین خمیبنابرا
به  یـر کمک و خدمت طوسـن خاطیو به ھم داند یمذھبش داشته باشد، واجب م

 د]یستا [و بلکه او را ھم می .داند یز مـیاتار را جاـان تیجنگجو
ا به مصلحت او و مذھبش خواھد ـکیا اطالعات آمرـب ینیخم ین مبنا ھمکاریبر ا
 یان کرد. چرا که سالح کشورش کًال از سوین موضوع را بیانگونه که خود او اـبود، ھم
ز یھا ن ییکایکاست. آمریبر اقتصاد آمر یز متکین شده و اقتصاد کشورش نیآنھا تأم

چرا [کند.  یغ میدارد و تبل یان میآن را ب ینیھستند که خم یعیش یخواستار اسالم
  .که در اسالم شیعی مانند اسالم حقیقی جھاد بویژه ضد صلیبیان و یھود وجود ندارد]

 ینیکا به خمیکه آمر یا راحت است. به گونهز یگر نیکدیآن دو با  یھمکار ی وهیش
ن ھمه یمانند ا) قرار دھد یو کالم یا کا را مورد ھجوم (رسانهیدھد که آمر یاجازه م

] و : مرگ برآمریکا، مرگ بر اسرائیل، شعار ھر بسیجی..کایشعارھای بزرگ و توخالی ضد آمر
نش، ید برد. ھمانگونه که ھمکا به کار یھا را در رابطه با آمر ن سخنین و تندتریدتریشد

 یشینما ی جه] متقابًال در صحنهیداد. [در نت ین کار را انجام میا یریحافظ اسد نص
[به خاطر  ینیکه مردمش مسلمانند، خم ییکا، در کشورھای] در رابطه با آمری[ساختگ

م [و تمایل به این اسال شود. یک قھرمان ظاھر و مطرح می] به عنوان ییکایمواضع ضد آمر
 .]شود و یھود در بر ندارد بیشتر میکه عملی را علیه منافع صلیبیان 

کند،  یرا کشف م ینین ُبعِد خمیکه ا یاز اخبار یفوق، بعض یبعد از آوردن فتوا
 م:یکن یذکر م
کا به یآمر ی االت متحدهیا ،اعالم کردند ٦/١٢/١٩٧٨خ یتار ھا در یخبرگزار -١

است  ینیالله خم تیآ یعنیمعارض و مخالف،  ینیا رھبر دـرابطه ب یال برقرارـدنب
 .فعال مشخص نیست که چنین روابطی در این شرایط چگونه خواھد بود اما

روابط،  یبرقرار یخود را برا یھا کا تالشیاعالم کردند که دولت آمر یمنابع خبر
اند که  دهیجه رسین نتیاند و به ا قات کارشناسان آن کشور انجام دادهیبه دنبال تحق

 روبروست. یریران با مشکالت خطیشاه ا
 یانجی، به عنوان مینین با خمیھا گزارش دادند که ملک حس از روزنامه یبعض -٢

ب کرد یآن را تکذ ینین خبر، خمیال اـدار کرده است. به دنبین او و شاه، دیب
ھا اعالم داشتند که  یدًا خبرگزارـرفت. بع یاز او نم یز انتظاریکه جز آن ن

 ینید با خمیکاخ سف یاز سو یا ، به عنوان فرستادهیسودان، صادق مھدرھبر 



 ١٨٣ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ق نکرد. [و به آن یا تصدیب و ین خبر را تکذیا ینیدار کرده است. خمید
 .نشان نداد] یواکنش

به حکومت عراق نوشته بود که در آن گفته  یا نامهاز آن شاه شش ماه قبل  -٣
تھران سراغ بغداد خواھد آمد. چرا  ران] بعد ازیا درھا  یرین نقشه [درگیا«بود: 
ق یھا در منطقه، از طر ل حکومتیال تبدـا به دنبـکیآمر ی االت متحدهـیکه ا
 .»است ینیو د یک اختالفات مذھبیتحر

باشند، چرا  ینیالله خم تیآ یھا تیاش از آنھا خواست که مراقب فعال نامه شاه در
 دارد. یکا روابطیبا اطالعات آمر یکه و

ران، یسابق ا یرسان ر اطالعیوش ھومون وزیند که داریگو یران میدرون دربار اافراد 
کا یات آمرـا اطالعـکه ب یرا به عنوان کس ینیرا منتشر ساخت که در آن خم یا مقاله

رت ان] صویآنھا [دربار ی ا اشارهـب ین ھجوم ویرابطه دارد مورد ھجوم قرار داد. ا
 .١گرفته است

شاه به حکومت عراق  ی که درنامه - ینیو د یاختالفات مذھبک یدر مورد تحر
کا به ین آمریابراـاند. بن بحث کرده یغرب یھا هـاز روزنام یادیز ی بدان اشاره شد عده

مسلمانان است،  ین عملیادیو م یاسالم یھا تیدنبال به دست گرفتن و کنترل فعال
و به مصلحت  ینظام یھا ق ارتشیاز طر یق مساجد ضرار و گاھیاز طر یحال گاھ

ن یمحقق ساختن ا یره و تار باشد و روافض را برایاوست که اوضاع جھان اسالم ت
 مصلحت خود به کار گماشت.

کند که کشورش محل تآمر و دستور [از  یحکومت فرانسه چگونه موافقت م -٤
 یاش، محمدرضا پھلو یمیه دوست صمیدر نوفل لوشاتو] عل ینیخم یسو

وجود دارد؟! اما  یادیھا و توافقات ز نامه مانین آنھا پیکه ب یحال باشد، در
بوده  یعیاقامت در کشورش را بدھد، ممکن است طب ی اجازه ینینکه به خمیا

اجازه داد  ینینجاست: چگونه به خمیو اعتراض بر آن وارد نباشد. اما سؤال ا
را به ھم ران ـیک و اوضاع ایران را تحریداخل ا یھا یریکه از فرانسه درگ

 ران دریا یھا بود که سفارت یھا به رغم تمام اعتراضات نیا ی زد و ھمهیبر
 .دادند؟! یصورت م ییاروپا یھا دولت
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 طاعون    ١٨٤

 

اھل سنت در خاک  یاز علما یکیا ممکن است که فرانسه با اقامت یبه نظر شما آ
نگونه یکه آن عالم از آن کشور است، موافقت کند؟ ما طبعًا ا یفرانسه ضد حکومت

 ی از وزارت امور خارجه یئتیھاز رفتن خمینی به فرانسه م؟ دو روز قبل یندار یاعتقاد
اقامتش در فرانسه را اعالم کرد.  ی ادامه ی اجازه یبه و دار کرد وید ینیفرانسه با خم

 .کامل [و سخاوتمندانه] است!! یک بخشش و دست و دلبازین یقتًا که ایحق
م که یکن ی: گمان نمیر شورویکا و اتحاد جماھیآمر نیاست توافق بیم به سیگرد یبر م

ن دو حکومت در ین آن دو شود. ایاست توافق بیدر س یجاد خللیران سبب ایحوادث ا
مواجه  یران دارند با خطریدر اھردو  که یقرار نداشتند که به خاطر مصالح یطیشرا

 برد. یگر سود مید ینجا ضرر کند، در جایکه در ایک  ھر ع است وین وسیزم ی شوند. کره
ران یا یبر عدم دخالت در امور داخل یگر مبنیکدیه یرا عل ییدھایھر دو دولت تھد

نان یدر مورد عدم دخالت در امور ایران، اطم یگریصورت دادند و ھر طرف به د
شد و حزب توده در  یقا مسلط میداشت بر شاخ آفر یر شورویداد. اتحاد جماھ یم

کرد و  یک میتحر یمن جنوبیرا در  ین انقالبیخود مبارز یاھ ییران با توانایداخل ا
 ند.یافریب یمن شمالیز در یرا ن یدیخواست که حوادث جد یم

 ین تسلط به اروپایار داشت و ممکن بود ای] را در اختیغرب یکا، روم [اروپایآمر
ر یتوانستند مسلمانان اھل سنت داخل اتحاد جماھ یده شود. آنھا میز کشین یشرق

 سیادت از یمجبور به حما یک کنند و گاھیران تحریارانشان در ایق یرا از طر یشورو
 شدند. یطرفدار آنھا در منطقه م یھا حکومت یق بعضیک آن از نو و از طریو تحر یبر

گرند، یکدی] به دنبال مسابقه با یکا و شوروین دو دشمن [آمریمالحظه شد که ا
 یریرد. راه حل اخیران] صورت گـیو برابر [در مورد ا یاـاپیاـپ ی ک مبادلهید ین بایبنابرا

را  یاست که شورو یران ارائه دادند، راه حلیھا در ا ن بردن آشوبیاز ب یھا برا ییکایکه آمر
د به یرا از کاخ سف یکردند و گروھ یزنیھا شروع به را ییکایکند. آمر ینم یز عصبانین

ن به یکا، کارتر و ھمچنیجمھور آمرس یرئ یت ملی، مشاور امنینسکیبرژ یسرپرست
چارد ھولمز، یانه و ریت جرج پل معاون سابق وزارت امور خارجه در امور خاورمیعضو
ر یکا و سفیآمر یس سابق دستگاه اطالعاتین گروه رئیا یگر اعضایل دادند. از دیتشک

 د.خود ش ی فهین گروه مشغول به انجام کار و وظیران بودند و ایاالت متحده در ایا
آن  یگرفت [و بر مبنا یدادھا و اتفاقات از آن سرچشمه میکه رو یاتیاما واقع

 ر خارج نبود:یشد] از دو حالت ز یھا ارائه م لیتحل



 ١٨٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ا آنگونه یخودش،  یا با سرکوب معارضان از سویشاه، حال  ]حکومت[استمرار  -١
خودش ق که ـین طریا از اـیو  ]ا و...ـکودت[ام مصدق اتفاق افتاد یکه در ا

ل داده و یدر کشور تشک یک مجلس مشورتیومت بردارد و ـدست از حک
 پسرش پادشاه شود.

ا ـافته تـیا در کشور ادامه ـھ و آشوب یرین است که درگیتر ایاما احتمال قو  -٢
خواھد و به آن  یآنچه را که م ید و ویسرکار آ ینینکه حکومت مورد نظر خمیا

را محقق سازد و اھل سنت  یعیشک حکومت ی یبرقرار یعنیوعده داده، 
و [ یا فهیطا یھا یریجاد درگیا یعنین یتابند و ا ین اوضاع را برنمیھرگز ا

عه را محکم کرده و یش یپا یگر جاید یز از سویکا نیو آمر ]یو مذھب یقوم
 کند. یت میآنھا را حما

 یا ل نقشهـن است که منطقه در مقابیم اـست، بلکه مھیا رفتن شاه نیمھم ماندن 
تر از  عه آن را اجرا خواھد کرد، قرار خواھد گرفت. وجود آنھا خطرناکید که شیجد

 یرا برا ینان خاطریاو اطم یبماند، بقا یل خواھد بود. و اگر شاه باقیوجود اسرائ
حکومت او عمًال به سر  ]زمان[دوستانش، از جمله حکام منطقه دربر خواھدداشت، اما 

 کار خود را آغاز کند. ینیخم ی عهیحکومت ش ]دیبا[آمده و 
گاه باشند و راین اوضاع جدید مسلمانان از ایبا خود را بر  یزیر ت و برنامهیو فعال یزنید آ

اللهم إين قد بلغت «کند.  ید مید جھان اسالم را تھدیجد ین اساس صورت دھند که خطریا

 .»پس تو شاھد باشکردم،  یان مید بیان کردم آنچه را که بایمن ب پروردگارا«. »فاشهد



 طاعون    ١٨٦

 

 )١( رانیکا و انقالب ایآمر ی االت متحدهیا

                                                           
قبل نشر کرده است، مراجعه  یبرای شناخت بیشتر این قضیه، به اسنادی که سی آی ای چند -١

شده،  شرفارسی در این مورد ن شود. مناسب دیدم که چند مقاله ای که در سایت بی بی سی
 اینجا برای خوانندگان عزیز نقل کنم:

 الله خمینی به دولت کندی محرمانه آیت  پیام«
 )١٣٩٥خرداد  ١٢ - ٢٠١٦ژوئن  ١( –سی، واشنگتن  بی بی  -کامبیز فتاحی 

از اسناد سازمان سیا حکایت شده که نیم قرن پیش یکی از علمای قم کـه در در یکی 
شمال تھران در حبس خانگی بوده، به دور از چشمان تیزبین ساواک، با دولت آمریکـا 

 .گیرد تماس می
الله دربند از مراجع بزرگ آن زمان ایران نبود ولی شدیدتر از ھمه آنھا "انقالب سفید" شـاه را  آیت
اجتماعی بحث برانگیزی که به زن ایرانی حـق رأی داد و  -کوبید؛ برنامه اصالحات اقتصادی  می

 .ھا تقسیم کرد ھا را بین رعیت ھای بسیاری از فئودال زمین

 
زد کـه اسـالم  الله، اما، فریاد می خواندند. آیت فریبانه می مخالفان شاه، اصالحاتش را ترفندی عوام

 .در خطر است
را عزای ملی اعالم کرد چون "دستگاه جابر در نظر دارد تساوی حقوق زن و  ۱۳۴۱او عید نوروز 

 ".مرد را تصویب و اجرا کند
اش منجر شد دین و ایمان شاه را زیـر  ای شدیداللحن که به دستگیری یک سال بعد ھم در خطبه

 .ا، حرفی نزدسوال برد و عامل اسرائیل خطابش کرد ولی علیه حامی اصلی او، آمریک
الله خمینی  اما روحانی مورد اشاره در سند سری "اسالم در ایران" سازمان سیا که کسی جز آیت

بی سر و  ۱۳۴۲نبود، بعد از چند ماه حبس در زندان قصر و حصر در قیطریه تھران در نیمه آبان 
ا او از منـافع اش سوء تعبیر نشود زیـر دھد تا حمالت لفظی صدا به دولت جان اف کندی پیام می

 .کند آمریکا در ایران حمایت می



 ١٨٧ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

                                                                                                                                              
 پیام خالصه             

     
  ای َکَمره خلیل میرزا حاج                                 

گزارش سفارت آمریکا در تھران که حاوی متن کامل پیام آیت الله خمینی است ھنـوز در آرشـیو 
ای از پیام در سـند "اسـالم در  شده است، اما خالصهبندی نگه داشته  ملی آمریکا در حالت طبقه

 .ایران" آمده است
اسـت و در آن  - ۱۹۸۰مـورخ مـارس  -ای سـیا  صـفحه ۸۱این سند در واقع گزارش تحقیقاتی 

 .الله خمینی ھم آمده است الله شریعتمداری و آیت الله خویی، آیت سوابق آیت
آورد ولی چنـد قسـمت حسـاس از جملـه  ن بندی بیرو از حالت طبقه ۲۰۰۵سیا گزارش را سال 

 .الله خمینی را سانسور کرد پاراگراف مربوط به پیام آیت
کتابخانه ریاست جمھوری جیمی کارتر نسـخه دیگـری از سـند را بـه صـورت  ۲۰۰۸در دسامبر 

دیجیتالی منتشر کرد که در آن این پاراگراف بدون سانسور آمده ولـی تـا بـه حـال از دیـد اکثـر 
 .محققان پنھان مانده است مورخان و

 .کند سی فارسی برای نخستین بار آن را به صورت عمومی منتشر می بی بی



 طاعون    ١٨٨

 

                                                                                                                                              

 
 کند می منتشر عمومی صورت به را سند این بار نخستین برای فارسی سی بی بی

 

ح خمینی" ع با او که داد توضی کا مناف دارد. مخالفتی ایران در آمری عتقاد او عکس، بر ن  ا
کا حضور که داشت رابر در توازن ایجاد برای ایران در آمری ـوروی ب ـاال و ش ـوذ احتم  نف
ریتانیا ت ب  ".دارد ضرور

روز قبل از سفر لئونید برژنـف، رھبـر شـوروی بـه ایـران توسـط یـک  ۱۰بنا بر این سند، پیام حدود 
 .رسد ای به سفارت آمریکا در تھران می روحانی به ظاھر غیرسیاسی به نام حاج میرزا خلیل َکَمره

در سند آمده: "او ھمچنین اعتقادش درباره ھمکاری نزدیـک اسـالم و سـایر ادیـان جھـان بـه ویـژه 
 ".مسیحیت را توضیح داد

 
بـه واشـنگتن ) ۱۹۶۳نـوامبر ۶( ۱۳۴۲آبـان  ۱۵دھـد کـه پیـام روز  تحقیقات نگارنده نشان می

ھـای طیـب  دقیقا چھار روز بعد از آن که حکومت دو سردسته بارفروشان تھران به نام -رسد می



 ١٨٩ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

                                                                                                                                              
در  ۱۳۴۲خـرداد  ۱۵حاج رضایی و اسماعیل حاج رضایی را به جرم دست داشتن در اعتراضـات 

 .کند ھران تیرباران میپادگان حشمتیه ت
الله خمینی را خوانده باشد؛ کندی حدود دو  معلوم نیست که رئیس جمھوری دموکرات پیام آیت

 .شود ھفته بعد در داالس تگزاس ترور می
 "نیستم ھا آخوند آن از من" *

نویسد که با حکومـت  شود. روزنامه اطالعات می آزاد می ۱۳۴۳الله خمینی در فروردین سال  آیت
 .داد الله خمینی اھل سازش نبود ولی بنا بر مقتضیات زمان نرمش نشان می ازش کرده. آیتس

نشینی  او چند روز بعد از بازگشت به قم خبر روزنامه "کثیف" اطالعات را تکذیب و ماجرای عقب
 :کند مصلحتی را برای مردم تعریف می

آقا سیاست عبارت اسـت از دروغ آمد یک نفر از اشخاصی که میل ندارم اسمش را بیاورم، گفت "
 ".نیرنگ، خالصه پدرسوختگی است و آن را شما برای ما بگذارید  گفتن، خدعه، فریب،

الله  رسد مقام مذکور تیمسار حسن پاکروان، رئیس ساواک بوده باشد که با اعدام آیت به نظر می
شکر پاکروان دومین رود. سرل کند و در حبس خانگی چند بار به مالقاتش می خمینی مخالفت می

ھا از مقامات بلندپایه نظام سلطنتی بود  جزء اولین گروه ۱۳۵۸رئیس ساواک بود و در فروردین 
 .که اعدام شد

"چون موقع مقتضی نبود نخواستم با او بحثـی کـنم، گفـتم مـا از اول   افزاید: الله خمینی می آیت
 ".ایم گویید نبوده وارد این سیاست که شما می

الله خمینی تصریح کـرد: "واللـه اسـالم تمـامش سیاسـت  آیت  موقع مقتضی شده بود،حاال چون 
 ".اند است. اسالم را بد معرفی کرده

ھا نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح دست بگیرم. من پاپ نیسـتم کـه... بـه  من از آن آخوند"
 ".امور دیگر کاری نداشته باشم

تر شـده آن زمـان  منزوی بود. بسیاری از مراجـع شـناختهالله خمینی آن روزھا  با وجود این آیت
 .الله شریعتمداری در پی درگیری مجدد با حکومت نبودند مانند آیت



 طاعون    ١٩٠

 

                                                                                                                                              

 
خواست و نیمی از جمعیت کشـور ھـم  اصالحات شاه ھم طرفدار پیدا کرده بود؛ رعیت زمین می

کرده  اداران تحصـیلحق رأی. حمله به سپاه دانش و سپاه بھداشت ھم راه موثری برای جذب ھو
 .ای ھا در شھرھا نبود مصدق یا توده

کنـد،  الله خمینی حساب شده حمالتـش را متوجـه آمریکـا می شاید به ھمین علت باشد که آیت
الله بھبھانی و شعبان جعفری دولت محمـد  ھمان آمریکایی که با ھمدستی بریتانیا و ارتش و آیت

 .ھا مغضوب مردم ایران شده بود مصدق را سرنگون کرده ولی بیش از ھمه آن
الله خمینی در نطـق معـروفش در روز  ھای ما از آمریکاست" این حرف را آیت آقا، تمام گرفتاری"

 .زد ۱۳۴۳چھارم آبان 
خوابم کـم  …  .الیه راجعون لله و انا شد و پر سوز و گذار بود: "انا سخنرانی در منزلش برگزار می

 ".ار استناراحت ھستم. قلبم در فش  شده، 
میلیـون دالر از آمریکـا وام  ۲۰۰مجالس شورای ملی و سنا تازه تصویب کـرده بودنـد کـه ایـران 

نظامی بگیرد و به مستشاران آمریکا در ارتش مصونیت قضایی اعطا کند. مخالفان آن را امتیـازی 
 .خواندند ننگین و احیای کاپیتوالسیون می

دھـد: "مـا را فروختنـد.  ود ولی زود واکنش نشـان میش الله خمینی دیر از ماجرا خبردار می آیت
 ".استقالل ما را فروختند

شد: "آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکـا  کردند و لحن خطیب تندتر می مخاطبان گریه می
 ".بدتر، شوروی از ھر دو بدتر، ھمه از ھم بدتر

 ".ن افراد دنیاست پیش ملت مارئیس جمھور آمریکا بداند، بداند این معنا را که منفورتری"
 -اول به ترکیه و بعد بـه شـھر نجـف در عـراق-الله خمینی  سخنرانی به دستگیری و تبعید آیت

شود. در نجف بود که نظریه والیت فقیه را مطرح کرد. بر اساس آن چه در کتاب والیت  منجر می
باشند و اجرای احکام کنند  گوید: "فقھای عادل باید رئیس و حاکم فقیه و جھاد اکبر صراحتا می



 ١٩١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

                                                                                                                                              
 ".و نظام اجتماعی را مستقر گردانند

 تھران قیطریه در خانگی حبس از آزادی از بعد قم در خمینی الله آیت
 

الله خمینی در نجف انتظـار نداشـت کـه رویـای حـاکم شـدنش بـه ایـن  رسد که آیت به نظر می
اکبر" به صراحت گفته که "این ھدفی ھا محقق شود چرا که در کتاب "والیت فقیه و جھاد  زودی

 ".است که احتیاج به زمان دارد
 ۵۰کاری کـه  پیرمرد! گردو می  نویسد: "خلیفه به پیرمردی که نھال گردو می کاشت گفت: او می

دیگران کاشتند، ما خوردیم. ما بکاریم،   دھد؟ در جوابش گفت: سال دیگر و بعد از مردنت ثمر می
 ".دیگران بخورند

سـال  ۱۵گذار جمھوری اسالمی اما برخالف آن پیرمرد، نه فقط کاشت که در ظرف کمتر از بنیان
 .محصول را به تعبیر خودش برداشت و خورد

از عراق اخراج و در حومه پاریس مستقر شد. بـیش از یـک دھـه  ۱۳۵۷الله خمینی در پاییز  آیت
د به عنوان رھبر پرطرفـدار ائتالفـی ای او در فرانسه سرانجام پایان یافت و خیلی زو انزوای رسانه

 .بزرگ از مخالفان شاه شھرتی جھانی پیدا کرد
ای کسب کـرده  ھای ایران حاال محبوبیتی اسطوره گرایان و مارکسیست گرایان و ملی امام" اسالم"

اش را در قرص ماه  ھا نفر از مردم ایران یک شب به آسمان خیره شدند تا شاید چھره بود؛ میلیون
 .کنند مشاھده



 طاعون    ١٩٢

 

                                                                                                                                              

 
زد. بـه  الله خمینی در آستانه بازگشت به ایران درباره نظریه والیـت فقیـه خـود حرفـی نمـی آیت

پرسیدند آیا ما در انقالب از زیر چکمه استبداد  آنھایی ھم که قدری به نیاتش مشکوک بودند و می
واھید دید که گفت: "شما اگر حکومت اسالمی را ببینید خ به زیر نعلین استبداد خواھیم رفت می
 ".دیکتاتوری اصال در اسالم وجود ندارد

ای از  گذارد. بنا بر مجموعه تـازه ھای خود بی نصیب نمی رھبر انقالب ایران، آمریکا را ھم از وعده
الله خمینی و دستیارانش  سال از حالت محرمانه خارج شده، آیت ۳۵اسناد دولت کارتر که پس از 

این که کـاخ سـفید در لحظـه   مرداد ھراس داشتند؛ یعنی ۲۸ای شدت از تکرار سناریوی کودت به
 .ھایشان را مختل کند آخر به ارتش ایران دستور سرکوب بدھد و برنامه

 
و صـدا بـا آمریکـا را در پـیش  سر مشی تعامل بی به ھمین خاطر در نوفل لوشاتو یک بار دیگر خط
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کـه بـه واسـطه ابـراھیم یـزدی؛ از اعضـای ای بل گرفت؛ البته نه از طریق حاج میرزا خلیل َکَمره

 .فھمید  ھا را خوب می ھا در تگزاس زندگی کرده بود و زبان آمریکایی نھضت آزادی که سال

 
 ۲۹الله خمینی به دولت کارتر مفصل و مشخص بود. از جمله بنا بر یک سند مورخ  ھای آیت وعده
جمھوری اسالمی شیرھای نفـت را دھد که  به واشنگتن پاسخ می) ۱۹۷۹ژانویه  ۱۹( ۱۳۵۷دی 

دوسـتانه   به روی غرب نخواھد بست؛ انقالب را به منطقه صادر نخواھد کـرد و بـا آمریکـا رابطـه
 .خواھد داشت

ھا ھـیچ دشـمنی خاصـی نـداریم و شـما  او شخصا پیام داد: "شما خواھید دید که ما با آمریکایی
قوانین اسالمی است چیـزی بـه غیـر از خواھید دید که جمھوری اسالمی که مبتنی بر فلسفه و 

 ".(حکومتی) بشردوست نخواھد بود و به آرمان صلح و آرامش تمام بشریت کمک خواھد کرد

http://www.bbc.com/persian/iran/٢٠١٦/٠٦/١٦٠٦٠١_kf_khomeini_carter_kennedy 

 واشنگتن سی، بی بی -فتاحی کامبیز
 ١٣٩٥خرداد  ١٦ - ٢٠١٦ژوئن  ٥

گوید که اگر ھوادارنش به قدرت  الله خمینی به آمریکا می سه روز بعد از خروج شاه از ایران، آیت
ای خواھند داشت. بنا  دوستانه  برسند شیر نفت را به روی غرب نخواھند بست و با آمریکا رابطه

گوید که از جمھوری   ) او ھمچنین می۱۳۵۷دی  ۲۹( ۱۹۷۹ژانویه  ۱۹بر یک سند مورخ 
 .اسالمی، انقالبی به کشورھای ھمسایه صادر نخواھد شد



 طاعون    ١٩٤

 

                                                                                                                                              
 یافارس  یجخل نشینان یخو ش یتکو ی،ما از مردم عربستان سعود: «کند یم یدرھبر انقالب تأک

 یھا که در امور ملت یستن ینما ا یاستکنند. س یرونرا ب یگانگانخواست که ب یمعراق نخواھ
 .»یمدخالت کن یگرد

تر  الله خمینی به چھار سوال مشخص دولت کار ھا بخشی از جوابیه محرمانه شخص آیت این وعده
از حالت  ۲۰۱۳سال در نوامبر  ۳۵درباره آینده منافع آمریکا در ایران است که سندش پس از 

 .طبقه بندی خارج شد
خواست: این که دولت آمریکا راه را برای  ھا فقط یک چیز می  هرھبر انقالب در برابر تمام آن وعد

بازگشت او به ایران ھموار و از نفوذ خود برای کنار زدن شاپور بختیار و تسلیم شدن ارتش 
 .استفاده کند

 از حمایت جای به آمریکا دولت اگر: «گوید می کارتر دولت پیام به جواب در خمینی الله آیت
 تغییر به تصمیم نیستند، برخوردار مردمی حمایت از که فاسد نظامی و سیاستمدار گروھی
 دخالت و -اند کرده خاطرنشان مقامات سایر و تر کار پرزیدنت که طور ھمان    - بگیرد خود سیاست

 .»بینیم می دوستانه را آینده روابط ما کند، متوقف را ایران داخلی امور در
کا ع آمری  مناف

 برقرار کشور از شاه خروج از پیش روز یک را خود محرمانه تماس کانال خمینی الله آیت و کارتر
 برای را استفاده نھایت کانال آن از اش فرستاده و انقالب رھبر که رسد می نظر به. بودند کرده

 .باشند کرده پھلوی حکومت سقوط پیامدھای از آمریکا ھای نگرانی کاھش
 دیپلمات به یزدی ابراھیم شد، می برگزار ایران از شاه خروج روز در که دوم، دیدار در نمونه، برای

 تسلیحات آمریکا و »کنیم نابود را ارتش خواھیم نمی ما« که دھد می اطمینان آمریکایی
 .نکند خارج ایران از را ھارپون و فونیکس ھای موشک و ۱۴-اف ھای جنگنده مانند اش  پیشرفته

 ھای اقلیت با برخورد نحوه و اسالمی جمھوری اساسی قانون مفاد از صحبت که روز آن فردای
 که بگویید آمریکا یھودیان به توانید می شما: «گوید می صراحت به یزدی آقای شود، می دینی

 «.نباشند ایران یھودیان آینده نگران
 آمریکا ولی بودند، کشور ترک حال در گروه گروه روزھا آن ایران نفری ھزار ۸۰ یھودی اقلیت
 .داشت زیادی امید خود کالن منافع حفظ و ایران در ماندن به ھنوز

 چھار در انقالب رھبر که خواھد می کارتر دولت فرستاده ) ۱۳۵۷ دی ۲۸( سوم دیدار پایان در
 نظامی - سیاسی روابط ایران، در آمریکا ھای گذاری سرمایه آینده: کند روشن را نظرش مورد

 .غرب به نفت فروش مسئله و شوروی با روابطش آمریکا، با اسالمی حکومت
 حد چه تا برسند قدرت به ھوادارانش و خمینی الله آیت اگر که بداند خواست می واقع در آمریکا

 ۲۹ صبح و آماده ساعت ۲۴ از کمتر ظرف در انقالب رھبر  جواب. افتاد خواھد خطر به منافعش
 .رسد می پاریس در آمریکا سفارت مأمور اطالع به ۱۳۵۷ دی
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 مانند شاید که شود می ترسیم اسالمی حکومت یک از تصویری خمینی الله آیت ھای جواب در

 خواھد کمونیست ضد ولی نباشد نزدیک آمریکا به امنیتی-نظامی ھای عرصه در پھلوی حکومت
 از تر مھم و زد نخواھد ھم بر را منطقه ثبات داشت؛ خواھد واشنگتن با دوستانه روابطی ماند؛
 .بست نخواھد آمریکا و غرب روی به را نفت شیرھای تر مھم ھمه

دار نفتی کار ش شاه ھ ر به   ت
ھا  ھای مھم آمریکا بوده است. ایران پیش از آغاز اعتصاب دسترسی به نفت ایران یکی از دغدغه

کرد. از  درصد نفت وارداتی آمریکا را تأمین می ۹روزانه پنج و نیم میلیون بشکه نفت تولید و 
درصدی بھای نفت اوپک حمایت کند.  ۱۰تر نگران بود که شاه از طرح افزایش  کارطرف دیگر، 

رئیس جمھوری آمریکا پاییز آن سال به شاه ھشدار تندی داده بود که افزایش بھای نفت باید 
 .باشد در غیر این صورت به اقتصاد آمریکا و جھان ضربه بزرگی وارد خواھد شد» بسیار ناچیز«

اش بر سر بھای نفت به آمریکا  مدرکی که ثابت کند رھبر انقالب یا فرستادهدر اسناد آمریکا 
دھد  الله خمینی به واشنگتن اطمینان می ام ولی در ھر صورت آیت ای داده باشند پیدا نکرده وعده

 .که حکومت آینده شیرھای نفت را به روی غرب نخواھد بست
 ما. داریم نیاز کشور توسعه برای نفت ایھ چاه از خود درآمد به ما: «گوید می انقالب رھبر
 بخرد عادالنه قیمت به که کسی ھر به ما. بمیریم نفت ھای چاه سر بر گرسنگی از خواھیم نمی

 به فقط اسالمی جمھوری که دھد می توضیح حال عین در اش نماینده.» فروشیم می] نفت[
 ارز فقط نفت ازای در ایران و فروخت نخواھد نفت) آپارتاید رژیم( جنوبی آفریقای و اسرائیل

 .تسلیحات چون اقالمی نه کرد خواھد قبول
 ولی داند نمی مفید ایران برای را عظیم تسلیحات خرید که گوید می ھمچنین خمینی الله آیت

 خواھد نیاز »ھا آمریکایی به خصوص به« کشاورزی و اقتصادی توسعه برای که کند می بینی پیش
 .داشت

 اطالعی بی ابراز آن  کیف و کم از انقالب رھبر ایران در آمریکا ھای گذاری سرمایه آینده مورد در
 طور به. بود خواھد کشور توسعه و مصالح مبنای بر حکومتش مشی خط که گوید می ولی کند می

 و »شده نابوده کامل طور به که بود خواھد کشاورزی صنعت احیای آینده دولت اولویت: «نمونه
 .باشد نیاز آمریکا جمله از دیگر کشورھای ھمکاری و کمک به است ممکن کار این برای

 نفر پنج برای آسیایی کشاورز ھر: «افزاید می  زد می مثالی بود الزم جا ھر که انقالب رھبر فرستاده
 تا ۵۹ برای آمریکایی کشاور ھر. نفر ۱۱ تا ۱۰ برای اروپایی کشاورز ھر. کند می تولید غذایی مواد
 کشاورزی پیشرفته بسیار ھای سیستم آمریکا که دھد می نشان این. کند می تولید غذا نفر ۶۰

 .»کند استفاده آن از ھایش برنامه در آینده دولت امیدواریم که دارد
د، آن' عتقاد داری دا ا د شما به خ دارن  'ھا ن

 ایران استقالل و منافع به ھا روس اگر گوید می شوروی با آینده روابط مورد در خمینی الله آیت
 .بود خواھد دوستانه ھم آنھا با روابط بگذارند احترام



 طاعون    ١٩٦

 

                                                                                                                                              
 ما. بود خواھد ھا آمریکایی برابر در ما سیاست مانند ھا روس برابر در ما سیاست: «گوید می او

 یا مستقیم ما امور در بخواھند اگر. نداریم ھا آن از بھتری خاطرات یا ھا آن به نسبت خاصی عالقه
 .»کنیم می مقاومت قطعا کنند دخالت غیرمستقیم

 ما برای قطعا. است دین ضد و ملحد روسیه دولت: «دھد می توضیح قدری یزدی ابراھیم اینجا در
 .باشیم داشته عمیقی تفاھم ھا روس با که بود خواھد مشکل

 احساس ھا روس از بیشتر شما به ما. ندارند ھا آن دارید، ایمان خداوند به و ھستید مسیحی شما
 .»کنیم می نزدیکی
 رویه ایران و بود خواھد »مثبت طرفی بی« آینده حکومت سیاست که کند می تاکید یزدی ابراھیم
 ھای کشور داخلی امور در دخالت جای به و گرفت خواھد پیش در را »آمریکا طلبی انزوا« گذشته

 .کرد خواھد تمرکز داخلی مشکالت فصل و حل بر دیگر
 صورت به نه ما: «بود داده واشنگتن به صریحی پاسخ خصوص این در ھم خمینی الله آیت البته

 کشورھای سایر به انقالب کننده صادر صورت به نه و کرد خواھیم عمل خلیج منطقه ژاندارم
 .»منطقه
 سازمان ارزیابی یک بر بنا. بود کرده نگران منطقه در را آمریکا دوستان از بسیاری ایران اوضاع

 ویروس صورت این غیر در کند کنترل را مرج و اوھرج که خواھند می شاه عرب ھمسایگان« سیا
 .»کرد خواھد پیدا گسترش انقالب

 و خمینی الله آیت  که کنند می تصور فارس خلیج حوزه عرب ھای دولت که آمده سیا گزارش در
 انداختن راه به با تندرو ھای چپ زود یا دیر و ندارند را کشور اداره توان گرایش اسالم ھواداران

 .گرفت خواھند دست در ایران در را قدرت »دوم انقالب«
 طرفداران این. بود اشتباه ایران عرب ھمسایگان محاسبات داد، نشان تاریخ سیر که طور آن

 سفارت اشغال با ۱۳۵۸ آبان ۱۳ روز در و کردند پیشدستی که بودند خمینی الله آیت رادیکال
 از آمریکا با دوستی اتھام به را آزادی نھضت روھای میانه و انداختند راه به »دوم انقالب« آمریکا

 را دوستی ھای پیام آن تمام لوشاتو نوفل در که را یزدی ابراھیم جمله از زدند؛ کنار قدرت گردونه
 .بود کرده منتقل آمریکا نماینده به احتیاط جوانب رعایت با

 مستضعفان« به ۵۸ بھمن ۲۲ روز در او خمینی الله آیت سفارت اشغال از بعد ماه سه حدود
 سیاسی، ھای وابستگی تمام قطع با باید ایران: «گوید می ھم االن و گفته ھا بار که داد پیام »جھان

 .»دھد ادامه رحم بی جھانخوار این علیه مبارزات به آمریکا، به خود فرھنگی  نظامی، اقتصادی،
 به را انقالبمان ما. جنگیم مرد که چرا. جنگیم می آنان با شدیدا خویش خون قطره آخرین تا ما«

 .»اسالمیست ما انقالب که چرا کنیم، می صادر جھان تمام
http://www.bbc.com/persian/iran/٢٠١٦/٠٦/١٦٠٦٠٥_kf_khomeini_pledges_us 
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 ١٣٩٥خرداد  ١٤ - ٢٠١٦ژوئن  ٣ - واشنگتن سی، بی بی -ی فتاح کامبیز

شود.  الله خمینی یک روز پیش از خروج شاه از ایران شروع می ھای سری آمریکا با آیت تماس
) واشنگتن از زحمات دولت فرانسه در انتقال نظراتش به ۱۳۵۷دی  ۲۵( ۱۹۷۹ژانویه  ۱۵صبح 

گوید "به دالیل عملیاتی" باید به طور مستقیم با گروه او در  میکند و  رھبر انقالب قدردانی می
 .تماس باشد

شود که جیمی کارتر به سفیر آمریکا در تھران (ویلیام سالیوان) و  آن روز فرانسه خبردار می
فرستاده نظامی آمریکا به ایران (ژنرال رابرت ھایزر) ماموریت خطیر آغاز مذاکرات با سران 

 .الله خمینی نیاز دارد  را محول کرده و برای تحقق آن به ھمکاری آیتمخالفان و ارتش 
سالیوان با مھدی بازرگان و محمد بھشتی تماس داشت؛ ژنرال ھایزر ھم با ارتشبد عباس 

نتیجه  ھای آنھا بی باغی، رئیس ستاد ارتش و سپھبد ناصر مقدم، رئیس ساواک. ولی رایزنی قره
ایرس ونس، وزیر امور خارجه آمریکا به پاریس، بھشتی در مورد "محل مانده بود زیرا بنا بر پیام س
 .داد و این اختالف باعث شده بود که دیداری انجام نشود دیدار" سرسختی نشان می

خواھیم اطمینان حاصل کنیم که خمینی عالقه ما به برگزاری چنین دیداری  گوید: "می ونس می
را در تھران تشویق کند تا حد ممکن در تعیین محل کند. امیدواریم که ھمکارانش  را درک می

 ".نشست انعطاف نشان بدھند
الله خمینی بخشی از خط مشی دوگانه واشنگتن در  رسد ارتباط آمریکا با اطرافیان آیت به نظر می

کند و امرای ارتش ھم باید از  گفت از شاه حمایت می تر می قبال بحران ایران بوده باشد. کار
سر و صدا تالش  انونی، شاپور بختیار، حمایت کنند ولی فرستادگان کارتر بینخست وزیر ق

کردند سران ارتش و مخالفان را به ھم نزدیک کنند. در پی قطعی شدن برنامه خروج شاه،  می
الله  وگو با آیت شود که در آن تابوی گفت ای تازه می ارتباط آمریکا و انقالبیون ایران وارد مرحله

 .سر و صدا شکسته شدخمینی ھم بی 
) وارن زیمرمن، از کارکنان ارشد سفارت ۱۳۵۷دی  ۲۵( ۱۹۷۹ژانویه  ۱۵بر اساس اسناد روز 

رود. زیمرمن با پژوی شخصی  آمریکا در پاریس به دیدار ابراھیم یزدی، مشاور رھبر انقالب می
لله خمینی را ا که پالک دیپلماتیک نداشت و توجه خبرنگاران و ھواداران آیت -سفیر آمریکا 

رود تا شناسایی نشود. این دو حدود ساعت یک بعد از ظھر به  به نوفل لوشاتو می -کرد جلب نمی
 ۲۰که بنا بر اسناد  -کنند. آن دیدار  وگو می ای کوچک گفت وقت محلی در خلوت مسافرخانه

 .ایران است آغاز روند ارتباط آمریکا و بنیانگذار جمھوری اسالمی -کشد  دقیقه بیشتر طول نمی
 ھایی که جنجالی شد تماس
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 با خاطر ھمین به - شود برگزار بھشتی محمد و ارتش سران بین دیداری خواست می آمریکا اسناد، بر بنا

 گرفت تماس فرانسه در خمینی الله آیت
بوده الله خمینی و یارانش ھمواره از زوایای پنھان تاریخ انقالب  پرده آمریکا با آیت ھای پشت تماس

دانند. شاپور بختیار ھم  تر به شاه می است. ھواداران سلطنت این ارتباطات را نشانه خیانت کار
ای" ایفا کرد. این در حالیست که  یک بار گفت که آمریکا پشت صحنه "نقش مشمئز کننده

 .وزیر سکوالرش حمایت کرد گویند واشنگتن تا لحظه آخر از شاه و نخست مقامات دولت کارتر می
روز اول ضد آمریکایی بود. در کتب تاریخ   الله خمینی از در این میان، بنا بر روایت حکومتی، آیت

منتشر شده در جمھوری اسالمی ایران، کسانی که شعار مرگ بر آمریکا را بخشی از "ھویت 
ھا" و اعضای نھضت آزادی با  تفصیل درباره تماس "لیبرال   خوانند به انقالبی" ایرانیان می

 محمد الله خمینی به کاخ سفید یا مذاکرات ھای محرمانه آیت اند ولی به پیام ھا نوشته مریکاییآ
 .فصلی اختصاص داده نشده است ھا آمریکایی با بھشتی

مشی آنھا در ظاھر و   چه روابطی داشتند و چطور خطتر  الله خمینی و دولت کار اما اینکه آیت
برای مدت کوتاھی ھمخوانی پیدا کرده بود در پی انتشار مجموعه جدیدی از اسناد آمریکا بھتر 

 .قابل درک است
 ھای رھبر انقالب سیگنال

شود که مشتش را گره کرده  الله خمینی دراز می دست ھمکاری آمریکا پس از آن به طرف آیت
تر گالیه و از مردم  ھایش با لحنی مالیم از جیمی کار ند. رھبر انقالب در اکثر مصاحبهبی نمی

الله خمینی نگران بود که  بنا بر اسناد و روایت ھوادارانش، آیت .کرد می خواھی تظلم آمریکا
شاه را به تخت  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸با خارج کردن شاه از ایران در سناریویی شبیه حوادث  تر کار

 .سلطنت برگرداند
به ھمین خاطر رھبر انقالب از دیدارھای معدودی که با شھروندان عادی آمریکا داشت استفاده 

 .کرد تا این پیام را به واشنگتن برساند که به ایاالت متحده نظر مساعدی دارد می

http://www.bbc.com/persian/iran/2014/11/141101_u01-beheshti-main
http://www.bbc.com/persian/iran/2014/11/141101_u01-beheshti-main
http://www.bbc.com/persian/iran/2014/11/141101_u01-beheshti-main
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/02/150204_u01-maneil-khomeini
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/02/150204_u01-maneil-khomeini
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الله خمینی به یک شھروند آمریکا به نام لئونارد  آیت ) ۱۳۵۷دی  ۱۵( ۱۹۷۹روز پنجم ژانویه 

گوید که اگر قدرت را در دست بگیرد و  فریمن که در نوفل لوشاتو به مالقاتش رفته بود می
حکومت عدل را تشکیل دھد فروش نفت را به آمریکا ادامه خواھد داد. او سپس به آقای فریمن 

 .کند که پیام را به دولت آمریکا برساند میتوصیه 
الله خمینی را دستیارش ابراھیم یزدی در یک نوار  ھای آیت بنا بر اسناد، ترجمه انگلیسی صحبت

دھد تا به دولت آمریکا منتقل کند. او ھم بالفاصله با سفارت  کند و به لئونارد فریمن می ضبط می
رسد. سفیر آمریکا در پاریس  ھمان روز به واشنگتن می     پیامگیرد و  آمریکا در پاریس تماس می

نتیجه گیری کرده بود که "برخورد خمینی با فریمن شاید تالشی محتاطانه و غیرمستقیم از 
 ".وگو با دولت آمریکا باشد طرف خمینی برای گفت

روز بعد ھم  تر ده الله خمینی نبود. کار البته کاخ سفید ھنوز آماده برقراری تماس با آیت
الله خمینی  درخواست ویلیام سالیوان و ژنرال ھایزر را برای اعزام فوری یک مقام ارشد نزد آیت

شود که آن را اشتباه "غیرقابل  کند. تصمیم کارتر با واکنش شدید سالیوان مواجه می رد می
 .کند بخشش" توصیف می

االخره "اشتباه غیرقابل بخشش" را رئیس جمھوری آمریکا ب -دی)  ۲۵ژانویه ( ۱۵ -سه روز بعد 
تا حدی جبران کرد. برنامه خروج شاه از ایران سرانجام قطعی شده بود. کارتر ھم با رعایت 
جوانب احتیاط فرمان گشایش یک کانال محرمانه بین سفارت آمریکا در پاریس و ھمراھان 

زیمرمن" معروف شده -"یزدیکند، که در اسناد آمریکا به نام کانال  الله خمینی را صادر می آیت
 .است

 آغاز تعامل
وگوھای محرمانه با واشنگتن را به ابراھیم  بنیانگذار جمھوری اسالمی مأموریت حساس گفت

کند. آقای یزدی سالھا در تگزاس زندگی کرده بود و  یزدی از اعضای نھضت آزادی واگذار می
 استاد کاتم، ریچارد نی چونکرد. به عالوه او دوستا ھا را خوب درک می زبان آمریکایی

ھا بعد مشخص شد در جوانی مأمور مخفی سیا در تھران  داشت که سال پیتسبورگ دانشگاه
 .بوده است

شناخت از اواخر  ت آمریکا را میآقای کاتم اما به شدت ضد شاه شده بود و چون بسیاری را در دول
الله  پیوسته مقامات کاخ سفید و وزارت امور خارجه را به دیدار با "نماینده آیت ۱۳۵۷شھریور 

 .کرد خمینی در آمریکا" تشویق می
شھریور  ۲۴( ۱۹۷۸سپتامبر  ۱۵ھای اولیه کاتم و یزدی نافرجام بود. بنا بر یک سند، روز  تالش

گویند که مقام مورد نظر در  زند به او می وزارت امور خارجه زنگ می) که آقای یزدی به ۱۳۵۷
 .دسترس نیست

http://www.bbc.com/persian/iran/2015/02/150201_u01-revolution-cottam
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/02/150201_u01-revolution-cottam
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/02/150201_u01-revolution-cottam
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 -) ۱۳۵۷آذر  ۲۱( ۱۹۷۹دسامبر  ۱۲در روز  -اما حدود سه ماه بعد از این تجربه ناخوشایند 

مسئول بخش ایران در وزارت خارجه) و آقای یزدی در رستورانی  مقام مورد نظر (ھنری ِپرِکت ،
 .کنند دیدار می

گیرد: "بنابراین  گوید که شماره تلفن یزدی را از او می بی سی فارسی می آقای ِپرِکت به بی
 ."توانستم از واشنگتن با او در پاریس در تماس باشم می

شد. بنا بر یک سند، فرستاده  دیدارھای نوفل لوشاتو با رعایت کامل جوانب احتیاط برگزار می
گوید که نزدیکان رھبر انقالب قابل اعتماد نیستند به ھمین  میالله خمینی به طرف آمریکایی  آیت

خاطر، "یزدی فقط اسم یک فرد مورد اعتماد در محل اقامت خمینی را به زیمرمن داده (آقا 
 ".)حسن

الله خمینی تشویق او به استفاده از  بنا بر پیام وزیر امور خارجه آمریکا، ھدف اولیه از تماس با آیت
تر دیدار محمد بھشتی و مھدی بازرگان با فرمانده ارتش و رئیس  ھرچه سریع نفوذش برای تحقق

 .ساواک بوده است
از نمایندگان اصلی -بنا بر این سند: "سالیوان سعی کرده که بین امرای ارتش و محمد بھشتی 

رسد که دو طرف موافق مالقات ھستند اما در  دیداری برگزار کند. به نظر می -خمینی در تھران
 ".اند رد محل آن اختالف نظر داشتهمو

الله خمینی در ابتدا با چنین اقدامی مخالف بوده ولی در پی مطرح شدن درخواست  ظاھرا آیت
آمریکا و اطالع از این که ایاالت متحده با "بازگشت آرام" وی به کشور مخالفتی ندارد نظرش 

 .شود عوض می
 نگرانی از کودتا

 است بوده ارتش احتمالی کودتای نگران شدت به خمینی الله آیت که حاکیست اسناد
دھد که او از کودتای احتمالی  الله خمینی نشان می محتوای دیدار اول فرستادگان آمریکا و آیت

 .شدت ھراس داشته است ارتش به
ای که او آن را به  در گزارش زیمرمن به واشنگتن آمده: "یزدی سپس ابراز نگرانی کرد؛ نگرانی

گویند از کودتا حمایت نخواھند کرد ولی ارتش  سبت داد. این که مقامات آمریکایی میخمینی ن
 ."در حال تدارک آن است. کودتا یا در زمان خروج شاه یا پس از آن رخ خواھد داد

تر خواھد کرد. بعد از  تر و رادیکال افزاید: "یزدی گفت که کودتا فقط اوضاع را وخیم گزارش می
ھا کنترل خواھد شد. بنابراین او ضمن تاکید بر اینکه از طرف  لیه آمریکاییرفتن شاه، خشونت ع

ھا باید از تمام توان خود برای جلوگیری از کودتا  کند نتیجه گرفت آمریکایی خمینی صحبت می
 ".استفاده کنند
خواست بداند که شاه چه وقت ایران را ترک خواھد کرد. دیپلمات  الله خمینی می فرستاده آیت

شود وزیر امور خارجه  کند. وقتی سوال به واشنگتن منتقل می اطالعی می ریکایی ابراز بیآم
سی  بی گوید: "برای اینکه اعتبار خودت را پیش یزدی حفظ کنی" به او بگو گزارش بی آمریکا می



 ٢٠١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

                                                                                                                                              
ایران را ترک خواھد کرد درست است و واشنگتن ھم لحظه آخر از  ۱۳۵۷دی  ۲۶که شاه روز 

گاه شده استبرنامه او   .آ
الله خمینی خیلی زود به سفیر آمریکا در تھران  خبر گشایش کانال محرمانه بین واشنگتن و آیت

تر دیدار دوم  کند ھر چه سریع کند و توصیه می رسد. سالیوان از شنیدن خبر استقبال می ھم می
 .برگزار شود

ه ارتش ایران به طور جدی گزینه الله خمینی گفت ک پرده به فرستاده آیت گوید که باید بی او می
کودتا به محض خروج شاه را بررسی کرده است. "باید ھمچنین به او گفت که ژنرال ھایزر 

ھا در این مدت آرام خواھند ماند،  ھا را از این اقدام منصرف کرده و آن مطمئن است که او ژنرال
 ".تحریک نشوند -کنم  تکرار می -به شرط آن که تحریک نشوند 

افزاید که سران ارتش و روحانیت نقاط اشتراک زیادی دارند که نباید به دلیل  یر آمریکا میسف
 .ھای حزب توده تحت الشعاع قرار بگیرد توطئه

راه حل بحران ایران را  -گوید  آن طور که چھار روز بعد صراحتا به واشنگتن می -سالیوان 
الله خمینی بالفاصله بعد از  که آیتدانست، غافل از آن آخوندی" می -تاسیس دولت "نظامی

 .پیروزی انقالب، اعدام سران ارتش را شروع خواھد کرد
اما در نوفل لوشاتو بنیانگذار جمھوری اسالمی مصلحت را در ابراز دوستی با آمریکا دیده بود. 

 ھمان مھمانخانه کوچک مالقات     اش و دیپلمات آمریکایی چھار بار دیگر ھم در خلوت فرستاده
تر از ھم  الله خمینی و دولت کار ھا بود که آیت کنند. بر اساس اسناد دولت آمریکا در آن دیدار می

ھا بود که آمریکا "انعطاف" خود را به  گرفتند. در جریان آن دیدار کردند و جواب می سوال می
طرف روز ھای دو  الله خمینی رساند. اوج تماس قانون اساسی و نوع حکومت ایران به اطالع آیت

الله خمینی در اقدامی تاریخی برای کنار زدن بختیار و  ژانویه) بود. آن روز آیت ۲۷ھفت بھمن (
 .شد متوسل کارتر به ای نامه در تسلیم شدن ارتش

 یک به قدرت انتقال را ایران بحران حل راه (راست) تھران در آمریکا وقت سفیر سالیوان، ویلیام
 که شد خواھد داده توضیح مفصل طور به بعدی مقاالت در دانست می آخوندی"-"نظامی دولت

 آن در چطور نزدیکانش و او تر مھم آن از و نکرد دریافت را اش نامه پاسخ خمینی الله آیت چرا
 دادند را آمریکا منافع تأمین وعده کردند، درک بھتر را تر کار واقعی سیاست ھا مپیا و ھا نظر تبادل

 .برداشتند را قدرت سوی به بعدی ھای گام و
http://www.bbc.com/persian/iran/٢٠١٦/٠٦/١٦٠٦٠٣_u٠١_khomeini_us_contact 

سایت بی بی سی فارسی،  ددر  شتر بخوانی  :بی
 کرد؟ رو خمینی الله آیت مقابل را دستش چطور کارتر  •
 کرد امید قطع شاه از چطور آمریکا •
 کندی دولت به خمینی الله آیت محرمانه پیام •

 (ُمصحح)

http://www.bbc.com/persian/iran/2015/11/151103_u01-khomeini-carter-secret-message
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160604_l13_carter_khomeini
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160604_l13_carter_khomeini
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160602_u01_iran_shah_us
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160601_kf_khomeini_carter_kennedy
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خود کردند. از جمله  ییکایضد آمر یادھایا را مملو از فریارانش دنیو  ینیخم
 گفتند: یم

ل شکنجه و خفقان آنھا را یکا افراد ساواک را آموزش داده و با دادن وسایآمر -
 کند. یکمک م

 یرا غارت کرده و به کمک آن، در راستا یاقتصادر موارد یران و سایکا نفت ایآمر -
 دارد. یت از حکومت شاه، گام بر میو حما ]ونیو انقالب[معارضان  ینابود
 قرار دارد. یو غرب یشرق یھا شتر ملتیه بیکا در پشت فشار علیآمر -

ان ـاالت متحده را قطع خواھد کرد. مردم گمـیداد که دست ا یوعده م ینیخم
کردند  یمردم فکر م یعنی[وجود دارد  یاب، آردیآس ین صدایپشت ا کردند که در یم

نکه حکومتش برپا شد، مردم یو بعد از ا ]زند ینم یو حرف توخالگوید  می ستاو را
زدند، روبرو شدند  یدم از آن م ینیون خمیر با آنچه که انقالبیمغا یناگھان با مواضع

گاھ[  .]داشتند یالبته آن دسته از مردم که آ
 د دریبود که به سرعت حکومت جد ییھا ن حکومتیکا جزء اولیآمر ی االت متحدهیا

تھران ھم  کا دریت شناخت و انقالب سبب بسته شدن سفارت آمریتھران را به رسم
ل یکا از اسرائیاست که خطر آمر ین در حالیل بسته شد و اینشد. اما سفارت اسرائ

 خورند. یل و سایرین شکست میکا نباشد اسرائیشتر است، چرا که اگر آمریب
ز از دادن آن به یکا نیشد و آمر یر میکا سرازیران ھمچنان به مخازن آمرینفت ا

به محل کار خود بازگشتند و  ییکایآمر یھا ن ژنرالیکرد. ھمچن یل ممانعت نمیاسرائ
ز ش ایران را ترک نکرده بودند، بیرا که ا ییکایھا تعداد کارشناسان آمر از روزنامه یبعض

 .کردند!! ینفر ذکر م ٧٠٠٠
جاد ین انقالب و رھبرش ایا ی درباره یادیز یھا ما سؤال یداده برا یحوادث رو

شتر یآورده شد. اما ب )رود؟ می ران به کجایا(از مسائل در قسمت قبل  یکرد. برخ یم
و انقالبش با  ینین خمیرا ب یشان مشکل است که ھرگونه ارتباطیبرا یان اسالمیداع

ش یر ینیپرسند: خم یھم با تعجب م یکا، تصور کنند و گاھیآمر ی االت متحدهیا
است  یکس ینیاست که جھان را با جرأت و شجاعت خود به لرزه درآورد. خم یدیسف

را مطرح کرد. چگونه ممکن است او در برابر  یاسالم یکه با عزت و افتخار شعارھا
 .ند؟!یو آموزش بب ل باشد و از او دستور گرفتهیکارتر خوار و ذل



 ٢٠٣ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

 یکا باشد، در حالیآمر ی و گماشته مزدور ینیگر چگونه ممکن است خمید یاز سو
 یھا ھا و رسانه شمارد و روزنامه ید کرده و اتھاماتش را بر میکا را تھدی، آمرینیکه خم

ن یتر ن و پستیارانش را مورد ھجوم قرار داده و او را با بدتریکا ھم، او و انقالبش و یآمر
 .کنند؟! یف میعبارات توص

 ند:یگو یرفته و میرا نپذ ینیه خمین اتھامات ما علیان ھمچنیگرا از اسالم یبرخ
را به عمالت و جاسوس بودن  یاسالم یھا ست که گروهین ین روش نامناسبیا ایآ«

 .؟!»میکا متھم سازیس و آمریانگل یبرا
ع به یکوتاه و سر یلین را خیریان و ساین داعیم، توجه ایخواھ یاول م ی ما در وھله

ان یل بیم بسط داده و به تفصیرا که دار یا م، سپس ادلهیمسائل جلب کن یک سری
 م.یدان یم که نمییرا بگو یزیکه چ أل م به خداوندیبر یم و پناه میینما

از او جرأت  یلید گفت که جمال عبدالناصر خیبا ینیجرأت خم ی اما درباره
دن عبدالناصر به حکومت، تا مرگش، او و یداشت و از زمان رسکا یت با آمریدر ضد یشتریب

ھم او را  ییکایآمر یھا ھا و روزنامه کردند و در مقابل، رسانه یکا حمله میش به آمریھا رسانه
است و  یا نده و گماشتهیتًا مشخص شد که او فقط، نمایدادند. نھا یمورد ھجوم قرار م

ه یاو عل یھا یکا، در نوشتن خطابات و سخنرانیاطالعات آمرلز کوبلند از مسئوالن ارشد یما
 خبر داد. ید سالح از چوکسلوواکیاز خرخود او کا، نقش داشته است و یآمر

جھان سوم  یاز رھبران کشورھا یشود که ممکن است، رھبر ینجا معلوم میاز ا
 ییکایآمر یھا امهـھا و روزن انهـکا کرده و رسیآمر ی االت متحدهیبا ا یتظاھر به دشمن

 یا و گماشته مزدورقت، او تنھا یکه در حق یاجم قرار دھند، در حالـھم او را مورد تھ
 ان باشد.ـآن یاز سو

دارد. از جمله:  یمختلف یھا االت متحده صورتیا یکردن و عمالت برا یجاسوس
ک انقالب یم، تسلط و به دست آوردن یرمستقی، رابطه داشتن به طور غیارتباط شخص

از  یه را ندانند. اما شکلین قضیگر افراد، ایاز افراد انقالب، اگر چه د یق تعدادیطر از
 ییک صورت ابتدایکنند، تنھا  یان تصور میگرا از اسالم یرا که بعض یعمالت و جاسوس
 ست.یو نقد ما ن ینجا مورد بررسیآن است که در ا یھا ھا و شکل و ساده از صورت

شکل  ینیدور خم یاز زھد و تقو یا ان ھالهیگرا اسالم ینکه، چگونه برخیسرانجام ا
که  یکاف ی ادله )و اعتدال ین تندرویب ینیخم(که در باب دوم  یاند، در حال داده

دھد او دشمن اسالم و  یکند و نشان م یت بد او را ثابت میده و شخصیفساد عق



 طاعون    ٢٠٤

 

 یاو مبن یفتوا ؟!)رود می ران به کجایا(م. سپس در قسمت سابق ین است، آوردیمسلم
م که چگونه تالش یدیم و دیاستعمارگران را آورد یبرا یز بودن عمالت و جاسوسیبر جا

ن سؤال را ینھد و ا ین ارج میه مسلمیان کافر تاتار را علیبا جنگجو یرالکفر طوسینص
کند و او را در  یم ییرایم که فرانسه چگونه مانند مھمان از او استقبال و پذیمطرح کرد

گذارد؟!  یاز داخل خاک فرانسه، آزاد م ]شاه[زش یه دوستان عزیانقالب عل کیتحر
 م:یساز یرا مطرح م یگریمثال د

حوادث قرار داشت، اما پس  ی هیماند و در حاش یسال در عراق باق ١٣ ینیچرا خم
ن یل و جانشیک بدیکا به دنبال یآمر نکهیکا و بعد از ایره شدن روابط شاه با آمریاز ت
 .ر و مبارز شد؟!یک فرد قھرمان و دلیل به یاو بودند، تبد یبرا

م، دوست یان داده و به اصل موضوع بپردازیع را پایسر یھا ن اشارهینکه ایقبل از ا
کا، یو دولت آمر ینین خمیب یادیم که، روابط زینان دھیم که به برادرانمان اطمیدار

 م:یکن یان مین مسأله را بیا ی از ادله ینجا برخیان بوده است و ما در ایدر جر
ه ـحات کارتر را منعکس کردند کیاز واشنگتن تصر ١٢/٢/١٩٧٩ا در ـھ یخبرگزار -

ران صورت داده ین رھبران انقالب این ارتباط را با بارزتریود: او چندـدر آن گفته ب
بوده که کارتر با او ارتباط  یکسان ی از جمله ینیا خمیو آگوید  می ا او راستیاست. آ

 .برقرار کرده است؟!
کا، از تھران به یآمر یس جمھوریاون سابق رئـکالرک، مع یرمز ٢١/١/١٩٧٩در  -

س ی، صورت داد. و نظر رئینی، خمیرانیرا با رھبر معارضان ا ییس رفت و گفتگوھایارـپ
ان کرد و یاو ب یبرا -ھا گفتند یھمانگونه که خبرگزار - کا، کارتر، رایجمھور آمر

ن انقالب، یدارم که ا یادیز یاـمن آرزوھ«گفت:  یبه و ینیا خمـب یخداحافظھنگام 
 .»ران به ارمغان آوردیمردم ا یرا برا یعدالت اجتماع

خ ی، تار١٥١ ی المستقبل، شماره ی ، با مجلهیدار رھبر سودان، صادق مھدیدر د -
 یاعضا یریگ گروگان ی هیکا او را در قضیاعتراف کرد که آمر ی، و١٢/١/١٩٨٠

 ینیبا خم یدارین منظور دیز به ھمین یکرده و و یانجیکا در تھران میخانه آمر سفارت
کا و ین دولت آمریب ینبوده که و ین بارین اولیاضافه نمود که ا یصورت داده است. و



 ٢٠٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ھنگام  یگر  یانجین میم که ایز اشاره کردیکرده است. قبًال ن یگر یانجی، مینیخم
 .١رت گرفته بودز صویدر فرانسه ن ینیاقامت خم

با  ییدر گفتگو ٦/٨/١٩٧٩ران در یا ی ر امور خارجهی، وزیزدیم یدکتر ابراھ -
ارتر به ـتر از آن گزارش نموده است، گفت که کیندگان، که رویآ یرانیا ی روزنامه

که دو  یا ن ھشدار در ضمن نامهیار ھشدار داد و اـید نکردن بختییأـدر مورد ت ینیخم
در محل اقامتش در  ینیخم یآن کشور برا یاست جمھوریر یاز سو یمسئول فرانسو

 اند، آمده است. فرانسه برده ینوفل لوشاتو
از  یا امهـم که نیم ثابت کنیخواھ یا تنھا مـست، میا مھم نـم یامه براـن نیمضمون ا

اند  فرانسه آن را برده یاست جمھوریفرستاده شده که دو مسئول ر ینیخم سوی بهکارتر 
 نامه را کشف و برمال سازد. ین و محتوایم که تمام مضامیانتظار ندار یزدیو ما ھم از 

از  یکی، یرازیش یخ االسالم راضیگزارش داد که ش NBC ییکایون آمریزیتلو -
االت متحده مورد یانه در ایران، به مدت چھار ماه، به طور مخفیا ینید یھا تیشخص

 قرار گرفته است.درمان 
 یدر ماه ژوال یقصد به و ترور و سوء ی در حادثه یرازیخ شیون گفت: شیزین تلویا

نسوتا، یالت میمارستان ایکا رفته و در بیدرمان به آمر یگذشته مجروح شد، که برا
چ یھ یرازیکا گفت که شیآمر ی وزارت خارجه یمورد درمان قرار گرفته است. سخنگو

 .است!! ینیالله خم تیران ندارد، اما دوست آینقالب حاکم در اا یبا شورا یارتباط
ا نه، یکا را ترک کرده است یآمر یرازیا شینکه آیبر ا یرا مبن یزیون چیزین تلویا

 .٢ذکر نکرد
خود، در درمان دوست  یکا چگونه در وقت به گروگان گرفته شدن ُسفرایپس آمر

 .دھد؟! یبه خرج م یدار صداقت و امانت ینیخم
داند  یکا چگونه میبود، آمر یو پنھان یانقالب ِسّر  یشورا یکه نام اعضا یو در صورت

 .ست؟!ین شورا نیکه او عضو ا

                                                           
 .رود؟! مراجعه کنید به بخش ایران به کجا می -١

 .١٩/١/١٩٨٠خبرگزاریھا  -واشنگتن -٢



 طاعون    ٢٠٦

 

 ینین با خمگنیبروس ل یدارھاینتایج د
ب داد و یدر قم ترت ینیانه را با خمیدار مخفین سه دگنی، بروس لییکایمسئول آمر

آن را در  ینیصورت گرفت و خم یکوتاھدار یدار چھارم ھم در تھران و در خالل دید
 تخت کشورش انجام داد.یپا

گوستماه  ی مهیقم در ن یدارھاید  م برگزار شد. ١٩٧٩سال  آ
 دارھا:ین دینتایج ا

ران و در یا یاھواز، آبستن به وجود آمدن بحران در صادرات نفت یھا یریدرگ«
عًا یکا سرین آمریبنابراما شده بود. یا سوخت ھواپی )نیبنز( جه بحران سوختینت

ن یم گرفت که ایکا ھم، تصمیآمر ی ران را مرتفع ساخت و کنگرهیاج حکومت ایاحت
 را آشکار سازد. یو پنھان یسر ی معامله

و لوازم پشتیبانی  یدکیام ُکردھا، حکومت تھران را مجبور به وارد کردن قطعات یق
نفربر،  یکوپترھایو ھل یجنگ یاماھیاستفاده در ھواپ یکا برایآمر ی االت متحدهیاز ا

 کرده بود.
در  ینیدار بروس با خمین دیس گفت که: اولیصادره از پار یالوطن العرب ی روزنامه

شورش  ی از پرونده یگزارش ینیپاسداران انقالب برگزار شد که خم یقم و با ھمراھ
از  یبروس، گزارشدار دوم یاز آنان ارائه داد و در د یشورو یبانیت و پشتیکردھا و حما

را بحث کرده  یادیز یداد که در آن، مسائل معنو ینیدگاه و سخنان کارتر را به خمید
 حقوق بشر را مطرح ساخته بود. ی و مسئله

کا ی، در راه بازگشت خود از آمریرانیا یماھایالوطن اضافه نمود که ھواپ ی روزنامه
در [د یآوردند، فرودگاه مادر یالزم را پس از ھشت ماه کمبود آن م یدکیکه قطعات 

 .١ده بودندیرا به عنوان تنھا محل استراحت خود برگز ]ایاسپان
الوطن تنھا  ی رد، چرا که روزنامهیا رد قرار گید یین خبر مورد تأیممکن است ا

 یرو یا ج آن خبر، عمًال به گونهین خبر را منتشر ساخت. اما نتایبود که ا یا روزنامه
ل یو وسا یدکیروز به لوازم یران تا دیداد که در جھت صحت خبر قرار داشت، ا

م یکه ابراھ یاج داشت در حالینفربر احت یکوپترھایو ھل یجنگ یماھایھواپ ینگھدار
 ییتدپرس اعتراف کرد که گفتگوھایآسوش یبا خبرگزار ییدر گفتگو ر خارجهیوز یزدی

                                                           
 .١١/١٠/١٩٧٩و  ١٧در  ١٣٩ی  شماره» الوطن العربی «  -١



 ٢٠٧ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

طبق  -رانیزات ایل و تجھیبخشی از وسا یکا در مورد حفظ و نگھداریبا حکومت آمر
 .١»ده استین قطعات اکنون به تھران رسیصورت گرفته است. و ا -ی او گفته

برگزار شده و محتوای  ین گفتگوھا در چه سطحیآشکار نساخت که ا یزدیاما 
ھا، صورت گرفته بود، مطرح  ییکایو بروس، مسئول آمر ینین خمیرا که ب ییدارھاید

 .نساخت!!
انکار  یبرا یچ احتمالیل باشد، ھـن خبر محتمیول کردن اـا قبیاگر رد 

ا یکالرک و  یا رمزی یق صادق مھدیاز طر ینیکا و خمین دولت آمریب یگر انجییم
باطات به ارت  نیفرانسه وجود ندارد. و به طور مشخص، ا یاست جمھوریفرستادگان ر

 .یگر یانجیم صورت گفتگو بوده است نه
طان ین شیدھد ب یوجود دارد که نشان م یحیروشن و صر ی ھا ادلهن خبریدر ا

 کنند یگراھا تصور م اسالم یھمانطور که برخ - رانده شده، کارتر، و فرد زاھد و قھرمان
 م:یدھ یر را ارائه میوجود دارد! که اکنون سه مدرک و سند ز ی، روابطینیخم یعنی -

 .حات شاه مخلوعیتصر 
انقالب با او دچار  یروزیکه بعد از پ ینیخم یشرکا یمدارک صادر شده از برخ 

 اختالف شدند.
 الوطن. یتیکو ی سند صادره از روزنامه 

 سند اول: اعترافات شاه
زر چند روز پس از اقامتش در یان کرد که از حضور ژنرال ھویشاه در خاطراتش ب

 اروپا بود.  کا، دریآمر یس ستاد فرماندھیزر، معاون رئیتھران، مطلع شده بود. ھو
کا رابطه یآمر ی االت متحدهیکرد که ما با ا یجاب میعتًا ضرورت ایطب ]د:یگو یشاه م[

تحرکات و آمد و  ]نیتا قبل از ا[بود و » سنتو مان یران عضو پیم. چرا که ایداشته باش
ن بار مطلقًا یرفته بود. اما ایبود که قبًال صورت پذ یزر بر طبق توافقاتیھو یشدھا

 ران آمده بود.یانه به ایو مخف ینگونه نبود. چون او به صورت کامًال سّر یا
 یدانستند و ھنگام یزر نمیاز آمدن ھو یزیمن چ یھا دھد که ژنرال یشاه ادامه م

 ییبرپا یزر برایژنرال ھواعالم کردند:  یشورو یھا که خبر آمدن او منتشر شد، رسانه

                                                           
 .٥/٧/١٩٧٩خبرگزاریھا در  -تھران -١
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س خواستار یبون از پاریرالد تریورک ھیوین  امهران رفته است. روزنیبه ا یانقالب نظام
در خبر فوق به عبارت » ییبرپا«ن خبر شد و گفت الزم است تا عبارت یح ایتصح

از  یریجلوگ یعنی( .»زر را مشخص کندیھو ی فهیل شود تا وظیتبد» از یریجلوگ«
 .)یانقالب نظام

 : کند یشاه اضافه م
نگونه باشد. چرا که یکنم ا یوجود داشت؟ من فکر نم یا خطر انقالب نظامیآ«
انون ـت از حکومت و قیاـحم یبودند که برا یبند به َقَسمیمن ملتزم و پا یھا ژنرال

و  ]، ناتویک شمالیائتالف آتالنت[ یمان اطلس شمالیا اطالعات پـبودند. ام  خورده
قانون شکست خواھد خورد، ن تصور که یجاد ایا یبرا یکاف یھا بھانه یاطالعات مرکز

 ار داشتند. یدر اخت
زر در ین علت حضور ژنرال ھویران کنار رود و ایاست تا ارتش ا ین ضروریبنابرا

مھندس ا ـن بـیش از ایپ یادـیز یھا زر از مدتیدانم که ژنرال ھو یتھران بود. و من م
 یآزادحرکت و جنبش گوید  می که یمھندس موفق( ارتباط داشت. ازرگانـب یمھد

رود که خود را در خالف  یم یاست به سمت یمل ی از جبھه یران که در اصل قسمتیا
 ی جبھه یھا رود که در تضاد با آرمان یم یبه سمت یعنی[ند ین جبھه ببیجھت حرکت ا

 .»سم است)یالیسوسن جبھه بر ید ایسبب تأک ن بهیو ا ]است یمل
 : دیگو یشاه سپس م

. گفت یاغـب رال قرهـان من، ژنـینظام ی اندهـرا به فرم یبیزر سخن عجیژنرال ھو
او را پس از رفتن من  ینیکه خم یکس(بازرگان  یبا مھد یاغـب قرهاو گفته بود: که 

کس  چین موضوع را به من اطالع داد و ھیا یباغ دار کند. ژنرال قرهید )ر کردیوز نخست
 یزر تنھا کسانیبازرگان و ژنرال ھو یافتد. مھد یم ین چه اتفاقیدانست که پس از ا ینم

حوادث  یم کاسه است و پس از رخ دادن برخیر نیز یا دانستند چه کاسه یبودند که م
از  یباغ ن است که ژنرال قرهیدانم ا ینه من مین زمیکه در ا یزیافتد. چ یم یچه اتفاق

ن یقانع کردن افسران تحت امر خود بھره گرفت تا در حوادث بعد از ا ینفوذ خود برا
 مشارکت نداشته باشند.

دم. او به ھمراه یک بار دیبش از تھران تنھا یدار عجیزر را در خالل دیمن ھو
رفت و تنھا یمن با او صورت پذ ین گفتگویدار من آمد. آخریکا، به دیر آمریوان، سفیسال
 تھران را ترک خواھم کرد. یو در چه زمان یبود که من چه روزن یدار ایآن د ی جهینت



 ٢٠٩ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

زر در یژنرال ھو )١٣٥٧ ید ٢٦ر و ینای ١٩در (چند روز بعد از رفتن من از تھران 
ران را قانع کند که طرف یارتش ا یھا موفق شد که ژنرال یکه و ییاند. تا جاـتھران م

نجات مملکت در اوج رنج و محنت  یرا که برا یس دولت ائتالفیار، رئیدکتر شاپور بخت
ران یطرح شکست ارتش ا یاو اجرا ی فهین وظیل شده بود، رھا کنند. بنابرایآن تشک

کشته  یگریپس از د یکیارشد،  یھا خواست محقق شد. ژنرال یبود و آنچه که م
 بازرگان توانست او را نجات دھد. یرا مھدی، زیباغ شدند. به جز ژنرال قره

 یھا سالح یاندھـس فرمیرئ یعیدام ژنرال ربـکه منجر به اع یا اکمهـن محیدر ح
دند که یزر درتھران داشت پرسیکه ژنرال ھو ینقش ی ان از او دربارهیشد، بازجو ییھوا

رده با دار کرد، ھمانطور که میزر در خارج از کشور با شاه دیاو جواب داد: ژنرال ھو
و یعنی وقتی ھویزر با شاه دیدار کرد که وی دیگر شاه ایران نبود [. کند دار یوش دم

 .]شاید یعنی ھیچ وقت
ھا و  ییکایاش نسبت به آمر یشاه به قول خود به خاطر حس جستجو و کنجکاو

او شده  یو سردرگم یھا سبب نگران ییکایآمر ،که از دو سال قبلگوید  می ھا یسیانگل
ک رفتار یدموکرات یا وهیکردند که با مردم به ش یمحت یاز آنان به من نص یبودند برخ

ر من در یخواستند و بر سف یرا م یگر از من برخورد با شدت و تندید یکنم و برخ
 دارد:  یان میر را بیز ی س تمرکز کرده بودند. سپس شاه خاطرهیکا و انگلیآمر

 یاـھ مدت ان من کهـمانیپ ھم یار نبود که از سوـن بیاول ین تناقض نظرھا برایا
که  یداد. ھنگام  می یستاده بودم، رویا ]از آنان یبانیشتیو در پ[ان ـدر کنارش یطوالن

وستن به یپ یم را برایھا از ژنرال یکیس را آتش زدند، من یتظاھرکنندگان سفارت انگل
به استقبال او رفته و در  افراد سفارتاز  یارت فرستادم. فردمستقر در سف یگروه نظام
 یاسید، چرا که مسئله جز از راه سیبکن ید کاریتوان یشما نم«اد زده بود: یفرصورت او 

 .»شود ینم حل
س از من توقع داشت که در برابر فشار معارضان، ینکه انگلیا یعنین به صراحت یا
 م شوم. یتسل

در اواخر دسامبر به من اطالع داده بود که ُجرج  یمسعود یسناتور محمدعل
حکومت  یگفته بود: به زود یکا در تھران به ویل سفارت آمرس اوین، رئیالمبراسک

 در تھران مستقر خواھد شد. یدیجد
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ران، در ـدار مرموزش از تھـیزر بعد از دیر، ھوینای ١١در گفت  می س راستین رئیا
 ٥ران، اعالم کرده بود که من به سرعت تھران را ترک کردم و فقط ـیواشنگتن، نه در ا

 .١ار زده شدـد به ھمراه ھمسرش، کنیبا رفتن به تبعروز پس از آن، شاه 

 ینیخم یدادن شرکا یسند دوم: گواھ
 ی فا کرد، جبھهیرا در سقوط شاه ا یکه نقش مھم یاسیس یھا از جمله جنبش

و  ینین خلق بودند. آنھا سپس با خمیان خلق و مجاھدیو فدائ - یسنجاب - یمل
ب داد یا آنھا ترتـرا ب ییدارھاید ینیحس یھد ی ارانش دچار اختالف شدند و روزنامهی

ن گزارش را یاز ا یا برخـان نمودند که میرا ب یھا و مدارک مھم ا در آن شھادتـکه آنھ
 م.یآور یدر ادامه م

 :دیگو یم ینیحس یھد
ن یکنند که ا ین خاطر رد میرا به ا ینیانقالب خم - به قول خود - ونین انقالبیا«

کا پشت خلع شاه و یبر سر کار آمده است و آنھا معتقدند که آمرکا یانقالب با دستور آمر
 :ندیگو یکنند. آنھا م یھم ذکر م یا نقش داشته و مدارک اثبات کننده ینیآمدن خم

ن یس جمھور آنھا شد و ایکارتر رئ یمیج ]کایآمر یاز سو[ت با شاه، یضد یاز ابتدا
 بدان علت است که: 

کنگره ضد او بودند چرا که او  یاکثر اعضا شاه با حزب دموکرات مخالف بود و •
د یمت نفت بایکه قگفت  می دانست و یم ]عضو مھم ُاپک[ ُاپک یخود را عصا

 یھا % بود، اما دولت٥ران یکا به نفت ایاز آمریابد. درست است که نیش یافزا
کردند چرا که  یم ]نفت یش بھایبه افزا[کا را متھم ی، دولت آمریغرب یاـاروپ

در  یدیجد یھا یروزیتوانستند به پ یھا م ستیمت نفت، کمونیباال رفتن قا ـب
 ا.یتالیا یستیحزب کمون یھا یروزیابند. مانند پیداخل دست 

کنند که: پس از انقالب حبشه که باعث از دست رفتن  یاضافه م ینیخم یشرکا
حفظ  یاقدام برا یران و چگونگیا یکا برایأسمرا شد، آمر یعنیکا یگاه آمرین پایبزرگتر

عھد ھم سن یپرداخت. چرا که سن شاه باال رفته بود و ول یشیاند مصالح خود، به چاره
به عنوان [ک زن ی ینیجانش یدر قانون برا یریید تغین باینداشت. بنابرا یو سال

ھا معتقد بودند که  یرانیاز ا یادیز ی ن انقالب، عدهیدر ح(گرفت.  یصورت م ]پادشاه
                                                           

 .٩/١٢/١٩٧٩ھای عربی در  ی روزنامه انگلیس. ترجمه» ناو«ی  از مجله -١



 ٢١١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

س یو رئ یر زاھدیاردش یا ھمکارـا برکنار کردن شاه بـبا بیشاه)، فرِح دملکه (زن 
 .)دا، انقالب خواھد کردیر عباس ھویام یعنی یدولت قبل

شود که  یتواند حاکم کشور یک زن نمین ثابت کرده بود که یآرژانت ی اما تجربه
 ]منافع[حفاظت از  یبرا ید فکریھا ناچارًا با ییکایدارد. پس آمر یادیمشکالت ز
ر از آن، مھم حفظ یا غیو  یپھلو ی خانواده ی لهیکردند، حال چه به وس یخودشان م
را که شروع به  ییھا ستیت کمونیگر، فعالید ییکا از سویکا بود. آمریمصالح آمر

افته و یسازمان  یستیاعمال ترور یق برخیخود از طر یپا یمستحکم کردن جا
ن یتنھا استفاده کننده از ا یه شوروـد کید ید و مرـک یپراکنده کرده بودند، مالحظه م

خواھد، مخصوصًا گاز، است. و اوضاع  یم رانـیه در اـدن به ھرچه کیرس یراـوضع ب
ر یران محکم کرده و آن را زیھم حصار را حول ا یمن جنوبیقا و یافغانستان، شاخ آفر

 دادند. ین وضع را نجات میست ایبا یگراھا قرار داده بود. پس م دست چپ
االت یند که در برابر ایگو یکا میو آمر ینیشاه، خم ی ارهـون نوگرا دربیانقالب •

ل یکه مورد خواست و تما یمتحده چند راه حل وجود داشت: انقالب نظام
ک انقالب یدر شکل  یمردم ید در سطحیر بایین تغیران نبود، پس ایمردم ا

بودند جلب  ینید یھا غالب که گروه یھا گرفت تا اعتماد گروه یصورت م
ن ین مقام و ایا ی ستهیبودند که شا یم یتید به دنبال شخصین بایشود، بنابرا

 بود. ]ن کاریا یبرا[حاضر و آماده  ینینقش، باشد. پس خم
خود را  یاز سو ]درخواست ی لهیبه وس[در کشورش  ینیفرانسه اقامت خم

که مناسب با  یج و در شکلیتدردانست. پس او را به  یه را میرفت چرا که شاه قضینپذ
ھا و  ییکایباشد، در آنجا مستقر کردند. آمر ینیخم ]ی انهیگرا به ظاھر انقالب[حرکات 
انت کردند. یبه او خ ]قتیدر حق[ک خبر را اعالم نکرده و یش از یھا به شاه ب یفرانسو

 یسنجابرا اعالم کرده و گفتند که  یم سنجابیو کر ینیروابط خم ی جهیبه او فقط نت
 اند. ر کردهیرا دستگ

ران آمد و در طول یا به اـک در اروپیان آتالنتـمیپ ]ائتالف[ یروھاین ی اندهـفرم •
ار در آنجا ماند تا شاه را به سفر یل حکومت شاپور بختیبعد از تشکژانویه ماه 

 ]به انجام آن[ام قانع کند و بلکه یاز کشور و ارتش را ھم به عدم قخارج موقت 
خارج کردن شاه  یار برایسازد. سپس انتخاب بخت یار راضید بختیبا تأک

 صورت گرفت.
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کردند، از  یت میاه اعالم حماـن لحظه از شیھا تا آخر ییاـکینکه آمریبعد از ا •
ارج شدن او از ـکردند. و کارتر از زمان خ یخوددار ]کایدر آمر[رفتن او یپذ

 با او نداشت. یچ ارتباطیر بھاماس ھیران تا سفرش به جزایا
ھا انقالب مصدق را سرنگون و ساقط کردند، چرا که  ییکایآمر ١٩٥٣در سال  •

ب ضد مصالح آنھا باشد، ن انقالیاز داشتند. امروز ھم اگر ایبه شاه ن ]آن موقع[
 آن را ساقط سازند. توانند یم

دھد  ینشان م یزدیم یابراھ )کنترل کردن(ھا از مراقبت کردن  ییکایامتناع آمر •
 یھا تیآنھا شخص یعنین یبه مراقبت و کنترل ندارد و ا یاجیکه او احت

 شناسند. یرا م یانتخاب
، ییکایارتش اعالم کرد که کارشناسان آمر ی انقالب، فرمانده یروزیبه محض پ •

آنھاست، از  یکا ھم جزئیکه آمر یغرب یھا د برگردند و صادرات نفت به دولتیبا
صورت  ]در تھران[کا یکه حمله به سفارت آمر یاز سر گرفته خواھد شد. ھنگام

 ]گروگان ھا یو آزاد[برداشتن محاصره  یشخصًا برا یزدیم یرفت، دکتر ابراھیپذ
 بود. یقرن یبه آنجا رفت. فرمانده ارتش در آن زمان محمد ول

 سه ماه منازل خود را پرداختند. ی ران، اجارهیھنگام ترک ا ییکایکارشناسان آمر •
صورت گرفت. اما امور  ینیحرکت خم ینابود یبرا یتالش فوریهماه  ١١در شب  •

د. به ین تالش به ثمر نرسیا ورخ داد که تا آالن کشف نشده است.  ینامفھوم
 ن موضوع اعالم کرد.یخود را در قبال ا یطرف بی رانین اتفاق، ارتش ایدنبال ا

ارتش صادر شد که سالح  یبرا ین اعالم تنھا اتفاق نبود، سپس دستورھا و اوامریا
ھا را ھم در  عناصر مکلف به حفاظت از سفارتخانه ین دستور حتین گذارند. ایرا بر زم

 گرفت. یبرم
آورد. خود شاه صراحتًا گفته  یحقوق بشر فشار م ی ران دربارهیکارتر تنھا به ا •

 »ھستند. یبیکا و لیکنند: که آنھا آمر یت میه او فعالیبود که دو دولت عل
خ ی، تار١١٧١ ی انقالب. (الحوادث شماره ی درباره ینیخم یان اعترافات شرکایپا

١٣/٤/١٩٧٩(. 
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 الوطنی تیکو ی سند سوم: اخبار صادره از روزنامه
ران در پشت آن قرار یکه ارتش ا را ینظام یالوطن اسرار کودتا یتیکو ی روزنامه

قرار بود انجام شود،  فوریه ١١بکشاند و در شب  یرا به نابود ینیداشت تا حرکت خم
 برمال ساخت.

در  یغرب یاروپا یھا ران دولتیاز سف یکی یکه از سو یالوطن در گزارشی سر
 افت کرده بود، گفت:یروت دریب

کا بوده است که از فرماندھان ارشد یآمر ی االت متحدهین ایبه طور مشخص ا«
.. و  آخر اتخاذ کنندن موضع را در لحظات یا اـآن خواسته است ت یھا ارتش و ژنرال

ابالغ کرده که به سرعت  )وانیسال(تھران  رش دریکا به سفیآمر ی نکه وزارت خارجهیا
ز اعالم یگام به گام و ن یھا ه نقشهیعل یارشد را قانع به عدم ھرگونه اقدام یھا ژنرال

 .»کند یاسیس یھا یریدر درگ یطرف یب
به فرماندھان خود دستور  یباغ ژنرال قره ،نقالب نیروی ھواییاز ان و بعد یدر ح

ختن خون مردم و خشونت اجتناب کنند. یخود بازگشته و از ر یھا داد، که به پادگان
ل دادند و یتشک یا ھا و فرماندھان ارتش جلسه ژنرال - فوریه ١٤ - در ھمان روز

 را صادر کردند که در آن آمده بود:  یا هیانیب
خته شدن یاز ر یریھا و جلوگ ممانعت از انتشار آشوب یبرا یشیاند به عنوان چاره«

خود را اعالم  یطرف یارتش، ب یاعال ی تهی، کمیفعل یاسیس یھا یریخون در درگ
ھا  دھد که به پادگان یسربازان خود دستور م ین سبب به تمامیدارد و به ھم یم

 .»ندیخود را حفظ نما یکپارچگیبرگشته و وحدت و 
ن ارتش و یب یریدرگ ی ن اقدام، خطرناک بودن ادامهیسبب ار گفت که ین سفیا

ن ارتش و یب یریآنھا از درگ ی تندرو و استفاده یگراھا دن چپیمردم و ترس از خروش
را که  ینده نقشیا در آـارتش بود ت یروین ھدف، حفظ نیبود. ھمچن ینیاران خمـی

سلفاد ( یلیس جمھور شیرئ یپس از سرنگون یلیھا در ش و ژنرال یسوھارتو در اندونز
 د.نیفا نمایکردند، ا یباز )یندیورال



 طاعون    ٢١٤

 

در [ یبه انقالب نظام یاالت متحده ھنگامیاضافه نمود که ا یر غربین سفیا
و تسلط بر  یرگذاریزند که امور انقالب از دستش خارج شده و از تأث یدست م ]یکشور

 .١آن عاجز شود

 ن اسنادیا ی درباره یحاتیتوض
م، یاز خاطرات شاه که آن را منتشر کرده است، آورد ییھا ما قسمتنکه یبا وجود ا

م. شاه گفت که حکومت او، ید کنییگفته تأ یست که ھر آنچه را که وین بدان معنا نیا
 یرا که ساواک مرتکب آن شده بود، انکار کرد. در حال یک بوده است و جرائمیدموکرات

کا و یآمر ی االت متحدهیا ی ربارهد یگفت. اما صحبت و ین موارد دروغ میکه در ا
که سرانجام خود  یھر حاکم خائن یکه او را سرنگون ساخت، برا ینقش آن در انقالب

 .االت متحده گره زده است، ُپر از عبرت استیاز احزاب ایک  ھر را به
د شل یرھبران کاخ سف یکه کمربندش را برا یھر حاکم یو در آن پند است برا

دھد که آنان در  یو اجازه م ]کند یدر قبال آنان با تسامح و تساھل رفتار م یعنی[کرده 
ھا ھم، از دستورات آنان  نیا ی خواھند بروند و بگردند و با ھمه یکشورش به ھر کجا م

 ھم از آنان نخواھد. یزینکند و چ یچیسرپ
ران شد. چرا که او داشت از یدولت کارتر مصمم به خلع شاه و اخراجش از ا

مت یش قیافزا ی کرد و در مسئله یم یچیش مقرر شده بود، سرپیکه برا یستوراتد
�ن خاطر که او با حزب دموکرات یز بدیکرد و ن یم یو مبارزه طلب ینفت تحد حزب  

د به یمراجعه کن(خواه بود.  یحزب جمھور یمیاختالف داشت و دولت صم -کارتر
 ؟)»رود یکجا مران به یا« سند دوم و گزارش سابق ما در قسمت

ن دو حزب بود. کارتر و ھمکارانش به ین ایب یاختالف یا خلع شاه، مسئله ی هیقض
نجا یکنند. در ا ید مییرا تأ ینیحکومت خم یچ مشکلیصراحت اعالم کردند که بدون ھ

 کنیم: از مواضع آنان را بیان می یبعض
کا، کارتر را یس جمھور آمریحات رئیتصر ١٩٧٩ارس ـم ٥م در یاـت ی روزنامه

 گزارش نمود که در آن بر منتقدان خود رد داده و گفته بود: 
توقف  یم برایور مستقـخواھند که به ط یاالت متحده مـیکه از ا یکسان«

 .»دانند یران را نمیق موجود درایاشتباھند و حقا ران دخالت کند، دریا یدادھایرو
                                                           

 .١٨/٣/١٩٧٩الوطن:  -١



 ٢١٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

دولت «کارتر گفت:  ،انقالب ]ی هیاول[ یکا در روزھایه به سفارت آمرـحمل یدر پ
ن یکند. که ا یرا م ییکاین سالمت کارمندان آمریتأم یبرا یت ھمکاریبازرگان نھا

ز و فعال با رھبران یآم مسالمت یھا یھمکار یید به برپایبه استمرار ام ]ما را[مسأله 
 .»کند یق میران، تشوید ایجد

مطمئن و مورد اعتماد با  یم نمود که به روشیما تالش خواھ«اضافه نمود:  یو
با  یز گفته شد که ما روابطیتر ن شیم. پیکن یریگیران مسئله را پیحکومت ا

 .١»میا ش داشتهیران از چند وقت پین رھبران !! ایتر شاخص
دولت بازرگان را  ی)، وCBS.اس (ی.بیکا، براون، با سیر دفاع آمریوز یدر گفتگو

 یدیتواند با آن حکومت روابط جد یکا میاست و آمر ف نمود که جدًا فعالینگونه توصیا
 .٢٥/٢/١٩٧٩خ گفتگو: یبرقرار سازد. تار

گزارش خود را در برابر گروه  )ھارولد ساوندرز(کا یآمر ی ر امور خارجهیمعاون وز
 انه قرائت نمود که در آن آمده بود:یاوضاع خاورم ی مسئول درباره

ران با یدر ا یادـیا مصالح زـم یاست و برانکرده  یرییران تغیکا در ایمصالح آمر«
 .»دار و مستقل وجود داردیآزاد و پا یدولت

کا از ھمه بھتر مصالح یر نکرده است و دولت آمرییران تغیکا در ایعمًال مصالح آمر
 یشناسد و اوست که به دنبال مصالح خود است و اگر مصالحش با خطر یخود را م

االت ـیکه از ا یکسان«د: یگو یس جمھورش نمیمواجه باشد، سکوت نکرده و به زبان رئ
ران دخالت کند، در یا یاـدادھیوقف روـت یم برایور مستقـد، به طـخواھن یمتحده م

 .»دانند یران را نمیق موجود در ایاشتباھند و حقا
به کارتر کرده و او را متھم به  یدیشد ی خواه حمله یاما رھبران حزب جمھور

 ییکارتر را به نفاق و دورو ]پدر[ب نسبت به شاه کردند و جرج بوش یانت و فریخ
ران در یکه کارتر ھنگام استقبال از شاه ا ییھا از صحبت ییھا وصف کرد و قسمت

س جمھور شدنش گفته بود، قرائت کرد. کارتر یکا پس از رئیدار شاه از آمرین دیاول
 گونه گفته بود: نیا ]به شاه خطاب[

امن  یا رهیل به جزـیران را تبدیکنم، چرا که تو ا یار مـا تو افتخـب یمن به دوست«
 .»یکن یت میھم حما یو از دموکراس یکرد

                                                           
 .١٢/٢/١٩٧٩واشنگتن، خبرگزاریھا در  -١



 طاعون    ٢١٦

 

انه یح را اضافه نمود که کارتر در آن زمان به طور مخفین توضیھا ا ن صحبتیبه ابوش 
 گفته بود که سرنگون کردن حکومت شاه را آغاز خواھد کرد. یبه اطالعات مرکز

و  یبوده و مسائل مخف یان ذکر است که جرج بوش کارمند اطالعات مرکزیشا
 .١داند یآن را م یسّر 

نجر و یکا، کسیسابق آمر ی ر خارجهین وزیب یدیشد یھا یرین درگیھمچن
را متھم  ینسکینجر، برژیداد که کس یرو یت ملی، مشاور کارتر در امور امنینسکیبرژ

نش در قبال شاه که یران کرده بود. و با موضع کارتر و معاونیبه شاه ادادن به دستور 
 کا کرده بود، مخالفت کرد.یبه آمر یاسیسال خدمت س ٣٠ش از یب

 ج اعترافات شاه ینتا
ش از یپ یکا در اروپا از تھران، کمیآمر ینظام یس فرماندھیزر، نائب رئیدار ھوید

 ین شرکایران بود. که شاه آن را در خاطراتش ذکر کرده است. ھمچنیرفتن شاه از ا
در ژانویه اه ـاند که او در طول م اند و اضافه کرده در سند دوم ھم آن را گفته ینیخم

ن مدت، یران در ایھا از حضور او در ا یھا و خبرگزار ن طور روزنامهیران ماند. ھمیا
 آوردند.ان ـیسخن به م

 یاعالم شد که شاه به زود فوریه ١١ر ھمانطور که خود شاه گفت در واشنگتن د
ن خبر را در ھنگام رخداد آن گزارش نمودند، پس یھا ا یکند. خبرگزار یران را ترک میا

 .او؟! یھا کا اعالم شد، نه از دربار شاه و رسانهین خبر از دولت آمریچگونه ا
ران، از یارتش بود. ارتش ا ]یطرف یو اعالم ب[ یریشکستن کمر شاه در کناره گ

انه بود و به طور مطلق تحت اطاعت شاه قرار داشت و یخاورم یھا ن ارتشیتر یقو
 نبود. ین فرمانبرداریب شاه در ایکا، رقیکس به جز دولت آمر چیھ

 یرا برا فوریه ١١خ یارـابود کند و تـرا ن ینیارتش مقرر کرد حرکت خم یفرماندھ
ش با یدر گفتگو یر غربین زمان از زبان سفیکار انتخاب کرد. مشخص شدن ان یا

 یدر گفتگوھا ینیخم یطور، شرکا نیصورت گرفت. ھم ١٨/٣/١٩٧٩خ یالوطن در تار
را اعالم کردند. ھمانگونه که در  ین موعد زمانیا ١٣/٤/١٩٧٩ا الحوادث در ـخود ب

 ی[ما یدر ھواپ یکند. بلکه ھر افسرکسره یتوانست کار را  یحات شاه آمد، ارتش میتصر

                                                           
 .١٦/٢/١٩٧٩تاریخ  ١١٦٣ی  ی الحوادث، شماره مجله -١



 ٢١٧ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

را ھنگام آمدنش به تھران، ساقط سازد و  ینیخم یمایتوانست ھواپ یم ]ینیحامل خم
 ن مدت بود.ین انتظار در این کمتریا

 ]یطرف یو اعالم ب[ یریگ زر در پشت کنارهیدارند که ژنرال ھو یان میھرسه سند ب
 یکردھایکه رو یاسیس یھا انیجرتمامًا از  ن اسنادینکه ایارتش قرار داشت. با علم به ا

مختلف منتشر شده است و کارکنان الوطن و  ییھا با ھم دارند و در زمان یلفامخ
 ن دشمنان شاه بودند.یتر از سرسخت ینیخم یشرکا

جھت  یو ب یمختلف، اتفاق یاسیس یھا انیده از جرینظر و عق یکسانین یپس از ا
ام نزد ـن اتھیرود و ا یانه مـکا نشیدولت آمر سوی بهھا  م: اتھامیینخواھد بود که بگو

کند، معقول و  یریگیرا پ ینیانقالب خم یروزیپ ی ھرکس که حوادث مرحله به مرحله
 مقبول است.

خبر بود. اما  بی زر و بازرگان وجود داشت که شاه از آنین ھویب یشاه گفت: روابط
زر یدانم که ژنرال ھو یکند: من م یمطلع شده بود. شاه اضافه م یباغ ق ژنرال قرهیاز طر

  کس ھیچ ... و«بازرگان ارتباط داشت. سپس گفت:  یش با مھدیھا پ از مدت
زر یازرگان و ژنرال ھوـب یافتد. مھد یم یاقـن حوادث چه اتفیدانست که پس از ا ینم

 .»کاسه است میر نیز یا دانستند چه کاسه یبودند که م یتنھا کسان
اطالع داده که جورج  ]شاه[ یبه و یمسعود ین ادامه داد: سناتور محمدعلیھمچن
 کا در تھران به او گفته است: یس اول سفارت آمرین رئیالمبراسک

 ان سخنان شاه.یپا .»ل خواھد شدیدر تھران تشک یبه زود یدیحکومت جد«
ر یوز ن نخستیبازرگان اول یکار آمد و مھد ید عمًال در تھران، رویحکومت جد

را در  یانقالب بود. بازرگان نقش مھم یارشد شورا یحکومت شد و ھمچنان از اعضا
ن دو کشور ادامه یب یپلماسیفا نمود. و در زمان او دیکا ایران و آمریبازگرداندن روابط ا

 کا از سر گرفته شد.یافت. و صادرات نفت به آمری
از بازرگان که در آن از موضع کشورش در رابطه با را  یحات و سخنانیدر ادامه، تصر

و تھران در رابطه با نظرش یاو با راد یز گفتگویم و نیآور یاالت متحده گفته بود، میا
در [ یریکه اقدام به گروگانگ یانیدانشجو یغرب و سپس اسناد صادر شده از سو ی درباره

م آورد. که از یکا بردند، خواھیدر سفارت آمر یبه اسناد یکرده بودند و پ ]کایسفارت آمر
ساخت و عمالت و جاسوس بودن او  ]و رسوا[ل یبود که بازرگان را خوار و ذل یجمله، سند



 طاعون    ٢١٨

 

کش دخالت یبه خاطر مصالح شر ینیاالت متحده را کشف و برمال ساخت، اما خمیا یبرا
 .ان ھم سکوت کردندینکرد و به دنبال آن دانشجو ]ن موضوعیدر ا[

 االت متحدهیموضع بازرگان در قبال ا
 مز آمده است: یورک تایوین ی بازرگان با روزنامه یدر گفتگو

روابط حسنه با  ی استمرار و ادامه یحکومتش برا ی ران از عزم و ارادهیر ایوز نخست«
کا در تھران، در یاالت متحده سخن گفت و تأسف مجدد خود را از حمله به سفارت آمریا

ران ھم گفت: یصادرات نفت ا ی گذشته ابراز داشت. بازرگان درباره ی چھارشنبهروز 
االت متحده را شروع خواھد یا، از جمله ایصادرات نفت به سراسر دن یکشورش به زود

 .١»کرد

 ران را ساخته استیغرب ا
حکومت آن را پخش کرد،  یویکه راد یران، در سخنانیر ایوز بازرگان، نخست یمھد
ران، از ارتباط ما با غرب سرچشمه گرفته یعصاره و جوھر وجود حکومت ا«گفت: 

در تضاد با  یا گانهیھر نوع ب یگناھان وجود دارد که طبق آن نابود یاست. و برخ
 .»است یعت اسالمیشر یمباد
ر عرب یا غیبه طور مطلق با غرب  ج د و سرور ما محمدیس«اضافه نمود:  یو

 .»و پاک ھستند یو ھوس بر یاسالم از ھوو  ج امبریکرد. پ ینم یدشمن
چ نوع تفکر یھھای پارسی و قدیمی فردوسی  قصیدهر از یغ«ن گفت: یھمچن یو
س از تبلور و ظھور انه وجود ندارد. و مفھوم مردم واحد تنھا پیگرا یانه و ملیگرا قوم

  .»غرب، شکل گرفت
 یا ظاھرـد بیجد یکرد اسالمیاد روـجیو ا یر و دگرگونییمنظورش تغ«گفت:  یو

 یخود را در برابر ھر فکر غرب یم درھایتوان یما نم«و سپس گفت: » است یغرب
را  یکه نشستن بر صندل یزمان ی ان خاطرهـخواست در اذھ یبازرگان م .»میببند

ل کردن یتحص«دانستند، زنده کند و اضافه نمود که  یبه غرب و ضد اسالم م یتشابھ
 .»شد ید و اسالم، پنداشته میمخالف با تقل یزیدر خارج چ

                                                           
 ھای عربی. ترجمه روزنامه ١٩/٢/١٩٧٩ -١



 ٢١٩ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ضد غرب و  ینیاست که خم یحات بازرگان در تضاد آشکار با احکام قاطعیتصر
د یبا«ح کرده بود: یدر قم تصر ینین خمیش از ایآن داشته است. سه روز پ یھا یبد

 .١»میروابطمان با غرب را قطع کن

 کایآمر ی االت متحدهیا ی و گماشته مزدور ینھضت آزاد
بیان ه و داھر شـران ظیون ایزیدو دانشجو در تلوھـ . ق  ٧/٢/١٤٠٠خ یارـدر ت
که بازرگان  - ین نھضت آزادیاد کشف شده در سفارت نشان از ارتباط بـکه اسنکردند 

 کا دارد.یآمر ی االت متحدهیبا ا - از مؤسسان آن بود یکی
ن یگفتند که ا یتیشکا ی هیبا تھ یگر نھضت آزادیمھندس بازرگان و رھبران د

 ان شدند.یدانشجو ی قات و محاکمهیھا دروغ است و خواستار تحق صحبت
خود را پس گرفتند. با  یت ھمکالسیصادر کردند و شکا یا انهیان بیسپس دانشجو

با  یل ارتباط نھضت آزادینکه آن دو دانشجو گفته بودند که نزد آنان دالیعلم به ا
بازرگان  ی هیدر قض ینیکردند که خم یآنھا فکر مکا وجود دارد. یآمر ی االت متحدهیا

 کند. یدخالت م
 عبارت بودند از: یان ذکر است که رھبران نھضت آزادیشا
 .ر سابقیبازرگان، نخست وز یمھندس مھد •
 .رانینفت ا یرکل سابق شرکت ملیالن مدافع و مدیه، سرپرست وکیحسن نز •
 .یگذار کارشناسان قانون یعضو شورا یمھندس عزت الله سحاب •

خود را در فرانسه و مخصوصًا با  یالزم به ذکر است که بازرگان مدرک مھندس
 گرفت. یرضا شاه پھلو ی نهیھز

 کالم  خالصه
به  یا نمودن انقالب نظامـبرپ یزر برایاعالم کردند که: ژنرال ھو یشورو یھا رسانه

ح خبر یدار تصح س عھدهیبون از پاریرالدتریورک ھیوین ی تھران رفته است. روزنامه
ل یتبد» ممانعت از«به عبارت » بر پا نمودن«ان نمود که الزم است عبارت یشده و ب

اعالم  یعنیان شود. یب )یو ممانعت از انقالب نظام یریجلوگ(زر یھو ی فهیشود تا وظ
 ارتش. یریگ و کناره یطرف یب

                                                           
A -پاریس  -١ FB (خبرگزاری فرانس پرس)- ١٢/٩/١٩٧٩ی ب  -رویتر. 



 طاعون    ٢٢٠

 

دارش از یش با بازرگان ارتباط داشت و در دیھا پ زر از مدتیز گفت: ھویشاه ن
 .داشته استتماس  یبا و -قبل از رفتن شاه یاندک -تھران

در [ھمگان  یبرا ٧/٢/١٤٠٠اند در  کرده بوده یریگ که گروگان یانیدانشجو
کا با ی، بر طبق اسناد کشف شده در سفارت آمریاعالم نمودند که نھضت آزاد ]ونیزیتلو

را  یقتی، حقینیدخالت خمان پس از ین کشور ارتباط داشته است. سکوت دانشجویا
م، یکه آورد یا ان ادلهیدھد. در م یر نمییران گفته شد، تغیون ایزیتلو ی که از صفحه

ر یا غیم یکا، چه به طور مستقیو دولت آمر ینین خمیب ییمعلوم شد که گفتگوھا
گفتند: بله دخالت  یم که میدیشن یان میگرا اسالم یداده است. از برخ یم رویمستق

ار یکه ما در اخت یلید گفت که دالیار. در جواب بایصورت گرفت، اما به نفع بختکا یآمر
با [و انقالبش بوده است و ھرکس  ینین دخالت به نفع خمیدھند که ا یم، نشان میدار
 د.یم دارد، پس بفرماییگو یبا آنچه م یمخالفت ]لیدل

 میشان با آنها معامله کنیها بر طبق سخن
 یچ ارتباط خارجیھ ینیند خمیگو یم که میریرا بپذ یو نظر کسان یاگر به فرض رأ

م انقالب ھم کًال مستقل است و یریاست تا بپذ ین برائت کافیا اینداشته است، آ
 کا ندارد.یآمر ی االت متحدهیبا ا یارتباط

ران، یر، وزیوز ران ھمچون: نخستید اوضاع و احوال ارکان حکومت ایبا جواب؛
انقالب و  یشورا یو اعضا ینیات و مراجع دیارتش و افسران ارشد آن، آ ی فرمانده

ه نقش داشته باشند، ین قضیشتر آنان در ایم. که اگر بیکن یرا بررس یمجلس مشورت
 ل است. یدخ ]کایارتباط با آمر[ه ین قضیاست که انقالب ھم در ا ین بدان معنیا

 ی لهیم کرد و به وسیخواھان یرا ب یارکان حکومت ین بحث اوضاع برخیا در
آنھا در تھران اعالم  یھا و آنچه که رسمًا از رسانه ین حکومتیمسئول یشھادت و گواھ

ون یدشمن با انقالب یھا حکومت یا برخیاران شاه یشھادت  ی لهیشده و نه به وس
م نمود. پس اگر آنچه که از آنھا نقل شده ی، نسبت به آنھا حکم و قضاوت خواھینیخم
آنان دروغ  یھا شود. و اگر ھم گفته ین حکم بر کل انقالب وارد میاشد، اح بیصح

ات یحات آیآنان بر دروغ برپا شده است و تصر یھا است که رسانه ین بدان معنیباشد، ا
ع و بزرگ یفج یھا دروغ ی هیباشد و کل انقالب بر پا ین ارشد آنان دروغ میو مسئول

 ار تلخ و ناگوار است.ین دو حالت ھم بسین ای، بھترأل استوار است. پناه بر خدا



 ٢٢١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

به  یو در رأس آن بیماری قلب یو یھا یضیاد شده بود و مری؛ سن او زینیاما خم
ئت یحکومت توسط ھ ی ش لب گور بود. ادارهیسراغش آمده بود و به اصطالح پا

قرار  یر آنھا را مورد بررسیکه در ز ییھا تیشخص یعنیانقالب  یران و شورایوز
 دا کرد.یداد، ادامه پ میخواھ

 و جاسوس ساواک ھستند مزدورسه نفر از وزرا، 
ن تھمت زده شده است یم به سه تن از وزرا ایھا: به طور مستق یخبرگزار -تھران

ر، یوز رغم دفاع نخست ین علیاند و ا بوده )ساواک(سابق  یس مخفیکه جاسوس پل
 بازرگان از آنان بوده است. یمھد

 :ر عبارتند ازین سه وزیاعالم کرده که ا یر رسمیغ یھا زارشفرانس پرس بر طبق گ
 .ر تجارتیرضا صدر، وز •
 .یر کشاورزی، وزیزادیمحمد آ •
 .ر بھداشتی، وزیکاظم سام •

که در وزرا صورت  یلیاشاره کرده است که احتماًال آنھا در تعد ین خبرگزاریو ا
 رد، کنار روند.یگ یم

 ]ییو رسوا[ک فضاحت یباره را  نیھا درا العمل تھران خبرھا و عکس یھا روزنامه
 .١ف نمودندیتوص

 ر کنار گذاشته شدند.ین سه وزیعمًال ھم ا
ک یبازداشت شدند.  ینیرو خمیپ یانقالب یھا در گروه یسه نفر به تھمت جاسوس

شدگان در  از بازداشت یکیح کرد که یپاسداران انقالب تصر یمنبع مسئول در فرماندھ
گر از جاسوسان ساواک یو دو نفر د درک مقر خمینی فعالیت می بخش تلکس وابسته به

 .٢بودند
بوده  ییھا آنھا به سبب اختالف آنان با دشمنانشان در گروه یریا دستگیآ سؤال:

گاھ ه یھا مجھول الھو ن گروهیا یا آنھا از سویداشتند  یاست که به آنھا و کارشان آ
 .اند؟! بوده

                                                           
 .٢٨/١٠/١٩٧٩ھا:  خبرگزاری -١

 .١٦/٤/١٩٧٩کونا:  -٢



 طاعون    ٢٢٢

 

 االت متحده یو جاسوس ا مزدور یاسالم یحزب جمھور
 ینیبه امام خم یا نامه -با نفوذ در مشھد ینیعالم د -یتھران یحجت االسالم عل

عضو  یالله محمد بھشت تیران، از جمله آیا ینینوشت و سه نفر از رھبران بزرگ د
کا رابطه دارد و آنھا تالش یآمر ی االت محتدهیانقالب را متھم کرد که با ا یشورا

 بر حکومت مسلط شوند.کنند تا  یم
خ یدر تار یاسالم یجمھور ی ن نامه که روزنامهیدر ا - ن حجت االسالمیا
ر یوز یرفسنجان یالله ھاشم تی، آیالله بھشت تیآ - آن را منتشر ساخت ١٩/١/١٩٨٠

کند که تالش  یبزرگ در تھران را متھم م یامام مسجد یا خامنه یکشور و عل
 یحزب جمھور ی ندهین فارس به عنوان نمایالد عالءد نمودن یا کاندـد بـکردن یم

 ابند.یبر حکومت تسلط  یاست جمھوریدر انتخابات ر یاسالم
 یان مسلمان خواستار کشف و برمالسازیگفت که او از دانشجو ینین عالم دیا

اند که ثابت خواھد کرد که روابط  کا کشف کردهیاست که آنھا در سفارت آمر یاسناد
 یرسم یرعباس انتظام، سخنگویو ام ینین سه رھبر بزرگ دین ایب یمستحکم

کا در زندان است، وجود یآمر یبرا یاکنون به تھمت جاسوس حکومت سابق که ھم
 .١داشته است

ران بود و به طور ین حزب در ای، بزرگتریاسالم یان ذکر است که حزب جمھوریشا
انقالب  یو شوراران یئت وزین حزب بر ھیبود. رھبران ا ینیحزب خم یررسمیغ

ن یشترینده، بیآ یاسالم ین بود که در مجلس شورایتسلط داشتند و انتظار ھم ا
در مشھد مطرح  یبزرگ ینیمرجع د ین اتھام از سویرند. ایار بگیھا را در اخت یکرس

گاھ  ]کایدر سفارت آمر[ان یدانشجو یاز اسناد کشف شده از سو یشد. که با علم و آ
 گفت. یسخن م

 انتظام و بازداشت ویرعباس یام
رعباس انتظام سؤال شد که جواب داد: او یام ی پسر، درباره یاز محمد منتظر

ره ین فرد و غیعلت کنار گذاشتن ا ی درباره یکه از و یست است. ھنگامیونیصھ یفرد

                                                           
 ٢٠/١/١٩٨٠از خبرگزاری فرانس پرس،  -١



 ٢٢٣ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

کشف شد، اما انقالب  یادیز یھا جواب داد: سر نخ یدر صفوف انقالب سؤال شد، و
 .١ز را برمال سازدیچ شبانه روز ھمهک یتوانست، در  ینم

 ن سخن را به انتظام نسبت داد: یفرانس پرس ا
ارد دالر یلیم ٤٠ش از یمت آن بیار دارد، قیکه ایران دراخت  ینظام یھا ییتوانا«

ران در یگانه است!! ایب یھا نیسین و تکنیازمند، مھندسیاز آن ن یاست و نگھدار
نده و به ین کارشناسان در آیر کرده است که ایتدبنگونه یا ین کارشناسان فنیدعوت ا

 یدخالت در امور داخل یبرا یگریا ھر دولت دیواشنگتن  یبرا یا لهیکه وس یشکل
  .٢کشور نشوند، وارد شوند

بازرگان و  یسابق دولت مھد یران اعالم کرد که عباس انتظام سخنگویون ایزیتلو
 ، بازداشت شده است.یالعموم اسالم یت مدعیران در سوئد با شکایر ایسف

ن علت صورت گرفته که یر انتظام به ایون اشاره کرد که بازداشت امیزین تلویا
ارائه  یکا را به تصرف خود در آورده بودند، اسنادیان مسلمان که سفارت آمریدانشجو

 .٣کا، ارتباط داشته استیآمر یبا اطالعات مرکز یداد و یکرده بودند که نشان م

 و جاسوس شاه مزدور یحانرو
ان یعیران را نمود و شین به ایوستن بحریپ یبود که ادعا یکس یالله روحان تیآ

و  ین روحانیب یچ اختالفیدانستند ھ یکه آنھا م یک گفتند. در حالیج ھم به او لبیخل
 ین را در مسجدیتملک بحر یک بار ادعاینکه او یوجود ندارد. مخصوصًا ا ینیخم

ان یعیدر آنجا حضور داشت. و مشخص شد که او سرپرست ش ینیاعالم نمود که خم
 او: ی ھموطنانش را درباره یھا یگواھ یم برخیدر اروپا است. حال بشنو

 سیران در پاریر ایسف
را به  ی، روحانیسخنان یس، امروز طیران در پاریر ایسف یرآالین امیالد شمس

چ وجه یندارد و او به ھ یتیچ مسئولیھ یروحان«شدت مورد ھجوم قرار داد و گفت: 

                                                           
 .١٨/٧/١٩٧٩نشست خبری در ھیلتون کویت در  -١

 .٢٣/٦/١٩٧٩ھا در  خبرگزاری -تھران -٢

بوده  ٣٠/١/١٤٠٠، و پخش آن برنامه تلویزیون ھم در ١/٢/١٤٠٠» السیاسه«ی کویتی روزنامه -٣
 است.



 طاعون    ٢٢٤

 

نه گفته ین زمیست و ھرچه در این ]حکومت یاز سو[ ینیا دی یرسم ی ندهینما
ران در یکه در سفارت ا یادیز یھا ن پروندهیندارد. عالوه بر ا یا هیشود، اساس و پا یم

حکومتش، ن سال، با شاه سابق و یدھد که او چند یس موجود است، نشان میپار
 .١»داشته است یداریمستحکم و پا یھا یھمکار

آن حکومت  یرسم ی ندهینما یران اصرار دارند که روحانیکه مسئوالن ا یدر حال
ن یدھند. پس ا یم )یرآالیام(ر ین سفیا یم که دستور به عزل و برکنارینیب یست، مین

 .صادر شده است؟! ]ر مسئولیک فرد غیاز [ یدستور با چه َحق
وجود دارند که تحت  ینید ییھا تیاعتراف نمود که شخص یمحمد منتظرخ یش

خواھند به انقالب نفوذ و آن را نابود سازند. او به عنوان مثال،  ین، میپوشش نام د
االت متحده ھستند. یو جاسوس ا مزدورو دوستانش را ذکر نمود که  یروحان

که  یدرخالل نشست خبر ین گواھیارعباس انتظام گفت. یام ی طور ھم درباره نیھم
 .٢ل داد، گفته شدیت تشکیلتون کویدر ھ یمنتظر

 یعرب ی به امارات متحده یدارید یت برایران در کویر ایسف ین اردکانیالد شمس
 ی منتشر ساخت، درباره یالفجر صادره از ابوظب ی که روزنامه یرفت و در سخن

ران ندارد و از نظر یدر ا یاست و قدرت یعاد یفرد یروحان«گفت:  یالله روحان تیآ
 .»باشد یرا دارا نم ینیک از القاب دی چیھم، ھ ینید

گردند که روابط  یم یبه دنبال کس یستیونیکا و موساد صھیآمر«اضافه نمود:  یو
 یروحان آقایمطمئن است که  یر گفت که وین سفیاره سازد. یران و اعراب را تین ایب

 .٣»شاه در اروپا بوده است ینید ی ندهیجاسوس ساواک و نما یبرادر روحان

 کا به ما چراغ سبز نشان داد ی؛ آمریروحان
ارتش در دست حدود «ماتش گفت:  یبار ی با مجله ییدر گفتگو یالله روحان تیآ
 کا به انقالب چراغ سبز نشان دادیکه آمر یا بود و از لحظه ییکایھزار مستشار آمر ٤٠

 یزیارتش، چ ییدر توانا - دھد یچراغ سبز نشان مکا به ما یدانستم که آمر یمن م -
ن را یکه ارتش ا یاز شاه نبود. ھنگام یظاھر یرویو پ یک دوستیجز نشان دادن 
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 ٢٢٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

انه، پس یگرا حوادث اخالل یک سریک انقالب قرار دارد، نه صرفًا یبفھمد که در برابر 
 .١»در آغوش مردم قرار خواھد گرفت ]عتاً یطب[

 یسرلشکر توکل
گفتند که  ینیخم ی، مشاور نظامیالله توکل نصرت ی ن خلق دربارهیمجاھد سازمان

مربوط به  ییکایونمان، عضو گروه آمریبا ساواک ارتباط داشته است. رالف ش یو
را متھم به  یکه ارائه داد، و یران در گزارشیدر ا یو ھنر یشخص یھا یآزاد

خواه  یحات گروه آزادیتصرن یبه ا یرانیا یھا کا کرد. روزنامهیآمر یبرا یجاسوس
 یرا به جاسوس یونمان، توکلیش دادند و شینشان دادند و فشارھا را افزا یادیاھتمام ز

 یتوکل ین فشارھا منجر به استعفایکا متھم کرده بود. که ایآمر یاطالعات مرکز یبرا
 .٢از منصبش شد

مشارکت نمود و او را متھم به  یش فشارھا بر توکلیان خلق در افزایسازمان فدائ
در حکومت ابراز  ینمود و از حضور و یساواک و اطالعات مرکز یبرا یجاسوس

 .٣کرد یشگفت

 یقرن یمحمد ول سرلشگر 
شد، خواستار  ی، سرپرست ستاد فرماندھیقرن یمحمد ول سرلشگرنکه یبعد از ا

شاه را دوباره  یھا از گماشته یادیشد و تعداد ز ییکایآمر یبازگشت کارشناسان نظام
ه شاه قرار یعل ینظام ییش در پشت کودتایسال پ ٢٠ ی.. ژنرال قرن به ارتش بازگرداند

 آزاد شد. ]از زندان[کا یآمر ی االت متحدهیا یداشت. سپس با فشارھا
بود و  ]ضد شاه[ق انتشار جنبش یاو با شاه از طر یند که دشمنیگو یان خلق میفدائ

 کا بود.یآمر ی االت متحدهیاو طرفدار و تابع ا
 یاز سو یات ترور ویبزرگ و مھم بود که اگر عمل یھا تیاز شخص یقرن یمحمد ول

 ن مناصب بود.یبه دست آوردن بزرگتر یدایشد، نبود، کاند یگروه فرقان که باعث مرگ و
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 طاعون    ٢٢٦

 

 یبیحسن حب
ام قرار گرفت. ـمورد اتھ یادـیز یاسیس یھا انیھا و جر از جھت یبیحسن جب

 دسامبردر ماه  ٣ ی االت متحده به شمارهیکه در ا یکونترسبا ی ام او در مجلهـنسپس 
ر یمعلومات ز یو ی منتشر شد، آمده بود و درباره یمیالدی به قلم جون کل١٩٧٨سال 

 ارائه شده بود: 
رسمًا  یرفت و ویکا صورت پذیآمر ی االت متحدهیا سوی به یبیدعوت از دکتر حب«

  .»وستیکا پیآمر یبه اطالعات مرکز ١٥/٥/١٩٦٣خ یدر تار
ران و یمجلس انقالب ا یرسم یسخنگو یبیان ذکر است که دکتر حسن حبیشا

 بوده است. یاست جمھورید ریکاند

 یزدیم یابراھ
ھم  ییکایت آمری، ھویرانیت ایل کرد و در کنار ھویکا تحصیسال در آمر ١٦ یو

 است. ییکایگرفت، و ھمسرش اصالتًا آمر
ن اقامتش در آنجا بود و یھا و تظاھرات ضد شاه، در ح تیمسئول فعال یزدیم یابراھ

ک بود ید، صورت داد که نزدیدار شاه از کاخ سفیمشھور، ھنگام د یتظاھرات یزدی
 یھا در آن موقع از موضع انفعال د باال روند. روزنامهیکاخ سف یوارھایتظاھرکنندگان از د

و  یھا، النھار العرب ن روزنامهیا ی کردند از جمله یکارتر، ابراز شگفت ]و کوتاه آمدن[
ن سؤال را مطرح کرد که یبود که ا ٢٠/٥/١٩٧٨خ یصادره در تار ی ، درشمارهیالدول

ر نشده و مخالفت یکرده و با تظاھرکنندگان درگ یریگ نگونه موضعیچرا دولت کارتر ا
 نکرده است.

ن کار یرا در ا ]اش و دار و دسته یزدی[آنھا  ید که چگونه اطالعات مرکزینیب یم
ل یا تحویرا ترور و  یزدیات، یک عملیتوانستند با انجام  یا آنھا نمیگذارند؟! آ یآزاد م

 .کمک کنند؟! یشاه دھند و ساواک را در تحت فشار قرار دادن و
 یابراز شگفت یزدیکا در قبال یآمر ین موضع اطالعات مرکزیستم که از ایتنھا من ن

 .١ن کار اعالم کرده بودندین ھم تعجب خود را از ایمجاھدکنم،  یم
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 ٢٢٧ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

فرمانده سپاه پاسداران انقالب شد  یزدیم یداده شد که ابراھ ین سؤال وقتیجواب ا
ن موضع او یران را نجات داد و ایکا، سفیسفارت آمر ی و با در ھم شکستن محاصره

 گذاشت. یکا بر جاین اثر را در دولت آمریبشتر
به  یاسیرسیو غ یاسیس یھا کمک ی، نقاب از روییکایسناتور آمر مز ابورزق،یج

د یبرداشت. ھمانگونه که کوش -یزدیم یابراھ -در واشنگتن ینیخم ی ندهینما
 وریهخ دوم فیه شاه در تاریکه عل یبازداشت شده را که در تظاھرات یرانیان ایدانشجو

 ر شده بودند آزاد کند.یدستگ ١٩٧٨سال 
 آمده است. ١/٣/١٩٧٩تد پرس در یونای یبا خبرگزار یو یگفتگون مطلب در یا

خارج از کشور  یرانیان اید و دانشجویاسات ی هیس اتحادی، رئیزدیم یسپس ابراھ
از مؤسسان  یکیر امور خارجه و یو وز یشد و پس از آن معاون دولت در امور انقالب

 سپاه پاسداران انقالب شد.
کشورش با  ی عدم قطع رابطه یمسئول بود، ھمواره ندا یزدیکه  یدر خالل مدت

 .١داد یغرب را سر م
 -یدکیلوازم  یادیر زیوارد کردن مقاد یبرا ییکاین آمریبا مسئول ییاو گفتگوھا

با فانس در سازمان ملل و بازرگان با  یصورت داد و و -٥/٧/١٩٧٩ یھا یخبرگزار
 و گفتگو کردند. دارید ١/١١/١٩٧٩خ یر در تاریدر الجزا یکیکراس

 انین جریچند یبرا یزاده جاسوس قطب
و  یاصل ینقش یبود. و ینیاران خمین یتر دهیچین و پیزاده از مرموزتر صادق قطب

 یان متھم به جاسوسیکرده است و از دانشجو یباز ینیخم یرانیاست ایدر س یاساس
مخالف با  یعیش یتندرو یھا گروه یکا شد. ھمانطور که قبًال ھم از سویآمر یبرا

 ، متھم شده بود.ینیخم
او ارائه داد که ما  ی را درباره یق و گزارشیتحق یگل آلمان غربیراشپید ی مجله

 م:یآور یآن را م یھا از قسمت یبرخ
گل آمد یراشپید ی مخصوص خود به مجله ییبایش او با قد بلند و زی... سه سال پ«

مشغول شود و در آن وقت  یاخبار خارج ]ی هیریو تحر[ یتا در منصب مسئول خبرنگار
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 طاعون    ٢٢٨

 

را طرد و اخراج  یدر زمان شاه، و )ساواک( رانیا یس مخفیح داد که چگونه پلیتوض
 .»اند کرده

 کند که:  ین مجله اضافه میسپس ا
، در دانشگاه جرج تاون واشنگتن چوبک تاجر یزاده پسر  قطب ١٩٥٩در سال «

ان خود، عالقه و یکند. او به ھمکالس ینام م، ثبت یپلوماسید ی ل در رشتهیتحص یبرا
دھد و در سال  یح میتوض ییکایبزرگ آمر یماھایدش را نسبت به ھواپیمحبت شد

، یبیون عرب در لیشود و با انقالب یل به دشمن آن میکا خارج شده و تبدیاز آمر ١٩٦٧
 .١»دکن یه و عراق ارتباط برقرار میسور

ر دوم یزاده به عنوان مد ن قطبییه با تعیصدر، حکومت سور یبا وساطت امام موس
و از ھفتاد، موافقت کرد.  ی ل دھهیدر اوا )سانا(س یه در پاریسور یمکتب خبرگزار

زاده  قطب ٢رد.یگ یم خدام شکل میعبدالحل یعنی یا هیر سورین او و وزیب ینجا دوستیا
 ام ھم خادم آنان بود.با حافظ اسد و برادرش رفعت داشت و الخد یقو یارتباط

ک ی، گزارش داد که ١١/١٢/١٩٧٨خ یصادره، درتار ی ک در شمارهیوزوین ی مجله
طبق نظر  -ت مرموزین شخصیستاده است و ایا ینیاالصل، پشت خم یت سوریشخص

 یا دارد. ویتالیفرانسه و ا یستیبا احزاب کمون یقو یروابط - اطالعات فرانسه
 ان خبر.یکند. پا یکار م یبیاطالعات ل ین برایھمچن

 م:یکن یان میر را بیحات زین خبر توضیا ی درباره
روابط  ین در پیدارد که ا یسور یتیاست اما ھو یرانیا یزاده فرد صادق قطب

مذکور  ی ن مجلهیاو به دست آمده است. بنابرا یان با روافض برایرین نصیمستحکم ب
 باشد. یاالصل م یسور یھم گفت که و

را به حافظ  یصدر داشت و او بود که و یبا امام موس یقو یزاده روابط صادق قطب
 س کند.یسانا در پار یر خبرگزاریبدھد و او را مد یت سوریھو یکرد تا به و یمعرف

 یل اقامتش در عراق داشته است و برخی، از اواینیبا خم یقو ین او روابطیھمچن
اران ـن ارتباط خبرنگیارتباط داشتند و ا ینیا خمـدر بغداد ب یخبرنگاران غرب
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 ٢٢٩ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

قطب زاده به آنان  ی هیبنابر توص ینیان با خمـداشت و ارتباط آن یمختلف یھا صورت
 ن کار بود.یانجام ا یبرا

قرار  ینیو روافض که در رأسشان خم ین قذافیاتصال ب ی زاده عمًال حلقه قطب
ان ین مطلب را به صراحت بیا ٥/٤/١٩٨٠خ یھا در تار یبه خبرگزار یداشت، بود. قذاف

 است که گفت:  ین جمله قذافین عیکرد و ا
ن من یاتصال ب ی نکه او حلقهیزاده را قبل از ا د قطبیران، سیا ی ر خارجهیمن وز«

 یبیشناختم. در آن ھنگام ل یس باشد، میدر ھنگام حضورش در پار ینیو امام خم
 »داد. یران، قبل از سقوط شاه قرار میار انقالب ایدراخت یو معنو یمال یھا کمک
با  یداریصدر، در د ی، شوھر دختر رضا صدر، برادر موسیکرمان یحجت یعل

 یبیصدر به ل یموس یحل مشکل اختفا یزاده را برا قطب ینیالحوادث گفت که خم
  .١فرستاد

 خود ذکر نمود. ١٠ ی را در شماره یبیزاده با ل روابط قطب ین الوطن العربیھمچن
ان ین جریچند یزاده برا ک که قطبیوزوین ی ن سخن مجلهیاز مردم از ا یبعض
ان، خود با یدانند که ھر جر یان نمـکنند و اغلب آن یکند، تعجب م یم یجاسوس

رابطه با  یدانند، اما او را مسئول برقرار یھم م یگر ارتباط دارد و گاھید یھا انیجر
 پندارند. یدشمن م

زاده  ن قطبیب یسّر  یداریھا گزارش دادند که د از روزنامه یبرخ ٤/١٤٠٠/ ١٧در 
 رفته است.یو رفعت اسد در فرانسه صورت پذ

 ت بود؟!یدر اثر مسموم یا مرگ طالقانیآ
 ی، از ابتداینیالله خم تیو آ یالله محمود طالقان تین آیب یھا و اختالفات یریدرگ

ن از روابط ید و ھمچنیترس یار میبس یطالقان ییگرا از مردم ینیانقالب وجود داشت. خم
 گر واھمه داشت.ید یگرا از سو چپ یھا ک سو و گروهیاز  یمل یھا خوب او با نھضت

بسته  او یبه رو شھر یت از تھران خارج شد، درھاینبا عصبا یکه طالقان یھنگام
ھزار نفر در آن حضور داشتند.  ٥٠ب دادند که یترت یتظاھرات یشدند و طرفداران و

خود ضد دشمنان خود  یشگیافت، صحبت ھمیگفتن ن یبرا یزیچ ینیکه خم یوقت
 ان نمود: یرا مطرح ساخت و باز ھم ب
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 طاعون    ٢٣٠

 

 .»دست داشتند یت از طالقانیکا و جاسوسان ساواک در تظاھرات حمایاطالعات آمر«
از مردم در داخل و  یاریو تعجب بس یبود و سبب شگفت یناگھان یمرگ طالقان

حزب اسالمی  یئت رھبریعضو گروه مشورت ھ یمحمد منتظرران شد. یخارج از ا
 ران آمد و گفت: یا

به  یستیونیاز جانب جاسوسان صھ یالله محمود طالقان تیمن معتقدم که آ«
ن بردن طرح ترور و ممانعت یاز ب یاضافه نمود: تالش برا یسم، مسموم شد. و ی لهیوس
 ین گفت: با مرگ ویھمچن یگذشته صورت گرفت. و ژوئندر خالل ماه  یترور طالقان از

سم و یالیست و امپریونیسال ضد صھ ٥٠ن رھبران انقالب را که در طول یاز بزرگتر یکیما 
  .١»میمبارزه کرد، از دست داد یپھلو ی خانواده یطاغوت و ضد نظام پادشاھ

 عتمداریینی با شریاختالفات خم
ران یکه او به ا ین روزیست. از اولین یپنھانز یچ یعتمداریبا شر ینیاختالفات خم

 یدارھایدر د یعتمداریگفتند. شر یره آن دو سخن میمردم از روابط بد و ت ی آمد، ھمه
نکرد و تضاد در  ییاست، ابا ینین او و خمیھا از اشاره به آنچه که ب خود با روزنامه

زان اختالفش با او را کم کند و یکرد. اما تالش داشت که م یان میرا ب یشانھا دگاهید
 .یو اسلوب و روش بود، نه در اھداف و مسائل اصل ین اختالفات در مسائل فرعیا ]البته[

 یا سلطه ینیکه به خم یه و قانونیت فقیدر مورد وال ینیبا خم یعتمداریشر
دگاه حکومت و پاسداران ید ی ز دربارهیشاه نبود و ن یکتاتوریداد که کمتر از د یم

کا یاشغال سفارت آمر ی هین در مورد قضیجان و ھمچنیانقالب نسبت به ساکنان آذربا
 در تھران، مخالف بود.

شکل گرفت که  یرین طرفداران آن دو درگید و بارھا بیاختالفات آنھا به قم رس
داد  یرو ییھایریز درگیز نین در تبرید. ھمچنیگرد یشدن تعداد یباعث کشته و زخم

 یمثبت ی جهیچ نتیبا ھم برقرار کردند که ھ یادیز یدارھایان، دیجر ن دویو بزرگان ا
کردند که  یح میتصر یرینش به دنبال ھر درگیاز معاونیک  ھر ای ینیدر بر نداشت. خم

آنھا  یھستند. اگرچه گاھ یعتمداریاران شری یحام ]ایس[ یساواک و اطالعات مرکز
 کردند. یان مین مسئله را بیبه صورت اشاره و نه به صراحت ا ]ارانشیو  ینیخم[
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 ٢٣١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ا یجان ین آذرباین بود که شھر قم را ترک کرده و به سرزمیبه دنبال ا یعتمداریشر
آمد و طرفدارانش به صراحت  یش مین کار او پیا یبرا یمشھد برود، اما موانع

 دارد. یوا م یگفتند که حکومت، رھبرشان را به اقامت اجبار یم
و پاسداران انقالب و  ینیرا که طرفداران خم ییھا از تھمت یدر ادامه بعض

 م:یآور یکردند، م یعتمداریھا، متوجه شر روزنامه
د که حزبش را یخواھ یم یعتمداریسوال شد که چرا از شر یالله منتظر تیاز آ -١

از  ین حزب متشکل از تعدادینکه ایه خاطر اب«منحل کند؟ که جواب داد: 
  .»اند است که به آن نفوذ کرده ییھا یطلبان و ساواک صتفر

ه سوال یفق  تیدر مورد وال ینیبا خم یعتمداریدر مورد اختالفات شر یسپس از و
اه را چگونه به ـگیاـن جیا یعتمداریه نبود شریت فقیر والـاگ شد که در جواب گفت:

 .٣٠/١٢/١٩٧٩خیتار-٢٤ی شماره ».الدويلو النهار العريب« ؟.»آورد یدست م
ب و امام جمعه تھران یو خط یعضو مجلس خبرگان رھبر ین منتظریالله حس تیآ

با  یعتمداریگران نگفت: شریبود. او در جوابش مانند د ینیکان خمین نزدیکتریو از نزد
 یبرا[ن خواست ما یندارد، بلکه ثابت کرد که آن حزب، حزب اوست و ا ین حزب ارتباطیا

است. و در جواب دومش، تالش کرد که از شأن و مقام  یعتمداریشرمتوجه  ]انحالل حزب
 گاه رسانده است.ین جاین انقالب بوده که او را به ایبکاھد و گفت که ا یعتمداریشر

ران داشت. یدر ا ]یو در معرض حسادت[ره کننده یگاه خیقتًا جایحق یعتمداریشر
مورد حمله قرار گرفت و ا ـاش بارھ او در معرض فشارھای شاه قرار گرفت و خانه

ست، بلکه انقالب را ین ین گفته، حق با منتظریاش انداخت. در ا ساواک آتش در خانه
داشت.  یگاه باالتریمقام و جا یا کردند. پس او از منتظرـبرپ یعتمداریو شر ینیخم

 نداشت. ینمود که با بقا و ماندن شاه ممانعت یان میب یعتمداریرا شر یاما مطالب
الله  تیران گزارش داد که آیار اـک ی امهـپرس: روزن فرانس یخبرگزار - تھران -٢

از  یرا با کارکنان ساواک برقرار نموده است. و بعض یروابط یعتمداریشر
ن مطلب بود یانگر ایران آن را منتشر ساخت، بیکار ا ی که روزنامه یمستندات

مده بود که گشت و در آن آ یبرم ١٩٧٨سپتامبر سال  ٢٣خ آنھا به یکه تار
حل مشکالت به کمک  یبرا یداریشاه را به صبر و مقاومت و پا یعتمداریشر

ان زده یاز ساواک یکیق ین حرفھا از طریز دعوت کرد و ایآم مسالمت یراھھا
 شده بود.



 طاعون    ٢٣٢

 

راه «با عنوان  یا شنھادات خود را حول مسئلهیپ یعتمداریالله شر تینطور آیھم
ن روزنامه به یا ی طبق گفته» نجات تاج و تخت و حکومت شاه یانه و اعتدال برایم

 شاه ارائه داده بود.
در  یعتمداریالله شر تیآ یمال یھا که از سوءاستفاده یگرین روزنامه مدارک دیا

در  ینین رھبر دیداشت، ارائه نمود و اضافه کرد که ا یپرده برم یمختلف تجار یکارھا
ال یون ریلیم ٩٠ق مبلغ یاطفاء حر یھا ستمیمربوط به س» اکییال س«شرکت 

 سوءاستفاده نموده است.
ن مدارک را که ین مسئله گزارش دادند که روزنامه، مصدر و منبع ایکنندگان ا دنبال

در مقابل  یرد و انکار یعتمداریالله شر تیآ یاثبات آن مشکل بود، ارائه نداد. اما از سو
 .١ده نشدین مطبوعات دیا

و شاه وجود داشته است. و  یعتمدارین شریب ینگونه روابطیمشخص شد که ا
اد به ـیارات زیبر دادن اخت یمبن ١٩٠٦خواسته که قانون  یاز شاه م یعتمداریشر

بوده و از جمله  یحکومت دموکراس ییاـز خواستار برپیعه را عودت کند و نیمراجع ش
 شد، نبوده است.با ھا الله تیآ ا حکومتیه یت فقیحکومت وال که بدنبال یکسان

او  یکند که ژنرال ناصر مقدم برا ین مطلب اشاره میشاه در خاطراتش به ا
گونه او را  نیشاه ھم(نقل کرد  ینیبارز د یھا تیاز شخص یکیاز  یشنھادات مھمیپ

، یرحکومتیت غین شخصیشنھاد ایو بنابر پ )از او ببرد ینکه نامیوصف کرد بدون ا
کند،  یرا راض ینیاصالحات خاص، که رجال د یبعضد آموزگار تالش کرد که یجمش

 قمار انجام دھد. یھا نوھا و مکانیو بستن کاز یم ھجریه بر تقویمانند تک

 عتمداری که بود؟یق شریسی و رفیفرد انگل
 ر را درج کرد: ین عنوان خبر زیصادره از فرانسه، تحت ھم» المستقبل« ی روزنامه

ران شاھد آن یجان در ایآذربا ی تخت منطقهیپاز یر که شھر تبریبعد از حوادث اخ«
الله  تیو آ ینیالله خم تین طرفداران آیب یدیآن زد و خورد شد یبود و ط

جون کوبر متمرکز شد  یعنیبور  یسیفرد انگل سوی بهھا  داد، چشم یرو یعتمداریشر
 کرد. یکار م یعتمداریالله شر تیکه به عنوان مترجم آ
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 ٢٣٣ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

که  ییھا استیس یجون کوبر در راستا یقیحق ن در مورد نقشیمحقق یبرخ
وجو نمودند. جون کوبر مسلمان شده بود و به دنبال  کرد، پرس یان میب یعتمداریشر

 .١»ران و در مدارس قم بودیا یھا ن اسالم در دانشگاهیدروس د

 عتمداری دائمی شدیاقامت اجباری شر
روز چھارشنبه  یعتمداریالله شر تیفرانس پرس گزارش داد که آ یخبرگزار

ارانش یشد، با  برگزار می ینین حسیکه ھر سال به مناسبت اربع ینتوانست در مراسم
از  یعتمداریگفتند: شر یح ھر نوع علتیبدون توض یرانیا یھا یدار کند. خبرگزارید
 دار با او نباشند.یارانش خواسته به دنبال دی

ان در مورد احتمال ریدر ا یعاتیشود که شا یمطرح م یحات در حالین تصریا
دا کرده یرواج پ ]یعتمداریشر[ یو انقالب ینیمقامی د یھا تیفعال یکاستن از آزاد

 "٧/١/١٩٨٠کونا -ب نشده است."تھرانیا تکذیو  یعات نفین شایاست. و تاکنون ا
پخش کرد که در آن  ٢٥/١٢/١٩٧٩خ یرا در تار یعتمداریو بغداد سخنان شریراد

شده است و  یندارد و مجبور به اقامت اجبار یران فرقیدر ا یک زندانیگفته بود او با 
 پاسداران انقالب منزلش را تحت کنترل دارند.

ز ارکان و بزرگان انقالب یران. و آنان نی، رھبر انقالب اینیخم ]تیشخص[ن است یا
 یباز ینیکا ھمراه خمیکه دولت آمر یران و نقشین است اسرار انقالب ایران ھستند و ایا
 کنند. یم یفا و بازیزر با بازرگان و فرماندھان ارتش ایکه ژنرال ھو یز نقشیکنند. و ن یم

د ییو انقالبش را تأ ینیچگونه، ھمچنان خم یاسالم یھا جماعت یپس رؤسا
 .کنند؟! یم

 .خوانند؟! یشان میھا ب بر مردهیچگونه نماز غا
توافق حاصل  ینیکرده و بر خم یچگونه اختالفات اھل سنت با آنھا را بازساز

 .کنند؟! یتوافق نم )ینیر از خمیغ(ن یریکنند، اما بر سا یم
در مورد  ینیدر انقالب وجود دارند، اما خم یمبھم یتھایند بله شخصیگو یم یگاھ
ز یستاد. قبًال نیشان خواھد اینده جلویداند و در آ ینکه میا ایداند،  ینم یزیآنھا چ

داده است. پس  یم عامر و صالح ناصر رویعبدالکر یانت از سویگفتند: خ یون میناصر
 م: ییگو یم یاسالم یھا به آنھا و رھبران جماعت
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 طاعون    ٢٣٤

 

 یا دارد و به اندازه ییاست و ھوش و ذکاوت باال یقو یتیبا شخص یفرد ینیخم«
گاھ ارزش پنداشت. او حرف اول را  بی ده گرفت ویشود آن را ناد یدارد که نم یآ

با آنھا تعامل  یطوالن یسالھا یکه ط یست از اوضاع کسانزند. پس چگونه ممکن ا یم
زر و ارتباط یم که او از روابط بازرگان با ھویخبر باشد؟ چگونه قبول کن یداشته ب

  .»خبر است یب ]ایس[ یمشاورانش با اطالعات مرکز

َها َ� َ�ۡعَ� ﴿ بَۡ�ٰرُ فَإِ�َّ
َ
ُدورِ ِ�  ٱلَِّ�  ٱلُۡقلُوُب َوَ�ِٰ�ن َ�ۡعَ�  ٱۡ�  .]٤٦[الحج:  ﴾ٱلصُّ

ھا  نهیدرون س یھا ن دلیه اکگردند، و بل یور مکه کستند یھا ن ن چشمیه اکچرا «
  .»شوند ینا میه نابکھستند 

 ران یری سفیگروگان گ
کا را اشغال کرده و کارکنان آن را به ی، سفارت آمریرانیان ایاز دانشجو یتعداد

کند.  ید مییان را تأین اقدام دانشجویا ز اعالم کرد کهین ینیگروگان گرفتند. خم
اصرار داشت  یرانیرفت. طرف ایکا صورت پذیران و آمرین دو حکومت ایب ییگفتگوھا

 ل دھد.یران تحویکا شاه را به حکومت اینکه آمریکند، تا ا یھا را آزاد نم که گروگان
، طبق یاسالم یھا جاد کرد. و جماعتیرا در جھان ا یادیز ین اقدام سر و صدایا

 یو یبرا یروزیو پ یرا قھرمان ین کار ویکردند و ا ینید خمییعادت خود شروع به تأ
 کا در منطقه دانستند.یآمر ی االت متحدهیا یبرا یو سرکوب و شکست

ان یکا را بیآمر ی االت متحدهیبا ا ینیل و برھان ارتباط انقالب خمینکه با دلیبعد از ا
م یخواھ یم. و مین موضوع نداریاد به ایو زع یپرداختن وس یبرا یم، رغبتیکرد

 م:یان کنیر را بیمالحظات ز
 ]قاعدتاً [ران یداد که انقالب ا یرو یطیران در شرایات گروگان گرفتن سفیعمل -١

داشت، چرا که انقالب و  ید مین کار نبایز از این یبرد و ھدف یاز آن نم یا دهیفا
ز یانقالب ن ین اعضاید و بیکش یاز ھر سو زبانه م یداخل یھا و آشوب یریدرگ
و  یعتمدارین شریش آمده بود مثًال اختالفات بیپ یھا و تعارضات یریدرگ
 یک سو و حزب جمھورین بازرگان و طرفدارانش از یو اختالفات ب ینیخم

ن پاسداران انقالب و یز اختالفات بیگر. و نید ییو طرفداران آن از سو یاسالم
 گرا. چپ یھا گروه شتریو ب یعتمداریطرفداران شر



 ٢٣٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

آن، مطرح بود و خود  یانتخابات برا یو برگزار یقانون اساس ی ن مسئلهیھمچن
و طرفدارانش  ینین خمیبود. بنابرا یریاختالفات و درگ یبرا یدانیز مین قانون نیا

کا که یآمر یخطر خارج سوی بهردم را ـشتر میزدند که توجه ب یدست به اقدام مھم
و  ]مردم یاز رأ[در گذراندن قانون  ینیکرد. خم یکند، جلب م ید میران را تھدیا

ھا در  یرید انقالب و دور کردن بازرگان و دور کردن توجه مردم از شدت درگیتجد
 موفق شد. یمسائل داخل

ران یشتر نبود، اگر حکومت ایب یلم ساختگیک فی یریگ ات گروگانیعمل -٢
کرد و اگر دولت  یل میانقالب تعط یکا را از ابتدایگفت، سفارت آمر یراست م

ات تجاوزکارانه یک عملی یریگ ن گروگانیکرد که ا ینگونه برداشت میکا ایآمر
مواجه  یچ مشکلیکا با ھیران در آمریکرد، اما سفارت ا یاست، مقابله به مثل م

اه ھزار نفر آن دانشجو ـبودند که پنج یرانیش از صدھزار ایکا بینشد. در آمر
 ه آنھا انجام نداد.یعل یچ کاریکا ھیآمر ی االت متحدهیبودند و ا

ھا را در نیویورک به عنوان مقابله به مثل  توانست چند برابر تعداد گروگان یکا میآمر
 بازداشت کند.

ا ارتش جرار و مھلک خود و ـکا داد تیالزم را به آمر ی بھانه یریگ ن گروگانیا -٣
 یعرب یاـیروھا در درین نیاورد. و ایج بیخل ی خود را به منطقه یامکانات جنگ

را در  ییاـھ گاهیکا پایشد که آمر یند و قطعمستقر شدج یخل یھا و آب
 یریگ ات گروگانیا برپا خواھد ساخت. عملیو کن یالـان، سومـعم یھا حکومت

 ل نمود.یکا تسھیآمر یران، برایا ی ر پوشش محاصرهیھا را ز گاهین پایجاد ایا
کا را ھنگام یآمر ی االت متحدهیسفارت ا ینیون خمیبود که انقالب یعیم طبیگفت -٤

رند و به او یکا را بپذیا آمرـب یپلوماسینکه دیل کنند اما ایآغاز حکومتشان تعط
ن کار خلق و یانت کنند، ایدھند و سپس خ ]عدم تجاوز به آن یبرا[نان یاطم
 شود. یخته مک قھرمان سای یست، پس چگونه از ویک مسلمان صادق نی یخو

ک سو و یو حکومتش از  ینین خمیب یو پنھان یسّر  یھا یگفتگوھا و ھمکار -٥
ن یھا به ا از روزنامه یگر برقرار بود. که بعضید یکارتر و دولتش از سو

 ھا اشاره کردند. یھمکار



 طاعون    ٢٣٦

 

ن صدر برقرار بود و آنھا یو ب ینین کارتر و خمیب یپنھان یروابطگوید  می کلیھ
مز یتا یای که ساند ن را در مقالهیکل ایھ -د ھا، توافق کردن گروگانبرای آزاد کردن 
 د.یگرد ]و منتشر[ترجمه  یعرب یھا ، در روزنامه٤/٢/١٩٨٠خ یو در تار -منتشر کرد گفت 

 سوی بهز گزارش داد کارتر حداقل سه فرستاده یسکو اکرامیسانفرانس ی روزنامه
 .)١٦/٢/١٩٨٠خ یتار(کا روانه کرده است. یآمر یپلوماسیق دستگاه دیاز طر ینیخم

 یدر فرانسه رو یزاده با فانس که به صورت پنھان دار قطبین از دیھا، ھمچن روزنامه
 یکا و فردیکه مسئول امور سفارت آمر ین جلساتیداد، گزارش دادند و ھمچن

 ست.ن در تھران صورت داده ایاز مسئول یران با تعدادیا ی در وزارت خارجه )پناھنده(
ن است یآن ا ی شاه کشف خواھد شد و خالصه ]قتل[راز و رمزی در مورد موضوع 

کشتنش در عمل  یبرا ینین کارتر و خمیب یکه شاه بعد از آنکه دانست توافقات
 رد، از پاناما به مصر فرار کرد. الله أعلمیگ یل او به تھران دارد شکل میا تحویو  یجراح

 نییھا و انقالب خم ستیکمون
ان او را یھرگز جر یدر مدت اقامتش در فرانسه به صراحت گفت که شورو ینیخم

است که از حکومت شاه سود  ییھا از جمله دولت یکمک نکرده است. چرا که شورو
 .١ُبرد یم

»  برافدااول  ی ان کرد که در صفحهیرا ب یحاتیگنف تصریدبریونیقبل از رفتن شاه 
را مورد حمله قرار داد و گفت که کار او مربوط به خودش  ینیمنتشر شد و در آن خم

 .٢باشد یشورو یاز سو یگونه کمک چید منتظر ھیاست و نبا
وانه است. ید یفرد یان نمود که ویرا مورد ھجوم قرار داد و ب ینیو مسکو خمیراد

است که از وجود شاه بھره  ییاز جمله دولتھا یکه شوروگفت  می راست ینیخم
نفر کارشناس  ٥٠٠٠ران یبا شاه کامًال مستحکم بود. آنھا در ا یوابط شوروبرد. ر یم

 یبرق و کشاوررز یھا ستگاهیو ساختن سدھا و ا یعیگاز طب یھا ستگاهیداشتند که بر ا
ان یمنتشر ساخت ب یکه بانک موسکو نارودن یشرفته اشراف و تسلط داشتند. ارقامیپ

                                                           
 .٨/١٢/١٩٧٨کویت در  »الوطن«-١

  .١٣/٤/١٩٧٩تاریخ  ١١٧١شماره  »الحوادث« -٢



 ٢٣٧ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

و  دیون دالر رسیلیم ٢١٨ران به یا ه بهیصادرات روس ١٩٧٦کند که در سال  یم
 .١ون دالر بودیلیم ٢٢٧واردات آن 

 یگیکه در ھمسا ییدر جا یاسالم ینبود که جمھور یپس به مصلحت شورو
مستحکم  ی نهیو ک یروز و برپا شود و بر دشمنیاست، پ یبا شورو یاسالم یکشورھا

با اسالم افزوده شود. به خاطر تمام موارد  یستیکمون یو ِعلمان ین تفکر الحادیب
 ینیاران خمیران را مورد ھجوم قرار دھد. و یانقالب ا یست که شورویب نیالذکر عج فوق

اتشان گفت: اگر یاز آ یکیکه  ییا جاـھا را مورد تھاجم و حمله قرار دھند. ت ستیز کمونین
نجاست پاک کنم. بازرگان م تا آن را از یشو یست دست دھم، دستم را میک کمونیا ـب

حزب توده برخاست و  یو مخالفت و رسواساز یز به دشمنیر حکومت موقت، نیوز نخست
 .٢متھم کرد یر شورویاتحاد جماھ یبرا یانت به مصدق و جاسوسیآن را به خ

که  »ییبرافدا«ر کرد و در ھمان ییتغ یران، موضع شورویبعد از رفتن شاه از ا
 نگونه نوشت: یر داده بود، ارا مورد ھجوم قرا ینیخم

و (ان یدر مخالفت با طغ یخوب یخیران، شھرت تاریکه رھبران ا یبراست«
شاه که مورد  یدارند، آنھا ھمواره به خواست مردم با حکومت استبداد )ھا یطاغوت

 .٣»روز شدندینکه بر آن پیکرده تا ا کا بود، مخالفت مییت آمریحما
خ یعه، در طول تاریان کرد که شیب »یانورین کینورالد«ساله حزب توده،  ٦٣س یرئ

ن یب ین تناقضیک داشته است. بنابرایدموکرات یھا و اصول شهیل خود ریطو
گر یکدیاسالم وجود ندارد. بلکه آن دو با  یو مضمون اجتماع یعلم یستیالیسوس

 .٤اشتراک دارند
خلق به سفارت ان یفدائ ی ات حملهیو حزب توده از عمل یر شورویاتحاد جماھ

 یبا بعض یکا در ھمکاریتاس گفت اطالعات آمر یکا ابراز برائت کردند و خبرگزاریآمر
 ات نقش داشته است.ین عملیساواک در انجام ا یایگرا و بقا چپ یھا از گروه

                                                           
 .ھمان -١

 .٢٦/١/١٩٧٩تاریخ  ١١٦٠شماره  »الحوادث«-٢

 .٢٨/٢/١٩٧٩لوموند فرانسه در تاریخ  -٣

 .١٠٨صادره از پاریس شماره  »الوطن العربی«-٤



 طاعون    ٢٣٨

 

ن ین کرد که در آن از وجوه تشابه بین مسلمیدر ب یع کتبیشروع به توز یشورو
ز در کتاب خود تحت عنوان یان خلق نیو اسالم بحث کرده بود و فدائ یستیتفکر کمون

 سوی بهھردو  ،یستیاعالم داشتند که اسالم و تفکر مارکس» کردن عدل راه حکومت«
 .١ک مذھب ھستندیـ به قول خودشان ـ ھردو  کنند و یدعوت م یعدالت اجتماع

 ر موضع شوروی و حزب تودهییچگونگی تغ
ان یم، بلکه قبل از ما فدائیکن یتعجب م یر موضع شوروییاز تغم که یستیتنھا ما ن

ر یشتر تحت تأثیکه ما را ب یزیب پنداشتند و گفتند: چیخلق، موضع حزب توده را عج
توده نسبت به  یستیحزب کمون یزدگ جان و ذوقین است که ھیدھد ا یقرار م
ن باعث تعجب و یا ایباشد. آ یات میو آ ینیشتر از افراد متعصب دی، بیاسالم یجمھور

  .٢گردد؟ ینم یمطرح شدن سؤاالت
اد یر پاکستان در تھران به خاطر مشاغل زیرفتن سفیاز به حضور پذ ینیک روز خمی

استقبال کرد و  )نوگرادفیف( یر شورویکه در ھمان روز از سفیسر باز زد، در حال
 ٣ب داد.یترت یبا و یطوالن یدارید

ران برگشتند و یبه ا یمتضرر نشد. کارکنان شورو ینیاز انقالب خم یشورو
ران را یز انقالب ایج نیخل یھا ستیران، از سرگرفته شد. کمونیبه ا یعیصادرات گاز طب

ن یت و بحریکو یھا ستیمن و کمونیخواھان  یون عمان، دموکراسید کردند. انقالبییتأ
 د خود را اعالم داشتند.ییھم تأ

گرا را  واپس یھا، عاِلم ستین است چگونه کمونیشود ا ینجا مطرح میکه در ا یسؤال
شان او را مورد حمله و تھاجم قرار داده و به تعصب داشتن یوھایکنند که راد ید مییتأ

 .کنند؟! یمتھم م
و  أل اللهکند که جنگ با  یبرقرار م یخوب با حزبی الحاد یروابط ینیچگونه خم

 .ان و رسوالنش را شعار خود ساخته است؟!یاد

                                                           
 .٤/٣/١٩٧٩در  ١٢٣ی اکتوبر شماره  مجله -١

،در دیدار مسئولی از رھبران فدائیان خلق با ھدی ١٣/٤/١٩٧٩در  ١١٧١شماره  »الحوادث« -٢
 .حسینی

 .١/٥/١٩٧٩کویت در  »الھدف« -٣



 ٢٣٩ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ھا مسلمان را در  ونیلیکند که م یم یھمکار یبا حزب و حکومت ینیچگونه خم
عبادت و از نماز و روزه  یآنھا را از داشتن آزاد ی ماندهیانقالب سرخش نابود کرد و باق

 .و حج محروم ساخت؟!
س حزب توده نکته و راز یست. رئیاد نیز یھا دن سؤالیبه تعجب و پرس یاجیاحت

 ما مکشوف ساخت. یم برایکه آن را ذکر کرد یحاتیرا در تصر یمھم
دات درخور حال آنھا را ھمچنان ادامه دھد. یین است که تأیھا ا ستیکمون ی نقشه

شود. از جمله  یآنھا محسوب م یبرا یا ک مرحلهیک تاکتین به علل گوناگون یکه ا
کنند که با  یم برند و با آنھا مقابله ین میرا از ب ییھا گروه ینیون خمینکه انقالبیا

شده و به خود آنھا  ینیک سو متوجه خمین سرکوب از یدارند. و ا یھا دشمن ستیکمون
ن به یشود که ا یگر مید یگر مانع و سدی برای دشمنید ییکند و از سو یضربه وارد م

کند تا صفوف  ین فرصِت به وجود آمده آنھا را کمک میھاست و ا ستیمصلحت کمون
خود را ببرند و باعث  ی ط به وجود آمده استفادهیو از شرا کرده یخود را بازساز

 ی ک جبھهیل یابند که با تشکیرا ب یدیاران جدیشود تا آنھا بتوانند طرفداران و  یم
 را دور بزنند. ینیاران تندرو خمی، یمل

ھا بتوانند از آن استفاده کنند. از جمله  ستیوجود داشت تا کمون یا برنده یھا برگه
 یدکتر سنجاب یمل ی طور جبھه نیکرد. ھم یم یُکرد که با آنھا ھمکار یگرا حزب چپ

ارانش استعفا کرده بود. و یو  ینیخم یکتاتوریل مخالفت با دیکه از دولت موقت به دل
گراھا و  به چپ یکرد و بارھا دادن آزاد یگراھا گفتگو م که با چپ یالله طالقان تیز آین

  .١حزب توده را خواستار شد
 یگیجان که در ھمسایران فعال شدند. در آذربایھا در مناطق حساس ا ستیکمون

ران و ین کارکنان نفت در جنوب این کردھا و بین بیقرار داشت و ھمچن یشورو
 ھا. ان دانشگاهیدانشجو

توانند از  یتوانستند حکومت کنند، اما م ینم ییھا به تنھا ستیدرست است که کمون
س ین راستا رئیابند. در ھمیمنه و تسلط یخواه بر آن ھ یاسدموکر یمل ی ق جبھهیطر

                                                           
 .٢٠/٤/١٩٧٩خبرگزاریھا  -١



 طاعون    ٢٤٠

 

ز به یآم مسالمت یھا راهاز ا ـند، میب یزی نمیخونر یبرا یحزب ضرورت«حزب توده گفت: 
 .١»خواه را مطرح ساخت یدموکراس یمل ی ز شعار جبھهین یانورـیم. کیرس یاھدافمان م

 کند اری مییھا را  ستینی کمونیانوری: خمیک
که  یتوده در سخنان یرانیو ا یستیس و نفر اول حزب کمونیرئ یانورین کینورالد

ان یمنتشر ساخت، صراحتًا ب ١٨/١/١٩٨٠خ یآن را در تار» بزا بادساجین« ی روزنامه
 دارد. ینیالله خم تیآ یھا استیبا س یکامل یکرد که ھمکار

در  یی کنون مسئلهن یمھمتر یستیالیامپر ی خاطر نشان ساخت که مبارزه یانوریک
اکنون  ن که ھمیبه روشی مع یرات اقتصادییرود و اضافه کرد که تغ یران به شمار میا

استوار کردن  یان است، به نفع مردم است و گفت: حزب ما برایران در جریدر ا
 کند. یتالش م )یرات اقتصادییتغ(ن طرح یا یھا شهیر

کند،  یکه حزب آن را منتشر م یا در مورد ممانعت از روزنامه یدر جواب سؤال
اکنون با  ر ما بر مردم اعتراف کرده است و او ھمیبه تأث ینیگفت که خم یانوریک

 کند. ین کار را میکند، ھمانطور که مجلس ا یکامل م یما ھمکار یھا تیفعال
م به یرا که امروز دار یچ وقت این آزادیان کرد که حزب ما ھیس حزب توده بیرئ

تالش و  ینظام پادشاھ یایاـسم و بقیالیضد امپر ینیو اضافه کرد، خمآورد  یدست نم
 .٢ک استیدموکرات یحکومت ییکند و خواستار برپا یمبارزه م

 ]نیفلسط[ران و سازمان آزادی بخش یانقالب ا
 عبدالناصر را در اذھان زنده ساخت. یغیو تبل یه، اسلوب دعوتضانقالب راف 

 ونند.یجوانان عاشق انقالب و انقالب ی انقالب است و چرا که مسئله -
ن یرا از ب یامپراطور ی دهیشرفته است که نظام گندیپ یک جمھورین انقالب یا -

 کشد. یرا به دوش م یستیالیگرا و امپر واپس یھا ت جنگ با حکومتیبرده است و مسئول
 یمدان اسالیک میجاد یا یآن. انتظارھا برا ی ز تشنهیاست و امت ما ن یو اسالم -

 شده است. یگرداند طوالن یامت باز م یکه خالفت را برا یک انقالب اسالمیو 
 کا است.یالسم آمریست و امپریونین انقالب ضد استعمار صھیا -

                                                           
 رگ طالقانی نوشته شده است.،این گزارش قبل از م١٠٨شماره  »الوطن العربی« -١

  .١٩/١/١٩٨٠خبرگزاری فرانس پرس  -٢



 ٢٤١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

د یوی، کمپ دژنو یھا مانیدھد و پ ین را سر میکل فلسط یآزاد ین انقالب ندایا -
 کند. یو قدس را قبول ندارد و با آن مخالفت م

ز شده یده و کاسه صبر لب ریھا منتظرش بودند فرا رس ینیکه فلسط یروزا الله، ی
 .آنھا آزاد خواھد ساخت!!! یل را برایفا و الجلیقدس و ح ینیاست! خم

به تھران رفت و بوس  انقالب یروزیک پیتبر یبود که برا ین کسیاسر عرفات اولی
 گفت:  ینیمشھور خود را نصار صورت رھبر انقالب کرد و در گفتگو با خم یھا و ماچ
 ینیز ھست و ما امام خمی.. انقالب ما ن ستیران نیمردم ا یران فقط برایانقالب ا«

دل کاسترو ھم یھا را به ف ن حرفیاسر عرفات ھمی -م یدان یرا رھبر و بزرگ اول خود م
در قدس  یبلکه اماکن مقدس و مسجداالقص ست،یی او ن هیر سایران زیو فقط ا -زد 

 .١»ردیگ یاو قرار م ]امر[ز تحت ین
 یا روت و اطراف آن به تکهیان در بینیفلسط یاـھ گاه مهیخ ١١/٢/١٩٧٩خ یدر تار

 یھا با اسلحه ییر ھوایت یھا و شھروندان لبنان ینیل شده بود. فلسطیاز آتش تبد
 کردند. یک میشل ینیانقالب خم یروزیاز پ یگوناگون به نشانه شادمان

را فراموش  یو باطن یبخش، نقش حافظ اسد رافض یا رھبران سازمان آزادیآ
ھا و  ینیدر مقابل فلسط ]در لبنان ینصران یگروھ[اند که چگونه ھمراه با موارنه  کرده

 مسلمانان لبنان قرار گرفت؟
وقت ورود ارتش  که یانت صدر به خودشان را فراموش کردند، ھنگامینکه خیا ای
انش که در ارتش لبنان یوست و به جنبش امل و لشکریبه خاک لبنان به آنان پ یرینص
 ییھا کاال ینیفلسط یوندند؟! تا چه زمانیه بپیبودند دستور داد به ارتش سور یغرب
 .خواھند ماند؟! یدر جھان عرب و اسالم باق یرھبر یبرا

نده خود در تھران یمعروف را به عنوان نماگر  آشوب ،حسن یھانبخش،  یسازمان آزاد
 .ردیقرار بگ ینیتحت اسم حرکت خم ای مجموعه یبه عنوان سخنگو و نیزقرار داد 

 یر خجالتیز ی ان جملهیش از بیاز اظھار نظرھا یکیخود و در  یاو از سخنران
 .٢»نیو پس فردا فلسط ]م رفتیخواھ[ه یترک ]به سراغ[فردا «د و گفت: ینکش

                                                           
 .٢١/٢/١٩٧٩عربی  ھای از روزنامه -گاردین  -١
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 طاعون    ٢٤٢

 

است که حرکت  ین نقشیاست. و ا یران رافضیا یدتیاھل سنت دشمن عق ی هیترک
خواھد  یران میخواھند. ا یبخش م ی، انجام آن را از سازمان آزادینیو گروه خم

ر خود یبه تسخ ،ھا را ھمانگونه که جمال عبدالناصر قبًال به چنگ خود آورد ینیفلسط
اض، عمان، دمشق و بغداد را یر یآزاددرآورد. و به آنھا سفارش و اشاره کند که ندای 

 ن سردھند.یفلسط یقبل از آزاد
 ن است:یشود ا یکه مطرح م یسؤال

 ن اقدام و مشارکت خواھد داشت؟یران در آزاد کردن فلسطیا درست است که ایآ
ران و یبر زبان رھبر انقالب ا ]یبه طور ضمن[ن سؤال بدون صراحت یجواب ا

انقالب  یروزیکه بعد از پ یدارین دیدر اول ینیمشد. خ یجار یعتمداریش شریھمتا
 با عرفات داشت، گفت: 

فا خواھد نمود که از یا ین را ھنگامیفلسط ی هیران نقش خود در قضیا«
 .١»ابدی ییماندگان شاه، نجات و رھایباق

ن یان به اینیفلسط ی به انتفاضه یز از دادن ھرگونه کمکین یعتمداریالله شر تیآ
ان کرد یگذارد عذرخواست و ب یرا دارد پشت سر م یط سختیاآلن شراران یل که ایدل

 .٢اج داردیران خود به مساعدت و کمک احتیکه ا
ماندگان یران ھنوز از باقیادی سپری شده است و ایھای ز گذشته و سال یادیزمان ز

 افته است.ین ییبه عرفات وعده داده بود، خالص و رھا ینیشاه، ھمانگونه که خم
شتر ین شد،گفت که بیخشمگ یعتمداریاز شر ینیکه خم یھنگامخصوصًا 
شد،گفت  یعصبان یکه از طالقان یاران او از ساواک ھستند. و ھنگامیطرفداران و 

 کا ھستند.یکنند از اطالعات آمر یکه به خاطر او تظاھرات م یشتر کسانیب
است. و  دنش نامعلومینامشخص و زمان فرا رس یا به عرفات، وعده ینیخم ی وعده

و  ینیچون خم یکه دشمن یبر تو باد، ھنگامو شادمانی ل بشارت یاسرائ یتو ا
 .!!!یدار طرفدارانش
ھا را متھم کرد  ینیحکومت ظاھر شد و فلسط یرسم یر انتظام سخنگویسپس ام

 یران برایا یکنند. و ھرگونه آمادگ یش و جستجو میرا تفت یرانیا یھا و بازارھا که خانه

                                                           
 .٢٠/٢/١٩٧٩خبرگزاریھا  -١
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 ٢٤٣ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

کودتا در «ب کرد. سپس در جمع خبرنگاران گفت: یبه آنھا را تکذ یکمک ماد
ن و یھمسو ھستند که سرزم یداده که با ملت یطلبانی رو ییجدا یخوزستان از سو

 »]انینیفلسط[ ک مردم ندارند.یتحر یبرا ییجا
زاده سؤال  و قطب یزدیر انتظام و یدگاه امیحسن در مورد د یکه از ھان یھنگام

 آنھا با انتفاضه را انکار نکرد و تنھا گفت: یدشمن یشد، و
مسلط بر ما است  یریران شمشیاست. ا یعرب یھا حکومت یران بھتر از بعضیا«

 .»پس با ماست
ج سؤال شد، یو خل یر عربیجزاران و در مورد یدر مورد انقالب ا یکه از و یھنگام

 گفت:
رھبران و دولتمردان حات یر خواھد کرد و تصریین مواضع بعد از انتخابات تغیا«

 .١است یکیاظھاراتی تاکت ]صرفاً [حات شاه ندارد یبا تصر یتفاوت ]ظاھراً [د که یجد
است گمراه کردن، دغل و یبخش س یحسن و عرفات و رھبران سازمان آزاد یھان

اش را از دست داد،  دهیمان و عقیا کس  ھر دھند. یخود را ادامه م یمغز یشستشو
 اذ بالله.یداده است. العزش را از دست یھمه چ

 ران یکان و انقالب ایوات
 در سراسر جھان نوشت که در آن آمده بود: یرا خطاب به نصار یا نامه ینیخم

م را با یبن مر یسیم عیکه تعال یون، کسانیھا و رھبان شین و کشیسالم بر رجال د«
ان یحیمس بخشند. و سالم بر یخود دارند و به درون گناھکاران و دشمنان آرامش م

 .» نوشند یح میم مسیتعال ی که از کاسه ی، کسانیدوستدار آزاد
بن  یسیم عیتعال یون نصرانیھا و روحان شیمعتقد است که کش ینین خمیبنابرا

م از یبن مر یسیم که عیکه ما مسلمانان معتقد یم را با خود دارند. در حالیمر
 که آنھا مشرک و کافرند.زار است، چرا یو ب یمبر یون نصاریھا و روحان  شیکش

 ندارد. ج مان رافضه به محمدیبا ا یم فرقیبن مر یسیبه ع یمان نصاریا
 : دیگو ینگونه میاش ا در ادامه نامه ینیخم

ران شما را مورد خطاب قرار یمردم ا ی، من از سویحیمس یھا فرزندان امت یا«
مردم ما  یمقدس خود، برا یدھایتان در عیھا خواھم که در عبادت یداده و از شما م
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 طاعون    ٢٤٤

 

ر و توانا یان قرار دارند. و از خداوند بزرگ مرتبه و قدیر آتش طاغوتید، چرا که زیدعا کن
 .»ن مردم را نجات دھدید که ایبخواھ

و عبادت [خوانند  یالقدس نماز م پدر و روح یدارد که برا یکسان ید به دعایام ینیخم
تعجب  یچ جایھ .. ھا است عبادت بت ی لهیوسمشکالت به   منتظر گشودن گره ]کنند یم
 :أل اللهرافضه است. و راست گفت  یھا مانند بت ینصار یھا ست، چرا که بتین

شان با ھم ھمانند است یدلھا«. ]١١٨[البقرة:  ﴾لَِقۡوٖ� يُوقِنُونَ  ٱ�َ�ِٰت �ََ�ٰبََهۡت قُلُو�ُُهۡمۗ قَۡد بَيَّنَّا ﴿
 .»میا ردهکان یار و بکان آشیجو قتیحق یھا را برا هیآنان ھمسان است) ما آ ی شهیار و اندک(و اف
ل یکه با آنھا اشتراک و توافق دارند، م یھر قوم، از در سوی بهم که رافضه یا نگفتیآ

 .١کند یم
روز یکه انقالبش پ ینش داشت. ھنگامیبا پاپ و معاون یروابط مستحکم ینیخم

ر پاپ در تھران آن را به یکه سف یا سرعت در نامهس دوم، به یوحنا پولیشد، پاپ 
 .٢د قرار دادییم کرد، انقالب او را مورد تأیتقد ینیخم

ح کرد که او به یران رفت و تصریدار ایبه د یکابوچ یالریام ھـبه ن یک مقام نصرانی
ست. و گفت ین یاسیک فرد سیکند و  یفه میسا صحبت و انجام وظیاز افراد کل یکیعنوان 

ن از یت و اسالم مشارکت داشته باشد. او ھمچنیحین مسیدوست دارد که در تقارب بکه 
، مانند یاسالم یر پرچم جمھوریان زیحیوستن مسیش کرد که پیتشکر و ستا ینیخم

 .!! ٣کند یھستند، او را خوشحال م یمیھود که با ھموطنان مسلمانشان صمی
 ی، ھمچون نقشینقش یفایا یبود برا ییدای، خود کاندیان ذکر است که کابوچیشا
است که  یت، شعاریحیتقارب با مس سوی بهکند و دعوت او  یم یدر منطقه باز ینیکه خم

 پنجاه مطرح و اعالم کرده است. ی رش دالس در دھهیھاور و وز ِزنیکا از زمان آیآمر
 یرھبر کتائب -ن ادمون رزق یبه لبنان رفت که ب یران، ویاز ا یدار کابوچیقبل از د

، یریس جمھور نصیبا رئ ین او جلسات متعددیو دمشق صلح برقرار سازد. ھمچن -
به  یکرده کابوچ یکان برگشت. راه طیھا به وات ن گردشیحافظ اسد داشت و بعد از ا
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 ٢٤٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ھا  نی. پس بعد از اینیخم - کتائب-حافظ اسد-کانین بود: واتینچنیطور مختصر ا
 .د گفت؟!یچه با

و  یھا و اھل نصار ستینکه چگونه کمونیشود و آن ا ینجا مطرح میدر ا یسؤال
 .کنند؟! یران، توافق مید انقالب اییبر تأ یو جماعات اسالم یاروپای غرب یھا دولت

ن انقالب است، ھمانگونه که ابن یھود پشت سر ایخواھد آمد که مردم بدانند،  یروز
آنان بود. یریگ و شکل یان اصلیک یریگ ، پشت شکلیھودیسبأ 





 

 

 

 :فصل دوم
 جیهای رافضه در خل طمع

دھد، در  یم یرو یآور رتیدر جھان اسالم، با سرعت ح یاسیرات سییحوادث و تغ
از قبل به دقت و   آتش پخته شده یبر رو یه آرامدادن، ب یکه قبل از رو یحال

 گردند. یل میمدت، اجرا و تکمی است طوالنیسک یاند و بر حسب  شده یزیر برنامه
ون یم که انقالبیھست یا معلومات از توطئه یآور ن حال که ما مشغول جمعیدر ھم

ات یاز آ یکیکه  یحاتیاند، ناگھان از تصر ا و آماده کردهیج مھیدن خلیبلع یبرا ینیخم
ن یکه بحر م. او گفته استیزده شد رتیان کرد، حیران بیک به رھبر انقالب اینزد
مردم  یران است و حکومت شاه دو سال قبل، از آن تنازل کرده و شاه از سویاز ا یجزئ

که حق تنازل از آن را ندارد  یزیز نبوده که از چیس کشور نبوده و حق او نیران، رئیا
 کند. یپوش چشم

ن برد یم از بیال آن بودـرا که ما به دنب یت معلوماتیحات اھمین تصریبدون شک ا
 .]تر است از آنھا مھم یلیچرا که خ[

بعد  یعنیخ گفته شود. ین تاریک سال بعد از ایحات ین تصریم که ایما انتظار داشت
افت. اما مشخص ی ییخود را محکم کرد و از مشکالتش رھا یپا یاز آنکه انقالب جا

 یحات کارین تصرینکه ایا ایکار خود عجله دارند.  یاست که رھبران انقالب برا
ک بالون یا ی ن کاریج ایبرای گرفتن نبض دشمن و برآورد نتا(بوده است  یاسیس

 ند. یگو یھمانطور که خودشان م )ھا چگونه است] العمل نند عکسی[تا بب یشیآزما
صادر شد، اما بعد از آنکه تکرار  یا هیبیتکذ یحات، به طور رسمین تصریبه دنبال ا

 ن کار را محتمل کردند. یا
 ١دھند. ینگر اھل سنت، ما را مورد ھجوم خود قرار م یمسلمانان سطحبا این وجود 

ر دشمنان به دنبال یالملل و سا نیزم بیونیسم و صھیالیم که امپریا به شما نگفتیآ
 ران ھستند؟یدر ا ین اعراب و انقالب اسالمیب فروزیری و جنگ ایدرگ
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 طاعون    ٢٤٨

 

گاه نمودن ملتمان ادامه یا باـن به نظر میبنابرا ا را از ـابد و آنھید ھمچنان، آ
که  ییادھاین فرید اید برحذر داشت. شایاند، با ارانش آماده کردهـیو  ینیکه خم ییھا توطئه

 یینداشته باشد به گوش شنوا یا دهیفا یمانید که پشیایب یم، قبل از آنکه زمانیزن یما م
 شود. یده نمینجات از غرق شدن د یبرا یو کوشش یچ سعیکه ھ یبرسد. در حال

عربستان به  ی رهیجز ج و عراق و شبهیرافضه در خل یھا ن قسمت از توطئهیدر ا
 .م کردیبحث خواھ یطور کل

 خییسمت و سوی تار
بوده  جزیرةالعربر یاپذـن ییشرق و غربش ھمواره جزء جدا یھا ج از کنارهیخل

ھا که منتسب به اھل کنعان  یقینیفن ساکنان آن بودند، سپس یاست. اھل کنعان اول
ھا در آن  ن دورانیتر یمیاز قد یعرب یھا لهیقب ،جیدند. در خلیبودند، در آنجا اقامت گز

 در عمان. -از کھالن  - اده و األزدیعه، ایھمچون قضاعه، رب ییھا لهیقدم نھادند. قب
و شبه ج یخود به دنبال اشغال خل ین امپراطوریاول ییھا از زمان برپا فارس

 ر متوجه و مصروف بوده است:یاند و تالششان به مناطق ز عرب بوده ی رهیجز

 نیبحر
که  یگسترش دادند، در حال یالدیم ٦١٥ن در سال یھا نفوذ خود را در بحر فارس

که اسالم وارد  یان، ھنگامین از استعمار ساسانیعه بود. بحریرب ی لهین قبیآنجا سرزم
آزاد شد.  یمسلمان عالءبن حضرم ی ست فرماندهبه د یالدیم ٦٢٨شد، در سال 

س به کمک ی(ارتداد) شد، سپس جارود بن الق ردهاه دچار ـن بعد از چند میبحر
 ره را از لوث ارتداد پاک کرد.یجز یعالءبن حضرم

ه و یام یو بن ینراشد ین در زمان خلفاینش مسلمان ی رهیک جزین بعنوان یبحر
ترتیب داده  ١»صاحب الزنج«باطنی وحشتناکی که  ی و از توطئه ست.یز یدولت عباس

 .بود در امان نماند

                                                           
). او زنگیان (سیاھپوستان و ـھ ٢٧٠علی بن محمد بن عبدالرحیم ملقب به صاحب الزنج ( -١

المھتدی «بردگان ساکن بصره و دیگر شھرھا و ممالک عرب) را دور خود جمع نمود و در زمان 
بر علیه عباسیان قیام نمود و پس از حدود پانزده سال فتنه و آشوب و قتل و » بالله العباسی

 کشته شد. » الموفق بالله العباسی«تار و جنایت، باالخره در زمان کش
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ھا از  ن را اشغال کردند. سپس فارسیھا بحر ی، پرتغال١٦٠٢تا سال  ١٥٢١در سال 
بود که  ین در زمانیافتند و ایھا بر آن تسلط  یبا شکست پرتغال ١٧٨٣تا  ١٦٠٢سال 

از آنجا رانده و در حکومت آنجا به  ھا را افتند و فارسیره تسلط یاعراب عتبه بر جز
 دند.یاستقالل رس

الدی بر یم١٧٨٣تا  ١٦٠٢م از سال یھا به طور مستق ان ذکر است که فارسیشا
شد که اسمًا تابع  یبر آنجا حکومت م یاعراب یاند و تنھا از سو ن حکومت نکردهیبحر

 دولت فارس بودند.
ران یآغاز نمود و به دنبال آن اج را یا استعمار خلیتانیبر ،الدییم١٨٢٠در سال 

 یسیام بروس حاکم انگلیلیراز با ویشد و حاکم ش ١٨٣٢ن از سال یخواستار تملک بحر
ران یا ن تابعیاذعان کرد، بحر یسیم انگلج توافقی کردند که بر مبنای آن حاکیدر خل

شود، در نطفه خفه شد، چرا که شاه و  ینکه عملین معاھده قبل از ایاست. اما ا
 آن را امضا نکردند. ١بمبئیحکومت 

فه یبود وآل خل یعرب یا رهیجزبحرین نکه یبه رغم ا - ١٨٤٠ران دوباره در سال یا
ن را نمود. به یتملک بحر یادعا -کردند  یکه منتسب به عتبه بودند بر آن حکومت م

و  یستگین مطلب صراحتًا ھرگونه شایبا رد اا یتانیبر ی ر خارجهین وزیدنبال آن البرد
ر یوز رزا نخستیم ین را انکار کرد. حلنجیا بحریج یران در خلیحق به جانب بودن ا

 نگونه گفت:ین ایب داد و در جواب البردیترت ییز گفتگویران نیا
ن است یھا ا فارس یدرپ یو پ یمتوال یھا حکومت یاحساس بزرگ و مھم نزد تمام«

ر و سواحل و یجزا یبا تمام ]در عمان[شط العرب تا مسقط  یس از ابتداج فاریکه خل
 .»یاست نه عرب یج، فارسین خلیھاست، چرا که ا ِن فارسابدون استثنا ازش، یھا اسکله

خود به عنوان استان  یمات کشورین به تضمیران الحاق بحریا ١١/١١/١٩٥٧و در 
 چھاردھم را اعالم کرد.

وات یدالعلین به عبدالله الزبره و عبدالحمیاز مجلس بحر یدو کرس ١٩٥٨در سال 
 افت.ین را دچار دردسر کرده بودند، اختصاص یبودند که بحر یانیرانیکه ا
نفت، ُاپک،  ی صادر کننده ین در سازمان کشورھایت بحریران در ممانعت از عضویا

ت یوجه به رسم چیسفر را به ھ ین برایصادره از بحر یھا موفق شد. و ھمواره گذرنامه

                                                           
 حکومت تحت قیومیت بریطانیا در بمبئی ھندوستان. -١
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گرفت  یران مجوز سفر مید از ایشد، با یران میوارد ا ینیک بحریشناخت. و ھرگاه  ینم
 ی که دوره یشد و آن فرد در صورت یبه او داده م یعبور و مرور داخل یھا و برگه
 ران را نداشت.یوجه حق خروج از ا چیرا نگذرانده بود، به ھ یسرباز یاجبار

انجام  یمردم یپرس ھمه ١٤/٨/١٩٧١نکه در یران بود تا ایا ر فشارین ھمواره زیبحر
ز، یت نیامن یداد. شورا یدن به استقالل را نشان میرس یھا برا ینیل بحریشد که تما

گر بود ید یلیران به دنبال بدیا ز آن را قبول کرد. امایران نید و اییرا تأ یپرس ج ھمهینتا
 ش در ادامه خواھد آمد.یکه ماجرا

 العرب  شطاهواز و 
ران در سلسله جبال زاگرس، از آن جدا شده یا ی برافراشته یکوھھا ی لهیاھواز بوس
رد. مسلمانان در یگ ین پھناور و ھموار عراق قرار میدر امتداد زم یعیو به طور طب

ا را فتح و ـآنج سدوم عمربن خطاب  ی فهیدر زمان خل )م ٦٣٨برابر (ھجری  ١٧سال 
، دیگو یم» المعجم البلدان«اق کردند. ھمانطور که صاحب کتاب ـبه دولت بصره الح

حرف  ی، چرا که آنھا به جانامیدند »واز عراقھا«و آن را  ر دادندییھا نام آن را تغ فارس
 یرًا اسم فارسینامند و اخ یکنند. امروزه آن را عربستان م یرا تلفظ م ـھ ]شتریب[ح 

 شود. یخوزستان بر آن اطالق م
به دست آورد و بارھا مورد گزند و تجاوز  یادیھا شھرت ز یزمان عباساھواز در 

 ھا قرار گرفت. یباطن
ن برده و خون یفرھنگ آن را از ب یھا اختند و نشانهـا تـھا به آنج سپس مغول

امارت و حکومت  )فرزندان اسد(ختند. سپس بنواسد یار را ریاز آن د یادیفرزندان ز
کردند و منطقه را از  یبازساز ١٦٩٠ب در سال العر شط یخود را در قسمت شرق

 آزاد ساختند. یقاجار یھا استعمار فارس
العرب باال  و دولت فارس در مورد اھواز و شط ین دولت عثمانیب یرینزاع و درگ

ن دو دولت واسطه شدند و قرارداد ارضروم اول در سال یس بیا و انگلیتانیگرفت و بر
د و به موجب آن به یبه امضا رس ١٨٤٧م در سال منعقد شد و سپس ارضروم دو ١٨٢١

 د. یرس یم )]آبادان[عبادان (سبز  ی رهیران شھر المحمره و بندر آن و جزیا
در  یرانیا یھا یکشت یبرا یرانیو کشت یانوردیدر یآزاد ،ن طبق قراردادیھمچن
دو کشور مقرر شد. اما  یصفر مرز ی ی آن تا نقطه العرب از دھانه شط ی رودخانه
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به پا  یحاج جابر کعب یبه رھبر یرفتند و انقالبیھا را نپذ ساکنان اھواز استعمار فارس
لش به یبرخالف م ١٨٥٧ران در سال ید و شاه ایخواست که دھھا سال به طول انجام
 استقالل اھواز اذعان و اعتراف کرد.

ن تحت ین سرزمید، ایرس یکعب یخ خزعلیکه حکومت محمره و اھواز به ش یھنگام
ا منقعد نمود و در طرف یتانیبا بر ییکپارچه گشت و قراردادھایاو متحد و  یرھبر
 کرد. یاول، از او جانبدار یا در جنگ جھانیتانیبر ی ستاد و با اشارهیس ایانگل

فارس در اھواز به صورت  یھا طمع ١٩٢١رضاخان در سال  یبعد از انقالب و کودتا
 مان.یدر مسجد سل ١٩٠٨دا شدن و خروج نفت در یمخصوصًا بعد از پ آشکار مشخص شد.

 یھا هید و پایاول ترس یھا بعد از جنگ جھان ستیاد شدن نفوذ کمونیانگلستان از ز
پشت  یخ خزعلیبه دوستش ش یشرم یجاد کرد و با بیرضاخان ا یبرا یا تازه ینظام

 در عراق را قطع نمود. یل عربین او و قبایب یارتباط یکرد و راھھا
ژنرال فضل الله  یرا به فرماندھ ید ارتشیشاه جدرضاخان، س، یت انگلیتحت حما

او را به  یخ خزعلیانت به شیز منطقه را اشغال نمود و با خیاھواز کرد و او ن ی روانه
 ز در آنجا مرد.یزندان تھران منتقل کرد و او ن

ران ھم بر اھواز یبود و ا یرافض ی عهیش یفرد یخ خزعلیان ذکر است که شیشا
 دند.ینام یقبل از آن، آن را عربستان م ید. ھر چند مدتیاسم خوزستان را برگز

ر یتا به امروز اھواز ز ١٩٢٥میالدی اتفاق افتاد. از سال ١٩٢٥داد در سال ین رویا
را  ریز ھای استیس آنجا باعراکه در قبال  یکند. فارس یوغ استعمار فارس، آه و ناله می

 اتخاذ کرده است:
 کرده است. یرا بر ساکنان منطقه اجبار ی. و در مقابل زبان فارسیجنگ با زبان عرب -
که مساجد را  ین ساکنان آن و فشار بر اھل سنت، تا جائیع بیانتشار مذھب تش -

 دھند. یاھل سنت را نم یساختن مسجد در روستاھا و شھرھا ی اند و اجازه محدودکرده
ن یروبرو ھستند و ا یچارگیت، فقر و بیمانده، محروم عقب یساکنان عرب با زندگ -

نفت و صادرات آن در  ی نهیران در زمیاقتصاد ا یبرا یاصل ی است که منطقه یدر حال
 اھواز است.

د و دوباره به یز طمع ورزیالعرب ن ا نکرد، بلکه به شطـدن اھواز اکتفیران به بلعیا -
 ر و مطالبه کن.ین قاعده عمل نمود: بگیآن رفت و مطابق ا ی دنبال مطالبه
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ن دو کشوِر طرف قرار داد، پروتکل یم ب ١٨٤٧بعد از قرار داد ارضروم دوم در سال 
در  ١٩١٣ه در سال ید و سپس پروتکل قسطنطنیمنعقد گرد ١٩١١تھران در سال 

از  یه تعدادرا خطاب ب ینداشت، عراق موضوع یانیران که پایمقابل حرص و طمع ا
م، یمستق یق گفتگوھایبر حل مسئله از طر یسازمان ملل متحد مبن یکشورھا

 شنھاد کرد.یپ
ران و عراق و به موجب یا ن دو کشوریب ١٩٣٧در سال  یبا نوشتن و انقعاد قرار داد

لومتر از خاک عبادان ید به دست آورد و ھفت کیران محل کسب جدید، ایقرار داد جد
ن یا ی جهیبه دست آورد. نت یو حفظ معاھدات قبل یبندیرا به ھمراه پا ]آبادان[

 ن دو کشور بود.یب یمرزھا یینھا یریگ قرارداد شکل
د یرا اعالم کرد و تھد ١٩٣٧انبه نقض قرار داد ـج کیران به طور یا ١٩/٤/١٩٦٩در 

 کند. یخود استفاده م یکرد که اگر مطالباتش برآورده نشود، از قدرت نظام
 یدیران مناطق جدیاگر ا ین دو کشور برقرار بوده است. حتین مشکل بیمچنان اھ

 یشود، چرا که حاکمان تھران گاھ یالعرب به دست آورد مسئله ھرگز تمام نم را در شط
ران و ین ایب یکنند که مرز کنون یان میب یبا اشاره و به طور ضمن یبه صراحت و گاھ

کل جنوب عراق از آِن آنھا است، چرا  ]کنند یادعا م[دجله است، و  ی انهـعراق رودخ
 .ان قرار دارد!!ـات و مقدساتشیکه در آن عتبات عال

 ر عربی اشغال شدهیجزا
 یپوش آن چشم ی ن موافقت کرد و از مطالبهیران بر استقالل بحریا ١٣/٨/١٩٧١در 

انداخت و ا به راه یتانیت بریرا تحت حما ینظام یران جنگیا ٣٠/١١/١٩٧١کرد. در 
 ی رهیمه و جزیالخ تنب بزرگ و تنب کوچک که تابع امارت رأس یعرب ی رهیسه جز
بودند، اشغال کرد و ساکنان آنھا را به امارات  ]شارجه[را که تابع امارت شارقه  یابوموس

 و ساحل عمان فرستاد.
 ی بهاش از مطال یپوش ران بعد از سه ماه از چشمیا یگانه از سو ر سهین جزایاشغال ا

 یا ای را با معامله ران تنھا معاملهین مطلب است که ایبر ا یآشکار ی ن، نشانهیبحر
ج یس از خلیانگل ینینش ساعت قبل از عقب ٤٨ر فقط ین جزایگر عوض کرد. اشغال اید

 داد. یرو
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 یتیر موقعین جزایست، بلکه ایت ساکنان آن نیر در وسعت و جمعین جزایت ایاھم
 ی % نفت جھان از تنگه٧٥ان ذکر است که یھرمز دارند. شا ی ک در تنگهیاستراتژ

% مورد ٥٢کا، یآمر ی االت متحدهی% آن مورد مصرف ا١٨کند که  یھرمز عبور م
 % مورد مصرف ژاپن است.٥مصرف اروپا و 

ن تنگه عبور یبزرگ از ا یھا یھا و کشت از نفتکشیک  ھر که یا قهیدق ١١در تمام 
ش از یھرمز ب ی ران ھستند. عرض تنگهیا یا توپخانه یاکنند، تحت کنترل واحدھ یم

، ی، سعودیتی، کویعراق یھا ران، نفتکشین تنگه عالوه بر نفت ایست و از ایل نیما ٢٠
 شوند. یعبور داده م یو نفت ابوظب یقطر

ن یشود. آنھا ھمچن یران مشخص میا یاز سو یر عربیت اشغال جزاینجا اھمیاز ا
 ین ابوظبیکه ب ١٩٦٤در سال  یصر ی رهیال و تسلط خود بر جزیاستبدون انتشار و اعالم 

در آنجا برپا کردند  یمھم یو نظام یجنگ ی قت نقشهیواقع است، در حق ]شارجه[و شارقه 
تصرف کردند، در  ١٩٥٠ز در سال یمه است نیالخ ک رأسیھنگام را که نزد ی رهیو جز

بود و تعداد ساکنانش شش ھزار نفر  د بن جمعه المکتومیکه حاکم آن احمد بن عب یحال
 ن رفتند.یو بحر یبه دب یمه و مابقیالخ از آنھا به رأس یبودند که بعض

 ی ل که در تنگهین دلیالغنم که تابع عمان است را به ا ی رهین جزیران ھمچنیا
د که یت شد و دیره از کوین خواستار سه جزیھرمز است، به اشغال خود درآورد. ھمچن

نشده است. در سال  یینھا یت و عربستان سعودیر با عراق و کویآن جزا یمرزھا
ک سو و عربستان یران از ین ایب یتیر کویو جزا یبه خاطر سواحل قار ییھا نزاع ١٩٦٦
  .١ران خواستار تملک آنھا بودیگر رخ داد و اید یت از سویو کو یسعود

 م:یان کنیر را بیم، مالحظات زیخواھ یران و اعراب میاز روابط ا یخین گذر تاریبعد از ا
خ معاصر امت ما است. آنھا بودند که یدر تار یبتیس در رأس ھر بال و مصیانگل -١

در دادن مناطق [ران ین نسبت به ایدر بحر یران آمدند و بر طبق معاھداتیبه ا
ر یران کمک کردند تا جزایا بودند که به اـکردند و آنھ یازـدست و دلب ]جیخل

                                                           
در این مطالب تاریخی گفته شده تکیه ما بر کتب تاریخ اسالمی و معلومات خود و سپس  -١

از عباس » شط العربأزمه «از دکتر ابراھیم الشریقی، » أضواء علی الخلیج العربی«ھای  کتاب
-ماذا یجری فی خلیجنا«از دکتر خالد الغری، » الخلیج العربی فی ماضیه و حاضره«عبود عباس، 

قدری قلعجی، در » عربستان..اندلس خلیج العربی«، ١٩٧٦از دانشجویان کویت » االتحاد الوطنی
 منتشر ساخت. ١٩٧٩در » الحوادث«ای که  مقاله
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خود به اشغال خود درآورد و  ینینش ساعت قبل از عقب ٤٨گانه را  سه یعرب
انت به او، نوکر یا خـپشت کردند و ب یخ خزعلیخود، ش مزدورآنھا بودند که به 

ت از یاـا حمـا بودند که بـخود، رضاخان را قادر به اشغال اھواز کردند. آنھ
 ی ق معاھدهالعرب را بر طب ران در شطیران، مطالبات مورد درخواست ایا

 اعطا کردند. یبه و ١٩٣٧و  ١٨٤٧ یھا الـارضروم در س
فا نمود، او با یکرد ا یم یران بازیرا که در ا ین نیز ھمان نقشیس در فلسطیانگل

د و بر مسلمانان و ین را به آنھا بخشیمان بلفور، فلسطیھود، به موجب پیت از یحما
نکه یو شکنجه، فشار وارد آورد تا ا است خشم و زوریبا استفاده از س ینیفرزندان فلسط

در مستعمراتش که مانند  یکند و خلل یھود را دچار ناراحتیرا انجام ندھند که  یکار
ن ین سالمت مھاجرید. او ھمچنیاین بنا شده بود، وارد نیفلسط یدر ھر سو ییھا قلعه

 ن کرد.ین آمدند، تضمیرا که به فلسط یھودی
 یپرست ت و وطنیان قومیداع یرک کرد و آن را بران ما را تیسرزم یس در حالیانگل

او وفادار بودند. معاھداتشان و توافقاتشان را که با فارس  یبرا ننایبه جا گذاشت که ا
 شمردند. یھود بسته بودند محترم میا ی

که دشمنان از ما  ییھا نیر و سرزمیرا بر جزا یا است سکوت رسانهین حاکمان سیا
ا یتانیبر یھا استیکا آمد تا وارث سیآمر ی االت متحدهیگرفتند. سپس اش یربودند، در پ

 دتر.یتر و پل مکارانه یا وهیدر منطقه باشد، اما با ش
مناطق نفوذ خود در  یالملل نیاست توافق بی، با اختراع سیکا به ھمراه شورویآمر

 م کردند.یتقس ]خود یبرا[جھان را 
م که از ھر سو ینیب یم یو دشمنان را در حالم یافکن یبه اطرافمان م یامروز نگاھ

ج عقبه یالمتوسط و خل یایدر یھا ن و آبیھود در فلسطیاند.  ما را کامًال محاصره کرده
ھا  سرخ، فارس یایدر ساحل در ]یوپیات[ یبیصل یھا یا ، حبشهیآب یھا و در گذرگاه

به تصرف  یگریپس از د یکیرا  یر عربیھرمز. و جزا ی العرب و تنگه ج و شطیدر خل
  .١آورند یخود در م

                                                           
ھا از ھر سو علیه  نزدیک است که ملت« شود: برایمان قابل درک می ج در اینجا این حدیث پیامبر -١

برند. اصحاب عرض  شما برخیزند، ھمان طور که حیوانات گوشتخوار به سوی الشه ھجوم می
کردند آیا به خاطر کم بودن تعدادمان درآن روز است که چنین حال و روزی خواھیم داشت؟ 

شما {مانند} کف روی سیل ھستید.  یآن روز زیاد است، ولفرمود: بلکه تعداد شما در  جپیامبر 



 ٢٥٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ج، تنھا یدن خلیاست تسلط و بلعیکنند که س ین ما فکر میشتر مردم سرزمیب -٢
ن ین خطر با زوال و سقوط شاه از بیاست و ا قبل از انقالب راِن یمرتبط به ا

 ندارد. یچ اصل و اساسیست و ھیح نین گمان صحیرفته است. ا
رزا در یم یفارس را که حلنج ی طلبانه توسعه یھا استیس یمحمدرضا پھلو

 کرد: یا اظھار نمود اجرا میتانیبر ی ر خارجهیمذاکراتش با وز
ن است که یھا ا فارس یدرپ یو پ یمتوال یھا حکومت یاحساس بزرگ و مھم نزد تمام«

ر و سواحل و یجزا یبا تمام ]در عمان[العرب تا مسقط  شط یفارس از ابتدا جیخل
  .١»یاست نه عرب یج فارسین خلیھاست، چرا که ا فارس یش، بدون استثنا برایھا اسکله

 یعنیورزد،  ین اسم اصرار میارس و بر اـج فیخلگوید  می رانیکه ا یپس ھنگام
ا تنھا در ـن اختالف نظرھی. اگر ایاست، نه عرب یج و دو ساحلش فارسیر خلینکه جزایا

 نداشت. یعربھای  ران و دولتین ایرا ب یاسیس یھا جاد بحرانیا یستگیلفظ بود شا
ران اعالم یشدن صنعت نفت را در ا یمل ١٩٥١که دولت مصدق در سال  یھنگام

برداری از  ، تصمیم خود را برای شرکتھایی که در بحرین در زمینه استخراج و بھرهکرد
 .٢کردند، معتبر دانست نفت فعالیت می

م یبازرگان، کر یمثل مھد یاسالمدر حکومت مصدق ارکان دولت موقت انقالب 
توده  یستیر سابق و رھبر حزب کمونیوز ار، نخستیگر شاپور بختید یو از سو یسنجاب

بر حساب  ]رانیدر ا[ھا  طرف یتمام یعنین یحضور داشتند. و ا یالله کاشان تیو آ
 .٣ران، توافق دارندین به عنوان استان چھاردھم تابع ایکردن بحر

ھا نسبت به مناطق  ا تجاوز فارسـدر مخالفت ب یا هیانیچ بیھران یا ی حزب توده
 ی ن و جبھهیدر بحر» یمل یگرا یآزاد ی جبھه«ن یصادر نکرد. ھمچن یمجاور عرب

ن تجاوز صادر نکردند. یدر مخالفت با ا یا هیانیچ بیز ھیست نیمواجھه با حزب کمون

                                                                                                                                              
ھای شما  کشد و ضعف و سستی را در دل می خداوند ھیبت شما را از دل دشمنانتان بیرون

» اندازد. اصحاب پرسیدند ضعف و سستی چیست؟ ایشان فرمود: دوستی دنیا و تنفر از مرگ می
 .مترجم

 .گفته شده است ١٨٤٠ن صحبت ھا در سال و ای ١٥ی  صفحه »ماذا یجری فی خلیجنا« -١

 ٢٤ی  ھمان صفحه -٢

 »ماذا یجری به خلیجنا«که آن را  یدر کتاب یمربوط به دانشجویان کویت »االتحاد الوطنی« -٣
 .نامیدند



 طاعون    ٢٥٦

 

 یھستند و بعض یرانیا ن،یبحر یستیشتر رھبران و ارکان حزب کمونیمشھور است که ب
ن را به عھده یھا در بحر ستیکمون یران مأمورند تا رھبریا ی حزب توده یاز آنھا از سو

ھا  ستیبا کمون یتیان کویدانشجو یگروه االتحاد الوطنالزم به ذکر است که  ١رند.یبگ
ج تنھا به یاست تسلط بر خلیمان مشخص شد که سین برایدارد. بنابرا یتعاون و ھمکار

ات و یھا و احزاب و آ حکومت یاست که تمام یاستیست، بلکه سیاه مربوط نش
 .رندیگ یش میرا در پ یرانیا یھا گروه

 های روافض در خالل نیم قرن نقشه
ج کردند و شتابشان یخلدر شروع به جنگ  یھا از آغاز قرن چھاردھم ھجر یرانیا

 یھا دوم شدت گرفت و به خاطر محقق ساختن اھدافشان نقشه یبعد از جنگ جھان
 ر را دنبال کردند:یز

  ھا سییھمکاری با انگل -١
 شکیالتس تیرئ ج بود، به عنوان مثالیس ظاھرًا در کل خلیآنھا با انگل یھمکار

بود که به عنوان آشپز در داراالعتماد » غلوم ا.ز«به نام  ین فردیھا در بحر یرانیا
ن تاجران و یاز بزرگتر یکیل به یسال او تبد ستیب یھا مشغول به کار بود. ط ییایتانیبر
در سواحل سلمان شد. او در سال  ییایدر یھا برج ی ندهین و نمایداران بحر نیزم

 ن شده بود.یوارد بحر ١٩٥٠
به  یسیانگل» مریلور«جور یآنھا را م یھا بودند که سرپرست یرانیاز ا یگروھ یدر دب

و  یتحت عنوان تاج وجود داشت که محل جاسوس یز مرکزیعھده داشت. در قطر ن
 .ا رابطه داشتیتانیبود و با داراالعتماد بر یزیر نقشه

 جیھای خل خیقوی با ش برقراری روابط -٢
ه یا صاحب سرمایاجر و ـکنند، ت یج کار میکه در خل ییھا یرانیاز ا یادـیز ی عده 

ن یشناسند. بنابرا یج به آنھا رغبت دارند، میخل یھا خیرا که ش ییھستند و کارھا
ن یکه در ا ین تاجرانیشان ھستند. از بزرگتریآنھا در تجارت و کارھا ی ندهیک و نمایشر
 یمان حاجی، سلیدی، مزی، کاظمیتوان به: بھبھان یج سرآمد ھستند مینه در خلیزم

                                                           
 .٩١ھمان صفحه  -١



 ٢٥٧ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

، اکبر یل الری، محمد صادق خلیاشکانل یو فرزندش، عبدالرضا اسماع یالر -در یح
 و ... اشاره کرد. یو دشت ی، بوشھری، قبا زرد، معرفیدونیرضا، فر

وخ یق روابطشان با شیاز طر یماد یھا به دنبال درآمدھا نیدرست است که ا
از آنھا به خاطر آن  یادیاست که تعداد ز یاسیس یھا ن، استفادهیتر از ا ھستند، اما مھم

 اند. به آنجا رفته

  اتییو عمل رگذاریروی تأثین -٣
از  یاند. بعض ج روانه شدهیخل ی ران به منطقهیا یاتیعمل یروھایاز ن یادیتعداد ز
اند،  ز در اقامتشان به آنھا کمک کردهیران نیمشروع رفته و تاجران ا یھا ق راهیآنھا از طر

 اند. ل شدهیوخ تبدیش یبرا یندگانیجی و بلکه شرکا و نمایخل یکه به شھروندان یبطور
آنان امن بوده است،  یاند و راه برا ا نفوذ کردهیق دریز از طریگر از آنھا نید یبعض

 عه ھستند.یا، شیدر یتیامن یروھایشتر نیچرا که ب
دوم  یج بعد از جنگ جھانیخل ی ران از خأل به وجود آمده در منطقهیعمال ا

ن راه از کمک و یدند و در ایخشز بھبود بیخود را ن یاستفاده کرده و اوضاع ماد
 کامل تاجران بزرگ بھره بردند. یھمکار

 ٣٠٠٠تازه وارد مبلغ  یرانیھستند که به ھر ا یانیرانیشتر تاجران بزرگ ایدر قطر ب
 است. یکوچک کاف یھا س محلهیتأس ین مبلغ برایدھند و ا یه، قرض میروپ

  برخی کاالھا احتکار -٤
وارد  یھا ن آنھا شرکتیھا تسلط دارند که بارزتر بر بیشتر شرکت یرانیتاجران ا

 ھا ھستند. یجات و صرافیسبز ی وارد کننده یھا ، شرکتییمواد غذا ی کننده
فکند، ھمانطور که بر یه بین تسلط تالش دارد تا بر کل تجارت و واردات سایا
کنند تا  یآنھا تالش مه افکنده است. یسا یبقال یشتر بازارھایو ب یمیقد یھا یینانوا

 ی نهیز تجارت در زمیو ن یو کشاورز یمسکون یھا نین مساحت ممکن از زمیشتریب
 را به تملک خود درآورند. یباف و سجاده یدرودگر

ند که با یب یک عرب را نمی یزند، حت یج میخل یک دور کامل که در بازارھایانسان 
تواند با آنھا رقابت کند، چرا که خود را  ینم ییھا رقابت کند، بلکه انسان به تنھا یرانیا

 ند که طاقت تحملش را ندارد.یب یم یا در برابر نقشه
اد است. یچقدر ز یرانین تاجران ایزان ارتباط بیشود که م ین مالحظه میھمچن



 طاعون    ٢٥٨

 

مت توافق یک قیبازار تنھا بر  یات از اول تا انتھایاز ضرور ییمت کاالیمثًال در اعالم ق
و تسلط آنھا بر  یز حکمرانین آنھا و نیتوافق حاصله ب ی جهین در نتیکنند که ا یم

 آنھا است. یات زندگیمردم و ضرور یغذا

  مسلح شدن -٥
د یخر شانانکیش اند و با ھم ج، شروع به تجارت اسلحه کردهیدر خل یرانیشھروندان ا

دانند و در  یج میخل ین مسئله را اھالیدھند، که ا یآن را انجام م یریادگین و یو تمر
 خالل نصف قرن ھمچنان صورت گرفته است.

 یرانیسرداری ا ی اسلحه در خانه یادیر زی، مقاد١٩٦١ن حکومت در سال یدر بحر
که مشغول ساخت و ساز خانه بود، مشخص  یگرید یرانیکشف کرد. سپس در منزل ا

 افتاد. ١٩٦١ن اتفاق در سال یران است و ایافسر ارتش ا ]صاحبخانه[شد که آن فرد 
، ھنگام ورودشان به قطر اسلحه کشف شد و یرانیاز چھار ا ٢٥/١/١٩٦٥خ یدر تار

ت یکه جنس یرانیتاجران ا یبعض یماند، چرا که اسلحه از سو یده باقیه پوشین قضیا
 یھا لهیخود به دست آورده بودند، وارد شده بود و آن تاجران نزد قوم و قب یبرا یقطر

 داشتند. یبزرگ، شأن و منزلت مھم
ن ین آنھا بدیاسلحه کشف کرد که مھمتر یادیر زیز حکومت مقادیت نیدر کو

 ب بود:یترت
کشف شد.  ١٩٦٥رانی، اسلحه از داخل آن در سال یا ییک نانوایدر اثر انفجار در 

در مرقاب را کشف  یرانیا ییک نانوایاسلحه در  یک محل نگھدارین حکومت، یھمچن
ا آمده است، اما مقدار کمتر یق دریقاچاق از طر ی حهست که اسلیتعجب ن یکرد. جا

شتر یگردد. چرا که ب یع میج شده و توزیشتر آن داخل خلیشود و ب یآن صادر م
 ھستند. یرانیو خاصتًا ا یعی، عمومًا شییایدر یتیامن یروھاین

پزشکان مشھور  یران برایجات ارسال شده از ا هیاسلحه داخل صندوق ادو یدر دب
جات، اسلحه  هیق صندوق ادویج از طریشتر مناطق خلیشد و در ب یقاچاق م، یدر دب

 .کردند!! یقاچاق م
 یبرا یارسال ی هیرا در صندوق ادو ییھا ن اسلحهی، حکومت بحر١٩٦٤در سال  

تاجر معروف  یھا برا ز اسلحهیجعفر در منامه کشف کرد و بار دوم نی  داروخانه
 ، ارسال شده بود.یع.دشت
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 و سازمان ِسّری شکیالتت -٦
ا ـفیافته، اـیان ـامًال منظم و سازمـک یج به شکلیا نقش خـود را در خلـھ یـرانیا

ج و تسلطشان یوخ خلیآنھا با ش ی، روابط قویافتگی ن سازمانیا یھا کنند. از صورت یم
از  یگرینجا صورت دیم. در این گفتیش از ایبیشتر بر تجارت است، ھمانگونه که پ

 م:یکن یآنھا را ذکر م یدھ ھا و سـازمان تیفعال

 ھای  ھا به دستگاه رانییالف) نفوذ ا
مربوط  یھا مسافرت و اقامت و سازمان یھا مانند سازمان حساس حکومتی خلیج:

 یھا ن دستگاهیت کشور به افراد وارد شده به آن کشور. ھمچنیبه دادن مجوز و جنس
ز یو ن یاسیس یھا ا در قسمتیو  ییجنا یھا س، چه در قسمتیو پل یتیامن

مھم  یھا گمرک، شرکت ی ، ادارهیبردار مخصوصًا قسمت نقشه یشھردار یھا سازمان
 ھا و ارتش. و رسانه ینفت

 ھای گروھی پنھانی و ِسّری: تیب) فعال
 یشود. انسان حضور و ھمکار یم یھا با ھر شغل یرانیھا شامل تمام ا تین فعالیا 

افت یر، در آنجا یکند. از مستخدم گرفته تا وز یرا حس م یوزارتا یآنھا در ھر مؤسسه و 
 شوند. یم

مه یالخ بود در رأس یا کشف شد، مزرعه ١٩٦٤آنھا که در سال  یھا انهیاز جمله آش
ن مزرعه یسواحل مختلف عمان در ا یھا از سو یرانیبود. ا یرانیک پزشک ایکه ِملک 

نفر  ١٥٠کردند. تعدادشان به  یممنظم برگزار  یھا ل جلسه داده و نشستیتشک
 ینظام ی نهیقرار داشتند. در زم یو پنھان ید و مخفیشد ید که تحت نگھبانیرس یم
 یھا به نام یرانیمات خود را شکل داده بودند. دو افسر ایتنظ یز به صورت ھرمین

را بر عھده داشتند و  یآموزش نظام ی فهیدر سواحل عمان، وظ یاریرستم و بخت
گاھی  یدادند. عل یانجام م یدب یمیفرودگاه قد یکیکار خود را در نزد زین یگاھ رغم آ

جور یمر، میھا متوقف نشد، چرا که الو تین فعالیا، این قضایحکومت نسبت به ا
ت یحما یو معنو یماد یھا ان داشت و آنھا را باکمکیرانیبا ا یقو یا ، رابطهیسیانگل

 بود. ١٩٦٤ن مسائل مربوط به سال یکرد. ا یم
 ھا:  هینیج) نقش حس

مشکوک خود استفاده  یھا تیفعال یبرا یھا به عنوان مرکز هینیھا از حس یرانیا
شب به  مهیس قطر نی، پل١٩٦٥سازند. در ماه چھارم  یکنند. و آن را به شکل قلعه م یم
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افت که مشغول یرا  یرانیا ١٢٠ش از یه ھجوم برد و در آن بیالجھرم ی هینیحس
اسلحه کشف  یادیر زین از آنھا مقادیبودند و ھمچن یکیو چر یشھرری جنگ یفراگ

 نکرد. یچ کاریه آنھا ھیکردند. اما حکومت عل
 ن: ید) امالک و زم

ورزند و  ین و امالک اھتمام مید زمیخر یبرا یان به طور کلیعیھا و ش یرانیا
قبول ل یبه دل[که  یکنند. وقت یمناطق و اماکن حساس داخل شھرھا را انتخاب م

را بخرند، خانه را به آتش  یا توانند خانه ینم ]لییا به ھر دلیو  ملک نکردن صاحب
حکومت در سواحل  ١٩٦٤کشند تا صاحب آن را به فروش، مجبور سازند. در سال  یم

بودند  )مریالو( یسیجور انگلیم یھا تحت رھبر سوزاندن خانه یرا که برا یعمان گروھ
ت یران در سواحل عمان در آن عضویا یس ِسرّ یاز پل ین افرادیکشف کرد. ھمچن

داوود  یعقوب حاجیبه نام  یر کرد فردیکه حکومت دستگ یانیرانین ایداشتند. در ب
ک ینزد یابانیدر برافروختن آتش در خ یر شد که سعیدستگ یحضور داشت. او در حال

ک روز در ینھا ت بود. او تیشه نفت و کبریک شیداشت. ھمراه او  یف در دبیزندان نا
 زندان ماند و سپس آزاد شد.

ھا و مستقل  بدست آوردن محله ید امالک و بناھا است. و گام بعدیگام اول آنھا خر
ا یخرند،  یباال م یھا متیل منازل اھل سنت را با قین دلیشدن در آنھا است. به ھم

 یدھند. آنھا برا یز سر مین یبھتر کرده و مقدار یا خانه به خانه در محله ی معامله
اکنون  برند. ھم یرمشروع بھره میمشروع و غ یھا ن ھدف خود از تمام راهیدن به ایرس

ب بودند، مستقل شده و آنجا را در یھا قبل در آنجا غر ھا که سال محله یآنھا در برخ
 یبرا یو آمادگ ]اد کردن تعداد خودیو ز[ یلشکرکش یاند. و ھمچنان در پ دست گرفته

 د.ان مقابله
ن یھا در سواحل سرزم یرین و موارنه در لبنان و نصیھود در فلسطین روش را یھم

م که مسلمانان فقط خوابند، بلکه یگو یش گرفتند. بنده نمیشام و شھر حمص در پ
دن به یرس یاند که دشمنان اسالم برا شده یلیل به ابزار و وسایشترشان تبدیب

 کنند. یاھدافشان از آنھا استفاده م
 ھویت: ه) 

 یج، مبتنیبر به دست آوردن ھویت در خل یھا و روافض به طور کل یرانیا یھا نقشه
خواستند انجام دادند، چرا که از خأل به وجود آمده در  یکه م یبوده است. آنھا ھرکار
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ش یدوم استفاده کردند. ھمانگونه که آنھا به دنبال افزا یمنطقه بعد از جنگ جھان
ش ساکنان یازمند افزایز نیخود در منطقه ھستند، منطقه ن یاتیو عمل یکار یروھاین

 است.
توانست  یم یکردند و ھر فرد یرو ادهیز ]یبه ھرکس[ج در دادن ھویت یوخ خلیش

مت ھویت در ساحل عمان یپول ھویت آن کشور را بخرد. معروف است که ق یبا مبلغ
م، اما یدوم برگرد یجھانم به زمان بعد از جنگ یخواھ یه بود. نمیروپ ٥٠٠تا  ٥٠ن یب

 م:یرو ی] مالدیمھفتاد  ی به آغاز دھه
 این خبر را درج نمود:  ٢٥/٥/١٩٧١خ یعراق در تار یجمھور ی روزنامه

کی از یگزارش داد که  ٢٤/٥/١٩٧١خ یت در تاریج، صادره از کویخل ی هینشر«
ه که یھمسا یاز کشورھا یکیرا به  یطیسفر با ھر شرا یزایچھارھزار و یعرب یکشورھا

ن اقدام در یان کرد که ایاست، فروخت. و ب -ران یا یعنی - یعرب یایمخالف با قضا
 یک جنگ انسانیآماده شدن جھت  یمنطقه برا یھا تعامل آشکار با حکومت ی جهینت

 .»است ]رانیا[منافع آن کشور  یدر منطقه، در راستا
% کل ٧٠، حدودًا به یھا در دب یرانیه گزارش داد که نسبت این نشرین ایھمچن

 رسد، است. یت آنجا که به صد ھزار نفر میجمع
که  یاست. ھنگام یج عربین شھر در خلیت ساکنان آن، بزرگتریاز نظر جمع یدب

ز ثروتمند یج نیوخ خلیھفتاد به ھزاران نفر فروخته شد و ش ی ھا در دھه ن ھویتیا
ھا ھمراه  یسیاست که انگلچھل و پنجاه چگونه بوده  یھا ت در دھهیبودند، پس وضع

 .ران به منطقه تسلط داشتند؟!یبا ا
گاه ب ت یھواز  یک، حکومت در دبینزد یا ندهیو در آ یدارند که بزود یان میمنابع آ

و تنھا به رسوم مورد خواست  کند پرس و جو نمی شود که وارد کشور می کسی
ھا توانستند در  یرانیاز ا یادیگر، تعداد زیق و طرق دین طریاز ا .شود می توجه 
د که ینما یم یعیطب یلیصورت خ نیرند. در ایت آنجا را بگیج، ھویخل یھا نیسرزم

 یج را دور ھم در حالیاز فرزندان خل یا تعدادیه یبلندپا یا مسئولیبا یز ینیانسان، ماش
شان برنامه پخش کند. آنھا یتھران برا یو فارسیو از پخش رادیراد یند که صدایبب

 .شان در تھران است!!یھا اما قلب جیشان در خلیھا بدن
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ت ادامه دارد. ین افراد، ھمچنان دادن ھویا یرغم تمام اتفاقات رخ داده از سو یعل
در قسمِت  یارانین و گذرنامه حضور و نفوذ دارند و یمھاجر ی چرا که آنھا در اداره

 دارند. ییھا ز واسطهیت دارند و نزد بزرگان ھر قوم نیدادن ھو
اند که  را به دست آورده تیاز جمع یگذشته، آنان، نسبت یھا ل نقشهیدل به

صورت  یقیدق یھا یه سرشماراز کنار آن گذشت. درست است ک یتوان به سادگ ینم
 یبند ر دستهیب زیبه ترت یادیم نسبت آنھا را بر حسب معلومات زیتوان ی، اما منگرفته

 م:یکن
% ، در شارقه ٧٠ن نسبت به یا یاست. در دب% ٥٠ک به ین نسبت آنھا نزدیدر بحر

 % است.٢٠ک یز نزدیت نی% و در کو٢٠ک یمه نزدیالخ %، در رأس٥٠ک ینزد ]شارجه[
م، یم نسبت آنھا را مشخص کنیتوان یست، اگرچه ما نمیز تعدادشان کم نیدر قطر ن

 است.ار کم یبس یرانیره نسبت شھروندان این و فجیویاما در امارت عجمان و أم الق
، روافض در ین در مملکت سعودیرسد. ھمچن ی% م٥٠نسبت رافضه در عراق به 

 شوند. یافت می، یمناطق شرق یشھرھا یبعض
ج است، نبودند، نسبتشان در عربستان یک خلیز که نزدیخ اگر آنھا در مناطق نفت

 ماند. یار کم میبس
ان ید را در مش توانسته است دعوت خویسال پ ١٥٠ان ذکر است که رافضه از یشا

و  یمخف یھا جاد سازمانیو ا یشکیالتت یین راستا توانایاھل سنت نشر بدھد و در ا
ل اعراب، آنھا را یز ضعف اھل سنت و مخصوصًا قبایشان و ن غِی یو تبل یامکانات ماد

 کمک کرده است.
 ر اشاره کرد:یتوان به موارد ز یاند م عه شدهیکه ش یل عراقیاز جمله قبا 
ش)، یسال پ ٦٠د (از یش)، زبیسال پ ٦٠م (از یش)، تمیسال پ ١٥٠الخزاعل (از  

ز ین یگریل دین از قبایش). ھمچنیسال پ ٧٠عه (ازیش) و ربیسال پ ١٠٠کعب (از 
ر، الخزرج، شمر طوجا، دفافعه، بنوالم، آل یاند. ھمچون: أبومحمد، بنو عم عه شدهیش

  ١حات.یر، عفق، جبور و الشلیأقرع، البد

                                                           
عن کتاب عنوان  ٦٩(کتاب نقش شیعه در تغییرات عراق)صفحه ». تطور العراق يف ةدور الشیع« -١

 از حبدری ٣صفحه  المجلد
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ز تمرکز کردند. آنھا یمحدود نشد، بلکه بر شھرھا ن یل بدویعه به قبایش یھا تیفعال 
کم بودند.  یلیکه قبًال خ یاند، در صورت را در بغداد به دست آورده یادیز یھا محله

از  یقابل فھم است که جوانان یکند به سادگ یدن میکه از عراق د یھر کس یبرا
 اند. عه شدهیش شیسال پ ١٠٠اھل سنت، کمتر از  یھا خانواده

 تیدر کوشواهد و مدارکی 
دال  یکند، مدارک و مستندات یریگیت را پیرافضه در کو یھا تیکه فعال یھرکس
ج یم قرن گذشته در خلیای که در ن ت با نقشهیی آنان در کو نقشه ییبر ھمسو

ھا و  انگر نقشهیبه طور مشخص بت، یت رافضه در کویکند. فعال یاند، مشاھده م داشته
 م:یآور ین مدارک و شواھد را میاز ا یباشد. در ادامه بعض یھای آنان م طرح

 ار دارندیر را در اختیت مساجد زیمساجد: آنان در کو -اول

ردی
 ف

 موقعیت نام مسجد ردیف موقعیت نام مسجد

 شرق المزیدي ١٢ شرق الصحاف ١
 شرق محمد الموسوي ١٣ شرق الحیاك ٢

 ١٤ شرق الغضنفري ٣
حاج عبد 

 شرق البلوش

 ١٥ شرق مراد معرفي ٤
حاج أحمد 

 شرق األستاذ
 شرق یوسف بھبھاني ١٦ شرق االمام الحسین ٥
 الدسمه مقامس ١٧ بنید القار الحاج عباس میرزا ٦

٧ 
سمواألمیر[حضرت 

 ١٨ الشعب امیر]

سیدحسن 
 الدعیه ابراھیم

 میدان حولی اشکناني ١٩ الصلیبخات جعفربن أبي طالب ٨

 ابراھیم القالف ٩

میدان 
 العمریه مسجد العمریه ٢٠ حولی

 الدعیه البحارنه ٢١ السالمیه زین العابدین ١٠
 شرق ابن نخی ٢٢ السالمیه الغضنفري ١١
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تا  ١٢ یھا بر مساجد رقم ]و نظارت[ان ذکر است که وزارت اوقاف حق اشراف یشا
 را ندارد. ٢٠

آنھا محل  یدارد. آنجا برا ]غیر از عبادت[ یگریگاه دیشأن و جاعه یمسجد نزد ش
 یھا ئتیانتشار کتاب بوده و در آن گروه و ھ یبرا ییجلسات، کتابخانه و جا یبرگزار
 یمسجد الصحاف، گروه برگزار یامور مسجد وجود دارد. از سو ی اداره یبرا یمتعدد
ع شد. یتوز یبه صورت مجان ییاھ کتاب مجموعه یی، به تنھاینیھا و مراسمات د جشن

 یرزا حسن حائریاثر م» د سؤال کننده و جواب دھندهین از دید«از جمله کتاب 
است و اضافه بر ـم و کـکند، در قرآن ک یان میسنده بیاب، نوـن کتی. که در ایاحقاق

 یبه نام مصحف فاطمه وجود دارد که حت ینکه مصحفی. و ااذ بالّله]ی[الع آن وجود دارد
 ست و با ظھور امام غائب آشکار خواھد شد.ین قرآن در آن نیه از ایآ کی

طاھر محمد حسن که دو نفر از  یالنجاده و عل ین کتاب را عبدالله علیا یھا نهیھز
فصل «ن مسجد کتاب مشھور آنان یا ی ثروتمندانشان بودند، تقبل کردند. در کتابخانه

ف کتاب پروردگار یتحر ی آخر دربارهحرف ( .»ف کتاب رب االربابیتحر یالخطاب ف
 وجود دارد. یاثر طبرس )انیعالم

دارند  یافراد یساخت. آنھا در شھردار یھا قبل مسجد م ت از مدتیعه در کویش
، -١ی شماره ی قطعه - هیکه در ساختن مساجد در دست احداث در مناطق الصباح

 کنند. یکمکشان م -١ی شماره ی قطعه - یالرقه، سلو
از آنان در وزارت اوقاف بطور داوطلبانه و  ین گفته شد، برخیش از ایه که پھمانگون

کنند. از جمله؛  یم یارـه ھمکیاجد جعفرـدر ساختن مس یداشت بدون ھیچ چشم
 ی احمد عبدالسالم، در منطقه یان، علـیب ی ، در منطقهید النقیت عبدالمجیحب

، ی، عبدالصمد عبدالله معرف١ق/ هیالعمر ی ه در منطقهیجعفر یبخات، گروه مذھبیالصل
 ٤ق/ یسلو ی در منطقه

ھم ھستند که وزارت اوقاف با ساختن آنھا موافقت کرده است.از  یگریمساجد د
 جمله:

 منطقه ساختن آن ینام فرد داوطلب برا ردیف
 الرقه سید علي سید اسماعیل ١
 خیطان عبد الھادي عبد الحمید الصالح ٢
 ٥/ بیان / ق  حسین القطان ٣
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 )١شماره ( ی قطعه الصباحیه عامر فیصل العسکر ٤

 محمود أبل ٥

الشویخ _ المیناء _ قسمت 
 قدیم

 ٤الرمیثیه _ قطعه /  یوسف عباس ومقامي عباس ٦
تأخیر مشکل دیگری این  غیر از و ر ھمراه بودهین مساجد با تأخیاز ا یساخت برخ

 برایشان وجود نداشته است.
چ یکه ھ ین مساجد، در حالیجاد ایدر وزارت اوقاف سؤال شد که راز ا یاز منبع مھم

ن دستور از باال است و ما حق یجواب داد: ا یست؟ که ویست، چیبه آنھا ن یاجیاحت
 یک بھبھانیشر یر ندارد!! دستور از باال از سویز تأثیو نظر ما ن یم و رأیاعتراض ندار

 .صادر شده است!!!
ن مناطق یکه در ایسازند، در حال ین مسجد مینش یع در مناطق سنیتش اھل

انجام  یاند، که برا ک خانوادهیاز  یا قسمتیک یشود. اگر ھم باشند  یافت نمی یا عهیش
را بسازند که  یاند مساجد ن توانستهیاند. آنھا ھمچن مشخص به آنجا رفته یھدف

گر به ید یو در برخ یمناطق به صورت پنھان یندارد. در بعض یاز شھردار یمجوز
 کنند. یصورت آشکار عمل م

  ھا هینیحس -دوم
ر نکرده است. پس به یاش، طمع آنھا را س یت به رغم فراوانیعه در کویمساجد ش

در آن وجود دارد.  ییھا به شکل قلعه رفتند که سرداب ییھا هینیدنبال احداث حس
داده بودند اعتراض کرد. چرا که ن اقدام آنھا که بدون گرفتن مجوز انجام یبه ا یشھردار

اند. از علل اعتراض  نگرفته از آنھا یا چ اجازهیساختند که قبل از آن ھ یرا م ییآنھا بناھا
 آنھا نداشت. یبرا یتیاھم ین اعتراض شھرداریبود. اما ا نیز مصرف برق یشھردار

 :ھا عبارتند از هینین حسین ایمھمتر

ف
ردی

 

نام 
 حسینیه

یرد نام منطقه
 ف

 نام منطقه نام حسینیه

١ 
ناصر خضر 

 الرس
 ١منطقه الدعیه قطعه /

 ١٠خیابان /
٣١ 

 المنصوریه عبد المحسن الحرز

٢ 
حجي حسین 

 حجي
 ٤منطقه الدعیه ق/
 خیابان / مرضي

٣٢ 
ناصر عبد الوھاب 

 حجی
خیابان عبد الله األحمر _  شرق

 شرق

٣ 
جاسم محمد 

 الصراف
 ٤منطقه الدعیه ق/

 مرضی براي زنان
٣٣ 

 ي العراقیه حسینیه
به مالکیت عبد الحسین 

 عبودوحجی
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٤ 
حجي أحمد 

 بن نعمه
 ٤ق/ منطقه الدعیه

 ٤٧خیابان 
٣٤ 

 الصوابر _ شرق حسن القطان

٥ 
عبد الله 
 السماك

 ٤ق/ منطقه الدعیه
 ٤٣خیابان /

٣٥ 
 _ منطقه البلوش شرق بھشق محمد عید علي

٦ 
 مال علي األمیر

 ٣ق/ منطقه الدعیه
 /بوقمازخیابان 

٣٦ 
 خیابان عبد الله الجابر شرق مسجد ششتری

٧ 
سید ابراھیم 
 سید حسن

 ٣ق/ منطقه الدعیه
 خیابان / الترمذي

٣٧ 
 خیابان عبد الله الجابر شرق ي بنخی حسینیه

٨ 
حسین عبد 

 الله علي
 ٤ق/ منطقه ي الدعیه

 خیابان /القرطبي
٣٨ 

 خیابان أحمد الجابر شرق حسینیه ي العتبات

٩ 
 رازیه درویش

 ٤ق/ منطقه الدعیه
 براي زنان٤٣خیابان /

٣٩ 
 خیابان (أبو عبیده) شرق مرتضی سید مرتضی

١٠ 
حسیب 
 العلیان

 ٤ي الدعیه ق/ منطقه
 خیابان / البخاري

٤٠ 
 ي معرفي حسینیه

خیابان (أبو عبیده) براي  شرق
 زنان

حجي أحمد  ١١
 تمال

منطقه بنید 
 القارخ/ بور سعید

 ٣٩منزل/ 
٤١ 

 الصوابر شرق عسکر زمان

١٢ 
أحمد حسن 

 منطقه ي بنید القار عاشور
٤٢ 

 عباس مکي طه
خیابان نزدیک حسینیه  شرق

 معرفي

١٣ 
سید 

محمد 
 الحسین

 بنید القار منطقه
 ٢١منزل / ٧١خیابان /

٤٣ 
 خیابان / عبد الله األحمر شرق أحمد علي محمد علي

١٤ 
محمد علي 

 األربش
منطقه ي بنید القار 

 خیابان لشریف
٤٤ 

 شرق روبروي بانک مرکزي ي الخزعلیه حسینیه

١٥ 

سید عمران 
 سید أحمد

 منطقه بنید القار
 ٩٢خیابان/

٤٥ 

 ي الجعفریه حسینیه

شرق 
 خیابان
أحمد 
جابر 

نزدیک 
 االشاره

١٦ 
حجي علي 

 حسین
 منطقه بنید القار

 ٧٢خیابان/
٤٦ 

 خیابان / عبد الله األحمر شرق ي الھندیه حسینیه

١٧ 
 مجید عباس

منطقه بنید القار 
 ٧٦خیابان/

٤٧ 
 نزدیک مدرسه کاظمه شرق محمد عبد الله الجزاف

١٨ 
طیبه سید 

 حسن
 منطقه بنید القار

 براي زنان٧٢خیابان/
٤٨ 

 ٣قطعه ي / الصلیبخات محمد یوسف حجی

١٩ 
علویه بیبی 

 رباب
 منطقه بنید القار

 ٣٥خیابان/
٤٩ 

 ١٣بلوك/ ٥ق/ الصلیبخات أبو الحسن جمال

ابراھیم جمال  ٢٠
 الدین

ضاحیه عبد الله 
 السالم

 ١٢خیابان/١قطعه/
٥٠ 

 الصلیبخات حجی ضحی قذافه

٢١ 
علي أحمد 

 الشواف
 ضاحیه عبد الله السالم

 ٢١ش/ ٢ق/
٥١ 

 الصلیبخات أحمد حسن مھدي

 الصلیبخات براي زنان محیسن فھد النجدي ٥٢ ٢ق/ المنصوریه الیاسین ٢٢
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 ٢٩خیابان/

٢٣ 
 العباسیه

 ٢ق/ المنصوریه
 ٢٨خیابان / 

٥٣ 
 الصلیبخات براي زنان محیسن فھد النجدي

٢٤ 
عباس حسن 

 ١ق/ المنصوریه المطوع
٥٤ 

 عثمان علي السید
براي ٢الصلیبخات قطعه ي /

 زنان

٢٥ 
 عون المطوع

 ١ق/ المنصوریه
 ١٤خیابان /

٥٥ 
 عبد الله علي

براي ٢الصلیبخات قطعه ي /
 زنان

٢٦ 
 االربشمحمد 

 ١ق/ المنصوریه
 ١١خیابان / 

٥٦ 
 الصلیبخات ابراھیم مال حسن

٢٧ 
 الھزیم

 ١ق/ المنصوریه
 خیابان / المغرب

٥٧ 
 الصلیبخات علي حسن مشاري

٢٨ 
 مالیه زھره

 ١ق/ المنصوریه
 براي زنان١٣خیابان /

٥٨ 
اسماعیل سرور 

 الصلیبخات اسماعیل

 الصلیبخات صبحي حسین ٥٩ ١ق/ المنصوریه خلیل فردان ٢٩

٣٠ 
 المشموم

خیابان  المنصوریه
 المغرب

٦٠ 
عباس عبد الله عبد 

 العزیز
خیابان  ٦منطقه ي الشامیه ق/

/٦٢ 

وجود دارد که به  ییسراھا ت، کتابیرافضه در کو یھا هینیشتر مساجد و حسیدر ب
، یتیان کویعیدر آن ھست که ش ییھا کنند و غرفه یگان کتاب پخش میطور را

حکومت عراق فرار کردند در  یھا که از عراق، تحت فشارھا و اعدام ییآنھامخصوصًا 
عه در یجوانان ش یھا و تسلط بر سازمان ین جوانان با سرپرستی. اھستند آنجا ساکن

ت، یمذکور در کو یھا هینیاست که تعداد حس ین در صورتیکنند. ا یت میت، فعالیکو
م. یم آنھا را حساب کنیت که ما توانستاس ین تنھا تعدادیست و ایشامل تمام آنھا ن

آن مخصوص زنان  یتا٩مرکز دارند که  ٦٠م که آنھا ییھا بگو ن دادهیم طبق ایتوان یم
 .ار دارند؟!یدر اخت ین مراکزیچن نیا مسلمانان اھل سنت ایاست. آ
ز یمساجد را ن یتملک و سرپرست ین است که مسلمانان اھل سنت حتیت ایقیحق
ن وزارت اوقاف است که یندارند، چرا که آنھا ملک وزارت اوقاف است. پس اار یدر اخت

ح را یکه تعداد نماز تراو ندستان ھکند و آن ین میین را تعیواعظان و خطبا و خادم
را که  یا یل شرعیکه دل ین آن مخالف با سنت است وکسییکند، اگرچه تع ین مییتع

عبادت  أل له آن خداوندیکه به وس یل اعمالیوزارت اوقاف با آن مخالف است و دل
 ]از کشور[تًا اخراج یخ و نھایشود، بپرسد جوابش را با احضار، انتقال و سپس توب یم
چ تسلط و یشتر مساجدشان، اوقاف ھیروافض و ب یھا هینیدھند. اما در مورد حس یم

ه نقد توانند که نشست و جلسات برگزار کرده و ب یندارد، آنھا م ]یو حق دخالت[اشراف 
 یرویا نینکه نگھبان مسجد و یخواھند بپردازند، بدون ا یکه م یو ھجوم به ھرکس
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خانه آنھا را به عنوان جاسوس افراد مسجد، به کار گرفته، آنھا  کنترل مسجد، که وزارت
 کنند. ]ریا دستگیو [را طرد 

ا ین مھم وزارت اوقاف و یروافض برخالف خواست مسؤل یھا هینیمساجد و حس
که  ی،که ھرکسیعاد یین اجرایت ھرگونه قوانیساخته شده است، بدون رعا یشھردار

 د به آن گردن نھد.یقصد ساختن خانه را دارد، با
 .؟!»مرکز مخصوص زنان دارد ٩ت یا اھل سنت در کویآ«م: یپرس ین سؤال را میدوباره ا
 ار ندارند. یک مرکز را ھم در اختی ی: آنھا حتجواب

ش یب -ت یکو -ن کشور کوچک یدانند که تنھا در ا یاھل سنت م ا مسلمانانیآ -
ختن نقشه و یه کردن و ریتوج ]دانند یا میآ[ار رافضه قرار دارد؟! و یاز صد مرکز در اخت

 .رد؟!یپذ یرفته و مین مراکز، در قم صورت پذیا یبرا یزیر برنامه
% تجاوز ٢٠آن از  ی عهیدھد که نسبت شھروندان ش یم یرو ین در کشوریا

اند، در  به دست آورده یرقانونیغ یھا ق راهیرا از طر ]یتیکو[ت یکند. آنھا ھو ینم
 .ھستند!! ]ر عربیغ[که آنھا عجم  یحال

ران و یروابط دولت ا یرگیفقط شاه سبب ت«د: یگو ید و میآ یم یسپس کس
انقالب  امیروابط بعد از ق یرگیست. تیح نین سخن صحیا »ج بود.یخل یھا دولت

ن ید و در ایآ یرون مین مراکز منتشر شده و بینھاد. خطر از ا یرو به فزون ینیخم
 کنند. یدار میگر دیبا ھمد یرافض یھا اماکن تمام گروه

نگونه بوده و یقبًال ا -اه ـم ھستند، نه شـه در قیعلم یھا ابع حوزهـن اماکن تیا
ام یقبل از ق ]ن مناطقیا یبرا[ھا  ن نقشهیدن ایو کش -نطور است یامروز ھم ھم

د یآمد و تھد ین راستا احمد عباس مھدی، صورت گرفته است. در ھمینیانقالب خم
 ن مسئله ھشدار داد.یکرد و نسبت به ا

 عیینی و شیمؤسسات د -سوم
و  یدان حولیدر م یاجتماع -یت فرھنگیجمعن آنھا عبارتند از:یکه مھمتر

ن یت بر عھده دارند. ایان کویجوانان و فرھنگت را سازمان ین جمعیا یسرپرست
ان ـیدانشجو یبرا یاد وطنـدر انتخابات گروه اتح یرانیان ایسازمان شرکت دانشجو

ان در یدھی دانشجو ت بود که سازمانین جمعیب داد و ھمیرا ترت یتیمستقل کو
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و  دیان و اساتیھا و... را بر عھده داشت و کارمندان و فرھنگ رستانیمعاھد و دب
 نمود. ین و پزشکان را سازماندھیمھندس

 ییھا ابان استقالل دارند که رسالهید در خیتحت عنوان دارالتوح یک انتشاراتیآنھا  
 سازد. یگان در سراسر جھان اسالم منتشر میرا صورترا به 

ابان جھراء و یأمل در خ یر کتابسراینظ ،یتجار ییسراھا ن آنھا کتابیھمچن
ن یاز بزرگتر یسرا تعداد ن کتابیکنار دروازه عبدالرزاق دارند که در ار، یأم یسرا کتاب

ات است و ین مملو از شرکیدھد و ھمچن یرا مورد تھاجم قرار م شکه صحابه  یکتب
 یتجار یسراھا ن کتابین از بزرگتریکند، وجود دارد. ھمچن یم یپرست دعوت به بت

الم و ـان فھد سـابیدر خ» عیللتوزت المتحده یالکو« یسرا توان به کتاب یت میدر کو
ن یابان فھد سالم اشاره کرد. آنھا ھمچنیمطبوعات در خ یخبرگزار یسرا ابـکت

 دارند. یرانیگردشگران ا یبرا یگریه و مدارس دیر جعفرینظ یمدارس

 اسی آنھایوضع اجتماعی و س -چھارم
مناطق  یت به دنبال استقالل در بعضیحضور خود در کو یع از ابتدایتش اھل 

 ه.یه، دسمه و الدعیبودند، مانند: الشرق، قادس
دند و یخر یمت باال مین مناطق را با قیا یھا ن ھدف آنھا خانهیدن به ایجھت رس

ا را ـگر آنھید یزھایا چـرفتند، بیپذ یا پول نقد نمـکه فروش منزل خود را ب یکسان
بھتر قرار  یا ر که در محلهگید یا مورد نظر را با خانه ی کردند. مثًال خانه یع میتطم

 کردند. یتر بود عوض م داشت و گران
ت را در مناطق الشرق، دسمه، ین مناطق موفق شدند و اکثریآنھا در تسلط بر ا

ن مناطق قبل از انتخابات مجلس بود و آنھا ید قار به دست گرفتند. تسلط بر ایه و بنیدع
 را در مجلس دوم بدست آورند. یرا در مجلس اول و ھفت کرس یتوانستند سه کرس
ن عدد با تعداد آنان تناسب ندارد. یده و اینفر رس ١٨ر تعداد آنھا به یدر مجلس اخ

کنند.  یت میفعال یق اسالمیاز آنان به طر یرنگ آنھا است. بعضینقشه و ن ی جهین نتیاما ا
ن یاز اعت اسالم و یحکم کردن به شر یع آن و درخواست برایم شراب و بیمانند تحر

 ان.ـدوست مسلم ی هیند: ھمسایگو یبرند، که م یبھره م ]تیکو ی ارهـب در[ یرانیعبارت ا
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ت یالـبه فع یستیالیانه و سوسـیگرا یاه ملـدگیق دیان از طرـگر از آنید یبرخ
 یکنند و شعارھا یم یر اھل سنت، ھمکاریست غیالیسوس یگراھا یا ملـپرداخته و ب

 کنند. یغ میشود، تبل یکشورھا مطرح مگراھا را که در تمام  چپ
د کردن آن ییأـو ت یاعت از حکومت فعلـق دعوت به اطیز از طریگر نید ی ستهد

 .]یازیھرگونه امت[ن حال آنھا به دنبال گرفتن ھستند و نه دادن یکنند. در ھم یت میفعال
که [ت افرد غافل اھل سنت ید و حماییکنند، تأ یکه تظاھر به اسالم م یکسان

 آورند. یرا به دست م ]اند نگونهیشترشان ایب
ر یغ یگرا یت مردم ملیکنند، حما یسم میالیو سوس ییگرا یکه تظاھر به مل یآنان

ت حکومت از خود را جذب ید و حماییز تأیگر نید ی را حاصل کرده و دسته یعیش
 کنند. یم

مگر در کند،  یت نمید و حماییاھل سنت را تأ یدایع، ھرگز کاندیتش اما اھل
توانند در آن مناطق از آنھا  یرا که م یندارند. پس کسان ییدایکه خود کاند یا منطقه

ق و دامن زدن به اختالفات اھل یکنند. آنھا بر تعم یت مید و حماییمند شوند، تأ بھره
دان انتخابات تعداد یپردازند. پس در م یکه آنھا بر آن تسلط دارند، م یسنت، در مناطق

ن ین بیاھل سنت در ا یشوند و صدا یمطرح م ]دیاھل سنت به عنوان کانداز [ یادیز
ن و یعه و توجھشان به تعداد معیش یاست که صدا ین در حالیشود و ا یگم م

 شود. یمتمرکز م یمحدود
شود، بلکه آنھا تالش  یکه بر آن تسلط دارند، محدود نم یعه به مناطقیش یھا طمع

ه یبخات و جابری، صلیه، سلویثی، میدان حولیمانند م یدیکنند که بر مناطق جد یم
 یزیر شوند، چرا که آنھا برنامه ین ھدفشان دارند موفق ھم میمسلط شوند، آنھا در ا

 نظم و ای بی است که مسلمانان اھل سنت به گونه ین در حالیکنند و ا یشده عمل م
 دارند. یبرنامه گام بر م بی

ن است که یت اید در کویجد یفق شد و از خبرھادن به وزارت مویع در رسیتش اھل
ان ـاز آن -ر نفت یوز - یاظمـب کلعبدالمط یلـدر حکومت دارند. در دولت قب یریآنھا وز

عه را آورد یش ید و فردیرا در آنجا کوب ]عهیش[اش  فهینکه ُمھر طایبود و از وزارت نرفت تا ا
ان را منصوب یعیاز ش یکیندگان وزارت باشد. در رأس شرکت نفت ین و نمایاز معاون یکیتا 

 کالن را به آنان سپرد. یھا تیریادارات و مد ین رؤسایکرد و ھمچن
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است،  یو رافض یرانیا ی، که فردیز محمود بوشھری، عبدالعزیدر دولت فعل
 را به عھده دارد. یوزارت امور اجتماع یسرپرست

کنند. معاون  ینفوذ م یمختلف حکومت یھا دستگاهعه به سرعت در یان شیرانیا
ان ھستند. عالوه بر آن ـن وزارتخانه از آنین ایشتر مسئولیو ب یرسان وزارت اطالع

ز تسلط دارند. در وزارت کشور، یم بر وزارت نفت نیز گفتین نیش از ایھمانگونه که پ
ن افراد یھمچن رسد و ی% م٥٠ق و گذرنامه به یس و دستگاه تحقینسبت آنھا در پل

 دارند. )تتابعی(ت یھواعطای در قسمت  یمھم
را  یدیت، نقش جدیعه با طرد و اخراج دشمنانشان از کوین شیجاسوسان و بازپرس

ت یت، در دادن ھویھو یرا که برادرانشان در قسمت اعطا یکنند. ھمان نقش یفا میا
ھا  یرانین مجوز اقامت به اکنند و کارکنان و کارمندان آنھا در داد یھا، اجرا م به فارس

 ران، عراق و جنوب لبنان مشارکت دارند.یاز ا یتر عیعه، به طور وسیو ش
رسد،  ی% م٤٠ھا به  ن سازمانیعه در اینسبت ش ییمایھواپ یھا شرکت ی نهیدر زم

خواھند بدون  یکه م یتوانند، از ھرکس یھا م ھا و فرودگاه که کارکنان آن شرکت یبطور
 استقبال و دعوت کنند.اطالع حکومت 

ن یرسد و در قسمت افسران، ا ی% م٣٠نسبت آنھا به حدود  یدر ارتش بطور کل
ر دفاع از یکه وز یران، ھنگامیت و ایروابط کو یشتر است. ھنگام دگرگونینسبت ب

ن یکنند، مسئول یت را بررسیران در امور کویافسران ارشد خواست تا احتمال دخالت ا
ن افسران، از یاز ا یکه نسبت بزرگ ندر گرفتند، چرا که متوجه شدقرا یسخت یدر تنگنا

 ھستند. یرانیع و ایتش شه و بن اھلیر
 یھا سیشتر پلیو ب - یر امور اجتماعیوز -ک جاسوس یران یران، ایئت وزیدر ھ

 ی کنند. عده یگران را متفرق م ار دارد که تظاھرکنندگان و اخاللیبلند مرتبه را در اخت
دشوار و  یطیدر شرا یاطالعات یروھایاز آنھا ھستند و نقش ن یاز افراد اطالعات یادیز
 ،کامًال مشخص است.ینیچن نیا

ار دارند یج را در اختیظه و صوت خلیقیال ی نامه ز آنھا دو ھفتهیھا ن ان روزنامهیدر م
 یھا تیفعالشود. بلکه آنھا  ینامه محدود نم ن دو ھفتهینه به این زمیت آنھا در ایو فعال

 شود. یھا را شامل م شتر روزنامهیدارند که ب یا گسترده
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 ی هیریر تحریق مدیآنان، از طر یبرا یرسان امیبه قاصد و پ» القبس« ی روزنامه یحت
ن روزنامه از ینکه تجار صاحب ایشده است. با علم به اتبدیل » یرئوف شھور«آن، 
 اند. آمدهت به ستوه یعه در کویروز افزون ش یھا تیفعال

 اوضاع اقتصادی آنھا  -پنجم
 ]ھا در نوشته[دم و یشن یان میرانیا یت رفتم و از سروصدایش به کویچند سال پ

ج نقش دارند و فرصت را مناسب یاھل خل یاقتصاد یخواندم که چگونه در زندگ یم
ام  یتیک رصد کنم. از دوست کویرا از نزد ین مسائل و اتفاقات واقعیدانستم تا ا

 کند. یینه راھنماین زمیخواستم تا مرا در ا
 د کرد.یده و خوانده بودم تأکیاو بر صحت آنچه شن

ن کار ی؟ که به من گفت ایکن ین مسائل کمک میدن ایبه او گفتم چطور مرا در د
 م.یبزن یدور یتجار یھا است در بازار و محله یار ساده است. کافیبس

شروع شد. مدت نسبتًا زیادی  یزار صرافبا نظرش موافقت کردم و گردش ما از با
د یم. تأکیآن توقف کرد ینکه جلویم مگر ایای عبور نکرد چ مغازهیم و از ھیدر آنجا ماند

شان یھا اھر و چھرهـظلھجه، ا به طور کامل بر بازار تسلط دارند. از ـکنم که آنھ یم
ند، اما یب یم عرب را ی ک فروشندهی یمسافر یاھـه عجم ھستند گـمعلوم است ک

 مغازه است. یرانیصاحب ا یشود که او تنھا منش یبا دقت نظر و سؤال، متوجه م یکم
م و یت بود. به آنجا رفتیکو یمیک بازار جواھرات در شھر قدینزد یبازار صراف

 ار باال است.یم که نسبت آنھا در آن بازار بسیمتوجه شد
وخ یالش ی در منطقه ییغذافروش جواھرات، به بازار فروش مواد  و دیاز بازار خر

ز تسلط ین بازار نیش رفتم و دانستم که آنھا بر این بازار از ابتدا تا انتھایم. در ایسرزد
 % است.٩٠ یداشته و نسبتشان باال

 یچ تاجریکنند و ھ یل میرا تحم ینیمع یھا متیمطمئن شدم که آنان بر مردم، ق
ھا توافق  متین خود، بر قیتوان مقابله و رقابت با آنھا را ندارد. مشخص شد که آنھا ب

 ن آنھاست.یب یافتگی جه ارتباط و سازمانین توافق نتیکنند و ا یم
م و یدن کردیاست، د ییجات که مجاور بازار فروش مواد غذایبعد از آن از بازار سبز

دن کند، ین بازار دیاز ا کس  ھر ھستند. یرانیھا ا یفروش یسبز ی م که ھمهیدید
و یوسته به پخش رادیکوچک در دست گرفته و پ یویک رادیند که ھر فروشنده یب یم
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این وضعیتشان در شود.  یپخش م یدھد، که به زبان فارس یتھران گوش م
  ھا نیز حضور دارند و نسبتشان کم نیست. ھاست؛ در عمده فروشی فروشی خرده

از  ین تنھا بعضیھا تسلط دارند؟ که جواب داد، ا ن قسمتیتنھا بر ا :به دوستم گفتم
که مطلقا دست  ھا یی. مانند نانوایا دهیھست که تو ند یگرید ین جاھا است. جاھایا

 دھند. ی انواع نان ترجیح می بر بقیه ھا آن نان را یتیکو که پزند یم ینان خودشان است و
بصورت خورده فروشی و چه  فروش سجاده که اکثرش مال آنھا است. چه یھا محله

 عمده فروشی.
ھاست.  یرانیشترش از آِن ایھا و شھرھا، ب کوچک در محله یھا و سوپر مارکت یبقال

 ییھا در واردات مواد غذا یرانیترند، چرا که خود ا گران موفقین کارھا از دیآنھا در ا
شتر یدھد. ب یگران میھا را کمتر از د متیخود، ق به قوم یدست دارند و ھر تاجر

ھا  یندگیمال آنھا است. بر اسکله و کارکنان آن تسلط دارند. در نما ینّجار یھا محله
امالک  یندگی، نماییمواد غذا یندگین، نمایماش یندگیطور. بعنوان مثال نما نیز ھمین

 وخ.یش یھا و خانه و مزارع و شرکت
 یندگینما ٤٠٠ش از یب یچون بھبھان یکه تاجر یدان یم«: گفتن یدوستم ھمچن

ن یار دارد؟ او از بزرگتریدر اخت یو مواد ضرور ینییواردات و پخش مواد لوکس و تز
روابط  یبرا یاتبش، قسمتـاز منازل و مکیک  ھر است. در یعرب یتاجران در کشورھا

برد.  یم ه بدون رفتن به وزارت تبادالت، از آن بھرهـوجود دارد ک یخارج
تابع  یھا ک است که به سفارتخانهی، نزدیخارج ین تاجر در کشورھایا یھا یندگینما

ن یباشد. که ا یل امالکش مینده و وکیر و نمایک امین، او شریل شود. عالوه بر ایاو تبد
عطا نموده است.  یبه و یرا ، عالوه بر نفوذ و قدرت اقتصاد یاسینفوذ س یندگینما

ت یکه ھو یاست. چه کسان یرانین این و مھاجریدر خدمت مسافر یتمام امکانات و
 .»اند ت را نگرفتهیکه آن ھو یاند و چه کسان اخذ کرده یتیکو

موارد  ینگونه باشد و از رویبه صورت استثنا ا ید بھبھانیشا«: به دوستم گفتم
 که جواب داد:  .!!»داد ]یکل[توان حکم  یاستثنا نم

ما نقش دارند، از جمله:  یاقتصاد یھستند که در زندگ یادیز یرانیا یھا خانواده«
و  ی، دشتی، مقامس، مکیدی، مزیم، بھمن، بوشھری، ھزی، معرفیقبازرد، کاظم

که روز  ینیبب یآنجا را ھنگام یات اقتصادیعه در حیش یاثرگذار یتوان یصراف. و م
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ل است، انگار آنجا یشتر بازارھا تعطید که بید ی.خواھیک چرخ بزنیعاشورا در بازارھا 
 .»است یل رسمیتعط

 ی ن نقشهیده است. مسلمانان در کشور شما در ایچیپ یلیه خیبه دوستم گفتم قض
 ؟]کنند یچه م[ترسناک کجا ھستند؟ 

از  یشتر آنان اموال و فرزندانشان، مشغولشان کرده است. برخیب«که جواب داد: 
 یتر است. تعداد کم مشغول یموس کنند که درونشان از درون مادر یآنان چنان فکر م

 یبا دوستم خداحافظ» بکنند. یچ کاریتوانند ھ یکنند، نم یقت را درک میھم که حق
 !!»ستیخ امت ما نیبت در تارین مصیآندلس آخر«کردم و به او گفتم : 

 نی یج و انقالب خمیخل
ران، یان به یبر انضمام بحر یمعروف خود را مبن یدھای، تھدیالله صادق روحان تیآ

حات ین تصریجھان، ا یھا ھا و روزنامه یران و خبرگزاریا یمحل یھا ُبروز داد. روزنامه
تر شد و بعد  رهیج تیخل یھا ران با دولتیل، گزارش کردند و روابط ایو تحل یرا با بررس

 یگفتند که صادق روحان یرانین ای، مسئولیح روحانیصر یھا از چند ھفته از صحبت
ران یندارد. سپس دولت ا یو سخنان او ارزش رسمگوید  می د سخنتنھا از جانب خو

تش یج مطمئن شوند و حسن نیخل یھا ن نمود تا دولتیین تعیرش را در بحریسف
ن یر به بحریوز دولت و معاون نخست یسخنگو ییثابت شود. سپس صادق طباطبا

چ یو نه ھ نید کرد که حکومتش نه به بحریدر منامه تأک ینین بحریرفت و به مسئول
 ندارد. یداشت چگونه طمع و چشمیج، ھیاز خل یدولت

دن خاکستر یاست پاشیران سیفروکش کرد و ا یندباد و بحران به وجود آمده تا حدت
 ج شد.یخل یھا روابط حسنه با دولت یرا متوقف کرد و خواستار برقرار ]دشمن[به چشم 

 :سازد یه چند سؤال را مطرح مین قضیا
ح یا صحیتر، آ د، در نظر دارد؟ بطور واضحیگو یای برای آنچه که م برنامهران، یا ایآ -

 .ج ندارد؟!یخل یھا در دولت یران طمعیاست که ا
نکه او یندارد؟ و ا یچ ارزش رسمیھ یحات صادق روحانیا درست است که تصریآ -

 یھا ران با دولتیخواھد روابط حکومت ا یساواک است و م ی و گماشته مزدور
 .ره سازد؟!یدار و ت ج را خدشهیدوستش در خل
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د مواضع یخوانندگان، با یت کامل برایقیحق ی ھا و ارائه ن سؤالیجواب به ا یبرا
ن یخ نوشتن ایکه در نوفل لوشاتو ساکن بود، تا تار یج، از زمانیرا در مورد خل ینیخم

 م.یو دنبال کن یکتاب بررس

 ل دولت بازرگانیاز نوفل لوشاتو تا تشک
 ی ه مواضع خائنانهیمنظور توج صداھا بهن سرویا«د: یشھ ]ی مجله[حات یتصر
 یھا ، عراق و حکومتیربستان سعودع مانند یا مانده گرا و عقب واپس یھا حکومت

بان شاه از جمله یپشت یروھایز نیکردند. و ن یم یج است که با شاه ھمکاریخل
آنان در قبال انقالب مردم  ی و مواضع خائنانه یستیونیو صھ یستیالیامپر یھا قدرت

 .١»کند یه میران را توجیا
ج و عراق را منفجر یخل یھا دانند که دولت یر میفراگ یآنھا انقالبشان را انقالب

 خواھد کرد.
اول است و کل منطقه را منفجر  ی ران، تنھا شعلهیدر ا ین انقالب اسالمی... بنابرا«

 .٢»طلبان قرار دارد ادهیز ین، در تنگنایبه نام دکه  یا خواھد کرد. منطقه
 است. یر، کشور عربستان سعودیدر عبارت اخ ]طلبان ادهیاز عبارت ز[منظور آنھا 

را تحت  یی، گفتگوینیحس یمھد ١٣٩٩دن ماه محرم سال یبه مناسبت فرا رس
 یاز سو یرسم ی هیانیک بیانجام داد و مانند » ن و انقالب فردایامام حس«عنوان 

 ان نمود که:ین گفتگو بید. از جمله در ایع گردیران، توزیون ایانقالب
شرفت ی، پیبه صورت تصاعد ]رافضیبخوانید [ ی... و در عراق، حرکت اسالم«

خائن صدام را فرا  ید، درس انقالب و مبارزه و جنگ با علمایشھ ی کند. از نوه یم
ام یاد ایاد را اعاده و تکرار کرد و ما را به یکه زمان حجاج و ابن ز یرد. صدامیگ یم

م قاسم ین حرکت که با مقاومت در برابر پرچم سرخ در زمان عبدالکریمغول انداخت. ا
ان و مزدورز با یز به مقابله برخاست و اکنون نیروبرو شد، با عبدالسالم عارف ن

 .»ازدپرد یخائنش، به مقابله م یصدام و دستگاه حکومت یعنیا، یتانیگماشتگان بر

                                                           
امل ـنمود و ش ای بود که حرکت آزادی اسالمی در ایران آن را منتشر می نشریاتی دوره» شھید« -١

ی  ھای صادره از سوی خمینی بود. مجله ار انقالبی ضد شاه و بیانیهـای این حرکت و اخبـھ بیانیه
 .١٢/١/١٩٧٩برابر با  ١٤/٢/١٣٩٩صادره در تاریخ  ١٣ی  شماره شھید:

 ١٢/١٢/١٩٧٨مورخ  ١٢ی شھید شماره  مجله -٢



 طاعون    ٢٧٦

 

د به عربستان به عنوان رھبر ی... مردم پاکستان نبا«و پاکستان را ستود و گفت: 
 »نگاه کنند... یامت اسالم

ش کرد، چرا که او یر و ستایتقد» یخالفت و پادشاھ« / یو از کتاِب استاد مودود
 انتقاد کرده بود. او گفت:  سسوم  ی فهیدر آن از خل

 ی ن کتاب که جوانان پاکستان با فراغ بال از آن استقبال کردند، در وھلهین اکایپ«
 .»متعفن است ین حکومت پادشاھی، ایعودسدر عربستان  مزدورل، بر ضد حکومت او

ج و شاه یز در خلیخ وخ مناطق نفتین شین گفتگو، مؤلف، بیاز ا یگریدر قسمت د
 شود. یآنھا م یکرده و خواستار نابود ھا و موارنه ارتباط برقرار ستیونیران و صھیا

کنند و با  یران از احساسات و عواطف مردم مسلمان سوءاستفاده میرھبران ا
نکه یا اـبرند ت یو به خواب غفلت م کنند یھوش میآنھا را ب یاسالم یشعارھا

مسلط،  یھا از حکومت ییاـو رھ یم آزادـمان، به اس نیا از سرزمـآنھ ی سوءاستفاده
 ند. یگو یخود دروغ م یفراموش شود. آنھا در ادعا

ه فرق قائل یدر سور یریج و عراق با حکومت نصیخل یھا ن حکومتیآنھا چگونه ب
کنند  یار میسکوت اخت ید قرار داده و در مورد دومیرا مورد ھجوم شد یشوند؟! اول یم

 .کنند! یز آن بحث مش، ایر و احترام و ستایاز آن ببرند، با تقد یو اگر ھم نام
 ی، حکومتینی، نزد رھبران انقالب خمیرین نصید یحکومت دروغگو و ب

ر پا ین حکومت حرمت مساجد را زیاست!! ھر چند ا یشرفته و اسالمیپرست، پ ھنیم
ع کرده و خون یرا شا ]ن زن و مردیب[ران کرده باشد و اختالط یگذاشته و آنھا را و

 خته باشد.یرا ر أل الله سوی بهان یداع
را مورد حمله و  ]یعرب ی[ھا  ، تمام حکومتینیون خمیام تأسف انقالبـا تمـب

و  یا و قرامطه ین حکومت، باطنیه. چرا که ایدھند، به جز حکومت سور یھجوم قرار م
 .است!! یمجوس

ا ـکا، اروپیدر آمر ینیون خمیاو را انقالب یم و گفتگویاو را آورد ین فرد که گفتگویا
ا و یچ حید، ھیاه و پلیس ییگرا پخش کردند، از دعوت به مذھب یعرب یاـو کشورھ

 د: یگو یندارد چرا که م یابائ
در آن وجود ندارد، اگر چه افراد و مردم ساده لوح در  یاست که شک یقتین حقیا«

ک یخواھد،  ین بدان خاطر است که انقالبی را که خداوند میفتند. ایمورد آن به شک ب
 .!!»ر داردیگ عاَلم یاست که اھداف یماسال یبا رنگ و بو یعیانقالب ش



 ٢٧٧ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

است و نه  یاسالم ،ینیند که انقالب خمیگو یاما مردم ساده لوح ھمچنان م
 .است!! یعیش یح کنند که آن، انقالبین انقالب تصرین ای. ھر چند خود مسئولیمذھب

 جیان خلیعیت شیفعال
 ی رهیجز شبه یان در تمام نواحیعیشک یران، فعال شدن و تحریانقالب ضد شاه در ا

، که اصالتًا فارس ھستند، ینیاران خمی یک از سوین تحریرا به ھمراه داشت. ا یعرب
 شود. یت میو ھدا یرھبر
ست. بلکه ین یو پنھان یز مخفی، چیعرب ی رهیجز ان در شبهیعیک شین تحریا

گاھیحاکمان منطقه ن  دانند. یرا مز آن ین یدارند و شھروندان عاد یز از آن آ
ن ین موضوع چنیا ی درباره» حوادث« ی مجله ی هیریس تحریرئ یم لوزیسل

 د: یگو یم
مشکوک را  یج، تحرکاتیخل یتیامن یھا س، دستگاهیبه پار ینیقبل از انتقال خم«
سالح، قاچاق شده  یریھا مالحظه کردند و گفته شد که مقاد تین طوائف و اقلیدر ب

 .»رخ داد یرًا در ابوظبیکه اخ یاز آنھا کشف شد. مانند اتفاق یاست که بعض
در کشور و  یاسلحه به مناطق شرق یادیر زیگر گفت که مقادید ییدر جا یلوز

  .١قاچاق شده است یامارات متحده عرب
الوطن « ی ج متوقف نشده است. روزنامهیخل سوی بهمشخص شد که قاچاق سالح 

س جمھور ین گزارش داد که به رئیچن ین سوریمسئولصادره از فرانسه از » یالعرب
صورت را در لبنان  یاسیس یوجود دارد که قوا یاسیس ییھا تالش«لبنان گفته بودند: 

ق یج از طریخل یھا از دولت ی، قاچاق اسلحه به بعضیالملل نیدھند تا با روابط ب یم
ن یاز ا یبعضرد. که یصادرات، صورت بگ یآماده برا یر پوشش کاالھایه، زیسور

ھزار قطعه  ٣٦دھد که  ینشان م ینظام یھا ھا کشف شده است. اما گزارش تالش
 .٢»ج وارد شده استیھا به خل ن شبکهیق ایاسلحه، از طر

ت از ورودش به آن یت رفت، حکومت کویعراق را ترک و به کو ینیکه خم یھنگام
را دربر داشت و ت یان کویعیالعمل ش ن ممانعت عکسیکرد. که ا یریکشور جلوگ

 ع کردند.یتوز ]تیم حکومت کوین تصمیه ایعل[ر را یز ی هیانیب
                                                           

 .٢٩/١٢/١٩٧٨در  ١١٥٦شماره  »الحوادث« -١

 .١٧/١٠/١٩٧٨تا  ١١تاریخ  ٤٣٩شماره  »الوطن العربی« -٢



 طاعون    ٢٧٨

 

 شود می ]حکومت شاه[ران یت حامی ایکه کو ھنگامی 
ران یا یاند؟ تا حام ت از استقالل کشورشان چه کار کردهیحما یت برایمردم کو«

نباشد. در ران یا یو جاسوس دربار شاھانشاھ مزدورنشوند و جابر احمد  ]حکومت شاه[
که  یآزاد ی چ روزنامهیکند وجود ندارد. و ھ ین مسئله مخالفتیکه با ا یت مجلسیکو

گاه سازد و نیجر ی مردم را از پشت پرده ران که بتواند در یوز یئت واقعیز ھیانات آ
 مسائل مناقشه بکند وجود ندارد.

خاطرات ، جابر احمد، کسی که یخ بدویکان و کارمندان شیاز نزد یفقط تعداد
بودنش، او را بر آن داشته که به حکم برادرانش در حکومت، عمل کند و دستور  یبدو

 باشند. یفساد اخالق یسرکش و دارا یگرچه آنھا افراد ]کاره ھستند ھمه[دھد، 
ران در چھارشنبه یئت وزیر شد که در آن ھینظ کم یا ل جلسهینھا باعث تشکیا ی ھمه

 را به آنجا راه ندھند. ینیران، امام خمیبزرگ انقالب ام گرفت که رھبر یاکتبر تصم ٤
خ یکان و بردگان شی، که به نظراِت برادران و نزدیادار ی ک اجماع و جلسهیفقط 

پدرشان در  ی گانهیم را گرفته است و آنھا به زبان ین تصمیدھد، ا یگوش م یبدو
 ندارد. یچ برو برگشتیکنند که ھ ی، چنان صحبت میو با لحن دستور یحکومت یا خانواده

 یم، تحولین تصمیران احساس نکرد که با ایئت وزیھ یک از اعضای چین ھیبنابرا
کنند که  یم یریگ میتصم یان جلساتیق ومھم بوجود خواھد آمد. چرا که آنھا در میعم
ن وجود، یفھمد، ندارند. پس با ا یم یخ بدویدن مسائل، جز آنگونه که شیجز فھم یراھ

ز آنچه را که جابر و برادرانش ین انتظار تفکر و تعقل را داشت؟ روزنامه نتوا یچگونه م
 خواسته بودند، چاپ کردند.

ن مسائل یبودن ا یو مذھب ین جلسات، در مورد قومیآنھا نوشتند که جابر در ا
خارج از  یمیز است: گرفتن تصمیک چیصحبت کرده است، اما مسئله فقط 

و آن  یو اسالم یعرب یخواھانه و خلق و خو استقالل یھا و ادب و ارزش یپلوماسید
حکومت [ران یا یت به حامیاز ورود به کشور است که باعث شد، کو ینیمنع امام خم

 ل شود. چرا که:یتبد ]شاه
ت یاص در کوـخ یھا اهـدستگ یبرخ یامه از سوـن قبًال دعوت ینیام خمـام -١

کشور بخاطر استجابت درخواست ن وجود از ورود او به یا اـا بـگرفته بود، ام
و در مخالفت با تمام  )تیران در کویر ایسف( یرانیا ی هیبلند پا ی ندهینما

که در کشور ھستند، ممانعت کرد. و جابر احمد معاون  یحکومت یھا دستگاه



 ٢٧٩ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ت برود یعراق و کو یمان مشعان را موظف کرد که به مرزھای، سلیوزارت داخل
 ظارت داشته باشد.ن ینیتا بر ممانعت ورود خم

ان یعیت را شیعه است و نصف مردم کویمرجع بزرگ مذھب ش ینیامام خم -٢
 ]عهیمذھب ش[و درخشش  ییآن و شکوفا یشان در بنایدھند و ا یل میتشک

به  ینین روش، توھیمشارکت داشته است. پس ممانعت از ورود آن حضرت به ا
سرشت حکومت عت و یگر است بر طبید یلیعه است و دلیکرامت مذھب ش

 .]تیعنی حاکم کویاست، یس و بی[ساده  یفرد
 یاری یھا ران و ملتیون نفر از مردم ایلیھا م ده یھا قلب ینیامروز امام خم -٣

 یران و مقاومت با سرسختیاش با طاغوت ا او در مبارزه ی دھنده
 یھا نیل در سرزمیران و مقابله با گسترش اسرائیداخل ا یھا ستیونیصھ
ھا نفر است  ونیلین به می، توھینین به امام خمیار دارد. توھیرا در اخت یعرب

آنان،  یمستقل در نظر تمام یت بعنوان کشوریکو ی آن، چھره ی جهیکه در نت
 شود. یمخدوش م

 یت به عنوان حکومتید، به کویا زود به ھدف خود خواھند رسـیر یران که دیمردم ا
دارند و  یفیضع ی که اراده یکنند. کسان یحکومت مادب در آن  کم یا نگرند که عده یم

ت ھمانگونه که جابر یافتند و با کو یران، به لرزه میر ایسف یاز سو یک تماس تلفنیبا 
 احمد عمل کرد، عمل خواھد شد.

آزاد که مملو از نفت  ینیشان در سرزم که چھره یتیجابر احمد به فرزندان کو
ادبشان کم است،  ]کهگوید  می ایآ[خواھد داد؟  یدار شده چه جواب است، خدشه

و  یو اسالم یعرب یھا ن صورت ارزشیشان پر از پول است، در ایھا بیھمانطور که ج
 رود؟ یکجا م یانسان

که  یشود و وقت یبرپا م ینیاران خمین یران و بیکه در ا یجابر به حکومتی مردم
 خواھد گفت؟ ن سؤال کنند، چهیو توھ یادب ین بیآنان در مورد ا

را بلد  یپلماسیله ھستم و فنون دیخ قبید: من ھمچنان شیاست که بگو یا کافیآ
ا یکنم و  یخود عمل م ی کتاتورم و طبق افکار سادهیمن د«د: ینکه بگویا ایستم. ین

 .؟!!»ا چهیران ھستم یا یاز دربار شاھنشاھ ید: من فقط کارمندیبگو



 طاعون    ٢٨٠

 

 نییاران امام خمی :امضاء
 یا هیانـیدا کردند که بیروافض، جرأت پ یھا و بطور کل یرانیار بود که اـن بین اولیا

و در  یو ِسّر  یه به شکل پنھانیانین بینکه ایرا ضد حکومت منتشر کنند. با علم به ا
ھای امنیتی بازداشت و  و ھر کدام از آنھا که توسط دستگاه ع شدیبسته توز یجاھا

 بازجویی شد این مسئله را رد کرد.
ن یبر ا یا آنھا، نشانه ی شده رغم ترس شناخته یه، علیانین بیع ایام آنھا در توزاقد

 ین عملیاست که دست به چنایجاد کرده را  یا نهیآنھا کدر  ینیبود که انقالب خم
ه قبل از سقوط شاه و محقق شدن اھداف یانین بیم که ایدان گر میید ییاند. از سو زده

 ع شده است.یانقالب، توز
است که در ھرجا و  یعه ھستند، دروغیت شیاز مردم کو یمین سخنان که نیاما ا
 کنند. یکه وجود داشته باشند، از آن استفاده م ینیھرسرزم

 بازرگان دولت لیتشک از بعد جیخل یها دولت و رانیا روابط
ن یا یھا، برا ن حکومتیا یاعتراف کرده و رؤسا ینیج به انقالب خمیخل یھا دولت

از آن کشورھا، از تھران و  یرسم ییھا ئتیک فرستادند و ھیام تبریرھبرش پحکومت و 
ران یئت وزیس ھیز معاون دوم رئیدن کردند. از جمله: عبدالله بن عبدالعزیقم د

م کرد که در آن یتسل ینیاز برادرش خالد را به خم یا ، که در آن نامهیعربستان سعود
 .١دعوت کرده بود یاسالم یھا اتحاد دولت یاز او برا
ن یران رفت و ایمسـاجد، به ا یمجلس اعال یاز سو یگروھـ ١٥/٤/١٩٧٩در 

در قم  ینیشد. آنھا با خم یج را شامل میمختلف خل یھا از دولت ییئت، اعضایھ
 .٢ک گفتندیانقالبش به او تبر یروزیل داده و به خاطر پیرا تشک یا جلسه

 ک گفت.یتبر ینیران رفت و به خمیبه ا یاالسالمگر از رابطه العالم ید یئتین ھیھمچن
 یئتیق دانستم که ھیدار کرد و با تحقیو تکبر و غرور با آنھا د یبا سرد ینیاما خم

را  ینیران بود، خواستند که خمیا ی هیج و ھمسایخل یھا ، که متشکل از دولتیرسم
ادش آوردند یرا در فتح مکه به  ج حت کنند، که مردم را نکشد و موضع رسول اللهینص

 .»دید شما آزادیبرو«ش گفت: یکه چگونه به قر
                                                           

 .١٨/٤/١٩٧٩رادیو تھران در  -١

 .از خبرگزاریھا -٢



 ٢٨١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

دخالت در  یستگین کرد و به آنھا گفت که شما شایئت توھین ھیبه ا ینیاما خم
و او  -ئت از علما بودند ین ھیا ینکه تمام اعضایبا توجه به ا -د. ین مسائل را نداریا

 مشغول کرد. یآنھا را به مسائل جانب
 ینیخم ئت گفته شده،ین ھیا یاز اعضا یکین ماجرا که از یاز ا یگریت دیو در روا

 ز خارج شدند.یر افراد نیجلسه را ترک کرد و از آنجا خارج شد و به دنبال آن سا
است. به  یک انکار سلبیج، یخل یھا بر دولت ینیون خمین رد و انکار انقالبیبنابرا

 عنوان مثال: 
 یجمھور یید برپاییدر آبادان، در تأ یو مردم یمجشن رس ١٧/٣/١٩٧٩در 

ن مراسم باشکوه برگزار شده است و یو آبادان اعالم کرد که ایبرگزار شد و راد یاسالم
 پخش شد. یو عرب یگزارش آن به طور کامل به دو زبان فارس

کرد  یو تالش مگفت  می سخن ،از مراکز اھواز یکیدر  یبیان ذکر است که خطیشا
 ینید و آنھا را به متحد شدن، تحت اسالم خمیندگان بزدایرا از قلب نما یعربتا تعصب 

 خواند. یفرا م
انقالب  یرا که صدا یدکتر محمد مھد یاز متن سخنران ییھا در ادامه گوشه

 م:یآور یآن را پخش کرد، م ١٧/٣/١٩٧٩ظھر روز  ١٢از آبادان در ساعت  یاسالم
بودن خود مغرور نشده  یا نهیا مدیبرادران مسلمان عرب ما، به عرب بودن  ی... ا«
ا در زمان رسول الله مغرور ید. به خاطر بودنتان در شھر رسول الله یب نخوریو فر
د. یرا حمل کن ین آسمانینکه رسالت و دیست، مگر ایبا محمد ن یار، ھمراھید. معینشو

ز ید نیا سفیاه و یبر عرب و س یچ برتریھبر عجم و عجم  یچ برتریاو فرمود عرب ھ
 .. الله یندارند، مگر با داشتن تقوا یبرتر یگریک بر دیچ یھ

نه در زمان خود حکومت کند. یامده است تا در مکه و مدیشما ن سوی به الله رسول
با ر کند. اما ما مسلمانان یگ ا در عراق در زمان ما. او آمده است تا اسالم و قرآن را عاَلمیو 

 یاسالم ی نه قصور کرده و واجب بلند مرتبهین زمیخودمان در ا یو تذلل و تنبل یکوتاھ
م. یابی ینم یاسالم ]حکومت[چ کشور یکه در تمام جھان ھ ییم. تا جایا خود را انجام نداده

س یت و از آنجا به پاری، روح الله والفدا از عراق به کوینی، امام خمیچرا رھبر انقالب اسالم
ن رھبر بزرگ حفاظت کند یک کشور که از اینکه در تمام جھان، تنھا یا یود؟ برار یم

نشاندند و تمام  یخود را به کرس ی نکه مسلمانان جمع شدند و خواستهیوجود ندارد. تا ا
 به کار گرفتند. یپھلو یحکومت شاھنشاھ ینابود یامکانات خود را برا



 طاعون    ٢٨٢

 

 یخواھم اسالم آنھا را نف یستند. من نمیت و حجاز و... مسلمان نیبله، عراق و کو
از آنھا اسالم  یستند، اگرچه در بعضین خداوند نیم دیکنم، اما آنھا به طور کامل تسل

از مغرب طلوع کرد.  ید دعوت اسالمین خورشیافت شود. اما اسالم مراتب دارد. بنابرای
طلوع د از مغرب یح، خورشیث صحی، طبق احادیھمانطور که در زمان امام مھد

 افته باشد. یت ینیع هین قضید ایکند. شا یم
نکه، ید تا ایس به ثمر رسانین انقالب را از غرب، از پاریامام، رھبر انقالب، ا

م بود و یبا او خواھ یینھا یروزیز و توانمند، به کشورش بازگشت. ما تا پیروزمندانه و عزیپ
تًا یدان نھایم. خون شھیم کنیتقدد ینکه شھیا یم، برایکن یز حاضر و آماده میخود را ن

 .»میر آن، برسیو نه غ یاسالم یو استقالل و جمھور یشود که ما به آزاد یباعث م
 د:یگو یآورد و م یان میقومش سخن به م ی تجاوزکارانه یھا تیب از نین خطیسپس ا

از  یو استقرار انقالب اسالم یید. گام اول برپایش داری... شما دو گام مبارک در پ«
ن ما یچه در داخل و چه درخارج. پس از ا یدتیو عق ی، اخالقی، اقتصادیاسینظر س

ران مستقر یرا در ا یاسالم ین است که جمھوریم: گام اول ایدو گام محکم و قاطع دار
شود از  تمان مییھا را که مانع محقق شدن امن ھا و بحران یدگیچیم و حوادث و پیساز

 گردد. یت ما میباعث محقق شدن امن یاسالم یم. جمھورین ببریب
خود  یپا یستقر شده و رومنکه ین مسئله کامل شد و بعد از اینکه ایبعد از ا

مختلف  یمکرمه و افغانستان و کشورھا ی م، مجاھدان مسلمان به قدس و مکهیستادیا

م اال هللا �ان احل كملـان ال(. . محقق شود ج ت رسول اللهیاعزام خواھند شد تا امن
 .»)� الفاصل�احلق فهو خ
شد، سخنران عرب از آنھا  یدر اھواز عرب برگزار م یدر مراسم ین سخنرانیچون ا

ن یا کند ینروند، چرا که گمان م یسالما یاز جمھور ییخواست که به دنبال جدا
 .یا عجمی یاست، نه عرب یو محمد یاسالم حکومت

 :ان دادینگونه پایاو سخنانش را ا
مکرمه  ی م، مکهیگو ین، به صراحت میبرادران مسلمانم در شرق و غرب زم ی... ا«

کنند. چرا که آنھا در  یھود بر آن حکومت میبدتر از  یا است که عده یحرم امن الھ
 یو در ماه حرام ذ ]ختن خون در آن حرام استیکه ر ینیسرزم[ن حرام ین سرزمیا

مکرمه و  ی حمله کردند و آنھا را از مکه تکارنه که مسلمانند گذشته به ی القعده
ن کشور و یگفتند: ما و پدرانمان از فرزندان ا یرون راندند و آنھا مین حجاز بیسرزم



 ٢٨٣ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

 یکه الله سبحانه و تعال ید، در حالیکن یم، چرا ما را اخراج میا بوده ین گرامیسرزم
 ن امن است.ین سرزمید، ایگو یم

کردند. شان حمله کرده و به ناموسشان تجاوز ، به زنانیحکومت سعود یافراد وحش
مکرمه، تجاوز کردند. آنھا از خودشان دفاع  ی ن شھروندان آواره شده در مکهیبه ناموس ا

ر مکه رفتند و ین مھاجمان نزد امیآنان را سوزاندند، سپس ا یھا نیاز ماش یکیکردند و 
ران یگرفتند و با تانک منزلشان را وکوپتر یھل ١٢ن از یرباران آنھا را با سالح سنگیدستور ت
ن افراد مورد یان ایشود؟ در م یانجام م یچه کس ین رفتار با مسلمانان از سویکردند. ا

 ت الله الحرام وجود داشتند.یقرآن و نگھبان ب یحمله قرار گرفته، قار
م یمان باز خواھ نهینمان، مکه و مدیما به فلسط ]نگونه نخواھد ماند ویوضع ا[ھرگز 

 .»دیم گردانیمقدس اشغال شده، حاکم خواھ یھا نین سرزمیگشت و قرآن را در ا
 .[انتھای سخنان خطیب]

از  یو عرب یبود که به دو زبان فارس یرسم ین سخنرانیاز ا ییھا ن تنھا گوشهیا
ت، از منابع اختصاصی یالوطن کو ی روزنامه ٢٠/٣/١٩٧٩خ یو آبادان پخش شد. در تاریراد

که  یزیتأسف برانگ یھا در تھران از صحبت یرسم یک سخنگویخود گزارش داد که 
 ییھا ن سخنگو از صحبتیکرد. اما ا یو آبادان، از او در عراق نقل کرده است، عذرخواھیراد

نکرد. مالحظات ما در مورد  یت گفته شده بود، عذرخواھیو کو یکه در مورد سعود
 م:یآور یاز آن را م یاد است و تنھا قسمتیز یصادق یدکتر محمد مھد یسخنران
م. او در استدالل یح آن را نقل کردیاد است. ما بدون تصحیاشتباھات در آن ز -١

هو خ� و ان احل�م اال هللا احلق«ت نکرد و گفت: یرا رعا یالھ یبه قرآن، تقوا

ِۖ َ�ُقصُّ  ٱۡ�ُۡ�مُ إِِن ﴿باشد:  ین میح آن چنیکه صح یدر حال »الفاصل� إِ�َّ ِ�َّ
 ۖ ست. خدا یفرمان جز در دست خدا ن« .]٥٧[األنعام:  ﴾ٱلَۡ�ِٰصلِ�َ َوُهَو َخۡ�ُ  ٱۡ�َقَّ

شود. لذا اگر خواست  یمت انجام مکش برابر حیارھاکرود (و  یبه دنبال حق م
 ین (قاضیشود) و او بھتر یگردد و اگر نخواست عذاب واقع نم یعذاب واقع م

 .»ننده (حق از باطل) استکان من و شما و) جدا یم
چ یو آن را پخش کرده و ھیاست و راد یرسم یکه مراسم و سخنران یھنگام -٢

ج، یخل ی حکومت در مورد سخنان گفته شده درباره یمعذرت خواھی از سو
 ین نظر رسمیم که ایریگ یجه میبعد از پخش سخنان صورت نگرفت، نت
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 )ھا یرانیا(ن یھا آمده بود که مجاھد ن صحبتیحکومت و دولت است. در ا
 ی و مکه -است  یسرپوش اماکن بعد یکه ذکر قدس فقط برا -قدس را 

ران، انقالب خود را به خارج از یون ایمکرمه را آزاد خواھند کرد. پس انقالب
 ت و افغانستان.ینه و عراق و کویمکه و مد سوی به کنند. یران صادر میا

ن. پس تنھا یف کرد: امام تمام مسلمینگونه توصیرا ا ینیامامش، خمن سخنران یا
ز آمده بود که ین یزدیم یر خارجه، ابراھیحات وزیست. در تصریھا ن یرانیمخصوص ا

 .١ان جھان استیعی، رھبر تمام شینیخم
ه اخراج ـه حکومت با زور آنھا را از مکـارنه کـاز تک یا عده یراـسخنران ب -٣

، ھزار مسلمان اھل ینیکه خم یدھد، در حال یناله سر مرده است، آه و ـک
ن در ین برد و ھمچنیکرد از ب یم یسنت را فقط در اھواز، که او در آن سخنران

 کردستان و بلوچستان.
در مکه  یاست و اخراج گروھ یک عمل اسالمیآنھا  یا کشتن اھل سنت از سویآ

 .جرم است؟!
کند و به سرقت  یا سکوت مـدھد، ام یفتح مکه را م ی ن خاطر وعدهیو به ا

 کند. ید نمیار زده بودند، تھدـانگونه که اجدادش قبًال دست به آن کـحجراالسود، ھم

 حات روحانییتصر
 یابودـدن و نیال درھم کوبـ، به دنبینیون خمینکه انقالبیبر ا یمبن یادـیل زیدال

م یان کردیرا در صفحات گذشته ب یادیج ھستند، آورده شد و مدارک زیبر خل ]سلطـو ت[
ج کشف شد یان در مناطق مختلف خلیعیکه از ش ییھا توان به سالح یآن م ی که از جمله

 ی هیانیکنند. که ب یآن را پخش م یکه آنھا ھر از چندگاھ ییھا هیانین بیاشاره کرد. ھمچن
 یصادق یھددکتر محمد م یرسم یز سخنرانیت از آن جمله بود. و نیدر کو ینیاران خمی

آن را پخش کرد.  یو عرب یو آبادان به دو زبان فارسیکه راد ١٧/٣/١٩٧٩خ یدر اھواز در تار
 نه، قبل از قدس را سر داد.یآزاد کردن مکه و مد یاو ندا ین سخنرانیدر ا

به  یران، گفتگو با فردیا یداخل یھا ، روزنامه١٧/٧/١٩٧٩خ یان، در تارین میدر ا
ن به یوستن بحریرا منتشر کردند که خواستار انضمام و پ یروحانالله صادق  تینام آ

                                                           
 .ھـ٤/١١/١٣٩٩ی ایرانی شھید در  مجله -١



 ٢٨٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

در  یعه ھستند، اما نقشین شی% از مردم بحر٨٥ران شده بود و مکررًا گفته بود که یا
 حکومت ندارند.

را  یشنھاداتیش، پین، سه روز پیدر بحر ینیعالم د ١٢ن اضافه کرد که یاو ھمچن
ن یکه باورھا بر ا ین دادند. روحانیر بحریفه، امیمان آل خلیبن سل یسیخ عیبه ش

شنھادات چه ین پیران است، نگفت که ایانقالب ا یو پنھان یاست که عضو مجلس ِسرّ 
د در برابر ین نوشته شده است که او بایخ بحریش ین برایھمچن بوده است. او گفت:

ا ـورت مص نیر ایار بر مردمش بردارد، در غـاضع باشد و دست از فشـخ ین اسالمیقوان
 م.یکن یم یریگین را پیخود در بحر ]یھا وخواسته[ات ـمطالب

تر از تھران در یرو یل از خبرگزارـحات را به نقین تصریج ایخل یھا امهـروزن
ن را در اواخر یبحر ی صحبت خود درباره یکه روحان یدرج کردند. در حال ١٧/٧/١٩٧٩

ج، یان خلیعیحات او بود که شیتصر ی جهین نتیان کرده بود. و ایب ١٩٧٩سال ژوئن 
 شدند. یک میت، در گوشه و کنار منطقه تحریامن یبه نابود یحات روحانیبعد از تصر

شنھادات یپ -ھمانطور که گفته شد  -عه یاز ش ینیعالم د ١٢ن ین در بحریبنابرا
شروع به اخالل  یعقر ین راستا محمد علیدھند. در ھم ین میر بحریبه ام یدیع و جدیبد

کرد و شھروندان را به اعتصاب دعوت کرد، که حکومت او را، ھنگام بازگشتش  یو آشوبگر
 که گفته نشد، در فرودگاه منامه بازداشت کرد. ید فطر به عللیاز تھران در روز ع

منامه شد و  یھا ابانیعه باعث به راه افتادن تظاھرات در خیخ شین شیبازداشت ا
ان اقدام به سوزاندن یعین پس از آن، شیاو بودند. ھمچن یاستار آزادتظاھرکنندگان خو

در  یدر آن نبود، کردند که تلفات جان یکه کس یمنامه ھنگام ینماین سالن سیبزرگتر
 برنداشت.
از عوامل آشوب را بازداشت  ین تعدادین اعتصابات، حکومت بحریا ی جهیدر نت

خ یدر تار ینیکه به مناسبت روز قدس، به دعوت خم یکرد. بخصوص بعد از تظاھرات
 برگزار شد. ١٨/٨/١٩٧٩

ن یعه در بحریش ینیات قم و تھران شروع به سخن گفتن از فشار وارده به افراد دیآ
 قرار داشت. ینیمخصوص خم ی ندهی، نمایمدرس یدھادیکردند. که در رأسشان س

ن قرار یدر بحر ینیانشخودش، ج یخواست از سو یفارس بود که م یفرد یمدرس
ندگانی را در اعتراض به یس مجلس خبرگان، نمای، رئین منتظریالله حس تیدھد. آ

را به  یمدرس، به آنجا فرستاد و یمدرس یھاددیس یفور یآزاد ین برایحکومت بحر
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را  یو تھران سخنان منتظرینمود. راد ین معرفیدر بحر ینیامام خم ی ندهیعنوان نما
 پخش کرد. ٣٠/٨/١٩٧٩در 

 ی را بازدشت نکرده، بلکه او را از منطقه ین، مدرسیمشخص شد که حکومت بحر
نگونه القا و یپنھان شد، تا ا یاز انظار عموم یز چند روزیشارجه اخراج کرده است. او ن

 ا ربوده شده است.یگفته شود که او بازداشت و 
ز مجبور شد یارجه اشاره کردند. او نش ی ن شارجه به حضور او در منطقهیمسئول

ن اخراج ید، ابتدا بازداشت و سپس از بحریسد که در آن بگویبنو یبه منتظر یا نامه
 .١شده است
 ین روی، با آنچه که در بحریو موضوع یمشابه از نظر زمان یز حوادثیت نیدر کو

عه در یدر مساجد ش یجلسات ی، اقدام به برگزاریداده بود، اتفاق افتاد. احمد عباس مھر
حقوق  ن جلسات مطرح کرد. از جمله:یرا در ا یو اجتماع یاسیت کرد و مسائلی سیکو

 ان، انتقاد از حکومت و مسائل مربوط به اسکان.یعیزن، درخواست برخورد منصفانه با ش
که در  یستادند و تعداد کسانیا یثروتمند، در کنار مھر یگراھا یگراھا و مل چپ

ازداشت او ـاد. حکومت مجبور به بـنھ یکردند، رو به فزون یشرکت م یا جلسات دوره
خطاب به پدر  ینیات دوباره اعتراض کردند. در اوامر خمـیبه مدت چند روز شد. و آ

ت یدر کو ینیمخصوص خم ی ندهیشد: نما ن نام او خوانده مییا اـب یاحمد عباس مھر
 و مسئول نماز جمعه در آنجا.

به  یش، از تنگنا و سختیھا یکبار از نگرانیآغاز شد که  یحات منتظریسپس تصر
 یگر خواستار آزادیو بار دگفت  می سخن ینیامام خم ی ندهینما یوجود آمده برا

 شد. یت قرار دارد، میر شکنجه در زندان کویزگفت  می ، که)یعباس مھر(پسرش 
نفر از  ١٧ تابعیتت ی، وزارت کشور کویچند روز پس از بازداشت احمد عباس مھر

 ران فرستاد.یرا ابطال و آنھا را به ا یمھر ی خانواده
مقرر  یھا ان به مسجد، در زمانیعیتظاھرات شد و از ورود ش ییحکومت مانع از برپا

 کرد. یریجلوگ یل جلسه، پس از بازداشت مھریتشک یبرا

                                                           
 .از خبرگزاری پاریس ایران ١/٩/١٩٧٩رویتر در تاریخ  »خبرگزاری« -١
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 ی ل دھهیخود را در اوا یتیت کویارس بود که ھوـف یو فرد ینیاد خمـ، دامیمھر
بود که پس از  یبه دست آورده بود. او در رأس گروه مردم یچگونه حقیشصت، بدون ھ

 رفتند. ینیک گفتن به خمیتبر یت به ایران، برایما از کوی، با ھواپینیانقالب خم یروزیپ
خواست بعد از  یکه م ی، ھنگامینیدار با خمیبود که تالش کرد، مجوز د یاو کس

ت اقامت داشت از ینکه در کوین، با ایرد. او ھمچنیبگ ت بشود رایترک عراق، وارد کو
 بخش اھواز در زمان شاه بود. یرھبران جنبش آزاد

کردند. در عراق  یآنان نگاه م ی ندهید نمایان را به دیرانیحات ایج تصریحاکمان خل
ج ین عرب در خلین مسئولیدارھا بیافت و روابط و دیداللحنی انتشار یحات شدیتصر

ن خبر ی، به بحریاز ارتش عربستان سعود ییھا ھا از ورود گروه یبرگزارشکل گرفت. خ
ران و اعراب سخن یا یریکنندگان و کارشناسان، از احتمال وقوع درگ یریگیدادند و پ

از جانب خودش سخن گفته و  ید کرد که روحانینکه دولت بازرگان تأکیگفتند. تا ا
 یگر یانجین دو طرف میه بیحکومت سورست. یران نیدر ا یچ گروه رسمیھ ی ندهینما

ن رفت ینمود و خصومت از ب ین ابراز دوستیبه دمشق رفت و با بحر ییکرد و طباطبا
ه ھمچنان قابل انفجار ین قضیبرگشت. اما ا یرفت و اوضاع به حالت قبلیان پذیو پا

 است.
 جھت یخود و ب یب[در صحرا نبود  ی، سرابیحات روحانین است که تصریقت ایحق

که از  یج در نظر داشتند و تحرکات مشکوکیان خلیعیکه ش ییھا حجم توطئه ]نبود
 نھاده بود، آشکار بود. یاز عراق، رو به فزون ینیآنھا بعد از رفتن خم یسو

مردم ارائه نمود و  یاز مساجد قم، برا یکیاز سخنان خود را در  یکی یروحان
توانست  ین او در آن مسجد بود. او میاز مستمع یکیز، یران نی، رھبر انقالب اینیخم

ن حرف روحانی را انکار کرده و آن را رد کند و او را به خاطر سخنانش مجازات کند. یا
اقرار و موافقت او با آن سخنان  یاما او سکوت کرد. کارشناسان سکوت او را به معنا

 ر کردند.یتفس
الله  تیآ -ند یگو یھمانطور که م -زد  یتنھا از جانب خودش حرف م یاگر روحان

تھران و بعنوان  ی و امام جمعه یس مجلس خبرگان قانونگذارین منتظری، که رئیحس
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 یھا ران به دولتیاز صدور انقالب ا ١٥/٩/١٩٧٩خ یبود، در تار یطالقان یبرا ینیجانش
 .١دترن فیھا، توان مقاومت ندارند و از شاه ضع ن دولتینکه ایمنطقه سخن گفت. و ا

 یچ طمعیران ھیاول خود، از آن برگشت و گفت: ا یھا پس از صحبت او چند ماه
د بداند یا... ندارد. اما عراق باـیا عراق ـین یا بحرـیت یاک کوـک وجب از خیبه  یحت

 ییران با توانایا عراق را اشغال کند، ارتش ایج و یدر خل یران، اگر بخواھد کشوریکه ا
ران مشغول یان، این میدر ا ٢انجام بدھد. یآسانن کار را به سھولت و یتواند ا یخود م
ست یعراق شد. که از ب یمرزھا یکیخود در خرمشھر در نزد ییایگاه دریپا ییبه برپا
انند ـه، ھمین قضین در تھران در مورد ایات آن انجام شده بود. مسئولیش عملیسال پ
 پرداختند:  ییگو اقضـان به تنـعادتش
کبار انجام خواھد شد، یا پنج ھفته یا است، ھر چھار یمخصوص در در ینیتمر نیا«

حات یدر تصر ]ھا نیا ی ھمه[که  .»ه نداردیھمسا یبه کشورھا یچ ارتباطیانجام آن ھ
 صورت گرفت. ١٥/١٠/١٩٧٩خ یالقبس درتار یتیکو ی دارش با روزنامهی، در دییطباطبا

از  یکی یاز سوران، یه ایعل ینظام ییدھایگفت: تھد ،ر دفاعیوز، دکتر چمران
خواھد ثابت کند که توان دفاع از  یران میوجود دارد و حکومت ا یعرب یکشورھا

 یا ا ھر توطئهی یخارج ینظام ی که در معرض ھرگونه حمله یخود را در صورت یاراض
 .٣رد، داردیگانگان قرار گیب یاز سو

ر دفاع به یشد، اما جواب وز یب مین تھران تکذین مسئولیق بیطور حقا نیھم
حات ین تحرکات بود. اما تصریتر بود. چرا که او مسئول اول در رابطه با ا کیقت نزدیحق

ھای بوجود آمده و  م اختالفات و شکافین اشاره داشت و در راستای ترمیبه بحر ییطباطبا
 د.یقت را بگویبود و به مصلحت نبود که او حق ]در روابط دو کشور[دن یآرامش بخش

عرب برقرار  ی رهیجز ج و شبهیخل یھا با دولت یدند که روابط خوبیکوشون یانقالب
ر و سازمان یه، الجزایمتوسل شدند، از جمله: سور یمتعدد یھا کنند و به طرف

از  یستند و اعتمادسازیوفادار ن یمانیچ عھد و پین. اما آنھا به ھیبخش فلسط یآزاد
 ندارد. یچ ارزشیآنھا و وعده دادن شان ھ یسو

                                                           
 .١٥/٩/١٩٧٩کونا در  -١

 .ھا به نقل از رادیو تھران روزنامه ٢٠/١٠/١٩٧٩ -٢

 به نقل از روزنامه لبنانی النھار ٢/١٠/١٩٧٩خبرگزاریھا در تاریخ  -٣



 ٢٨٩ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

سوءاستفاده کردند  ١٤٠٠محرم سال  یدر ابتدا یآنھا از حوادث رخ داده در حرم مک
به مناسبت دھم ماه محرم به راه انداختند و  یشرق عربستان تظاھرات ی و در منطقه

ن یو تھران شروع به سوءاستفاده از ایف کشتند. رادیرا در قط یتیامن یروھایاز ن یتعداد
نگونه یان آنجا و رفع ظلم و ستم شد و ایعیمنصفانه با ش دبرخورتظاھرات کرد و خواستار 

 اند. اعتراض کرده یت و گرسنگی، محرومیوانمود کرد که آنھا به خاطر آوارگ

 جیاست آنها در خلیتوقف و نقدی بر س
 ریم در موارد زیتوان یج را میران در خلیاست انقالب ایمالحظات خود در مورد س

 م:ین کنیمع

 ی اشتباھات رخ داده  دربارهھشدار  -١
ن، ین دو سرزمین ایک بود بید و نزدییگرا یرگیج به تیران و خلیکه روابط ا یھنگام

ان به سرعت دست به یعیش ن دو طرف وجود داشت:ین ایب ییھا رد، تفاوتیجنگ دربگ
از  یکیشد ملتزم شدند. و ھرگاه  یکه از قم صادر م یانت زدند و به دستوراتیمکر و خ

معروف بود:  ی نمود، به خاطر دنبال کردن این قاعده ین را تظاھر میر از ایآنان غ

 .»جنگ خدعه و مکر است«یعنی:  »احلرب اخلدعه«
بعنوان نیروی که  یاز کسان یادیز ی داشتند: از عده یاما اھل سنت مواضع متفاوت

 ر را داشتند: یدم که نظر زیکردند، شن یکار م یخارجکار 
ھا که  ا فارسـج را اشغال کند؟ اصًال معامله بیران خلیافتد، اگر ا یم یفاقچه ات«

م و یا ھستـآنھ یاـھ ا بردهـکه معتقدند م یجیست. اھل خلیج نیبدتر از معامله با اھل خل
ما، در برابر رنج و  ی انهیم. حقوق ماھیا امدهیان نـآن یطلب خدمت و راحت یما جز برا

مت یکند و حرص و طمع تجار و ق یت نمیم، ما را کفایکش یآن م یرا که برا ییھا یسخت
ما  یبرا ییھا نکه، آنھا حکومتیک است ما را ببلعد و باالتر از ھمه ایکاالھا، نزد یباال

 ندارد. بعنوان مثال: ألخداوند  یاز سو یل و برھانیچ دلیاند که ھ درست کرده
انًا مادر با فرزندش یبرادرش و احدار برادر با یت حضور زن و ممنوع بودن دیممنوع

 دار پدر با پسرش.یا دی
ار آنھا را فراموش یبس یدار و مشکالت و سختین مجوز مالقات و دیا قوانیآ

گران را در مورد حقوق و منزل و معامالت یج و دیخل ین اھالیب ی ا تفرقهیم؟! آیا کرده



 طاعون    ٢٩٠

 

رد، فرزندان یج بمیاز ما در خل یکیم که اگر یا ا فراموش کردهیم؟! آیا فراموش کرده
خود  ین مخارج زندگیتأم یرا برا یگردانند و آنھا کس یباز م شکوچکش را به کشور

  .؟!»شوند یم ییابند و مجبور به گدای ینم
که  یآورد، وقت یما را به درد م یھا است که قلب یھا گناھان نیا ألالله سوگند به 

قرار  یر فارس مورد استعمار و بردگیفارس و غ یج از سویخل یم که اھالینیب یم
 رند.یگ یم

و ھوس، به مسائل نگاه  ید و منظر شھوت و ھوین نظرات را دارند، از دیکه ا یکسان
اعتقادی و  یدینگونه افکار و نظرات از مسلمانان صادق، که از دیکنند. ا یو فکر م

 شود. یکنند، صادر نم یبه مسائل حکم م یاسالم یارھایمع
م، چرا که یوار بچسبانیست که نظرات آنھا را به دیز ھم نیجا ]گرید یز سو اما [ا

مت و به یحرص و طمع و سوءاستفاده از امور و احتکار ارزاق و مواد الزم و باال رفتن ق
 یبه وجود آمدن ھر نوع شر و بد ی نهیج، زمیکشاندن کارگران مسلمان در خل یبردگ

ر یکار و تاجران مسلمان و سا ن صادق و درستیمفکر کند. به نظر من، یرا فراھم م
ن مشکل، یحل ا یام کرده و براید قیج، بایخل یاز اھال أل خداوند سوی بهان یداع
اند،  کار رفته یبرخورد با برادرانشان، که در آنجا برا ی وهیکنند و از اساس در ش یکار

ل نکرده و یا میساخته و به دنشه یرا پ أل الله یج تقواید نظر کنند. و تاجران خلیتجد
 م روا داشتن ظلم و ستم بر حذر دارند. یبه آن دل نبندند و مردم را از عواقب وخ

 ألعت خداوند یحکم کردن به شر یدر تھران که ندا یانقالب اسالم«ند: یگو یمردم م
ان و یکند، از طغ یتالش م یدھد و به خاطر محقق ساختن وحدت اسالم یرا سر م

 .»م، بھتر استیکن یم یم، و با آن زندگینیب یر آن میج و غیکه در خل یظلم
گر ید یو مجال جان، ن و حکومتشایھا و قوان م: صحبت از طاغوتییگو یما به آنان م

ن موضع یشیپ یھا ر. ما در فصلیاست، خ ی، اسالمینینکه انقالب خمیطلبد. اما ا یم
آنھا از  یمیقد ی نهیم و کیان کردیب ج م و سنت رسول اللهیآنھا را در مورد قرآن کر

 م.یرا آشکار ساخت ش بزرگوار ی صحابه
ت رسول یمانشان به عصمت و معصوم بودن آل بیده و ایگر از فساد عقید یاز سو

 م.یبحث کرد ]غهیص[و متعه  ]و نفاق[ه یو اعتقادشان به رجعت، تق ج الله
 است. یو نه محمد ییو کسرا یو نه عرب ی، عجمیو نه اسالم ی، مجوسینیانقالب خم



 ٢٩١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ان آزاد یعربستان را از دست طاغوت ی رهیجزشبه عزم خود را جزم کرده که  ینیخم
ه کند؟! در یبه او تک ینیوجود ندارد که خم یر از مھریغ یت فردیا در کویسازد. آ

را ندارد و  ]تیدر کو[ یمقام رھبر یستگیاست که اصًال شا یصیتاجر حر یکه مھریحال
 ن مقام برسد.یاست، باعث شده که به ا ینینکه داماد خمیو ا یفقط اصل و نصب فارس

ران، به کمک یخود را در داخل و خارج ا یو سازمان مخف شکیالتت ینیخم
ھمچون:  یبرپا کرده است. کسان یعجم یھا فارس یعه و تحت رھبریفرزندان ش

 صدر در لبنان. یباقر صدر در عراق و موسن، محمد یدر بحر یت، مدرسیدر کو یمھر
، رابطه و یسن یھا جماعت یو رھبران برخ ینین خمید: بیبگو یممکن است کس

 م: ییگو یوجود دارد. ما در جواب م یھمکار
اد کردند. در ـد کرده و به او کامًال اعتمییأـرا ت ینیھا خم ن جماعتیرھبران ا«

ج یرفتار کرد. ھمانگونه که در خل یتوجھ یو ب یا سردـدات، بیین تأیا اـکه او ب یحال
د کردن دشمن آنھا از ییھا را با تأ یدات اسـالمییز او تأیداد. در بالد شام ن یرو

 .»، جواب دادیرینص ی طائفه
نظرات و اھداف خود  ی به صراحت درباره ینیون خمیز باعث نشد که انقالبیچ چیھ

ن به یوستن بحریخواستار پ یله روحانال تیج، بحث نکنند: آیخل سوی بهدر حرکت 
ع شده ی% است و حقوق آنان ضا٨٥عه در آن یل که نسبت شین دلیشود، به ا یران میا

 اند. ــ طبق قول او ــ مورد محاکمه قرار گرفته یر سنیام یو از سو
ک ی .!!خواھد یم اللهکه  یکه انقالبگوید  می خود یدر گفتگو ینیحس یمھد

ند که نسبت آنھا در یگو یز مین ینیاران خمیاست. و  یعیش یبوانقالب، با رنگ و 
 ده است.یع گردی% است و حقوقشان ضا٥٠ت یکو

، ینیخم ی، به رھبریوحدت اسالم ییان، بر ضرورت برپایعیحات شیتصر یدر تمام
، یو رستم و مدن ین کورش و منتظریگونه است، پس فرق ب نیاجماع وجود دارد. اگر ا

 .ست؟!یو شاه چ یا روحانیو  ینیو خم یا کسری
جز  یز تفاوتید نیجد ید، فرقی به جز بر سر گذاشتن عمامه و کسرایکورش جد

 الله به خود ندارد. تیاضافه شدن لقب آ
% است. نسبت آنھا در حکومت ٣٥ش از یران بینسبت مسلمانان اھل سنت در ا

 .با آنان، چقدر است؟! ینیخم یزان ھمکاریچقدر است؟! و م ینیخم



 طاعون    ٢٩٢

 

برپا  ییرا در ھر قسمت از مناطقشان در ھر شھر و روستا ییھا کشتارگاه ینیخم
ج را اشغال ین طاغوت، خلیھا را به آنھا روا داشت. پس ھرگاه ا ن شکنجهیدتریکرد و شد

بت یران مصیکند که با برادرانشان در ا یکند، با فرزندان اھل سنت، ھمانطور رفتار م
 زده رفتار کرد.

کنند، فقط با  یرا م ینیج، توسط خمیاشغال خل یکه آرزو یکسانن یکاش ا یا
 کاش با عقل خود به آن فکر کنند. یکردند و ا ن موضوع نگاه نمییاحساسات به ا

دھند تا اجداد قرامطه و  یاشغال مکه، قبل از قدس را سر م ی، نداینیون خمیانقالب
و بلکه عمربن  / عبدالوھاب خود را دوباره بازگردانند و از محمدبن یو زنج یدیعب

دعوت خود تظاھر  یان در ابتدایرند. قرامطیرا شکست، انتقام بگ یکه کسر سخطاب 
در  یونیو انقالب ألخداوند  سوی بهان یکردند و خود را به عنوان داع یبه زھد و تقو

 ان جازدند.یان عباسیبرابر طغ

 نابود کردن منطقه  -٢
افته است یشان سامان یران برایا وضع ای، آندیگشا یج آتش میخل یکه بر اھال ییآنھا

و به فکر صدور انقالب خود و تصرف سایر [فکنند یگر نظر بید یکه پس از آن، به جا
جان، بلوچستان یآتش را در کردستان، آذربا یھا ، شعلهینیاران خمیا ی؟! آ]جاھا باشند

 ینین خمیز بیو ن یمدارعتیو شر ینین خمیب یھایریا درگیاند؟! آ و اھواز خاموش کرده
ک سو و یاز  ]سکوالرھا[ ھا یآنھا با علمان یھایریا درگیرفته است؟! آیان پذیپا یو طالقان

 .رفته است؟!یان پذیگر پاید یگرا، از سو الت و احزاب چپیتشک
ل و موارنه در یج، اسرائیاعالم کردند که آنھا به جنگ با عراق، خل ینیاران خمی

 کا خواھند رفت.ینھا به جنگ با آمریو بعد از ا لبنان خواھند پرداخت
 یروھایل نیکا از تکمیدھد که آمر یم یرو یج، در زمانین تحرکات آنھا در خلیا
کند. در ھمان  یف مورد نظر بحث میج و انجام وظایفرستادن به خل یخود، برا ینظام

 یھا دولتن ی، بیتعاون و ھمکار یمش برایزمان، آن مرد خوش آب و رنگ از تصم
از  یعبور ینفت یھا یکا، به خاطر به سالمت گذشتن کشتیآمر ی االت متحدهیج و ایخل

 ییایک مانور دری، یرانیناو ا ٢٣ن در ھمان وقت یکند. ھمچن یھرمز، صحبت م ی تنگه
کنند که  یبرگزار م یاساالر احمد مدنیدر یھرمز، به فرماندھ ی در تنگه یرا بطور ناگھان

 انجامد. یبه طول مسپتامبر  اهم ٢٦تا  ٢٣از 



 ٢٩٣ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

خود را در  یناتوان ینیون خمیانقالب«م: ییم که بگوی؛ ما حق ندارھا نیا ی ا ھمهـا بـیآ
دانستند، بلکه  یاند داخل آن شوند، م خواسته کردند و می یکه از آن بحث م ییھا ن معرکهیا

 .»ستین یا ران مستقر شوند، کارسادهین اینکه در تمام سرزمیآنھا، ا یبرا
منطقه، به  ی هیجز تجز یزیمنطقه، چ ینابود یتالش آنھا برا ی پرده در پشت

ه، به دنبال ین قضیست. آنھا با دانستن ایجو ن زهیست یا فهیو طا یمذھب یھا دولت
کنند:  یھستند که ھمواره به آن مباھات م یر پوشش و شعاریخود، ز یھا نقشه یاجرا

 .»استعمارگران ھای دن نقشه و توطئهن بریاز ب«

 ن به اسالم یتوھ -٣
م و یج نداریدر خل یچ طمعیا ھـد: میگو یم س دولت موقتیازرگان، رئـب یمھد

 زند. یخودش حرف م یتنھا از سو یروحان
د: یگو یم ین منتظریالله حس تی، آیگذار س مجلس کارشناسان قانونیرئ

 .»م کردیج و عراق صادر خواھیخل یھا انقالبمان را به دولت«
که  یه گفتند. در حالیک قضیرا در  یبودند که اقوال متناقض یرسم ین دو، افرادیا
 .م؟!یق کنیرا تصد ی، عمدًا سکوت کرد. حال ما چه کسینیخم

مشخص، صادر  ی هیک قضیک مسئول، اقوال متناقض و متضاد با ھم در یاز  یحت
 .ست؟!ا یاسالم ین کارھا ناشی از اخالق و خلق و خویا ایشده است. آ

کنند  یانت میبندند و سپس خ یکنند و عھد م یدھند، سپس خلف وعده م یوعده م
 کنند. یت نمیرا رعا یدار ، امانتیا چ وقت آنھا در مسئلهیو ھ

داند که معلومات را از چه  یشود و انسان نم یمال میقت در تھران پایامروز حق
ش از یدھند، تعدادشان ب یسر م یکنند و حکم و فتو که صحبت می یاتیرد. آیبگ یکس

 یھا دگاهیان دیند که تنھا آنھا ھستند که رسمًا، حق بیگو یران مینفراست. وز ٦٠٠
ھستند. و  یلشکر قذاف یاھیز مانند سین ینیان و طالب خمیحکومت را دارند. دانشجو

گر او را متھم به ید یا ن مؤسسات است، مؤسسهیا ی مجلس انقالب که در رأس ھمه
 کند. یتناقض م

ان، از تظاھرشان از ین مجوسیا این به اسالم وجود دارد؟! آیبزرگتر از ا ینیچه توھ
است؟! و  ینظم ین بین را به مردم ثابت کنند که اسالم، دیخواھند ا یعمل به اسالم، م

تنھا از جانب خودش حرف  یشود: درست است که روحان یکه به آنھا گفته م یھنگام



 طاعون    ٢٩٤

 

ره کردن روابط ینکه او و امثالش بر تید، تا اینکرد یه او کاریزند، اما چرا شما عل یم
 .ج، استمرار نورزند؟!یخل یھا شما با دولت

ک است و از روز اول خود، یدھند که انقالب ما دموکرات یگونه جواب م نیآنھا ا
را از  یم روحانیت کند و ما حق ندارینظر ھر شھروند حما یمتعھد شده که از آزاد
ا مردم یند. آیگو یخود، دروغ م یشگیم. باز ھم، مثل عادت ھمیاظھار نظر خود منع کن

 .اظھارنظر داشته باشند؟! ید آزادیاھواز و کردستان، نبا
و محروم [شد  یشد، مناطقشان محاصره نم ین حق به اھل سنت داده میاگر ا

که خون ھزاران شھروند  یسانشدند. ک یم نمیتیوه و کودکانشان یو زنانشان ب ]ماند نمی
 بیان بزنند. یاند، حق ندارند دم از آزاد ختهیرا ر

 ھمکاری با دشمنان اسالم  -٤
کرد،  یت برگزار میعه در کویخود را در مساجد ش یجلسات ھفتگ یکه مھر یھنگام

 ی]سکوالره[ ھا یھا و علمان ستیکه دعوت او را اجابت کردند، کمون ین کسانیاول
داد،  یز روین نیگرا بودند. آنچه در بحر چپ یھا ر گروهیگراھا و سا یو مل  نید یب

 مشابه ھمان چیزی بود که در عراق رخ داده بود.
خواه و  یرا بلند کردند و آنھا را به دموکراس یز نام گروه مھریگرا ن چپ یھا روزنامه

دادند که چرا ف نمودند. و مساجد اھل سنت را مورد حمله قرار یشرفته بودن توصیپ
 د.یکن یعه را مطرح نمیمطرح شده در مساجد ش یایشما، قضا

و  ینیرو خمیمسلمانان پ یزین است که چه چیشود ا ینجا مطرح میکه در ا یسؤال
ن یا ألبه خاطر خداوند  یسازد؟! اگر مھر یست را با ھم مرتبط میکافران ملحد کمون

خدمت  یگر، برایکدیکرد تا با  یت موجماعت دعو اھل سنت ید از علمایکار را کرد، با
ھا صورت  ستیبا کمون ین ھمکارینکه ایبه مصالح اسالم توافق حاصل کنند. اما ا

ن است، ین دو دین ایکه ب یھا و اصل و نسب مزدک شهیرد، علتی جز وجود ریگ یم
 ندارد.

داشتند و تا  یگرا، ھمکار چپ یھا ر گروهیران با حزب توده و سایدر ا ینیاران خمی
اند. ھمانطور که به حزب  نشر داده ی اجازه یستیکمون یھا به امروز آنھا به روزنامه

ن مسئله ین اسالم بر ایخود را ادامه دھد. در د یھا تیشتر فعالیتوده اجازه دادند تا ب
ر پرچم ین اسالم برگشته و مرتد شدند و زیکه از د یاجماع وجود دارد که مسلمانان



 ٢٩٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

با  یاسیو س یت فکریست که ھرگونه فعالیز نیھا رفتند، جا ستیمانند کمون کافر یحزب
ز بودن ین علما تنھا اختالف در جایوجود داشته باشد. و ب ]از سوی مسلمانان[آنھا 

 ینیم و خمین خود را داریا کشتن آنھا بدون استتابه وجود دارد. ما دیاستتابه از آنھا و 
 ]به ھم ندارند یچ ربطین دو ھیو ا[ن خودش را. یز دین

 های رافضه در عراق طمع
ران. یدارد، مخصوصًا نزد روافض ا یادیت زیرافضه اھم یعراق برا یبطور کل

 آن ذکر نمود: یتوان برا یر را میز یھا لیدل
معتقد  یرانیران داخل شده است، چرا که پادشاھان ایخ ایخ عراق در تاریتار -١

ل و ید افراد ذلیکشورشان است و عرب را به د یعیبودند که عراق امتداد طب
ھا  خدمت کردن به فارس یآنھا را جز برا أل کردند که خداوند ینگاه م یخوار

 ده است.یافرین
% است، اما ٧٠ش از یعه در عراق بید که نسبت شنع اعتقاد داریتش امروز اھل -٢

 .١اند ت بودهیو حکومت قبل از آن دچار محروم ین حال تحت حکومت بعثیبا ا
اھل سنت، که از  یان عراق واجب است که از رھبریعیبر ش ]ندیگو یم[و 

 اند، خود را نجات دھند. قبل تحت آن بوده یھا زمان
وجود دارد که از تـمام نقاط  یعیدر جنوب عـراق قبرھا و اماکن مقـدس ش -٣

در نجف و  سطالب  یبن اب یکنند. مانند قبر عل یجھان اسالم به آنـجا سفر م
 .٢در کربال سن یقبر حس

از  یلیبخشد، چرا که خ یان میعین اماکن نزد ھمه شیبه ا یقداست خاص ،ن ادعایا
که  یو آنھا مادام !مکرمه برتر است. ی ن اماکن از حج در مکهیارت ایآنان معتقدند که ز

 باشد، آرام و قرار ندارند. یعیر شیغ یحاکم ی ن اماکن، تحت سلطهیا
آنھا  یشانیاضطراب و پر یبرا ییران باشد، جایکه عراق، خارج از نفوذ ا یھنگام -٤

ان، مرکز ـر عراق است و عراق ھمچنیاپذـن ییاست، چرا که اھواز جزء جدا
                                                           

الله کاظم  ی، آیتدر دیداری که رھبر شیع ٢٦/٦/١٩٧٨در » ةالکویتی ةالسیاس«مراجعه کنید به  -١
 شریعتمداری ترتیب داده بود.

که این مسئله و حتی  در نجف است. در حالی سکنند که قبر امام علی  آنھا اینگونه تصور می -٢
 بودن قبر امام حسین در کربال ثابت نشده است.



 طاعون    ٢٩٦

 

ران، در یا یطور کنترل کردھا نیماند. ھم یم یاھواز باق یقدرت اھال
 ران نباشند، دشوار است.یا ی عراق، تحت سلطه یکه کردھا یصورت

 یار گسترده است و عراق به عنوان سدیران بسیعراق با ا یگر مرزھاید یسواز 
شان در  عهین شام و برادران شیشان در سرزمیریان را از برادران نصیرانیاست که ا

 سازد. یجنوب لبنان و دشت بقاع جدا م
ن کتاب یا[ده گرفت یتوان آن را ناد یشده است که نم یل به قدرتیرًا عراق تبدیاخ
ھا با وجود  یرانیار دشوار است که ایو بس ]ا قبل از سقوط صدام نوشته شده استسالھ

 یکه سقوط عراق به معنایابند. در حالیج تسلط یھمچون عراق بتوانند بر خل یدشمن
مصر و کشور  ی، به استثنایعرب یعربستان و تمام کشورھا ی رهیجز ج و شبهیسقوط خل
 خواھد بود. یمغرب عرب
ان یعین شیمسلحانه، ب یھا یریتظاھرات و درگ یبرا یدانیعراق، من خاطر یبه ھم

گر بوده است. ید یاند، از سو بر عراق حاکم بوده یدرپ یکه پ یک سو و حکومتھاییاز 
حکم کردن به اسالم و محقق ساختن  یگر، داعید یان نه در عراق و نه در جاھایعیش

 ی ه د دوباریو تجد ییگرا مذھب ویس به یانیاند. آنھا فقط داع وحدت مسلمانان نبوده
، دوباره یاند که کسر اند و ھمواره ھمت گماشته اختالفات و برافروختن آتش فتنه بوده

 یزیکه از اسالم چ یاند، در حال بر تنش پوشانده یاز نو سربرآورد. و فقط لباس اسالم
 جز اسم آن را ندارد.

به  یروشن یھا د، اشارهیگرد یع میتوز ینیخم یروزیکه قبل از پ ییھا هیانیدر ب
شد و ما  یھا که عراق شاھد آن بوده است، م حکومت یعه در تمامیش یھا یریدرگ

 م.یاز آنھا را نقل کرد یج، بعضیآنھا در خل یھا طمع ی ھنگام بحثمان درباره
 ییھا ن، تظاھرات و آشوبیان با استفاده از مراسم اربعیعیش ٢٥/٢/١٩٧٧خ یدر تار

شتر شھرھا در جنوب عراق را یرا به راه انداختند و در روز ششم، تظاھراتشان، ب
 حمله کردند. )استان نجف(ه یدریح ی هیس در ناحیفراگرفت و به پاسگاه پل

 - اند و آنھا ن تظاھرات بودهیحکومت عراق اعالم کرد که حاکمان دمشق پشت ا
ن منفجر سازند. ین امام حستالش داشتند تا چند بمب را در صح - حاکمان دمشق

ر کشور ی، وزیاست دکتر عزت مصطفیبه ر یانقالب یھا دادگاھ یرین درگیا ی جهیدر نت
ل شد و حکم اعدام ھشت تن از یر دولت تشکین جاسم، وزیح حسیو با معاونت فل
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گر صادر شد که یمتھم د ١٥ یز حکم زندان ابد براید. و نین صادر و اجرا گردیمتھم
 م وجود داشت.یمحمد حک یعنی یعیرھبر ش ی ن نوهیمحکومن یدر ب

ن جاسم را از حزب و یح حسیو معاونش فل یحکومت عراق، دکتر عزت مصطف
 اند، اخراج کرد. دهیل که در صدور حکم تخاذل کرده و ترسین دلیحکومت، به ا
، حکومت رسمًا در مورد آن موضع گرفت، اما یرینص ی هینقش سور ی اما درباره

ر ید اختالفاتش با شاه، بعد از صلح الجزایران سکوت کرد، چرا که تجدینقش ا ی ارهدرب
 ز نبود.یجا

ا در ـران بحث کردند. امـیران، از نقش ایطرفدار عراق در ا یھا امهـھرچند که روزن
ا ـیعه یکه شرا  نین جاسم، ایح حسیو فل یعزت مصطف یعنیمورد آن دو مسئول 
 ین سخن که آنھا تخاذل کرده و کوتاھیم. اما ایدان نمی اند ه بودهیطرفدار حکومت سور

 ست.ین یبه خرج دادند، کاف
ان یعیبوده است. ش یرین مشخص شد که مسئله فراتر از تظاھرات و درگیبنابرا

ده یملت ستم د یج، تحت عنوان عراق آزاد و صدایدر عراق و خل یا دوره یاتینشر
 کردند. یه حاکمان عراق میدعوت به انقالب علات ین نشریکردند و در ا یمنتشر م

 یعیش ی هیک نشریشد که  یخواند، خیلی زود متوجه م یا را مـھ هین نشـریھرکس ا
ف کنند، آنـھا را به یخواستند، ظلم حـاکمان عــراق را توص یکه مـ یا ھنگامـاست. آنھ

ادث نجف و کربال، کردند. و بعد از حو یه میتشب یا حـاکمان عصر اموید یالرش ھـارون
را تحت عنوان  یس کردند و کتابیرا تأس» در عراق یاسالم یمل ی جبھه«ان، یعیش
دو ھفته بعد از  یعنیمنتشر ساختند.  ٢٢/٢/١٩٧٧خ یدر تار» یمل ی جبھه ی برنامه«

 حوادث.
ق یاز آنھا توانستند از طر یاریاد بودند و بسیکنندگان در حوادث نجف ز شرکت
ان یعیا از طرف شـا، آنھـزند. در آنجیت بگریا به کوـو از آنج یعربستان سعودعرعر به 

از آنھا مسئول اداره  یافت کردند و بعضیمختلف در یھا ت، منزل و کار و کمکیکو
ھا و مساجد  رستانیھا و دب ت شدند و در دانشگاهیعه در کویجوانان ش تشکیالتکردن 
 یل شده که برایآنھا تبد یبرا یبه مرکز مھم تیت شدند. کویھا مشغول فعال هینیو حس
 کنند. یه میز، بر آنجا تکیشان در جنوب لبنان نیھا تیفعال ی اداره

د و به ییقرار گرفت که انقالب را تأ ییران، عراق جلودار کشورھایانقالب ا یروزیبعد از پ
ن یاب اجو ینیون خمیروابط حسنه شد. اما انقالب یک گفت و خواستار برقراریآن تبر



 طاعون    ٢٩٨

 

ران شروع به یا یھا د را با حمله و دشنام به حاکمان بغداد دادند. روزنامهییاعتراف و تأ
کردند. و یا مستضعفین ن یحکومت محروم ییسازی برای انقالب در عراق و برپا نهیزم
 .)ان لبنان به کار بردیعیش یصدر برا یاست که موس ین عبارتیحکومت محروم(

ران، فعال شدند و تظاھرات به راه یانقالبشان در ا یروزیان عراق، پس از پیعیش
ات کردند. اما حکومت عراق بر آنھا سبقت گرفت و یع نشریانداخته و شروع به توز

ن منظور ین آنھا دو جوان بودند که به ھمیکرد که در ب یاز آنان را زندان یادیتعداد ز
ن یماش یندگی، صاحب نمایاز آن دو، پسر کاظم یکیت به عراق آمده بودند. یاز کو

 ر سابق نفت بود.یوز یپسر برادر عبدالمطلب کاظم یگریت بود و دیدر کو )دسیمس(
معروف، محمد باقر صدر  ی سندهیم کردند و او نویرا تقد یگرید ینیان عراق، خمیعیش

کردند. اما حکومت  یمعرف یاسالم یو مرجع احیا کنندهات و یاز آ یتیبود. او را به عنوان آ
 رفت.یان پذیبند زد و آشوب پا عراق، به سرعت او را بازداشت کرده و به دستانش دست

 یعرب یاش در صدا ییغوغا ی وهید و شیاد احمدسعیا آبادان ما را به یو تھران و یراد
ا در ـاتوان است. چرا که آنھـان نـآن یز از انجام کارھاید نیاحمدسع یاندازد. نه، حت یم

ه و یاند و صنعت گر افتهیدست  ]ختن احساساتیبرانگ[ارت ـن مھیخ به ایطول تار
از  یادیشود،  یاز آنان کشته م یکیاند. ھر روز که  و خلق کرده یزیر هیرا پا ییسرا نوحه

که خودشان با مکر از مکه خارج ساختند و  ینیکنند. حس یم سن یکشته شدن حس
 کردند. یگرفتند، دور و برش را خالکه در معرض حمله قرار  یھنگام

دعوت  ]صدام[دن حکومت یان عراق را به انقالب و برچیعیآنھا، ش یویامروز راد
 یشعر و گاھ ی لهیگر به وسیھا، بار د یعـراق ی ک بار با روش مـورد عـالقهیکند.  یم
 یقیرند و در خـالل برنامه، موسیگ یحکومت را به کار م یز صـدمات وارده از سـوین

شوند و از ھر  یبا حکومت عراق آماده م یریدرگ یکنند. آنھا برا یز پخش میانگ حـزن
عراق پشت  ]کنند که ینگونه القا میو ا[کنند.  یدن عراق استفاده میبلع یبرا یفرصت

 انقالب اعراب در اھواز و کردھا قرار دارد.
س ی، رئیمیر رحیف امیحات ژنرال سیتصر ٢٣/٦/١٩٧٩خ یھا در تار یخبرگزار

شرفته یپ یھا د فراوان اسلحهیران به خریا«س جنگ را نقل کردند که گفته بود: یپل
سشان است که اعتراف یس پلین رئیا .!!»از داردیعراق ن ییھوا ی مقابله با حمله یبرا
کنند. نه  یداریمقابله با عراق خر یشرفته برایپ ی خواھند اسلحه یکند، آنھا م یم
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ا یتره ین و اریپیلیا دفاع از مسلمانان در افغانستان و فیکا، و یآمرا ی یمقابله با شورو
 .آن را دارند!! ین، ھمانطور که ادعایفلسط یآزاد

در خرمشھر،  ییایگاه دریجاد پایا ی ر دفاع، دربارهیچمران، وز یاز دکتر مصطف
 گونه جواب داد:  نیک مرز با عراق سؤال شد، که اینزد

وجود دارد و  یعرب یھا از دولت یکی یران، از سویه ایعل ینظام یداتیتھد«
خود، درصورت ھرگونه ھجوم  یتواند از اراض یخواھد ثابت کند که م یران میحکومت ا

 .١»آنان، دفاع کند یاز سو یا ا ھر توطئهیگانگان یب یخارج
عراق است،  ید از سویران مورد تھدیس جنگ، که ایس پلیر دفاع و رئیسخن وز

از کشور  یچرا که عراق به دنبال صلح با شاه رفت و به خاطر آن از جزئست. یح نیصح
کرد، اقدام به  یکرد و اگر او ترس و خطری احساس م یپوش العرب، چشم ک شطیخود، نزد

ران را یت، چرا که عراق به سرعت انقالب اینس یحین سخن صحیکرد. ا ین صلح نمیا
در روابط [ یدیجد ی خواست که صفحه ینیخمون ید و به آن اعتراف کرد و از انقالبییتأ

 ن شکل جواب داد.یت او را با بدتری، سالم و تحینیند. اما خمیبگشا ]دو کشور
ک و با عواطف و یان عراق را تحریعیران است که شین ایداند که ا یعراق م

 ن حدود است.یا در ھمیعه در عراق کمتر از نصف و یکند. نسبت ش یم یاحساساتشان باز

 ١٩٧٩کودتای 
 یبرانداز یرا برا ییحکومت عراق اعالم کرد که کودتا ١٩٧٩در ماه ھشتم سال 

، یبزرگ یحزب یھا تینظام بعث و حکومتش در بغداد کشف کرده است. و شخص
 ن کودتا را بر عھده داشتند. که عبارتند از:یا یرھبر

 ق.ر سابیانقالب و وز یمجلس رھبر یس مخفی، رئین مشھدیعبدالحس یمح -١
 ر.ین، نخست وزیعدنان حس -٢
 کارگران عراق.  )ی هیاتحاد(کا یس سندیر صنعت و رئیش، وزیمحمد عا -٣
 ت.یم و تربیر تعلیمحمد محجوب، وز -٤
 ر دولت.یل، وزیغانم عبدالجل -٥

س دانشگاه و یز اضافه شد که در سطح رئین یگرید یھا تیھا شخص ن اسمیبه ا
 آنھا از رھبران حزب حاکم بعث بودند. یافسران ارشد قرار داشتند و ھمگ

                                                           
 ی لبنانی النھار از روزنامه ٢/١٠/١٩٧٩خبرگزاریھا در  -١
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س مجلس انقالب آمده بود که یحزب بعث عراق و رئ یرھبر قطر ی هیانیدر ب
 یرھبر ]از قبل، حکومت از آن مطلع بود.[ان با خارج ارتباط داشتند و یکودتاچ

 یھا د که آن موقع آن را کشف کند. اما معلوماتی به روزنامهیبه مصلحت ند ]حزب[
 ]یزیر برنامه[ هان کرده بود کیدر آن ب یکه مشھددر خارج عراق درز کرد،  تابع آن،

س جمھور، حسن البکر یرئ یشروع شده بود و ھدف از آن برانداز ١٩٧٥کودتا از سال 
است آن یه و عراق که رین سورید واحد بین، اعالم دولت جدیو معاونش صدام و ھمچن

 تختش بغداد باشد، بود.یحافظ اسد و پا
ه، حافظ یسور یس جمھوریبا رئ یمیش روابط قدیاـه کرد: محمد عـاضاف یمشھد

ارتباط برقرار کرده  ھان آنیب، یمیط و مسائل قدیشرا )او ی گفته طبق(اسد، داشت و 
 ط آن چگونه بوده است.ین مسائل و شرایبود. اما نگفت که شکل و صورت ا

 یرسم یکارھا یان برایروابطشان با حافظ اسد گفت: کودتاچ ی درباره یاما مشھد
ه رفته و با یشب به مرز با سور یکیرفتند و در تار یو مھم به موصل در شمال عراق م

کردند. بعد از اعالم ھدف وحدت،  یدار میاسد، د یفرستاده شده از سو یھا ئتیھ
ه، رابطه برقرار کنند، چرا یان آسان بود که با حافظ اسد و اطالعات سوریکودتاچ یبرا

 .رفتند!! یوحدت به دمشق م یبه خاطر برقرار یکه آنھا به صورت رسم
اول،  ی در مرحله -ه یمسئول رابطه با سور -ش یاعتراف کرد که محمد عا یمشھد

تر انقالب کنند.  عیه گرفت و اسد از آنھا خواست که ھرچه سرینار از سوریست ھزار دیب
به [عراق  یچترباز را در لباس نظام یادیدر شب انقالب تعداد زو اسد متعھد شد که 

 بفرستد. ]کمک آنھا
متھم را محکوم به اعدام  ٢١ام ـا را گرفت و سرانجـن کودتیا یحکومت عراق جلو

ک نوار را از اعتراف یسال داد. و  ١٥تا  ٧گر حکم زندان از ینفر د ٢٠نموده و به 
ه فرستاد. به دنبال کشف کودتا روابط دو کشور یحاکمان سور یان ضبط و برایکودتاچ

گر سالم نکردند و یکدیبه تونس رفته بودند به ھردو  د و اسد و صدام کهیقطع گرد
ن دو کشور یکنگره و در خالل آن، ب ییقبل از برپا یمشخص شد که حکومت سعود

 ن کار موفق نشد.یکرده بود، اما در ا یگر یانجیم
قت، جدًا سخت و مشکل است. از خالل یبه کل حق یابیم که دستییگو یگر میبار د

ن یا یک طرف اصلیه یم که سورییت بگویم با قطعیتوان ین کودتا، میاخبار پخش شده از ا
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کرد و با او ین در بغداد مصاحفه میکه حافظ اسد با صدام حس یکودتا بوده است. و ھنگام
 .]به دنبال توطئه بود[ زند.گرش به او ضربه بیکرد با دست د یداد، تالش م یدست م

کردند،  یبله، ھمان وقت که رھبران دو کشور، ھر دو، ھدف وحدت را اعالم م
د. و یچ یش در حزب میقانش و شرکایرف یھولناک را برا ییکودتا ی اسد نقشه حافظ

 افته است.یاست که حافظ اسد بر آن پرورش  یلیاص یوخو ن خلقیا
ن یعبدالحس یانقالب، مح یس مجلس رھبرین کودتا، رئیگر ایاما در طرف د

 و فارس بود. یرانیو ا یعیش یقرار داشت که فرد یمشھد
عه در جنوب عراق بازداشت شد. و بعد یش یھایرین تظاھرات و درگیدر حاو 

بوده است. او در اثر  یزیر و بدون برنامه یمشخص شد که بازداشت او اشتباھ
بازداشت، توان و قدرتش را از دست داد و گمان کرد که کودتا کشف شده است. سپس 

 حزب را درخواست نمود تا در مقابلش اعتراف کند. یک بازجوی
 انیعیبا شھایش  توطئهن جاسم، که به خاطر یح حسیوزارت دولت را از فل یمشھد

س یکه فارس بود، رئ د، به ارث برده و با اینبواخراج شده  ١٩٧٧در سال  ]علیه عراق[
ای  دیخبر یشده بود. چقدر نادان و ب یعرب یگرا یانقالب در حزب مل یمجلس رھبر

 .گراھا !!! یمل
 یھا از آنھا از خانواده یادیم که تعداد زیشو یان متوجه میکودتاچ یبا اعالم اسام

شدن روابط  یک سو و قویران و عراق از یروابط ا یرگیعه ھستند. و زمان کودتا با تیش
 گر ھمراه شده بود.ید یه، از سویران با سوریا

دن آن، مخصوصًا یکوب عه در نفوذ به احزاب، به منظور درھمین، قدرت شیعالوه بر ا
ه افتاد. اما ھمچنان ین اتفاق در سوریشود. ھمانگونه که ا یحزب بعث مشخص م
 ده است.یدھند و ھنوز اجلشان فرا نرس یه مات خود ادامیرھبران بعث عراق به ح

یب میترت یعراق یھا یه بعثیه علیسور یرینص یھا یبود که بعث یین کودتاین دومیا
که  ین آن بود. کسیمتھم ی بود که محمد عمار از جمله ١٩٧٧ن کودتا در سال یدادند. اول

 شده بود.مجازات  ١٩٦٨ل در سال یاسرائ یبرا یبه خاطر حوادث مشھور جاسوس
ه و لبنان رفتند و از دمشق یران به سوریاز رھبران ا یتعداد ١٩٧٩ یبعد از کودتا

 کردند. یھا و اتھامات را نثار حاکمان عراق م ا و دشنامـھ ن ھجمهیدتریشد
 یران الزم است که با ھمکاریح کرد که بر ایتصر ینیخم ی ، نوهینین خمیحس

ت حکومت عراق، ضد مردمش، آن را یر و اذیمنطقه، به خاطر تحق یھا از دولت یبرخ
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تر عمل  دتر و ھولناکیشد یلیداد، خ یکه شاه انجام م ییرا او از کارھاین ببرند. زیاز ب
 .١کند یم

گاه یکرد و جا یرا دنبال م یاسیبود که مسائل س یاز جمله جوانان ینین خمیحس
ز بعد از یه نیاز سوردارش یران داشت و دینزد جدش، رھبر انقالب ا یا ره کنندهیخ
ا در یک روز اعدام کرد، اتفاق افتاد. آیرا در  یداع ١٥ش از یه بینکه حکومت سوریا

تالش  ینین خمیا حسیکرد؟! آ یان از اسد، سؤالین داعیدارش از علت اعدام ایھنگام د
اشته باشد تا با چشم خود د یداریه و ساختمان اطالعات دیسور یھا کرد تا از زندان

 .ند؟!یآورند، بب یم أل اللهان و سربازان یھا بر سر داع یریکه نصآنچه 
ت یجنگند و علمان یھا با اسالم م یریداند که نص یم یبه خوب ینیخم ی نوه

ص یحر یھر فساد اخالق یکنند و برا یغ میو الحاد را تبل ]ینید یبسکوالریسم و [
ه و یحکومت سوربیاید و  ]گریکدیا ـان بـمانی آنیپ پس از ھم[ھستند. پس چطور 

  .سازد؟! یاست حافظ اسد را افشا و او را متھم میس
 دھد. او یح میه رفته بود، توضیرا که به خاطر آن به سور یاصل ی فهیو چگونه وظ

منطقه،حکومت عراق را  یھا دولت یبرخ یا ھمکارـران واجب است که بیبر اگوید  می
ن ینگفت که ا ینیخم ی ه. اما نوهیسور یعنیمنطقه  یھا از دولت ین ببرد. بعضیاز ب

 .ا قبل از آن؟!یل یا بعد از اسرائیعراق اجرا خواھد شد، آ یبرا ینقشه، چه زمان
شتر یھود بیاسالم از خطر  یم که خطر حاکمان تھران برایدان ی، ما مبه خدا قسم

ھود در یم که آنان با یدان یم یم. و به خوبیاز آنان ندار یریچ خیاست. و انتظار ھ
 ]یاھال[مر و دستور به آکه زبان به ت یکنند وکسان یم ین، ھمکاریه مسلمیجنگ عل

رھبران  ین معلومات را برایجنگند. اما ما ا یل نمیه اسرائیند، ھرگز علیگشا یج میخل
ن یرغم تمام ا یکه عل یم، کسانیآور یم یرینص یھا جوان بازداشت شده در زندان

کنند. به  یقش میزنند و تشو یاو دست م ی، براینیمخ یرخ داده از سو یکارھا
م که ھرھفته یکن یعبور م یحات روحانیم و از تصریکن یمقدار معلومات بسنده م نیھم

 .»اند عراق را به اشغال خود درآوردتو یران اگر بخواھد میا«د: یگو یو تھران میدر راد
بزرگ،  یک کشتیاسلحه را از  یرینکه حکومت عراق مقادیبر ا یمبن یا اخباریو 

 .١ج در حال حرکت بودیخل یھا از دولت یکی سوی بهکشف کرده که 
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 ٣٠٣ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ھر  یم، برایان کردیکه ب یم، چرا که مطالبیکن ینھا و سایر معلومات عبور میاز ا
 واضح است. یفرد منصف

 ندیجو حات روحانی برائت میینی از تصریاران خمیچرا 
ھا را از  ن طمعیم که آنھا ایان کردیج، بیرافضه در خل یھا ھنگام بحثمان از طمع

ده یدوان ]در وجود آنان[ق یعم یھا شهیھا ر ن طمعیاند و ا خود به ارث برده یاجداد مجوس
ات قم و نجف یآ یاند، از سو م قرن گذشته داشتهیکه آنھا در خالل ن یا است. و نقشه

 کنند. یعه میشاه ھمانطور که خود آنھا شا یشده است، نه از سو یزیر و برنامه یرھبر
 ینیاز انقالب خمـبعد از آغ یا ل مالحظهـج، بطور قابیان خلیعینکه شیل ایدال

 یا صفوف خود را از نو سازماندھـن انقالب، آنھیم. بدنبال ایز آوردیاند را ن ال شدهـفع
 یمکه، قبل از آزاد یو آبادان خواستار آزادیع سالح پرداختند و رادیکردند و به توز

اشغال  یعرب ]سه گانه[ر یز، از دست برداشتن از جزایقدس شد و حکومت بازرگان ن
ر یج فارس است و تفاسیج، خلین خلید کردند که ایران تأکین ایشده سرباز زد و مسئول

جنوبی [ساحل ھا و سواحل در دو  م اسکلهداد که تما ین کلمه نشان میآنھا از ا یخیتار
 .]خواھند یتمام آن را م یعنی[است.  یج، از شرق تا غرب فارسیخل ]و شمالی

بودند و  ینیندگان خمیکردند نما یک مین را تحریت و بحریکه حوادث کو یو کسان
ر یان داشت، بلکه سایحات را بین تصرینبود که ا ی. تنھا روحانیروحان ی ندهینه نما
س مجلس قانونگذاران و یرئ، ین منتظریالله حس تیمسئول از جمله آ یھا تیشخص

 ان کرد.یحات را بین تصریز ایشھر تھران ن ی ب جمعهیخط
ک بود که یره شد و نزدیج، تیخل یھا ران و دولتین ایب یاسینکه جّو سیبعد از ا

، جدا کردند و یحات روحانیبه سرعت خود را از تصر یرانین ایفتد، مسئولیب یاتفاقات
ن کردند. و صادق ین معیز در بحریرا ن یریسف و یانجین اختالف میه را در ایسور

نان خاطر آنان را ین رفت تا آرامش و اطمیدار بحریر به دیوز معاون نخست ییطباطبا
 برگرداند. یجلب کند و اوضاع را به حالت عاد

حات یاز تصر ینیاران خمین است که: چرا یشود، ا ینجا مطرح میکه در ا یسؤال
 .برائت جستند؟! یروحان

 ن سؤال، اختالف نظر دارند.یدر جواب ا یرسان اطالع یھا دستگاه
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 طاعون    ٣٠٤

 

ن کار یعراق، ا ی شجاعانه یدھایران در برابر تھدیا«رو عراق گفتند: یپ یھا روزنامه
 .»دیداند که چه بگو یرا کرده و عراق م

کنند،  یعربستان، آن را اداره م ی رهیج و شبه جزیخل یھا که دولت ییھا اما روزنامه
ک دولت و ارتش واحد یج تالش کردند که یخل یھا و دولت یعربستان سعود«گفتند: 

و  یھا برگزار شد و موضع تفاھم و ھمکار ن دولتیدر ا ینظام یل دھند و مانورھایتشک
 ین موضعین چنیران انتظار ایش از حد شد. و ایج و عراق، بیخل یھا ن دولتیارتباط ب

 .»را نداشت
ن یران از ایه گفتند که انقالب ایران و سورـیت ایتحت حما یھا امهـا روزنـام
 ]رانیا[به حکومت  یچ ارتباطیست و ھیمسئول ن ید و روحانیجو یحات برائت میتصر

مان یھر آنچه را که اعتقاد و به آن ا یک، ھر انسانیآزاد و دموکرات یندارد و در فضا
 کند. یان میدارد، بدون ترس و لرز ب

که نفس و درون  یلیدل کدام، چیست و در ھیع کننده نـھا قان فتهن گیا یتمام
ران بر سرکار یکه انقالب ا ینان برساند وجود ندارد. ھنگامیانسان را به آرامش و اطم

دانست که  یج شروع به صحبت کرد و میخل یھا شدت با دولت و  یآمد، با تند
با  یدارد و روابط سعودج، حکم مادر مھربان را یخل یھا نزد دولت یحکومت سعود

 است. یار قویگر، بسید یبا عراق، از سو یک سو و سعودیج از یخل
گذارند و به عنوان  یدست نم یا ھرگز دست روـھ ن دولتیداند که ا یم ینیخم

ر یت و سای، عراق، کویتجاوز به عربستان سعود ین، به معنایاوز به بحرـال تجـمث
ران یج، ضد ایخل یھا ، با دولتیعرب یکشورھاشتر یج خواھد بود و بیخل یھا دولت

ج یان خلیعیق شیدانست. از جمله از طر ین را میران به طرق گوناگون ایستاد. ایخواھند ا
ھا بر عھده داشتند.  ن دولتیدفاع و امورخارجه و کشور، در ا را در وزارت یکه مناصب مھم

نکه ینشان بودند، بعد از اندگایوخ و نمایران و شیک امیکه شر یرانیز تاجران ایو ن
ک یماتپلیق منابع دیز از طریآورند. و نخود به دست  یرا برا یجیت خلیبودند ھو توانسته

ج، یقتًا بر ضد خلیران حقیدانستند. ا ین مطلب را میمانانشان از حکام عرب ایپ خود و ھم
خود  یاز سو یا ندهینما ینیه آشکار نبود. خمین قضیجھان ا یت کرد و برایشروع به فعال

ک یج را به شکل منظم و ھمزمان تحریان خلیعین نمود و شییت تعین و کویدر بحر
ن یرخ داد که تھران حسابش را نکرده بود. ناگھان بعد از اول یا نکه حادثهیکرد. تا ا یم

 ی انجام داده بود، افراد مسلح به دانشکده ١٩٧٩در ماه ششم سال  یکه روحان یحاتیتصر



 ٣٠٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

مسئول  یفرماندھ نیجانش یحمله کرده و با ھمکار هیحلب سور در شھر یافسر
به  ییھا ن حادثه گروهیرا کشتند. بعد از ا یریان نصیاز دانشجو یا ، عدهینظام ی دانشکده

ارتش و  یریاز رھبران نص یادیاقدام به ترور تعداد ز ]شده یزیر و برنامه[طور منظم 
 ھمسو با دولت کردند.ر مؤسسات یھا و سا ھا و وزارتخانه دانشگاه

جوان از جوانان  ١٥ش از ید اتخاذ کرد و بیتند و شد یموضع یریحکومت نص
 ییھا ھا و قسمت را اعدام کرد و صدھا نفر از آنھا را بازداشت و در زندان یدعوت اسالم

نبودند، شکنجه  یزیدر مقابلش چ ١،لیباست یھا ساواک و بازداشتگاه یھا که زندان
کردند که شدت آنھا حوادث را تحت کنترل در خواھدآورد و مانع  ینمود. آنھا فکر م

شد و ترورھا به  یتر م یه ھمچنان بحرانیسور یشود. اما وضع داخل یو بحران م یریدرگ
رفت. در ابتدا یپذ یب و دھشتناک صورت میب و غریشده و عج یزیر برنامه یا وهیش

ن او را یکردند و سپس در زمان مع ید میخواستند ترور کنند، تھد یرا که م یفرد
ن یمتوقف کردن ا یشدند. حکومت خود را برا یم یمتوار یکشته و از انظار عموم

ھمانگونه که -ه یافت. امور نابسامان شد و حکومت سوریسلسله حوادث، عاجز و ناتوان 
 تلسم شده بود. -ند یگو یخودشان م

اران ی یشکننده برا یا ضربه یر، به معنایل زیه به دالیورساقط کردن حکومت س
 است: ینیخم

ه.ق نظام ٣/٧/١٣٩٢خ یعه در تاریو ش یریبه موجب سند صادر شده از رھبران نص
 است. یک نظام رافضیه یسور

را که آنھا به دنبالش  ییھا ت کرده و طمعیان در لبنان را حمایعیه، شیحکومت سور
 سازد. یشان محقق میھستند، برا

 یعنیطور برعکس،  نیه، به نفع قدرت حکام عراق است و ھمیسقوط حکومت سور
ن دو یحکومت عراق است، چرا که عراق را ب یبرا ین حکومت، ضعفیقوت و استمرار ا
 دھد. یه در غربش است، قرار میران در شرق و سوریفک گازانبر، که ا

تسلط بر  یر آن به معنادارد و تسلط ب یمھم یلیخ ییایت جغرافیه موقعیسور
به  یبتیمص یان جھان عرب به معنایعیران و شیآن با ا ین شام است و ھمکاریسرزم

 ]نیآم[م که ما را از شر آنان دور کند. یخواھ یم أل شدت غمناک است. از خداوند
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 طاعون    ٣٠٦

 

 یھایریداشته باشد. درگ یریمتعدد درگ یھا تواند در جبھه یران نمیگر اید یاز سو
ج و عراق از یدر خل یریک سو، درگیھا از  ھا و بلوچ با کردھا و اعراب و ترک یداخل

ش در یھا تیسوم. و کم کردن فعال ی ه بعنوان جبھهیدر سور یریگر و درگید یسو
و سقوط نظام سوریه چیزی است که برای حکومت ایران بدیل و جانشینی  ج.یخل

 تر است. ندارد و از بقیه مھم
 م:یآور یمان میھا را در دفاع از صحبت ریل و شواھد زیدال

 زدییاسد و  دار حافظید
ک یران، به مدت یا ی ر امورخارجهی، وزیزدیم یحافظ اسد ضمن استقبال از ابراھ

که  یا آشکار نشد. جلسه یزیچ ،دار کرد. از آنچه که در جلسه گذشتید یساعت با و
 .١نداشته در آن حضور یسور ی ر امورخارجهیم خدام، وزیعبدالحل

عه و ینکه او شین جلسه وجود دارد و آن ایعدم حضور خدام در ا یک احتمال برای
ست که او در آن یاست و عاقالنه ن یا و فرقه ینکه مباحثات مذھبیست و این یریا نصی

ھا  ینکه او در دمشق بود و برحسب معلومات خبرگزاریحضور داشته باشد. با علم به ا
 یران استقبال و با او خداحافظیا ی ر خارجهیبودند، خود او از وزکه خبر او را داده 

ه یاز ارکان حکومت سور یکیست، چرا که خدام یوارد ن یگریچ احتمال دیکرده بود. ھ
ماند. مگر اخبار و اطالعات مربوط به  یده و پنھان مید از او پوشینبا یچ خبریبود و ھ

 .یرینص ی فهیطا
را  یچ سّر ی، و نزد آنھا مورد اعتماد بود. آنھا ھیان ُسنّ یگرا دوست اسالم یزدیم یابراھ

کردند.  یدار میا او دـب یرابـالت ا، از جمله حسنـاز آنھ یکردند و تعداد یاز او پنھان نم
ھستند. با بدی با  یھا مسلمانان خوب یرینص« گونه نقل کرد: نیرا ا یزدیکه سخن  یکس

 .»ھا یریحزب بعث است، نه نص یھا از سو بتید. تمام مصیفه برخورد نکنین طایا
ن کشوِر تحت یکه ا یداخل یھا ھا و بحرانیریه در اوج درگیدار او از سورین دیبنابرا

ر یوز با معاون نخست ١٩/٩/١٩٧٩ھا شاھدش بود، انجام شد. اسد در  یریحکومت نص
ب داد و در یترت یا ه، مصاحبهین سوریتشر ی دار و با روزنامهید ییران، دکترطباطبایا

 آن گفت: 
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 ٣٠٧ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ران صورت داد که در یت و دفاع را از انقالب ایحکومت حافظ اسد، انواع حما«
ن سخن را در یز ھمانند این یزدی .»شتر دایانقالب بر حکومت شاه تأث یروزیپ

 راد کرد.یا ٤/١١/١٣٩٩خ یدر تار ٢٦ ی د شمارهیشھ یرانیا ی دارش با مجلهید
ه را تنھا یدھد که آنھا سور یشکل واضح نشان مران به ین ایحات مسئولیتصر

 یچرا که حوادث داخل -ه مسلمانان، ھمراه آنھا خواھند بود ینخواھند گذاشت و عل
ن کار خود نسبت به یران در ایو ا -مسلمانان اھل سنت رخ داده بود  یه، از سویسور

 ران بود، ادا کرد.ینی که به گردن انقالب ایحافظ اسد، مقداری از دِ 

  کند ی اعتراف مییطباطبا
دار با یک دیه رفت و یران به سوریر ایوز نخست ییطباطبا ٧/١٠/١٩٧٩خ یدر تار

ه بعد از حوادث یاو از سور یدارھایان ذکر است که دیشا -ھا صورت داد  رسانه
 که در آن گفت:  -اد شده بود یدر حلب، ز یافسر ی دانشکده

و [ھا  ن سطح از تالشیحافظ اسد به اجمھور،  سیست که رئیب نیعج ]اصالً [«
ن ین اولیان کند. ایرا ب .!!رانیبند باشد و صورت درست انقالب ایپا ]نیگفتگوھای طرف

ن کار یران، ایجمھور، حافظ اسد به خاطر دفاع از انقالب ا سیست که رئین یبار
 .»دھد یم را به طور داوطلبانه انجام ]جیخل یھا ران و دولتین ایب یگر یانجیم[

 
ستاد و یه خواھند ایھا در طرف سور یرانیا«ان داد: ینگونه پایخود را ا یھا و محبت

 .١»وستیط بطلبد، به آنان خواھند پیاگر شرا
ران و ین ایب یگر یانجیرا در م ین بود که اسد نقش مھمیا ییمنظور طباطبا

 یھا تیفعالحات تجاوزکارانه و یکه اگر تصر یفا کرده است. در حالیج ایخل یھا دولت
ن آنھا و یب یوجود نداشت و مشکل یگر یانجیبه م یاجیمشکوک اتباع آنھا نبود، احت

توانستند به  یک اشتباه بود، مین مسئله صرفًا یماند و اگر ا ج باقی نمییخل یھا دولت
 ی خواستند که چھره یج تماس برقرار کنند. اما آنھا میھای خل م، با دولتیطور مستق

نکه یک قھرمان و مرد مصلح و ایو برجسته سازند و او را به عنوان  اسد را درخشان
 کنند. یر است، معرفیدرگ یھا ن طرفیصلح، ب سوی بهدعوتگری 
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 طاعون    ٣٠٨

 

ھا در  یرانیا«است:  یین سخن طباطبایست، بلکه مشکل در اینجا نیمشکل در ا
 »وست.یط بطلبد، به آنان خواھند پیستاد و اگر شرایه خواھند ایطرف سور

ھا در  یرانیم که ایشو یاست و متوجه م یران، مطلق و کلیر ایوز صحبت نخستن یا
، چرا که او در آغاز یریم نصییگو یستاد. میخواھند ا یسور یریکنار حکومت نص

 نمود. یذکر کرد و سپس از او تشکر و قدردان یری را به بزرگیسخنش اسد نص
که -ل یا اسرائیا لبنان و یبا اردن، عراق  ]هیسور[م که اگر آنھا ییگو ین ما میبنابرا

کنند و در صورت جنگ  یت میھا از آنھا حما یرانیجنگ کنند، ا -ست یوارد ن یکین یا
م، چرا که او در یریگ یجه مین را نتیوست. ما از کالم او ایه به آنھا خواھند پیداخل سور
 سخن گفت. یرا استثنا نکرد و به طور عام و کل یکس چیکالمش ھ
که بخواھد به حافظ اسد و  یه ھرکسیاست عل یدیحات، تھدین تصرین ایھمچن

ن ھدف بود و یه به خاطر ھمیدار او از سوریقت دیحکومتش حمله کند. در حق
 دات.ین تھدیبود بر ا یا سرپوشیه، پوشش و یسور یگر یانجیم

 نی یدستور خم
بحران  یاز نابسامانگرفت. بعد  یصورت م یه به شکلی ِسّر یران با سوریروابط ا

کرد:  یاستقبال م یرانیکوتاه از مسئوالن ا یزمان یھا ، دمشق در فاصلهیداخل
و [ھا که روابط  روزنامه ی. برخیزدیو  ی، منتظری، خلخالینین خمی، حسییطباطبا

 دارھا را کشف کردند.ین دیداشتند، راز ا یخاص ]منابع
 : چاپ نمود ر رایالحوادث صادره از لندن، خبر ز ی روزنامه

 یبه جنوب لبنان را بررس یرانیھا ھزار داوطلب ا ران امکان ارسال دهیحکومت ا«
ئت و یرد. ھیجنوب انجام دھد، در نظر بگ یتواند برا یکند، تا آنچه را که حکومت م یم

ن به خاطر یباشد. و ا می ھا یاز نظام یو تعداد یاست اصفھانیگروه مذکور تحت ر
که  ینیرھبران فلسط یعه در جنوب است. برخالف برخیرھبران ش یرغبت برخ

 .١»ن کار ندارندیبه ا یا عالقه
 ر را گزارش داد:یز خبر زیت نیکو »هیاسیالس« ی روزنامه
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 ٣٠٩ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

خود را به حکومت  یران، آمادگیه متوجه شده است که حکومت ایاسیالس ی روزنامه«
ا ـمقابله ب یبرا یو نظام یاقتصاد یھا م تمام انواع امکانات و کمکیتقد یه برایسور

 .»، اعالم نموده استید نامطلوب خارجیو ھر تھد یداخل یاـھ یریا و درگـھ بحران
د صادق یران، سیحکومت ا یر و سخنگویوز نخست ی ق نامهین مسئله از طریو ا

رش با او، اعالم یاخ ی ه، حافظ اسد، در خالل جلسهیس جمھور سوریبه رئ ییطباطبا
 شده است.

ن یاز دمشق در ا یرانیدار مسئول ایداند که د یه میاسیالس ی روزنامه نیھمچن
از کارکنان دستگاه  یادیز ی عده یاز سو ییرھایھا و تفس ط، باعث تالشیشرا

 ]قبًال ھم[ن افراد یشود، چرا که ا یه مین قضی، نسبت به ایو خارج یعرب یپلماسید
گاه اعالم یدر آ، یعیبه طور طب یا ژهیانتظار داشتند که روابط و نده برپا شود. منابع آ

ه و سپس یت از حکومت سوریکمک و حما یران به سرعت آمادگیکردند که انقالب ا
 یھا ن مسئله نزد حکومتیدر لبنان را دارد. که ا ینیافراد د یارتباط با برخ یبرقرار

 .١»ردیگ یقرار م یمنطقه به دقت مورد بررس
که از تھران  یخبر ی ا ت، طبق نامهیکو ی هیاسیالس ی روزنامه ١٦/٨/١٩٧٩خ یتاردر 

در  یمرزبان یبرا یرانیا یروھای، دستور ارسال نینیفرستاده شده بود، اعالم کرد که خم
 ل است.یم، در مرز با اسرائیمستق یه را داده است و خواستار حضور نظامیسور

 ینتشر ساختند بررسکه آن را م ییھا ت روزنامهید اھمین اخبار، بایح ایقبل از توض
 م:یکن

ج دارد و یخل یھا دولت یبا تمام یدار و مستحکمیحوادث روابط پا ی صاحب مجله
ن یشود، بلکه ا یھا گرفته نم ن روزنامه از افراد کوچک و بزرگ در وزارتخانهیاخبار ا

روابط  ین ویگردد. ھمچن یافت میھا، در ن حکومتیران و پادشاھان ایاخبار از ام
 ا دارد.یدن یو خبردھ یرسان اطالع یھا با دستگاه یمحکم
 یرانیھزار نفر داوطلب ا ران، امکان ارسال دهیکه حکومت اگوید  می یکه لوز یوقت

ھزار  که قرار است دهگوید  می یمنتظر یکند و بعد از مدت یم یبه جنوب لبنان را بررس
 ی مجله ینکه خبرھایا یعنین یبه جنوب لبنان فرستاده شوند، ا یرانینفر داوطلب ا

نکه ینبوده است. مخصوصًا ا یو بطور اتفاق ییشگویق است و در اثر پیحوادث دق
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 طاعون    ٣١٠

 

ن منظور ی، به ھمیاست اصفھانـیبه ر ینظام یئتیکند که ھ یاره مـحوادث اش ی مجله
 اند. ان در جنوب فرستاده شدهیعیش لـتمایر ـو به خاط

ران یا یدارھایداند که د ید میحوادث است. پس بع ی شتر از مجلهیه بیاسیاما دقت الس
ج باشد، بلکه با وضوح یخل یھا ران و دولتین ایه، بیسور یگر یانجیه، به خاطر میو سور

 یھا امکانات و کمک یتمام ی دارھا به خاطر ارائهین دیکند که ا یتمام مشخص م
ر نامطلوب یاوز و تأثو ھرگونه تج یداخل یھا مقابله با بحران یبرا یو نظام یاقتصاد
 یھا ه بدنبال جلب توجه حکومتیاسیاست. و مشخص شد که الس -عراق  - یخارج

 کند. ید که چگونه مسئله را طرح میو عراق است. مثًال نگاه کن یت، عربستان سعودیکو
ط، باعث ین شرایاز دمشق در ا یرانیدار مسئول ایداند که د یه میاسیالس ی روزنامه

و  یعرب یپلماسیاز کارکنان دستگاه د یادیز ی عده یاز سو ییرھایھا و تفس تالش
انتظار داشتند که  ]قبًال ھم[ن افراد یشود. چرا که ا یه مین قضینسبت به ا یخارج

ژه و یه، برپا شود. روابط ویران و سورین اینده بی، در آیعیبه طور طب یا ژهیروابط و
ن یان لبنان است و ایعیه و شیدر سورھا  یریران با نصیان ایعی، ھمان وحدت شیعیطب

 کند:  یان مینگونه بین قسمت از مطالبش، ایه در ایاسیاست که الس یزیھمان چ
گاه اعالم کردند که انقالب ا« ت از یکمک و حما ی ران به سرعت آمادهیمنابع آ

ن یشود. که ا یدر لبنان م ینیافراد د یارتباط با برخ یه و سپس برقراریحکومت سور
 .»ردیگ یقرار م یمنطقه به دقت مورد بررس یھا مسئله، نزد حکومت

گاه. و اگر اگوید  می د که روزنامهینیب یم گاه، مسئولیبه نقل از منابع آ ن ین منابع آ
د: یگو یه که میاسین قول السیھستند؟! و ا یج نباشند، پس چه کسانیارشد در خل

گاه ین یچه؟! شک یعنی این )متوجه شده است(داند  یه میاسیالس ست که آنھا از منابع آ
 دانند. ین را میا

ترسند، عبارتند از:  یه میران و سوریمنطقه که از نقش ارتباطات ا یھا دولت
ت ین خاطر، کویج. به ھمیخل یھا ر دولتیت و سای، عراق، کویعربستان سعود

، معاون ییرفت، ھمانگونه که استقبال از صادق طباطبایه را نپذیسور یگر یانجیم
 ز قبول نکرد.یر را نیوز نخست
ت اتخاذ کرد. و گفته یه در کویر سوریرا در برابر سف ین موضع محکمیت ھمچنیکو

ت یکو یریگ ه موضعیار شبیه، بسیدر قبال سور یعربستان سعود یریگ شده که موضع
ن روزنامه یج، ایه با حکام خلیاسیالس ی روزنامه یارتباط محکم و قوبه دنبال بوده است. 



 ٣١١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ه را یسور یحفاظت از مرزھا ی، برایرانیا یروھایدستور ارسال ن ینیاعالم داشت که خم
م ماه یش از دو و نیب یعنیبود.  ١٦/٨/١٩٧٩خ یه در تاریاسین خبر السیصادر کرده است. ا

 ن کار را اعالم کند.یا یم خود برایتصم یمنتظر نکهیقبل از ا
ن نظر یه، از ایاسیحوادث و الس یاز سو یاعالمن خبر ینجا مشخص شد که بیدر ا

گوید  می روند، اختالف نظر وجود دارد. حوادث یبه کجا م یرانیداوطلب ا یروھایکه ن
ن است که یقت ایروند. اما حق یه میکه به سورگوید  می هیاسیکه به جنوب لبنان و الس

ھا شعار  یرانیحضور آنان در لبنان است و بالعکس. و ا یه، به معنایرو در سوریحضور ن
دھند تا  یھا را در جنوب لبنان سر م ینیا حفاظت از مرزھا به ھمراه فلسطیو  یآزاد

ن دو ین اخبار ایب ینکه اختالفیه. خالصه ایباشد بر حضورشان در سور یسرپوش
 وجود ندارد. ]ن خبریدر ا[روزنامه 

دادند، به لبنان ھم  یه انجام میاز سور یرانین ایلکه مسئو ییدارھایدر تمام د
تر یرو یخبرگزار ١٠/١٠/١٩٧٩از لبنان در  ییطباطبا یدارھایاز د یکیرفتند. در  یم

قبل از  ییده بود. طباطبایامل را پوش یعیجنبش ش یگزارش داد که او لباس نظام
 ن جنبش بود.یران در سال قبل، عضو ایام انقالب ایق

گزارش داد که دو مسئول  ٦/١٠/١٩٧٩خ یت در تاریکو ی هیاسیالس ی روزنامه
در جنوب لبنان، با  یعیش یع آن در روستاھایھا دالر به منظور توز ونیلیکه م یرانیا

ران، یان کرد که رھبر ایاند. و ب و پنھان شده یھا مخف خود داشتند، به ھمراه پول
 جنوب لبنان فرستاده است. ان دریعیش یھا را برا ن پولی، اینیالله خم تیآ

ھردو  ه، نشان داد که آنھا دریعه در لبنان و سورین شیدار ھمزمان با مسئولید
ھا، از طرف  ینیبا فلسط یل جلساتیکنند. در لبنان با تشک یت میمسئول یفایکشور، ا

کنند و با  یدار میعه دین ارشد، به عنوان گفتگو کنندگان شیان لبنان با مسئولیعیش
را به آنھا  ین ھرگونه کمک و مساعدتینش عهی، در مناطق شیحلقات و جلساتل یتشک
ن رفتن اختالفات یدر از ب یدارھا، نقش مؤثرین دیان کردند که ایکنند. و ب یم میتقد

و خدام از  ییدار طباطبایدارھا، با دین دیان داشته است. ایعیھا و ش ینین فلسطیب
 ک حکومت واحد ھستند.ی ی ندهیآن دو، نما یین شدت گرفت. گویبحر



 طاعون    ٣١٢

 

 اجرای نقشه 
 یرانیھزار داوطلب ا اعالم کرد که نزد او ده یالله محمد منتظر تیام آـبه ن یفرد

نا یس یا مناطق جوالن و اردن و صحرایوجود دارند که در چند روز به جنوب لبنان 
مناطق ر ین و سایقدس و فلسط یآزاد ین و برایخواھند رفت تا به نفع مردم فلسط

 یش با اعراب، آن را اشغال کرده است، بجنگند. ویھا ھود در تمام جنگی، که یعرب
که نیروھای اسرائیلی تعرضی به این نیروھا بکنند نیروی  در صورتی اضافه نمود که

رغم خواست حکومت  یآنھا عل و ھای اسرائیلی غلبه خواھد کرد ھوایی ایران بر جنگنده
ش با ھرکس که یروھایدارد، وارد لبنان خواھند شد. و ن یارل ھمکیا اسرائـلبنان که ب

 د.یخواھند جنگ - وی خود گمانبه  -ل الله شود یسب یمانع آنھا از جھاد و شھادت ف
را  یادیز یھا آن را منفجر ساخت، سؤال یه که منتظریاسیالس ]یخبر[ن بمب یا

 سازد. یمطرح م
که از  یدست بکشد، درحال ینظام یرویھزار جنگجو و ن تواند از ده یران میا ایآ -

گر ید یباال گرفته و از سو -ان ـبه قول خودش -کا یرـن آنھا و آمیب ی ک سو مقابلهی
خته یھا به ھم ر جان و بلوچیا در آذرباـھ ا و ترکـن آنھا و اعراب در اھواز و کردھیب

 .است؟!
ن اجازه را یاخص، اط جنوب لبنان به طور یو شرا یط لبنان به طور کلیا شرایآ -

ن اعالم از ینکه خود ایا ایاستقبال کند؟!  ینظام یروین یادیدھد که از تعداد ز یم
ا ینخواھد بود که اوضاع در لبنان را منفجر کند و آ یکاف ییبه تنھا یمنتظر یسو

 .ن اتفاق سکوت کند؟!یعاقالنه است که موارنه در برابر ا
ن، یادیش را قبل از فرستادن داوطلبان به ما افته که نقشهیاجازه  یا منتظریآ -

حامل داوطلبان را  یمایل ھواپیشود که اسرائ ین میز مانع از ایاعالم کند؟ و چه چ
 یکه برا یانیرانیدفاع از خود، ضد ا ین بھانه را دارد که برایل ایاسرائساقط کند؟! 
 ن کار را بکند.یاند، ا او آمده یجنگ و نابود

د. یه خواھد جنگین و سوریت از فلسطیحما یکه او براگوید  می یمنتظر -
ت از آنھا بجنگند، خود به دنبال حل یخواھند در حما یکه م یکه کسان یدرحال

ا یجه آیحا باشند. در نتین ھستند. اگر چه تنھا در أریز تحت دولت فلسطیآم مسالمت
ن ین، ایفلسطبخش  یآنھا مقدور خواھد بود که بدون مشورت با سازمان آزاد یبرا

 .ابند؟!یتعداد داوطلب، تنھا به خاطر رغبتشان در آنجا حضور 



 ٣١٣ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ست ین یزیچ ات ارسال داوطلبان آنیرساند که عمل ین میقیھا ما را به  ن سؤالیا
م کاسه است. قبًال یر نیز یا اعالم شده است، بلکه کاسه یمنتظر یکه در ظاھر از سو

ن یھا وارد لبنان شدند و ھم ینیاز فلسط تیحافظ اسد، تحت عنوان حما یروھایز نین
دا به وجود یزعتر و ص ی از آنان در پل پاشا، تپه یروھا بودند که چنان کشتارگاھین

 .ره بود!یه و غین و قبیاسیر یھود در دیش از جرائم یآوردند که تعداد آن ب
و  دهیچیات به شکل پیعمل یخود را اعالم کرد، اجرا ی نقشه ینکه منتظریاز ابعد 

 گرفت: ین قبال، موضعیھا در ا از طرفیک  ھر ر قابل ھضم و درک آغاز شد.ینامعلوم و غ
ران یترک ا ی اجازه یرـنکه به منتظیران به خاطر اـیان به حکومت اـحکومت لبن 

ا مانع وارد ـھا دستور داد ت خود در مرزھا و فرودگاه یروھایرا بدھد، ھشدار داد. و به ن
، ین کاریچن ان کرد که یشوند. و به صراحت بان ـلبن یھا خاکن به یشدن داوطلب

 سازد. یاوضاع لبنان را منفجر م
به جنوب لبنان ھشدار داد. و سعد حداد  یرانیز از ورود ھر داوطلب این لیاسرائ

را  ینیفلسط یھا گاهیاز پا یجنوب و تعداد یاز روستاھا یک شده و تعدادیتحر
 بمباران کرد.
به  یا ر قبالن، نامهین فکر مخالفت کردند. عبداألمیز با ایلبنان، ن عه دریرھبران ش

ن ین افراد داوطلب را به جنوب لبنان نفرستد و حسینوشت و از او خواست تا ا ینیخم
» النھار«که با  یداریرا در د یعه، محمد منتظریش یس مجلس اعالی، نائب رئینیحس

 د.یعقل نام ک فرد کمیداد و او را مورد ھجوم قرار  )ھـ ٢١/١/١٤٠٠(لبنان داشت 
نکه آنھا یدو موضع متناقض داشت. موضع اول: ا نیبخش فلسط یسازمان آزاداما 

که  یران، انتظار مال و سالح دارند و نه افرادین افراد ندارند و از ایبه ا یاجیاحت
و  ١٢/١٠/١٩٧٩الحوادث (ستند. یبلد ن یرا به خوب یب و آموزش نظامیتدر

 )گرید یھا روزنامه
 یران امریا یان از سویزر گفت که آمدن نظامی: عبدالمحسن ابومموضع دوم

 .)٢١/١٢/١٩٧٩ھا  یخبرگزار( و ضمانت شده است. یعیطب
را از آنھا گزارش  یھا اقوال متضاد اول سکوت کرد و روزنامه ی در وھلهه یسور

ر را یتر، خبر زیرو یکردند و سپس خبرگزار یزیر ن مسئله برنامهیا ینمودند. و آنھا برا
 از آنھا گزارش داد:



 طاعون    ٣١٤

 

 یرانیافراد داوطلب ا ی مسئله ی درباره یحیگونه توض چیھ ین سوریمسئول«
ل یه اسرائیعل ینیون فلسطیخواھند در جنوب لبنان، با استشھاد یکه م یندادند. افراد

لبنان  ی درباره یکنگره و نشست عرب یه، به قراردادھایبجنگند. اما آنھا گفتند که سور
 .»بند ھستندید، پایکه ماه گذشته در تونس منعقد گرد

 یریگ نگونه موضعین موضع، مبھم بود که حکومت حافظ اسد عمدًا در تمام امور ایا
ه ینکه سوریا یعنین یا«ر نمود: یه این شکل تفسـتر آن را بیرو یکرد. اما خبرگزار یم
تواند  ین کار میان مخالف است. چرا که اـبه جنوب لبن یرانیداوطلب اا آمدن افراد ـب

  .١»حی را در لبنان به تعویق بیندازدھرگونه صل کند و دهیچیامور را پ
و  ین نقشه و رھبر جنبش انقالبیا ی کننده یپسر، فرد طراح یالله منتظر تیآ

فرستادن افراد  یبران نقشه را ی، اینیالله خم تی، گفت که آیاسالم یجمھور یمردم
ک گفته و به او گفته یاش تبر ن نقشهید و به او به خاطر اییداوطلب به جنوب لبنان تأ

 .]یبه جلو برداشت یگام[ یش رفتیو به جلو پ یا انجام داده ییکویکه چه کار ن
منتشر شد،  ٢١/١/١٤٠٠ران در یا یداخل یھا حات او که در روزنامهین در تصریا

ران، پول انتقال داوطلبان را بخواھد، یا ییپسر گفت که اگر خطوط ھوا یآمده بود. منتظر
ا ـام .٢کند ین میأمـنه را تین ھزیران، ایمجلس انقالب ا ]وجود ندارد چرا که یمشکل[
 .٣معالجه به قم رفت یقانع کردن فرزندش، برا یپدر، بدون تالش برا یالله منتظر تیآ

 ی ن ھرگز اجازهیفکر مخالف است و به داوطلبن یا اـران اعالم کرد که بیدولت ا
دکتر چمران به صراحت گفت: فرستادن  ی لهیدھد و حکومت بوس یران را نمیترک ا

لبنان،  یھا حکومت یختن و به وجود آوردن بحران برایبه ھم ر ین به معنایداوطلب
 ی هن بھانیل از حضور داوطلبیاضافه نمود: اسرائ یان لبنان است. ویعیه و شیسور

 .٤جنوب لبنان را به دست خواھد آوردتسلط بر  یالزم برا
 ییرفت و خطوط ھواین را نپذیران، دادن مجوز سفر به داوطلبین دولت ایبنابرا

نداشت که به آنھا بدھد.  یز پولیرفت. رھبرشان نیان را نپذـگان آنیز، انتقال رایران نـیا

                                                           
 .٢٢/١/١٤٠رویتر  -دمشق -١

 .٢٢/١/١٤٠٠خبرگزاریھا  -٢

 .٢١/١٢/١٩٧٩زاریھا خبرگ -٣

 .٢٤/١٢/١٩٧٩- ٣٠،  ١٣٨النھار العربی والدولی،{شماره  -٤



 ٣١٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ن آنھا و کارکنان خطوط یب یرین در فرودگاه تھران اعتصاب کردند و درگیداوطلب
صورت گرفت و  ]خواستند یانتقال آنان م یبرا[دالر  ١١٠٠٠ران که مبلغ یا ییھوا

 ران را به اشغال خود درآوردند.یا ی داوطلبان چند ساعت وزارت امور خارجه
ن را یه داوطلبیسور ییرفت، تا خطوط ھوایان پذیش، پاین داستان و بلکه نمایتًا اینھا

ا ـھ یرانیاطاف دمشق به ا یاـھ گاهیک پایه، نزدیمنتقل سازد. و در سوراز دمشق 
اج به آموزش کامل و یاعالم کردند که داوطلبان احت ینیآموزش بدھند. و منابع فلسط

 .١مدت دارند یطوالن
داوطلب را به  ١٠٠٠٠ران دستور اعزام یم که رھبر انقالب ایگزارش گفت یدر ابتدا

در برابر مردم مسلمان، صادر کرده است. اما  یریحکومت نصت از یحما یه، برایسور
از  یکین به ین کنند، بنابراایقت قصد خود را بینتوانستند که حق ینیاران خمی
ن انجام دادند و یکه در مورد بحر یاه بردند. ھمان کارـفراوانشان پن ھای الله تیآ

 .یکرد به منتظرر یینجا فقط نام تغیدند. و در ایآن برگز یرا برا یروحان
ر یوانه بر سایتًا نظر دیر کردند. و نھایخودگ یساختگ یھا سپس در تناقضات و دروغ

پدر به فرودگاه  ینفر داوطلب به دمشق رفت. و منتظر ٦٠٠ش از ینظرھا فائق آمد!! و ب
 کند. یرفت تا با پسرش که او را به جنون وصف کرده بودند، وداع و خداحافظ

 ید، ھمان جوابیسفر داد ی اجازه یشود که چگونه به منتظرسؤال  ینیاگر از خم
 ن کهیو ا یو دموکراس یداده بود: به آزاد یروحان ی هیدھد که در جواب قض یرا م
 م.یمان دارید، ایبتواند نظر خود را بگو کس  ھر

ھزار داوطلب از مردمش اجازه دھد که در  ا وجود دارد که به دهیدر دن یا دولتیاما آ
 یگریزبان، با دولت دی، کشور را ترک کنند، تا بدون توافق با م]خود[ط سخت یشرا

 .بجنگند؟!
ن یشود؟! ا یوانه باشد، چه مید -اند  ھمانطور که گفته -ن یپس اگر رھبر داوطلب

 وجود دارد. یران آزادیم ھم اکنون در ایرین فرض است که بپذیتازه با ا
ل یخواھد که با اسرائ یاکنون م ا ھمیکند، آ میروھا استقبال ین نیاز ا ه کهیو سور

ل ید که با اسرائیست که حافظ اسد را بشناسد و بگوین یچ عاقلیوارد جنگ شود؟! ھ

                                                           
 .٣/٢/١٤٠٠رویتر  -١
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ق یو دوست و رف .طره است!!یمسئول اعالم سقوط قن ییجنگد. او خود به تنھا یم
 گام به گام است. یاستینجر و دارای سیکس

مؤمن  یھزار جوان سور ن دهیم که بیخواھ می م و از اویکن یم یما به حافظ تحد
 اق دارند، اسلحه پخش کند.یل الله، اشتیسب یمرگ ف یکه برا

ھستند که در  یان فراوان را، که جوانانیم که زندانیطلب یاسد را به مبارزه م
 رند، آزاد کند.یگ یاو مورد شکنجه قرار م یھا ھا و بازداشتگاه زندان

 یانداز ه، وارد لبنان شد و ھمچنان به دنبال راهیرق سویاز طر یمحمد منتظر 
ه یش وارد سوریروھایھمچنان ن نگذارد. یرا باق  کس ھیچ ز ویچ چیکه ھ یا فتنه

کنند و  یم یبانیه پشتیاز حکومت سور یرینص یروھایروھا به کمک نین نیشوند و ا یم
مأیوس اسد  حکومتت یوقت از حما شود. و ھر یچاره میش متوجه مردم بیھا جنگ
نکه یا یل، بلکه برایشوند. اما نه به خاطر جنگ با اسرائ ی، وارد جنوب لبنان مشدند

ن ین کار ایورود به لبنان. و ا یل، برایدا کردن اسرائیبگذارند بر اجازه پ یسرپوش

نابودی من  :یعنی» عيل أعدائي يا ربو عيلَّ « سازد: یالمثل مشھور را محقق م ضرب
 .نیز نابود شوند )اھل سنت(ارزد اگر دشمنم  می )اش دسته منتظری و دار و(



 

 

 

 :فصل سوم
ها رییکی روافض با نصینزد ی پرده پشت

 ها آغاز روابط و تقارب
 یکه خود آن را رھبر ینظام یھفتاد حافظ اسد، به دنبال انقالب ی دھه یدر ابتدا

کان و ھمفکرانش در یرا بر آن نھاده بود، به شر» یاصالحجنبش «کرد و نام  یم
رنگ زد و یه قرار داده بودند، نیحزب بعث سور یکه او را در رھبر یحکومت و کسان

 نمود. یآنھا را زندان
 ی عًا درجهیافت و سریه دست یبه حکومت سور ییبه تنھا یریحافظ اسد نص 
از افراد  یکین منصب را ینمود و ال یتبد یاست جمھوریخود را به مقام ر ینظام

ک ین شام یراھل سنت به عھده گرفت. پس چگونه مسلمانان سرزمیرمسلمان و غیغ
 ی طائفه(اش  اھل سنت به اجماع طائفه یکنند که علما یرا قبول م یریس نصیرئ

 نما که خود را عاِلم یا ا نفاق عدهیدانند؟! آ ین میکافر و خارج از د یا را طائفه )یرینص
 .رساند؟! یم یاند، به او سود دهین نامیمسلم یجزء علما

به  یأتیدر رأس ھ یرازیش یبه نام عالمه حسن مھد ین مدت فردیدر ھم
ا و ساحل منکوب که بر یھا در جبال یریران از مناطق نصیا ی عهیش یاز علما یندگینما

از آنھا از  یطرابلس شام که بعض ی ز منطقهیآن تسلط داشتند و ن یھا از قسمت یبعض
 یبا علما یرازیدار، شین دیدن نمود. در خالل ایا به آنجا ھجرت نموده بودند، دیجبال

صورت گرفت  ییآنھا مالقات نمود و گفتگوھا و تبادل آرا یو بزرگان و اھل رأ یرینص
 ر را در برداشت:یج زیکه نتا
ھستند.  سطالب  یابن اب یت علیان منسوب به والیعیھمان ش ١انیعلو -١

ر یمانند سا - به او منسوب ھستند ییو وال یاز آنھا به صورت َنَسب یبعض

                                                           
اولین کسانی که نام علویان را بر نصیری ھا نھاد، فرانسویان در ھنگام اشغال شام در بیش از نیم  -١

 ند.ورز قرن پیش بودند و امروز نیز بر عدم ذکر نام صحیح آنھا (نصیری) تأکید می
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ز تنھا از یگر نید یو بعض - رسد یم یآنھا به امام عل یدتیان که نسبت عقیعیش
 به او منسوبند. ینظر نسب

و » هیاالمام« یھا مترادف مانند کلمه ی دو کلمه» عهیش«و » یعلو« -٢
عه ی، شیو ھر علو یده علویاز نظر عق یا عهیش ھستند. لذا ھر» هیالجعفر«

 مذھب است.
ش از ھفتاد نفر از افراد بزرگ و ُفضال و صاحب یاست که ب یا هیانیب ی ن خالصهیا

ان یعیان، شیعلو«انه تحت عنوان ین بیگاه آنان از قبائل مختلف، ابراز داشتند و ایجا
ان نمود یب یرازیش یحسن مھدد و یروت به چاپ رسیدر ب» دارالصادق«از » تیاھل ب

به او  یرازید محمد شی، سینیامام مجدد، مرجع د یکه از قم از سو یکه او بنابر اوامر
 دار مکلف و مأمور شده بود.ین دیده بود به ایرس

 ست؟یک یرازیحسن ش
»  صدر یموس« را که یاست که به لبنان رفت تا ھمان نقش یرانیت ایبا ھو یاو فرد
عه یش یس جماعت علمایرد و او امروز رئیلبنان داشت، به عھده بگ سوی بهدر رفتن 

کا به عنوان یآمر ی ت متحدهالایاق یران، از طریدر لبنان است و گفته شده که او از ا
ت، صادره در یاالنبار کو ی روزنامه(صدر به لبنان اعزام گشته است.  یموس یبرا یبیرق
 .)٢٩/٩/٧٨خ یتار

 -نبود، بلکه دو طرف یدار زودگذر و سرسریک دی، یرینص یبا علما یرازیدار شید
میالدی ١٩٧٤ن در سال یگذاشتند. بنابرا یقرار ھمکار - مذھب یریو نص یجعفر
که در شمال  ییھا یریرا در لبنان صادر نمود که به موجب آن نص یصدر قانون یموس

مخصوص  یک مفتیآنھا  یشدند و برا یم یجعفر ی عهیاند بودند، ش دهیلبنان اقامت گز
 )٢٩/٩/٧٨اخبار (د. یبرگز

 یصدر خصومت نموده بود، مخالفت یکه با موس یرازیان ذکر است که حسن شیشا
 ھا و مخلوط شدن با آنھا ننمود. یریبا نص یبا ھمکار

گذشته  یھا یریده، عبادت، منھج و سلوک، مانند نصیامروز، از نظر عق یھا یرینص
ا یوارد فرد  یک فرد بعد از مرگ ویروح [ناسخ ارواح د آنھا: تیعقا ی اند. از جمله

و  )امتیق(خته شدن یم بودن عاَلم، انکار زنده و برانگیقد ]گردد یم یگریموجود د
 .انکار بھشت و جھنم است
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ن یذکر ا» ن، محسن و فاطمهی، حسن، حسیعل«نماز آنان عبارت است از پنج نام 
، یمان دارند که علیکند و ا یازشان مین بی نمازنزد آنھا، از غسل جنابت، وضو و ھا  اسم

 له و معبود است.اھمان 
ن، یعابد ه و ابنیمیت ، ابنی، ابن جوزیمسلمانان از جمله: ابوحامد غزال یعلما

ست که با آنان به ھر یز نیمسلمان جا ینکه برایاند و ا کفر آنھا را صادر نموده یفتوا
ست، بر مردگانشان نماز خوانده یحالل ند، خوردن ذبائح آنان یشکل وصلت نما

 یف عمومیگردند و استخدام آنھا در ارتش و وظا ین دفن نمیشود و در قبور مسلم ینم
را  یچ عاِلم مسلمان عادل و مورد اعتمادیباشد و ھ یز نمیجا ]یدر حکومت اسالم[

ه ھم ک چشم بینان در یمخالف نموده باشد، پس چگونه ا ین فتویم که با ایشناس ینم
 .قرار گرفتند؟! یان امامیعیزدن مورد توجه ش

موسي « ند:یگو یم که میکن یه مین معما، تکیا ی عه دربارهین شیاز مطلع یبه برخ
صدر و محمد و حسن شیرازي در مذھب ما عددي نیستند و ما مراجعي داریم که جز 

ھا را تکفیر  ي این مراجع خمیني است که نصیري کنیم، از جمله بر آنھا اعتماد نمي
کنند، افراد  ھا تعامل مي گویند: کساني که با نصیري نموده است. سپس اینان مي

اجتماعي کویت  -سیاسي و مشبوھي ھستند. ھمچنین مسئول جمعیت فرھنگي 
 .»باشند مي مزدورکند که محمد و برادرش حسن شیرازي افرادي منافق و  اضافه مي

ت ین جمعیب یدیشد یگردد که دشمن یما روشن م یکه برا ین سخن، ھنگامیا
حات روافض و یگر تصرید یندارد. از سو یوجود دارد، ارزش یرازیمذکور و محمد ش

 یرکن یه بوده و نفاق و دوروئین تقینشان، دیست، چرا که دیسخنانشان، قابل اعتماد ن
 باشد. یدشان میل در عقایاص

 یاسیرھبر س یاز سو یانندگیصدر، نما یاول و بعد از آن موس ی در درجه یرازیش
و بلند مدت است  یطوالن ی ک نقشهیاز  یھا جزئ یریروافض ھستند و اتصال آن دو با نص

 م.یکن یآن بحث م ی ل دربارهین کتاب به تفصیا ی ندهیکه إن شاء الله در صفحات آ
ت به منزلش در قم آمد یاز کو یرازیھـ.ق، محمد ش ١٣٩٩در اواخر ماه رجب سال 

بود که به مالقات او رفت و به خاطر به  ین کسانیرھبر انقالب، جزء اول ینیکه خم
ران مبذول یکه به خاطر انقالب ا یت گفت و از تالشیسالمت بازگشتنش به او تھن

 نمود. یداشته بود تشکر و قدردان



 طاعون    ٣٢٠

 

 :گردد ینجا مطرح میدو سؤال در ا
دانند و  ینم یقرون متماد یھا را ط یرینص ی دهیچگونه است که مردم عق -١

 یرا محقق سازد که گذشتگان از جمله علما ید تا کاریآ یم یرانیخ ایک شی
و [اند  اند از انجام آن ناتوان بوده ستهیھا ز یریکه با نص یعه در حالیو ش یسن

 .؟!]رندیخواھند مذھب آنان را بپذ یم
ده و مرموز و ھمزمان با به یچیپ یطیدر شرا ]ھا یریافتن نصی[ن کشف یچرا ا -٢

ن شام یخ در سرزمین بار در تاریاول یبرا ]یرینص[دن حافظ اسد یحکومت رس
سقوط مشھور  ی انهیدر اعالم ب یز ھمزمان با اقدام ویرد؟ و نیپذ یصورت م

 رد؟یگ یصورت م ی طرهیقن
 یلیخ یریو نص یان امامیعین شیسته است که گفته شود، گودال شکاف بیشا

 یمبن یل فراوانیز دالیخ نیاست. در تار یدر امتداد اول )یرینص( یست و دومیع نیوس
آنھا  یوجود دارد. پس مھم برا یا دهیان در مسائل عقیعین شیب یاسیس یھا مانیبر پ

مثًال  ]شوند یک صف متحد مین ھنگام پشت یو در ا[بر دشمنانشان است.  یروزیپ
ان یعیکه با ش یملحد بود و ھنگام یلیاسماع ]ی عهیش[ک ی ین طوسیرالدینص

ان او را از بزرگان خود یعینمود و خود را سرباِز تحت امر تاتار نمود، ش یھمکار
 کردند. ین ذکر میدانستند و نام او را در کنار نام حس

 یق رھبریھا از طر یریان و نصیعین شیب ی هینکه ارتباط اولیسخن ا ی خالصه
 - آنان صادر شد یکه از سو یا هانین ارتباط با بیدر قم و نجف صورت گرفت و ا ینید

د یز بعین یگرید یو پنھان یو مستحکم شد و ارتباطات سر یقو -میو به آن اشاره کرد
ارتباطات  یرازیدار شیم که قبل از دیدان یست که صورت گرفته باشد، اگر چه مین

 ن آنھا بوده است.یز بین یگرید

 هیران و سورید در روابط ایجد یا صفحه
قبل از سر کار آمدن حافظ اسد [سال  یه به مدت سیران و سوریروابط بین ا

 ر برقرار نبود:یل زیبه دال ]نصیری

و  ]ت شناختن آنیبه رسم و[ یستیونیان صھیران به کیو اقرار شاه ا ذعانا -١
شتر یھود در بی ی انهیل و نفوذ و تسلط مخفیبا اسرائ یپلماسیتبادالت د

 ران.یدر ا یو نظام ی، تجاریرسان مؤسسات اطالع
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ار و ین توسط شاه و فشار بر مردم آن دیاھواز عرب نش ی تصرف منطقه -٢
العرب و  در مدارس آن. سپس بحث رودخانه شط یممانعت از کاربرد زبان عرب

 ده شد.یش کشیران و عراق پیا یل حدود مرزیتعد

 یل نمود و کارشناسان نظامیشاه کشورش را به انبار مھمات و اسلحه تبد -٣
 یعنی -یابانیب یھا شده جز در جنگ یداریخر یھا شتر اسلحهیگفتند که ب

ن را نمود یبحر ]تملک[ ین شاه ادعایکاربرد ندارد. بنابرا - جیخل ی در منطقه
خود  ینظام یروھاین نیج را اشغال نمود. ھمچنیدر خل یعرب ی رهیو سه جز

ند که شاه فکر ن داللت داریل و شواھد بر ایل داشت. دالیرا به عمان گس
 ج فارس را داشت.یخل ی و عراق و در کل منطقه یجنگ و آشوب با سعود

ق یحاصل از تلف ی هیانیه و صدور بیبعد از آمدن حافظ اسد بر سر کار در سور
بھبود  یا ران به گونهیه و ایه.ق روابط سور ٣/٧/١٣٩٢خ یان در تاریعیھا با ش یرینص

تجربه نکرده بود  یرا با کشور ینگونه روابط و تعھداتیه تا قبل از آن ایافت که سوری
 ن امر داللت دارند، عبارت است از:یکه بر ا یاز شواھد یبعض

ران یه.ق به ا ٩/٥/١٣٩٤خ یه در تاریر اقتصاد و تجارت سوریوز یمحمد العماد •
مان ین دو کشور بود که پیمشترک ب یل گروھیدار تشکین دیآمد و حاصل ا

گر جلسه داشته باشند و یکدیل در تھران و دمشق با بسته بودند ھر سا
در دو  یو گردشگر ین اقتصادین گروه اشراف داشتن بر قوانیا ی فهیوظ

نامه  ن توافقین توافق نامه گفت: ایا یز ھنگام امضاین یر سوریکشور بود. وز
ه است و یران و سوریا یھا دگاهیکسان بودن نظرات و دی ی منعکس کننده

 ق است.یو عم یا شهیر ین دو ملت وجود دارد، روابطین ایکه ب یروابط
 یدار العمادیران بعد از چند ماه از دیا یو اقتصاد یر مالیوز یھوشنگ انصار •

ن یاز قوان یه رفت و امکان محقق ساختن بعضیبه سور ٩/٥/١٣٩٤خ یدر تار
 ن دو کشور را فراھم نمود.یب یاقتصاد یشنھادیپ

از  یادیران از تعداد زیاھـ.ق  ١٣٩٣ان سال ـم رمضـبعد از جنگ؛ از دھ •
شفا مارستان یمداوا به ب یاستقبال نمود و آنھا را برا یسور یھا ضیمر

 منتقل نمود.» انیئ ییحی
ن دو کشور یب یرسان اطالع یھا دستگاه یھمکار ١٣٩٣بعد از دھم رمضان  •

ه رفت و یبارھا به سور ]برادران[االخاء  یرانیا ی روزنامهمدیر شکل گرفت و 
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ه یریس تحریرئ -ه از جمله احمد اسکندریرا با رھبران نظام سور ییدارھاید
 ب داد.یترت - هیی انقالب سور روزنامه

ه ی، عطیمربوط به امور اقتصاد یس وزرایدر نائب رئیوقت، محمد ح یرسان ر اطالعیوز
خواستار روابط  یو...، ھمگ یحزب یرسان و عضو مرکز اطالع یر مکتب فرھنگیجوده مد

 گفتند. یک میدو کشور را تبر یو اقتصاد یفرھنگ یھا یه شده و ھمکاریران و سوریا
ران آمد یه به ایر اقتصاد و تجارت سوریوز یمحمد عماد ٧/١٠/١٩٧٥ ی در مورخه •

 ه قرض دھد.یون دالر به سوریلیم ١٥٠ران مبلغ یدار باعث شد که این دیو ا
سد فرات، به  ی د گوشت در منطقهیطرح مشترک تول ین دو طرف بر اجرایھمچن

ز ین یران صادر شود، توافق کردند. عالوه بر آن توافقین گوشت به ایشتر ایکه ب یا گونه
 ه صورت گرفت.یدر سور ییایمید کود شیبزرگ جھت تول یا احداث کارخانه یبرا

بود. به  ین تھران و قامشلیجاد خط راه آھن بین توافقات، طرح ایتر بیاز عج
ه و یسور یک مرزھاینزد یھا ھا و راه ن طرحیا یاجرا ید براین ھمه تأکیکه ا یراست

شود  یه واقع میسور یچه بوده است؟! و به چه علت خط راه آھن در قامشل یعراق برا
ن نکته که خطوط راه آھن به یه است؟! با دانستن ایک عراق و ترکین منطقه نزدیکه ا

 یم بر نابودیکه دشمنان اسالم تصم یگردد و ھنگام یاحداث م یاسیخاطر اھداف س
 ی نهین مدیراه آھن ب یرا که انجام دادند، نابود ین کاریگرفتند، اول یخالفت اسالم

 منوره و استانبول بود.
ران در یا ی ر امور خارجهیوز یخلعتبر یعباس عل ١٦/٨/١٩٧٥ ی در مورخه •

ه رفت. یبه سور -ران آمده بودیرھا به اکه با - م خدامیپاسخ به دعوت عبدالحل
شاه را به  ی ز نامهین یآمد و و یرانیر ایه به استقبال وزیر سورینخست وز

 م کرد.یتقد - حافظ اسد - هیس جمھور سوریرئ
در  - حافظ اسد -ه یسور یریس جمھور نصیران سبب شد تا رئیروابط با ا •

 یپشت درھا یا دار جلسهیدن ید. در ایایران بیمیالدی به ا١٩٧٦دسامبر سال 
ز در ین یرانیو ا یسور یھا ئتیرفت که ھیصورت پذ یران و وین شاه ایبسته ب

ز یدو حکومت ن یرؤسا یآن حاضر نبودند. قطعًا مباحث مطرح شده حتمًا برا
 و محرمانه بوده است. یار ِسّر یدر حد بس
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ن یشد و به ھم نگاران و خبرنگاران ھا و روزنامه پلماتیدار سبب تعجب دین دیا
را قلم زد و سؤال  ٢٥/١/١٩٧٦خ یدار با شاه در تاریت دیاست کویس ی ل روزنامهیدل
 ر را مطرح نمود:یز

 یو خصوص یطوالن یا جلسه ییکنم که از برپا یشاه عرض م یونیخدمت مقام ُھما«
گاه شدم و ایس جمھور سوریبا رئ  یگریر از مترجم کس دین جلسه، غینکه درایه آ

 ؟»ان شودیا امکان دارد، مباحث مطروحه بیاشته است. آحضور ند
بحث  یادیست که ما در مورد مسائل زیاز شما پنھان ن« ن گونه بود:یجواب شاه بد

در آن حضور نداشتند. در  یرانیو ا یئت سوریبوده و ھ یدار خصوصین دیم و ایکرد
انه بحث شد. یخاورمج و یخل ی از جمله مسائل مربوط به منطقه یمورد مسائل فراوان

 .»ت بودید و با اھمین جلسه، مفیا
س یکردند و رئ یان نمود که ھمراه با اسد، جنگ در لبنان را بررسیسپس شاه ب

شنھاد داده است و یحل بحران به وجود آمده به او پ یرا برا یا ه نقشهیجمھور سور
 جیهمان فرنیسلبازگشت از تھران با  ز با آن موافقت کرده است. اسد بعد ازیشاه ن
 ین کسیرفت. اولیان پذیبرپا کرد که به موجب آن جنگ در لبنان پا یخصوص یا جلسه

نقل  ١٩/١/١٩٧٦خ یرا در تار ین اسد و فرنگیق او راز توافق بیھا از طر یکه خبرگزار
ن توافق ھمان بود که اسد به شاه عرضه یصدر بود و مشخص شد که ا یکردند، موس

 آن موافقت کرده بود.ز با یداشته و شاه ن
اد یز یما از دور و با شگفت«حافظ اسد ھنگام اقامتش در تھران به شاه گفته بود: 

امھر محقق ساخته است، دنبال یت شاھنشاه آریران تحت حاکمیرا که ا یشرفت بزرگیپ
 .»خ روابط دو کشور ذکر نمودیدرتار یران را مبدأ تحولیدارش از ای.. سپس د میکن یم

 نگونه بود:یبه آن اشاره کردند، ا یرانیا یھا ان نشد و تنھا روزنامهیکه ب یراز
 .»نده آشکار خواھد شدیچند ماه آ یه طیران و سوریا یج ملموس گفتگوھاینتا«

ھمچون گمان  ین سران دو کشور را با عباراتیب یھا گفتگوھا یاز خبرگزار یبعض
قت ینکه حقیاست بر ا یلیدلن خود یان نمودند که ایکنم، احتمال دارد و... ب یم

 مباحثات آشکار نشد.
اسد با  دار حافظیکه در د یمھم ی به مسئله یکوتاھ ی نجا الزم است اشارهیدر ا
 ی امورخارجه یرا در سطح وزرا یاجالس یعرب یھا م. دولتیداد، داشته باش یشاه رو

س یل دادند، حافظ اسد رئیبحث درمورد جنگ لبنان تشک یعرب برا یکشورھا



 طاعون    ٣٢٤

 

ن یشد سرباز زد. به ا ین اجالس که در قاھره برگزار میه از حضور در ایجمھور سور
ن مسئله به ضرر حضور یکردن ا یست و عربیز نیکردن مشکل لبنان جا یبھانه که عرب

 ان در لبنان است.ینیفلسط
ن یق نمودند و با او ایرا تصد یرین روباه نصیدا شدند که صحبت ایز پین یکسان

ست و خود یان نینین مشکل به مصلحت فلسطیکردن ا یتکرار کردند که عربمسئله را 
ده کرد و آن را نزد یچیکرد، مسئله را کًال پ یکردن مشکل لبنان را رد م یاو که عرب

ه ھنگام بازگشت به دمشق یفرنجسلیمان و سپس با  یخصوص یا شاه در جلسه
و  یریبود که حافظ اسد نصن توافق یمًا بسط داده و مطرح کرد و بنا بر ھمیمستق

 ات مشھور خود در لبنان شد.یمجرم، مرتکب جرائم و جنا
ل شمعون یق کمیگر از طرید یق صدر و از سویک سو از طریمحمدرضا شاه از 

دار اسد از تھران تالش نمود بحران لبنان را یدر لبنان داشت و قبل از د یادینفوذ ز
عه در یبرادران ش یما به خاطر آنچه که برا«اسه گفت: یالس ی حل کند. او در روزنامه

م، اما یم که با غذا و دارو آنھا را کمک نمائیخواھ یم و میافتد، متأسف یلبنان اتفاق م
 .١»مین کار را انجام دھیا ]یو از چه راھ[نجاست که چگونه یسؤال ا
ر را درج یخبر ز ٢٨/٧/٧٨خ یس در تاریصادره از پار» یالوطن العرب« ی روزنامه •

 نمود: 
باخبر شده است که » یالوطن العرب« ی ک روزنامهیپلماتیمسائل د ی سندهینو«

آن درخواست نموده است  یران داشته است که طیه و ایبا سور یشفاھ یا ه مذاکرهیترک
ن کشور قرار دھند تا مانع از عبور مجدد عناصر آشوبگر یخود با ا یرا در مرزھا یکه حفاظ

که از  ی.. و مقداری از اعترافات عناصر کرد ه شوندیترک یجنوب شرق ی ُکرد به منطقه
ه به شدت یان نموده که ترکین بیاند را ذکر نموده است. ھمچن ه آمدهیران به ترکیه و ایسور

 .»خواھد کرد یخود برخورد جد یت قومیبر ھم خوردن امن یبا ھرگونه تالش برا
ران و ین ایصورت گرفته ب یپلماسید ن داللت دارد کهیھا از دمشق بر ا گزارش

گاھ یرًا تعدادی.. اخ دارد یامعلومـاھداف مجھول و ن یه به دالئل فراوانیسور ان ـاز کارآ
 اند. ه رفتهیادل اطالعات و معلومات به سورـتب یبرا )ساواک(ران یا یاسیس سیپل

                                                           
 .٢٠/١/١٩٧٦ی السیاسه  روزنامه -١



 ٣٢٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

گاه گفتند که رئ - ا.ف.ب - تھران •  یریسف )دیموتاز یعل( س ساواکیمنابع آ
س یس پلیان شد که رئیز بین نموده است و قبًال نییه تعیران در سوریا یرا برا

ده یران در پاکستان برگزیر ایرا به عنوان سف یریران نعمت الله نصیا یاسیس
 .١است

 یھا یزان ھمکاریداد و در آن دو به وضوح م یر در زمان شاه روین دو خبر اخیا
 شود. یمشاھده من دو کشور، یصورت گرفته ب یتیامن

 یه اھداف نامعلومیران و سوریا ینکه ھمکاریبر ا یک مبنیپلماتید یھا سخن گروه
ھا اگر به ظاھر سخن خود را باور دارند، نسبت به  ن گروهین داللت دارد که ایدارد، بر ا

گاھند. چرا که ترک یق، بیحقا گونه که  از اھداف آنان است، ھمان یه ھدفیخبر و ناآ
آنان بدون شک محقق ساختن  یو کل یگر است و ھدف عمومید یلبنان ھدف

 یاست که ھمواره در خألھا ین ھدفیاست و ا یھا در عاَلم اسالم یباطن یھا طمع
 اند. به دنبال آن بوده یخ اسالمیتار

ران در دمشق اعالم کرد که یا یرویر اتفاقات وزارت نیان مدیحجار یعباس عل •
گاھ ران یا یع فنیوس  استفاده یخواھد بود برا یه مجالیسور یو علم فن یآ

 اصفھان. یھا نیآب در زم یھا قنات یجھت اجرا
 یھمراه و یئت فنیان و ھیاز حجار ]هیسور[ر آب یبه عنوان وز یو مھندس صبح

اد خود یئت تعجب زین ھیا یس و اعضایه استقبال نمود و رئیدر مدت اقامتش در سور
 .٢طرح سد فرات را ابراز نمودته در صورت گرف یفن یرا از کارھا
 تذکر:

ن دو کشور یاز روابط و اعتماد ب یدیجد ی کند که صفحه ید مین اخبار تأکیا
فراتر از  یھمکار یھا ست که جنبهین یران گشوده شده است و شکیه و ایسور

وجود دارد که دو طرف آن را جھت  ییھا مانیمعلومات و اطالعات ماست و توافقات و پ
 کتمان، آشکار ننمودند. ت ویحفظ سر

حزب  یھا گاهینگاه داشتن روابط خود با شاه از پا یروباه صفت در مخف یرینص
 ه موفق شد.یمردم سور ی و عامه یبعث سور

                                                           
 .٦/٧/١٩٧٨ی القبس کویت  روزنامه -١

 .١١/١/١٩٧٦خبرگزاریھا  -٢



 طاعون    ٣٢٦

 

دا کرده یکرد که جرأت پ یشاه دراز م سوی بهرا  یدست دوست یحافظ اسد ھنگام
 بفرستد.ل یاسرائ یق کانال سوئز برایکش را از طر ن نفتیبود اول

شوند و  یرت زده میدادھا حین روینگرند، در برابر ا یکه تنھا ظواھر امور را م یکسان
با  ییکایگرا و آمر پرست و واپس ن شاه کھنهیب یدارینگونه دید: چطور ایخواھند پرس

ج یدن و تصرف خلیبلع یدارد و برا یکه با امت عرب دشمن یدار هیافکار نظام سرما
ل یکه با اسرائ یست با تفکرات انقالب عربیالیسوس ی هیسورن یکشد و ب ینقشه م

 .رد؟!یگ یدارد صورت م یدشمن
ز یتپه چ یدانند که آن سو یاند، م برده یھا پ یباطن ]عقاید[که به عمق  یاما کسان

مصرف کردن و  یه آنھا را اعالم داشته است، تنھا برایکه سور ییاست و شعارھا یگرید
قت یم این حقیتوان یت میدر نھا ]به منظور معامله است یعنی[ده گذاشتن است یبه مزا

ق یو سپس از طر ینیق افراد دیھا از طر یریان و نصیعین شیب یھمکار«م: یان کنیرا ب
 .»ن آغاز شدیسرزمھردو  در یاسیرھبران س

 صدر و جنگ لبنان ی لهینام و قب
با حافظ  یمستحکمه بود و روابط یران و سوریبزرگ در روابط ا یصدر، قطب یموس

کرد  ه ایفا مییم روابط با نظام سوریرا در جنگ لبنان، در تنظ یاسد داشت و نقش اصل
سندگان، موارنه، یھا از جمله: سازمان نو ئتیھا و ھ طرف یز با تمامین یو روابط محکم

 شتر حکام عرب داشت.یگراھا، مسلمانان در لبنان و ب چپ
ت یھا و روافض، روشن ساختن شخص یرین نصیسخن گفتن از روابط ب ی الزمه

ز یران نیاست و در ا یرانیت او این صدر است، ھویپسر صدرالد یباشد. موس یصدر م یموس
است دانشگاه یحقوق و اقتصاد و س ی میالدی از دانشکده١٩٢٨متولد شده است. در سال 

از  یبود، نه عالم یاسیس یگردد که صدر فرد ینجا معلوم میل شد. از ایتھران فارغ التحص
اند که او بعد از اتمام  گونه رد کرده نین موضوع را ایعه، اما طرفداران او، ایش یعلما
ند در قم یگو یز مین یالتش از دانشگاه تھران، در نجف درس خوانده است و بعضیتحص
میالدی به ١٩٥٨بوده است. صدر در سال  ینیل کرده نه در نجف و شاگرد خمیتحص

بود که از  یعیرفت و تنھا عاِلم شین را در شھر صور پذیآل شرف الد یھمانیم لبنان رفت و
 ان فرستاده شده بود.یعیان شیدر م ینید یھا تیانجام فعال ینجف برا



 ٣٢٧ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

قت مسئله یانجام آن به لبنان رفته بود، اما حق یاست که ظاھرًا او بـرا یزین چیا
 کند: یبه آن اشاره م یبه نام دکتر موسو یرانیمدار ا استیک سیاست که  یزیچ

صدر را به ھمراه اموال  یموس -رانیر اینخست وز -اریژنرال بخت ١٩٥٨در سال «
س مجلس ین فرد رئیخ، این تاری.. و ده سال بعد از ا ازش به لبنان فرستادیمورد ن

ش ین منصب بیبه دست گرفتن ا یران برایشد. حکومت ا - در لبنان - عهیش یاعال
 .١»نه نمودیھز یلبنان ی رهیون لیلیک میاز 

س جمھور وقت یرئ ی ھمه جانبه یھا د با کمکینکه صدر به لبنان رسیبه محض ا
 ی، به ویاست جمھوریر یاز سو یا مواجه شد و به موجب نامه -فؤاد شھاب -لبنان

در  یحیرمسیافراد غ یبرا یت لبنانیکه گرفتن ھو یاعطاء شد، در حال یت لبنانیھو
رباز در لبنان یھستند که از د یلبنان یار دشوار است. قبائل و طوائفیبس یلبنان، کار

چون و چرا را  ین بخشش بیندارند. پس چگونه فؤاد شھاب ا یت لبنانیھستند اما ھو
اندک در لبنان  یاألصل که تنھا مدت یرانیا یرا به فرد یت لبنانیکند و ھو یب او مینص

 .کند؟! یبوده است اعطا م
دن نمود. قدرت یصدر در کل لبنان شروع به درخش ]بخت و اقبال[ ی ستاره

 یق موسین مشکالت از طریتر دهیچیان، با او ھمراه شد. چرا که پین میھا در ا یمارون
س ین به تأسیشد بنابرا یحکومت رد نم یاو از سو ی شد و نامه یصدر حل و فصل م

ر مناطق لبنان پرداخت و آنھا را به عنوان یھا در سا هینیھا و حس مدارس و انجمن
 جاد نمود:یکه او آن را ا یاش قرار داد. از جمله مؤسسات یاسیت سیفعال یبرا یمرکز
کادمیا و حرفه یفن یآموزش ی جوانان، مؤسسه ی ت خانهیجمع  یھا درس ی، آ

 و احسان بود. یکوکاریت نیو جمع )هیمعھد الدراسات اإلسالم( یاسالم
ن ین اولیعه شد و ایش یل مجلس اعالیصدر موفق به تشک ی، موس١٩٦٩درسال 

عه یشد و ش یعه از اھل سنت در لبنان جدا میبود که به موجب آن ش یا گام از نقشه
ن مجلس به یل ایمستقل مانند اھل سنت و موارنه شد و تشک یا فهیل به طایتبد

 صادر گشت. یاست جمھوریر یبود که از سو یا موجب نامه

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



 طاعون    ٣٢٨

 

، آن را منتشر ٣/١/١٩٧٥خ یحوادث در تار یلبنان ی که مجله یاسعد در سخن کامل
ل مجلس یتشک ی هیکه در پشت قض - ١حرکت یرؤسا«د: یگو یمنگونه یساخت، ا

صدر به  یموس ین آقاییخود را از تع ین و شادیتحس -عه قرار داشتندیش یاعال
 .»ن مجلس ابراز داشتندیس ایعنوان رئ

ن مدت که یصدر درا یان نمودند که چگونه موسیھمه ب«د: یگو یسپس اسعد م
 »س حرکت و رھبران آن بوده است.یرو رئید، پیچند سال طول کش

 یموس یکه آقا یا ن عالمت مبھم در مورد نقشهیچند«کند که:  ین اضافه میھمچن
نقشه در  نیکنند و در مورد ابعاد ا ید مییکه او را در داخل و خارج تأ یصدر و کسان

 .»لبنان و خارج وجود دارد
است که در  یکسان یان نمود، موافق با تمامیرا که اسعد در مورد صدر ب یمطالب

قت دارد که در ین حقیاند. حکم صادر شده در فرانسه اشاره به ھم مورد او سخن گفته
در  یتیکو یھا ین خبرگزاریصادر گشت. ھمچن ١٩/٩/١٩٧٨ز یو ن ٢٦/٦/١٩٧٨
ز بودن یھا از مشبوه و گمان برانگ ن روزنامهیا یبه آن اشاره کردند. تمام ٢٩/٩/١٩٧٨

 ت صدر سخن گفتند.یشخص
 یبرا یبّراق یجاد کرد و شعارھاین را ایصدر حرکت محروم ،ھفتاد ی در آغاز دھه

، یراث لبنان، عدالت اجتماعی، میمان به خدا، آزادیآن وضع نمود، مانند: ا
ن متعلق به ین، حرکت محرومیآزاد کردن فلسط -درجنوبمخصوصًا  -یپرست وطن
 عه.ین است و نه فقط شیمحروم ی ھمه

» َاَمل«س و آن را ین را تأسیحرکت محروم ینظام ی ب صدر شاخهین ترتیبه ھم
کرد که  ینگونه وانمود میبماند، بلکه ا یو پنھان ید داشت که به صورت سرید و تأکینام

و  یگر یه نظامیروت علیه در بیده و در مسجد العاملبو یگر یحرکت او مخالف نظام
ور شدن جنگ  ه شعلهیز علیو ن ]ن بھانه که مخالف سالح استیبا ا[مسلح  یھا گروه

                                                           
جمھور فؤاد شھاب بودند که بر اطالعات تسلط داشتند (مکتب دوم). از  اران رئیسـاین حرکت ی -١

توان به امیل البستانی، غابی لحود  ی او شاخص بودند می ات که در دورهـارزترین افسران اطالعـب
ی شھاب و پس از او یعنی شارل الحلو که از  و سامی الخطیب اشاره کرد. تسلط حرکت در دوره

ه نفوذ یارانش بود، ادامه یافت. نفوذ و تسلط آنان در دوره سلیمان فرنجیه پایان پذیرفت، اما دوبار
آنان در دوره الیاس سرکیس که افسران مکتب دوم را که در دوره شھاب بودند برگردانده بود، 

 آغاز شد.



 ٣٢٩ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ن یک میافتن اعتصابش، یدست به اعتصاب زد. اما بعد از گذشت چند روز از وسعت 
 ٣٦در جنبش امل در البقاع منفجر شد که سبب کشته شدن  ]اش ینظام[ گاهیدر پا

ل ین فضاحت به بار آمده، صدر تشکی.. بعد از ا دینفر گرد ٤٣شدن  یز زخمینفر و ن
 میالدی اعالم کرد.١٩٧٥سال  یجنبش امل را در ششم جوال

 یموس یھا و خطبه یاز سخنران یا مجموعه یلبنان یھا روزنامه ١٩٧٤در سال 
 : ھا گفته بود ن سخنرانییمناطق گوناگون لبنان را نقل کردند. از جمله وی در اصدر در 

 ین نرفته است بلکه در مجرایخته شده در خاک کربال از بیخون ر یخواھ انتقام«
 .»ان داردیجر یات عاَلم اسالمیح

 :ن او گفته بودیان شد و ھمچنیب )اواخر زمستان(فوریه  ل ماهین سخن در اوایا
بت یمص یبه معن[م، چرا که اسم ما المتاوله یکن یه نمیت و گریما فقط شکاامروز «

بلکه نام ما رافضه است، مرداِن  ]میستین یما اھل بدبخت یعنی[ ستین ]یو گرفتار
بودند،  یادیار زین با ھفتاد نفر با دشمن مقابله کرد و دشمن تعداد بسیانتقام .. حس
ک یتواند  ینم و دشمن ما ]انتقام یبرا[م یکن یاده مش از ھفتاد نفر را آمیاما امروز ما ب

 .»ا را آماده کندیان دننکاچھارم س
او آنھا را  ییکه در مراسم صدر حضور داشتند، افراد مسلح بودند و گو یشتر کسانیب

 کرد. یبا دشمن آماده م یریدست و پنجه نرم کردن و درگ ی معرکه یبرا

 صدر ی آغاز جنگ لبنان و چگونگی نقشه
روت و البقاع مستقر یکه در جنوب و ب )جنبش امل(ک لشکر مسلح داشت یاو 

لبنان مورد  یعه در ارتش عربیداشتند و ش یگرا ھمکار یمل یروھایاو با ن یروھایدند. نبو
ن صدر و یاز آنھا بود. ھمچن )از فرماندھان ارتش یکی(ب یمحبت و عالقه بود، احمد خط

را به نقاط  یمتعدد یھا بخش داشتند و گروه یبا سازمان آزاد یروانش روابط مستحکمیپ
 داشتند. یل میجنگ گس ی گسترش دامنه یبرا -مخصوصًا موارنه  -گوناگون

م یدیه بود. در صفحات گذشته دیسور یریصدر متوجه حکومت نص یشتر ھمکاریب
 یھا یریه صادر گشت، نصیسور یریحکومت نص یکه از سو یا که به موجب نامه

که  ین گشت. ھنگامییمذھب تع یجعفر یک مفتیآنھا  یعه شدند و برایشمال لبنان ش
که مشغول جنگ و  یدر حال -زیصدر را فراخواند و صدر ن یپدر حافظ اسد ُمرد او موس

 انیعیش را که یعبارات ]او ی ع جنازهییضمن تش[رفت و یدعوتش را پذ -نزاع در لبنان بود
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ن او به عنوان سرپرست مورد اعتماد و یان نمود. ھمچنیکنند، ب ین میبه مردگان خود تلق
ن مسلمانان یب یریدر درگ یریگ یانجیبود که به خاطر م ین و معاون ھر مسئول سوریام

 شد. یگر وارد لبنان میک طرف و موارنه در طرف دیھا در  ینیو فلسط
بخش  یسازمان آزادان مسلمانان اھل سنت در کجا قرار داشتند؟ در ین میاما در ا

ی خود پنھان  آنھا ھیچ سری را از یاران شیعهو...  یا جماعت اسالمیا ارتش لبنان و ی
 کردند. ای ھمکاری می دلیل و زمینهداشتند، بلکه با آنان بدون ھیچ  نمی

دار ینا مرتکب شدند، مسلمانان لبنان سرزنده و بیکه موارنه در کرنت یبعد از کشتار
ات را یتوانستند مناطق شاتوره، زحله، زغرتا، الدامور و السعد یردمم یروھایشدند و ن

ھا در وسط  یبیشتر لبنان سقوط کرده و به دست آنھا افتاد. صلیتصرف کنند و ب
 یمان فرنجیھا و فرار سل یرینص ی خود محاصره شده و اگر ورود لشکر صاعقه ی خانه

و مشخص  بودند. ا بمباران کردهارتش لبنان کاخ بعبدا ر یھا از قصرش نبود توپخانه
 شد که لبنان از سوی نیروھای مردمی مستحکم خواھد شد.

 ی ر امورخارجهیم خدام، وزیرا با عبدالحل ییگفتگو یلبنان یھا ن مدت روزنامهیدر ا
کا خواسته یاز آمر یه، منتشر ساختند که در آن گفته بود: لبنان به طور رسمیسور

ز یل نیرفته و اسرائیکا آن را نپذیوارد لبنان شود که آمر ١٩٥٨است که ھمانند سال 
صادر شده از  یرسم یھا انهیآن را رد کرده است. سخن خدام درست است و در ب

 افت.یانعکاس  یلبنان یھا تیز شخصیکا و نیآمر
 یک فرد اسالمیخود را از  ی صدر چھره یبه لبنان، موس یریھنگام ورود ارتش نص

 کرد. یر را بازیر داد و نقش زییو استعمارگر تغ یشخص باطنک یپرست به  ھنیو م
ات ـن، افسر ارتش لبنان امر کرد که از ارتش جدا شود و در مقامیم شاھیبه ابراھ

شمال  ی ه بودند، فرماندهیرا قرار داد که طرفدار سور یان، افرادـارتش لبن ی هیبلند پا
وست. ارتش لبنان یه پیسور یریارتش نص، از ارتش جدا شده و به یلبنان، احمد المعمار

نکه خطر از داخلش ید، چرا که توقع ایموارنه بودند، از ھم پاش یروھاید نین تھدیکه بزرگتر
ز به جنبش امل دستور داد ین و... به آن نفوذ کند را نداشت. صدر نیقاسم شاھ یاز سو

 وستند.یجنگ پشتر عناصر آن به لشکر یشده و ب یپاکساز یلبنان یروھایکه از ن
خ یفرانسه در تار یھا یبخش کرد. خبرگزار یصدر شروع به تھاجم به سازمان آزاد

ن جنبش در دل حکومت یت ایبر فعال ین جنبش را، مبنی، اتھام صدر به ا١٢/٨/١٩٧٦
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از  یھا شد و بعض ینیلبنان، نقل نمودند و صدر خواستار مقابله با خطر فلسط یعرب
 ان نمودند.ین مطلب را بیح او به ایتصر یلبنان یھا روزنامه

ر لبنان در یھا جدًا دردناک بود و باعث شد که سف ینیصدر به فلسط یموس ی ضربه
ن و مشورت و یه ملت فلسطیصدر عل ی قاھره به صراحت مخالفت خود را با توطئه

 ان دارد.یه بیاو با موارنه و حکومت سور یھمکار
وارد آن شوند و  ینیفلسط -یلبنان یروھاینبود که ارتش لبنان و ن یا یریچ درگیھ

مان یک بعلبک و ھرمل سلینزد یریان برمال نباشد. مثًال در درگیعیاسرارشان در برابر ش
ارتباط برقرار کرد و به استقبالش رفت  یریمذھب آنجا با ارتش نص یجعفر یمفت یحفوفی

 ن وارد بعلبک شد.یکر مسلمیپ یفاتحانه و بر رو یریو سرانجام ارتش نص
ز اکتفا نکرد، بلکه به رھبران جنبش امل اشاره کرد که در ین اندازه نیصدر به ا

 یعینکه او مناطق شیا یعنین یاح مقاومت نکنند و ایالنبعه و الش یمقابل موارنه در ح
در  م موارنه کرد و آنھا را در کشتن و به اسارت گرفتن آزاد گذاشت.یروت را تسلیدر ب
نکه یز ایم و نینت مرد است، ما مرد انتقامیگفت: اسلحه ز یبود که م یکه او کس یحال

سپرده نشده است. پس کجاست  یآنھا در خاک کربال به دست فراموش یخواھ خون
ساکنان  یرانیکه قتل و و یکرد؟ و اگر ھنگام یکه م یداتین اسلحه؟ و انتقام و تھدیا

 یکند، پس چه زمان کند، از سالح خود استفاده نمی یاح را مشاھده میالنبعه و ش یح
 .ن کار را خواھد کرد؟!یا

و جاسوس  مزدور، به عنوان یاشغالگر به راحت یروھایر نیت شمشیصدر تحت حما
سو  ن سو و آنیه، ایسور ی ر امورخارجهیم خدام وزیه و ھمکار عبدالحلیحکومت سور

 یجھت به کرس یمانیخواست که به پ که خدام از بزرگان مسلمانان یکرد. ھنگام یم
بزرگان مسلمانان آن را رد  یابند، تمامیدست  یس جمھور مارونیک رئینشاندن 

 صدر که با آن موافقت کرد. یکردند، به جز موس
ل یفرانسه گزارش داد که صدر درصدد تشک یخبرگزار ٥/٨/١٩٧٦خ یدر تار

از  یموارنه و تعداد یھا کیک روم و کاتولیارتودکس و کاتول یھا با اسقف ینشست
در  یمحل یل حکومتیاق است که ھدف از آن تشکیر ییگاه ھوایبزرگان بقاع در پا

 ھا تسلط دارند. یریھا و نص یاست که در آن سور یا منطقه
و  یو لبنان ینیمشترک فلسط یروھایمنظور ما از مسلمانان، ن -مسلمانان لبنان

از  -ا نهینکه عمًال آنھا مسلمان باشند ینظر از اباشد، صرف  ین به اسالم میر منتسبیسا
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اش  بردند و تالش کردند که او را کشته و خانه یقت نقش صدر پیقبائل گوناگون به حق
ن با وسعت خود، بر یران سازند، اما او از مرگ جان سالم به در برد و زمیرا در بعلبک و

 او تنگ شد.
اش ساکن شد و  یریت برادران نصالروضه تحت حفاظ یخت و در حیاو به دمشق گر

ھا درلبنان شد. خود  ھا و نشست او در کنفرانس ی ندهیعقوب نماینش محمد یجانش
ن یه کرد. به ھمیبعد از اشغال لبنان توسط سور یدیصدر شروع به انجام نقش جد

حل مشکل  یب داد که در ظاھر برایترت یعرب یرھاوشتر کشیرا با ب ییدارھایعلت د
 .ن بود!!ین محرومیع بیتوز یقت گرفتن کمک و مساعدات برایلبنان بود، اما در حق

خت و او را ھنگام یرا برانگ یبیل اکمح یمتناقض صدر، خشم قذاف ]و عملکرد[ توافقات
دارش از طرابلس بازداشت و به ھمراه دو ھمراھش پنھان نمود. گفته شده است که ید

 ون دالر پول گرفته است.یلیست میش از بیب یصدر از قذاف
اند، تنھا  ن لبنان آغاز کردهیکه در پشت آن دشمنان اسالم در سرزم یا توطئه

ت خداوند وجود نداشته باشد یآن، اگر عنا یھا شود بلکه شعله یمحدود به لبنان نم
 تمام جھان اسالم را فرا خواھد گرفت.

 توطئه یها هیحاش
 روانشیصدر و پ -١
ت یران او را به لبنان فرستاده بود، موارنه به او ھویکه شاه ا یرانین جاسوس ایا
 در[عه یداده شده بود که بزرگان ش یادیارات زین به او اختیداده بود. ھمچن یلبنان

دند. ید یز نمیران خواب آن را نیحماده، کامل اسعد و عادل عس یھمچون صبر ]لبنان
صدر با خود داشته باشد تا  یرا از طرف موس یا ، نامهیک شھروند لبنانیبود که  یکاف

 ن مشکلش نزد حکومت حل شود.یبزرگتر
ن و یعه را از اھل سنت جدا نمود و حرکت محرومیسال صدر ش چند یتنھا در ط

ھا متحد ساخت.  یریان را با نصیعیگر شیل داد و از طرف دیجنبش امل را تشک
یھا و سازمان آزاد ینیرا قادر به اشغال لبنان ساخت و فلسط یریسرانجام ارتش نص

آنھا در نظر  ین برایحرکت محروم ی نامه را در اساس ینکه بند خاصیبخش را بعد از ا
ان تآمر و ـلبن یگرفته بود، از آن خارج نمود و آنھا را متھم کرد که در ارتش عرب
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است و خواستار اخراج  ن ارتشیمصالح ا یکنند، انگار که او حام یدخالت م
 گفت: یچ خجالتیقاھره شد و بدون ھ ی ل توافقنامهیھا از جنوب لبنان و تعد ینیفلسط
 .»میندار یازیدر جنوب ن یات استشھادیم و به عملیستیل نیما در جنگ با اسرائ«

 .)٢٦/٦/١٩٧٨نوشته صادره از روزنامه فرانسه (

 ھا یرینص -٢
ه و در واقع به دست یبدست گرفتن حکومت سور یشصت برا ی ل دھهیآنھا در اوا

کردند. رھبر آنھا حافظ اسد  یزیر که آنھا را به اھداف معلوم برساند، برنامه یآوردن پل
ھمچنان در  یاعالم نمود و سربازان سور ١٩٦٧طره را در سال یبود که سقوط قن

طره یسقوط قن ا شاھد بودند کهیکردند و تمام دن یم یمرزبان ین اشغالیفلسط یمرزھا
 را به دنبال داشت. یادیز یھا انتیھولناک بود که خ یا توطئه

کردند و  یه حکومت میھا که بر سور یرین نصیب یھا ین سقوط، ھمکاریبعد از ا
بود و بعدًا کشف  یھا سر ین ھمکاریاز ا یبرپا شد، که بعض یستیونیحاکمان نظام صھ

 شد. یکار و علنگران آشیکا و دیق آمریز از طرین یشد و بعض
 ی االت متحدهیا ی ر سابق امورخارجهینجر وزیه از کسیسور یونیصھ -یرینظام نص

با  یھمکار یرا برا یام به گامـا و توافقات گـھ مانیکا استقبال نموده و با آنھا پیآمر
به حکومت حافظ اسد  یا سخاوتمندانه یھا ز وامیاالت متحده نیل منعقد ساخت. اـیاسرائ

 م:یآور یان داشت میب ٢٩/٩/١٩٧٦فرانسه در  ی نجا آنچه را که روزنامهیدر اپرداخت کرد. 
مشکل  یھود برایح نمود که ھدف یتصر - ر جنگ وقتیوز - امروز شمعون پرز«

ن را از یبخش فلسط یلبنان، ھمان ھدف دمشق است و الزم است که سازمان آزاد
 .»میدارتسلط بر لبنان باز 

که سردمداران شرق و غرب بر  یجھان ی توطئه و برنامه یاجرا یبرا یریارتش نص
 یم خود را برایکه حافظ اسد تصم یآن اتفاق کرده بودند، وارد خاک لبنان شد. ھنگام

خود با اسد اعالم  یدارھایدر دمشق بود و در د یر شورویوز ورود به لبنان گرفت، نخست
 یر شورویه است و اتحاد جماھیلبنان ھمراه سور ی در قبال مسئله یداشت که شورو یم

د ییز تأیکا نیآمر ی به خاک لبنان است. وزارت امورخارجه یریموافق با وارد شدن ارتش نص
از  یه به خاک لبنان اعالم داشت و از آن به عنوان گامیورود ارتش سور یخود را برا

 نگونه نوشت:یمز ایتا ی روزنامه ٢/٦/١٩٧٦خ یدر تارف نمود. یتوص یات بازسازیعمل
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جناح  یچون و چرا یب ]قیو تشو[ن یه به خاک لبنان با تحسیورود حکومت سور«
 .»ل مواجه بودیاالت متحده و اسرائیا یسر و صدا بی و موافقت یحیراست مس

ل یو اسرائیکه راد یحیھا در سخنان صر ستیونیر سابق صھیوز ن نخستیاسحاق راب
ه در رفتن به یمنع ارتش سور یرا برا یچ سببیل ھیاسرائ« کرد، گفت: آن را پخش

ھا را ھدف حمله قرار داده و  ینیروھا، فلسطین نیند. چرا که ایب یعمق خاک لبنان نم
د نسبت به یھاست، ما نبا ینیکمک به فلسط ینه به معنین زمیھرگونه دخالت ما در ا

را انجام  یم، چرا که آنھا کارین شوه نگرایسور یروھایھا توسط ن ینیکشتار فلسط
 .»دربر دارد یج مثبتیما نتا یدھند، که برا یم

 موارنه -٣
کردند و  یافتن در لبنان تالش میاستقالل  یم برایاز قد ]که یحیمس یگروھ[

انکار  یغرب یھا ل و دولتیکا، اسرائیآمر ی االت متحدهیخود را با ا یھا یھمکار
ن یا یاند و از سو دهیو فرانسه آموزش اسلحه د یآلمان غربل و یکنند. در اسرائ ینم

 ده است.یرس یبه آنھا م یماد یھا اسلحه و کمک یھا کا، محمولهیدولت و آمر
 یروابط مستحکم یریموارنه در زمان حکومت اسد و قبل از آن با بزرگان نص

ب ین ترتیھم ن آن دو برقرار بوده است. بهیب یخیو تار یزدن اند و روابط مثال داشته
 یس و بزرگ لبنانیک رئیصدر کردند و او را در مقام  یبه موس یادیز یھا آنھا کمک

 ن آن قرار دادند.یچه قبل از جنگ و چه در ح
النبعه متعجب و شگفت زده شدند منطقه انت صدر در ـیه مردم از خـک یھنگام

عقوب از یمحمدم موارنه کرد، یتسل یگونه مقاومت چیھ ه به چه علت آن را بدونـک
ن توطئه را یکه احساس نشود ا یا عه آمد تا به گونهیش یاعال یمجلس اسالم یسو

ست یب یقرار اعطا یجمان فرنیان کرد که سلیفرانسه ب ی حل و فصل کند. روزنامه
النبعه  یده به حیرس یعه در مقابل ضررھایش یرا به مجلس اعال یلبنان ی رهیون لیلیم

 یبا فرستاده مجلس اعال یجکه فرن یدارین مسئله در دیو است اح صادر کرده ایو ش
 داشت، رخ داده است. - هیاز مقامات سور -یجیم ھویعه و در حضور ابراھیش

س بر یاس سرکیس جمھور منتخب الیو رئ یجفرن«کند:  یاضافه م یعیمسئول ش
 »رخ داد. ١٩٧٦ل اکتبر سال یه در اواین قضین امر متفق بودند و ایا



 ٣٣٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ک یل در یبزرگ و اسرائ یھا عه و دولتیموارنه و ش یھا و نصارا یرین نصیبنابرا
گر و یدر طرف د ینیو فلسط یطرف جنگ لبنان بودند و مسلمانان اھل سنت لبنان

 طرف مغلوب جنگ بودند.
گر، ین توطئه و مسائل دین ھدف به لبنان آمد و به خاطر ایصدر به خاطر ھم یموس

 .شدند!!ان متحد یعیھا با ش یرینص

 ان شودید بیکه با یا نکته
ن و یبخش فلسط یسازمان آزاد یمنظورمان رؤسا - اگر رھبران مسلمان در لبنان

ب یاسد فر بودند، بارھا از صدر و حافظ یقتًا اسالمیحق - لبنان است یمردم یروھاین
بارھا و ن رھبران یشود. اما ا یده نمیک سوراخ دوبار گزیخوردند. چرا که مؤمن از  ینم

 ب خوردند.یبارھا فر
ب یفر ١٩٦٣خود را درانقالب ھشتم آذار سال  یھا شرکا یریه نصیدر داخل سور

ن یبودند، اعدام کردند. ا ١ینکه ناصریھا را به خاطر ا ینیاز فلسط یادیدادند و تعداد ز
 شدند. یروز نمیھا در ھشتم آذار پ یھا نبودند، بعث یبود که اگر ناصر یدر حال

ھا به  یریه، نصیحزب بعث در حکومت سور یتاز ّکهیھا و  یاز کنار زدن ناصربعد 
انت کردند و او را به یشال عفلق، خیلسوف و متفکر آن، میمؤسس حزب بعث و ف

کار را به عنوان یصالح ب یعنیبودن متھم ساختند و فرد دوم حزب،  مزدورت و یرجع
رون یه نقش خود را در طرد و بیسورس جمھور ینکه حافظ رئیدند. بعد از ایس برگزیرئ

انت یز خیخود بازگشت، به او ن یفا نمود و امور به حالت عادیکار ایکردن عفلق و ب
ک مدت بازداشت کرده و یتًا او را یخواستند که او را بکشند، اما نھا یکردند. ابتدا م
 ه اخراج کردند.یسپس از سور

حزب بود و  یمیقد یھا تیاو از شخصف رزار آمدند، چرا که یبعد از عفلق سراغ من
انت کردند و او ھم از ھمان جا که یز خیز به سر آمد به او نیاو ن ی که دوره یھنگام

 خت.یگر )به اردن(آمده بود 
ن را یه گماشتند و زعیس جمھور سوریرا به عنوان رئ ین أتاسیسپس دکتر نورالد

، از مکر و ١٩٦٧نت جنگ ایدن خیز بعد از به دوش کشیر کردند. آنھا نیوز نخست

                                                           
 رخ داد. ١٨/٧/١٩٦٣این حادثه در  -١



 طاعون    ٣٣٦

 

دن بار جنگ یز پس از تحمل و به دوش کشیل نیجم یانت در امان نماندند و ناجیخ
 لبنان به سرنوشت آنھا دچار شد.

وسته از یبرد و پ ین مدت، حافظ اسد ھمواره امور را از پشت پرده جلو میدر تمام ا
ان استفاده کرده و یتحمل ضرر و ز یآمدند برا یبه حساب م یکه اسالم ییھا چھره

 اندوخت. یمت میاش سود و غن خود و طائفه یبرا
ھا قرار  یریانت نصیبود که مورد خ ین کسی، جمال عبدالناصر اولیاما در بالد عرب

ل کردند، سپس به او یرا بر او تحم ١٩٦٧ب داده و جنگ یج او را فریگرفت، به تدر
با او  یا د. در ابتدا در ھر مسئلهانت دادند. بعد از او نوبت انور سادات بوینسبت خ

جاد شد، یمناسب ا یکه فضا یزدند و ھنگام یموافق بودند، اما بعدًا به او زخم زبان م
 داد. یزدند که او انجام م یدست به ھمان کار

بخش  ین سازمان آزادیانت کرده و او را کشتند. ھمچنیسپس به کمال جنبالط خ
 ب نگذاشتند.ینص یھا ب انتین خیرا از ا ن و برادران حاکم خود در عراقیفلسط

گونه بود که جوالن را در سال  نین اینسبت به خاک و سرزم ]آنان یھا انتیخ[اما 
ل یبه اسرائ ١٩٧٣را در جنگ  یگرید یم کردند سپس اراضیل تسلیبه اسرائ ١٩٦٧

دند برآم یھودیسنجر یق کیل، از طریبا اسرائ یم کردند. بعد از آن در صدد ھمکاریتقد
افت یدر یادیز یھا کا پول و وامیکا برقرار نمودند و از آمریرا با آمر یو روابط مستحکم
 کردند. یه مسلمانان در لبنان ھمکارین با موارنه، علیکردند. آنھا ھمچن

و  ییگو ه و دشنامیبا حاکمان سور یروانش، به ھمکاریگر، صدر و پید یاز سو
عه خواستار توقف یاکتفا ننمودند و بزرگان شھا،  ینیح علیه فلسطیصر ییتندخو

ھا اشاره  ینیبه اخراج فلسط در جنوب لبنان شدند و در واقع یات استشھادیعمل
ھا رخ  ینیان و فلسطیعین شیب یا مسلحانه یھا یرین علت درگیکردند و به ھم یم

مسلح از  یھا دا زدند و خواستار اخراج گروهیبه ص یا ان ضربات گستردهیعیداد. ش
 یروھایافتن و مستقر شدن نیبود که خواستار تمرکز  ین کسیجنوب شدند. صدر اول

د که لبنان در صلح یشیاند یگونه م نیدر جنوب شد و ا )یتیمل چند( یدولت یاضطرار
 یروھایکه ن یبس را نقض کنند و ھنگام ن آتشید ایھا نبا ینیل است و فلسطیبا اسرائ
ن قوات را به یاز ا یادیشدند، صدر توانست که نسبت زوارد  یتیمل چند یاضطرار

 اختصاص دھد. یرانیا یروھاین



 ٣٣٧ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ز با یکردند و ن یم ین ھمکاریھود در مورد فلسطیعه در جنوب، با یشتر بزرگان شیب
که حکومت لبنان دستور فرستادن ارتش به جنوب را صادر کرد،  یسعد حداد و ھنگام

ل رھبر کتائب گفت: یار جمیپخش شد و بھود ین موارنه با یب یموضوع ھمکار
 .»داشتند یھود ھمکاریان قبل از موارنه با یعیش«

ن دولت را یا یعه در مناطق مرزیان و بزرگان شیان کرد که: اعیز بیسعد حداد ن
ھود در یان با یعیش ین به ھمکاریبخش فلسط یکنند و سازمان آزاد ید مییتأ ]ھودی[

 جنوب اشاره داشت.
را صادر کرد  یا انهیل داد و بیرا تشک یا عه جلسهیش یخاطر مجلس اعالن یبه ھم

فشان، فرا خوانده یلبنان در انجام وظا یبا ارتش دولت یان به ھمکاریعیکه در آن ش
 یھود ھمکاریعه در جنوب با یان شیشدند و سخن سعد حداد را که گفته بود اع یم
  و شکست یات جنگیا از ترس عملان کردند که آنھا تنھیب کرد و بیکنند، تکذ یم

 )٢٠/٤/١٩٧٩ھا  یخبرگزار - روتیبه سکوت بودند. (بجبور خوردن م
عه تنھا یان شید: اعین عبارت نگاه کنیبشان در ایارزش بودن تکذ اساس و بی یبه ب

ن یست که بعد از ایا باعث تأسف نیبه سکوت بودند. آجبورم یات جنگیاز ترس عمل
د روابط با یدگاه رھبرانشان در تجدین دیبخش فلسط یسازمان آزادروان یدادھا، پیرو

 -مانیبلکه آنھا ابوسل ]گونه است نینه تنھا ا[کنند؟!  یه را قبول میسور یرینظام نص
 .کنند!! یف میشان توصیرا در سرودھا -حافظ اسد

 یزندگ یک شده و براید که به جالدان خود نزدیا دهیرا مانند ملت ما د یا ملتیآ
 ؟١کند یخوان قاتالنش آوازخوانی و ترانه

 ینیصدر و انقالب خم یموس
 یز موسیبرانگ شک یھا م و نقشهیکرد یعه مالقات مین شیاز متفکر یھرگاه با بعض

م، از مشارکت آنھا با ما در یساخت یه را روشن میآنھا قض یم و براینمود یان میصدر را ب

                                                           
از جمله رھبران شیعه که صریحًا یا بطور ضمنی ضد فلسطینییان صحبت کردند، عبارت بودند از:  -١

ان در ـ. تصریحات آنیاظم خلیل و حسین حسینـک ادل عسیران،ـموسی صدر، کامل اسعد، ع
ھایی ھمچون النھار العربی و الولی در تاریخ  ھای لبنانی چاپ شده است. روزنامه روزنامه

و الدستور صادره از فرانسه در گفتگویی که با  ٢٠/٤/١٩٧٩ھا در تاریخ ی، خبرگزار ٤/٢/١٩٧٨
 . ٢٦/٦/١٩٧٨صدر انجام داد، در تاریخ 



 طاعون    ٣٣٨

 

صدر رھبر  یکردند که موس یان میآنھا بم و یشد یران میحمله به صدر متعجب و ح
ن سخن آنھا قبل یو ا(را به عھده دارد  ین رھبریا ییبه تنھا ینیست، بلکه خمیعه نیش

 .)مردم بود ی ن عامهیدر ب ینیاز انتشار اسم خم
که باورمان  با سخنان خود آنھا داشت یمتناقض یدستاوردھاچنان  ینیانقالب خم

  کاسه است. ای زیر نیم کاسهتر شد که  تر و راسخ عمیق
عه، از یش ی ِخ طائفهیشوند که در طول تار یمنتسب م ییدھایو صدر به س ینیخم

 ج ت رسول اللهیاھل ب یزمان وقت و در چه چه - رندیگ یسرچشمه مجغمبر یت پیاھل ب
که به دروغ و با زور خود را منتسب به اھل  یاند مردمان اند؟ کم نبوده از فارس بوده

 .اند؟! به آنھا ظلم و ستم روا داشته یخ اسالمیاند و در گوشه و کنار تار کرده تیب
با  ینیدارند. احمد پسر خم یلیگر قرابت و فامیکدیز با یگر نیھا در وجوه د نیا

ا ـز بیپسِر دختِر صدر ن ییطباطبا یصدر ازدواج کرده و مرتض یدختر خواھر موس
شاگرد  - ندیگو یگونه که م ھمان -زیازدواج کرده است. خود صدر ن ینیخم ی نوه
 در قم بوده است. ینیخم

است و با  -پسرخواھر صدر - ،ییران، دکتر صادق طباطبایر ایوز معاون وقت نخست
ز او را به آلمان فرستاد تا در یصدر ن یسته است. موسیرا در لبنان ز یادیاو مدت ز

 یادیز ی د. عالوه بر آن او عالقهیرس یبه مدرک دکتر ل کرده ویتحص یمیش ی رشته
 داشت. یقیموس یبه نوا

ن یو ھمچن یاست جمھوریانتخابات ر یداھایاز کاند یکی ییدکتر صادق طباطبا
 مجلس بوده است. یاز اعضا یکی

و صادق  یزدیم یبازرگان و دکتر ابراھ یبا مھندس مھد یصدر روابط مستحکم
صدر تمام  یمیالدی، موس١٩٧٤اقامت آنھا در لبنان در سال زاده داشت و ھنگام  قطب

 ١از را به آنھا کرد.یمورد ن یھا کمک و مساعدت
ر یصدر بود. او مد یاران موسین یران، از بزرگتریر دفاع ایچمران، وز یدکتر مصطف

و سرپرست  یس کرده بود و متولیدر صور بود که صدر آن مدرسه را تأس یا مدرسه
 .١ران بودیانقالب ا یرودارھایجنبش َاَمل، قبل از گ ینظام ی نظارت بر شاخه

                                                           
در دیدار وی با حسین حسینی دبیرکل  ٢٣/٢/١٩٧٩تاریخ  ١١٦٤ی  وادث، شمارهمجله الح -١

 جنبش َاَمل.



 ٣٣٩ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

یچمران خوانده م یران مصطفیشمران و در ا یران در لبنان مصطفیر دفاع ایوز
ک یگر یبود و سال د یلبنان یسیک سال رئیشناسد، او  ان وطن نمییعیش ی شد. نقشه

را  یفراگرفت تا نقش یرا به خوب ید، زبان عربیاینکه به لبنان بیو قبل از ا یرانیمقام ا
کند. فّعاالن  یباز یرکیو ز ییآن در نظر گرفته شده بود، با مھارت و توانا یکه برا
 .شوند؟! یدار میق بیاز خواب و جھل عم یاسالم

داشت. رضا صدر از  یعتمداریالله شر تیبا آ ین روابط مستحکمیصدر ھمچن یموس
 بزرگ او بود. ران، برادریات بزرگ و سرشناس در ایآ

اسر عرفات نوشت و از یبه  یا صدر نامه  یافت خبر ربودن موسیبه محض در ینیخم
س جمھور یرئ - به حافظ اسد یا ن او نامهیاو خواست که مشکل را حل کند ھمچن

از  یونیزیتلو یک سخنرانینوشت و در  یداریپا ی در خالل کنگره - هیسور یرینص
س به تھران صورت یکه دو روز قبل از آمدنش از پار کا،ی.اس آمری.بیس ی ق شبکهیطر

ام، اما تا  امام صدر دعوت کرده ی هیبه خاطر قض یبین لیان داشت: از مسئولیگرفت، ب
 را اتخاذ خواھم کرد. ]ن امریا یبرا[الزم  ی ام و برنامه نگرفته یچگونه جوابیاآلن ھ
 ی گفتگو در مورد مشکل به وجود آمده درباره یزاده را برا ، صادق قطبینیخم

زاده شروع  باره گفتگو کرد. قطب  نین با حافظ اسد درایفرستاد. ھمچن یبیصدر به ل
ه یسند و قضیبنو یبه قذاف یا کا کرد تا نامهیدر اروپا و آمر یرانیان ایک دانشجویبه تحر

 ی ، شمارهیالوطن العرب(. جانبه، پخش و منتشر سازند بطور ھمه یرسان را از نظر اطالع
 ھنوز در فرانسه بود. ینیبود که خم یھا در حال تین فعالیا ی . ھمه)١١٠

شتر رؤسا و ین داشتند و به بیقیکردن صدر حتم و  یعه بر مخفیش یعلما یتمام
به حافظ اسد نامه  یداریپا ی که در کنگره یحکام عرب نامه نوشتند. از جمله کسان

و  یالله نجف تی، آیگانیالله گلپا تی، آیعتمداریالله شر تی، آینیالله خم تینوشتند: آ
 الله رضا صدر بودند. تیاز کرج و آ یالله حاج آقا حسن قم تیآ

ھمسر دختر رضا صدر ھمزمان با  یکرمان یحجت یدعلیدار با سین معلومات در دیا
 ران صورت گرفت.ید و اخراج شاه از ایحوادث بعد از تبع

                                                                                                                                              
 .٤/١٠/١٩٧٩-١٠، تاریخ ١٣٨ی  الوطن العربی، شماره -١



 طاعون    ٣٤٠

 

ھا که به  یانـاز لبن یا دار عدهیز در دیران، نیر وقت ایوز بازرگان، نخست یمھد
دولتش،  ی ن کار مھم دستگاه امورخارجهیران آمده بودند، گفت که اولـیتخت ایاـپ

 ١صدر خواھد بود. یآزاد کردن موس یتالش برا
ران، یحکومت ا یرسم یر و سخنگویوز ، معاون نخستییدکتر صادق طباطبا

 دارد: یان میصدر ب ی هیران را نسبت به قضیگونه موضع ا نیا
ن امر راه یم و ایه ھستیربودن و حل قض یما در ابتدا به دنبال کشف معما«
که ما را به ھدفمان برساند،  یک دارد و ما ھر راھیپلماتیردیک و غیپلماتید یھا حل

 یبیر تاکنون از لصد یم که امام موسینجاست که ما مطمئنیم کرد، مھم ایاتخاذ خواھ
ه ندارد. یده ساختن قضیچیجز پ یعات گفته شده ھدفیشا یخارج نشده است و تمام
آشکار نسبت به حقوق  یگفت، تجاوز ینیگونه که امام خم موضوع امام صدر، ھمان

 یستیونیو صھ یستیالیامپر یھا جز قدرت یاو کس یاست و عمومًا از اخفا یاسالم
کنند،  یرا ھتک م یو حرمت اسالم یکه آزاد یضد کسان یبرد، تا اتحادیبھره نم
 .٢»ردیشکل نگ

کند، چرا که به لبنان  یاد ذکر میھا را ز ستیونیکا و صھیست آمریالیامپر ییطباطبا
 .ن عبارات استیتکرار ا ین موضوع مقتضیھا اشاره دارد و ا یلبنان ینیمانان فلسطیپ وھم

 یو ھرگونه برقرار یال از معمر قذافـاستقبز ین - رانـیرھبر انقالب ا - ینیخم
 صدر، رد کرد. یا حل مشکل ربودن موسـرا ت یبیک با لیپلماتیروابط د

ک یاوند نزدـشیصدر؛ پس او خو یران نسبت به موسیاه انقالب اـدگین بود دیا
زاده و...  ق بازرگان و قطبیات و رفیآ یک تمامیو نزد یعتمداریو دوست شر ینیخم

 یعنی یاست جمھوریر یدایران دو کاندیز در حکومت و مجلس ایندگان او نیاست. نما
 اند. بوده ییچمران و صادق طباطبا یمصطف

عه یب شیرق یداده، صدر، رھبر و بزرگ ب ین اتفاقات رویاما در لبنان، به رغم تمام ا
ان یعیعه را بر عھده داشت و به خاطر او شیش یاست مجلس اعالیبود و ھمچنان ر
عرب، از  یبا رؤسا -یداریپا ی در خالل کنگره -از بقاع تا دمشق یلبنان در تظاھرات

صدا اسم  کیزده  بتیدمشق مص یھا ابانیبه مقابله برخاستند و در خ یجمله قذاف

                                                           
 .١٦/٢/١٩٧٩، تاریخ ١١٦٣ی  ی الحوادث: شماره مجله -١

 .٨/١٠/١٩٧٩-١٤النھار العربی و الدولی، تاریخ  -٢



 ٣٤١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ان از او به عنوان امام یعیبتش ظاھر شود، شیزدند و ھرگاه صدر از غ یاد میصدر را فر
 ١شود. یم ینیش از شھرت استادش، خمیاو ب اد خواھند کرد و شھرتیمنتَظر 

 ینیها و انقالب خم یرینص
 ی خطاب به روزنامه یر، در سخنانیوز معاون نخست ییدکتر صادق طباطبا

را  یحافظ اسد ھر نوع کمک یه به رھبریگفت: حکومت سور ]هیسور[ن یتشر یحکومت
ران یانقالب ا یروزیدر پر را ین تأثیھا بزرگتر ن کمکیم داشت و ایران تقدیبه انقالب ا

 .٢بر حکومت شاه داشت
و انقالبش اعتراف کرد و  ینیه با خمیسور یریحکومت نص ی به رابطه ییطباطبا

انقالب بر حکومت شاه  یروزیر را در پین تأثیه بزرگتریسور یھا اقرار نمود که کمک
 نکرد. یھا بحث ن کمکیا ی داشت، اما از شکل و نحوه

سازمان  یانجام شده از سو یھا تیان را ھمانند فعالیرانیا یریا حکومت نصیآ
 یماد ییھا او، کمک یھا نکه کمکیا ایداده است؟  یم و آموزش میبخش تعل یآزاد

را در ارتباط دادن  ینکه نقش مھمیا ایداده است؟  یو پناه م یھا مأو یبوده و به فرار
از آنھا جواز  ینکه به بعضیا ایفا کرده است؟ و یران ایان ایعیه با شیان لبنان و سوریعیش

 .زاده داده بود؟! گونه که به صادق قطب داده است، ھمان یسفر م
با انقالب  یریشتر از روابط حکومت نصیبه خاطر به دست آوردن اطالعات ب

م و یاز عراق خارج شد، برگرد ینیکه در آن، خم یزمان یا د به دورهی، ناچارًا باینیخم
 م:یکن ینقالب تا به امروز را بازخوانر ایمس

را با  ییگفتگو خبرنگار خبرگزاری ھدف، فھمی ھویدا، ١٩٧٩در اول مارس سال  -
ت و یداد، که در آن از رھبر انقالب در مورد مشکلش با حکومت کو صورت ینیخم

گونه جواب داد که او در نظر دارد  نیز اینکه چرا از او استقبال نکردند سؤال شد. او نیا
 ه برود.یاقامت دائم به سور یت مانده و سپس برایروز در کو ٣ا ی ٢

                                                           
دھد اختالفات ایران و لیبی حل خواھد شد. و این مشکل تنھا  ان میھایی وجود دارد که نش نشانه -١

در صورتی حل خواھد شد که لیبی بھایی را بپردازد که گویی صدر را آزاد کرده و یا این که دست 
 علمای شیعه را در دعوت قومش در لیبی باز بگذارد. والله اعلم

 .١٩/٩/١٩٧٩خبرگزاریھای  -٢



 طاعون    ٣٤٢

 

د راز یتًا به فرانسه رفت، شایه لغو شد و او نھاینگفت که چرا رفتن او به سور ینیخم
که الزامًا مطرح  یوجود داشته که کشف آن به مصلحت نبوده است. اما سؤال یو ِسّر 

ن انتخاب کرد، در ین ھمه سرزمین ایه را در بین است که چرا او سوریاشود،  یم
 .گر داشت؟!ید یھا گر در دولتید یکه او جاھا یحال

در طي دو «ر را درج نمود: یالقبس، خبر ز یتیکو ی روزنامه ٢٧/١/١٩٧٩خ یدر تار -
روز آینده، ممکن است خمیني در راه بازگشتش به ایران به فرودگاه دمشق رفته و با حافظ 

 .»اي تشکیل دھد در منطقه، جلسهاسد براي بررسي انعکاس اوضاع جدید ایران 
نکه به یبدون ا(مًا یمستق ینیجاد شد که الزم بود، خمیا یطیدر تھران شرااما 

 د.یایبه تھران ب )فرودگاه دمشق رود
بود که به  ین کسیل دولت بازرگان، حافظ اسد اولیار و تشکیبعد از رفتن بخت -

که به رھبر انقالب نوشت، ستود.  یا را در نامه یک گفت و انقالب اسالمیتبر ینیخم
عراق  ی، از اسباب قطع روابط و گفتگوھاینیه نسبت به انقالب خمیر سوریدگاه اخید

 ه بود.یو سور
خواھند  یکه م یفراھم کرد که کسان یالتید انقالب بسنده نکرد و تسھییبه تأ اسد

 ییمایه بود که ھواپین حکومت سورین ایند، به تھران بروند بنابرایک بگویانقالب را تبر
 ئت ھمراھش به تھران فراھم کرد.یاسر عرفات و ھیرفتن  یرا برا

 ن باره این مطلب را نوشت: ین در ایگارد ییایتانیبر ی روزنامه
مشتاق به  یھا یسور یران از سویبسا فراھم کردن امکان رفتن عرفات به ا  چه«

ن کار ینباشد و ا ین سطح خود، تصادفیران در باالترید ایروابط با حکومت جد یبرقرار
دو طرف مخالف ھم باشد، که حافظ اسد انجام آن را به عھده  یکینزد بازیاز  یجزئ

متحدان احتمالی او یعنی  از کسی بود کهتمجید تعریف و و این در واقع  ست.گرفته ا
 .»انیدترس می راھا  عراقی

مھم  ی ست و تنھا نکتهیما مھم ن ین موضوع براین از ایر گاردیان و تفسیب
و  یما به عرفات، آشفتگیه در اختصاص دادن ھواپینجاست که اقدام حکومت سوریا

 داشت. یرا در پ یغرب ی ن روزنامهیا یمگیسراس
 ینیک به خمیتبر یت برایحیمس یاز مقامات روحان یر که کابوچینایدر آخر ماه 

ران ـیاه دمشق برخاست و قبل از آمدنش به اـاو از فرودگ یمایبه تھران آمد، ھواپ



 ٣٤٣ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

 یر حضور داشت و ھمکاریوز د که در آن نخستیتدارک د یافتیاو ض یافظ اسد براـح
 ان در آوردند.یو کتائب را به جره ین حکومت سوریب

انقالب بود، به تعداد  یروزیران قبل از پیانقالب ا یایکه زبان گو» دیشھ« ی هینشر
شد و امروزه در  یع میو عرب توز یرانیان ایکا و اروپا، مخصوصًا دانشجویدر آمر یفراوان

 ی هیاز نشر یادیشود. تعداد ز یاست، منتشر م ینیکه حامی خم یا نامه قالب ھفته
 ٦/١١/١٩٧٨، ٢٠/١١/١٩٧٨خ یتار ١١ ی ن آنھا شمارهید، در دست ماست. بارزتریشھ
مورخ  ١٣ ی ، و شماره١٢/١٢/١٩٧٨مورخ  ١٢ ی ، شماره١٠/١٠/١٩٧٨و 
 است. )رانیا در یاسالم یجنبش آزاد( ١٢/١/١٩٧٩

جھان اسالم را به جز حکومت  یھا د، حکومتیشھ ی هیھا، نشر ن شمارهیدر ا
ھمچون  یپادشاھ یھا ه، مورد تھاجم قرار داده است. برای مثال حکومتیسور

 یھا ن حکومتیعربستان، اردن، مغرب و عمان و ھمچن ی رهیجز ج، شبهیخل یھا دولت
 مانند: مصر، عراق، پاکستان، افغانستان و لبنان. )یجمھور(ک یو دمکرات یانقالب
 یا شامل حکومت بعثـدتر بود و تنھیبت به حکومت عراق شدات نسـن تھاجمیا

 یا د. به عنوان مثال گوشهیرس یز میعراق ن یقبل یھا شد، بلکه به حکومت یعراق نم
 م:یآور ینجا میه را در این نشریا یھا از نوشته

درزمان  یبود که با قحطسال -عه در عراقیو حرکِت ش تشکیالت -ن جنبشیا«
اوضاع در  یعبدالسالم و خراب یھا ز در مقابل خشونتیمقابله کرد و نم قاسم، یعبدالکر

ز آنھا ھستند که در برابر عمال و یکرد و االن ن یستادگیزمان عبدالرحمن عارف ا
است که ملت  ین حرکتیکنند. ا ین، مقاومت میخائن یھا ا، صدام و نوچهیتانینوکران بر

ده است و مردم عراق حول قرار دا یقشرفت و تری، عدالت، پیر آزادیعراق را در مس
 .١»روز خواھند شدیاند و بإذن خداوند پ جمع شده ن حرکتیا

اگر نام حکومت را ببرند،  یحاکم بر جھان اسالم، حت یھا ھجوم آنھا بر حکومت
تعرض و ھجوم به  ب عدمیعج ی ب و مسئلهیغر ی ست، منتھا نکتهیآور ن ما شگفت یبرا

 ه است.یحکومت سور

                                                           
ی الزھراء توسط استاد مھدی الحسین و  ای که در حسینیه محاضره . در١٣٩٩اول محرم سال  -١

 تحت عنوان "امام حسین... انقالب فردا" صورت گرفت.



 طاعون    ٣٤٤

 

عراق و سکوت آنھا در برابر  یشتر ما از ھجوم آنھا به حکومت بعثیب یشگفت
و  )حزب بعث(حزب  یرد که مبادیگ ینجا سرچشمه میه از ایسور یحکومت بعث

است و  یز، اختالفات شخصین آنھا نیاست. اختالفات ب یکیشعارھا و اھداف آنھا 
سازد، عالوه بر آن، در  یحزب متھم م یانت به مبادیرا به خ یگریک از دو طرف، دیھر

 زد: یگونه جار م نیو دمشق این حزب بعِث حافظ اسد بود که در رادیا
ک است. و به عرب بودن، یشر یکه ب یبعث، به عنوان رب )حزب(ان آوردم به ـمیا«

 .»که ھمتا ندارد ینیبه عنوان د
خداوند، پاک و دھد و  یرا در موزه قرار م أل ن حزب بعِث حافظ اسد بود که خداوندیا

ن حزب بعث حافظ اسد بود که دانشگاه یمنزه و باالتر از آن است که آنھا به او کفر بورزند. ا
ن ین برد و مسلمانان نمازگزار در ایدر شھر دمشق را از ب یسلطان شھر حماة و مسجد امو

طره را یه سقوط قنین حزب بعث حافظ اسد بود که ابالغیر ساخت. ایدو مسجد را غافلگ
 ه را قرائت کرد.یانین بیر دفاع بود، ایکه وز یپخش کرد و خود اسد، ھنگام

 ی االت متحدهیکرد و روابط با ا یھود ھمکارین حزب بعث حافظ اسد بود که با یا
ـن حزب بعث بود که بذر یمان شد. ایپ لبنان ھم ی کا را اعاده کرده و با موارنهیآمر
 یوسو را در سمت یخوار و رشوه یبندوبار یرا کاشت و فسـاد و بـ یلت و پستیرذ

ان ین حزب بعث حافظ اسد بود که در فشار بر داعین شام نشر و اشاعه داد. و ایسرزم
ت توان خود را به کار بست و با طرد و راندن جوانان مؤمن ینھا أل خداوند سوی به

نھا نمود و آ شان را تنگ یدار برد و رزق و روز ی چوبه یاز آنان را باال یھرساله تعداد
دستگاه [از  یفیو ک یکه از نظر کم ]یحکومت ی[ ھا ھا و ساختمان را در زندان

 نمود. یساواک شاه برتر بود، شکنجه م ]یاطالعات
و با شعار ال  )رانیانقالب ا(است  یکند اسالم یم که گمان میریرا بپذ یچگونه انقالب

ن یدھد، سپس باالتر یجنگ با کفر و الحاد را سر م یاله اال الله و محمد رسول الله ندا
جھان  یھا سازد و به تمام حکومت یه برقرار میروابط را با حزب بعث حاکم بر سور

 .کند؟! یم یه را از آن مستثنیتازد و سور یعرب و اسالم م
ا آن ینکه آینظام حاکم در دمشق و ا ینید ی دهیعق ینیرو خمیون پیبرای انقالب

و مؤمن، اصًال مھم  یاست اسالم یا حکومتین و کافر است ید یب یحکومتحکومت، 
 .ست؟!ین



 ٣٤٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

گان حاکم در یرو و طرفدار فرومایه پین مھم است که حکومِت سوریآنھا فقط ا یبرا
ان یعیبا ش یھمکار یآماده برا یا حکومتی ید مجوسیبا عقا یتھران بوده و حکومت

 اسالم باشد.ھا در جھان  یباطن یھا نقشه یاجرا یبرا
اند. در سال  گر داشتهیکدیبا  یا مانهیصم یدارھای، دیو سور یرانیمقامات ا -

حافظ اسد را در  ی به تھران آمد و نامه یرسان ر اطالعی، احمد اسکندر، وز١٥/٤/١٩٧٩
د کرد و جواب یران تأکیت کشورش از انقالب ایم کرد و بر حمایتسل ینیقم به خم

او  یران دعوت شده بود، برایدار از اید یز که در آن از او برایبه حافظ اسد را ن ینیخم
ن یبسته ب یدر پشت درھا ییدارھایز گزارش دادند که دیھا ن از روزنامه یبرد. بعض

 و احمد اسکندر صورت گرفته است. ینیخم
ر یم خدام وزیعبدالحل ینیخم یاسد برا ی ن بود که حامل نامهیفرض بر ا

ئت یدر ھ یعیگاه رفیکه جا یریباشد، اما احمد اسکندر نصه، یسور ی امورخارجه
 اش دارد، افتخار بردن نامه را به او نداد. طائفه یرھبر
م خدام در اواخر یادامه داشت. عبدالحل یدو طرفه به صورت متوال یدارھاین دیا

ر ل داد. رھبیاسد را به او، تحو ی نامه ینیدار با خمیران آمد و ضمن دیماه رمضان به ا
 یابراز داشته و ضمن آرزو یریتشکر خود را از حکومت نص یز در سخنانیانقالب ن

 د کرد.یحافظ اسد، حکومتش را تمج یبرا یروزیت و پیموفق
 ی ر امورخارجهیوز یزدیم یطرف، دکتر ابراھ یب یھا بعد از اتمام کنفرانس دولت

س حکومت یبا رئ یخصوص یا ه، به آنجا رفت و جلسهیاز سور یدارید یران برایوقت ا
 یھا م خدام، نیز در آن حضور نداشت و دستگاهیل داد که عبدالحلیه تشکیسور یرینص

دار ین دیمطرح شده است. ا ین جلسه چه مباحثیز نگفتند که در ایه نیسور یا رسانه
 داد. یمیالدی رو١٩٧٩مه ماه نھم سال یدر ن

رھبر  ی نوه ینین خمیان، حسریا یھا س دادگاهیرئ یالله خلخال تین مدت آیدرا
ه یحکومت، از سور یرسم یر و سخنگویوز معاون نخست ییران، دکتر صادق طباطبایا

 دار کردند.ید
دار بارھا به ین دیدر قم برود، اما ا ینیدار خمین قرار بود که حافظ اسد به دیھمچن

عراق بود، در ران و ین ایروابط ب یرگین آن، تیق افتاد که مھتریبه تعو یاسیل سیدال
روابط  یرگیگر، تیل دیان بود. ازدالیه و عراق در جرین سوریوحدت ب یکه گفتگوھا یحال



 طاعون    ٣٤٦

 

او روبرو  یبرا یط را با مشکالتین شرایج بود که سفر اسد در ایخل یھا ران با دولتیا
 ساخت. یم

ن روابط بعد یدانند. چرا که ا یرا م یریران و حکومت نصین ایقت روابط بیھمه حق
نجاست یتأسف ا یل شده بود. جایآشکار تبد یانه بود، به روابطیو مخف ینکه ِسّر یا از

ت ین انکار، آنھا را به نھایکنند و ا یقت را انکار مین حقیھا، ا گرا از اسالم یاریکه بس
ه یه را علیکه قرار بوده است اوضاع سور یکسان .رسانده است ینگر یغفلت و سطح

 -وستهیو انقالبش دارند و پ ینیبا خم یروابط مستحکمحکومت بشورانند، ھمچنان 
، ینیران، امام خمیند: رھبر انقالب ایگو یم -شانیھا هیھا و درنشر مخصوصًا در روزنامه

ه یران با حکومت سورین انقالب ایب یداند. و ھر نوع ھمکار یرا کافر م یرینص ی طائفه
 .کند!! یرا انکار م

روز یآن را به عھده دارند، رستگار و پ یو سرپرست ھا رھبری نیکه ا یامت و جماعت
شناسند و اسرار خود را با  ین دوست و دشمن را نمینخواھد شد، چرا که فرق ب

و [د یینان تأیا ایتعجب است! آ یبس یگذارند ...جا یان مین دشمنانشان در میتر دشمن
ن او و ش او از اسد بعد از مرتکب شدیه و ستایاز حکومت سور ینیخم ]دیتمج

چگونه  ینینند که خمیب یا نمینند؟! آیب یگراھا را نم اسالم ]و کشتار[حکومتش به ذبح 
ا اگر قطع یآنھا چه کرد؟ آ یبرا ینیخم ]اصالً [شان تنھا گذاشت؟ یھا آنھا را در رنج

را به قطع روابط،  یریحکومت نص ینید و سودمند باشد، خمیمف یھا حل  روابط از راه
  .د کرد؟!یگراھا تھد در صورت فشار بر اسالم

ه یاش را عل حافظ اسد و طائفهاقدام ن بود که یانجام داد، ا ینیکه خم یکار
دانست و  یگراھا را م اسالم ید کرد، مشخص است که او ابعاد فکرییگراھا تأ اسالم

گرفتن ھرگونه  یبرا یآنھا اھتماما یکنند و  ید مییرا تأ )ینیخم(مطمئن بود که آنھا او 
 .ه او ندارند!!یعل یموضع
ران آمد. در ادامه، گزارش یبه ا یدکتر حسن تراب ١٠/٨/١٣٩٩خ یدر تار -

که او بعد از بازگشتش  یتًا به کالم آشکاریان کرده و نھایرا ب یرانیا یھا یخبرگزار
گفت:  ینیامام خمران؛ یا یھا یبه گزارش خبرگزار م.یکن یح کرد، استناد میتصر

 ر گذاشته است.یتأث یاسالم یھا بر دولت یجابیران به طور ایانقالب ا
را در کشور به اجرا درآورد و در  یاسالم یران مبادیو اضافه نمود که قرار است، ا

ن یان نمود که ایانا بـب یرانیا یکند. خبرگزار یجاد میبدون بھره ا یابتدا بانک اسالم



 ٣٤٧ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

 یالتراب است دکتر حسنیبه ر یئت سودانیدارش با ھیدر خالل د ینیحات را خمیتوض
 یان نموده است که برایمشترک و امورخارجه ب یرسان اطالع ی هیر کل اتحادیمعاون دب

 ران آمده است.یبه ا ینیبه امام خم یریس جمھور جعفر نمیرئ ی م نامهیتسل
از موضع حکومت و  یبه زبان عرب ینیان نمود که خمین بیھمچن ین خبرگزاریا

 یبرا یاسالم یھا نکه دولتیا یش برایر کرد و به زبان عربی از آرزویملت سودان تقد
 ھا را کنار بگذارند، سخن گفت. دن به وحدت، نزاعیرس

 یرسان ی اطالع هیر کل اتحادیبه عنوان معاون دب یالتراب ن دکتر حسنیبنابرا
س یرئ یاز سو یا دار کرد و فرستادهید ینیران آمد و با خمیمشترک و امورخارجه به ا
بعد از  یعرب یاز کشورھا ین به تعدادی، بود. او ھمچنیریجمھور سودان، جعفر نم

در قبال اجالس  یریموضع جعفر نم یاین آنھا زوایمسئول یران رفت تا برایدار از اید
فراموش کرده بود که تا روز قبل از آن، او و  یح کند. ظاھرًا ترابید را تشریویکمپ د

را  أل خداوند سوی بهان یخواندند که خون داع یمجرم م یرا طاغوت یریجماعتش نم
ن بر مشورت و یکا وفادار بوده و ھمچنیزد و ھمواره به آمریر یکا میبه امر آمر

 ست.ده ایغ نورزینسبت به اوامرشان، در یبندیاز آنان و التزام و پا ینظرخواھ
ران یاز ا یالتراب دار دکتر حسنیج دیم، به نتاینجا زدیکه ناچارًا در ا ین گذریبعد از ا

 یزدیم یاز افراد مورد اعتماد گفته بود که دکتر ابراھ یبه تعداد یم. دکتر ترابیگرد یبرم
 د، چرا که آنھایھا را مورد حمله قرار ندھ یرینص«ران به او گفته است: یا ی ر امورخارجهیوز

 .»دیه را مورد تھاجم قرار دھیپاک ھستند، اما حزب بعث در سور یمسلمانان
نسبت به  یدات ترابییدر تأ یرییھا تغ یریاز نص یزدینجاست که دفاع یب ایعج

 وجود ندارد. یعه و سنین شیب یاو تفاوت یبرا ]معلوم است که[ران نداشت. یانقالب ا
 یعید، از مصادر شیران شنیا ی خارجهر یاز وز یالتراب را که دکتر حسن یما سخن 

دانستند.  یھا را کافر م یریم نصیم: امامان شما از قدیگوئ یم. به آنھا میا دهیشن یادیز
خود  )روانیپ( یاز موال یکیبه  یدر منابع خود شما آمده است که امام حسن عسگر

 گونه نوشت:  نیا



 طاعون    ٣٤٨

 

. من تو و )باب( یو ابن بابا قم یرفھریم از ابن نصیجو یمن در نزد خدا برائت م«
کنم. پس  یم که من آن دو را لعنت میگو یدارم و به تو م یروانم را از آنھا برحذر میپ یتمام

 .١»ت شان کندیانه عمل کردند. خداوند اذیگرانه و موذ لعنت خدا بر آنان باد که فتنه
گفته است قبول ه یریدر مورد نص یآنھا گفتند که ما آنچه را که امام حسن عسگر

 یو امام ی، جعفریعلو ی عهیقه ھستند، شیالذ ی که ساکن منطقه یا م، اما طائفهیدار
 ستند.ین یریھستند و نص

ب و به توھم یشان اختراع اکاذیاند، برا که به دروغ گفتن عادت کرده یکسان
نبوده یامام یچ وقت جعفریه ھیسور یھا یریست. نصین یانداختن مردم کار مشکل

مثل [جاد نکردند. یا یرییل و تغیداد، تبد یر سر میکه محمد بن نص یا دهیو در عق اند
و مباح بودن  ]ارواح[اله و معبود است و به تناسخ  یو عل یر نبیابن نص ]ده که:ین عقیا
 مان داشتند.یبا محارم ا ]ازدواج[

و قم راز یھا را بھتر از ساکنان تھران و ش یریه و نصیرینص ی شام فرقه یاھال
 روانش را رسوا خواھد ساخت.یباطل و پ أل شناسند. خداوند یم

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



 

 

 

 :فصل چهارم
 های آنها در جهان اسالم نقشه

عرب،  ی رهیمردم شبه جز یرافضه برا یھا ھا و برنامه گذشته از نقشه یھا در فصل
ھا محدود  ن دولتیآنھا به ا یھا م. اما توطئهیه و لبنان صحبت کردیعراق، سور

را، ھرچند  ]تیاز جمع[ یرد که آنھا نسبتیپذ یصورت م یھا زمان ن توطئهیشود. ا ینم
بر ضد  أل اللهباشد، به خود اختصاص داده باشند. آنھا از دشمنان  ینسبت کم

ن یدر ا(جاد انقالب یکودتا و ا ییرند و به دنبال برپایگ یمسلمانان اھل سنت کمک م
شود، از مکر و  یافت نمیعه در آن کشور یز که شین ییھستند. کشورھا )رھاکشو

که به اسم تقارب با اھل سنت  ینیب ین آنھا را میستند. بنابرایآنھا در امان ن یھا لهیح
 یزین را ھم با پول ناچیاز مؤلف یبعض یھا کارند و نکوھش یخود را م یسم یبذرھا

 کنند. یه، به کثرت استفاده مینقاب تقن نوع کشورھا از یخرند و در ا یم
که مسئول جنگ با اھل سنت و  ینظام ین کشورھا از نفوذ حاکمیاز ا یدر بعض

دھد،  یپر زرق و برق ارائه م یین حال شعارھایکننده است و در ع رانیانتشار افکار و
 برند. یبھره م

ان یر را بیو الجزا یبینوع دوم، ل ینوع اول، مصر و از کشورھا یدر ادامه از کشورھا
من و پاکستان صحبت یآنھا در افغانستان،  یھا ن در مورد نقشهیم کرد. ھمچنیخواھ
 م کرد.یخواھ

 پاکستان -١
عه در یکند که نسبت ش یگمان م - رانیفرد دوم در ا - یعتمداریکاظم شر

 ندارند. ی% است، اما وجود فعال٣٥پاکستان 
 ر را درج نمود:یت خبر زیخبر کو ی روزنامه ١/٥/١٩٧٩در 

س جمھور یکه رئ - نیجعفر حس - پاکستان یمجلس اسالم یعیرھبر ش«
عضو  ٢١برپا داشته است و  ین اسالمیاءالحق آن مجلس را برای وضع کردن قوانیض

ب به اتفاق آن اھل سنت ھستند، استعفا کرد. او در مورد علل یت قریعنی اکثریمجلس 



 طاعون    ٣٥٠

 

روان مذھب یل آورده است که پیگونه دل نینگاران ا ن استعفا در کنفرانس روزنامهیا
مانند قطع دست دزد و سنگباران زناکار را  ین و حدود اسالمیق قوانیعه، تطبیش
 »عه ھستند.یمسلمانان ش یمخصوص برا ینیرند و خواستار وضع قوانیپذ ینم

 یبحث و بررس یعه در پاکستان، امروز براین او اعالم داشت که بزرگان شیھمچن
خواھند داشت و  یا دن به مطالباتشان جلسهیرس ی ن کنندهیتضم یھا ر مورد راهد
دھند که  یل مین کشور را تشکی% از مجموع ساکنان ا٣٠ان در پاکستان حدود یعیش

 ١رسد. یون نفر میلیم ٧٠ش از یتعدادشان به ب
ان و نسبت آنھا به کل یعین تعداد شییان ذکر است که مصدر و مرجع تعیشا

اش  بود که آن را در کنگره یعین رھبر شین خبر از پاکستان آمد، ھمیکه در ا تیجمع
 ان داشته است.یب

ان برادران آنھا ھستند و یعیکنند که ش یمسلمانان اھل سنت در پاکستان گمان م
بوده و ھرنوع وحدت  یان پاکستان رافضیعیکنند. اما ش ید مییز تأیرا ن ینیانقالب خم

 ین اسالمیدرخواست رد قوان یز برایمذکور ن یعیند. رھبر شکن یصفوف را انکار م
رند. یپذ یان قطع دست دزد و سنگباران زناکار را نمیعیگونه بھانه آورد که ش نیا

را که  یثابت در شرع اسالم یکه حکم یاست، در حال یزین او به دنبال چه چیبنابرا
 .کند؟!! یاند، رد م مسلمانان بر آن اجماع کرده

با ژنرال  یتماس یط ینیخم«نقل نمودند که:  یرانیا یھا یھا از خبرگزار روزنامه -
 .»دـر بوتو را اجرا نکنینظ بی م اعدامـخواسته است که حک یاءالحق، از ویض

مذھب بوده است و جرائم  یعیش ینکه بوتو فردیندارد، جز ا یلین دلیو ا ٢٠/٢/١٩٧٩
 بخشوده شده است. ینیان نزد خمیعیش

 مصر -٢
 یبرا ییھا ران تالشیان ایعیش یدر مصر وجود ندارد. اما از سو یا عهیالحمدلله ش

گونه که قبًال  ھمان - ھا یدیر سلطه و استعمار نوادگان عبیبازگرداندن مصر به ز
 .رد!!یپذ یصورت م - گونه بوده است نیا

مذاھب ب یتقر - ن مذاھب ھستندیب بیان در مصر به دنبال تقریعین شیبنابرا
و  - اند سرپوش گذاشتن بر نشر مذھبشان اختراع کرده یان برایعیاست که ش یراھ

                                                           
 در دیداریی با وی. ٢٦/٦/١٩٧٨ ةالسیاس -١



 ٣٥١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

در مورد حمله و ھتک حرمت به  یاند که ُکُتب ر کردهیرا در قاھره اج یسندگانینو
ن و یگاه حسیسازند و از جا خرافات منتشر می ی ه و اشاعهیام یصحابه و حمله به بن

 یمصر یھا از آنھا با خانواده یتأسف است که بعض یبرند و جا یبھره م بنب یز
قاھره با  یخبر ی روزنامه ی.. در ادامه گفتگو اند عه شدهیز شیازدواج کرده و آنھا ن

 م.یکن یرا نقل م ٤/٢/١٩٧٧خ یتار در یقم یب، امام محمدتقیس دارالتقریرئ
کند که او دعوتش را از سال  یح میتصر )یرانیت ایاست با ھو یکه فرد( یقم
بر  یلیر را به عنوان دلیاو معلومات زآغاز کرده و دعوتش به بار نشسته است.  ١٩٣٧

 ت دعوتش ذکر نمود:یموفق
 سازد. یعه را چاپ و منتشر میوزارت اوقاف مصر، کتب امامان ش -١
 را مقرر کرده است. یعیفقه ش یاپایس پایدانشگاه األزھر تدر -٢
 ین خانواده و روابط شخصیعه در قوانیش یفقھا یوزارت عدالت مصر از آرا ذ -٣

 کند. یاستفاده م
ب در قاھره، اآلن به صورت فعال کار خود را انجام یان نمود که دارالتقرین بیھمچن

د األزھر ھمواره به دنبال انجام سلسله مباحث، کتب و یدھد و تعدادی از اسات یم
 ب ھستند از جمله:یاھداف دارالتقر ی نهیدر زم ییھا درس
 یعه را گردآوریفقه در دو مذھب اھل سنت و ش یعلما یکه آرا فقه جامع: -

 ن کار بوده است.یز ُمشِرف بر ایمعاون دانشگاه األزھر ن یسیز عیکرده که عبدالعز
 عه.یاز کتب مھم ش ان:یر مجمع البیتفس -
 عه.یاز کتب ش کتاب الجواھر و المسالک: -

 یشمال منی -٣
با ھدف استوار  یمن شمالیه در یدیم به دنبال سوءاستفاده از زیران از قدیان ایعیش

ک یھا به اھل سنت نزد یدینکه زیاند. به رغم ا شان در آنجا بودهیھا ساختن ستون برنامه
 عه متفاوت است.یش ]یدتیعق[با اصول  یآنھا به طور کل ]یدتیعق[بوده و الحمدلله اصول 

س جمھور سابق یل حاشد با رئیس قباین عبدالله بن احمر رئیکه اختالف ب یھنگام
نسبت به وجود  ]با حکومت[معارض  ]لیقبا[س ی، باال گرفت، رئیم حمدیمن، ابراھی
و  یھا حمله به سعود یرانیھا در ارتش ھشدار داد و گفت که ھدف از حضور ا یرانیا
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 یعیش ی کلمه یاو به جا )١٢/١/١٩٧٦القبس: ( بھم زدن وحدت آن کشور است.
 را بکار برده است. یرانیا ی کلمه

 هیترک -٤
ھا  ستیکمون اـب یارـعال شده و به ھمکشان ف رغم تعداد قلیل یه، علیھا در ترک یریصن

رخ  یھا یریه مسلمانان اھل سنت در شھر کھرمان پرداختند. که در درگیھا عل نید یو ب
ھا  یرین درگیھا گزارش دادند که ا یشدند و خبرگزارنفر کشته  ١٠٠ش از ین آنھا بیداده ب

 ھا و اھل سنت. یرین نصیبوده است و نگفتند ب یعه و سنین شیب
و عدم اھتمام برخورد کردند،  ین خبر به سردیمسلمانان اھل سنت در جھان با ا

عه برحذر یت شیه را از تجاوز بر اقلیحکومت ترک یا ان در ھر گوشهیعیکه ش یدر حال
 یه و زاریگناه گر یب یھا یکه با وصف کردن آنھا به قربان ی.. از جمله کسان داشتند یم

 یاعال یرکل جنبش امل و عضو مجلس اسالمیدب ینین حسیبه راه انداخته بود، حس
ھا  یریخ وقوع درگیتار ).٢٣/٢/١٩٧٩، ١١٦٤ ی بود. (حوادث شماره )در لبنان(عه یش

 بود. ٢٠/١٢/١٩٧٨

   افغانستان -٥
ران یرسد و ا ی% م١٠ت در افغانستان به یان به کل جمعیعیت شینسبت جمع

ان یعه در افغانستان است. مسلمانان اھل سنت در افغانستان بیمصدر قدرت ش
 یان نسبت به اھل سنت به حدیعیموجود در قلب ش ینه و دشمنیدارند که ک یم

گذشته بر آنھا  یھا دوره یھا یریکه در درگ یھا را، ھنگام یاز ُسنّ  یاست که آنھا بعض
 کردند. یم یسالخ ]گرفتند و یبه اسارت م[شدند  یروز میپ

 در برابر انقالب افغانستان ینیون خمیموضع انقالب
کرده و به آنھا مال و اسلحه دادند و  یزیر عه در افغانستان برنامهیش یآنھا برا

آنھا به قتال و جھاد  یبرا زین ینیران برپا کردند. خمیآنان در دولت ا یبرا ییھا مکتبه
ست، مگر با وجود امام یز نیعه جاینزد ش یداد، چرا که جھاد به طور کل ی، فتویدفاع

 غائب.



 ٣٥٣ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ون یار انقالبیرا در اخت یچ مال و سالحیران، ھیدر ھمان وقت، حاکمان انقالب ا
تھران در ان ـارھا با حاکمـا بـکه آنھ یدادند، در حال یقرار نم )در افغانستان( یسن

 شدند. یاز آنھا خواستار کمک م ]نهین زمیا در[دار و رفت و آمد بودند و بارھا ید
ھا و  تیدن جنایبه خاک افغانستان و آفر یر شورویبعد از ورود اتحاد جماھ

نکه یاتخاذ کرد، مثل ا یسلب ین مورد موضعیدر ا ینیشمار، خم یب یھا کشتارگاه
 ندارد.  ]گرید یموضعبه اتخاذ [ یاجیچ احتیھ دیبگو

در تھران، روابط  یر شورویر اتحاد جماھیق سفیران، از طریرھبر انقالب ا حتی
داشت  یاعالم م یوسته و در ھر مناسبتیرکل حزب توده پیبا آنھا داشت و دب یمستمر

به  ینیانقالب خم ی هیر سایکامل در ز ید کرده و با آزادییرا تأ ینیکه حزبش خم
 پردازد. یت میفعال

چندان به ران یو ا ین شوروین بود که ماه عسل بیم ایپنداشت یاما آنچه که ما م
 ی هیدانست که در مورد قض یخود را مجبور م ینیخم د. چرا کهیانجامیطول ن

نش که یا دفاع از سرزمیان افغانستان و یعیا به خاطر شیافغانستان دخالت کند. حال 
 .کرد، وارد آن شود یتالش م یشورو

 رانیا در ریوز میابراھ
د و ییو رھبران انقالب گفتگو کرد و تأ ینیران آمد و با خمیر به ایوز یم بن علیابراھ

که در  یران را به آنھا گزارش نمود. او در سخنانیاز انقالب ا یمن شمالیت مردم یحما
 د آمد، گفت: یشھ ی مجله
ل یتبد یموروث یرا به پادشاھ ]و حکومت کردن[ن، امامت یدالدیحم ی خانواده«
مذھب  یدیشترشان زیمن که بیبر حسب اعتقاد مردم  - که امامت یاند، در حال کرده

شرط قرار دارد که از  ١٤ن انتخاب در ضمِن یشود و ا یبا انتخاب منعقد م - ھستند
ده یاجتھاد رس ی د به درجهیامامت با ین است که فرد انتخاب شده برایآنھا ا ی جمله

 ده باشد.یالله در علم رس تیھا به مقام آ یرانیبه اصطالح او 
 یکند، کوتاھ یت میمن حمایھا در  ین در حمله به عراق که از بعثیر ھمچنیوز

دانست روابط  یانجام داد که م ین ھجوم را زمانینکرد. سخن او درست بود، اما او ا
اد بود و یمن زیدر  یبحز ین حال زد و خوردھایره شده است. در ھمیران و عراق تیا

 کرد. یت میحما یعرب یھا از دولت یھا را دولت ک از حزبیھر
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 اوضاع عرب سخن راند و گفت: ین از سوء عاقبت و بدیر ھمچنیوز
ن یافروخته ب یھا آن را وصف کرد در جنگ یگونه که امام عل ھمان یامت عرب«

دخترانشان را به خاطر کند. فرزندانشان را از ترس فقر و  یم یمنصوب زندگ یھا بت
 یرانیا ی مجله( ...»ده است یُکشند. لباسشان فتنه و طعامشان گند یب و عار میع

 )٢٢ ی د، شمارهیشھ
کند.  یبه رستم را نقل م ی، کالم ربعیسپس بدون اشاره به ھرگونه مرجع و منبع

 است.  سطالب  یبن اب یسخن عل ی انگار که دنباله
اھل سنت محسوب  یاست که جزء حرکت اسالم یکسانر از یوز یم بن علیابراھ

 یک رھبرین رھبری، یاست. اگرچه ا یدیشود. او از بزرگان و رھبران مذھب ز یم
 .یعلم یک رھبریاست نه  یاسیس

با مذھب اھل سنت دارد. شتم و دشنام دادن به صحابه  یادیقرابت ز یدیمذھب ز
ت یآل ب ی ھا، ائمه یدین زیست. ھمچنیا نـد آنھیاـادب نسبت به آنھا از عق ی و اسائه

دگاه مذھبش، اعتقاد یر از دیم وزیحات، ابراھین توضیا ی .. با ھمه دانند یرا معصوم نم
 الله باشد. تی، آید از نظر علمیدارد که امام حاکم با

ا یص است؟ اھل سنت و جماعت یبر تفرقه و اختالف حر یکه چه کس ینیب یا میآ
 رافضه؟
سنت را از کتاب و   د ادلهیحکم و حاکم بحث کند، با ی درباره یسن ک مسلمانیاگر 

 ین تندرویا اـ.. ام گونه است نین مورد این در ایمسلم ی دهید که کل عقیاورد و بعد بگویب
 .دھد؟! یم ی، به خاطر چه رویعشر یاثن یه جعفرـمذھب بوده ن یدیه زـر کیو افراط وز
 یبن اب یاز عل یـکند، استدالل به کالم یبحث م یر از واقع امت عربیکه وز یھنگام

از  یا ن سخن ادلهیکند، که مربوط به وضع عرب قبل از اسالم است و ا یم سطالب 
 سطالب  یبن اب یدارد پس چرا او تنھا بر سخن عل ج ث رسول اللهیم و احادیقرآن کر

 کند؟ یبدون عودت و ارجاع آن به کتاب و سنت بسنده م
ھا  نیا ایکند  یرا راض ینیون خمیخواھد انقالب یاست میک سیر، به عنوان یا وزیآ

ن یقم به خاطر ا ]ینید[حاکمان  یاز سو یدیا تنازل جدیاوست؟ و آ ی دهیدگاه و عقید
 .اند، رخ خواھد داد؟! ش داشتهیاو و اجدادش که از چند صد سال پ ینید ی دهیعق
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 زیبرانگ گمان و مشکوک یقرارداد
از یک  ھر ک سو ویران از ین ایب یمشکوک یی، ھمگراینیانقالب خم یروزیبعد از پ

گر بروز ید ین از سویبخش فلسط یو سازمان آزاد یبیر، لیه، الجزایسور یھا طرف
 کند از جمله: یرا مطرح م ییھا د، سؤالیمان جدین پینمود. ا
 .دھد؟! یوند میران پیھا، مخصوصًا دولت مغرب را با ا ن دولتیا یچه کس-
 یاز سو[ن است، یر محارب با اسالم و مسلمین الجزاید یو ب یکشور ِعلمان-

را با  ینیت خمیاست، حال چگونه اسالم یکه اسالمگوید  می رانیا ]گرید
 .م؟!یجمع کن ینید یت و بیعلمان

گر در یکدیمان با ین پین خود در مورد ایدر ب یعرب یھا چگونه دولت-
 .متفق ھستند؟! ینیراِن خمیبا ا گرید یاختالفند، اما از سو

 یمن جنوبیھاست، پس عراق، سودان و  ن دولتیمحور مشترک ا ،اگر انقالب-
 .ن قرارداد قرار دارند؟!یا یدر کجا

ر در ین موضوع را مورد نظر قرار دادند، گفتند که الجزایکه ا یعرب یھا روزنامه
 یبیموضع گرفته است. ل ه قرارگرفته، چرا که عراق در طرف مغربیران و سوریطرف ا

از مشکل صدر، خود را وارد  ییو رھا ینیز به خاطر به دست آوردن رفتار خوب خمین
 ا کرده است.ین قضایا

ست، چون عراق به خاطر مغرب بر ضد یکننده ن قانع یعرب یھا روزنامه ی گفته
ر قادر یدا کند، الجزایمغرب پ سوی به یلیکند و اگر عراق تما ینم یریگ ر موضعیالجزا

ست، از مغرب یالیر سوسیت الجزایخواھد بود موضوع را با گفتگو حل کند و در نھا
 تر خواھد بود. کیبه عراق نزد یپادشاھ

شده است، اما  یقذاف یصدر باعث نگران ی هیدرست است که قض یبیاما درمورد ل
او در  ر شدنیگر قبل از درگیکدیوند دادن آنھا با یو پ ینیاو با جماعت خم یھمکار

از اشتباھات در تعامل آنھا با  یا مجموعه ی جهینت ین گرفتاریصدر بود. بلکه ا ی هیقض
ر یگر اسیکرده است، د یکه با قذاف ین تصور که صدر با توافقاتیگر بود. از جمله ایکدی

 یھا دند و کمکید یآموزش م یبیدر ل ینیون خمیان ذکر است که انقالبیشود. شا ینم
زاده  ن مسئله که صادق قطبیکردند و ا یافت میدر یاز حکومت قذاف یرمادیو غ یماد

 ست.ین یا دهیو پوش یز مخفیبود، چ یبا قذاف ینیاران خمیمسئول ارتباط دادن 



 طاعون    ٣٥٦

 

گونه که مراکز  قت را بارھا در زمان حکومتش اعالم کرد. ھمانین حقیران ایشاه ا
ن خبر ما در مورد یکردند. منبع ا یبحث م یزاده با قذاف از روابط قطب یغرب یاطالعات

ران بود یا ی ر امورخارجهیوز یزدیم یقت مذکور، کًال ابراھیزاده و ذکر حق صادق قطب
 .١دھد یون ما را آموزش میاز انقالب یبعض یبیکه گفته بود: ل

به خاطر  ینیاز انقالب خم یبیت لین نظر را که حمایگر، این علت و علل دیبه ا
رسد  ین مطالب نوبت میم... بعد از ایکن یو مشکل صدر است، رد م یاز گرفتار ییرھا

 دھد. یھا ارتباط م ن دولتیران را با ایکه ا یوندیپ یبه بررس

 هیسور -٦
و  یکل یبا رافضه را به شکل یرینص ی هیسور یکیجداگانه اسرار نزد یدر فصل

، ینیانقالب، خم ھبررن یم. بنابرایکرد یران را به طور خاص بررسیروابط آنھا با ا
 جه آمال و آالم و اھداف و اعتقاداتشان دریداند و در نت یعه میاز ش یھا را جزئ یرینص

ان یعیھمراه با ش یرینص ی هیندارد که سور یشگفت یجا  چیاست و ھ یکیکشور ھردو 
 کنند. یریگ ج موضعیخل ]ی منطقه[ضد عراق و  ینیون خمیلبنان و انقالب

 نیفلسطبخش  یسازمان آزاد
با رھبران انقالب  یبخش را به ھمکار یوجود دارد که رھبران سازمان آزاد یاسباب

ک یران از یمان شدن آنھا با ایپ ران واداشته است. از جمله؛ اختالف آنھا با عراق و ھمیا
 یھا از شاخه یھا که با بعض یشد که عراق یگر، باعث مید یه از سویسو و با سور

 رند.یشده و در تنگنا قرار بگ یمان شده بودند، دچار سختیپ سازمان بر ضد فتح ھم
ن است که مشکالتش را به یا یبخش برا یگر تالش سازمان آزادین علت دیھمچن

گرفتن پول و مساعدت تحت فشار قرار دھد.  یج انداخته و آنھا را برایگردن حکام خل
ھا شود و حکام  ینیفلسطاجات یاحت ی ج به طور عام وارد کنندهیخل ی نکه منطقهیتا ا
ن صورت ینباشند و در ا یرند که سازمان در لبنان نسبت به آن راضینگ یج موضعیخل

ران ین آنھا و ایب یگر یانجیم یبخش برا یج به صورت دائم به سازمان آزادیاھل خل
 ازمند خواھند بود.ین

                                                           
 .٤/١١/١٣٩٩ی  ، مورخه٢٦ ی ی ایرانی شھید شماره نگاه کنید به مجله -١



 ٣٥٧ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

االت یابر  یران به عنوان ابزار فشاریمانش با ایز، جنبش از پیا نیدر سطح دن
ن ینکه ایکند، تا ا یل استفاده میو اسرائ ییو اروپا یغرب یھا کا و دولتیآمر ی متحده
 ی درکناره ینیساختن دولت فلسط ت شناخته و در محققیھا آنھا را به رسم دولت

ن یشان کنند. به ھمیارین خاک، یاز ا یا ا گوشهیغزه  ی و منطقه یغرب ی رودخانه
ا بود یئت در دنین ھین، اولیبخش فلسط یسازمان آزاد ی ئت فرستاده شدهیخاطر، ھ

ئت بود. او به ین ھیاسر عرفات در رأس ایانقالب به تھران آمد.  یروزیکه بعد از پ
را  ینیبه او داشت و خم یادیز ی کرد و عالقه یم یمعانقه و روبوس ینیبا خم یراحت

 گونه مورد خطاب قرار داد:  نیا
ز یست.. انقالب ما نیران نیمردم ا یبرا یتنھا، حکومت رانیکه انقالب ا یبه راست«

م که یدان ین مرشد خود میگر و اول را به عنوان انقالب ینین ما امام خمیھست. بنابرا
ز قرار یدر قدس ن یران، بلکه اماکن مقدس و مسجداالقصیاو نه تنھا ا ی هیر سایدر ز

 .١»ردیگ یم
ران ینزد رھبران انقالب ا یگریف دبخش اھدا یبا سازمان آزاد ین ھمکاریھمچن

 ن آنھا عبارت بود از:یداشت که مھمتر
ن صورت که یاز سازمان، قبل از سقوط شاه. بد ینیروان خمیفراوان پ ی استفاده

 یھا ونیو کام یمال یھا داد و به آنھا کمک یسازمان به آنھا آموزش اسلحه و جنگ م
ن یدانستند که بھتر ینیروان خمیز پیداشت. بعد از سقوط شاه ن یم میاسلحه تقد

س قد یآزاد یبه آن پناه برد، ندا یعرب یکشورھا سوی بهدن یخز ید برایکه با یشعار
 ن را سر دادن است ...یو فلسط

مردم آشکار  یخود را برا یھا قت طمعیتوانستند حق یحاکمان قم و تھران نم
م و در نظر یپا برجا سازه یرا در سور یریم حکومت نصیخواھ یند: ما میسازند و بگو

ج و یان داده و خلیعین، عراق را به دست شین بردن صدام حسیم با از بیدار
 یدیو حکومت عب ]هیلیان اسماعیعیاز ش یا شعبه[عربستان را به قرامطه  ی رهیجز شبه

 م.یمصر برگردان یجا یرا به جا ]اند ان بودهیعیاز ش[

                                                           
 .٢١/٢/١٩٧٩گاردین  -١



 طاعون    ٣٥٨

 

ند. در یآن امـور برگز یو محتوا یبه مسمتواند، اسـم کارھا را با توجه  یعه نمیش
ن را آزاد ساخته تا امر و حکومت یم قدس و فلسطیخواھ یند که ما مـیگو ینتیجه مـ

 فتد.یب -ان از نظر خودشان یعیش یعنیدر واقع  - ن امتیآن به دست محروم
، یگونه که قبًال کسر کنند، ھمان یک میبخش را تحر یبزرگان قم، سازمان آزاد

کردند و عکس  یک میرا تحر ]ره در عراق بودندیمنذر که پادشاھان ح ی خانواده[ه مناذر
 ی هیوندند. رھبران سازمان تالش داشتند تا از قضین امکان ندارد که به وقوع بپیا

 ینین کارتر و خمیکا استفاده کرده و بیبه گروگان گرفته شده در سفارت آمر یھا پلماتید
 آنھا بسته شد. یبه رو ین کار با شدت و تندیانجام ا یکنند. اما درھا برا یگر یانجیم

ه ینکه از قضیوجود ندارد، مگر ا یچ طاغوت عربیدانند که ھ یم ینیون خمیانقالب
ن از یبخش فلسط یکند و رھبران سازمان آزاد یھا سوءاستفاده م ینین و فلسطیفلسط

اند.  ه درس عبرت نگرفتهین قضیھا از ا یناصرھا و  ستیھا و کمون یبعث ی سوءاستفاده
ر، ھمگام باشد، اگرچه یت مسید تھران تا نھاین سازمان آماده است تا با حکام جدیا
دا و بقاع را یص یزعتر، پل پاشا و کشتارھا ی تپه ی آنھا خاطره یبرا ]ینیاران خمی[

ھا غارغار  ینیفلسط یبرا یتا ک -عرفات  -ن جغد یم که ایدان یدوباره تکرار کنند. نم
 .کشاند؟! یکند و آنھا را به ھالکت م یم

 یبیل -٧
ران یکنند، معتقدند که روابط ا یمنطقه را دنبال م یاسیکه حوادث س یشتر کسانیب
ران، یشده است. چرا که ا یدچار دگرگون ینیدن خمی، بعد از به حکومت رسیبیو ل

 یبیل یاز صحرا یا صدر را در نقطهکنند که  یرا متھم م یر کشورھا قذافیلبنان و سا
 ا او و ھمراھانش را کشته است.یو  یزندان

د، اما نه یایبه تھران ب ]به خاطر انقالب[ک یتبر یعمًال تالش نمود که برا یقذاف
خواستند به صورت داوطلبانه  یز میھا ن یرانیاز ا یتنھا به او اجازه داده نشد، بلکه بعض

ران، آنھا را از یصدر به طرابلس بروند، اما حکومت ا یتظاھرات و جستجو ییبرپا یبرا
 داد و سپس اوضاع آرام شد. یز در لبنان روین ین کار بازداشت. حوادث مشابھیا

از  یبعض یپرده وجود داشت که صادق مھد در پشت ییھا مشخص شد که تالش
خ یتار ١٥١ ی المستقبل شمارهد به ینگاه کن(ھا  ش با روزنامهیآنھا را در گفتگوھا

 ی ز آشکار نشد، مانند رابطهیرازھا ن ین بعضیآشکار نمود. ھمچن )١٢/١٢/١٩٨٠



 ٣٥٩ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ن روابط وجود داشت. یدال بر ا یران، اما عالئمیاز رھبران انقالب ا یبا بعض یقذاف
 دگاه مشترک نداشتند.یک دیصدر  ی هیدر مورد قض یھمگ ینیون خمیانقالب

 یبرا )یبیر لیوز نخست(ن علل و اسباب، عبدالسالم جلود یا یتمام ی جهیدر نت
 ٥٥ یبیر لیوز د. به ھمراه نخستیران آمد، که دوازده روز به طول انجامیبه ا یدارید

 یو اعضا ییایبیئت لین ھیبسته ب یپشت درھا یا ھم آمدند. در جلسه ییایبیمسئول ل
ش از یان داشت که بیب یجلود سخنان -ینیحزب خم -یاسالم یحزب جمھور یاصل

م تا یا نجا آمدهین ایا ی... ما برا«ن بود: یسخنان او ا ی د. از جملهیک ساعت طول کشی
م نقش م تا اسالیقرار دھ یقیک و حقیاستراژ یمان و قراردادیدو انقالب را در پ

 .»ساز خود را شروع کند تمدن
که انقالب ما برپا شد،  یھنگام«را رد کرد و گفت:  یت عربین بحث قومیاو ھمچن

از اعراب ما را مورد سرزنش قرار داده و گفتند  یاست. بعض یاسالم یم که، آن انقالبیگفت
 .»بود یم، چرا که انقالب ما اسالمیرفتی!! اما ما آن را نپذید انقالب قومیید بگویبا

ع در لبنان اشاره کرد و گفت کشورش به خاطر یسپس به روابط خوبشان با تش
کند..  یم یداریتون در جنوب لبنان را از آنھا خریکردن آنھا، توتون و تنباکو و زکمک 

 سپس گفت: 
از  یشوند برضد بعض یقدرت واحد یعه و سنیم که مسلمانان شیا ما گفته«

ا ھ یحیکا و مسیا و آمریمردان دن ھا و دولت ستیونیھا در لبنان، چرا که صھ یحیمس
 »ھا آنھا را از سالح دور سازند. ینیفلسط خواھند ضمن محو کردن انقالب یم

م تا یکرد یم یداریتون را در جنوب لبنان خریما توتون و ز«ن گفت: یاو ھمچن
  .»میکمک کن یداریساکنان آنجا را بر پا

 برداشت و گفت:  یسپس جلود، پرده از راز مھم
به ارث ن یو حس ید، چون شھادت را از علیروز شدیپ ]رانیون ایانقالب یا[شما «
م. یباش یه میر دولت فاطمیه تحت تأثیرین راز قوت شماست. ما در جاھید و ایا برده

ر یع نسبت به سایم و مذھب تشیین مردمان به آنھایتر کیم، اما نزدیستیعه نیاگرچه ش
 .»تر است شرفتهیتر و پ یمذاھب مترق

ن ید ایرا گزارش نمود و شا یخصوص ی ن جلسهیاز اسرار ا یالوطن بعض ی روزنامه
شتر یاطالع ب ین جلسه حضور داشت. برایبود که در ا یعرب ی روزنامه، تنھا روزنامه

 .١٩٧٩سال  یخ اول ماه ژوالین روزنامه در تاریا ی صادر شده ی د به شمارهیمراجعه کن



 طاعون    ٣٦٠

 

ون طرابلس در یرا گفت که انقالب ین بود که او کالمیمھم در سخن جلود ا ی نکته
به آن اعتراف  یو عموم یخود در جلسات علن یھا و صحبت یرسان اطالع یھا دستگاه

ھا،  ستیونیصھ«ن قسمت از سخن او که گفت: یو اذعان نکرده بودند. مثل ا
ن، ین بردن انقالب فلسطیخواھند ضمن از ب یھا م یحیکا و مسیا، آمریمردان دن دولت

دارھا و ید یبا پاپ و نصار یقذاف ن حالیدر ع» آنھا را از سالح به دور سازند.
 اند. گر داشتهیکدیتقارب با  سوی به ییھا ھا و دعوت یھمکار

ن نکته است که یتر، اعتراف جلود به ا و در واقع مھم یمورد نظر بعد ی نکته
تر از  یع مترقیمان دارد که مذھب تشیه است و او ایر دولت فاطمیحکومتش تحت تأث

 ین است که آنھا شھادت را از علیا ینیون خمیانقالب یروزیر مذاھب بوده و سبب پیسا
 .اند!! ن به ارث بردهیو حس

اد ی یه که جلود از آن به عنوان دولت فاطمیدیدر مورد دولت عب یوطیاما امام س
 .»یدیعب ]دیو پل[ث یدولت خب«د: یگو یگونه م نیکند، ا یم

آنھا چھارده نفر متخلف «د: یگو یگونه م نین دولت ایدرمورد حکام ا / یامام ذھب
 .»فهیبودند نه خل
ن مسلمانان از جمله ی، ھمچن٥٢٤ص  یوطیامام س یخ خلفاید به تارینگاه کن

 اند. کافر بوده است، اجماع کرده یدیعب ینکه دولت باطنیسلف صالح امت بر ا
که گوید  می کند و یرا انکار م ج سنت رسول الله یچرا معمر قذاف ]یبه راست[ -

شان، به یند، چرا که صلوات بر ایبگو یثیحد ج ست، مسلمانان از رسول اللهیز نیجا
 .اند؟!! شان بشر و انسان بودهیکه ا یشان است، در حالیم ایعبادت و تعظ یمعنا

او را  ییایتالیا یا که روزنامه یھنگام ین است که چرا قذافیگر ما از او ایسؤال د -
که از او سؤال کرد که  یوصف را قبول کرد؟ و ھنگامن یف کرد، ایصحرا توص یبه نام نب

نبوده، مگر  یامبریچ پیا او چوپان گوسفند بوده است، در جواب گفت: بله، چرا که ھیآ
 .نکه چوپان گوسفند بوده است!!یا

کند. حاکم  یحرکت م یدیر حکومت عبیدر مس یم که قذافیدانست ]نهیبه ع[
» مصحف منفرد«به نام  یمردم مصحف ینمود و برا یقرآن را ملغ ]حکم به[ یدیعب

» کتاب سبز«کتابش با عنوان  یساخت و برا یز سنت را ملغین یوضع نمود. قذاف
 تر است. تیم با اھمیروانش از قرآن کریقرار داد که نزد پ یگاھیمکانت و جا



 ٣٦١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

 یھا مساجد و دستگاه یکند و بر خطبا یرا انکار م ج که سنت رسول الله یاز کس
م یست که قرآن کرید نیکند که به آن استدالل نکنند، بع یخود، فرض م یرسان اطالع

 د.یز انکار نمایرا ن
ان اسالم را ید نبوده است که داعیو حکومتش، از او بع یبعد از ثابت شدن کفر قذاف

 ست کهید نیھا را تحت فشار قرار دھد. بلکه از او بع بیبازداشت و واعظان و خط
 سردھد.  یپرست از وطن مھابا سخن بی

، نفت خود را به ١٩٧٣جنگ  ی جهی، قول دادند که درنتیعرب یھا که دولت یھنگام
 ن قول عمل نکرد.یبه ا یغرب صادر نکنند، قذاف

کا و مصالح آن کشور در یآمر ی االت متحدهیست که اید نین از او بعیھمچن
اش  یرسان قرار داده و در دستگاه اطالع ]ییویسنار ی[ را مورد حمله یعرب یکشورھا

 د.ین روابط را با آنھا برقرار نمایتر د، اما درپشت پرده، محکمیآن را اعالم نما
حکومتش را  یو اعتقاد ینین است که او ابعاد دیحات جلود اید در تصریجد ی نکته

ا به خاطر ع ریھا ھستند و تش یدینکه آنھا متأثر از عبیان و روشن نمود. ایما ب یبرا
 دانند. یر مذاھب میبودن، برتر از سا یمترق

خواسته با  یم د که اویحکومتش دفاع نموده و بگوتواند از جلود و  ینم یکس
 یحات او، فقط خطا و اشتباھینکه تصریا اید، یمداھنه و سازش نما ینیون خمیانقالب

ت حکومتش را کشف یاو ھونکه یھا، بعد از ا نگونه دفاعیبوده که از او سر زده است ... ا
 ر قابل قبول است.یغ یلینمود، تأو

ن دو یروابط ب ین موضوع سبب شد که حکومت تھران خواستار برقراریقطعًا، ا
نکه یدار جلود و بعد از ایم بعد از دین تصمیر شود. ای، در سطح سفیبیران و لیکشور ا
 و ارکان حکومتش داشت، گرفته شد. ینیبا خم یدار خصوصیچند د

را، چگونه  یبیمسلمانان ل یم، بعد از این قذافیدان یه نمـم کییگو یگر میبار د
روان ید، درنظر پینما یرا انکار م ج ر خواھد کرد زیرا وقتی او سنت رسول اللهیلگـافـغ

 کند. یدا میتر به آنان پ کینزد یا ، وجھهینیخم
م و یھا ھست یفاطمکه متأثر از گوید  می س حکومتشیکه از زبان رئ ین وقتیھمچن

ان و سخنرانان مسلمان را تحت فشار یتر است و داع کیعه به ما از اھل سنت نزدیش
یباعث م[د یگشا یاز ترس و وحشت م یدر یدھد، در برابر ھردسته و مذھب یقرار م

 .]شتر نامعلوم باشدیما ب یبرا یبیمسلمانان در ل ی ندهیشود که آ



 طاعون    ٣٦٢

 

 یعیش یدیعب ]مذھب[کند که به  یا اعالم میکند؟  یفردا، قرآن را انکار م یا قذافیآ
. کنند هآلود را  یبیل یکند تا صحرا یران استقبال میات و مراجع ایکند و از آ یدعوت م

 .١بوده است یدعوت سنوس خاستگاه صحرای لیبی که
ارانش یا به تمام یحل مشکل صدر، ارائه دھد؟ آ یرا برا یراھ یا ممکن است قذافیآ

کنند، ظاھر و آشکار  یھا آن را اجرا م که طاغوت ینکه صدر را به روشیا ایدھد؟  یه مید
ن یب ین ھمکاریاز داخل ا یکند که چه اتفاق ینیب شیتواند پ ینم یسازد؟ کس یم

 د، رخ خواھد داد.یجد یھا و قراردادھا مانین پیھا و ا دولت

 ریالجزا -٨
بوده  یه، حافظ اسد، قویسور یریس جمھور نصیبا رئ» نیبومد یھوار«روابط 

ز، یر نید الجزایس جمھور جدید رئین روابط اسد با بن جدیاست. بعد از ھالکت بومد
 مستحکم بوده است. یروابط

ن یمکرر ب یدارھا و رفت و آمدھاین دو کشور دیاستحکام روابط ب یھا از نشانه
 یدارھایاز تعدد دا یو دن یعرب یھا از روزنامه یادیدو کشور است. تعداد ز ]سران[

 کردند. یم یر، ابراز شگفتیحافظ اسد از الجزا
د نکردند و ییدارھا تأین دیرا در پشت ا یمانیھا وجود ھرگونه پ ن روزنامهیاز ا یبعض

از  یبه فرانسه رفت، بعض یا جراحیو  یضیکه حافظ اسد به خاطر دو ماه مر یھنگام
رو نکردن ھدف [ه یر با توریحافظ اسد از الجزا یدارھایان داشتند که دیھا ب ن روزنامهیا

به  ]مداوا ی و با بھانه[ ین خاطر به صورت ِسریھمراه بوده است و به ھم ]خود یاصل
گاهیفرانسه رفته است تا از اخبار الجزا  ی ر مستعمرهیم که الجزایدان یم[تر شود.  ر آ

 .]فرانسه بوده است
ر، یس جمھور الجزایدند، رئیبه منصب حکومت رس ینیون خمیکه انقالب یھنگام

ن آن دو یب یدوست یھا مانیدار، پیق چند دیت شناخت و از طریعًا آنھا را به رسمیسر
کارکنان سفارت  یریگ شاخ تونس و گروگان یایر در قضایکشور شکل گرفت و الجزا

 ران را گرفت.یان، طرف ایکا درتھران توسط دانشجویآمر

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

 داده است.



 ٣٦٣ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ران، در یا ی ر امورخارجهیوز یزدیم یر و دکتر ابراھیوز خستمھندس بازرگان ن
ن سالروز انقالب یست و پنجمیر به مناسبت بیمراسم جشن برگزار شده در الجزا

 ینسکیافت و دکتر برژین جشن حضور یز در ایکا نین، آمریر، حاضر شدند. ھمچنیالجزا
 یاز آن کشور فرستاد. از کشورھا یندگیکا، را به نمایس جمھور آمریمشاور کارتر رئ

 اسر عرفات و... حضور داشتند.ی، یز، حافظ اسد، معمر قذافین یعرب
و  یکا با ھم در آنجا به صورت تصادفیآمر ی الت متحدهیران و ایا حضور ایآ یبه راست

 .بوده است؟! یقبل ی گونه برنامه و نقشه چیبدون ھ
ھا  یر و بدویعشا یدر مراسم عروس ]ُحّضار یزیر و بدون برنامه[ یحضور تصادف

 ست.ین مسأله وارد نیھا ا در سطح دولت یافتد، اما در مراسم یاتفاق م
که مردم  ییاز کشورھا یکیران و سران ین سران انقالب ایب ییدارھایر دیدر الجزا

ست که یداد و درست ن یو استعمار کشاند، رو یلیش از ربع قرن به ذلیکشورش را ب
و [دارھا خبر نداشته است. چرا که بازرگان عضو فعال ین دیاز ا ینیگفته شود، خم

ئت ین مجلس از ھیبود و ا ]شورای انقالب[ران یانقالب ا یرھبر شورای ]ی برجسته
 تر بود. ز مھمیران نیوز

ون عرب، حافظ اسد و ھمراھانش با ین انقالبیب ییدارھاین شکل، دیبه ھم
م که یبکن یبیم که صحبت از اکاذیستیرفت. ما در صدد نیصورت پذ ینسکیبرژ

ارانشان را در یشان و یھا که انقالب یکنند، کسان یون عرب از آن بحث میانقالب
جمھور  سین رئیرا که ب یم پلیگو یاند و با صراحت م ورک پرورش دادهیویواشنگتن و ن

 .م!یدان یکند، نم یه، ارتباط برقرار میسور یریران و نظام نصیر و انقالب ایالجزا
م تا آن یسپار یزمان م ]گذر[م، آن را به یدان ین ارتباط را نمیقت ایو چون حق

ھا و  نشانه یم بعضیتوان یم روشن کند. اما مییم کشف نمایرا که ما نتوانست ییزھایچ
 م.یکن یآثار را بررس
وجود ندارد  یا عهیقا شین است که الحمدلله در شمال آفریھا ا ن نشانهیا ی از جمله

 ییبرپا یبرا یعه در قم، مشھد، نجف و کربال تالش پرشتابیش یو متأسفانه رھبر
در  ییھا، انجام کارھا ن تالشیا ی دھند. از جمله یع در آنجا انجام میتش یھا ستون

 ب مذاھب است.یمصر تحت شعار تقر
 ]گرفتنبه دست [شوند،  یکه دشمنان اسالم از آنجا وارد م یین سنگرھایرتریخط

که  ینظام ی است. کمال آتاتورک، ھمان فرمانده یاسالم یکنترل ارتش در کشورھا
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اش، غافل سازد،  یونانی یھا ا حقهیش و یھا ن انجام حقهیتوانست مسلمانان را در ح
د و یلغو گرد یه تمام شد، خالفت اسالمینکه کار او در ترکیم و بعد از ایا فراموش نکرده

را بر مسلمانان فرض  ینید یت و بینار زده شد و الحاد و علمانعت اسالم کیاحکام شر
ان یھودی ]طائفه[توز از  نهیک یھودیک ید که او یام ثابت گردینمود. بعد از گذشت ا

 .دونمه بوده است!!
 یبیس جمھور لیرئ یر و معمر قذافیس جمھور الجزاید رئیم که بن جدیدان یما نم

عباس، پادشاه مصر و  ید قداح که در زمان بنیفرزندان عبا از یھا  یدیعب یایاز بقا
ھستند که ھمچنان در مغرب  یانیھودی یاینکه بقایا ایا نه و یباشند  یمغرب بودند، م
م و یساز ین احتماالت، سخن را طوالنیا یدھ م که در شکلیخواھ ینفوذ دارند. نم

دارد  یان میاش ب و فرستادهر یکه از زبان سف -یقذاف�از آنھا  یکیم به یکن یبسنده م
 ترند. کیعه به آنھا از اھل سنت نزدینکه شیھا متأثرند و ا یدیکه آنھا از عب

 یکشورھا ید حساس شدند. نگرانین قرارداد جدینسبت به ا یعرب یاز کشورھا یبعض
ن یا یدولت یھا ن در روزنامهیو بحر یعرب ی ت، عراق، قطر، امارات متحدهی، کویسعود

 ه منعکس شد.یتیاسه الکویو الس یالحوادث، الوطن العرب ی مانند روزنامهکشورھا 
ن جبھه متشکل بود از: یگرفت. که ا یشکل م ید عربیمان جدیک پی ]جیبه تدر[
براساس  یجنوب منی. دولت یجنوب منین و یبخش فلسط ی، سازمان آزادیبیه، لیسور
 ین روابط به خاطر شوروینکه ایاران در ارتباط بود، تا یوندھا با دولت ایاز پ یبعض

 کرد. ینینش ن جبھه عقبیاز ا یز به آسانین دولت نیافت و ایان یپا
س یکه رئ یبه روابط یا د اشارهیم، بایقا داریکه در مورد شمال آفر یدر بحث

م. در یساخت، داشته باش یران مرتبط میرا با رھبر انقالب ا ی، صادق مھدیسودان
ن کارتر و یب ی واسطه یم که صادق مھدیگفت» رود؟ یم ران به کدام سویا«بحث 

دار کرد و بارھا یران دیدر زمان اقامتش در فرانسه بود. او بعد از سقوط شاه از ا ینیخم
 ی که با مجله یین درگفتگویکرد. او ھمچن در آنجا مالقات یرانین ایا مسئولب

تھران بوده است. او در ن واشنگتن و یب ی داشت اعتراف کرد که او واسطه ١المستقبل
ان کرد ی) داشت، ب١٠/١/١٩٨٠ا (ترجمه یتانیمز بریتا ی که در مجله یگرید یگفتگو

ک اختالف ین اختالف یه است و ایت فقیوال ی در مسئله ینیکه تنھا اختالفش با خم

                                                           
 .م١٢/١/١٩٨٠در تاریخ  ١٥١ی  شماره »المستقبل« -١



 ٣٦٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

 ی بر سر مسئله ین مذھب اتفاقیاست چرا که در ا ]عیدر مذھب تش[ط و گسترده یبس
 ه اعتقاد نداشت.یت فقیبه وال یعتمداریشر ]به عنوان مثال[ه وجود ندارد. یت فقیوال

را اجرا خواھد کرد. آنچه که ما از آن  یا در سودان نقشه یمشخص شد که صادق مھد
ن آنھا یب یاسیس یھا ز ارتباطیان مسلمان و نیع از غفلت داعیتش ن است که اھلیم اینگران

مان دارند، استفاده یارانش در سودان به آن ایکه  یو اعتقادات خود مھد یو صادق مھد
 ابند.یدر سودان ب ]فاسدشان[د یانتشار عقا یرا برا یکرده و مجال و فرصت

ر یاز خبر ز ]ن بخشیھم[»  مان و قرار مشکوکیپ«چند روز بعد از نوشتن بخش 
گاه شد  یجمھورن یب یگزارش داد که توافق» هیتیالوطن الکو« ی م: روزنامهیمطلع و آ

ن ین صورت گرفت. که ایمابیاز روابط ف یدیران بر سر گشودن دور جدیو انقالب ا یبیل
 باشد. یصدر، م یموس یاختفا ی ن دو کشور، خصوصًا حادثهیتوافق فراتر از مسائل معلق ب

تخت دو کشور و در یر در پای، سبب تبادل سفیرسم ین آغاز روابط در سطحیا
 دو طرفه منعکس خواھد شد. یگفتگوھا ی توسعه ز درین یمردم یھا سطح گروه

دار سه ھزار جوان ید ی نهیصورت گرفت که بر طبق آن، زم ینه، توافقین زمیدر ھم
از  ییایبیدار سه ھزار جوان لیدر بھار و تابستان و در مقابل د یبیل یاز جمھور یرانیا

 ران فراھم شد.یا یاسالم یجمھور
بوده است که  یبیل یاز سو یتوافق فکر و تالشن یان نمود که این بیالوطن ھمچن

شمس  یبه ھمراه دکتر عل یبیدو در حکومت ل ی عبدالسالم جلود، مرد شماره
دار کرده یگذشته د ی ، در ھفتهیبیل یت که از جمھوریران در کویر ای، سفیاردکان

 بود، مطرح کرده است.
تبادل جوانان دو کشور ن شد که مقدمات یم بر این موضوع، تصمیا یبعد از بررس
 ن دو ملت گردد.یمستحکم ب یوندھایپ ین سبب استحکام و برقراریفراھم شود تا ا

نده به تھران برود تا طرح یآ ی شمس در ھفته یمقرر شد که دکتر عل نیھمچن
ش را یدارھایج دید و نتاین دو کشور را وضع نمایمستحکم ساختن روابط ب یبرا یینھا

 .١ن کار شروع شده استیرًا ایضه کند. که اخج عریخل یھا به دولت
از [عه یش یھا که گروه یبرقرار است. ھنگام یبیران و لین ایب ین روابطیبنابرا

را به لرزه در  یبیدارند که عقل نوجوانان در ل یشوند، افکار یوارد طرابلس م ]رانیا

                                                           
 .٢١/١/١٩٨٠الوطن  -١
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جز کتاب سبز  ]یتفکرات[ فرستد، یم ]رانیبه ا[ یکه قذاف یآورد. اما جوانان یم
 کند، ندارند. یرا انکار م یث نبویرا که احاد یقذاف یھا و خطبه )یقذاف ی نوشته(

که  یدر سخنان یقذاف«ر را درج نمودند: یھا، خبر ز ی، خبرگزار٥/٢/١٩٨٠در 
 ینین او و خمیب یکیان نمودند گفت: روابط نزدیاز آن را ب یقسمت یبیل یھا یخبرگزار

ن یھمچن ین خبرگزاریرا ذکر ننمود. ا ]آن یو معنا[ یکین نزدیبرقرار است، اما او نوع ا
در طرابلس در شب گذشته گفته بود  یانقالب یھا گروه ی ن قول او را که در خالل جلسهیا
 - صدر یابوالحسن بن - رانیس جمھور منتخب اینکه رئینکه او بعد از ایان کرد و آن ایب

 .»دار خواھد کردیران دیند، از ایران بنشیا یجمھوراست یر یبه کرس
 یروح ی که عالقه یکس - ینیبا امام خم یطوالن یداریگفت که او منتظر د یقذاف

 است. - با او دارد یخاص یکیو نزد
 یرا به خوب -زاده د صادق قطبیران، سیا ی ر خارجهین اضافه کرد که وزیاو ھمچن

س بوده یدر زمان اقامتش در پار ینین او و خمیاتصال ب ی شناسد، چرا که او حلقه یم
خود را به انقالب  یو معنو یمال یھا ک سال قبل از سقوط شاه کمکیاز  یبیاست و ل

 ل داشته است.یگس یاسالم
 یعرب یکشورھا یصدر در سخنان یه چند روز قبل ابوالحسن بنـان ذکر است کـیشا

بود که آن را  ییاز معدود کشورھا یبیخود قرار داد، اما ل یھا صحبت ی را مورد حمله
 ز نمود.یش نیاستثنا کرده و بلکه آن را مدح و ستا



 

 

 

 :فصل پنجم
 بسامان داخلی و فرار مغزها اوضاع نا

 و فرار مغزها یاوضاع نابسامان داخل
نکه سپاه یران را منتشر ساختند و ایاخبار فرار مغزھا از ا یرانیا یھا روزنامه

 ران ھستند.یبه خارج از ا یعلم یمسئول فرار استعدادھا یپاسداران انقالب اسالم
از پزشکان،  یادیز ی ح دادند که عدهیھان توضیاطالعات و ک ی دو روزنامه

اند و اضافه نمود که  د دانشگاه، تھران را ترک کردهیپزشکان و اسات دانشمندان، دندان
وسته از صدمات وارده بعد از ی، پینیاز رھبران د یاز وزرا و دولت مردان و بعض یبعض

 دھند. یانقالب به کشور، در اثر خارج شدن مغزھا و استعدادھا ھشدار م
ھا، بر باال گرفتن خروج افراد از کشور و  ھای روزنامه قبل گزارش ی از چند ھفته

در را ھا  ش مھاجرتین افزایھا ا مملکت متمرکز شده است. روزنامه رات آن بر وضعیتأث
با حکومت  یکه متھم به ھمکار یکسان یو پاکساز ییق و بازجویات تحقیی عمل جهینت

 دانند. یاند، م شاه بوده
ان بعد از انقالب از ـنفر آن ٥٠٠٠پزشک،  ١٤٠٠٠ات گفت: از ـاطالع ی روزنامه

د: یگو یاست م ینیھان که از طرفداران خمیک ی هاند. روزنام ارج شدهـکشور خ
ا استاد ـاز آنھ یدندانپزشک که بعض ٢٠٠دانند که حدود  یم یساز پاک یھا گروه

ن اضافه کرد که یاند. ھمچن ران را ترک کردهیچند ماه گذشته ا یباشند، ط یدانشگاه م
 ران است.ی% دندانپزشکان در ا١٠ن رقم معادل یا

ن اتفاقات یچگونه ا[را مطرح کرد که  ینه سؤالین زمیا ن دریامه ھمچنـن روزنیا 
ج یدانند که دانشمندان به تدر یم یھای پاک ساز دسته ]دھد که در حالی روی می

قرار دارند، به  یعلم یز که در سطوح باالید دانشگاه نیکنند و اسات یکشور را ترک م
 ١ند.س کنیکنند تا در آنجا تدر یاستعمارگر ھجرت م یکشورھا

 د: یگو یم» تورینس مانین سایستیکر« ی در روزنامه» مکوید تین«
                                                           

 .٥/٨/١٩٧٩خبرگزاری رویترز  -١



 طاعون    ٣٦٨

 

داشته باشند که  ییھا تیموفق یرانین صفوف کارکنان ایاند درب گراھا توانسته چپ«
 » کند. ید میاست که دستگاه حکومت را تھد یک بمب ساعتین به مثابه یا

 :ر حاصل گشته استیج زیر نتایاز تحوالت اخ
مت ین قیده است. ھمچنیدرصد رس ٥٠تا  ٢٠و تورم به حدود  یکارینسبت ب
د محصول در یدر اوج است، اما تول یاسیس یھا تیبًا باال رفته است. فعالیگوشت تقر

شتر حاالت یدر ب یاد کرده و حتیھا را ز د حقوقین قرار دارد. حکومت جدییسطح پا
را  ]یادیز یھا و پول[ا از سودھ یزانیش از دو برابر کرده است و به کارمندان میب

ند، یگو یست میز کم نیھا که تعدادشان ن پلماتیاز د یا اختصاص داده است، اما عده
رفته یان پذیگراھا پا سم به خاطر مصالح چپیالیبا امپر یبر دشمن یمبن ینیشعار خم

صاحب آن است، از ورود افراد  اھل چکسلواکیاز افراد  یکیک کارخانه که یاست. در 
  ١از مقاله بود. یا که نقل شد، خالصه یزین چیبه عمل آمده است. ا یریجلوگ روحانی

 یانقالب و اوضاع داخل
ران صورت داد که یا یاز اوضاع داخل یک بررسی یگل آلمان غربیراشپید ی روزنامه

ند، یگو یران سخن میھا که از ا شتر روزنامهیبرخوردار است. چون ب یت خاصیاز اھم
نجا یرا در ا ین بررسیاز ا یا ن خالصهیرند. بنابرایگ ی، مین بررسیاز امعلومات خود را 

 م: یآور یم
ذ یھا در تنف شود. بانک یده میگر شنیراک، بار د )ییکایآمر( یقیموس یسر و صدا«

بزرگ  یھا زنند. در ھتل یز از استفاده از دالر سرباز میبر پرھ ی، مبنینیدستور خم
 رد.یپذ یمکا صورت یمعامله با دالر آمر

ن یس و فولدن ھلند به ھمراه داشت، به دنبال ایئ، فرانک سویاز افراد ھلند یکی
ل کند، اما فقط دالر مورد درخواست ھمه یبود که آنھا را به تومان بدون پشتوانه تبد

 بانک فرودگاه تھران. ی در شعبه یاست، حت
م، متوجه یافکن یم یک سال از انقالب، نظریران، بعد از گذشت یکه به ا یھنگام

ن آمده است. ییشت به شدت پایروبرو است و سطح مع یم که با وضع بد اقتصادیشو یم
 یختگیگس ن از ھمیکاران افزوده شده است. ھمچنیاب شده و بر تعداد بینا ییمواد غذا
 رود. یدولت به شمار م یبرا ید آن، خطر بزرگیشد یھا چ و تابیو پ یاسیاوضاع س

                                                           
 .٢٦/١٢/١٩٧٩ھای عربی  روزنامهی  ترجمه -١



 ٣٦٩ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

ون خانه را در یلیاش، دستور ساخت پنج م یریوز بازرگان در زمان نخست یمھد
ر مردم با آن روبرو یحل مشکل مسکن، که طبقات فق یران برایا یتمام شھرھا

به مصالح  یابینبود و دست یھستند، داد. اما با کمال تأسف، اعتبارات دولت کاف
 ار دشوار بود.یمان، آھن و آجر بسیاز جمله س یساختمان

متشکل از  یانقالب ی ک شبکهی ینیران خبر دارند که خمیدر ا یتعداد کم
د حکومت حزب بعث عراق یین شبکه به تأیل داده است و ایطرفدارانش در عراق تشک

قبل از [ ینیاران خمیدارند.  یابی ران دستیشتر نقاط ایده است و به بیدر بغداد رس
انقالب را  یل الزم برایاموال و وسا گشتند و ھمچنان یران میدر تمام نقاط ا ]نیا

ن به فقرا در ساختن یساختند. آنھا ھمچن یآن آماده م یکردند و مردم را برا یع میتوز
 ینیاران خمیا امروز ـکردند. ام یجوان کمک م یھا زوج یل براید وسایخانه و خر

 محتاج کمک کنند. یھا ان و خانوادهیتوانند به دانشجو ینم ]یحت[
ادامه دارد. کارخانجات  یر نزولین سیده و ھمچنان ایکارخانجات به نصف رسد یتول

ل نداشتن یز به دلیخودرو ن یھا د کارخانهید ندارند و تولیتول ید کفش، چرم برایتول
 افته است.یھزار کاھش  ٥٠ھزار خودرو به  ١٠٠قطعه از 

ز پر شده یھا ن ابانیمند ھستند. خ سود گله یفروش و کم و دیتاجران از نبود خر
شان در خانه ندارند. در یھا با خانواده ییارویبه رو یکه رغبت یکاریاست از جوانان ب

 شده است. ١٩٧٦روت در سال یو ب ١٩٢٩ن در سال یکل اوضاع مانند وضع برل
ایستگاھھای قطار در اثر رکودی که در تھران وجود دارد مأوی و پناھگاه آوارگان 

 یکه در زمان پھلو یم، در حالیکار داریون نفر بیلیم ٨/٣ رانیروز در اام شده است.
 .فروختند ھای کھنه بر تن داشتند وسایل آمریکایی می ھای کوچک نیز که لباس بچه

ا به علت یکار و یجوانان ب ی از ترس سرقت و حمله یتجار یاز بازارھا یمیھمواره ن
ز که در بازارھا ین یاست و کساناند بسته  ران خارج شدهینکه صاحبان آن موقتًا از ایا

 یلیروبرو ھستند که حقوق و دستمزد خ یانیاز کارجو یمیل عظیاند، با س مانده یباق
 خواھند. یم یکم

ست. در روز روشن منازل ید نیت بعیع نسبت جرم و جنای، رشد سریین فضایچن در 
ک روز، دو بار ی ن دریبنز یھا گاهیاز جا یکیشود. به عنوان مثال  یھا غارت م و مغازه

 مورد سرقت قرار گرفت.



 طاعون    ٣٧٠

 

دزدان مسلح به انواع  یند که ھمگیگو یاند، م که مورد سرقت قرار گرفته یکسان
ش ی% افزا٣٠مت آنھا یکه ق ییدن مواد غذایقدر که به دزد گوناگون سالح بودند و آن

 گر نداشتند.یسرقت اموال د یبرا یص بودند، تالشیداشت، حر
[که مؤثر بر بازار آنھا  یاب شده و ھر اتفاقیمانند برنج و شکر نا یاساس یکاالھا
ران یا اـکا در اثر توافق بیاگر آمر یخواھد داشت. حت یدر پ یر وحشتناکیباشد]، تأث

روبروست. چرا  یادیالت زـا مشکـب یین مواد غذایران را لغو کند، تأمـیمحاصره بر ا
کند.  یت نمیاـز کفیموجود ن یو انبارھاات الزم را وارد نکرده ـاجیه دولت احتـک

کشت نشده  یاسی، به دنبال اتفاقات سیکشاورز یھا نیچھارم زم  کین یعالوه بر ا
نده روبرو خواھد یسال آ یبزرگ در محصوالت کشارز یران با مشکلین، ایاست. بنابرا

 خواھد داشت. یدر پ یمیشد که عواقب وخ
ھستند که مسلح  یشود و آنھا جوانان یه مدید یدیران گروه و صنف جدیامروز در ا

 یس برابریپل یروھایا نـباشند و از نظر تعداد ب یم یانـو آلم ییکایآمر یبه رگبارھا
ن در یاند. ھمچن ھا مسلط گشته ابانیکنند. آنھا عزم خود را جمع کرده و بر خ یم

معادل دو  یا انهیاز آنھا درخواست حقوق ماھیک  ھر کنند. یز دخالت میگر نید یکارھا
ن درجات پرداخت ین حقوق در حال حاضر به باالتریکه ا یھزار مارک را دارد. در حال

د. یان سال گذشته، تعداد آنھا، تنھا در تھران به ده ھزار فرد مسلح رسیشود. در پا یم
 شود. یده مید یادیز یمنف یتخت نمودھایپا یھا نابایدر خ

روز افزون و کمبود مواد  یو تورم مال یکاری، بیادار یدگیپاش ن، از ھمیبنابرا
که تاکنون  ید وجود دارد. حکومتیاست که در برابر حکومت جد ی، مشکالتییغذا

 یخوان و ترانه ینما و رقاصیو س یغرب یقیکه با موس ییکرد نسل نوینتوانسته است بر رو
ن اکران را در یرشتیب» حالت حصار« یلم فرانسوین فیر بگذارد. بنابرایخو گرفته است، تأث

ھا  ان دختر مدارس و دانشگاهیتھران داشت. چرا که از دانش آموزان و دانشجو ینمایس
اه خود را که به منظور ابراز احساس نسبت به انقالب به سر یخواست که چادر س یم

 .»جوالن دادن در بازارھا باز گردندو  ییاروپا یھا اند، درآورند و به ھمان لباس کرده
بار مصارف حرکت  ینیکه سنگ یانیکند: تاجران و بازار یروزنامه اضافه من یا
ھا و  رسد، کمک یھزار نفر م ٩کشند و تعدادشان در تھران به  یرا به دوش م ینیخم



 ٣٧١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

د، آنچه را که آنھا یاند. چون حکومت جد خود را متوقف کرده یھا مساعدت
 .١خواستند، محقق نساخته است یم

از کشور  یعلم یھا لیھا و پتانس ییدر مورد فرار مغزھا و توانا یرانیا یھا روزنامه
 اگرش عنوان کردند. یو تفت ییات بازجویش عملین رفتن را افزایخبر دادند و سبب ا

 کردند. ینشان را ترک نمیخود را داشته باشند، سرزم یھا یتوانستند آزاد یدانشمندان م
نکه یان کردند و ایرا ب یاقتصاد یورشکستگن اوضاع نابسامان و یھا ھمچن روزنامه

داشته  یر صعودیس یت و راھزنیش است و نسبت جرم و جنایکاران رو به افزایتعداد ب
پاسداران انقالب، مملؤ شده است از دزدان و  یھا و پادگان یحکومت یھا است. دستگاه

خود  ی مغازه یلیداران مجبور به تعط از مغازه یادین علت تعداد زیکاران... به ھم تبه
 اند. از ترس سرقت شده

ک سوم پزشکان آن به خاطر صدمات یکرد که  یزندگ یشود در کشور یچگونه م
 اند؟ از انقالب از کشور خارج شده یناش

 یتآمر و دستور دادن به کشورھا یونش به جایو انقالب ینیست که خمیا بھتر نیآ
بِد  ین فضایا یجھان اسالم به بررس یاز کشورھا یادیه و تعداد زیج و عراق و سوریخل

 موجود در کشور خود بپردازند؟
ن اوضاع یم به مردم، به عنوان جانشیخواھ یکه م یا ین است انقالب اسالمیا ایآ

 ی، در حالینیون خمینکه انقالبیم؟ با وجود ایدر جھان اسالم، ارائه دھ یفاسد کنون
از اسالم ارائه  یبد و زشت ی دارند، چھرهکنند، که قصد  یتظاھر به دعوت به اسالم م

 .ادب کنند؟! ی داده و نسبت به آن اسائه

 ؛ قبل و بعد از انقالبیانحطاط اخالق
از  یران جزئیل استفاده از مواد مخدر در ایاطالعات گزارش داد که وسا ی مجله

رگانان ان و بازیدربار یھا یع مواد مخدر در مھمانیعادات و رسوم جامعه شده است. توز
 رد.یپذ یو ساکنان شمال تھران صورت م

ات یاستعمال دخان یمخصوص برا ید در تھران، اتاقیجد یھا شتر ساختمانیدر ب
ران، از یا ی در جامعه یاخالق یھا ھا و خشت هین صورت، پایشود. در ا یافت می یونیاف
 ن رفته است.یب

                                                           
 .١٦/١/١٩٨٠عربی  ھای ی بررسی در روزنامه ترجمه -١



 طاعون    ٣٧٢

 

د، چرا که به یآ یشمار من مشکالت حکومت به یران، از بزرگتریوجود مخدرات در ا
ل به بحران یتبد ین مشکل حل نشود، به زودیبلعد و اگر ا یجوانان را م یبیشکل عج

 کند. ید میران را تھدیا ی ان جامعهیشود که ک یم یا ر و نابودکنندهیفراگ یاجتماع
به سازمان ملل ارائه  ١٩٧٨ران در سال یکه وزارت بھداشت ا یدر گزارش سرشمار

 است: داد، آمده 
 ٤٧٦٩٦اک، یلوگرم تریک ٢٧٥٤ر یران مقادیان در ده منطقه از ایاز قاچاقچ«

است  ین در حالیش به دست آمده است. ایلوگرم حشیک ٤٩٦٣٤٥ن و یلوگرم ھروئیک
 ٢٧١٧٨اک، یلوگرم تریک ٣٠گونه است:  نیات به دست آمده از تھران بدیکه کشف

 ش.یلوگرم حشیک ٢٨٠٠٢٤٥ن و یلوگرم ھروئیک
افته یاختصاص  یھا نیزم ١٩٧٠ران، در سال یصورت گرفته در ا یسرشمار طبق

 ٢٢به  ١٩٧٦ھزار و در سال  ١٧، ١٩٧٥ھزار ھکتار و در سال  ١٢اک، یبه کشت تر
 ده است.یھزار ھکتار رس

ان و با یران، پر است از قاچاقچیا یھا دھد که زندان ینشان م یادیز یھا یسرشمار
 ش بوده است.یر رو به افزایاخ یھا و معتادان در سال انین حال، تعداد قاچاقچیا

ب یران تحت تعقیدر ا یاقچـھزار نفر قاچ ١٢تعداد  ١٩٧٦اه از سال ـم ٨در 
د. یون نفر رسیلیک میبه  یررسمیغ یھا یز طبق سرشماریادان نـد. تعداد معتـان بوده

ھزار نفر  ٧٠٠ تا ٦٠٠ن یران تعداد معتادان را ما بیوزارت بھداشت ا یاما سرشمار
جواز استعمال مواد مخدر را  ی که با خود برگه ین تعداد معتادانیاعالم کرد. ھمچن

  .١»ھزار نفر اعالم نمود ١٦٤داشتند، 
فروش  و دیفروش مشروبات منع شد. منع خر و دی، خرینیانقالب خم یروزیبا پ

ان داشت. یجرز، ید شد، چرا که منع مخدرات در اواخر زمان شاه نیز تجدیمخدرات ن
ج یرا در ترو یادیز ]یپنھان[ یھا که قانون منع را صادر کرده بود، شبکه یچه، دست اگر

 کرد. یو تجارت مواد مخدر، اداره م
 ر منتشر شد: یبعد از ھشت ماه از انقالب، خبر ز

                                                           
 .١٩٧٩/ ٨/١٠و نیز  ٣٠/٩/١٩٧٩ی ایرانی اطالعات در مورخ  الوطن به نقل از مجله -١



 ٣٧٣ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

به وفور در لندن،  یرانین ایس فاش کردند که ھروئیارد انگلیس اسکاتلندیمنابع پل«
% ٥٨ان کردند که ین آنھا بیشود. ھمچن یافت میھا و...  یچیمانند ساندو ییدر جاھا

 .»شود یا روانه میتانیر بریجزا سوی بهران ین از ایھروئ
 یاـیدھد، ماف یان مـه نشـالملل وجود دارد ک نیس بیدر دست پل یادیات زـمعلوم

ل یتبد یبرا یران سوءاستفاده کرده و مراکزیدر ا یاسیمرج س و  مواد مخدر از ھرج
ا با به خدمت گرفتن ین مافین ایران برپا نموده است. ھمچنین در ایاک به ھروئیتر

ن از یھروئ یادیر زیرا دارند، مقاد ییاروپا یھا تختیکه قصد سفر به پا یرانیمسافران ا
 فرستند.  ین کشورھا میق آنان به ایطر

ن، بعد از یاد به ھروئیاعت گاه دوم در جھان از نظریران جاین است که ایاعتقاد بر ا
 .١سال است ٣٠تا  ١٥ن ی% از معتادان ما ب٧٥کا را داراست و سن یآمر ی االت متحدهیا

 ح:یتوض
الملل  نیس بیپل یھا ھشت ماه پس از عمر انقالب گزارش یعنی ١٨/١٠/١٩٧٩در 

به ران یش صادرات مواد مخدر از ایران به افزایدر ا یاسیمرج س و کند که ھرج یان میب
 اروپا، کمک کرده است.

س قاچاق یکه به انگل ینی% ھروئ٥٨است،  یز حاکیارد نیس اسکاتلندیگزارش پل
از مواد  یھم، نوع یعرب یاز کشورھا یکی یتیامن یروھاید. نیآ یران میشود، از ا یم

 را کشف و ضبط کردند.» ینیخم«با نام » المھربون«مخدر معروف به 
گونه جواب ما را  نیا ینیاران خمیران، یدر ا یاخالقدر صورت بحث از انحطاط 

 دھند که:  یم
ده است و ما به زمان یمانده از زمان شاه فاسد است که به ما رس ین آثار به جایا«

 .»میاز دارین طاغوت، فاسد کرده است، نیاصالح آنچه که ا یبرا یادیز
بود، اما اسباب  یدر انحطاط اخالق یم: درست است که شاه سببییگو یما ھم م

 ز وجود داشت که عبارت بودند از:ین یگرید

                                                           
 .١٩/٢/١٩٧٩لوموند  -١



 طاعون    ٣٧٤

 

  دخانیات -١
کنند و از استعمال آن در مساجد و  یات استعمال میات و مراجع دخانیشتر آیب
نکه مباح یات و ایندارند و مردم را بر زراعت دخان ییابا یھا و مراسم عموم هینیحس

 شود. یگر مید یزھایباح شمردن چن باعث میجه ایکنند، که در نت یق میاست، تشو

  غه]یُمتِعه [ص -٢
 یگونه ازدواج نیکند و ا یع به آن دعوت میتش است که اھل ین خود از اموریکه ا

ک مدت یر از ھمسرش در یغ یسازد که با ھر زن ین امکان را مباح میا یھر انسان یبرا
غه کرده و آن زن یص یگریبه سر ببرد و سپس او را رھا سازد و با زن د ]نیمع[ یزمان

 شود. یگریمرد د ی غهیھم ص
ع شدن زنا و فسق و فجور یران به شاین ما حرام است و انتشار آن در ایمتعه در د

ن یاند از ظھور ا دن کردهیران دیاز علما و تجار که از ا یادیز ی کند. عده یکمک م
 ییھا منازل به مکانھا و  شتر ھتلینکه چگونه بیز ایند و نیگو یسخن م در آنجاگناھان 

 ل شده است.یانت و فسق و فجور تبدیخ یبرا
که دختران و پسران  ییھا ھا آمده است که تعداد مکان یاز سرشمار یدر بعض

اد است. یروند، واقعًا ز یبه آنجا م )شیدن حشیو کش( یپارت یبرگزار یجوان برا
ن مواد ین ایتعداد حاملرسد و  یم ون نفریلیش از سه مین جوانان به بین تعداد ایھمچن

 یگونه بخشش چیون نفر برآورد شده است که حکومت شاه بدون ھیلیک میمخدر 
 اعدام کرد. ١٩٧١از آنان را در سال  یتعداد

 ه و دروغ یتق -٣
آورند و ھرگاه دروغ در  یار مـان و طالب را بر کذب و دروغ بـرافضه؛ جوان ینیدمراجع 

 .رود ین میاخالق خود را از دست داده و ارزشش از بع گشت، آن مردم یشا یمردمان
 یانقالب، دستور یرھبر یران ھستند. از سویدر ا یھا اسباب انحطاط اخالق نیا
ش یاز پ یچ کارین دستور ھیبر منع مواد مخدر و مشروبات الکلی صادر گشت. اما ا یمبن

 شود. یاز اسباب و عللی است که باعث استفاده از مخدرات م یرینبرد، چرا که مھم، جلوگ
روانش، در عمل، اسالم را یو پ ینیم: اگر خمیکن ین سؤال را مطرح میگر ایبار د

ن انحطاط یا بر آنھا اصالح ایھستند، پس آ أل ت خداوندیخواھند و به دنبال رضا یم
 .ه؟!ی، عراق و سورجیا تآمر و دستور دادن به مسلمانان خلیواجب است  یاخالق



 ٣٧٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

 رانیدر ا ]اهل سنت[ اوضاع مسلمانان
ر یاد وضع مسلمانان در اتحاد جماھیران، ما را به یدر ا ]اھل سنت[ن یاوضاع مسلم

 یھا م، سؤالین مورد بحث کنیم درایاندازد. اگر بخواھ یم یوپین و اتیپیلی، فیشورو
 م:ید جواب دھیر را بایز

 زان است؟؟یران، چه مینسبت مسلمانان اھل سنت درا -
 چقدر است؟؟ یا دانشگاه اسالمیان آنھا در األزھر و یتعداد دانشجو -
 با برادران مسلمان خود در جھان اسالم، مشارکت دارند؟؟ یاسالم یھا تیا در فعالیآ -
 نسبت آنھا در مناصب حکومت و مجالس کشور چه مقدار است؟؟ -
ران ینسبت مسلمانان اھل سنت در ادر مورد  یا ن شدهیمدون و تدو یچ بررسیھ

سند، ینو یران مطالب میکه در مورد ا یشتر کسانیوجود ندارد و مشخص است که ب
که  یاند. در کتاب ھستند که روافض متعصب انجام داده ییھا یمتأثر از معلومات و بررس

د: نسبت مسلمانان اھل سنت یگو یدارالمعارف مصر منتشر ساخته، مؤلف آن م
 رسد.  یم ١٩٦٦ت در سال ی% کل جمع٤٠به  ران،یدرا

به نام  یرافض یآن فرد ی سندهیدر کتاب منتشر شده از انتشارات النھار که نو
باشد. مشخص است که دکتر  ی% م٨ن نسبت یباشد، آمده است که ا ین میحسن ام

ن بوده و نسبت مسلمانان اھل یحسن ام ی متأثر از گفته یسعود یمحمد عبدالغن
 کرده است. ی% معرف٨را  رانیسنت ا

از آنھا و  یبعض ییگو دروغ ی اند نشانه سندگان ذکر کردهین نویکه ا ییھا ن نسبتیا
مانند  ییھا ین مسأله است. ما با اعتماد بر بررسیگر نسبت به اید یبعض یجھل و نادان

ز یو ن» ران در ربع قرنـیا«در کتابش با عنوان  یموسو یکه دکتر موس یا یبررس
 )یوایا لـدھیفر( ییایتانیبر ی سندهیاز نو» یو تحول و دگرگون یاتورـکتیران دیا«کتاب 

ز اعتماد بر یقا نوشته است و نیآفر یایج و قضایدرمورد خل یکه به صورت اختصاص
که  ین معلوماتیصورت داده و ھمچن ١٩/٢/١٩٧٩که لوموند فرانسه در  یا یبررس

وار از احوال و  خالصه یک بررسین امور اطالع دارند، یکه درا یخودمان از دوستان
 م:یدھ یانجام م )رانیدر ا(اوضاع مسلمانان 



 طاعون    ٣٧٦

 

  مسلمانان عرب -١
م. تعداد یج، سخن گفتیرافضه نسبت به خل یھا از اوضاع آنھا ھنگام بحث از توطئه

باشند. آنھا از  یشترشان اھل سنت میرسد که ب یون نفر میلیآنھا به حدود سه م
شان به آنھا اجازه  یمحروم ھستند و اوضاع بد اقتصاد ]در حکومت[مناصب مھم 

 یھا شتر فرزندانشان در دولتیند و بیایده بار بیدھد که فرزندانشان آموزش د ینم
 ن دست مشغولند.یاز ا ییو کارھا ی، مستخدمیج به کارگریخل

آنھا ظھور کرد که  یبرا» بخش اھواز یآزاد ی جبھه«به نام  یسازمان ١٩٥٨درسال 
تش یشصت صورت داد، اما فعال ی نسبت به حکومت شاه در اواسط دھه یادیحمالت ز
 ران و عراق متوقف شد.یاختالفات ا یو در پ ١٩٧٥در سال 

 مسلمانان ُکرد -٢
ون یلیم ٥/٣ )رانیا در(که تعداد کردھا گوید  می ینیحس  خیرھبر معنوی آنان، ش

شتر آنھا یب )ترز انجام دادیبا رو ٦/٨/١٩٧٩خ یکه در تار ییدر گفتگو(نفر است 
ن آنھا نیز اشاعه یمسلمانان اھل تسنن ھستند، اما رافضه توانسته است مذھب خود را ب

م کردستان و لرستان و یعه کند. کردھا در اقلیاز آنان را ش یدھد و نسبت کم
از (آنھا از مناطق رھا شده و متروک  ی ران ساکنند. منطقهیدر غرب ا یعنیکرمانشاه، 

که اصالحات  یا قه است. به گونهیو به شدت محروم و تحت مض )حکومت یسو
ن بغداد و ین منطقه نشده است. البته جز کرمانشاه که بیاصًال وارد ا یاسیو س یفرھنگ

 تھران واقع شده است.
در حکومت محروم ھستند. پس از  یکردھا از ھرگونه مشارکت و داشتن سھم

ر انتخاب نشده است. آنھا یا سفیر و یک نفر از آنان به عنوان وزی یھا، حت گذشت سال
نده یک نمایھزار نفر  ٢٠٠ھر  یکه طبق قانون برا ینده درمجلس دارند، درحالینما ٤
و ا دولت با خشونت ـاند، ام ام زدهـیا دست به قـا بارھـد انتخاب شود. کردھیاـب

 برند. یبه سر م یدیشد یسرکوب با آنھا مقابله کرده است. آنھا در فقر و تنگنا
ک ی ١٩٦٥س کردند و در سال یدموکرات را تأس یحزب کرد ١٩٦٥کردھا در سال 

ا حکومت ـب ییاـھ یریکرد سبب درگین رویافت و اـیدر حزب نمود  یکرد انقالبیرو
 داشت.ماه ادامه  ١٨د که یگرد ١٩٦٧اه در سال ـش



 ٣٧٧ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

  ھا بلوچ -٣
ب به اتفاقشان اھل سنت ھستند. یون نفر است و اغلب قریلیک میتعداد آنھا حدود 

 در[ن قوم یرتریمشغولند. فق یران ساکنند و به دامپروریا یآنھا در شرق و جنوب شرق
ن است و از شدت فقرشان یانگیآنھا کمتر از مقدار م ی انهیھستند و درآمد سال ]رانیا
روند و جز  یبرھنه راه م یاز آنھا با پا یخورند. بعض یخرما م ی و ھسته اھان خشکیگ

 یا لهیابند. آنھا به شکل قبی یآن نم یبرا یند، پوششینش یکه بر آن م یگرد و غبار
کنند. آنھا متصف به شجاعت ھستند و مقاومت مسلحانه را از اجدادشان در  یم یزندگ

 اند. ران و پاکستان به ارث بردهیا

  ھا ترک -٤
ران در استان یا یز اطراف شمال شرقیجان و نیدر آذربا یآنھا در مناطق شمال غرب

از آنھا اھل  یا رسد و عده یون نفر میلیم ٦کنند. تعدادشان به  یم یخراسان زندگ
ھای متمادی  ی روافض در سال ادی از آنھا بر اثر نقشهیاما تعداد ز[سنت ھستند. 

ن شھرشان یند و بارزتریگو یسخن م یمنطقه به زبان ترکن یا یاھال ]اند عه شدهیش
 باشد. یز مین منطقه تبریدرا

ن یباشد که ا یم» جانیک آذربایگروه دموکرات«جان یھا در آذربا ن جنبشیبارزتر
 با حزب توده ادغام شد. ١٩٦٠گروه در سال 

 ھا ترکمن -٥
ھستند و در  شترشان اھل تسننیون نفر است که بیلیک میتعدادشان در حدود  

 است. یو دامدار یران ساکن بوده و مشاغل آنھا کشاورزیشمال شرق ا
ھا  ییھود، زرتشت و بھای، ]تیحیمس[ یان نصاریاز اد ییھا تین اقلیران ھمچنیدر ا

 ت کشور است.ی% کل جمع٢وجود دارد که نسبت آنھا حدودًا 
ران یھا در ا فارسنوشت که نسبت  ٢٠/٢/١٩٧٩خ یدرتار» بونیتر ھرالد« ی روزنامه

% و نسبت ٦٢عه ینسبت ش ١٩٧٠سال  یت است و طبق سرشماری% کل جمع٥٠
 ی است که مجله ین نسبت مطابق ھمان سرشماری% بوده است و ا٣٦اھل سنت 

 منتشر کرده است. ٣٠/٦/١٩٧٩خ یبه تار ١٢٣ ی المستقبل درشماره
 یعنیه یفومسلمانان اھل سنت در زمان ص یتیان ذکر است که نسبت جمعیشا

از آن [ران بود. اما به طور مستمر یت ای% کل جمع٦٥ش از یش، بیحدودًا سه قرن پ



 طاعون    ٣٧٨

 

افت، چرا که ین نزول ادامه خواھد یده است و ای% رس٣٦نکه به یافته تا اینزول  ]موقع
 روافض است. ی از اھداف حمله ین، ھدفیا

 اوضاع مسلمانان بعد از انقالب
ان، به ین رفتن دوران ظلم و طغیکردند که با از ب یگونه گمان م نیمسلمانان ا
 ین انقالب ندایکه ا یگونه نباشد، در حال نیرسند و چرا ا یخود م یحقوق شھروند

 دھد. ین حق و عدالت است را سر مینکه اسالم دیاسالم و ا
ک ین انقالب، تنھا ینکه ایبردند و با دانستن ا ین انقالب پیقت ایمسلمانان به حق

ج انتخابات نشان یّکه خوردند. در اھواز نتایاست ناگھان  یو مجوس یعیشانقالب 
نده در مجلس خبرگان ندارند. در یک نمای یداد که مسلمانان اھل تسنن حت یم

اند،  نیاورده یعه در آنجا رأیکه حکومت دانست افراد ش یجان ھنگامیآذربا ی منطقه
مجدد انتخابات، حکومت  یبرگزار ج انتخابات را اعالم نکرد و به دنبال آن باینتا

 ل کرد.یان موردنظر خود را تحمیطرفداران و جر
حکومت  یکه کرد نبودند، از سو ی، در حالینیروان خمیاما در کردستان دو نفر از پ

 است. یعیو دومًا ش ی، اوًال فارسینیل شدند و ثابت شد که انقالب خمیتحم
که  یحیصر یھا و صحبت ینیکتب خمتوان از آنچه که در  یبودن آن م یعیبه ش

ران و فرماندھان ارتش و یئت وزیب مجلس انقالب، ھیز از ترکینه دارد و نین زمیدر ا
ن کتاب، فصل یرا درباب دوم ھم )قانون(از فقرات آن  یبرد. که بعض یقانون پ

ر را یل زین انقالب دالیبودن ا یفارس یم. و برایآورد )و اعتدال ین تندرویب ینیخم(
 م.یکن یمطرح م

 دالیل فارسی بودن انقالب ایران
  د نوروزیع

و تھران در یراد کرد که رادیران، اید نوروز ایرا به مناسبت ع ییھا صحبت ینیخم
ق یبه دفاع از حکومت و تشو یھا و ن صحبتی، آن را پخش کرد. در ا٢٠/٣/١٩٧٩

ت و یکه مورد حما میاز دارین یما به ارتش«ت ارتش پرداخت و گفت: یحما یمردم برا
  »طاغوت برحذر داشت. ید ملت باشد و افراد ارتش را از خدمت کردن براییتأ

است که اسالم آن  یو مجوس یجاھل یدیا ھمان نوروز، عیھا،  یرانید اول سال ایع
ن خاطر مورد یرا به ا یمحمدرضا شاه پھلو ینیرا باطل کرده است. طرفداران خم



 ٣٧٩ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

که اسالم  یاست. آداب یآداب و رسوم مجوس یایدر راه احدادند که او  یھجوم قرار م
م اسالم را فراموش کرد و به ھمان یتعال ینیآنھا را باطل کرده است. پس چگونه خم

 که شاه داخل آن شده بود، بازگشت؟ یسوراخ

 ج فارس یخل
ج یاسرعرفات گفت: خلیحکومتش به  یدر ابتدا ینقل شده است که و ینیاز خم

شادمان شد، اما  ینیح خمین تصریعرب از ا یای. دنیو نه فارس یه عرباست، ن یاسالم
ست. یش نیب یب و دروغیان داشته، فریآن را ب ینین کالم اگر ھم ثابت شود که خمیا

 ی با روزنامه ییوزارتش در گفتگو یران در ابتدایا ی ر امورخارجهیوز یدکتر سنجاب
 ی گانه ر سهیران از جزایا یروھاین ینینش عقب ی لوموند فرانسه، اظھار داشت که مسأله

ست. یھرمز قرار دارد، وارد ن ی تنگه ی، تنب کوچک و تنب بزرگ که در ورودیابوموس
 است. یرانیر، این جزاینقل شد که ا ین از ویھمچن

 یرسم یز سخنگویو ن یران در امور اداریر ایوز د انتظام، معاون نخستیاز س
ر ییران ھرگز با تغیفارس سؤال شد که جواب داد، مردم اج یر اسم خلییحکومت، از تغ

  .١ستندیج فارس موافق نینام خل

 باشد یرانیا ید فردیع بایرھبر اھل تش
سرگشاده به  یا نامه ی، طینیالله خم تیفرزند آ ینی.. احمد خم أ.ف.ب - تھران

را  قوا کل ی ت فرماندهیھو ی مسئله هیسیت التأسیمعجس یرئ ین منتظریالله حس تیآ
الله  تیران در نظر دارد، مطرح کرد. پسر آیآن طور که پدرش به عنوان رھبر انقالب ا

 یکه در دادن مناصب بزرگ و مخصوصًا فرماندھ یاش به تناقض در نامه ینیخم
نکه در قانون مشخص نشده یران در قانون وجود دارد اشاره کرد و ایا نیروھای مسلح

 داشته باشند. یرانیت ایھود ین مناصب بایاست که صاحب ا
 ر را مطرح کرد: یپدرش، سؤال ز ینیدر ضمن سخنانش در مورد مشکل جانش یو
 ]عراق در[عه یش ی م که رھبر طائفهیالله حک تیباشد، مانند آ یشود رھبر عراق یما یآ«

 ؟»باشد یتیا کویو  ینکه پاکستانیا ایع باشد؟ و یتش د و تا زمان وفاتش رھبر اھلیایاست ب
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 طاعون    ٣٨٠

 

که ه متعھد شده یسیتأسالت ین مسئله اشاره کرد که جمعین به ایاو ھمچن
 باشد و اضافه کرد: یرانیا دیبا نیروھای مسلح کل ی فرمانده

 یت عراقیکه ھو یران و عراق، فرمانده کلین ایور شدن آتش جنگ ب در حال شعله«
عکس و در ا بر ید؟ و ین خود اعالم جنگ نمایا بر سرزمید بکند، آیدارد، چه با

 ؟»مید بکنیصورت ما چه با نیا
د اسالم ییگو ینکه شما مین ایبنابرا«ان رساند: ینگونه به پایتًا سخن خود را ایو نھا

 .١»و مزاح کردن است یک شوخیشناسد، صرفًا  یمرزھا را نم
ما را به آن مشرف کرده، حدود و  أل که خداوند ی، اسالمینیخم یکسرا یبله! ا

ن یست. اما ایو مزاح ن یقت بوده و شوخین سخن ما حقیشناسد و ا یمرزھا را نم
 شناسد. یرا نم ییگرا و قوم ییگرا جز مرزھا و طائفه یزیت شماست که چیمجوس

 انصراف داد؟ یداتوریاز کاند ین فارسیالد چرا جالل
 - یاسالم یکه حزب جمھور ٢ران گزارش دادیو ایرادأ.ف.ب:  - تھران، بوداپست

دا در یکاند ی م به عدم ارائهیتصم - اشدـب یران مـیدر ا یاسیتشکل س نیکه مھمتر
که  - ن حزبیگرفته است و ا ٢٥/١/١٩٨٠در روز  یاست جمھوریر یات آتـانتخاب

را  ین فارسیالد جالل - شود یگرفته م ینیامام خم یاستش به صورت مطلق از سویس
داشت، به خاطر  یافغان یمادرکه پدر و  ی.. اما و د کرده بودیانتخابات کاند یبرا

د، مجبور یاألصل بودِن کاند یرانینداشتن شروط کامل بر طبق قانون که عبارت بود از ا
 د.یگرد یاست جمھوریانتخابات ر یداتوریبه انصراف از کاند

 ینیر و احترام خمیرافضه بود که مورد تقد ]ونیاطراف[از غالت  ین فارسیالد جالل
ن حزب یتریبود که قو یاسالم یت حزب جمھوریمورد حمان یھمچن یقرار داشت. و

نکه خود او یه شاه بود. باالتر از ھمه این از مبارزان علیران بوده است. او ھمچنیدر ا
األصل نبود، مجبور به انصراف از  یرانینکه ایر اـا صرفًا به خاطـبود، ام یرانیک فرد ای

 شد. یداتوریکاند
اصًال اھل  )شیقر(که آنھا  یرفتند، در حالیرا پذش یقر یانصار، رھبر یبه راست

خ یاست و تار یجاھل یا ت در اسالم، مسئلهیِعرق و ھو ی نه نبودند و مسئلهیمد
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 ٣٨١ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

که بزرگان  یگونه مسائل نیشاھد ا )اسالم ییسه قرن طال(رالقرون یدر زمان خ یاسالم
 کنند، نبوده است. یقم آن را مطرح م

 یرهبران و سرکردگان تقلب
ر یر غـا به خطـده بودند. آنھیترسناک کش یا ھا قبل، نقشه از سال ینیروان خمیپ

ن یا ین خاطر، آنھا برایه حکومت خود واقف بودند. به ھمیام علـیق یھا برا فارس
مسلمانان اھل سنت در  ]دفاع از[ یبرا یچ نوع حرکتیکردند که ھ یم یزیر برنامه

 ران بر پا نشود.یا
 ینه انجام دادند، به دست آوردن حرکات حزبین زمیکه در ا ین اقداماتیاز مھمتر

در واقع [آنان بود.  یعه برایک رھبر شیق قرار دادن یران، از طریدر اھواز و کردستان ا
 ]فرد جاسوس خود را به عنوان رھبر آن حرکات قرار دادند.

بخش اھواز بود که  یآزاد ی از رھبران جبھه یکی ید عباس مھریدر اھواز، س
 داشت. یعرب یشتر کشورھایدر ب ییھا س شد و مکتبهیتأس ١٩٦٤درسال 

ھا آزاد کرده و آن را به عنوان  فارس ی طرهین بود که اھواز را از سیھدف جبھه ا
فارس بود، نه عرب، پس  یفرد یاز گرداند. مھرـبه آنھا ب یعرب یاز کشورھا یجزئ

به طور حتم ثابت شد که او از  ؟رفتندیاو را پذ یغافل، رھبر یھا یچگونه اھواز
کرده است که حکومت  یران تالش میت به ایانضمام کو یاست و برا ینیجماعت خم

 ن خاطر او را اخراج کرد.یت به ھمیکو
اھواز فراموش کرده  یبود. اھال ین از جمله رھبران اھواز، امام طاھر خاقانیھمچن

قت یدر حق یو جعفر یعه مذھب است. مذھب امامیش ی، فردیبودند که خاقان
و  یو دوست[تواند در آِن واحد مواالت  یاست که فرد منتسب به آن نم یحزب یسازمان

خود  یک مواالت و آن ھم براید تنھا یبلکه با[ان داشته باشد یدو جر یبرا ]یرویپ
ک مواالت ین یگر داشت، اید یتفکر و حزب یبرا یاما اگر مواالت ]ان داشته باشدیعیش

اھواز  یامور آنان است. اھال یاست که ھدف آن شناخت اسرار و رازھا یو صور یظاھر
که  یدار شدند و اسرار خود را در برابر دشمنانشان در حالیق خود بیاز خواب عم ]تاً ینھا[

 م.یآور یکند، م یرا کشف م یت خاقانیدند. در ادامه دو خبر که شخصیمکشوف بود، د



 طاعون    ٣٨٢

 

 ینیخم یبرا )مواالتدوستی (و  یخاقان
مملو از نفت خوزستان  ی ت عرب در منطقهیاقل ینیرھبر د یامام طاھر خاقان

 یبرا یروانش را به داشتن مواالت و دوستیصادر نمود که در آن پ یا هیانیب )اھواز(
 کرد. یجستن آنان از دشمنان انقالب دعوت م یز تبریو ن یانقالب اسالم
و به  یا هـفرق یه حکومتـاست ن ینید یران دولتـین گفت که حکومت ایاو ھمچن

و به (رد یار قرار گـک ی د در سر لوحهیاـب ینیت از خمیاره کرد که حماـن نکته اشیا
ران چه در خوزستان، چه در یک وجب از خاک ایاجازه ندارد که از  یچ وجه، کسیھ

 .)دینما یپوش ن، چشمیگر سرزمید یھر جا
به خاطر انجام معالجات در قم خواھد ماند... او روز  یمدت یوی اضافه نمود که برا

اش از  هاز افراد خانواد یھمراه بعض ]ف کتابینسبت به زمان تأل[گذشته  ی کشنبهی
 .١خرمشھر به آنجا رفته بود

 رمیپذ ی: اعالم جھاد را نمیخاقان
اھواز و حکومت سؤال شد  ین اھالیدر مورد موضعش در قبال اختالفات ب یاز خاقان

اند که ضد حکومت اعالم جھاد  در جواب گفت: اعراب اھواز بارھا از من خواسته یکه و
 ام. رفتهیم، که من نپذینما

در خرمشھر  یعرب یبستن مرکز فرھنگ ین را برایاضافه کرد، که او مسئول یو
ن مطالب را به یز ایندارد و او ن ین مرکز از حکومت ترسیکرده است، چرا که ا یراض

 گوش حکومت رسانده است.
با سرلشکر احمد  یکه روابط خوب یاھواز یالله کرام تین در مورد آیھمچن یاز و

ک یاران شاه بود و به او، مانند یاز  یجواب داد که کرام یداشت، سؤال شد که و یمدن
طلب است.  فرصت یاست، چرا که او فرد ینیست و او اآلن ھمراه خمینگر یم ینب
 )٧/٩/١٩٧٩ست. ترجمه یدل ایم(
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 ٣٨٣ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

 دیجو یاز حزبش برائت م یعتمداریشر
جان، در یاـآذرب ینیران و رھبر دینفر دوم در حکومت ا یعتمداریالله کاظم شر تیآ

 یمردم را به آرامش و وحدت مل و پخش شد،یاز راد ٥/١/١٩٨٠که روز شنبه  یا هیانـیب
 فراخواند.

استعمار سود  یدر کشور تنھا برا یاختالف د کرد که ھر نوعیتأک ینین رھبر دیا
نکه در مواجھه با دشمن یا یان را برایرانیداشته و برضد اسالم خواھد بود و تمام ا

 کا، متحد شوند، دعوت نمود.یست آمریالیامپر یعنیمشترک 
ش یمسلمان، که اعضا خلق مردمیبا حزب  یچ ارتباطیو ھد نمود که ایتأک یو

 یاند، ندارد. و ر شدهیدرگ ینیروان خمیز با پیخود را از او اعالم کرده و در تبر یرویپ
خود فروکش کرده، دوباره شروع  یھا که به خود یرین درگیاگر ا«ن گفت: یھمچن

 .»کنم ید نمییشود، من ھرگز آن را تأ
 ه در قلب حکومتـمسلمان را متھم ساخت ک مردمی خلقحکومت تھران حزب  

ز را بازداشت یتبر ییگاه ھوایست نفر از افسران در پایکند و ب یم ر و دخالتاکم، تآمـح
ب داد، آنھا را متھم یآنان ترت یکه برا یبا نام دادگاه انقالب اسالم ینمود و در دادگاھ

 یز، حکم اعدام برایدر تبر یحکومت کرد. دادگاه انقالب اسالم یبرانداز یبه تالش برا
 .١نمودرا صادر  یانقالبن افراد ینفر از ا ١١

ن اختالفات به یبود، اما ا یاختالفات یعتمداریو شر ینین خمیدرست است که ب
د کند، اختالفات آنھا تا دفع یعه را تھدیش یکرد و ھرگاه خطر یع تجاوز نمیاصول تش

 کند. یخطر، فروکش م

 یداخل یها امیو ق ینیخم
ان یپا یبرا ید کرد که خود ویتھد ینیالله خم تیھا: آ یخبرگزار - کونا - تھران -

و  یکه ھرگونه کوتاھ ین بردن دشمن در صورتیکردستان، و از ب ی دادن به غائله
ن وقت ممکن به آنجا خواھد رفت. یعتریدھد، در سر یارتش رو یاز سو یریتقص

 ]ینیبه خم[ارتش  ی ر کشور وقت و فرماندهیان وزیو ھاشم صباغ یکه طالقان یھنگام
 یراـاحثه و گفتگو بـمطرح ساختن و مب یراـرا ب یکردھا فرصت هـگفتند ک

 نگونه جواب داد: یا ینیخواھند، خم یاتشان را مـالبـمط
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 طاعون    ٣٨٤

 

ند. آنھا فرصت یگو ین مردم به شما دروغ میدھند... ا یب میآنھا شما را فر«
 ١/٩/١٩٧٩ .»ش دھندیخود را افزا ینظام یخواھند که آمادگ یرا م یدیجد

ن یمجاھد[ان خلق یون فدائیحزب دموکرات کردستان و جنبش انقالب ینیخم -
و  مزدورکه آنھا  نیانقالب داشتند به فساد و ا یروزیدر پ یرا که نقش بارز ]خلق

 باشند، متھم ساخت. یکا میگانگان و آمریجاسوس ب
د عبدالرحمن یران داشت، گفت که سیکه به کشتار در کردستان ا یا در اشاره یو
کردستان  یرھبر معنو ینین حسیخ عزالدیلو رھبر حزب دموکرات کردستان و ش قاسم

 باشند. یفاسد بوده و مسئول قتل و کشتار در منطقه م
را کافر  ]کردند یم یچیسرپ یکه از اطاعت و یو کسان[ن یمتمرد ینیالله خم تیآ

 .١دید یرحمانه با آنان را الزم م یدانست و برخورد تند و ب یم
د با آنھا برخورد یبا یرحم یا کافرند و با شدت و بـاعتقاد دارد که کردھ ینیخم

ان را ـا آنھا شده و دادن مھلت به آنـجنگ ب ی کند که شخصًا روانه ید میکرد و تھد
کند در  یآن را به ضعف متھم م ینیکه خم ین ارتشیگر اید یرد. از سویپذ ینم

 بار آورد.به  یاد و ھولناکیع زیکردستان و اھواز فجا
عه مذھب در یرھبر ش یخ محمد طاھر خاقانیست به نقل از شیدل ایم ی روزنامه

 کند که:  یکه با او داشت نقل م یداریخوزستان، در د ی منطقه
کنند و آنھا را به  یم یزیانگ اعراب، فتنه«به من گفت:  یاحمد مدنفرمانده دریادار 

 یشان پافشاریھا خواستهمحقق ساختن  ید کرد و گفت: اگر برایسخت تھد یا حمله
 .ت)یدل اسیاز م ٧/٩/١٩٧٩ت ی(القبس کو .»نوشم یشان را مثل آب مکنند، خون

 یس دادگاه اسالمیاز اخالق رئ
ن یدانند. ُقضات ا یما را م یخ اسالمیھا در تار یاخالق قاض یدشمنان اسالم به خوب

ک ید آوردند. یو اخالص پد یتقونه صدق و یھا را در زم ن نمونهیزتریانگ  امت شگفت
ن حال یکرد و در ع یم ین تخاصم و دشمنیرالمؤمنیبا ام یا نصاریو  یھودی یفرد ذم

ن آن دو یب یدر فراخواندن آنھا و نظر کردن به آنھا فرق یقاض ]با مراجعه به دادگاه[
که به او  یا فهین وظیرفت تا از ا یبه زندان و... م یبسا خود قاض شد و چه یقائل نم

                                                           
 از خبرگزاری رویتر. ١٩/٨/٧٩السیاسه  -١



 ٣٨٥ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

احساس  یکه خود و یا د مبادا به گونهیترس یابد، چرا که میسپرده شده بود نجات 
 شود. ]یو حق ُکش[نکند، مرتکب گناه 

 یخ پاک اسالمیاخالص قضات در تار ین مجال به بررسیم که در ایخواھ ینم
قضات ام و دشمن قبل از دوست به عدالت  را نوشته ین موضوع، کتبیم. در ایبپرداز

ران که یانقالب ا یھا م که از دادگاهیاسالم شھادت داده است. ما اآلن درصدد ھست
 م.ی، خود را به اسالم نسبت دھد، بحث کنیخواھد با زور و ظلم و دشمن یم

صادق  الله تیکه آ یاز کسان یادیز ی فرانسه گفت که عده» ماتش یبار ی مجله
آنھا را در شھر سنندج محکوم به اعدام  رانیدر ا یاسالم یھا دادگاه سیرئ یخلخال

 ]اعدام یبرا[که در حال جابجا شدن، بودند  یبودند و آنھا را در حال یکرده است، زخم
کوچک در  یفرزند یبرا یکند که خلخال یان میز بین خلق نیآوردند و سازمان مجاھد

 کردستان، حکم اعدام را صادر کرده است.
اطالعات ایرانی  ی که با مجله یداریرا در د ن اخبار منسوب به خودیا یخلخال

 ١٦اتفاقات کنفرانس خبری او در تاریخ  ھای عربی برخی روزنامه ب کرد ویداشت، تکذ
 را نقل کردند ١٩٧٩اکتبر سال 

 را منعکس کرد:  ین سخن صادق خلخالیترز ایرو یخبرگزار ٨/٨/١٩٧٩خ یدر تار
ک بودند، فرستادم و یاش در مکز ترور شاه که به ھمراه خانواده یرا برا یمیمن ت«

ار را یم ممکن باشد، با دست خودم، دوباره شاپور بختیز گفت: اگر برایار نیدر مورد بخت
 .»کنم یخفه م

دا را اجرا نمود، یر عباس ھویکه حکم اعدام ام یاعالم کرد، فرد یالله خلخال تیآ
اول بر گردنش  ی د، چون گلولهینما یدا خالیر سر ھودوم را د ی مجبور شد که گلوله

نفر،  ٤٠٠ش از یب یاضافه نمود که خود او شخصًا حکم اعدام را برا یو اصابت کرده بود.
از افراد در  یتعداد ین حکم را برایب او این ترتیتنھا در تھران صادر نموده است، به ھم

در ادامه  یو دان منتقل شدند.ـآنھا در شب از زن یاـھ ه جنازهـاھواز صادر نموده ک
 .»شد یون منتقل میکام ی لهیشتر به وسیا بینفر و  ٣٠ھا جسد  شب یبعضد: یگو یم

 ختن؟؟؟یس به دار آویا رئیاست و  یس دادگاه اسالمین فرد رئیا ایآ یبه راست
خفه کردن متھم با  یاز قضات اسالم، آرزو یکید که تنھا یا دهیا شنیده و یا دیآ

 دستان خود را داشته باشد؟؟

 »....نوهللا يف خلقه شؤو«
 



 طاعون    ٣٨٦

 

 خاتمه
ران، قبل و بعد از انقالب یاز اوضاع مسلمانان اھل سنت در ا یا ن تنھا گوشهیا

 است.
ت یان وضعیب یآزاد یبرند و حت یبه سر م یدست آنھا در مشقت انواع فقر و تنگ

 م؟؟یا آنھا چه کرده یما برا یخود را ندارند. براست
ان یکه مشکالت آنھا را ب یاسالم ی ک مجلهی یتأسف است که ما حت یبس یجا

 م.یابی یکند، نم
گاھ دیرا از بازد یانین مجالت چه زیصاحبان ا از اوضاع ساکنان آن  یبلوچستان و آ

 شوند؟ یمتحمل م
مناطق ترکمان جان و ین حق برادرانشان دراھواز، کردستان، بلوچستان و آذربایا ایآ

ن مجالت بسط داده و بر آن تمرکز یو مشکالت آنھا را در صفحات ا یست که مآسین
 ند؟ینما

دار کرده و نظر یق دن مناطیست که از ایواجب ن یاسالم یھا ا بر رھبران جماعتیآ
 ا شوند؟؟یجو ساکنان آن را

ران، یا ج، عراق،یان در خلیعیبه امور ش یرینظ ت کمیعنا یعیش یھا در دانشگاه
 یو األزھر و مدارس شرع یاسالم یھا شود. پس چرا دانشگاه یپاکستان و افغانستان م

از خود  یران، اھمال و سستی، نسبت به فرزندان اھل سنت ایعرب یھا نیدرسرزم
 دھند؟؟ ینشان م

ران از چنگال ین در ایھا به خاطر نجات فرزندان مسلم شیھا و ھما چرا کنگره
 شود؟؟ یھا، برگزار نم یان و باطنیمجوس
عًا جواب یاند، سر ، ھمانطور که عادت کردهیاسالم یھا شتر رھبران جماعتید بیشا

عرب در اھواز و  یگرا د که افراد قومیخواھ یا از ما میگونه بدھند که آ نیما را ا
 م؟؟یجان را کمک کنیھا در آذربا نید بی ھا و ستیکرد در کردستان و کمون یگراھا قوم

گراھا  ست؟ قومین انحرافات نیا یبرا یما سبب یا کوتاھیم: آییگو یدر جواب م زیما ن
 یر و پھلوانان و قھرمانانیدل ییکه علما ینیورود به سرزم یھا چگونه برا نید بی و

 اند؟؟ سبقت را از ما ربوده یداشته، گو ]و امت اسالم[ما  یآزموده و اھل نبرد برا رزم
ران ید: برادرانتان در این ھستیزم ی از کره یکنار که در ھر گوشه و یانیداع یا
 شما دارند. یھا ھا و مساعدت اج به کمکیت احتینھا



 ٣٨٧ سی انقالب ایران در جهات سیاسیبرر باب سوم: 

 ییبرپا یران شما را برایمسلمانان در ا یھا نیه: سرزمیتاجران و صاحبان سرما یا
 کنند. یمدارس و مساجد و حلقات علم، دعوت م

ماست  یش رویسخت پ ییا روزھاـھماند و یآ یرزه در مـمان به لیاـر پین زیھمانا زم
بر کار  یارـت ھمکید وحدت کلمه، اخالص و نیاـکند و ب ید میبزرگ ما را تھد یو خطر

 گرداند.  یروز میکه او را نصرت بخشد پ یز کسیداشت و الله جل وعال ن یک و تقوین

 »عزيز یوإن اهللا لقو«
پایان
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