مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر (( )8جمهوری اسالمی ایران(( ))1قسمت )33
با آنکه قبل از جمهوری اسالمی ایران کشورهای دیگری چون موریتانی و پاکستان دارای قالب
«جمهوری اسالمی» بودند اما چون با تعبیر«توازن میان آموزه هاي اسالمي ،دموکراسي و حقوق بشر
تعریف شده توسط سکوالریستها» و حاکمیت داشتن سکوالریستها ،آمیخته ای از حاکمیت سکوالریسم
و بخشهائی از قوانین اسالمی بوده اند از آنها تحت عنوان حاکمیتهای التقاطی نام می بریم که با
اصول ،مناط و معیارهای حکومت اسالمی و «داراالسالم» منطبق نیستند ،به همین دلیل بعد از
جمهوری اسالمی حنفی مذهب ترکستان شرقی باید بگوئیم که جمهوری اسالمی ایران دومین حکومت
با قالب جمهوری اسالمی در تاریخ مسلمین است ،اما با وجود شهرت زیاد به دلیل:
 شناخت ناقص مسلمین از جریانی که این جمهوری اسالمی را در ایران ساخت. و شناخت ناقص مسلمین از آنچه که این جمهوری اسالمی بر اساس آن بوده و هست، و به دلیل تبلیغات وسیع رسانه ای «مثلث دروغ ساز» کفار سکوالر جهانی و مرتدین سکوالرمحلی و دارودسته ی منافقین داخلی و انبوهی از مسلمین فریب خورده و سحر شده توسط
دروغهای جنگ روانی دشمنان و ترسی که در میان اهل دعوت اهل سنت به وجود آمده ،به
گونه ای که از ترس برچسب خوردن حتی اقدام به خودسانسوری و کناره گیری و سکوت
کرده اند و به کتمان بسیاری از حقایق منهجی کشیده شده اند،
مجبوریم با استناد به منابع دست اول بنیانگذاران جمهوری اسالمی ایران توضیحاتی کلی ارائه دهیم
به امید آنکه بتوانیم به صورت مختصر و با عدالت و انصافی که ائمه ی اهل سنت داشته اند «آنچه که
هست» را نشان دهیم ،هر چند بدون تردید ،مثل همیشه ،از سوی «مثلث دروغساز» سکوالریستها و
دارودسته ی منافقین داخلی و مسلمین جاهل به منابع اهل سنت و مریدان فریب خورده ی ماهواره ها و
فضای مجازی مورد برچسبهائی قرار گیریم .توضیحات ما شامل  10محور اصلی خواهد بود:
 -1آیا جمهوری اسالمی ایران «داراالسالم» است؟
 -2ریشه های معاصر این جمهوری اسالمی در بیداری اسالمی معاصر با کدام جریان شریعت
گرای میان فرقه های معروف به اهل سنت گره خورده است؟
 -3پروسه ی استراتژیک تولید وحدت اسالمی در میان شیعیان جعفری
 -4بازگشت به والیت مجتهد و شوراها و نظارت عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران
 -5واکنش جمهوری اسالمی ایران در برابر آثار سکوالریزاسیون جامعه و طرح اندلسی کردن
ایران

 -6واکنش جمهوری اسالمی ایران در برابر احزاب سکوالر و التقاطی
 -7روش تعامل جمهوری اسالمی ایران با پیروان مذاهب سنتی اهل سنت ایران و جهان
 -8دیپلماسی خارجی جمهوری اسالمی ایران در برابر کفار سکوالر خارجی و مذاهب مختلف
اسالمی خارج از ایران
 -9میزان بهره وری اهل سنت و توانمند ساختن خود بر اساس مذهب مردم خود در اداره ی
اجتماعی و فرهنگی و ...از کانال شوراها و حلفها و نهادهای مختلف دولتی و مردم نهاد و
سندیکاها
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جمهوری اسالمی ایران برای مذاهب مختلف اسالمی فرصت است یا تهدید؟

ش َهادَة ْ
َّللاُ ا
أن ال إلَهَ اإال ا
وأن ُم َح امدًا
ي اإلس َْال ُم علَى خ َْم ٍسَ :
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید :بُن َ
ص َالة ،وإیت َاء ا
َرسو ُل ا
ضانَ « 1.اسالم بر پنج ستون بنا شد است:
َّللا ،وإقَام ال ا
ص ْوم َر َم َ
الز َكاة ،وال َحج ،و َ
گواهی دادن به ال إلَهَ  -اإال ا
َّللاُ و اینکه محمد بنده و فرستادۀ اوست و برپا نمودن نماز و پرداخت زکات
وحج بیت هللا الحرام و روزۀ [ماه] رمضان ».
عمر بن خطاب رضی هللا عنه در ضمن یک حدیث طوالنی در تعریف اسالم و ایمان می گوید « :ما
روزی نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بودیم ،ناگهان مردی آمد که لباس وی به شدت سفید و دارای
موی بسیار سیاهی بود و در وی اثری از مسافرت دیده نمیشد و کسی از ما نیز او را نمی شناخت؛
روبروی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نشست و دو زانوی خود را به دو زانوی وی صلی هللا علیه
وسلم چسباند و دستانش را بر روی دو زانوی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم قرار داد و گفت :ای
عن ْاإلس َْالم)؛ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در جواب
محمد از اسالم به من خبر بده ( َیا ُم َح امدُ أ َ ْخب ْرني َ
ي ا
وم
یم ال ا
فرمودْ ( :اإلس َْال ُم أ َ ْن ت َ ْش َهدَ أ َ ْن َال إلَهَ إ اال هللاُ َوأ َ ان ُم َح امدًا َر ُ
الز َكاة ََ ،وت َ ُ
ص َ
سو ُل هللاَ ،وتُق َ
ص َالة ََ ،وتُؤْ ت َ
سب ً
ضانَ َ ،وت َ ُح اج ْال َبیْتَ إن ا ْست َ َ
یال) اسالم این است که گواهی دهی که َال إلَهَ  -إ اال هللاُ و اینکه
َر َم َ
طعْتَ إلَیْه َ
محمد فرستاده هللا می باشد و نماز برپای داری و زکات بدهی و ماه رمضان روزه بگیری و اگر در
استطاعت َت بود به حج بروی[ .مسافر] گفت :تو راست گفتی[ .عمر بن خطاب رضی هللا عنه] گفت :از
کار وی تعجب کردیم چطور سوال میپرسد و [همچنین جواب] آن را تصدیق میکند[ .مسافر] گفت:
عن ْاإلی َمان) از ایمان به من خبر بده[ .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم] فرمود ( :أ َ ْن تُؤْ منَ
(فَأ َ ْخب ْرني َ
سلهَ ،و ْالیَ ْوم ْاْلخرَ ،وتُؤْ منَ ب ْالقَدَر َخ ْیره َوشَره) این است که ایمان بیاوری به
باهللَ ،و َم َالئ َكتهَ ،و ُكتُبهَ ،و ُر ُ
هللا و مالئکه اش و کتابهایش و پیامبرانش و روز قیامت و قضا و قدر خیر و شر آن[ .مسافر] گفت:
راست گفتی  .بعد از آنکه در مورد احسان و قیامت هم سواالتی می پرسد و رسول هللا جواب می دهد،
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سائلُ؟» ای عمر میدانی سوال کننده چه
ع َم ُر أَتَدْري َمن ال ا
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می پرسد« :یَا ُ
کسی بود؟ گفتم :هللا و رسولش داناترند .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود« :فَإناهُ جبْری ُل أَت َا ُك ْم
2
یُعَل ُم ُك ْم دینَ ُك ْم» او جبرئیل بود آمد تا دینتان را به شما یاد بدهد.
تا اینجا ما پایه های دین اسالم را از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و جبرئیل یاد گرفتیم و فهمیدم که
اسالم و ایمان یعنی چه؟ و اینکه هر انسانی که صاحب این صفات باشد اهل اسالم و اهل ایمان است.
حاال هللا تعالی هم در توضیح متقین که برگزیده های میان مومنین هستند می فرماید:
ْب فیه ُهدًى ل ْل ُمتاقینَ * این کتاب هیچ گمانی در آن نیست و راهنمای پرهیزگاران است
ک ْالکت ُ
َاب الَ َری َ
ذَل َ
صالة َ َوم اما َرزَ ْقنَا ُه ْم یُنفقُونَ * آن
[پرهیزگاران چه کسانی هستند؟]  .الاذینَ یُؤْ منُونَ ب ْالغَیْب َویُقی ُمونَ ال ا
کسانی که به دنیای غیب و نادیده باور میدارند ،و نماز را برپای می دارند ،و از آنچه به آنها رزق
ک َوباْلخ َرة ُه ْم
ک َو َما أُنز َل من قَبْل َ
داده ایم انفاق می کنند و میبخشند .والاذینَ یُؤْ منُونَ ب َما أُنز َل إلَ ْی َ
یُوقنُونَ * آن کسانی که باور میدارند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ،و به
ک ُه ُم ْال ُم ْفل ُحونَ (بقره )5-2/این
علَى ُهدًى من اربه ْم َوأ ُ ْولَئ َ
ک َ
روز قیامت یقین و اطمینان دارند .أ ُ ْولَئ َ
چنین کسانی ،هدایت و رهنمود خدای خویش را دریافت کرده و حتما ً رستگارند( .یعنی کسانی که
دارای این صفات باشند پرهیزگاران و متقینی هستند که حتما ً نجات یافته و رستگار هستند).
اینها مشخصات اهل اسالم و مومنین و متقین از زبان هللا تعالی و جبرئیل و رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم است ،و کسانی که به هللا و جبرئیل و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم اعتماد و باور دارند و به
سخنان آنها قناعت کرده اند باید با همین نگرش به پیروان تمام مذاهب اسالمی نگاه کنند که دارای این
شروط و صفات و تابع این موارد هستند ،و باید به صدها عذر و حتی شبهه چنگ بزنیم که مسلمین را
صاحب این صفات کنیم و آنها را جزو اهل ایمان و متقین محسوب کنیم.
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طلَقَ فَلَ ِبثْتُ َم ِلیًّا ،ث ُ َّم قَا َل لِي« :یَا ُ
ِ
اءِ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ِ
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َ
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َ
َ
َربَّت َ َه َ
سولُهُ أ َ ْعلَ ُمَ ،قالَ« :فَإِنَّهُ ِجب ِْری ُل أَت َا ُك ْم یُعَ ِل ُم ُك ْم دِینَ ُك ْم»  .....پس از احسان به من خبر بدِ .فرمود :هللا را چنان عبادت کنی که انگار او را
هللاُ َو َر ُ
میبینی و اگر تو او را نمی بینی وی تو را میبیند .گفت :از زمان قیامت به من خبر بدِ .فرمود :سوال شوندِ بیشتر از سوال کنندِ نمیداند.
گفت :از نشانهایش برایم بگو .فرمود :مادر کنیز فرزندش شدِ و انسانهای برهنه بر دنیا حکومت کردِ و چوپانان در بلند کردن ساختمانها
با یکدیگر رقابت میکنند .سپس [مسافر] رفت و ناپدید شد[ .پیامبر ] فرمود :ای عمر میدانی سوال کنندِ چه کسی بود؟ گفتم :هللا و رسولش
داناترند .فرمود :او جبرئیل بود آمد تا دینتان را به شما بیاموزد».

امام طحاوی در العقیده الطحاویه میگوید «:تمام اهل قبله ی خود را ،تا هنگامی که به تمام آنچه رسول
هللا صلی هللا علیه وسلم را از ناحیه خداوند آورده است ،اعتراف و تصدیق کنند ،مسلمان مؤمن نام
گذاری می کنیم».
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شیعه جعفری هم ،همچون سایر مذاهب اسالمی به ارکان ایمان ( :االیمان باهللَ ،و َم َالئ َكتهَ ،و ُكتُبه،
سلهَ ،و ْالیَ ْوم ْاْلخر )،و ایمان به قدر ،که سنت آن را بیان کرده است ،معتقد هستند؛ و همچنین به
َو ُر ُ
ص َالة ،وإیت َاء ا
ش َهادَة ْ
َّللاُ ا
وأن ُم َح امدًا َرسو ُل ا
أن ال إلَهَ اإال ا
الز َكاة ،وال َحج،
ارکان عملی اسالم ( َ
َّللا ،وإقَام ال ا
ضانَ ) اقرار دارند و مثل سایر مسلمین و مذاهب اسالمی مشمول ْال ُم ْفل ُحونَ می شوند.
ص ْوم َر َم َ
و َ
البته همچنانکه بارها و بارها تذکر داده شده است رافضی گری و روافض جریانی در میان شیعیان
جعفری بوده و تنها مختص شیعیان جعفری هم نیست بلکه در تمام مذاهب و حتی در تمام شریعتهای
آسمانی و حتی در تمام احزاب سکوالر هم چنین جریانی وجود داشته است که در حساس ترین لحظاتی
که رهبرانشان به آنها نیاز دارند آنها را رها و رفض کرده اند؛ و اینهائی که رهبر خود را رها کرده
اند خود به چندین فرقه ی مختلف تقسیم شده اند ،عده ای از این روافض در فکر و منهج مسیر صحیح
را پیموده اند و تنها کناره گیری و سکوت کرده و نظاره گر شده اند اما دسته هائی هم وجود داشته اند
که عالوه بر این از نظر فکری و منهجی دچار آلودگی شده و مسیر انحرافی غالی گری و غالة را طی
کرده اند.
حاال عده ای با قیچی کاری فتاوای علمای گذشته در مورد دسته هائی از «روافض غالة» میان شیعه یا
«روافض غالة» میان حنفی ها و مالکی ها و شافعی ها و حنبلی ها و زیدی ها و غیره می خواهند
حکمی که در مورد این غالة صادر شده است را بر تمام مذهبی که این غالة در میان آنها سر برآورده
تسری بدهند؛ بدون شک حکم دادنهای این عده ربطی به قرآن و سنت و اصحاب رسول هللا صلی هللا
علیه وسلم و ربطی به ائمه ی تمام مذاهب معروف به اهل سنت و شیعیان جعفری ندارد.
در اینجا مناسب می بینم بحثم در مورد تشیع را با ابن تیمیه و شاگرد عقیدتی او ماموستا کریکار ادامه
دهم ،ماموستا کریکاری که هم اکنون قربانی سکونت در میان سکوالریستها و دارالکفر سکوالریستها
شده است .اما چرا با این دو؟
 چون ائمه ی تمام مذاهب اربعه و غیر اربعه ی معروف به اهل سنت بر مسلمان بودن شیعه بهصورت عام رای داده اند چیزی که ماموستا کریکار به صراحت آن را بیان می کند.

 3ابو جعفر الطحاوی ،متن العقیدِ الطحاویه ،ج  ،1ص  38و ابن ابی العز ،الحنفی ،شرح العقیدِ الطحاویه ،ج  ،1ص  /3۵0ونسمی أهل قبلتنا
مسلمین مؤمنین ماداموا بما جاء به النبی صلى هللا علیه وسلم معترفین وله بکل ما قاله وأخبر مصدقین؛

پس نیازی به یادآوری آراء مختلف مذاهب معروف به اهل سنت در مورد جعفری ها نیست ،و اگر از
جانب ائمه ی مذاهب چهارگانه و دیگر ائمه ی مذاهب به تاریخ پیوسته در مورد فالن فرقه از غالة
میان تشیع حکمی صادر شده ،همان حکم و شاید شدیدتر از آن توسط خود ائمه ی مورد پذیرش شیعه
صادر شده است.
مثالً امام شافعی رحمه هللا بدون آنکه گروه ابوالخطاب را تکفیر کند تنها می گوید که ما از گروه
ابوالخطاب شهادت قبول نمی کنیم و به عنوان شاهد پذیرفته نمی شوند 4چون ابوالخطاب بر پیروانش
واجب کرده بود که برای نفع رسانی به هم کیشان خود در امور مربوط به اموال ،نفوس و زنان در
برابر مخالفان مذهبی به دروغ شهادت دهند 5اما از امام جعفر صادق رحمه هللا و ائمه ی پس از ایشان
در مورد همین فرقه از غالة منتسب به تشیع روایت است که می گویند :ابوالخطاب فاسق ،کافر و
دشمن خداوند است 6.و به این شکل شیعیان جعفری آنها را نیز تکفیر کرده و از انها اعالم برائت کرده
اند.
به همین شکل از افکار فرقه ی خطابیه دهها فرقه ی غالی دیگر انشعاب پیدا کردند و مغیرة بن سعید
هم سرنوشتی مثل ابوالخطاب در آراء ائمه ی مورد پذیرش مذهب شیعه ی جعفری داشته و باز مسبب
تولید دهها فرقه از غالة شد که متاسفانه عده ای هدفمند و آگاهانه و در مسیر اهدافی خاص و غیر
شرعی با استناد به آراء این غالة به تشیع به صورت عام حمله می کنند.
 چون ابن تیمیه بعد از ائمه ی اربعه بیشترین شناخت را در مورد عقاید و باورهای تشیع تاقرن خودش دارد ،هر چند که تشیع با توجه به «سیال و غیر ساکن بودن» آن از زمان ابن
تیمیه تا کنون دچار پیشرفتهای غیر قابل انکار ،و دور ریختن بسیاری از افکار غالة و روایات
تولید شده توسط غالة در کتب خود شده اند،
 چون دسته هائی هم که امرزوه خود را به ابن تیمیه منتسب کرده اند و با نام ابن تیمیه فعالیتدارند در واقع ربطی به ابن تیمیه در مساله ی چگونگی برخورد با تشیع و سایر اهل قبله
ندارند بلکه مسیر محمد بن عبدالوهاب و علمای نجد را طی می کنند که در مواردی مخالف
صریح منهج ائمه ی مذاهب اربعه و حتی ابن تیمیه و شاگردانش چون ابن قیم و ابن کثیر است.
سنیُّهم
ابن تیمیه می گوید :مسلمین چه سنی های میان آنها و چه بدعتی های میان آنها (فالمسلمون ُ
وبدعیُّهم) بر وجوب ایمان به هللا و مالئکه هایش و کتابهایش و پیامبرانش و روز قیامت متفق هستند؛
و همچنین بر وجوب نماز و زکات و روزه و حج متفق هستند؛ و همچنین بر اینکه هر کسی که از هللا

 4مروزی ،ص28۶؛ طحاوی ،ج ،1صص187-18۶؛ مرشد باِهل ،ج ،2ص238؛ سبکی ،ج ،2ص.1۶
 5ابن قتیبه ،ص۶32؛ بَلذری؛ اشعری ،سعد ،ص۵1؛ نیز :ابوبکر خوارزمی ،ص ،171که دروغگویی را صفت خطابیه خواندِ است.
 6صفار ،ص۵3۶؛ کشی ،ص29۶؛ قاضی نعمان ،ج ،1ص۵0؛ ابن بابویه ،فقیه ،ج ،1ص.220

و رسولش اطاعت کند وارد بهشت می شود و عذاب داده نمی شود و بر اینکه هر کسی که به اینکه
محمد رسول هللا صلى هللا علیه وسلم است ایمان نیاورد کافر است ،متفق هستند؛ و امثال این امور
ستونهای دین و پایه های ایمان هستند که منتسبین به اسالم و ایمان بر آنها متفق و یک رای هستند و
بعد از این ،منازعه و جروبحثهای آنها در بعضی از احکام وعید یا بعضی از معانی و بعضی از اسماء
است که به نسبت آنچه بر آن متفق و هم رای هستند بسیار خفیف و ناچیز است.
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اینکه اشخاص در اجتهادات و برداشتهای شخصی خودشان متناسب با زمان ،تجربیات ،علم و وسعتی
که دارند دارای دیدگاهها و برداشتهای مختلفی شوند و یا دارای برداشتها و تأویالت اشتباهی هم باشند
امری عادی و از بدیهایت زندگی درونی هر انسانی محسوب می شود ،اما اینکه بعد از آمدن شریعت
هللا تعالی و روشنگری های آن ،اشخاص دچار بیماری تفرق شوند در واقع خود را دچار جرم و
انحراف کرده اند.
تفرق از صفات سکوالریستها ،و ریشه و منبع تولید حزب ،و مواد اولیه ی کارخانه ی حزب سازی ،و
در این صفت ،شبیه سکوالریستها شدن است؛ چون اسم دیگر مشرکین احزاب است ،به همین دلیل هللا
تعالی به صراحت به مومنین امر می کندَ :و َال ت َ ُكونُوا منَ ْال ُم ْشركینَ * منَ الاذینَ فَ ارقُوا دینَ ُه ْم َو َكانُوا شیَعًا
ب ب َما َلدَیْه ْم فَر ُحونَ (الروم .)32 – 31 /و از زمره سکوالریستها (مشرکان) نگردید .از آن
ُك ُّل ح ْز ٍ
کسانی که دین خود را پراکنده و فرقه فرقه کردهاند و به دستهها و گروههای گوناگونی تقسیم شدهاند.
هر حزبی هم از آنچه که نزدش هست خوشحال است.
گرایش و زمینه سازی به چنین جرم بزرگی و حتی راضی بودن به جرم تفرق و حزب سازی عواقب
وخیمی هم به دنبال خودش دارد چنانچه هللا تعالی می فرماید :ا
إن الاذینَ فَ ارقُوا دینَ ُه ْم َو َكانُوا ش َیعًا لاسْتَ
َيءٍ إنا َما أ َ ْم ُر ُه ْم إلَى ا
َّللا ث ُ ام یُنَبئ ُ ُهم ب َما َكانُوا َی ْف َعلُونَ (أنعام( )159 /ای پیامبر) بدون شک کسانی
م ْن ُه ْم في ش ْ
که دین خود را پراکنده و فرقه فرقه می کنند و دسته دسته و گروه گروه میشوند تو به هیچ وجه از
آنان نیستی و (حساب تو از آنان جدا و) سروکارشان با خدا است و خدا ایشان را از آنچه میکنند باخبر
میسازد (و سزای آنان را خواهد داد) .
یکی از موانع تولید تفرق در میان مسلمین داشتن انصاف ،قسط و عدالت است 8.ابن تیمیه می گوید هللا
تعالی ما را به داشتن قسط و انصاف و عدالت نسبت به دشمنان کافر دعوت کرده است و هللا تعالی امر
سنِیُّهم وبدعیُّهم متفقون على وجوب اْلیمان باِهل ومَلئكته وكتبه ورسله والیوم اْخر ،ومتفقون على
 7مجموع الفتاوى ( / )357 / 7فالمسلمون ُ
وجوب الصَلة والزكاة والصیام والحج ،ومتفقون على أن من أطاع هللا ورسوله فإنه یدخل الجنة وَل یعذب ،وعلى أن من لم یؤمن بأن محمدًا
رسول هللا صلى هللا علیه وسلم إلیه فهو كافر ،وأمثال هذِ اْمور التي هي أصول الدین وقواعد اْلیمان التي اتفق علیها المنتسبون إلى اْلسَلم
واْلیمان .فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعید أو بعض معاني بعض اْسماء أمر خفیف بالنسبة إلى ما اتفقوا علیه.
 8ابن تیمیه می گوید :و اما اهل سنت تمام مؤمنان را دوست دارند ،و از آنان پشتبانی می کنند و از روی علم و انصاف نسبت به آن ها سخن
می گویند ،ایشان نه از گروِ جاهَلن اند و نه از اهل هوی و هوس.

علَى أ َالا ت َ ْعدلُواْ اعْدلُواْ
ش َهدَاء ب ْالقسْط َوالَ یَجْ ر َمنا ُ
می کند :یَا أَیُّ َها الاذینَ آ َمنُواْ ُکونُواْ قَ اوامینَ لِل ُ
شن ُ
ک ْم َ
َآن قَ ْو ٍم َ
یر ب َما ت َ ْع َملُونَ (مائده )8/ای مؤمنان ! بر ادای واجبات خدا مواظبت
ُه َو أ َ ْق َر ُ
ب للت ا ْق َوى َواتاقُواْ َّللاَ إ ان َّللاَ خَب ٌ
داشته باشید و از روی دادگری گواهی دهید ،و دشمنانگی قومی شما را بر آن ندارد که ( با ایشان )
عدالت نکنید .عدالت کنید که عدالت (به ویژه با دشمنان) به پرهیزگاری نزدیکتر است .از خدا بترسید
که خدا آگاه از هر آن چیزی است که انجام میدهید[ .ابن تیمیه ادامه می دهد] اینچنین به داشتن قسط و
انصاف و عدالت در مورد دشمنان کافر خود دعوت شده ایم پس در مورد مسلمین باید چگونه باشیم؟
حتی اگر این مسلمین از روی جهالت و هوا و هوس شما را تکفیر کنند شما نمی توانید مقابله به مثل
کنید ،همچنانکه اگر در مورد شما دروغی ساخته باشند شما نمی توانید در موردشان دروغ بسازید و یا
اگر کسی با یکی از نزدیکان شما دچار زنا شد شما نمی توانید با نزدیکان این مجرم دچار زنا شوید و
مقابله به مثل کنید چون اینها حکم شرعی و حق هللا تعالی هستند و باید با مجرمین به شیوه ای برخورد
کرد که هللا تعالی امر فرموده است.
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ما در هر صورت امر شده ایم که در برابر مخالفین ،سخنانمان تابع دستورات شریعت هللا باشند که
طانَ یَنزَ ُ
ش ْی َ
س ُن إ ان ال ا
غ بَ ْینَ ُه ْم
ی أَحْ َ
بهترین سخنان هستند و هللا تعالی می فرمایدَ :وقُل لعبَادی یَقُولُواْ الاتی ه َ
ش ْی َ
إ ان ال ا
عدُوا ً ُّمبینا ً (اسراء( )53/ای پیغمبر !) به بندگانم بگو :سخنی بگویند که
سان َ
طانَ کَانَ لإل ْن َ
زیباترین باشد .چرا که شیطان در میان ایشان فساد و تباهی به راه میاندازد ،و بیگمان شیطان دشمن
آشکار انسان بوده است.
عا إلَى ا
صال ًحا َوقَا َل
َّللا َو َ
س ُن قَ ْو ًال م امن دَ َ
و زیباترین سخن هم مشخص کرده و می فرمایدَ :و َم ْن أَحْ َ
عم َل َ
إناني منَ ْال ُمسْلمینَ (فصلت )33/سخن چه کسی بهتر از سخن کسی است که مردمان را به سوی خدا
میخواند و کارهای شایسته میکند و اعالم میدارد که من از زمره مسلمانان هستم؟
آیا سخنی بهتر از سخن هللا تعالی و جبرئیل و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وجود دارد که در مورد
اسالم و اهل آن ،و ایمان واهل آن و متقین و غیره گفته اند؟ پس در این زمینه هم مثل سایر موارد فقط
به سوی هللا دعوت دهیم و به انچه هم می گوئیم عمل کنیم و بدون قائل شدن به طبقه ی خاص معنوی
برای خود صف خود را از مسلمین جدا نکنیم و بگوئیم ما هم جزو همین مسلمین هستیم .

 9قال شی ُخ اْلسَلم في "الرد على البكري" ( ":)492 /2فلهذا كان أهل العلم والسنة َل یكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف یكفرهمْ ،ن
الكفر حكم شرعي ،فلیس لإلنسان أن یعاقب بمثله ،كمن كذب علیك وزنى بأهلك ،لیس لك أن تكذب علیه وتزني بأهلهْ ،ن الكذب والزنا حرام
لحق هللا تعالى ،وكذلك التكفیر حق ِهل فَل یكفر إَل من كفرِ هللا ورسوله".

به قول ابن تیمیه :زمانی که مسلمین دارای پروردگاری واحد و کتابی واحد و پیامبری واحد هستند
دیگر جائی برای فرقه بازی و تفرق باقی نمی ماند 10.بزرگان ما هم هرگز راضی نبوده اند که سخن
آنها در جایگاه کتاب و سنت قرار گیرد و مثل امام مالك رحمه هللا می گفتند :إنا َما أَنَا بَش ٌَر أ ُ ْخطى ُء
یب؛ فا ْن ُ
سناةَ
سناةَ ف ُخذُوا به ،وكل َما لَ ْم ی َُوافق
ظ ُروا في َرأْیي ،فَ ُكل َما َوافَقَ
الكتاب وال ُّ
الكتاب وال ُّ
وأُص ُ
َ
َ
فَاتْ ُر ُكوهُ 11همانا من بشر هستم و خطا میكنم و یا صحیح مي گویم ،پس در رأى من نگاه کنید ،و هر
مسئله اى كه با قرآن و سنت موافقت داشت بگیرید و اگر مخالف بود آنرا ترك كنید.
در این صورت احتمال صحت و خطاء در آراء تمام مذاهب و تفاسیر مختلف اسالمی و تمام پیروان
آنها وجود دارد ،و باید در انتظار و توقع در مورد وجود خطاء ،و ساده نگری و چشم پوشی از
اشتباهات و خطاهای اجتهادی به یکسان به تمام مذاهب اسالمی نگاه شود.
نکته ی دیگر اینکه مسلمین با تمام بدعتهائی هم که دارند باز بهتر از کفار هستند همچنانکه ابن تیمیه
صلاى ا
سلا َم  -فَ ُه َو َخی ٌْر م ْن ُكل َم ْن َكفَ َر به؛ َوإ ْن
َّللاُ َ
علَیْه َو َ
می گویدُ :ك ُّل َم ْن َكانَ ُمؤْ منًا ب َما َجا َء به ُم َح امدٌ َ -
س َوا ٌء َكان ْ
عةُ ْالخ ََوارج َوالشیعَة َو ْال ُم ْرجئ َة َو ْالقَدَریاة أ َ ْو َ
غیْره ْم
َكانَ في ْال ُمؤْ من بذَلكَ ن َْو ٌ
َت ب ْد َ
ع م ْن ْالب ْد َ
عةَ ،
 12.هر کسی که به آنچه که محمد صلی هللا علیه وسلم آورده است مومن باشد ،چنین کسی بهتر است از
هرکسی که به آن کافر باشد .هرچند که در آن مومن ،نوعی از بدعت وجود داشته باشد .فرقی ندارد
بدعتش از نوع خوارج باشد یا شیعه یا مرجئه یا قدریه یا غیر آنان.
قبالً در مورد فرق بین غالة و روافض با شیعه ی جعفری  12امامی به تفصیل صحبت کرده ایم و نیاز
به تکرار نمی بینم چون ربطی به بحث امروز ما ندارد و از ابتدا تا کنون غالة نقشی در شکل گیری یا
اسکلت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران نداشته اند ،هر چند روافضی از میان جعفری ها و شافعی ها
و حنفی ها و نجدی ها و غیره به کرات در این حاکمیت دیده شده اند ،و از ابتدا تا کنون به عنوان یک
مانع و عامل بازدارنده در برابر جمهوری اسالمی ایران و ابزاری در دست دشمنان عمل کرده اند؛ در
هر صورت ابن تیمیه با فرق گذاشتن بین شیعه و رافضی باز این روافض را هم با تمام بدعتهائی که
دارند مسلمان می داند و بدون شک هر مسلمانی هر چند بدعتهائی هم داشته باشد باز از هر کافری
ضة َو ْال َج ْهمیاة َو َ
غیْره ْم إلَى ب َالد
عة ْال ُمسْلمینَ  :م ْن ا
َب َكث ٌ
الراف َ
یر م ْن ُم ْبت َد َ
بهتر است و می گویدَ :وقَ ْد ذَه َ
ارا.
علَى یَدَیْه خ َْل ٌق َكث ٌ
اروا ُمسْلمینَ ُم ْبت َدعینَ َو ُه َو َخی ٌْر م ْن أ َ ْن یَ ُكونُوا ُكفا ً
ص ُ
ْال ُكفاار فَأ َ ْسلَ َم َ
یر َوا ْنتَفَعُوا بذَلكَ َو َ

 10این تیمیه می گوید  :إن هللا تعالى أمرنا بالجماعة واَلئتَلف ،ونهانا عن الفرقة واَلختَلف ..و َربَّنَا َواحدٌ ،وكتابنا واحدَ ،ونَبیَّنَا َواحدٌ ،أصول
الدین َل تحتمل التفرق واَلختَلف ،وأنا أقول ما یوجب الجماعة بین المسلمین ( مجموع الفتاوى  = 182 ،181 /3باختصار یسیر)
 11ابن عبد البر در "الجامع" ( / )32/2ترتیب المدارك للقاضي عیاض(.)182/183/1
 12مجموع الفتاوى (.)201 / 35

 13بسیاری از مسلمانان اهل بدعت مانند رافضه و جهمیه و غیر آنان به سرزمین کفار رفته اند و به
دستان آنان مردم بسیاری مسلمان شده اند و با آن نفع برده اند و مسلمانان اهل بدعت شده اند ،و این
حالت (مسلمان اهل بدعت بودن) بهتر از آن است که کافر باشند».
ابن تیمیه با آنکه میان شیعه ی اثناعشری و جعفری با روافض فرق می گذارد باز بین این شیعیان با
غالتی باطنی مثل اسماعیلی ها که صالح الدین ایوبی مدتی فرماندهی کل قوا و وزارت حکومت آنها
را برعهده داشت فرق قائل است ،و غیر از ائمه و مراجع اسماعیلیه که جهلی برایشان باقی نمانده و
آگاهانه در برابر شریعت هللا ایستاده اند سایر اسماعیلی ها را جزو مسلمین محسوب می کند و می
ع ْشریاةَ
گوید :و اما امامیه ی اثنی عشری از آنان -یعنی اسماعیلیه -بسیار بهتر هستندَ (،و ْاإل َمامیاةُ االثْنَا َ
یر) برای اینکه امامیه همراه با فرط جهل و گمراهیشان ،در بین آنان مردمی است که در
َخی ٌْر م ْن ُه ْم ب َكث ٍ
سوا زَ نَادقَةً
باطن و ظاهر مسلمان هستند ،و زنادقه منافق نیستند( .فیه ْم خ َْل ٌق ُمسْل ُمونَ بَاطنًا َو َ
ظاه ًرا لَ ْی ُ
ُمنَافقینَ  )،اما آنان جاهل شده و گمراه شده و از اهوائشان تبعیت کردند .و اما آنان (اسماعیلیه) پس ائمه
بزرگشان که آگاه به حقیقت دعوت باطنی شان هستند زندیق منافق هستند .و اما عوامشان آنهایی که
ع َوا ُّم ُه ُم
باطن امر آنان [یعنی رهبران ائمه ی اسماعیلی]را نشناخته اند ،پس آنان مسلمان هستند ( َوأ َ اما َ
الاذینَ لَ ْم َی ْعرفُوا َباطنَ أ َ ْمره ْم فَقَ ْد َی ُكونُونَ ُمسْلمینَ  14.»).این رأی ابن تیمیه در مورد غالة باطنی
اسماعیلی  7امامی است که متاسفانه عده ای آگاهانه این رأی را بر شیعیان جعفری  12امامی تطبیق
می دهند در حالی که ربطی به شیعیان جعفری  12امامی ندارد؛ همچنانکه حکمی که در مورد یزیدی
ها ،15پیروان شیخ عدی که در سال 539ش در اللش مرده ،صادر شده یا حکمی که در مورد علی
اللهی ها ،پیروان سلطان اسحاق(سهاک) برزنجی که در سال 798ش در هورامان مرده ،صادر شده
ربطی به اهل سنت ندارد هر چند اینها از اهل سنت جدا شده اند.
در این صورت هر مسلمانی با داشتن عقائد مختلف اسالمی -هر چند اهل بدعت هم باشد -باز مسلمان
است ،و دارای حقوق مسلمانی خاص خودش است ،و کسی نمی تواند به این حقوقش تجاوز کند یا این
حقوق را نادیده بگیرد و پایمال کند ،و ابن تیمیه غیر از منافقین داخل این مذاهب و عقائد مختلف ،بقیه
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14
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ض ََل ِل ِه ْم فِی ِه ْم خَل ٌق
اْل َمامِ یَّةَ َم َع [فَ ْرطِ ] َج ْه ِل ِه ْم َو َ
اْل َمامِ یَّة ِاَلثنَا َع ْش ِریَّةَ َخی ٌْر مِ ْن ُه ْم بِ َكث ٍ
ِیر ،فَإ ِ َّن ِ
ابن تیمیه  .كتاب منهاج السنة النبویة  ،صَ / 452و ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُّ
َ
َ
َ
ً
ُ
ُم ْس ِل ُمونَ بَاطِ ًنا َو َ
ارفُونَ بِ َحقِیقَ ِة َدع َْوتِ ِه ْم البَاطِ ِنیَّ ِة
ظاه ًِرا َل ْی ُ
ضلوا َواتَّبَعُوا أ ْه َوا َء ُه ْمَ ،وأ َّما أولَئِكَ فَأئِ َّمت ُ ُه ُم ال ِكبَ ُ
سوا زَ نَا ِدقَة ُمنَافِقِینَ  ،لَ ِكنَّ ُه ْم َج ِهلوا َو َ
ار العَ ِ
ع َوا ُّم ُه ُم الَّذِینَ لَ ْم َی ْع ِرفُوا بَاطِ نَ أ َ ْم ِر ِه ْم فَقَ ْد یَ ُكونُونَ ُم ْسلِمِ ینَ .
زَ نَا ِدقَةٌ ُمنَافِقُونَ َ ،وأ َ َّما َ
15بر روی سنگ سنگ قبر وی چنین نوشته شدِاست :بسم هللا الرحمن الرحیم خالق السماء و اَلرض ،اخفض هذِ المنزل محل الشیخ العدی
الحکاری ،شیخ یزیدیه /.در این صورت اصَلً به دروغهای سکوَلریستها اهمیت ندهید که بر خَلف تمام اسناد و مدارک تاریخی قصد دارند
کلمه ی یزیدی را به ایزدی و سابقه ی آنها را دوران باستان برگردانند  .در حالی که اینها فرقه ای انحرافی از مسلمین بودند تا به تدریج به
اینجا رسیدِ اند.

را که اهل نماز هستند را اهل ایمان و رستگار می داند .و می گویدَ :و ُك ُّل َم ْن أ َ ْ
ظ َه َر ْاإلس َْال َم َولَ ْم یَ ُك ْن
ُمنَافقًا فَ ُه َو ُمؤْ م ٌن.

16

ابن تیمیه بعد از آنکه می گوید که در سخنان بزرگان گروههائی که آنها را مسلمان اهل بدعت می
دانست تأمل و تفکر کرده ،مثل أبي الحسین البصري معتزلی و سایر معتزلی های مثل او و مانند ابن
الهیصم از الكرامیة و اسامی دیگری که از این مسلمین به قول خودش اهل بدعت ذکر می کند ،در
پایان بر همه ی اینها دعای رحمت و مغفرت می کند و می گوید :غفر هللا لهم ورحمهم أجمعین

17

چون علمای اهل سنت با حسن ظن و گمان نیکی که به وعده های هللا تعالی نسبت به مسلمین دارند
امیدوارند هللا تعالی از بسیاری از این گروههای مسلمان به خاطر نیتهای خوبی که داشته اند و به
خاطر اینکه در بزرگداشت قرآن و سنت تالش کرده اند عفو و گذشت داشته باشد 18.آیا شما می توانید
برای یک عالم معتزلی یا جهمیه یا شیعه جعفری یا اشعری یا ماتریدی یا نجدی و اخوانی و مکتب
قرآنی و غیره که آنها را اهل بدعت می دانی و برای شریعت هللا تعالی و بزرگداشت قرآن و سنت
تالش کرده اند اما دچار اجتهاد و تأویل اشتباه شده اند دعای خیر کنی و مثل ابن تیمیه بگوئی :غفر هللا
لهم و رحمهم أجمعین؟!
عده ای نه تنها در این مسیر اهل سنت قدم نمی گذارند بلکه دچار قیچی کاری در آراء ائمه ی اهل سنت
و حتی تحریف آراء اهل سنت در برخورد با گروههای مخالف و بخصوص در برخورد با شیعیان
جعفری می شوند .در کنار قیچی کاری آراء علماء ما شاهد این هستیم که عده ای باز در همان راستای
اهدافی که در قیچی کاری دارند می گردند و آراء شاذی از گذشتگان و پیروان مذاهب مختلف را
بیرون می کشند و با گرداوری این آراء شاذ در مذاهب مختلف اسالمی  -که بر خالف رای همان
مذاهب هم هستند -مجموعه ای از آراء افراد مختلف را جمع آوری و ارائه می دهند تا به مخاطب
جاهل خود چنین نشان دهند که تمام مذاهب همین رأی را داشته اند!
یکی دیگر از حربه های این مجریان طرح اندلسی کردن سرزمینهای اسالمی این است که نمی خواهند
تغییرات مذاهب و فرقه های مختلف اسالمی در گذر زمان را ببینند و نمی خواهند «االن» این مذاهب
 16عامة أهل الصَلة مؤمنون باِهل ورسوله صلى هللا علیه وسلم وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته إَل من كان ُمنافقا ً یُظهراْلیمان
بلسانه ویبطن الكفر بالرسول فهذا لیس بمؤمن ،وك ُّل من أظهر اْلسَلم ولم یكن ُمنافقا ً؛ فهو مؤمن له من اْلیمان بحسب ما أوتیه من ذلك ،وهو
ممن یخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من اْلیمان ،ویدخل في هذا جمیع المتنازعین في الصفات والقدر على اختَلف عقائدهم .ولو كان
َل یدخل الجنة إَل من یعرف هللا كما یعرفه نبیه صلى هللا علیه وسلم لم تدخل أمته الجنة ،فإنهم -أو أكثرهمَ -ل یستطیعون هذِ المعرفة ،بل
یدخلونها وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إیمانهم ومعرفتهم (مجموع الفتاوى ())255-254/5
 17وقد تأملت كَلم أئمة هؤَلء الطوائف كأبي الحسین البصري ونحوِ من المعتزلة وكابن الهیصم من الكرامیة وكأبي الحسن نفسه والقاضي أبي
بكر وأبي المعالي الجویني وأبي اسحاق اْسفراییني وأبي بكر بن فورك وأبي القاسم القشیري وأبي الحسن التمیمي والقاضي أبي یعلى وابن
عقیل وابن الزاغوني غفر هللا لهم ورحمهم أجمعین
 18تاریخ اْلسَلم (  .)۶32 / 1۵ولعل هللا تعالى أن یعفو عن كثیر من الطوائف بحسن قصدهم وتعظیمهم للقرآن والسنة

را بپذیرند ،که چیزی غیر از حیله و نیرنگ و غدری آشکار و دور ریختن انصاف و عدالت نسبت به
اسالم و مسلمین نیست.
هللا تعالی زمانی که شخص وارد اسالم می شود را از اعمال گذشته اش نمی پرسد؛ و اگر در اسالم هم
دچار گناهی شده باشد توبه اش را می پذیرد ،و حتی اگر بر اثر خطاء و فراموشی و با اجبار کاری را
انجام داده باشد مورد مواخذه قرار نمی دهد چنانچه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرمایدُ « :رف َع
19
عن أمتي الخطأ ُ والنس ُ
ْیان َو َما ا ْستُكرهوا علیه»
یعنی اگر مسلمانی بر اثر اجتهاد و تأویل اشتباه دچار اشتباهی شد ،هللا تعالی از خطاء و اشتباه اینها در
همین زندگی دنیوی گذشت می کند ،حاال چگونه ممکن است شخص را به خاطر اشتباه پدرش یا
دیگران مورد مواخذه قرار دهد ،چه رسد به اشتباه دیگرانی که در دهه ها و یا قرون گذشته زندگی
کرده اند؟! هللا تعالی یک آیه را به همان شکلی که هست دو بار در سوره ی بقره تکرار می کند و می
سبَ ْ
فرماید :ت ْلكَ أ ُ امةٌ قَ ْد َخلَ ْ
ع اما َكانُوا یَ ْع َملُونَ (بقره  134/و بقره
س ْبت ُ ْم ۖ َو َال تُسْأَلُونَ َ
ت َولَ ُكم اما َك َ
ت ۖ لَ َها َما َك َ
( )141 /بهر حال) آنها امتی بودند که مردند و رفتند ،اعمال آنان و آنچه به چنگ آوردند ،مربوط به
خودشان و متعلق به خودشان است ،و اعمال و آنچه شما به دست آوردهاید نیز مربوط به خود شما و
از آن خود شماست ،و شما هیچ گاه مسئول اعمال آنها نخواهید بود و درباره آنچه میکردهاند از شما
پرسیده نمیشود و بازخواست نمی شوید.
حاال نگاه کنید دسته ای از بزرگواران ما چه حکمهای اشتباهی صادر کرده اند و صادر می کنند و عده
ای هم در راستای اهداف ضد اسالمی خود و خدمت در بخش جنگ روانی دشمنان به بازنشر این
دیدگاها می پردازند که با روح قرآن و اسالم و حتی مذهب خودشان هم در تضاد است؟ مثالً ابن نجیم
حنفی از بزرگوارانی نقل می کند که گفته اند« :رافضی اگر به شیخین دشنام دهند و یا به آن دو طعنه
وارد کنند ،کافرند و باید کشته شوند؛ حال اگر توبه کنند و دوباره اسالم بیاورند ،آیا توبه آنها قبول
است یا خیر؟ رای سه نفر را می آورد که گفتهاند توبه و اسالم اینان قبول نیست و باید کشته شوند ،ما
نیز همین فتوا را میدهیم».
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این یعنی انحراف آشکار از منهج اهل سنت و جماعت و از دست دادن عدالت و انصاف و قسط .البته
سبْكي می گوید که نزد حنفیه چیزی غیر از قبول توبه پیدا نمی شود و همه ی
ابن نجیم با ذکر قول ال ُّ
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َ
َّ
ْ
َّ
َ
عل ْی ِه َما فَ ُم ْبتَ ِدعٌ َول ْم یَتَكَل َما
ي إذا َسبَّ الش ْی َخی ِْن َوطعَنَ فِی ِه َما َكف ََر َوإِن َف َّ
ي َّ
ص ِة َوالبَز ِازیَّ ِة بِأ َّن َّ
ع ِلیًّا َ
ض َل َ
الراف ِ
َّللاُ َ
َر ِ
ص َّر َح فِي ال ُخ ََل َ
عن ُه َما َ -وق ْد َ
ِض َّ
ض َ
ش ْی َخی ِْن أ َ ْو َ
طعَنَ فِی ِه َما َكف ََر َویَ ِجبُ قَتْلُهُ ث ُ َّم ْ
سبَّ ال َّ
اْلس ََْل َم ه َْل ت ُ ْقبَ ُل ت َْوبَتُهُ أ َ ْم ََل قَا َل
إن َر َج َع َوت َ
علَى َ
َ
ع َد ِم قَبُو ِل ت َْو َبتِ ِه َوفِي ْال َج ْوه ََرةِ َم ْن َ
َاب َو َج َّد َد ْ ِ
صد ُْر ال َّ
َار ل ِْلفَتْ َوى اه..
ش ِهی ُد ََل ت ُ ْق َب ُل ت َْو َبتُهُ َو ِإس ََْل ُمهُ َو َن ْقتُلُهُ َو ِب ِه أ َ َخذَ ْالفَقِیهُ أَبُو اللَّ ْی ِ
ث ال َّ
ال َّ
ي َوه َُو ْال ُم ْخت ُ
س َم ْرقَ ْن ِد ُّ
ي َوأَبُو َنص ٍْر ال َّدبُو ِس ُّ

حنفی ها معتقد به پذیرش توبه هستند « إناهُ لَ ْم یَج ْد ل ْل َحنَفیاة اإال قَبُو َل الت ا ْوبَة » و این علمای دست چندم از
مذاهب را کالً نادیده می گیرد.
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مگر فحش و دشنامی باالتر از کافر دانستن کسانی وجود دارد که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در
زمان حیاتشان مژده ی بهشتی بودن آنها را داده است؟ خوارج ،علی و حسن و حسین رضی هللا عنهم
را کافر می دانستند به همراه هزاران صحابی دیگر که در ارتش امیرالمومنین علی رضی هللا عنه
خلیفه ی مسلمین و در ارتش اهل بغی معاویه بودند .اما اهل سنت هرگز آنها را تکفیر نکرده و علی
رضی هللا عنه توبه ی آنها را پذیرفت و ...یا کسانی وجود داشتند که پائینتر از تکفیر در منبرهاعلی و
آل علی رضی هللا تعالی عنهم اجمعین را ناسزا می گفتند ،مگر فرقی بین تکفیر و توهین به علی و
حسن و حسین با تکفیر و توهین به ابوبکر و عمر و عثمان وجود دارد؟! پس اگر برای دسته ای توبه و
بازگشت وجود دارد چرا برای دسته ی دیگر نباید وجود داشته باشد؟!
علَى أ َ ْنفُسه ْم ال ت َ ْقنَ ُ
َّللا إ ان ا
طوا م ْن َرحْ َمة ا
ب
َّللاَ یَ ْغف ُر الذُّنُو َ
ي الاذینَ أَس َْرفُوا َ
هللا تعالی میفرماید« :قُ ْل یَا عبَاد َ
الرحی ُم[.زمر ]53/ای بندگان من که بر خود ظلم و ستم کردهاید ،از رحمت خدا
ور ا
َجمیعًا إناهُ ُه َو ْالغَفُ ُ
ناامید نشوید که خدا همه را میآمرزد ،بهراستی که او آمرزنده و مهربان است ».و رسول هللا صلی هللا
علیه وسلم نیز می فرماید« :إ ان هللا ا
عز و َج ال ی ْقبَ ُل ت َْوبَةَ ال َعبْد َما لَم یُغ َْرغ ْر» « 22هللا توبه ی بنده اش را تا
زمانیکه روحش به حلقومش نرسیده باشد می پذیرد» .چون در آن زمان هر شخصی جایگاه خودش در
بهشت یا جهنم را می بیند و توبه برایش فایده ای ندارد.
در کنار این باز می بینیم که اهل سنت کتب مختلف حدیثی و حتی تاریخی خود را از روایات ضعیف و
جعلیات پالفته کرده اند ،و هم اکنون ما منابعی را در اختیار داریم که خالی از روایاتی ضعیف است که
ممکن است قرنها در میان اهل سنت به این روایات ضعیف عمل شده باشد ،و به دیگران حق نمی دهیم
که ما را به خاطر آنچه که در گذشته در منابع فقهی ما و حتی در کتب حدیثی ما مثل مسند امام احمد
بن حنبل رحمه هللا و الموطأ امام مالک رحمه هللا و در دیگر کتب حدیثی وجود داشته ما را مورد
مواخذه قرار دهند و بر ما ایراد بگیرند و بر اساس این روایات و حتی اجتهادات اشتباه گذشتگان بر ما
حکم صادر کنند؛ اما متاسفانه عده ای به نام اهل سنت و با انحراف از منهج صحیح اهل سنت و با
پیروی از جنگ روانی دول طاغوتی خلیج این حق تصحیح و بازگشت از اشتباه را به شیعیان نمی
دهند ،و به مخاطب خود می خواهند بقبوالنند که تصحیح االن اینها اعتباری ندارد اما مال مذهب

سیْفِ ْال َم ْسلُو ِل َو َقا َل إ َّنهُ َل ْم َی ِج ْد ل ِْل َحنَ ِف َّی ِة َّإَل قَبُو َل الت َّ ْو َبةِ.
ي فِي ال َّ
اْل َما ُم ال ُّ
َ :21ومِ َّم ْن َ
ص َّر َح ِبقَبُو ِل ت َْو َب ِت ِه ِع ْن َدنَا ْ ِ
س ْب ِك ُّ
22أخرجه الترمذي ( )3847و إبن ماجه * ( )42۵3و أحمد ( )۶1۶0وإبن حبان ( )۶28والحاكم ( )7۶۵9و أبویعلى ( )۵۶09و ( )۵717و
البیهقي ( )۶۶۶1و عبد بن حمید ( )847و الطبراني في المسند الشامیین ( )194و ()3۵19

خودشان اعتبار دارد ،و بر روایات و اخبار تاریخی که هم کنون مورد پذیرش شیعیان نیست ایراد می
گیرند و آنها را به خاطر اجتهاد اشتباه گذشتگان مذهب جعفری در چند قرن گذشته محاکمه می کنند و
به خاطر اشتباه گذشتگان و دیگران ،و حتی به خاطر اندیشه های غالة طرد شده توسط جعفری ها بر
شیعیان جعفری کنونی احکام غیر شرعی صادر می کنند!
یکی از دروغهای واضح و آشکاری که رسانه های متعلق به جنگ روانی دشمنان در میان اهل سنت
و از کانال تفکرات نجدیت به آن دامن زده اند تکفیر شیعه ی جعفری به صورت عام است  -به همان
صورت که علمای نجدیت عثمانی و طرفداران آنها را به صورت عام تکفیر می کردند -؛ و این در
حالی است که تکفیر اهل تصوف و یا تکفیر شیعه ی جعفری و یا تکفیر هر یک از فرقه های اسالمی
به صورت عام ربطی به قرآن و سنت و مذاهب چهار گانه و غیر از آن ندارد ،اهل سنت برای تکفیر
اهل قبله تابع ظوابط خاص خودش است و شخصی که تکفیر می شود باید از «4فیلتر» اصلی ( -1
اثبات جرم  -2تأئید جرم توسط هللا و رسولش صلی هللا علیه وسلم  -3شروط تکفیر  -4موانع تکفیر)
عبور داده شود و چنانچه بعد از طی این مراحل 4گانه شخص  -1آگاهانه  -2عمدا ً  -3اختیارا ً و به
میل خودش دچار چنین جرمی شده باشد و عذر و شبهه ای برای تبرئه ای چنین شخص آلوده ای پیدا
نشد آنوقت اقدام به تکفیر چنین مسلمانی می شود و در طی کردن این مراحل هیچ فرقی بین مسلمین
وجود ندارد چه حنفی و چه جعفری و چه مالکی و ...
با این وجود رشید رضا که از او به عنوان یک اصالح طلب سلفی یاد می کنند می گوید :علمای
راستین شیعه و سنی ،مخالفان مذهبی خود را ،حتی اگر مرتکب کاری شوند که در مذهب آنها کفر
محسوب میشود ،ولی متأول باشد ،کافر نمیدانند؛ و شکی نیست که شیعیان به خدا ،فرشتگان ،کتب
آسمانی ،پیامبران و  ...ایمان دارند و نماز به پا میدارند ،زکات میدهند ،روزه میگیرند و حج به جا
میآورند .با وجود این ،برخی متعصبان ،که خود را اهل سنت و جماعت مینامند ،آنها را تکفیر
میکنند ،در حالی که یکی از قواعد خوب اهل سنت و جماعت این است که اگر قول صحیحی بر تکفیر
مسلمانی ،با قول ضعیفی بر تکفیرنکردن او تعارض کند ،واجب است بر اساس قول ضعیف فتوا داده
شود
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به قول یکی از تئوریسین های جهادی نجدیت به نام سید إمام الشریف با اسم جهادی عبد القادر بن
عبدالعزیز ،این طرح و سناریوی تکفیرعام شیعیان جعفری از تولیدات دول ضعیف خلیج فارس است.
که قطعا ً چنین پروژه ای از فراورده های اطاقهای فکر آمریکا و انگلیس و سایر دشمنان است که بر

 23همان114/8 :

مفتی های مفت گوی این سرزمینها ارائه شده است تا با شبهات و الفاظ و ادبیاتی شبه اسالمی آنرا در
جنگ روانی خود ارائه دهند .عبد القادر بن عبدالعزیز می گوید:
« کسی اقدام به تکفیر علی التعین روافض نکرده است ،بلکه این قول در سالهای اخیر شایع شد آن هم
بخاطر اسباب سیاسیای که همراه با ظهور دولت شیعه در ایران ظاهر گشت در سال 1399ق
(1979ن) که بخاطر آن کشورهای نفتخیز و ضعیف خلیج دچار رعب و ترس شدند و هرکسی که
بر ضد شیعه مینوشت را تشویق میکردند و چنین شد که بعضیها قول به کفر آنان را گفتند؛ اما این
قول اهل سنّت نیست «،ولیس هذا قو ُل أهل السنة » چنانکه ابن تیمیه رحمه هللا میگوید" :و کسی که
میگوید این  72فرقه هر یک از آنان کافر است کفری که او را از ملت خارج میکند ،پس به تحقیق که
با کتاب و سنت و اجماع صحابه رضوان هللا علیهم اجمعین مخالفت کرده است ،بلکه حتی با اجماع
ائمهی اربعه و غیر اربعه هم مخالفت کرده است ،و کسی در بین آنان نیست که هر یک از آن  72فرقه
را تکفیر کرده باشد" ...24و بدان که کفر همان کفر است و آنچه که یک رافضی شیعی را کافر میکند
یک سنی را هم کافر میکند».
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در این صورت کسی که در زمان ما حکم به تکفیر مذهب شیعه ی جعفری می دهد در واقع با قرآن و
سنت و اجماع صحابه و اجماع مذاهب چهارگانه و غیر آنان نیز مخالفت کرده است و ربطی به ما
ندارند و ما از این نامیزانهای نامتعادل بری هستیم  .این قلم به دستان مزدور در زمان ما همانهائی
هستند که اجیر طاغوتهای عربی و غیر عربی و سربازی در بخش جنگ روانی دشمنان و یا فریب
خورده های این اجیران هستند.
قبالً عرض شد که از نگاه تمام مذاهب اسالمی مناط و مداری که حکم داراالسالم بودن یا دارالکفر
بودن سرزمینی به دور آن می چرخد «قانون اساسی» حاکم بر آن جامعه و رهبریت است .در
جمهوری اسالمی ایران هم این مساله اینگونه بیان شده است  :شاخص ،بودن و نبودن روحانی نیست؛
شاخص ،بودن دین و نبودن دین است .مجلس قانونگذار ما ،مجلس شورای اسالمی است؛ یعنی مالك
قبول و عدم قبول قوانین ما ،انطباق و عدم انطباق با دین است  -شورای نگهبان  -یعنی قوهی مجریهی
 24مجموع الفتاوی 218/7
 25كتاب الجامع في طلب العلم الشریف « /.533-532/2واعلم أن الرافضة هم شر الطوائف المنتسبین إلى القبلة كما قال ابن تیمیة رحمه هللا
(مجموع الفتاوى) .... 638 /28ومع ذلك فلم یقل أحد بتكفیر الرافضة على التعیین وإنما شاع هذا القول في السنوات اْخیرة ْسباب سیاسیة مع
ظهور دولة للشیعة في إیران عام 1399ه1979( .م) فأصیبت دول الخلیج النفطیة الضعیفة بالرعب وشجعت كل من یكتب ضد الشیعة فتطوع
البعض بالقول بكفرهم ،ولیس هذا قول أهل السنة كما قال ابن تیمیة رحمه هللا (ومن قال :إن الثنتین وسبعین فرقة كل واحد منهم یكفر كفرا ً ینقل
عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان هللا علیهم أجمعین ،بل وإجماع اْئمة اْربعة وغیر اْربعة ،فلیس فیهم من كفَّر كل
واحد من الثنتین وسبع..ین فرق.ة) (مجم..وع الفت.اوى)  . 218 /7وق.ال ابن تیمی..ة أیضا  ..في كَلم..ه عن اْلسماعیلی..ة ( واْلمامیة اْلثنا عشریة
خیر منهم بكثیر ،فإن اْلمامیة مع فرط جهلهم وضَللهم فیهم خلق مسلمون باطنا ً وظاهرا ً لیسوا زنادقة منافقین ،لكنهم َج ِهلوا وضلوا واتبعوا
أهواءهم) (منهاج السنة)  .452 /2واعلم أن الكفر هو الكفر ،وما یكفر به الرافضي الشیعي یكفر به السُّني ،أَل أن الشیعة اختصوا  ..من دون
سائر فرق المسلمین  ..بمقاَلت مكفرة أصبحت من خصائصهم وأكثر شیوعا ً فیهم».

كشور و همهی بازوان و دستان و سرانگشتان ادارهی كشور ،به یك منشأ دینی متصل میشود؛ اینها
خصوصیات اصلی جامعهی امروز ماست.
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در این صورت مادام که شیعه ی جعفری مسلمان باشد  -که اجماع تمام مذاهب اسالمی بر مسلمان
بودن آنهاست  -اتفاق تمام مذاهب اسالمی بر این است که سرزمین تحت حاکمیت فقه جعفری نیز
داراالسالم است همچنانکه سرزمین تحت حاکمیت فقه شافعی صالح الدین ایوبی داراالسالم بود یا
سرزمین تحت حاکمیت فقه حنفی عثمانی ها و غزنوی ها و  ...داراالسالم بود.
وب إلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللا ُه ام َوب َح ْمدكَ  ،الَ إلَهَ إالا أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

 26آیت هللا خامنه ای در دیدار طَلب مدرسه علمیه آیتهللا مجتهدی22/03/1383

مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر (( )9جمهوری اسالمی ایران (( ))2قسمت )34
ماموستا کریکار 27جزو همان دسته از انسانهائی است که شبیه سخنانشان هستند  -هر چند که ممکن
است ما با پاره ای از آراء و اجتهادات آنها مخالف باشیم اما این واقعیت شخصیتی آنهاست .-ایشان
خودش را در عقیده تابع ابن تیمیه می داند و یکی از علمای عامل اهل سنت ،و در مواردی مخالف
داراالسالم جمهوری اسالمی ایران است؛ اما این مخالفت باعث نشده که اهل انصاف و عدالت نباشد به
همین دلیل با تبعیت از ائمه ی مذاهب مختلف معروف به اهل سنت شیعیان جعفری را مسلمانی مثل
سایر مسلمین حنفی و شافعی و حنبلی و ...با حقوقی مساوی می داند ،و دفاع از داراالسالم ایران در
برابر کفار اصلی را واجب می داند.
چنین شخصی با چنین ویژگیهائی در مورد وضعیت مردم ایران در زمان حاکمیت سکوالریستهای
پهلوی با ذکر مثالی می گوید :از سال  1304(1925ش) که حکومت پهلوی در ایران روی کار آمد تا
 1979که انقالب ایران ،شکل گرفت مردم در چه وضعیت خطرناکی بودند! تنها در شهر شیراز وقتی
مردم بر اداره ساواک ،هجوم آوردند صندوقی را پیدا کردند که هجده کیلو ناخن کشیده شده در آن
وجود داشت! ناخن خود ذاتا چهقدر سبک است اگر خشک هم شود سبکتر است اما با این وجود هجده
کیلو ناخن پیدا کردند! فکر کن که آن را از بدن چند نفر کشیدهاند تنها در این شهر!
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این جنایات فیزیکی سکوالریستها در برابر جنایاتی که غالة و دارودسته ی منافقین در طول قرون
گذشته و در کنار جنگ سرد ناشی از «طرح اندلسی کردن» سرزمینهای مسلمان نشین توسط کفار
سکوالر جهانی بر سر عقاید و فرهنگ و اتحاد و هویت مسلمین آورده اند بسیار کوچک و ناچیز است.
یکی از موارد «طرح اندلسی کردن» سرزمینهای مسلمان نشین توسط کفار سکوالر جهانی تولید
احزاب متعدد با منهجها و اندیشه ها و گرایشات متعدد و شبیه کردن مسلمین به سکوالریستها در زمینه
ی حزب سازی و چند دسته شدن و گره گروه شدن و تفرق بوده است ،در حالی که هللا تعالی می

 27در سال 1367ش در اسَلمآباد پاکستان با دستگاِ پذیرش پناهجویان سازمان ملل متحد مصاحبه می کند و در سال 1370ش سازمان ملل
متحد او را به دارالکفر سکوَلر (مشرک) نروژ می فرستد و در آن کشور ساکن می شود.
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فرمایدَ :و َال ت َ ُكونُوا منَ ْال ُم ْشركینَ (روم 29)31/از زمره سکوالریستها (مشرکان) و احزاب نشوید.
در ایران هم دهها حزب سکوالری که در زمان پهلوی و صدها حزبی که پس از انقالب اسالمی
 57تولید شدند از دو حزب مادر منشعب شدند:
 -1حزب سکوالر کمونیست توده در ایران که در سال 1320ش تشکیل شده بود و در سال
1321ش از مجلس  80نفری چهارم  8نماینده داشت.
 -2حزب سکوالر و لیبرال جبهه ملی ایران که در سال 1328ش تشکیل شده بود و در سال
1329ش طرح ملی شدن صنعت نفت را مطرح می کند و با حمایت گسترده ی کسانی چون
آیت هللا کاشانی و با ترور نخست وزیر زرم آرا توسط جماعت نواب صفوی به تصویب می
رسد .رزم آراء به عنوان باالترین مقام حکومتی در دولت ،مخالف تصویب این طرح بود و
ترور رزم آراء و اهرم فشار فدائیان اسالم نه تنها باعث روی کار آمدن مصدق شد بلکه از علل
اصلی تصویب طرح ملی کردن صنعت نفت در ایران شد به همین دلیل سید قطب به جای
تبریک به مصدق به آیت هللا کاشانی تبریک می گوید.
این احزاب سکوالر برای چند دهه توانستند با تخدیر افکار مسلمین و حمایتهای همه جانبه ی کفار
سکوالر جهانی در میان مسلمین به یارگیری و مانورهای شبه مردمی دست بزنند .این وضع ادامه
داشت تا زمانی که جریان فقهای انقالبی شریعت گرا در سال 1341ش با اعتراض آیت هللا خمینی و
فقهای پیشرو به الیحه انجمن های ایالتی و والیتی و آنچه که محمدرضا شاه آن را انقالب سفید شاه و
ملت میخواند اوج گرفت .30.یعنی حیات عقاید و احزاب سکوالریستی به دلیل :
 درک غلط ُمالهای مساجد و مراکز علمی و نبود بدیلی از جانب مسلمین شریعت گرا و نبود قدرت حکومتی داراالسالمبوده که باعث تولید این احزاب مختلف و بقای این طاغوتها شده است؛ و به محض پیدا شدن این بدیل
و آلترناتیو شریعت گرا تمام احزاب سکوالر و التقاطی پس از انشعابات متعدد به حاشیه رانده شدند ،که
در نهایت عده ای جهت بقاء دست به ترور و جنگ مسلحانه با نیروهای شریعت گرا زدند و دسته هائی
ب بِ َما َل َد ْی ِه ْم َف ِرحُونَ (روم )32-31/و از زمرِ سکوَلریستها
َ 29و ََل ت َ ُكونُوا مِ نَ ْال ُم ْش ِركِینَ * مِ نَ الَّذِینَ َف َّرقُوا دِینَ ُه ْم َوكَانُوا ِشیَعًا ۖ ُك ُّل حِ ْز ٍ
(مشرکان) نگردید .از آن کسانی که دین خود را پراکندِ و بخش بخش کردِاند و به دستهها و گروههای گوناگونی تقسیم شدِاند .هر گروهی
هم از روش که دارد ( و آنچه نزدش هست) خرسند و خوشحال است.
 30در این َلیحه ،قید اسَلم از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و مسلمان بودن از کاندیداها حذف شدِ بود و به جای سوگند به
قرآن ،سوگند به کتاب آسمانی آوردِ شد( .خلجی ،عباس؛ 1381ش ،چاپ اول ،ص /.102روحانی ،نهضت امام خمینی ،ج  ،1ص 149
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هم با تنازالت و عقب نشینی های آشکاری کج دار مریض به حیات خود ادامه دادند.
در کل امروزه این احزاب سکوالر و التقاطی تبدیل شده اند به احزاب متعدد له شده ی نا امیدی که از
یک سو در زیر فشارهای سنگین قدرت حکومتی «داراالسالم» و قدرت عقیده ی اسالمی و باال رفتن
آگاهی های مسلمین له شده اند و به بن بست رسیده اند ،و از سوی دیگر با رعایت اصول حاکم بر
دیپلماسی شرعی داراالسالم با دارالکفرها توسط داراالسالم ،هیچ امیدی برای پروبال گرفتن مجدد آنها
باقی نمانده است؛ و وعده های فریبنده و امیدهای کاذبی هم که کفار سکوالر جهانی مثل آمریکا و
انگلیس و  ...و طاغوتهای منطقه ای مثل رژیم صهیونیستی و آل سعود و ترکیه و امارات و ...به آنها
داده اند همگی توهم و سراب از آب درآمده اند و بر ناامیدی این له شدگان اضافه کرده است ،و چنان
بی ارزش هستند که تنها به عنوان یک ابزار و اهرم فشار و دستمالهای توالت توسط طرفهای مختلف
جهانی و منطقه ای مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
در کنار این احزاب سکوالر باز ما شاهد نهضت خداپرستان سوسیالیست 31بودیم که یکی از گروههای
التقاطی بود که بعدها به چندین حزب مختلف تقسیم شد ،و در زمان تأسیس به نحوی خود را به بعضی
از مبانی مورد پذیرش اسالم نزدیک کرده بود و سوسیالیسم را بدون دستکاری به عنوان یک قالب و
ابزار اقتصادی پذیرفته بودند و :معتقد بودند که باید سوسیالیسم را از قید ماتریالیسم و خداپرستی را از
قید خرافات رها کرد 32.و به حکومت اسالمی و اجرا شدن احکام شریعت 33و رهبری یک انسان واال
و زمامدار برتر  -که از شایستگی هدایت جامعه بشری برای رسیدن به کمال برخوردار باشد و پیروی
از آن ضروری دانسته میشد  -اعتقاد داشتند و در این حکومت اسالمی مورد پذیرش آنها اصل شورا
به اجرا در می آمد.
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این التقاطی ها در کنار کمونیستها و لیبرالهای ملی گرا ریشه هائی شدند که بعدها دهها حزب و گروه و
شاخه ی دیگر از آنها منشعب شدند.
ابزار دیگری که در طرح اندلسی کردن سرزمینهای اسالمی مورد استفاده قرار گرفته مالها و آخوندها
و به اصطالح روحانی ها بوده اند .در دهه ی  1340و  1350ش در داخل ایران هم چهار دسته مال یا
آخوند یا شیخ و مولوی وجود داشت:

31سوسیالیستهای مسلمان بر این باور بودند که آموزِهای قرآن و سنت به خصوص زکات ،سازگار با اصول برابری اقتصادی و اجتماعی
است.
32نگار ،مرتضی کاظمیان روزنامه« .نخشب ،اندیشههای یک خداپرست سوسیالیست»
33مجموعه آثار و نوشتههای محمد نخشب  -نشر چاپخش 1371
34نکوروح ،محمد؛ نهضت خداپرستان سوسیالیست ،تهران ،چاپخش ،1377 ،ص .234

 -1دسته ای آخوندهای درباری که تکلیف آنها در طول تاریخ روشن بوده است.
در کتاب حکومت اسالمی یا والیت فقیه ،آیت هللا خمینی می گوید :آخوندهای درباری را طرد کنید اینها
از فقهای اسالم نیستند .و بسیاری از اینها را سازمان امنیت ایران معمم کرده تا دعا کنند... .اینها فقها
نیستند؛ «شناخته شده»اند! مردم اینها را می شناسند ...در روایت است که از این اشخاص بر دین
بترسید؛ اینها دین شما را از بین می برند .اینها را باید رسوا کرد تا اگر آبرو دارند در بین مردم رسوا
شوند؛ ساقط شوند .اگر اینها در اجتماع ساقط نشوند ... ،اسالم را ساقط می کنند .باید جوانهای ما
عمامۀ اینها را بردارند ....عرض کردم که علمای اسالم از این مطالب منزه اند ،و در این دستگاهها
نبوده و نیستند .و آنهایی که به این دستگاه وابسته اند ،مفتخورهایی هستند که خود را به مذهب و علما
بسته اند؛ و حسابشان اصالً جداست و مردم آنها را می شناسند.
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اینها دقیقا ً همان طبقه از مالها و مولوی ها و شیوخ شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی بودند که حکومت
بدیل اضطراری عثمانی هم آنها را پروار بندی کرده بود اما در نهایت زمانی که فتوای جهاد توسط
مفتی اعظم عثمانی صادر شد اینها با رفض رهبر خود جزو روافض داراالسالم عثمانی شدند و طرف
ناسیونالیستهای ملی گرا و طاغوتهای داخلی و کفار سکوالر و اشغالگر خارجی را گرفتند  .روش و
سبک عمل این نان به نرخ روزخورها در تمام سرزمینها اینگونه یکسان بوده است.
 -2دسته ی دوم مقدس نماهائی بودند که با افکاری انحرافی در کنار آخوندهای درباری به کفار
سکوالر جهانی و طاغوتهای محلی و یا حاکمیتهای جائر کمک می کنند که وضع سرزمینهای
اسالمی را به همین صورت نگه دارند ،و همچون یک مانع از نهضت اسالمی جلوگیری کنند.
آیت هللا خمینی در مورد این مقدس نماها می گوید :باید افکار آنها را اصالح کنیم ،و تکلیف خود را با
آنها معلوم سازیم؛ چون اینها مانع اصالحات و نهضت ما هستند و دست ما را بسته اند ...آنها شما را
در جامعه ضایع می کنند .شما باید قبل از هر چیز فکری برای آنها بکنید.امروز جامعۀ مسلمین طوری
شده که مقدسین ساختگی جلو نفوذ اسالم و مسلمین را می گیرند ،و به اسم اسالم به اسالم صدمه می
زنند .ریشۀ این جماعت ،که در جامعه وجود دارد ،در حوزه های روحانیت است.
این جماعت را ابتدا باید نصیحت و بیدار کرد .به آنها گفت مگر خطر را نمی بینید؟ مگر نمی بینید
که اسرائیلیها دارند می زنند و می کشند و از بین می برند و انگلیس و امریکا هم به آنها کمک می
کنند ،و شما نشسته اید تماشا می کنید .آخر شما باید بیدار شوید؛ به فکر عالج بدبختیهای مردم باشید.
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مباحثه به تنهایی فایده ندارد؛ مسأله گفتن به تنهایی دردها را دوا نمی کند .در شرایطی که دارند اسالم
را از بین می برند ،بساط اسالم را به هم می زنند ،خاموش ننشینید مانند نصرانیها که نشستند دربارۀ
روح القدس و تثلیث صحبت کردند تا آمدند آنها را گرفته از بین بردند .بیدار شوید ،و به این حقایق و
واقعیتها توجه کنید .به مسائل روز توجه کنید .خودتان را تا این اندازه مهمل بار نیاورید .شما با
این اهمال کاریها می خواهید که مالئکه اجنحۀ خود را زیر پای شما پهن کنند؟ مگر مالئکه تنبل
پرورند؟  ....برای شما که جز مسأله گفتن تکلیفی ندارید خضوع معنی و مورد ندارد.
آیت هللا خمینی در ادامه می گوید .... :هرگاه بعد از تذکر و ارشاد و نصیحتهای مکرر بیدار نشده و به
انجام وظیفه برنخاستند ،معلوم می شود قصورشان از غفلت نیست ،بلکه درد دیگری دارند .آن
وقت حسابشان طور دیگری است.
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سید قطب از این دسته از مقدس نماها و علمای درباری و اسالمگراهای لیبرال تحت عنوان «اسالم
آمریکائی» نام می برد .که بعدها همین عبارت «اسالم آمریکائی» توسط آیت هللا خمینی مورد استفاده
قرار می گیرد و آیت هللا خامنه ای نیز برای دسته هائی از شیعیان غالة و درباری و تفرقه اندازی که
در خدمت پروسه ی اندلسی کردن سرزمینهای اسالمی قرار گرفته اند و طبق نقشه ی دشمنان عمل می
کنند از اصطالح «تشیع انگلیسی» استفاده می کند.
 -3دسته ی سوم از آخوندها کسانی بودند که در کالم مخالف سکوالریستها و نظام سکوالریستی
حاکم بر کشور بودند و به اصطالح می گفتند از عقاید سکوالریستها (مشرکین) برائت داریم
اما در بازی های سیاسی سکوالریستها خود را سرگرم کرده بودند و در کنار سکوالریستها
بودند.دقیقا ً مخالف منهج اسالمی در برخورد با سکوالریستها (مشرکین)عمل می کردند ،و
مسیر را اشتباهی می رفتند ،و با شعارها و الفاظ اسالمی هم بسیاری از مسلمین را به دنبال
خود کشانده بودند ،و در جایگاه الگوهای مبارزاتی خود را نشان می دادند؛ در حالی که منهج
اسالمی به ما می گوید ابتدا باید از خود سکوالریستها (مشرکین) برائت و دوری و بیزاری
جست و بعد از عقاید و باورهای آنها ،و الگوهای ما کسانی هستند که پایبند به این منهج باشند
چنانچه هللا تعالی می فرماید :قَ ْد کَان ْ
یم َوالاذینَ َم َعهُ إ ْذ قَالُوا لقَ ْومه ْم إناا
َت لَ ُک ْم أُس َْوة ٌ َح َ
سنَةٌ فی إب َْراه َ
ک ْم َوبَدَا بَ ْینَنَا َوبَ ْینَ ُ
َّللا َکفَ ْرنَا ب ُ
ب َُراء من ُک ْم َوم اما ت َ ْعبُدُونَ من دُون ا
ضاء أَبَدا ً َحتاى
ک ُم ْال َعدَ َاوة ُ َو ْالبَ ْغ َ
تُؤْ منُوا ب ا
الِل َوحْ دَهُ (ممتحنه )4/ابراهیم و کسانی که با او بودند ،الگوی خوبی برای شما
است،زمانی که به قوم (سکوالر= مشرک)خود گفتند :ما از شما و از چیزهائی که بغیر از هللا
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عبادت می کنید ،بیزار و گریزانیم ،و شما را قبول نداریم و به شما کفر می کنیم ،و دشمنانگی
و کینهتوزی همیشگی میان ما و شما پدیدار آمده است  ،تا زمانی که به خدای یگانه ایمان
میآورید و او را به یگانگی عبادت می کنید( .نه اینکه در نماز و روزه و مسائل شخصی هللا
را عبادت کنی و در مسائل اجرائی و حکومتی در جامعه سایر احزاب را)
یکی از بزرگترین ثمره ی آنها برای مسلمین این بود که در قالب گروه فشار می توانستند برای پاره ای
از طرحهای سکوالریستها مانع درست کنند؛ و در کنار این ،نزد عوام مردم برای سیستم دموکراسی
سکوالریستها اعتبار و آبرو می خریدند و مردم را برای مشارکتهای مورد نیاز حکومت بسیج می
کردند .عده ای از همین طیف هم مثل بوگیرهای دستشوئی عمل کرده و به دوام حاکمیت طاغوتها
کمک می کنند.االن هم است
 -4در نهایت ،دسته ی اصلی شریعت گرایان انقالبی و پرچمداران تشکیل حکومت اسالمی بودند
که با تشکیل حزبی رسمی یا غیر رسمی در قالب جریانی مردمی به سبک ابراهیم خلیل علیه
السالم و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و تمام مومنین ،در هیچ یک از نهادهای حکومتی
سکوالریستها (مشرکین) مشارکت نداشتند ،و به چیزی کمتراز نابودی طاغوتهای حاکم و
تشکیل حکومتی اسالمی و اجرای شریعت هللا راضی نبودند.
خواست این دسته چیزهائی مثل آزادی بیان و آزادی اجتماعات و احزاب و باز شدن فضای سیاسی و
شرکت در پارلمانها و بازی های سیستم سکوالریستی و انجام پاره ای اصالحات اقتصادی نبود ،چون
باعقب نشینی های حکومت سکوالر شاه و باز شدن فضای سیاسی و انقالب به اصطالح سفید شاه تا
اندازههایی زمینه و شرایط برای پرداختن به این خواستها فراهم شد و بیش از آن هم میتوانست
فراهم شود؛ چون این سکوالریستها اهل مداهنه و سازش هستند و جهت بقای خود حاضر به دادن هر
گونه امتیاز و تنازلی هستند 37اما خواست مسلمین شریعت گرا سرنگونی نظام طاغوتی و یاری دین هللا
ص َر ان ا
َّللاُ َمن
و دل بستن به رسیدن یاری هللا تعالی و پیروزی از سوی او بود که می فرمایدَ :ولَیَن ُ
ع ٌ
ص ُرهُ ۗ إ ان ا
زیز (حج )40/و به خواستی کمتر از سرنگونی این طاغوت سکوالر قانع نبودند
یَن ُ
ي َ
َّللاَ لَقَو ٌّ
و سقوط حکومت سکوالر شاه را هم نزدیک میدیدند ،چون هر کسی که در این مسیر به شیوه ی
علَینا
صحیح آن حرکت کند به تأکید هللا تعالی پیروز کردن آنها را برخود واجب کرده استَ :وكانَ َحقًّا َ
َصر ال ُمؤمنینَ (روم )47/و همواره یاری مؤمنان بر ما واجب بوده است.
ن ُ

37بسیار مهم بود زمانی که بختیار می خواست انقَلب اسَلمی منجر به از هم پاشیدگی سیستم سکوَلریستی حاکم بر جامعه نشود و به دادن
بزرگترین امتیازات راضی بود اما شریعت گرایان انقَلبی فریب نخوردند و با شعار «بختیار نوکری بی اختیار» از این آخرین ابزار کفار
سکوَلر جهانی و طاغوتهای سکوَلر محلی جهت نجات سیستم سکوَلریستی حاکم بر جامعه هم عبور کردند.

این یک وعده از سوی خالق آسمانها و زمین است و مسلمین شریعت گرا به چنین وعده ای اعتماد
کردند و برای بعد از این حاکمیت سکوالریستی تصویری کامل از حکومت اسالمی و «والیت مجتهد
یا فقیه» و به نحوی کلیات قانون اساسی آینده را نیز ارائه داده بودند ،و به جای هر شعار سازشکارانه
و رفورمیستی در زمانی که زمینه مناسب بود و وقتش رسیده بود شعار «مرگ بر شاه» جایگزین شد
اب ْاْل ُ ْخدُود (بروج )4/مرگ بر صاحبان گودال (شکنجه) ،زنده شد.
ص َح ُ
و بار دیگر شعار :قُت َل أ َ ْ
به همین دلیل آیت هللا خمینی حتی انقالب سفید حکومت سکوالر شاه را در برابر احکام اسالمی
بیاعتبار اعالم کرد38؛ و دُکترین حقوق بشر سکوالریستی کارتر و باز شدن فضای سیاسی در ایران
را مشکوک و با انتشار بیانیهای آن را توطئ ٔه آمریکا دانست؛ و آشکارا در برابر وضع قانون
کاپیتوالسیون یا مصونیت قضایی نظامیان آمریکا در ایران در سال 1343ش موضع گیری انقالبی
گرفت و گفت" :اگر یک خادم آمریکایی ،اگر یک آشپز آمریکایی ،مرجع تقلید شما را وسط بازار
ترور کند ...دادگاههای ایران حق محاکمه ندارند ...اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد
بازخواست خواهد شد 39"...این همان قانونی است که هم اکنون آمریکا بر تمام سرزمینهای مسلمان
نشین و سایر کشورهای سکوالر ضعیف تر از خودش تحمیل کرده و همگی در برابر چنین قانونی
سکوت کرده اند و تسلیم شده اند.
با نگاهی به کارنامه ی سکوالریستها در تمام دنیا و با بررسی عقاید و فرهنگ عمومی سکوالریستهای
جهانی و محلی ،کسی که از کمترین بهره ی هوشی هم برخوردار است متوجه می شود که مشکل در
خود سکوالریسم است ،و سکوالریسم تنها یک دین غیر فعال نیست ،بلکه مرامنامه و آیین نامه ی کنار
زدن مسلحانه ی قوانین شریعت هللا و سرکوب مومنین شریعت گرا و آیین نامه ی جنایت و دزدی از
سرزمینهای مسلمان نشین و بخصوص چپاول ملل ضعیف دنیا و زور گوئی و هرزگی و توحش است؛
س ْم َع» چنین انسانهائی می توانستند به این
با یک نگاه ساده و با داشتن قلبی سالم « لَهُ َق ْلبٌ أ َ ْو أ َ ْلقَى ال ا
واقعیات پی ببرند حاال چه رسد به رهبرانی انقالبی و شریعت گرا که سالها قبل و به تبعیت از پیامبران
و پیروان صادق آنها این مرکز فسادساز را هدف قرار داده بودند و تنها به نابودی آن فکر می کردند و
برای نابودی آن و حتی بعد از آن نیز برنامه ریزی می کردند.
در این دوره در میان شیعیان ایران پیش آهنگی چون سیدمجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی
وجود داشت که در سال 1323ش «جمعیت مبارزه با بی دینی» را تشکیل می دهد و در همان سال
1323ش و پس از آزادی از زندان «جمعیت فدائیان اسالم» را با مشی مسلحانه و با شعار :برادری،
38مدنی ،جَلل الدین؛  ،1387ج  ،2ص.13
39روحانی (زیارتی) ،حمید ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی13۶3 ،ش .ص.708

استقامت و اتحاد به عنوان خط کلی جنبش فدائیان اسالم؛ رسیدن به حاکمیت اسالم و قرآن به عنوان
هدف اصلی جنبش؛ و شهادت و انتقام و قصاص روش اصلی مبارزه ،تشکیل می دهد 40.و با صدور
علَیْه » 41موجودیت خود را اعالم می کنند.
بیانیه ای درسال 1324ش با شعار « ْاإلس َْال ُم یَ ْعلُو َو َال یُ ْعلَى َ
در اینجا اتحاد و حاکمیتی که نواب به دنبال آن بود درون مذهبی و تنها مختص شیعیان جعفری نبود
بلکه اتحادی اسالمی و فرامذهبی و استراتژیک بود و ادامه ی مسیر کسانی چون آیت هللا سید
محمدکاظم طباطبایی یزدی مرجعیت عامه ی شیعیان در اتحاد با مذاهب مختلف اهل سنت و دفاع از
حکومت عثمانی ها در جهاد با کفار سکوالر اشغالگر خارجی بود.
چون این خط انقالبی تاریخی صاحب این داراالسالم «جمهوری اسالمی» در ایران شده است الزم می
دانم توضیحاتی در مورد نواب صفوی ارائه دهم تا به یکی از سوابق ،و از ریشه های بسیاری از
سیاستهای کنونی این حاکمیت پی برده شود ،و اینکه فهمیده شود که این سیاستها تا کتیکی و موقتی و
گذرا نیستند بلکه ریشه ی عقیدتی و منهجی و استراتژیک دارند.
سید هادی خسرو شاهی نقل می کند که یك خبرنگار پاكستانى در سفرى به ایران از نواب صفوى
درباره فرقهگرایى و اختالف شیعه و سنى در دنیاى اسالم ،سئوال می کند و او در پاسخ گفت:
«...متأسفانه گویا هنوز آن زمان فرا نرسیده كه مسلمانان حقایق را درك كنند و جناحبندى شیعه و سنى
را كنار بگذارند و همگى به كتاب خداوند چنگ بزنند .بدون تردید قرآن مىتواند آنها را متحد سازد تا
جبهه نیرومند و یكپارچه ،در برابر دشمنان در كمین نشستهشان ،تشكیل دهند»...
نواب صفوی در واکنش به سرکوب وحشیانه و شکنجه کش کردن و اعدامهای بی حساب جریان اخوان
المسلمین توسط سکوالریستهای جنایتکار مصری می گوید« :در این روزها كه برادران ما در مصر
دستگیر و مورد ستم قرار مىگیرند ،دلهاى ما پر از اندوه و غم شده است .هنگامى كه طغیانگران در
نقطهاى از جهان ،بر مردان اسالم ستم روا مىدارند ،بىتردید همه مسلمانان اختالفهاى مذهبى را به
فراموشى مىسپارند و با برادران خود احساس همدردى مىكنند و البته شكى نیست كه ما در مبارزه
خود ،در راه اسالم ،مىتوانیم توطئههاى دشمن را كه خواستار تفرقهافكنى بین مسلمانها هستند ،خنثى
كنیم. ...البته وجود مذاهب اسالمى اشكالى ندارد و هیچكس هم نمىتواند آنها را لغو كند؛ اما بهره ورى
دشمنان از این امر ،باید توسط همه ما ،سركوب شود»
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ض اجةً ُم ْفت َعلَة و
دکتر فتحى شقاقى دبیر کل جهاد اسالمی فلسطین در كتاب خود « :السنة والشیعة َ ...
ُمؤْ سفة» ـ شیعه و سنى غوغائی ساختگى و تأسف بر انگیزـ نقل مىكند« :وقتى نواب صفوى در
دمشق با دكتر مصطفى السباعى ،رهبر اخوانالمسلمین سوریه مالقات كرد و از او شنید كه بعضى از
جوانان شیعه بهجاى همكارى با حركت اسالمى سوریه ،به سازمانهاى قومى و سکوالر مىپیوندند ،در
سخنرانى خود در دمشق و در حضور جمع كثیرى از شیعیان و اهل سنت فریاد زد« :هر كسى كه
مىخواهد یك شیعه جعفرى راستین باشد ،باید در كنار حركت اخوانالمسلمین قرار گیرد».

43

محمدالضناوى در كتاب معروف خود درباره حركتهاى اسالمى مصر از «برنارد لویس» نقل مىكند:
«فدائیان اسالم» با اینكه شیعه هستند ،ولى خواستار وحدت اسالمى هستند و در واقع ،اندیشه آنها
بهطرز تفكر اخوانىها در مصر نزدیك است؛ چرا كه آنها معتقدند اسالم یك نظام كامل براى زندگى
است و از طرفى ،فرقهگرایى در بین مسلمانان و جدایى شیعه و سنى مفهومى ندارد» به دنبال این
محمدالضناوى از قول نواب صفوى نقل مىكند که گفته« :همه با هم ،متحد شویم و جز جهاد در راه
خدا ،هر چیز دیگرى را فراموش كنیم و جدایى بین شیعه و سنى را كنار بگذاریم».

44

نواب در مصاحبه با مجله «المسلمون» ارگان نشراتی اخوان المسلمین گفت« :بر ماست که با اسالم
متحد شویم و به تالش بپردازیم و جز جهاد در راه خدا و تالش در جهت عزت اسالم همه چیز را
فراموش کنیم … آیا زمان آن فرا نرسیده که مسلمانان با رسیدن به رشد و بلوغ ،اختالفات شیعه و سنی
را رها کرده و همه با هم به کتاب پروردگار خود بنگرند».
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نواب صفوی در راستاي اقدام عملی به منظور ایجاد وحدت میان ملت هاي مسلمان جهان ،برنامه اي
را در  9بند تدوین کردند:
 -1ایجاد انجمن شورایي بین ملل و حکومت هاي اسالمي که نمایندگاني از طرف حکومت و ملت
از طرف آنها در مرکز این انجمن براي همیشه حاضر باشند.
 -2احکام این انجمن جنبه عمومي داشته باشد و در تمام ممالک اسالمي اجرا گردد.
 -3احکام ضروري اسالم که در هیچ یک از مذاهب و فرق مختلفه اسالم مورد اختالف نیست
طبق دستور این انجمن در تمام ممالک اسالمي اجرا شود.
 -4طبق دستور این انجمن از کلیه مخالفان و مفاسد جلوگیري شود.

 43السنه والشیعه ...چاپ چهارم ،رم ،ایتالیا ،ص ( .20ترجمه فارسى این كتاب اخیراً منتشر شدِ است).
 44محمدالضناوى ،كبرى الحركات اَلسَلمیه فى العصر الحدیث ،صفحه  1۵0چاپ قاهرِ /.میرعلی ،محمدعلی ( ،)138۵وحدت اسَلمی از
دیدگاِ اخوان المسلمین ،مطالعات انقَلب اسَلمی ،ص .۵2
45روزنامه اطَلعات (ضمیمه)  ،ش  ، 137۵/2/4 ، 20714ص .2

 -5انجمن از حقوق و حدود افراد مسلمان دفاع کند.
 -6تعالیم عالیه اسالم در تمام ممالک اسالمي از روي معارف و علوم عالي قرآن با بنیاد فرهنگي
اسالمي اجرا گردد.
 -7هیچ یک ازملل اسالمي در انجام وظایف خصوصي فرق و مذاهب مختلف اسالمي دخالت
نکنند.
 -8مباحاث و مکالمات میان ملل اسالمي و مسلمانان تحت نظر این انجمن هیچ گاه از صورت
دلیل و منطق و احترام متقابل بر مبناي اخوت و محبت تجاوز نکند.
 -9انجمن پایگاه صنعتي و نظامي عصر جدید بین ملت هاي اسالمي باشد و در صنایع همکاري
ملل اسالمي را تقویت کند.
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«نواب صفوى» در سال 1332ش به دعوت «سید قطب» كه دبیر «مؤتمر اسالمى قدس» بود ،براى
شركت در كنفرانس آزادى قدس ،به كشور اردن سفر كرد .در پایان كار كنفرانس« ،سید قطب» از
«نواب صفوى» دعوت كرد سفرى هم به «مصر» داشته باشد و از نزدیك با «اخوانالمسلمین» و مردم
مسلمان مصر آشنا شود« .نواب صفوى» علىرغم تمایل قلبى براى سفر به مصر ،به علت عدم توانایى
پرداخت هزینه سفر ،ضمن پذیرش دعوت ،آن را به وقت دیگرى موكول می کند و پس از مراجعه به
عراق (و تهیه ی هزینه ی سفر) عازم مصر می شود.

47

عمر التلمسانی جانشین حسنالهضیبى ،در مورد نواب صفوى می گوید« :من او را در قاهره در منزل
استاد سعید رمضان كه اكنون در ژنو به سر مىبرد ،دیدم و در كنارش نشستم و با او گفتگو كردم و او
را شخصیتى دلسوز اسالم و داراى شهامت اسالمى یافتم».
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مصطفی مشهور هم در مورد نواب صفوی می گوید :به هر حال ،من شخصا ً نواب صفوى را مردى با
عظمت و شجاعت و شهامت اسالمى یافتم… او مرد ایمان و عقیده بود و خود را یك «فدایى اخوانى»
مىدانست كه حاضر است در راه اسالم و آزادى قدس شریف و جهاد علیه دشمنان جانش را فدا كند و
همانطور كه مىدانیم سرانجام نیز چنین شد و او به درجه شهادت رسید.
من شهادت مىدهم كه نواب صفوى در همان حالى كه یك شیعه با ایمان و محكم و استوار بود ،برادران
سنى خود را هم مثل خود مىدانست و فرقى میان اهل «سنت» و «شیعه» قائل نبود .او در ایامى كه

 46سیدحسین خوش نیت ،سید مجتبی نواب صفوی اندیشه ها ،مبارزات و شهادت او ،تهران ،انتشارات منشور برادری  13۶0ص / 134
کیهان ،شمارِ  ،3304مورخ  / 1333 /3 /24نشریه  1۵خرداد شمارِ 23
 www.khosroshahi.org/main/definitioncontent.php?UID=7561 47خسرو شاهی  ،ویژِ نامه ی سفر نواب به مصر
 48تلمسانی  ،عمر  ،آراء فى الدین والسیاسه ،چاپ دوم ،ایتالیا 140۶ه ،.ص  14و .1۶

میهمان ما بود ،نماز جماعت را در دفتر «المسلمون» اقامه مىكرد كه گاهى او امامت جماعت را
بهعهده داشت و در نمازى دیگر ،یكى از برادران ما…او مسلمانى واقعى بود و هدفى جز عزت اسالم
و آزادى و استقالل مسلمانان نداشت سرانجام هم مانند امام شهید حسنالبنا ،او هم به قافله شهداى اسالم
پیوست…».
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زمانی که خبر دستگیری نواب در ایران منتشر شد ،اخوان المسلمین گروهی از حقوق دانان را برای
انجام وکالت او از راه عراق به سوی ایران فرستادند که در عراق برای آنان ویزا صادر نشد .اعدام
نواب صفوی در سال 1334ش ،سبب شد اخوان المسلمین از او به عنوان «شهید اخوان» یاد کنند.
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نواب در آخرین بازجوئی های خود از ارتباط با اخوان المسلمین مصر و شعبه های آن در اردن و
سوریه سخن می گوید 51.و حتی بازجو از وی می پرسد  :دوستان و یا رابطین فدائیان اسالم با جمعیت
های ذکر شده را معرفی کنید؟
نواب صفوی :در اخوان المسلمین سید قطب ،آقای هضیبی ،آقای سعید رمضان ،مصطفی مؤمن ،از
شبان المسلمین ،آقای لواء صالح حرب و شیخ شوماحی .به یاری خدای توانا .سید مجتبی نواب
صفوی»
نواب صفوی ،این «فدایى اخوانى» و این «شهید اخوان»عالقه اش به حسن البناء چنان بود که او حتی
مقاله ای از حسن البنا را ترجمه کرد و پس از ترجمه ،آن را با مقدمه ای کوتاه خود در جراید ایران
منتشر ساخت 52.و در مقدمه این مقاله نوشت «:روح قوى و روح جاویدان رهبر فقید اخوانالمسلمین،
 49سیدهادى خسروشاهى ،زندگی و مبارزات نواب /.همچنین سخنرانی خسرو شاهی در تهران8۵/10/29 :
50امان هللا شفایي ،جمعیت فداییان اسَلم و مسائل جهان اسَلم ،به نقل از / http://www.irdc.ir/fa/content/4945/default.aspx
 51جعفریان ،جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران ،ص .23۵
 52ترجمه مقاله تحت عنوان « :اسَلم به یقین پیروز خواهد گشت»
" ما مسلمانان ایمان و اعتقاد تزلزل ناپذیری داریم که بی شک اسَلم پیروز خواهد گشت و دول و ملل اسَلمی از قیود خانمان برانداز تمدن
کنونی آزاد گشته و نهضتی بوسیله ملل مسلمان برپا گشته ،رسالت پیشوای اسَلم را صورت تحقق بخشیدِ سیادت و فرمانروائی و مجد و
عظمت صدراسَلم را تجدید و پرچم مقدس این آئین را برتر از همه برخواهند افراشت.
ما براثبات این پیش بینی روشن و ایمان ثابت خویش ،دَلیلی در دست داریم .دلیل سمعی :ما گفتار خدای متعال را می خوانیم که می فرماید:
<وهللا متم نورِ ولو کرِ الکافرون>< ،یابی هللا اَل ان یتم نورِ>< ،هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهرِ علی الدین کله>< ،کتب
هللا َلغلین انا و رسلی ان هللا لقوی عزیز>< ،وعدهللا الذین امنوا منکم و عملوالصالحات لیستخلفنهم فی اَلرض کما استلخف الذین من قبلهم و
لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبد ینهم من بعد خوفهم امنا> ما هرگز در صحت این آیات تردید نداریم و ایمان کامل داریم که حق و
درست بودِ و به زودی گفتار حق و فرمایشات الهی به عالیترین مراحل رسیدِ و پرچم حق ما برافراشته خواهد گشت و اسَلم به زودی در
جهان حکمفرمائی خواهد کرد و خداوند توانا بیم و هراس ما را بقدرت و به اذن خود مبدل به امن و آسایش خواهد نمود ،گرچه کلیه آثار
ظاهر ،نشانه یاس و نومیدی و محرومیت باشد( .حتی اذا استیئس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا جاء هم نصرنا فنجی من نشاء وَلیرد باسناعن
القوم المجرمین) حتی زمانی فرارسید که پیامبران مایوس گشته و گمان کردند که تکذیب شدِ اند! یعنی رسالتشان پایمال و نابود گشته است،
آنگاِ یاری و نصرت خداوند آمد بر آنها و سپس نجات یافت هر که خواهان نجات بود ،و فشار و عذاب خداوند از تبهکاران ،بازگشت پذیر
نخواهد بود.
دلیل تاریخی :کلیه تغییرات و حوادث تاریخی از زمان پیدایش اسَلم به بعد نشان می دهد که نیرومندترین و فعالترین پیش آمدی که در عالم
انسانیت رخ دادِ ،طلوع خورشید درخشان این آئین مبین بودِ و با وجود مشکَلت و موانعی که در برابر پیشرفت آن عرض اندام نمودِ و
خطراتی که بر گرد آن خط زنجیر کشیدِ و زحمات طاقت فرسائی که ملل اسَلمی را احاطه کردِ است همچنان نور ایمان در قلوب پیروان
این دین متجلی و عزم آنان آهنین و برای مبارزِ و ادامه جهاد مقدس خود بیش از پیش ثابت قدم و پای برجا و بر عهد خویش استوار بودِ و
می باشند و با همین نیروی ایمان و اتکاء به خداوند و دستورهای باهرِ رسول اکرم پیشوای معظم ،حضرت محمد(ص) بود که ارتش اسَلم با

راهنماى جهاد مقدس ضداجنبى ملت مسلمان مصر است .براى مسرت روح پُرفتوح رادمرد مجاهد
شهید حسنالبنا بنیانگذار جمعیت مسلمانان مبارز و مجاهدین حقیقى راه تعالى اسالم یعنى
اخوانالمسلمین مصر ،ذیالً به ترجمه مقالهاى از آن رهبر باشهامت فقید كه نمونه روح آتشین و كمال
عالقه او به سربلندى عالم اسالم و زاییده ایمان و مبانى مقدس آئین آسمانى ماست ،مىپردازیم تا ذهن
خوانندگان عزیز نسبت به میزان عالقه این مسلمان واقعى كه در جهاد فى سبیلهللا جام شهادت نوشید،
واقف گشته و بدانند برخالف متظاهرین به دین و ریاكاران ماسكدار ،مردان از جانگذشته و فداكارى
نیز در جهان هستند كه سر در كف نهاده و براى اعتالى پرچم مقدس مذهب اسالم جان و سر نثار
مىكنند»

53

بر این اساس " نواب صفوی با جمعیت اخوان روابط نزدیکی داشته و از آنان تأثیر پذیرفته و خود بر
رهبران انقالب اسالمی ( )57تأثیرگذار بوده است .آیت هللا خامنه ای می گوید :ایشان تحت تأثیر
اخوانالمسلمین بود یعنی حسن البناء روی ایشان اثر گذاشته بود و ایشان به نوبهی خودش روی
دیگران [نیروهای انقالبی در ایران و  ]...اثر گذاشته بود 54.و با معرفی «گروه فداییان اسالم مصداق
جوانان با ایمان» ،دربارۀ تأثیرگذاری نواب صفوی بر خودش می گوید« :آن كسی كه در دورهی
جوانی من خیلی روی من اثر گذاشت ،در درجهی اول ،مرحوم «نواب صفوی» بود .آن زمانی كه
ایشان به مشهد آمد ،حدودا ً پانزده سالم بود .من بهشدت تحت تأثیر شخصیت او قرار گرفتم و بعد هم كه
از مشهد رفت ،به فاصلهی چند ماه بعد ،با وضع خیلی بدی شهیدش كردند .این هم تأثیر او را در ما
بیشتر عمیق كرد .بعد هم امام روی من اثر گذاشتند  55»...به همین دلیل می بینیم که آیت هللا خامنه ای
یکی از مترجمین آثار سید قطب می شود.
سید احمد خمینی می گوید :از دیدگاه متحجرین مبارزه با شاه ننگ بود در صورتی که از دیدگاه امام
مبارزه روحانیون بزرگواری همچون شهید نواب صفوی روشنی بخش حیات اسالم و انقالب راه
مبارزین بود.
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قلت بضاعت و سَلح غیرمکفی در اقطار جهان شاهد پیروزی را در آغوش کشیدِ و به فرماندهی افراد شجاع و با ایمان فاتح و سربلند خواهد
گشت.
هنگام هجوم لشکریان تاتار ،دستگاِ خَلفت در هم شکست و ارتش اسَلمی پراکندِ گردید و نیروهای موجود متفرق شدند ،خیالبافان جبون
گمان کردند کار به آخر رسیدِ! اما در همانحال معجزِ ای به وقوع پیوست و به رهبری انوارمقدس اسَلم ،نخست همان جنگجویان وحشی ،به
اطراف گریخته و بعد زیر پرچم دولت معنوی اسَلم ایمان آوردِ و مسلمان شدند.
یک بار دیگر نیز مردم روی زمین این وضعیت را دیدند و آن موقعی بود که اروپای متعصب ،نمی گویم مسیحی ،بلکه اروپای وحشی بر
تمدن درخشان مسلمین چیرِ گشت و امواج سرکش قشون صلیبیون مانند سیل خروشان رو به کشورهای مسلمان سرازیر گشت اما صَلح
الدین ایوبی آنها را سرکوب نمودِ به دور ریخت " .
http://www.khosroshahi.org/main/definitioncontent.php?Page=&UID=7561&PageNum=2&v 53
=[xiii]. farsi.khamenei.ir/search-result?q . 54فلسطین&nt=99,101
 55سخنرانی در دیدار جمعی از جوانان؛ .77/02/07
 56مجموعه آثار یادگار امام – ج  – 1ص ۶۶0

آیت هللا خمینی در جلوگیری از اعدام نواب صفوی تالشهای زیادی کرد و حتی به آیت هللا بروجردی
پناه برد اما ثمره ای نداشت ،و جهت جلوگیری از تفرق و درگیری داخلی که منجر به تقویت جبهه ی
حکومت سکوالر وقت می شد مستقیما ً از فدائیان اسالم حمایت نمی کرد ،هر چند ارتباط خودش را با
آیت هللا بروجردی قطع کرد؛ اما می بینیم که آیت هللا خمینی در واقع نواب صفوی در قالب مرجعیتی
است که «وضع موجود» و «نیازهای روز» را به خوبی می شناسد و سالها بعد در مورد قتل مهدی
عراقی از اعضای شورای مرکزی جمعیت فدائیان اسالم در سال  58توسط گروه فرقان می گوید:
شهادت او بر همه مسلمین مبارک باشد .او مى بایست شهید مى شد؛ براى او مردن در رختخواب
کوچک بود.
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همسر نواب صفوی هم در مالقات با آیت هللا خمینی بعد از پیروزی انقالب اسالمی  57می گوید":
خدا را شکر میکنیم که چنین زمانی که نهایت آرزوی آقای نواب بود ،به منصه ظهور رسیده است .در
ادامه صحبتهایم ،عرض کردم« :راه و حرکت آقای نواب به نظر شما چطور بود؟» امام (ره) گفتند:
«راه آقای نواب به قدری خالص و بی غل و غش بود که حد و مرز نداشت ».عرض کردم اگر صالح
میدانید در فرمایشاتتان اشارهای به آقای نواب کنید .امام (ره) گفتند« :راه آقای نواب به قدری خالصانه
و صادقانه بود که نیازی به گفتن من هم ندارد"».
نواب صفوی با چنین مشخصاتی در سال 1329ش کتابی بنام «راهنمای حقایق» را به چاپ رساند که
در آن یک قانون اساسی برای «حکومت اسالمی» ترسیم شده بود؛ و به نحوی می توان او را
پیشاهنگ جهاد در ایران بر علیه سکوالریستها و هم مسیر همان مشی مبارزاتی اخوانی سید قطب در
میان تشیع جهت تشکیل حکومت اسالمی دانست.
نواب معتقد بود که :از دیرباز به مال و جان و ناموس و دین مسلمانان از طرف کفار و اجانب هجوم
شده است و هجوم به مال با دستبرد به معادن زیرزمیني و غیره شروع گردیده و هجوم به دین و
ناموس مسلمانان هم با تعطیل عمدي احکام دستورات اسالم ،یعني با کنارگذاردن قوانین اجتماعي و
قضایي ،سیاسي و اقتصادي اسالم و وضع قانون در برابر آن به عمل آمده است.
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نواب بر این باور بود که :باید شروع به یک نهضت بزرگ علمي و اخالقي نمود و به اتکاي عقل دو
نهضت را آغاز کرد؛ یکي نهضت اتحاد اسالمي (اتحاد و اسالمي) بر اصول مسلم و دیگري نهضت

 57صحیفه امام ،ج ،9ص3۵0 :
 58سید هادي خسرو شاهي ،فداییان اسَلم؛ تاریخ عملکرد ،اندیشه ،تهران ،اطَلعات ،137۵ ،ص 89؛ همچنین رک :خاطرات شهید سید
محمد واحدي ،ص .9۶

عملي و عالي انساني بر مبناي معارف و اخالق اسالم در برابر اروپاي وحشي و گمراه.
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با همین نگرش به کفار اشغالگر خارجی ،در مورد حکومتی دست نشانده و سکوالر محلی چون پهلوی
ها ،فدائیان معتقد بودند که " حرکت کلی حکومت سکوالر شاه بر خالف دین اسالم است و تمام
فعالیتهای انقالبی آنها در راستای تغییر نظام بود" 60.پس هیچ سازش و مداهنه ای در کار نبود و اجازه
ی انحراف انقالب به کسی داده نمی شد حتی اگر رهبر جریان باشد .مثالً نواب صفوی یکبار قصد
داشت برای مجلس  18از شهر قم نامزد انتخابات مجلس شورای ملی شود اما با مخالفت و جدا شدن
یارانش مواجه می شود و از انجام این انحراف آشکار در مسیر جهاد با سکوالریستها منصرف می
شود 61.گروههائی چون فدائیان اسالم و هیئتهای مؤتلفه از مشی او پیروی می کردند که پس از سال
1342ش در جبهه ی آیت هللا خمینی قرار گرفتند و به قول آیت هللا رفسنجانی :ایده ای که نواب صفوی
و فدائیان اسالم دنبالش بودند و امروز (انقالب  )57تحقق یافته است.
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وب إلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللا ُه ام َوب َح ْمدكَ  ،الَ إلَهَ إالا أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر (( )10جمهوری اسالمی ایران (( ))3قسمت )35

 59خاطرات شهید سید محمد واحدي ،همان ،ص .74
60عمید زنجانی ،عباسعلی ،انقَلب اسَلمی ایران ،ص.121-113
61اعَلمیه اعضای فدائیان اسَلم در قم در پذیرش نمایندگی شهر قم توسط نواب صفوی / .داود ،امینی ،اسناد نویافته فدائیان اسَلم و نواب
صفوی (- )2شمارِ  22و 21و  ،137۶سند شمارِ ۶7
62محبی ،نفیسه ( ،)1381فدائیان اسَلم و انقَلب اسَلمی ،مجله حضور ،ص .201

امروزه ممکن است برادران و خواهرانی که شاهد سخنانی در زمینه ی وحدت و حتی برگذاری
میزگردها و اسم گذاری روزهائی به نام «وحدت» در داراالسالم ایران باشند بر اثر تبلیغ «مثلث
دروغساز» چنین برداشت کنند که اینها تاکتیکهای موقتی هستند اما با بررسی تاریخی این جریان
وحدت گرا متوجه شدیم که پروسه ای استراتژیک و تاریخی جهت تولید وحدت اسالمی در میان
شیعیان جعفری یک جریان اصولی و استراتژیک و عقیدتی است؛ به همین دلیل دوست دارم در همین
فرصت به ادامه ی این استراتژی اصلی وحدت گرائی در اندیشه های آیت هللا خمینی بنیانگذار
داراالسالم جمهوری اسالمی ایران نیز اشاره کنم:
آیت هللا خمینی معتقد بود که نه عوام اهل سنت تابع سنت رسول هللا هستند و نه عوام تشیع تابع ائمه ی
شیعه ،و مساله ی اختالف بین تشیع و تسنن به حکامی چون اموی ها و بخصوص عباسی ها بر می
گردد و بعد در میان عوام مسلمین دامن زده شد ،و این اختالف هم بین دو مذهب است نه در اساس
اسالم ،و االن هم اسالم در معرض خطر است ،و الزم است از اشتباهاتی که در گذشته میان مسلمین
بوده دست برداریم و اجازه ندهیم دستهائی مثل سابق مسلمین را از هم جدا کنند ،و این را وظیفه ی
علماء می داند و با تواضح می گوید :و من امیدوارم که به کوشش شما دانشمندان آنجا و ما طلبههای
اینجا بتوانیم این جدایی را برداریم.
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در سندی از ساواک که متعلق به سال 1343ش است ،یعنی  14سال قبل از انقالب اسالمی 57ش و
تشکیل داراالسالم در ایران ،آمده است « :از طرف آیتهللا خمینی دستورات مکرری به آخوندها
صادر شده تا موجبات نزدیکی آخوندهای سنی و شیعه را فراهم و [به] شیعیان هم تذکر بدهند از توهین
به مقدسات اهل تسنن خودداری نمایند».
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در این صورت واضح است که اوالً این سیاتهای وحدت گرایانه سابقه ی تاریخی و منهجی دارد و ثانیا ً
طیف توهین کنندگان به شخصیتهای مورد احترام اهل سنت ربطی به این جریان انقالبی در داراالسالم
ایران ندارد.

 63پیشین ،ص ،19۶نامه مورخ  30بهمن  ،13۵7تهران ،مدرسه علوی« / .مسئله اختَلف بین پیروان دو طایفه و دو مذهب ،ریشهاش از
صدر اسَلم است .در آن وقت خلفای اموی ،و خصوصا ً عباسی ،درصدد بودند که اختَلف ایجاد کنند .مجالس درست میکردند و [به اختَلف]
عوام از اهل شیعه این تنافس [فخرفروشی و رقابت] پیدا شد؛
عوام از اهل سنت و
دامن میزنند .این اختَلف کم کم اسباب این شد که در بین
ِ
ِ
و گر نه ،نه عوام اهل سنت به سنت رسول هللا عمل کردِ و میکنند و نه عوام اهل شیعه پیروی از ائمه اطهار کردِاند… .ما با هم یکی
هستیم و ما جدا نیستیم .اختَلف ،اختَلف دو تا مذهب است؛ این اختَلف نباید اسباب این معنا بشود که ما در اساس اسَلم [اختَلف کنیم] .اسَلم
باَلتر از این معانی است که ما به واسطه اختَلف مسلکی از اسَلم ً
مثَل چه بکنیم .ما که میبینیم اْن اسَلم در معرض خطر است ،بر همه
ما َلزم است که دست به هم بدهیم و از آن اشتباهاتی که در سابق بودِ دست برداریم ،دستهایی را که مثل سابق [میخواهند] ما را از هم جدا
کنند قطع کنیم .و من امیدوارم که به کوشش شما دانشمندان آنجا و ما طلبههای اینجا بتوانیم این جدایی را برداریم».
 64آرشیو مرکز اسناد انقَلب اسَلمی

در روزهای قبل از انقالب هم باز می بینیم که آیت هللا خمینی به این موضوع وحدت تأکید می کند و
طی پیامی در 24دی1357ش اهل سنت کردستان را به وحدت کلمه و دفاع از اسالم دعوت می کند.
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و در همان  17بهمن 57ش باز طی پیامی بر برادری جریان شیعیان هم مسیر با خودش با برادران
اهل سنت تأکید می کند و یاد آور می شود که دشمنان اسالم و فریب خورده ها قصد دارند بین این
جریان از تشیع با اهل سنت تفرقه تولید کنند اما با تأکید بر دستورات ائمه همه را به وحدت و دوری از
تفرق دعوت می کند.

66

اما رژیم سکوالریست شاه كه در مقابل تظاهرات مردمى شیعه و اهل سنت احساس ضعف و ناتوانى
مىكرد و به هیچ یک از قوانین شریعت چه بر اساس فقه سنی و چه بر اساس فقه شیعه باور نداشت،
اقدام به تبلیغات سوء در بین مناطق اهل سنت استان کردستان نمود و تهدید كرد كه در صورت بر پائى
حكومت اسالمى شیعه ،اهالى مناطق سنى نشین دچار مشكالت فراوانى خواهند شد که متاسفانه همین
توهم شیعه هراسی بر بعضی از اهل سنت تأثیر گذاشت و آنها را به انجام فعالیتهای ایزائی و انحرافی
مخرب کشاند.
در مقابل این توطئه و در پاسخ به پشتیبانى مردم كردستان از انقالب ،آیت هللا خمینى رهبر انقالب
پیامى خطاب به مردم كردستان فرستادند ،و در آن ضمن بیان سهم بزرگ اهل سنت در برپائی این
انقالب تأکید می کند که در نظام اسالمی بر خالف نظام طاغوتی با آنها با احترام برخورد می شود و
اهل سنت نباید گول تبلیغات این دشمنان را بخورند
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 65صحیفه امام خمینی ،جلد  / 5می گوید « :در این موقع که وطن ما حساسترین مراحل تاریخ را میگذراند و ملت مسلمان ایران با وحشی
ترین دژخیمان شاِ روبه رو هستند بر تمام طبقات محترم کشور است که با "وحدت کلمه" از کشور و اسَلم عزیز دفاع کنند و دست خائنان و
جانیان را از آن قطع کنند که غفلت از وظیفه ،موجب سستی نهضت اسَلمی و  .خدای نخواسته  .شکست آن میشود».
 66صحیفه امام خمینی ،جلد  / 6حضرت امام در  17بهمن همان سال نیز تاکید کردند « :ما برادری خودمان را به برادران اهل سنت اعَلم
میکنیم .دشمنان اسَلمند که میخواهند ما را با برادرهای خودمان مختلف کنند .دشمنهای اسَلم یا گولخوردِای از آنها هستند که در این
وقت مخالفت مابین دو دسته را اعَلم میکنند .ما اعَلم میکنیم وحدت کلمه مسلمین را ...یک زمان حساسی است؛ مابین حیات و موت مردد
هستیم .ما اْن مملکتمان یا باید تا ابد زیر یوغ استعمار و استبداد باشد ،یا باید اْن از این یوغ خارج بشود .اگر وحدت کلمه را حفظ نکنید ،تا
آخر باید مبتَل باشید ...بین شیعه و سنی ابدا ً تفرقه نیست؛ بین شیعه و سنی نباید تفرقه باشد .باید وحدت کلمه را حفظ کنید .ائمه اطهار ما
سفارش کردند به ما که بپیوندید با هم؛ و با هم اجتماعمان را حفظ کنیم»...
 67بسم هللا الرحمن الرحیم
«خدمت علماى اعَلم و خطباى كرام و عموم اهالى محترم كردستان ایدهم هللا تعالى .پس از اهداء سَلم و تحیت در این موقع كه وطن ما
حساسترین مراحل تاریخ را مىگذارند و ملت مسلمان ایران باوحشىترین دژخیمان… روبرو هستند ،بر تمام طبقات محترم كشور است كه با
وحدت كلمه ازكشور و اسَلم عزیز د فاع كنند و دست خائنان و جانیان را از آن قطع كنند و غفلت از وظیفه موجب سستى نهضت اسَلمى و
خداى نخواسته شكست آن مي شود.
اینجانب از اهالى محترم آن ناحیه كمال تشكر را دارم كه دین خود را به اسَلم و مسلمین به نحو شایسته ادا نمودِاند و در این نهضت عظیم
سهم بسزائى داشته اند .خداوند تعالى به آنان خیر عنایت فرماید .از قول اینجانب به دهقانان و كشاورزان محترم تذكر دهید كه گول تبلیغات بى
اساس را نخورید .اسَلم و حكومت اسَلمى براى شما احترام زیادى قائل است و با شما به بهترین وجه رفتار مىكند و حتما بدانید كه حال همه
طبقات در حكومت اسَلمى مثل زمان حكومت طاغوت نیست كه در آن همه را از هستى ساقط نمود.
از خداوند تعالى پیروزى مسلمین و ملت مظلوم را خواهانم».
والسَلم علیكم و رحمت هللا و بركاته
روح هللا الموسوى الخمینى  1۵شهر صفر 99
۵7/10/24

درست یک روز پس از پیروزی انقالب اسالمی آیت هللا خمینی باز یادآور می شود که« :ما با مسلمین
اهل تسنن یکی هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم .اگر کسی کالمی بگوید که باعث تفرقه
بین ما مسلمانها بشود ،بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانی هستند که میخواهند بین مسلمانان اختالف
ً
اصال در کار نیست ،ما همه با هم برادریم » 68و در جای دیگری هم می
بیندازند .قضیه شیعه و سنی
گوید« :از جمله جنایتهایی که بدخواهان به اسالم مرتکب شدهاند ایجاد اختالف بین برادران سنی و
شیعی است »
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اما همچنانکه می بینیم سکوالریستهای مرتدی که هیچ اعتقادی به قوانین شریعت هللا چه براساس فقه
شیعه و چه براساس فقه اهل سنت ندارند از مساله ی اختالف مذهبی اهل سنت با تشیع سوء استفاده می
کنند ،و با غفلت بزرگان اهل سنت و توهم شیعه هراسی ،سکوالریستها از این کانال در مناطق سنی
نشین نفوذ می کنند و از میان اهل سنت برای خود یار گیری هم می کنند؛ به همین دلیل می بینم که آیت
هللا خمینی در  29مرداد 58ش در پیامی به اهل سنت ُکردستان می گوید « :در خاتمه تأکید میکنم که
اسالم تنها پناهگاه همه ماست؛ و در زیر پرچم پرافتخار آن؛ همه گروهها به حقوق خود میرسند.
عوامل اجانب که منافع خود و اربابانشان را در خطر میبینند ،برای تحریک برادران اهل سنت و
دامن زدن به برادرکشی ،قضیه شیعه و سنی را طرح نموده و میخواهند با شیطنت بین برادران
اختالف ایجاد کنند .در جمهوری اسالمی همه برادران سنی و شیعه در کنار هم و با هم برادر و در
حقوق مساوی هستند .هرکس خالف این را تبلیغ کرد ،دشمن اسالم و ایران است و برادران ُکرد باید
این تبلیغات غیراسالمی را در نطفه خفه کنند .از خداوند تعالی وحدت کلمه مسلمین و نابودی منافقین
را خواهانم» .
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آیت هللا خمینی دیدگاه خودش در مورد مذاهب مختلف اسالمی و جایگاه اصل اسالم و مساله ی تفرقه و
لزوم وحدت در برابر دشمنان سکوالری که نه قوانین شریعت هللا بر اساس تشیع را می خواهند و نه
بر اساس سایر مذاهب معروف به اهل سنت می گوید« :یک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک
ً
اصال طرح
دستهای از مسلمانان سنی ،یک دسته حنفی و یک دستهای حنبلی و دستهای اخباری هستند؛
این معنا ،از اول درست نبود.
در یک جامعه ای که همه میخواهند به اسالم خدمت کنند و برای اسالم باشند ،این مسائل نباید طرح
شود .ما همه برادر هستیم و با هم هستیم؛ منتها علمای شما یک دسته فتوا به یک چیز دادند و شما تقلید

 68صحیفه امام،ج،6ص133
 69همان351/
 70صحیفه امام خمینی ،جلد  ،9صفحات 312

از علمای خود کردید و شدید حنفی؛ یک دسته فتوای شافعی را عمل کردند و یک دسته دیگر فتوای
حضرت صادق را عمل کردند ،اینها شدند شیعه ،اینها دلیل اختالف نیست .ما نباید با هم اختالف و یا
یک تضادی داشته باشیم ،ما همه با هم برادریم .برادران شیعه و سنی باید از هر اختالفی احتراز کنند.
امروز اختالف بین ما ،تنها به نفع آنهایی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و
یا سایر فرق ،آنها میخواهند نه این باشد نه آن ،راه را این طور میدانند که بین شما و ما اختالف
بیندازند .ما باید توجه به این معنا بکنیم که همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید
هستیم ،و باید برای قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم» .

71

البته تنها پیروان فرقه های معروف به اهل سنت را مورد خطاب قرار نمی دهد بلکه با جاهالنه قلمداد
کردن تفرق و اختالفات ،کل شیعیان جهان را نیز مورد خطاب قرار می دهد و می گوید« :الزم است
برادران ایرانی و شیعیان سایر کشورها از اعمال جاهالنه ،که موجب تفرق صفوف مسلمین است
احتراز کنند».

72

و در پیامی به حجاج بیت هللا در تاریخ  21شهرویور  59این اختالفات و تفرق میان مذاهب مختلف
اسالمی را خطرناکتر از ملی گرائی و ناسیونالیسم می داند و می گوید« :از مسائلی که طراحان برای
ایجاد اختالف بین مسلمین طرح و عمال استعمارگران در تبلیغ آن بپاخاستهاند ،قومیت و ملیت است که
دولت عراق سالهاست بدان دامنمیزند .و در ایران نیز دستجات محدودی دانسته یا ندانسته از آن
ترویج و تأیید میکنند .و در سایر نقاط از ترک و ُکرد و دیگر طوایف هم همان راه را پیش گرفتهاند و
مسلمانان را در مقابل هم قرار دادهاند و حتی به دشمنی کشیدهاند؛ غافل از آنکه حب وطن ،حب اهل
وطن و حفظ و حدود کشور مسئلهای است که در آن حرفی نیست؛ و ملی گرایی در مقابل ملتهای
مسلمان دیگر ،مسئله دیگری است که اسالم و قرآن کریم و دستور نبی اکرم (ص) بر خالف آن است؛
و آن ملی گرایی که به دشمنی بین مسلمین و شکاف در صفوف مؤمنین منجر میشود بر خالف اسالم
و مصلحت مسلمین و از حیلههای اجانب است که از اسالم و گسترش آن رنج میبرند .از ملی گرایی
خطرناکتر و غم انگیزتر ،ایجاد خالف بین اهل سنت و جماعت با شیعیان است ،و القای تبلیغات
فتنه انگیز و دشمنیساز بین برادران اسالمی و ایمانی است».
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البته این اختالف افکنان را نیز معرفی می کند و دستهای پشت پرده این توطئه ی ایجاد تفرق را نیز
افشاء می کند و می گوید « :آنهایی که میخواهند بین اهل سنت و اهل تشیع فاصله ایجاد کنند نه سنی

 71همان54/13/
 72همان62/10/
 73همان209/13/

ً
اصال به اسالم کار ندارند .و اال کسی که به اسالم اعتقاد داشته باشد ،در یک
هستند نه شیعه .اینها
زمانی که با وحدت همه مسلمین باید پیشروی کنیم و پیروز بشویم ان شاء ا
َّللا ،این نمیآید دامنبزند به
اختالف و مسائل اختالفی را طرح کند ،اینها نیست جز اینکه اشارهای از خارج هست ،و قدرت های
بزرگ فهمیدند که آن چیزی که آنها را عقب زده است اسالم است و وحدت مسلمین و برادری بین همه
گروههای اسالمی ،از این جهت ،از اینجا شروع کردند که اینها را به هم بزنند».

74

به همین دلیل آیت هللا خمینی به عنوان نماینده ی جریان انقالبی از نواب تا کنون و بنیانگذار اصلی
داراالسالم کنونی ایران ،تمام مذاهب اسالمی در تمام سرزمینهای مسلمان نشین را به وحدت دعوت
می کند و برای چندمین بار تذکر می دهد که فاسدها و مفسدها هستند که تولید تفرق و اختالف می کنند
و می گوید«:من امیدوارم که با همت همه آقایان ،علمای اعالم همه بالد و با اجتماع همه ،برادرهای
اهل سنت و برادرهای اهل شیعه مجتمع با هم باشند و از اختالفی که میخواهند فاسدها و مفسدها ایجاد
کنند بین ماها ،از این اختالفات پرهیز کنند »
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شاید برای شما جالب باشد که بدانید در زمان ورود آیت هللا خمینى رهبر انقالب به تهران یكى از
محافظین ایشان فردى ُكردستانى و از اهل سنت به نام رئوف كریمى بود كه در تهران کشته شد و
جنازه او را به سقز آوردند و با شكوه فراوان تشییع جنازه كردند.
این نگرش جریان تشیع انقالبی از قبل از انقالب تا کنون بوده است و می بینیم که ربطی به جریان
شیعیان غالة و نمیه دیوانه و نامیزانی که هم اکنون تحت عنوان تشیع انگلیسی شناخته شده اند ندارد.
این خیزش که در قرن معاصر از زمان آیت هللا کاشانی شروع شده بود  -و نواب صفوی که یکی از
نزدیکان و ساکنان بیت کاشانی و از سازماندهندگان راهپیمائی ها در زمان کاشانی بود -حامل منهجی
بود که سید قطب به مناسبت ملی شدن صنعت نفت در ایران طی نامه ی سرگشاده ای که در جرائد
مصر مثل الرسالة انتشار داد در وصف این حرکت و منهج و برنامه ی انقالبی  ،آن را «هدایت و
نور» می نامد و می گوید ... « :مسلمانان در این روزها ،آهسته آهسته به آغوش اسالم باز می گردند؛
آغوشی که وقتی از آن دور شدند ،احترام و ارزش خود را از دست دادند ...مسلمانان به زیر پرچمی
باز می گردند که وقتی از آن چشم پوشیدند ،عزت خود را هم باختند .آن ها به اسالم باز می گردند و
در هر گوشه و کنار جهان ،نام آن را با صدای بلند می خوانند و عزت ،قدرت و سالمت از قرآن طلب
می کنند .چیزی که امروز موجب امیدواری در جهان اسالم شده ،همین نکته است ....باید گفت امروز
تنها اخوان المسلمین نیستند که خواستار اتحاد مسلمانان و ایجاد حکومت واحد اسالمی است ..این
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خواسته آیت هللا کاشانی ،رهبر مذهبی ایران هم هست که بر سر «انگلیسی های سگ» فریاد می زند
که نه تنها از ایران ،بلکه از کل جهان اسالمی بیرون بروند ...این بیداری است ...هدایت است ...نور
است ...وجدان تمام امت است که بیدار می شود و راه می گشاید و نور می افشاند .این دعوت ،دیگر
یک دعوت و خواسته فردی نیست .دعوت یک هیأت هم نیست .سروش آسمانی است که بار دیگر به
زمین می آید .این همان بارقه های امیدی است که علیرغم ابرها و تیرگی ،در افقها هویدا شده است...
سید قطب ـ قاهره ذیحجه  1370هـ» 76در این سخنان سید قطب باید ریشه های مخالفت علمای درباری
دول عربی خلیج را پیدا کنی.
ماموستا کریکار نیز با تشبیه نهضت آیت هللا خمینی به انقالب سیدنا موسی –علیهالسالم -به عنوان
مثالی تحریضی می گوید :خداوند در این آیات آغازین سوره قصص بدین شیوه برای ما بین فرمود که
کرم خود این نعمتها را به بنی اسرائیل بخشیده تا پیروز و سرافراز گردند و در
چگونه با فضل و َ
عوض فرعونی طاغوت و مجرم که صاحب قدرتی است ظالم از بین برود .اکنون نیز فراعنه
پُرشماری از پس فرعون اصلی آمدهاند اما برخی از مسلمانان کمترین اهمیتی هم نمیدهند! اصال ایجاد
تغییر و دگرگونی را از ریشه ،مسئولیت خود نمیداند اما با این وجود دست به دعا بلند میکند و
میگوید :خدایا اسالم را پیروز گردان! خدایا اسالم را پیروز گردان! خدایا اسالم را پیروز گردان!
اسالم چگونه پیروز میشود وقتی تو و امثال تو حاضر به یاری دادنش نیستید؟! خدایا روزیش بده!
خدایا روزیش بده! چگونه روزیَش بدهد اگر تو خیر و صدقهای نپردازی؟! وقتی مظلومی ستمدیده نزد
تو میآید و از تو خواهش و تمنا میکند مقداری کمک مالی به او بکنی در پاسخش میگویی :خدا آن را
بر تو ببخشاید! چگونه بر او ببخشاید اگر تو هم تالشی نکنی و وسیله این امر نشوی؟! به سوی خداوند
بزرگ باز گردید! به این قرآن ،مراجعه کنید و آن را دوباره منهج خود قرار دهید و این نکته را هم
بدانید که به خدا قسم هرگز از این استضعاف رهایی نمییابد مگر آنکه خود تالش کنید و آن را
دگرگون سازید! در ابتدای بحثمان در مورد وضعیت ایران و هجده کیلو ناخنی که در شیراز یافت شد
صحبت کردیم اما وسیله ایجاد این دگرگونی بنیادینی شد که در ایران یک شخص چنان انقالبی به پا
کرد که تمامی نخبگان کشور پیروش شدند! فراوان بودند در ایران ،کسانیکه میگفتند ما منتظر امام
مهدی میمانیم! اما چرا خمینی منتظر نماند؟! شما نباید منتظر این چنین مسائلی باشید
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همین موضع گیری ماموستا کریکار در مورد شیعه ی جعفری و انقالب اسالمی  57و رهبریت آیت
هللا خمینی و حمایت او از داراالسالم ایران در برابر کفار سکوالر و اشغالگر خارجی یکی از داالیل
 76تاریخ فرهنگ معاصر ،شمارِ  ،1371 ،۶ویژِ نامه آیت هللا کاشانی به نقل از الرساله ،ش  /24 ،9۵1ذی الحجه 1370 /ه..ق .برابر با
 /2۵سپتامبر19۵1 /م.
77کریکار  ،داستان سیدنا موسی در قرآن /ص12

تکفیر ایشان توسط گروههای نجدی شده است و گروههای سکوالر و دارودسته ی منافقین هم او را
مزدور ایران می نامند؛ پس اگر همین سخنان از کانال «مثلث دروغساز» و مجریان طرح اندلسی
کردن سرزمینهای اسالمی و سربازان مستقیم یا غیر مستقیم جنگ روانی دشمنان در مورد شماها نیز
تکرار شد زیاد تعجب نکنید.
آیت هللا کاشانی در سفر حج سال 1327ش با حسن البناء دیدار می کند و این دو تصمیم به برگزاری
کنفرانسی بین المللی اسالمی برای ایجاد وحدت اسالمی در تهران یا قاهره می گیرند که این امر در
ایران ،با کنار گذاشته شدن آیت هللا کاشانی توسط سکوالریستهای ملی گرا و در مصر با ترور شهید
حسن البنا باز توسط سکوالریستهای ملی گرا بکلی منتفی می شود ،البته بعد از قتل حسن البناء توسط
سکوالریستها «گروهی از اعضاء ارشد اخوان المسلمین ،آیت هللا کاشانی را برای رهبری جمعیت
اخوان المسلمین ،نامزد کردند».

78

در این صورت ریشه های اصلی شکل گیری داراالسالم جمهوری اسالمی ایران را باید در سیال و
در حرکت بودن این دسته از شیعیان جستجو کرد که بر اصل اسالم و مسلمات آن انگشت گذاشته اند و
بعد آن را در «فدائی اخوانی» و «شهید اخوان» با مذهب جعفری و در جریان اخوان المسلمین و
شخصیتهائی چون سید قطب جستجو کرد ،و متوجه شد که این استراتژی وحدت با اهل سنت ریشه های
منهجی و عقیدتی و تاریخی دارد.
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وب إلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللا ُه ام َوب َح ْمدكَ  ،الَ إلَهَ إالا أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

 78دکتر حسن مکی« ،حرکة اَلخوان المسلمین فی السودان»
79در طول اینهمه سال قبل و بعد از انقَلب از سوی این جریان از شیعیان جعفری اینهمه تَلش جهت وحدت با اهل سنت صورت می گیرد
در حالی که فرقه های معروف به اهل سنت هرگز دارای یک حزب یا جماعت منسجم و قدرتمندی نبودند و در دهها گروِ و دسته ی متفرق و
پراکندِ در بین احزاب مختلف سکوَلر کمونیستی یا سکوَلر ملی گرا تقسیم شدِ بودند و در انتهای ضعف به سر می بردند اما در برابر،
احزاب سکوَلر دارای سازمانهائی منسجم با هزاران عضو فعال و حتی مسلح و قدرتمند بودند با این وجود می بینیم که رهبران این جریان
همه ی آنها را نابود کردند هر چند هزاران شیعه زادِ نیز در این سرکوب کردنها کشته شدند.

مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر (( )11جمهوری اسالمی ایران (( ))4قسمت )36
آیت هللا خمینی نیز در سال 1348ش درس والیت فقیه خود را که در حقیقت تبیین همان شروط
رهبریت مورد اتفاق تمام مذاهب اسالمی مبنی بر «والیت مجتهد» و آگاهی رهبر داراالسالم در حد
اجتهاد و مجتهد بودن رهبر داراالسالم به عنوان یکی از مبانی نظری انقالب اسالمی و شکلگیری
نظام بعد از نظام سکوالریستی حاکم بر مسلمین بود ،و از سوی دیگر پایههای تئوریک حکومت
اسالمی را بیان می کرد آغاز کرد و بر این باور بود  " :ما باید بدون توجه به غرب حیلهگر و شرق
متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملی اسالم برآییم و اال مادامی که فقه
در کتابها و سینه علما مستور بماند ،ضرری متوجه جهانخواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و
مشکالت حضور فعال نداشته باشد ،نمیتواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی
نیست .حوزهها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و
همواره چند قدم جلوتر از حوادث ،مهیای عکس العمل مناسب باشند ...ما اگر امروز به نظام خدمت
نکنیم و استقبال بیسابقه مردم از روحانیت را نادیده بگیریم ،هرگز فرصت و شرایط بهتر از این را
نخواهیم داشت".
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برای چندمین بار باید تکرار کنم که از نگاه اهل سنت ،در حالت عادی ،رهبر و سرپرست و ولی
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مسلمین در امر حکومتداری در داراالسالم باید فقیهی باشد «مجتهد» و در حالت اضطرار و ضرورت
هم باید عالمی باشد در حد قاضی ،و پائین تر از این مطلوب علما و ائمه ی اهل سنت نبوده است.
هم اکنون در کنار سکوالریستها و دارودسته ی منافقین میان تشیع ،سکوالریستها و دارودسته ی
منافقین و دسته هائی از مومنین نا آگاه و دوستان جاهل میان اهل سنت نیزسعی دارند این رهبریت فقیه
یا والیت و سرپرستی فقیه و مجتهد بر «داراالسالم» را از تولیدات نواب صفوی در سال 1329ش یا
آیت هللا خمینی در سال 1348ش بدانند اما این عین دغلبازی و فریب افکار عمومی مسلمین است .
تهاجم به «والیت فقیه» از نگاه تشیع تفاوتی با تهاجم به «والیت مجتهد» از نگاه اهل سنت ندارد،
مهاجمین نه اعتقادی به «والیت فقیه»دارند نه «والیت مجتهد».
قبالً عرض کردم که در میان شیعیان جعفری و زیدی سابقه ی تاریخی این مفهوم به قرنها قبل از این
تاریخهای معاصر بر می گردد و از تولیدات امثال نواب صفوی یا آیت هللا خمینی نیست؛ اصالً آیات
قرآن به این رهبریت مجتهد و والیت و سرپرستی مجتهد و عالم بر «داراالسالم» اشاره دارند و ریشه
در آیات قرآن و سیره ی عملی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و خلفای راشدین و آثار فقهای معروف به
اهل سنت در قرون اولیه ی اسالمی دارد و به قرنها قبل بر می گردد:
 امام شافعی رحمه هللا که در سال 204ق وفات کرده در الفقه االکبر در بحث شروط امامت ورهبری «داراالسالم» می گوید :و علم؛ به گونه ای که صالحیت افتاء داشته باشد و اهل
اجتهاد باشد.
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 قاضى باقالنى (متوفاى  403ق) و قاضى ابویعلى الفراء حنبلی ( متوفای 458ق) نیز اجتهاد وعلم را یکی از شروط انتخاب رهبر داراالسالم مى دانند.
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 امام الحرمین الجوینی که در سال 478ق وفات کرده در مورد شرط اجتهاد در رهبر«داراالسالم» می گوید :پس شرط است که رهبر مجتهدی کامل باشد و تمام صفات مجتهدین
را در خودش جمع کرده باشد .83و در جای دیگری هم می گوید :از شرایط امام و رهبر این
است که از اهل اجتهاد باشد ،به گونه ای که در حوادث نیاز به استفتاء دیگران نداشته باشد و
این مورد (داشتن شرط اجتهاد برای رهبر) مورد اتفاق همه است ،وهذا متفق علیه».
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 81امام شافعی  .فقه اَلکبر  .ص  / 39و العلم؛ بحیث یصلح ان یکون مفتیا من اهل اَلجتهاد
 82اَلحکام السلطانیه ،ص 20و التمهید ،ص .181
أن یکون اْلمام مجتهدا ً بالغا ً مبلغ المجتهدین مستجمعا ً
 83الجوینی ،عبد الملک بن عبد هللا ،غیاث اُْمم فی التیاث الظلم :ص« / .84فالشرط ْ
صفات المفتین ،ولم یُؤثَر فی اشتراط ذلک خَلف».
 84الجوینی ،عبد الملک بن عبد هللا ،اْلرشاد :ص /.426وقال« :من شرائط اْلمام ْ
أن یکون من أهل اَلجتهاد ،بحیث َل یحتاج إلی استفتاء غیرِ
فی الحوادث ،وهذا متفق علیه».

 أبو القاسم مكي الرمیلي المقدسي که در سال 492ق شهید شده در ضمن برشمردن شروطرهبر «داراالسالم» می گوید :در مجتهد بودن رهبر اجماع مذاهب اسالمی و اهل علم روایت
شده است ،و شرط اجتهاد درباره رهبر مورد اجماع فقها است .و اینکه اکثر رهبران مسلمین
بعد از خلفای راشدین غیر مجتهد بوده اند به این دلیل است که اینها تنها با قدرت نظامی به
حاکمیت رسیده اند.
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 امام نووی هم که در سال 676ق وفات کرده در کتاب روضةُ الطالبین در شروط رهبر«داراالسالم» می گوید :مکلف مسلمان ،عادل ،آزاد ،باهوش ،دانشمند و مجتهد بودن از شرایط
رهبر است.
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 سعد الدین التفتازانی که در سال 769ق وفات کرده ضمن بر شمردن شروط رهبر«داراالسالم» می گوید :ویشترط ْ
أن یکون  ....مجتهدا ً شجاعاً ،و شرط است  ...مجتهدی شجاع
باشد .
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 امام شاطبی هم که در سال (790ق) وفات نموده می گوید :علماء اتفاقی را نقل کرده اند کهرهبر (یا همان اإلمامة الكبرى) منعقد نمی شود مگر برای کسی که به رتبه و درجه ی اجتهاد
و فتوا در علوم شرعی رسیده باشد
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 سید شریف جرجانی ترکستانی که در سال 792ش (816ق) وفات کرده در شرح خود برکتاب المواقف قاضي عضد الدین االیجي می گوید :جمهور فقها و اهل علم بر آنند که اهل
امامت و کسی که شایسته و مستحق رهبر شدن داراالسالم است باید در اصول و فروع مجتهد
باشد.
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ش ْندي که در سال 797ش(821ق) وفات کرده در کتاب «مآثر االنافه فی معالم الخالقه»
 القَ ْلقَ َدر بحث شروط امامت و رهبری داراالسالم گفته است :مورد دهم  :علمی که به درجه اجتهاد
در مسائل روز یا نوازل یا مستحدثه و احکام شریعت هللا رسیده باشد ،رهبریت بدون داشتن
چنین درجه ی علمی در حد اجتهاد منعقد نمی شود و صحیح نیست؛ چون رهبر به چنین
... 85مجتهدًا كالقاضي وأولى ،بل حكى فیه اْلجماع /...قال :وكون أكثر من ولي أمر اْمة بعد الخلفاء الراشدین غیر مجتهد إنما هو لتغلبهم فَل
یَ ِر ْد
 86المنهاج ،ص  ۵18و شرح صحیح مسلم / .هی کونه مکلفا مسلما عدَلحرا ذکیا عالما مجتهدا /
 87التفتازانی ،مسعود بن عمر ،شرح المقاصد فی علم الکَلم :ج ،2ص« /.271ویشترط ْ
أن یکون مکلفا ً مسلما ً عدَلً حرا ً ذکرا ً مجتهدا ً شجاعاً،
ذا رأی وکفایه سمیعا ً بصیرا ً ناطقا ً قریشیا ً»
 88اَلعتصام  .للشاطبى موافق للمطبوع  .المؤلف  :أبو إسحاق الشاطبي  .دار النشر  :المكتبة التجاریة الكبرى  -مصرص  /126الشاطبی،
إبراهیم بن موسی ،اَلعتصام :ج ،2ص / .362إن العلماء نقلوا اَلتفاق على أن اْلمامة الكبرى َل تنعقد إَل لمن نال رتبة اَلجتهاد والفتوى في
علوم الشرع
 89الجمهور علی ان اهل اَلمامه و مستحقها من هو مجتهد فی اَلصول و الفروع لیقوم بامر الدین متمکنا من اقامه الحجج و حل الشبهه فی
العقائد الدینیه مستقَلبالفتوی فی النوازل و احکام الوقائع نصا و استنباطا َلن اهم مقاصد اَلمه حفظ العقائد و فصل الخصومات و لم یتم ذلک
بدون هذا الشرط  /الجمهور على أن أهل اْلمامة ومستحقها من هو مجتهد في اْصول والفروع  ...متمكنا ً من إقامة الحجج وحل الشبه في
العقائد الدینیة ،مستقَلً بالفتوى في النوازل ...

اجتهادی نیاز دارد و محتاج چنین اجتهادی است تا اینکه امور را بر روشی صحیح اسالمی و
بر راه راست «الصراط المستقیم» به پیش ببرد ،تا اینکه در پناه چنین اجتهادی بر حدود
شرعی آگاهی پیدا کند و حقوق شرعی انسانهای موجود در داراالسالم را بدهد و درگیری و
اختالفات بین مردم را فیصله بدهد ،و چنانچه عالمی مجتهد نباشد توانائی چنین کارهائی را
ندارد.
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 عبد الرحمن ال َجزیري که در سال 1320ش( 1360ق) وفات کرده مى نویسد :تمام فقهای اهلسنت اتفاق دارند که حاکم اسالمى باید داراى چنین ویژگیهایى نیز باشد  - 1 :مسلمان باشد؛2
 مکلف باشد؛ - 3حر و آزاد باشد؛ - 4مرد باشد  - 5از قریش باشد؛ - 6عالم و مجتهد باشد تامردم را از احکام دین آگاه نماید و نیاز به استفتاء از غیر خود نداشته باشد.
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این رای تمام مذاهب اسالمی است« .والیت فقیه» به قول شیعیان جعفری یا «والیت مجتهد» به قول
مذاهب معروف به اهل سنت یک ضرورت حیاتی برای مومنین و «داراالسالم» است؛ در بخشهای
قبلی با ذکر شرایط رهبریت داراالسالم شرط  -7كفایت و توانائی رهبریت بود که مهمترین آن علم به
قانون شریعت هللا 92است .چون این عالم از سوی شورای اولی االمر یا همان اهل حل و عقدی انتخاب
می شود که خود این شورا از بزرگترین فقها و متخصصین «مجتهد» تشکیل شده است عادی است که
باید عالمترین و متخصص ترین شخص میان خودشان را انتخاب کنند.
بر همین اساس است که علمای معروف به اهل سنت مقلد بودن حاکم را برای رهبری کافی نمی دانند
و این غیر عادی است که از میان شورائی از متخصصین و مجتهدین حل و عقد و اولی االمر کسی
بیرون بیاید که از آنها در زمینه ی علم به شریعت هللا تعالی پائینتر باشد .به قول معروف یک جای کار
می لنگد که علماء علت را در این می دانند که این رهبران از طریق زور و قدرت نظامی به حاکمیت
رسیده اند نه از طریق شایستگی و از کانال شورای حل و عقد فقهای داراالسالم.

 90القلقشندی ،أحمد بن علی ،مآثر اْناقه :ج ،1ص« /.37الثانی عشر :العلم المؤدی إلی اْلجتهاد فی النوازل واْحکام ،فَل تنعقد إمامه غیر
العالم بذلک؛ ْنه محتاج ْ
ْن یصرف اْمور علی النهج القویم ویجریها علی الصراط المستقیم ،وْن یعلم الحدود ،ویستوفی الحقوق ،ویفصل
الخصومات بین الناس ،وإذا لم یکن عالما ً مجتهدا ً لم یقدر علی ذلک»
َّللا تعالى على ان اَلمامة فرض و انه َلبد للمسلمین من امام یقیم
 91الفقه على المذاهب اَلربعة ،ج ، ۵ص  / .31۶ - 317اتفق اَلئمة رحمهم َّ
شعائر الدین و ینصف المظلومین من الظالمین و اتفقوا على ان اَلمام یشترط فیه :اوَلً ان یکون مسلما ً ثانیا ً ان یکون مکلفا ً ثالثا ً ان یکون حرا
رابعا ً ان یکون ذکرا ً خامسا ً ان یکون قرشیا ً سادسا ً ان یکون عالما ً مجتهدا ً لیصرف اَلحکام و یتفقه فى الدین فیعلم الناس و َلیحتاج الى استفتاء
غیرِ
 92در حکومت اسَلمی قانون گذار خدا است ،و جز او«ربی» و «سرپرستی» و تکلیف کنندِ ای نیست و «توحید در تقنین» یکی از مراتب
توحید است و نظام اسَلمی باید بر روی احکام الهی استوار گردد .به دیگر سخن :قوانین حاکم بر جامعه و اصولی که خطوط اصلی نظام را
ترسیم می کند ،باید از جانب خداوند باشد و در غیر این صورت ،حکام ،به حکم قرآن کافر و ظالم و فاسق خواهند بود  ( .مائدِ،45 ،44/
)47وجود حاکم تحت عنوان رهبر ،خلیفه ،امیر المومنین یا هر عنوان دیگری که توسط شورای مسلمین انتخاب شدِ باشد برای مسلمین
امری ثابت و پذیرفته شدِ و غیر قابل اختَلف است  .با وجود این ،در جهان اسَلم تا به حال عالمی یافت نشدِ است از اینکه حاکمی آگاِ بر
اصول فقهی بر آنها حکم براند رضایت نداشته باشند ،هر چند مخالفتهایی در برابر رهبریت مذاهب مخالف از آنها دیدِ شدِ است .

به این شکل بعد از انهدام شورای اولی االمر فقهای اهل حل و عقد و حاکمیت یافتن شاهان متعدد ،این
شرط فقاهت و اجتهاد هم نادیده گرفته شد و اهل فقه و اجتهاد به جای در «رأس» بودن همیشه در
«حاشیه» قرار گرفتند .به عنوان مثال :حاجب منصور بیان میکند که« :منصور ،امام مالک ،ابن
ابیذئب و امام ابوحنیفه را فراخوانده بر ایشان گفت« :این حکومت را که هللا تعالی در زمره این امت
به من اعطا کرده نظرتان درباره آن چیست؟ آیا من اهلیت و صالحیت آن را دارم؟».
ابن ابیذئب رحمه هللا گفت « :حقیقت اینست که خالفت از اجتماع اهل تقوی برگزار میگردد و
شخصی که خود بر آن قابض شود (و بر آن چنگ بزند) تقوایی برای او نیست .تو و ایادیت از توفیق
خارج و از حق منحرفید.
بعد از آن منصور عباسی رو به امام حنفی رحمه هللا کرد و گفت شما چه نظری دارید؟ امام حنفی
رحمه هللا در پاسخ گفت ... « :اگر تو با درونت قضاوت کنی خواهی دانست که تو ما را به خاطر هللا
فرانخواندهای .بلکه میخواهی که ما از ارعاب و ترس تو سخنانی مطابق میل تو بگوییم تا در اذهان
مردم جا بگیرد .حقیقت امر اینست که تو طوری خلیفه شدهای که بر خالف تو حتی اجتماع دو تن از
اهل فتوا برگزار نشده در حالی که خالفت از طریق مشورت و اجتماع مسلمانان برگزار میشود».
در اینجا واضح است که تنها کسی شایستگی رهبریت داراالسالم را دارد که از سوی اهل فتوا و از
اجتماع اهل تقوا که همان مختصصین شورای اولی االمر یا شورای اهل حل و عقد است انتخاب شده
باشد  .به همین دلیل در همان سالها ابن المقفع در رساله «الصحابة» طرحی را برای پر کردن این
خالء به منصور عباسی ارائه کرد که شاه باید شورایی از اهل علم را تشکیل دهد که در آن علمای
دارای طرز فکر مختلف گرد هم بیایند و درباره مسایل روز بحث و مذاکره کنند و سپس ابراز نظر
نمایند و بعد از آن شخص رهبر در مورد هر یک از مسایل حکم صادر کند.
یعنی در واقع شخص رهبر نماینده ی اجماع واحد چنین شورائی از فقها و اهل اجتهاد و متخصصین
امور مختلف حاکمیت داراالسالم یا همان مجلس خبرگان رهبری در داراالسالم کنونی ایران است و
سخنی که از زبان رهبریت خارج می شود در واقع اجماع واحد این شورای اولی االمر و اهل حل و
عقد است.
در مساله ی شوراها باید دقت کرد که هر صنفی دارای شورای اولی االمر خاص خودش است و تمام
متخصصین صنفهای مختلف در شورای مرکزی گرد هم می آیند که شورای اولی االمر عام را تشکیل
می دهند .این شورای متخصصین یا اهل حل و عقد یا خبرگان رهبری شخصی را به عنوان رهبر
جامعه انتخاب می کنند که از همه شایستگی بیشتری داشته باشد.

در اینجا این شورا خودش نمی تواند در جایگاه رهبریت قرار گیرد ،بلکه این شورا رهبر جامع
الشرایط مجتهد را به عنوان نماینده ی خود جلو می اندازد و خودش در کنار سایر مردم به عنوان یک
«ناظر» عمل می کند و به وظایف خاص خود مشغول می شود .در اینجا عده ای که شورا را در برابر
رهبر «مجتهد یا فقیه» قرار می دهند در واقع دچار نوعی مغالطه شده اند ،و مساله را درست درک
نکرده اند ،یا می فهمند اما عمدا ً خود را به نفهمی زده اند و از عنوان شورا جهت جنگ روانی بر علیه
رهبریت مجتهد و «والیت مجتهد» سوء استفاده می کنند.
در هر صورت اگر حاکمی مسلمان بر داراالسالم تسلط پیدا می کند که از کانال شورای اولی االمر
انتخاب نشده است و قصد دارد علماء و مجتهدین را به حاشیه براند و از مجتهدین به عنوان یک ابزار
در مسیر اهداف خودش استفاده کند ،معموالً مجتهدین اجازه نداده اند ابزار دست چنین حاکمی شوند؛
بخصوص زمانی که داراالسالم در «مرحله ی گذار» و تب و تاب انقالب به سر می برد و خالء
قدرت احساس می شد و امید می رفت که وضع در مسیر شرعی آن قرار گیرد.
امام ابوحنیفه رحمه هللا از تابعین است چون تعدادی از اصحاب را دیده است .این امام بزرگوار با تمام
مکرها و فشارهائی که حکومتهای بدیل اضطراری اسالمی اموی و عباسی به کارگرفتند تحت هیچ
شرایطی حاضر نشد که در این «مرحله ی گذار» شغل قضا و قاضی گری در این حکومتها را قبول
کند ،هر چند که در «دوره ی تثبیت» عباسیان شاگردش ابویوسف منصب قاضی القضاتی حکومت
بدیل اضطراری اسالمی عباسیان را پذیرفت.
در زمان حکومت امویان ،حاکم اموی کوفه یزید بن عمرو از امام حنفی رحمه هللا خواست که شغل
قضاوت را قبول کند و امام همچنان قبول نکرد و یزید دستور داد در مدت  11روز  110تازیانه به او
بزنند؛ عده ای از فقها در این حالت اضطرار به وی گفتند بر خودت رحم کن و این حکم قضاوت را
بپذیر اما امام در پاسخ گفت« :اگر او از من بخواهد که دروازههای مسجد واسط را برای او بشمارم
نخواهم پذیرفت» فشار حاکم اموی ها چنان ادامه پیدا کرد که امام حنفی رحمه هللا مجبور به فرار به
مکه شد و  6سال در این شهر ماند و در آنجا به تدریس فقه و حدیث پرداخت و با روی کار آمدن
عباسیان به بغداد برگشت و این بار هم به علت نپذیرفتن منصب قضا ،توسط عباسیان هم چندین بار به
زندان رفت.
امام ابوحنیفه رحمه هللا به صورت سری فتوا به واجب بودن نصرت و یاری امام زید بن علی رحمه هللا
با مال و جان را داده بود و در مورد منصور عباسی و پیروان او باز می گفت :اگر از من بخواهند
برای ساختن یک مسجد آجرها را بشمارم این کار را نیز انجام نمی دهم.

 93الكشاف للزمخشري (.)184 /1لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عد آجرِ لما فعلت".
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همین واکنش امام حنفی رحمه هللا در برابر حکومت عباسیان و جانبداری او از قیام امام زید بن علی
رحمه هللا رهبر شیعیان زیدی باعث شد که امام حنفی رحمه هللا روانه ی زندان شود و همچنانکه در
تاریخ امام یافعی آمده است که :امام به امر منصور در زندان مسموم شد و به شهادت رسید ،نحسبه
کذالک و هللا حسیبه.
به دنبال ایشان باز امام طبری رحمه هللا از سعید بن عبدالحمید بن جعفر روایت می کند که :چندین نفر
به من گفته اند که مالک فتوای قیام و خروج با محمد (نفس زکیه) را داده است .به امام مالک گفته می
شود که  :بیعت ابی جعفر (منصور عباسی) را در گردن داریم ،امام مالک گفت  :شما از روی اکراه و
اجبار بیعت داده اید و بر مکره قسمی نیست (.یعنی اگر کسی مجبور به قسم خوردن شود چنین قسمی
صحت ندارد ).به همین دلیل مردم به سوی محمد(نفس زکیه) شتافتند.
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امام مالک رحمه هللا در این دوران گذار که هنوز تب و تاب انقالبات وجود داشت و حاکمیت تثبیت
نشده بود با استناد به حدیثُ « :رف َع عن أ امتي ال َخ َ
طأ ُ والن ُ
سیان وما استُكرهوا علیه» 95به خاطر فتوا
مبنی بر باطل بودن طالق جبر که نوعی حمایت ضمنی از قیام نفس زکیه و مخالفت با شاه عباسی  -که
جبرا ً و از روی اکراه از مردم بیعت گرفته بود و با تشابه آن به طالق اکراه که واقع نمی شود  -پس
از شکست قیام نفس زکیه شاه عباسی دستور داد به وی  70ضربه شالق  96بزنند و جهت عبرت ،او
را بر شتری سوار کرده و در شهر مدینه بگردانند.
جالب است زمانی که بعد از شالق خوردن این امام بزرگ را در شهر می گرداندند در همان حال باز
می گفت « :آنکه مرا شناخت ،در حقیقت مرا شناخت و کسی که مرا نمیشناسد ،بداند من مالک بن
انس هستم و این فتوی را میدهم که طالق مجبوری و اکراه هیچ چیزی نیست»َ 97.وأَنَا أَقُو ُل َ
ط َال ُق
َيءٍ .
ْال ُم ْك َره لَی َ
ْس بش ْ
این دوران «مرحله ی گذار انقالبی» و حتی «خالء قدرت منسجم و تثبیت شده ی حکومتی» و «مرحله
ی انتقال قدرت حکومتی» از امویان به عباسیان است و هنوز حاکمیت تثبیت نشده و جامعه در تب و

 94روى الطبري عن سعید بن عبد الحمید بن جعفر قال :أخبرني غیر واحد أن مالك بن أنس استفتي في الخروج مع محمد ،وقیل له :إن في
أعناقنا بیعة ْبي جعفر ،فقال :إنما بایعتم مكرهین ،ولیس على مكرِ یمین ،فأسرع الناس إلى محمد ،ولزم مالك بیته .وسعید بن عبد الحمید ثقة،
وأبیه عبد الحمید بن جعفر كان من الذین خرجوا مع محمد بن الحنفیة .وقوله حدثني غیر واحد یدل على شهرة هذا اْمر عن اْلمام مالك.
 95النووي ،المجموع  / 4۵0/8السیوطي  ،الجامع الصغیر  / 444۵یا لفظ َّ :
كرهوا
إن هللاَ تعالى وضع عن أ ُ َّمتي الخطأ َ  ،و النسیانَ  ،و ما ا ْست ُ ِ
علیه (اْلباني ،صحیح الجامع)183۶
 96ابنجوزی ،المنتظم1412 ،ق ،ج ،8ص / .10۶الحلیة ْبي نعیم ،وسیر أعَلم النبَلء للذهبي
 97تاریخ اْلسَلم للذهبي (« .)729 /4من عرفني فقد عرفني ومن َل یعرفني فأنا مالک بن أنس أقول :طَلق المکرِ لیس بشيء» /.أ َ ََل َم ْن
ي َوأَنَا أَقُو ُل َ
ْس بِ َش ْيءٍ (حدیث رقم  - 90۶2من كتاب
عامِ ٍر ْاْ َ ْ
ع َرفَنِي َ ،و َم ْن لَ ْم یَ ْع ِر ْفنِي َفأَنَا َما ِلكُ بْنُ أَن َِس ب ِْن أَبِي َ
ع َرفَنِي فَقَ ْد َ
َ
ط ََلقُ ْال ُم ْك َر ِِ لَی َ
صبَحِ ُّ
حلیة اْولیاء وطبقات اْصفیاء  -حلیة اْولیاء وطبقات اْصفیاء)

تاب انقالب است و این ائمه به همراه دیگر فقهای اهل علم بر این عقیده بودند این حاکمیت به امثال امام
زید بن علی رحمه هللا و نفس زکیه رحمه هللا تعلق دارد نه امثال منصور عباسی.
در زمانی که امام مالک رحمه هللا فکر می کند که نهضتهای انقالبی اصیل جهت کسب قدرت
حکومتی همگی سرکوب شده اند و قدرت حکومتی تثبیت شده است بر این باور است که در چنین
حاالتی اسباب قیام فراهم نیست و تمام زمینه های شرعی قیام جهت تبدیل کردن این حکومت بدیل
علَى م ْن َهاج النُّب اُوة» یا به حکومتی بدیل اضطراری اسالمی بهتر از این
اضطراری اسالمی به « خ َالفَةٌ َ
از بین رفته است در این صورت معتقد است هر گونه جنگ مسلحانه ای هر چند یک ساعت هم طول
شر
بکشد شرش بیشتر از حاکمیت چندین ساله ی مستبدانه ی موجود است و می گوید« :فتنةُ الساعةٌ ،
من استبداد سنوا ٍ
ت».
بدون شک همه ی ما خواهان از بین رفتن استبداد هستیم ،اما از کانال شرعی آن؛ و همچون امام حنفی
رحمه هللا و امام مالک رحمه هللا و سایر بزرگواران و ائمه ی اسالم در راه برداشتن چنین استبداد
« ُم ْل ًكا عاضًّا » و « ُم ْل ًكا َجبْریاةً » به « ث ُ ام ت َ ُك ُ
علَى م ْن َهاج النُّب اُوة » تالش خواهیم کرد اما اگر از
ون خ َالفَةٌ َ
مسیر شرعی آن نشد باز همچون آن امامان بزرگوار هر گونه جنگ مسلحانه و قیامی را رد می کنیم و
فتنه ی چنین قیامهای غیر شرعی را بدتر از شر سالها استبداد چنین حکومتهای بدیل اضطراری
اسالمی می دانیم .مگر خود شما بارها در همین چند سال گذشته چنین واقعیتی را با چشم خود ندیده اید
و با چشم خود شر چنین فتنه هائی از سوی اهل تفرق را لمس نکرده اید؟
از این به بعد دیگر نه امام حنفی رحمه هللا و نه امام مالک رحمه هللا و نه هیچ یک از «ائمه ی مذاهب
اسالمی» غیر از زیدی ها و جماعتهای مختلف خوارج کسی دستور به جنگ مسلحانه بر علیه حکومت
بدیل اضطراری اسالمی فعلی را نمی دهد و در این دورانی که حاکمیت عباسیان با سرکوب بزرگان
تثبیت شده است ،مثل دوران هارون الرشید که همین هارون موسس دارالحکمه ها نیز هست ،امام
مالک رحمه هللا مورد احترام شاه و مسئولین حکومتی حکومت بدیل اضطراری اسالمی عباسی قرار
گرفت ،با این وجود هیچ مقام حکومتی نداشت و کالً در حاشیه بود.
امام شافعی رحمه هللا نیز که از مکه به مدینه جهت کسب علم از امام مالک رحمه هللا کوچ کرد و
«ال ُم َوطأ» را از ایشان آموخت با این وجود همیشه در حاشیه ی قدرت حکومتی بود هر چند که در سن
 29سالگی که جهت کاری اقتصادی که منبع درآمدی برایش باشد 98به یمن رفت در آنجا  4سال به

98به قول خودش که می گوید  " :سه مرتبه فقیر و تهیدست شدم ،به طوری که از شدن فقر فاقه ،وسائل کوچک و بزرگ خانه ام  -حتی زیور
آَلت همسر و فرزندانم  -را فروختم »

شغل قضاوت پرداخت اما به اتهام همکاری با علویان و قیام علیه عباسیان به بغداد فراخوانده شد 99.ابن
اعثم کوفی می گوید که « :به هارون الرشید خبر دادند که شافعی در صدد است به همراه یکی از
علویان بر ضد تو قیام کند .هارون وی را به مرکز خالفت فرا خواند» 100امام شافعی رحمه هللا چنین
اتهامی را رد کرد و هارون الرشید هم پس از این بازجویی او را رها کرد.
به قول ابن اثیر امام شافعی رحمه هللا با آنکه « :رئیس مذهب شافعی و دومین امام بزرگ اهل سنت و
جماعت است که خود از موالی علی و آل علی بوده است» 101با این وجود به همان دالیلی که عرض
شد در آن زمان هر گونه قیام مسلحانه ای بر علیه حکومت بدیل اضطراری اسالمی عباسیان را
شر من استبداد سنوا ٍ
ت» می دانست و آن را شرعی نمی دانست هر چند که
مصداق «فتنةُ الساعةٌ ،
دوران معتزلی ها در زمان مامون را نیز درک کرد و توسط بعضی از طرفداران مالکی مذهب مورد
کتک کاری و ضرب و جرح قرار گرفت و علیل شد و در نهایت بر اثر همین کتک کاریها و علیل
شدن به بیماری مرگ دچار می شود که شدیدترین نوع زجرها را این اما بزگوار در این دوران علیلی
تا مرگ تحمل کرد .یونس بن االعلی میگوید :کسی را ندیدهام که مثل شافعی شده باشد .و در نهایت
امام شافعی رحمه هللا در سن  54سالگی در مصر وفات کرد .اینهم یکی از ثمرات جنگ مذهبی میان
مسلمین .پس این جنگ مذهبی و این تفرقها دردی تازه نیست بلکه بیماری مزمنی است که قرنهاست
مسلمین را از دورن نابود می کند و تنها راهش بازگشت به شورای واحد اولی االمر از کانال یکی از
«3ابزار» برتر «داراالسالم» است.
امام احمد بن حنبل رحمه هللا نیز با آنکه مدتی در بیت الحکمه مشغول کار شد و از سوی حکام
معتزلی مورد آنهمه شکنجه و محنت قرار گرفت با این وجود مثل سایر ائمه در این دوران تثبیت
حکومت بدیل اضطراری اسالمی معتزلی ها در زمان مامون و معتصم و حتی در زمان متوکل هم
کالً در حاشیه بود و جنگ مسلحانه و قیام بر علیه چنین حاکمیتی را نیز درست نمی دانست هر چند
که عقاید معتزلی ها در خلق قرآن را نیز کفر می دانست .حکام معتزلی بر اساس تأویل و اجتهاد اشتباه
مرتکب چنین کفری شده بودند.
تمام این ائمه ی مذاهب اربعه به این شکل در حاشیه بودند البته قبل از آنکه این مذاهب توسط حکامی
مثل ملک ظاهر بَ ْیبَرس البُندُ ْقداري رسمیت پیدا کنند و تثبیت شوند 102و به دالیل و روشهای مختلف
مذاهب دیگر از دور خارج شوند و به فراموشی سپرده شوند در میان اهل سنت مذاهب متعدد دیگری
 99احمدیان عبدهللا؛ امام شافعی؛ تهران ،احسان ،137۵ ،چاپ دوم ،ص 68-60
 100کوفی ،ابن اعثم ،الفتوح ،بیروت ،دار اَلضواء ،چاپ اول ،1411 ،ج  ،8ص 37۵ -379
 101ابن اثیر ،عزالدین ،پیشین ،ج  ،1۶ص 301
102المقریزی ،الخطط المقریزیه1997 ،م ،ج ،3ص / .390ذهبی ،تاریخ اْلسَلم1409 ،ق ،ج ،49ص.21

مثل مذهب امام اوزاعی (157-88هجری) مذهب امام سفیان ثوری (161 -97هجری) و مذهب امام
داوود ظاهری (271-201هجری) که عده ای در قرن چهارم هجری مذهب داودیه را چهارمین مذهب
اصلی اهل سنت میدانستند 103.یا مذهب امام طبری (310-224ق) و یا مذهب امام سعید بن مسیب،
سالم بن عبدهللا بن عمر ،عطاء بن أبىرباح ،طاووس بن كیسان ،104حسن بصری و دیگر مذاهب وجود
داشتند که تمامی این مجتهدین و امامان مذاهب اسالمی هیچ یک در راس قدرت حکومتی و رهبریت
داراالسالم قرار نگرفتند و همگی در حاشیه بودند و اگر شاگردان و علمای این مذاهب در مناسب
حکومتی دارای منصبی بوده اند نهایتش یا در قضاوت بوده یا در مراکز تعلیمی و آموزشی و سایر
کارهای درجه چندم حکومتی و هیچ یک از علمای مجتهد فرقه های معروف به اهل سنت در منصب
رهبریت داراالسالم قرار نداشته اند.
ابوعبدهللا جعفر بن محمد معروف به امام جعفر صادق رحمه هللا ( )148–83سر مذهب فقه شیعه ی
جعفری نیز با آنکه در زمان حاکمیت  10تن از شاهان اموی و  2تن از شاهان عباسی زندگی کرده اما
مثل تمام مجتهدین و سر مذهبهای دیگر در حاشیه قرار داشت و نه ایشان و نه هیچ یک از فقهای
مذهب شیعه ی جعفری در راس حکومت و رهبریت داراالسالم قرار نگرفته اند تا اینکه بعد از آنکه
در سال 1357ش انقالب در ترکستان شرقی سرکوب می شود در همین سال در ایران انقالبی اسالمی
اتفاق می افتد و دومین جمهوری اسالمی در تاریخ مسلمین در ایران تشکیل می شود که در این
حاکمیت برای اولین بار بعد از خلفای راشدین ،مجتهدین بر «رأس» حکومت قرار می گیرند.
چنانچه بیان شد اینکه فقها بر حاکمیت بنشینند بعد از خلفای راشدین در طول تاریخ مسلمین بی سابقه
بوده ،یعنی همیشه فقهای شیعه یا سنی در حاشیه بوده اند یا نهایتش این بوده که مثالً به آنها در امور
قضاوت و  ...مسئولیت سپرده شده و حکام و رهبران کار خودشان را کرده اند ،اما این داراالسالم
جمهوری اسالمی ایران به یکباره در این مساله و در این شرط رهبری و همچنین در تشکیل شوراهای
مختلف اولی االمر و قدرت دادن به فقهای مختلف اسالمی در تمام امور جامعه و رسمیت بخشیدن و
قانونی کردن نظارت عمومی بر نهادهای مختلف حکومتی ،به روش خلفای راشدین برگشت .
ماموستا کریکار معتقد است که سه راهکار برای پیروزی هر انقالبی الزم است که آیت هللا خمینی با
موفقیت از این سه راهکار اصلی استفاده کرده است و در جای دیگری در بحث «مرجعیت از دست
رفته امت» می گوید :در ایران نیز در سال 1925ن (1304ش) رضاشاه روی کار آمد و سیستمی
غیر اسالمی را وضع کرد؛ اما در سال 1979ن(1357ش) با انقالب مردم در ایران امام خمینی زمام
103مقدسی ،احسن التقاسیم1991 ،م ،ص.37
104کمال بن السید ،صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب اْئمة»2003 ،م ،ج ،1ص.21

حکومت را دوباره به دست مرجعیت داد و از آن زمان تاکنون آن ها همه چیز را در دست گرفتهاند.
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وب إلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللا ُه ام َوب َح ْمدكَ  ،الَ إلَهَ إالا أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر (( )12جمهوری اسالمی ایران (( ))5قسمت )37
اما جمهوری اسالمی از نگاه رهبران شیعه مذهب داراالسالم ایران به چه معناست؟
از قبل از انقالب اسالمی  57در میان انقالبیون جعفری و شافعی و حنفی مذهب ایران شعار اصلی
درخواست برپائی حکومت اسالمی با مشخصاتی معین بود اما اینکه قالب اجرائی این حکومت کدام
یک از قالبهای موجود باشد کمتر مورد بحث قرار گرفته بود.
با مثالی جزئی تر عرض کنم :شعار مومنین این بوده است که سیستم اقتصاد اسالمی باید جهت تحقق
« أَ ْ
طعَ َم ُهم من ُجوعٍ » عادالنه به مرحله ی اجراء درآید اما اینکه در «وضع موجود» کدام «ابزار و
قالب» می تواند به «نیازهای روز» داراالسالم در اجرائی کردن این هدف پاسخ دهد مرحله ی بعد
است که می بینیم عمربن خطاب رضی هللا عنه قالب دیوان را از کفار مجوسی ساسانی می گیرد و با
اصالحات و دستکاریهائی آن را با قانون شریعت هللا هماهنگ می کند و پس از اصالح بدون تغییر نام
از آن استفاده می کند.
آیت هللا خمینی هم به عنوان بنیانگذار این داراالسالم و حکومت بدیل اضطراری اسالمی در ایران
قالب «جمهوری» را از کفار غربی می گیرد و با اصالحات و دستکاریهائی قانون اسالم را در آن می
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ریزد و اصطالحی جدید تحت عنوان «جمهوری اسالمی» را در ایران ارائه می دهد و در تعریف آن
می گوید«حکومت جمهوری ،متکی به آرای عمومی و اسالمی ،متکی به قانون اسالم» 106 .و این
جمهوری را مشروط به تدوین قانون اساسی مناسب که «متکی به قانون اسالم است» می دانست 107.و
می گفت :این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسالم است .اینکه ما جمهوری
اسالمی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود اینها
بر اسالم متکی است  108آیت َّللا طالقانی نیز معتقد بود جمهوری اسالمی یعنی مال همه مردم ،نظر
همه مردم و طبق موازین اسالم.
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البته در همان سال57ش هم عده ای می گفتند :این عنوان معجونی از یک کلمۀ سنتی و یک کلمۀ
خارجی و دارای تضاد شدیدی است .زیرا جمهوری اصالً قوانین الهی را رد می کند چون منشأ آن
ملت و مردم است ولی قوانین الهی الیتغیر است 110.اما بدیل این دسته از سکوالریستها و دارودسته ی
منافقین داخلی چه بود؟ حذف اسالمی بودن از جمهوری و جایگزین کردن اصطالح دمکراتیک به
جای اسالمی .یعنی اینها جمهوری دمکراتیک را به جای جمهوری اسالمی می خواستند یا عده ای به
جای اسالمی خلق را قرار داده بودند و عده ای جمهوری خالی را می خواستند و به همین شکل دهها
ترکیب از جمهوری ارائه می دادند اال ترکیبی که در آن «اسالمی» وجود داشته باشد.
دسته ای از مومنین هم فریب این شبهه را خورده بودند و تا همین امروز هم این شبهه ی رفع شده ی
تضاد جمهوری با اسالمی را طوطی وار تکرار می کنند .در واقع این دسته «قالب» دیوان ساسانیان
را می دیدند که برای ظلم و ستم و سرانه ی ظالمانه گرفتن و سایر امور غیر مشروع کفار ساسانی
مورد استفاده قرار می گرفت و طبعا ً مخالف اهداف اسالمی بود اما در برابر ،همین «قالب» دیوان بعد
از اصالح توسط عمر بن خطاب رضی هللا عنه را نادیده می گرفتند؛ و این در حالی است که هم قالب
نوینی که عمر بن خطاب از «دیوان» ارائه می دهد و هم قالب نوینی که حنفی های ترکستان شرقی و
آیت هللا خمینی از «جمهوری» ارائه می دهند الگوها و قالبهای مستقل و منحصر به فردی هستند که با
قالب خام و دستکاری نشده بسیار متفاوت هستند.
آیت هللا خمینی به وضوح نشان می دهد که جمهوری برای او تنها حکم یک قالب و ابزار را دارد نه
بیشتر .قالبی که غربیها در آن احکام کفری و سکوالریستی را ریخته اند و او در این قالب اسالم را

 106صحیفۀ امام؛ ج  ،5ص .144
 107همان؛ ص 181 ،144
 108صحیفۀ امام؛ ج  ،4ص .479
 109کیهان؛  26اسفند  ،1376ص .3
 110روزنامه کیهان  12اسفند  ،1357ص .8

ریخته است به همین دلیل هشدار می دهد که :عمال اجانب می خواهد اسالم را از این کشور حذف
کنند111و با حذف اسالم «می خواهند همان مصایب قبل را با فرم دیگر برای ما به بار بیاورند» .112در
سخنان دیگری می گوید« :آنها که اصرار دارند اسالم را از کنار جمهوری کنار بگذارند ،اینها خائنانی
هستند که در ملت می خواهند اختالف ایجاد کنند113،جمهوری غربی ،یعنی بی بندوباری غرب.
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اما همین طیف سکوالر و سکوالر زده از همان ابتدا تا کنون ساکت ننشسته اند در همان سال 57
"جمهوری اسالمی را یک چیز غلط می دانستند و شایع می کردند اساسا ً نمی توان بین جمهوری و
اسالم آشتی داد 115.یعنی در واقع در بین مردم عوام شایع می کردند که قالب و ابزار و اسلحه و
ماشین و تکنولوژی که کفار نصرانی و یهودی و سکوالر چپ و لیبرال و غیره از آن در راستای عقاید
و اهداف خود استفاده می کنند اسالم نمی تواند از آن استفاده کند .چرا؟ چون در اساس مخالف قانون
شریعت هللا تعالی بودند و اینها تماما ً بهانه بوده است.
به همین دلیل آیت هللا خمینی به عنوان رهبر این انقالب اسالمی در بیانیه ای که در  57/12/9منتشر
می کند می گوید«:من به جمهوری اسالمی رأی می دهم» و از مردم هم می خواهد به «جمهوری
اسالمی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» رأی دهند .البته باز اضافه می کند :کسانی که مخالف
هستند ،آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند و ...آزادانه هر کس رأی خود را بدهد 116 .اما همه
بدانند که « :آری» اسالم است و «نه» خالف اسالم  117و دیدیم که حدود  %99از رأی دهندگان با
رأی سبز رنگ و آری خود ،از جمهوری اسالمی حمایت کردند 118.و یک درصد دیگر که تماما ً
سکوالریستها و بخصوص سکوالریستهای چپ و سوسیالیست و التقاطی و طرفدران فریب خورده ی
این احزاب و طرفداران علمای محدود بین و یا درباریان سابق و مقدس مآبان بودند خواهان بیشتر از
 35نوع حکومت متنوع دیگر بودند و بر عقیده و حکومتی واحد اشتراک نداشتند .به نظر شما االن چند
صد حزب هستند و با آنکه دین سکوالریسم و مبارزه با «والیت مجتهد» مبنای مشترک آنهاست اما
چند حزب و چند نوع حاکمیت را می خواهند؟
بعدها دسته هائی دیگر از دارودسته ی منافقین و به اصطالح روز ،مسلمین لیبرال انشعاب پیدا کردند
که تنها قرائتی از اسالم را مورد توجه قرار می دادند که مرجع آن ،ارزشهای سکوالرغربی بود و
 111صحیفۀ امام؛ ص .372
 112صحیفۀ امام؛ ص .353
 113صحیفۀ امام؛ ص 362 – 361
 114صحیفۀ امام؛ ص .362
 115روزنامه ی کیهان  16اسفند  ،1357ص .6
 116صحیفۀ امام؛ ج  ،6ص .266 – 265
 117صحیفۀ امام؛ ج  ،6ص 432
 118کیهان 14 ،فروردین .1358

جمهوری اسالمی وقتی مطلوب بود که تفاوتی با دموکراسی سکوالر در غرب و تضادی با حقوق بشر
سکوالریستی نداشته باشد.
در هر صورت یکی از اولین و مهمترین اقدامات این حاکمیت پس از تامین فوری امنیت « آ َمنَ ُهم م ْن
خ َْوفٍ » و در پیش گرفتن طرحهای مختلف اقتصادی « أ َ ْ
طعَ َم ُهم من ُجوعٍ» ،مبارزه با پیامدهای ناشی
از «طرح اندلسی کردن ایران» در مراکز علمی و فرهنگی بود که تحت عنوان «انقالب فرهنگی» از
آن یاد می شود که در واقع نوعی مبارزه با افکار سکوالریستی لیبرال و چپ و ادغام حوزه های سنتی
ویژه ی تربیت ُمالها با دانشگاه بود که بر اثر آن بسیاری از کتب درسی مورد بازبینی قرار گرفتند و
آموزش افکار سکوالریستی چپ و لیبرال از مراکز دانشگاهی و آموزشی حذف شد.
در روز 29 -فروردین  -1359آیت هللا خمینی در سخنرانی خود اعالم کرد " :ما از محاصر ٔه
اقتصادی و تجاوز نظامی نمیهراسیم .ما از دانشگاههای غربی و آموزش جوانان ما در جهت منافع
شرق و غرب است میهراسیم ".به همین دلیل آن دسته از استادان دانشگاه و مراکز علمی که به این
مطالب سکوالریستی خو گرفته بودند و در این اندیشه های سکوالریستی تخصص داشتند و نمی
توانستند خود را با ارزشهای اسالمی تطبیق و وفق دهند دانشگاه و مراکز علمی را تبدیل به مراکز
آشوب کردند .آیت هللا خامنه ای در نماز جمعه 29 ،فروردین  ،1359با قاطعیت هشدار می دهد که:
اگر در ظرف  3روز این ستادهای عملیاتی گروههای گوناگون برچیده نشود ،شورای انقالب مصمم
است… در دانشگاه حاضر شوند و این کانونهای اختالف را برچینند".
با فرمان آیت هللا خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران در  22خرداد « ،1359ستاد انقالب فرهنگی »
دانشگاهها تشکیل شد؛ در نتیجه این دسته از اغتشاشگران که نتوانستند با وضع موجود خود را تطبیق
دهند یا مراکز آموزشی را ترک کردند یا کالً ایران را؛ و از این به بعد دو گزینش علمی و عقیدتی
برای استخدام استادان و معلمین آموزشی به وجود آمد و این امری معقول و کامالً شرعی بود.
توضیح اینکه در یک جامعه ی قانون مدارشخص می تواند برای خودش دیدگاههای خاص و اعمال
فردی خاص خودش را در منزل خودش داشته باشد اما زمانی که وارد خانواده و کوچه و خیابان و
مراکز آموزشی و اداری و سایر اماکن عمومی می شود باید تابع قوانین حاکم بر جامعه شود و چنانچه
نمی تواند خودش را با قوانین جامعه وفق دهد باید جامعه را رها کند به همین دلیل مسلمین هم از
سکونت در دارالکفرهای سکوالر منع شده اند چون نمی توانند و نباید خود را با قوانین سکوالریستی
وفق بدهند.

شخص می تواند افکار خودش را داشته باشد و کسی او را به سبک انگیزاسیون قرون وسطای اروپا
مورد بازخواست قرار نمی دهد ،و همچنین کسی شخص را در اعمال فردی داخل منزلش مورد
تجسس قرار نمی دهد بلکه چنین کاری تجسس و جرم است ،اما زمانی که باید کسی برای تربیت فرزند
ما استخدام شود و فرزند ما را آموزش دهد یا قرار است در یکی از مراکز حکومتی و شوراها بر ما
حاکمیت پیدا کند یا قرار است بر یکی ازمنابر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بنشیند باید گزینش شود ،و
باید کسی باشد که از نگاه شریعت شایستگی چنین کاری در جامعه ی اسالمی را داشته باشد .عمر بن
خطاب رضی هللا عنه از امام شدن کسی که قبالً امام مسجد ضرار شده بود منع کرد و بعد از آنکه او
را مورد گزینش قرار داد و مشخص شد که از اهداف دارودسته ی منافقین خبر نداشته و جاهل بوده و
فریب خورده آنوقت اجازه داد امام مسجد شود.
خود شما هم زمانی که می خواهید ازدواج کنید یا برای فرزندتان دختری انتخاب کنید یا دخترتان را
شوهر دهید و در شکل گیری اولین مجتمع انسانی به وظایف خود عمل کنید به عنوان یک وظیفه و
امر شرعی حتما ً وارد گزینش عقیدتی و رفتاری طرف مقابل می شوید .چون هللا تعالی ازدواج زن
مسلمان با تمام «کفار6گانه» ی آشکار را ممنوع کرده و ازدواج مرد مسلمان با کفار سکوالر(مشرک)
را نیز بر اساس اصل برائت به کلی ممنوع کرده است .پس گزینش برای یک مسلمان پایبند به شریعت
هللا از این کوچکترین مجتمع انسانی شروع می شود و تمام نهادهای اجرائی داراالسالم را در بر می
گیرد تا به باالترین مقام داراالسالم می رسد که همان رهبریت مجتهد و فقیه است که بر اساس شروط
خاصی انتخاب می شود.
البته این گزینش کردنها تنها حیطه ی اخالق عقیدتی را شامل نمی شود بلکه گاه مشمول اخالق عمومی
نیز می شود و انسانها در اخالق عمومی مورد پذیرش خود قوانینی را تصویب کرده و در جامعه
اجراء می کنند  .شما تصور کنید در کشوری مثل سنگاپور در سال 1371ش جویدن آدامس غیر
قانونی می شود ،مگر این که شخص نسخهی پزشک به همراه داشته باشد؛ و اگر کسی بعد از قضای
حاجت سیفون توالت را نکشد باید  150دالر جریمه پرداخت کند؛ و یا اگر کسی هر گونه زباله (حتی
تف دهان) را در اماکن عمومی بریزد مرتکب جرمی قانونی شده و باید  1000دالر جریمه بدهد؛ اگر
در مکانی غیر از مکانهای تعیین شده سیگار بکشید باید  200دالر جریمه بدهید؛ یا در ونیز غذا دادن
به کبوتران ممنوع است؛ در کانادا کودکان برای شروع راه رفتن نباید از روروئک استفاده کنند و از
سال 1383ش به دلیل ناامن بودن در کانادا ممنوع اعالم شده است .فروش این کاال جریمهای برابر
 100.000دالر کانادا یعنی حول و حوش دو میلیارد تومن در بر دارد.

یا می بینیم که بر اساس اخالق عقیدتی سکوالریستی در فرانسه و هلند و دانمارک و بلژیک و غیره
نقاب زنان که امری کامالً خصوصی است ممنوع می شود؛ یا در کشورهائی چون دانمارک و نروژ،
سوید ،لهستان و سوییس و غیره ذبح شرعی ممنوع می شود؛ یا در کشوری دست نشانده و ساختگی و
سکوالری مثل تاجیکستان گذاشتن نامهای عربی بر فرزندان ممنوع می شود یا شخص را در خیابان
می گیرند و ریشش را می تراشند و ...اینها به اضافه ی صدها مورد شخصی دیگر مثالهائی هستند
که در کشورهای سکوالر به عنوان جرم تلقی می شوند؛ در کنار این ،تمام قوانین شریعت هللا چه در
مورد مسائل اجرائی حکومتی و چه در مورد مسائل شخصی که با قوانین دین سکوالریسم سازگاری
ندارند در جوامع سکوالر انجام دادن آنها جرم محسوب می شود و چنانچه شخص در جامعه مرتکب
آنها شود مثل یک مجرم با وی برخورد می شود و باید حساب پس بدهد.
یعنی یک معلم مثالً نمی تواند در سر کالس درس به جای آموزشهای سکوالریستی به دانش آموزان یا
دانشجویان آموزشهای اسالمی بدهد؛ یا نمی تواند در دادگاهی به جای قوانین سکوالریستی ،بر اساس
قوانین اسالمی حکم دهد ،و به همین ترتیب در تمام امور زندگی ،شخص مسلمان نمی تواند کاری
انجام دهد که در این کار رضایت هللا وجود دارد اما رضایت دین سکوالریسم وجود ندارد.
اگر سکوالریستها با قدرت حکومتی و نظامی چنین حقی به خود و قوانین سکوالریستی خود می دهند
که حتی برای آدامس دهان شما یا توالت رفتن شما و تمام امور زندگی شما قانون بگذارند و با قدرت
حکومتی قوانین خود را به مرحله ی اجرا در بیاورند ما چرا نباید چنین حقی را به هللا و قانون
شریعت هللا و دین اسالم و داراالسالم بدهیم؟
بر این اساس با تشکیل داراالسالم و شروع مبارزه با پیامدهای سکوالریزاسیون و طرح اندلسی کردن
ایران ،مبلغین تمام افکار سکوالر و التقاطی در مراکز علمی و فرهنگی یا توبه کردند و در مسیر
صحیح قرار گرفتند و خود را با اهداف داراالسالم وفق دادند یا مجبور شدند خود را با قانون اساسی و
برنامه های داراالسالم هماهنگ کنند و در دارودسته ی منافقین جای گرفتند و در ظاهر ادای مسلمین
را در می آوردند و در باطن بر همان عقاید فاسد خود بودند و هستند ،یا مجبور به کناره گیری و به
حاشیه رفتن شدند و به این شکل یکی از بازوهای دشمنان در میان مسلمین در بخش جنگ روانی و
تبلیغی و اداری جامعه قطع شد.
همین بازگشت به منهج صحیح اسالمی در انتخاب رهبریت داراالسالم و تشکیل شوراها وتمرکز بر
اصل شورا و بازکردن درهای انتقاد و نظارت عمومی از کانالهای صحیح و قانونی آن ،و در کنار
این ،مبارزه ی تدریجی با آثار سکوالریزاسیون و غربی کردن جامعه و طرح اندلسی کردن ایران و

برچیدن آثار این طرح ،شاهد دو واکنش هماهنگ از سوی دشمنان داراالسالم هستیم که این واکنشها به
ماهیت و حقیقت و منهج این بازگشت ربط داشت .یکی جنگ روانی و تبلیغی و دیگری جنگ مسلحانه.
به قول مسئولین رده باالی جمهوری اسالمی ایران :دشمنی دشمنان با ملت ایران بهخاطر طرفداری از
اسالم و ایستادگی در پای نظام اسالمی و دفاع جانانه از آن است.

119

جنگ مسلحانه را احزاب سکوالر و التقاطی های داخلی شروع کردند و صدام حسین سکوالر با
پشتوانه ی کفار سکوالر جهانی چون آمریکا و اعضای ناتو و شوروی سوسیالیستی این جنگ مسلحانه
را بر علیه داراالسالم جمهوری اسالمی ایران وسیع و دامنه دار کرد.
این جنگهای تحمیلی داخلی و خارجی باعث تصفیه ی نیروهای داخلی و انسجام بیشتر مردم شد ،و در
واقع برای «داراالسالم» جمهوری اسالمی ایران حکم یک آزمایشگاه و تصفیه خانه را داشت؛ جنگ
اصلی همان جنگ سرد و تبلیغی است که دامنه ی آن وسیع و اسلوبهای آن متنوع و رنگارنگ بوده
است .این جنگ روانی که با فراهم شدن زمینه های مناسب ،جنگ مسلحانه را نیز به همراه دارد در
واقع دنبال پیاده کردن همان سناریویی است که در برابر مسلمین اندلس و حکومت بدیل اضطراری
اسالمی عثمانی و جمهوری اسالمی ترکستان شرقی پیاده شد.
در میان شیعیان این سناریو به سبکهای متنوعی به پیش رفت مثل:
 تولید و همکاری و حمایت از انواع احزاب سکوالر که از اساس با تطبیق قانون شریعت هللامشکل داشتند ،و کشاندن این احزاب به مناطق شافعی نشین کردستان ،و مدیریت این احزاب
سکوالر از کانال حکومت سکوالر صدام حسین
 و بزرگنمائی گروههائی مثل شاگردان جوان مهندس مهدی بازرگان که گروه التقاطی رجویرا تولید کرد ،و داعیهداران شاگردی دکترعلی شریعتی هم که تز اسالم منهای روحانیت را از
او به عاریت گرفتند و راه افراط پیمودند و «گروه فرقان» را درست کردند.
 و بزرگنمائی و میدان دادن به اسالمگراهای لیبرالی چون نهضت آزادی و بعدها کسانی که ازمیان اهل سنت و تشیع برای چنین بیماری و آلودگی دعوت می کردند
 و تحمیل جنگ مسلحانه و فراگیر از کانال صدام حسین سکوالر و احزاب سکوالر و احزابالتقاطی خائنی که در کنار صدام حسین بر علیه ملت خود جنگیدند،
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در میان مذاهب معروف به اهل سنت نیز از کانالهای مشخصی در جا انداختن سکوالریسم و مردمی
کردن احزاب سکوالر جهت پیاده کردن این سناریو تالشهای وسیعی صورت گرفت و هنوز با شدت
بیشتری ادامه دارد .در اوایل انقالب اهل سنت انقالبی در ایران در  5حوزه ی فکری عمده تغذیه می
شدند:
-1

ُمال احمد مفتی زاده با گرایش به حکومت اسالمی بر مبنای شورا که صاحب برداشتهای
خاص خودش از مذهب امام شافعی و اسالم بود که از تفکرات حاکم بر جو انقالبی آن
زمان هم تأثیراتی گرفته بود.

-2

مولوی های بلوچستان که از حوزه ی هند و پاکستان و بخصوص دیوبندیه تغذیه ی فکری
می شدند.

-3

شیخهای جنوب ایران که اکثرا ً تحصیلکرده ی دول عربی و متأثر از افکار دول عربی
بودند

-4

ترکمنها و ترکها و عربها و سایر اقلیتهای قومی اهل سنت که اکثرا ً تابع علمای منطقه ی
خود بودند و ریشه های سنتی داشتند.

-5

البته انبوهی از اهل سنت هم به صورت مستقل وارد جریان انقالب شده بودند و چون با
افکار امثال ُمال احمد مفتی زاده و دیگران سازگاری فکری نداشتند خودجوش و یا از
کانالهای مرتبط با سایر انقالبیون به انقالب اسالمی پیوسته بودند.

ُمال احمد مفتی زاده با شعار کلی رفع ستم ملی و طبقاتی و دینی به عنوان رهبر بال منازع اهل سنت در
کردستان مطرح بود و این احزاب سکوالر زمانی که رهبریت آیت هللا خمینی را نپذیرفته بودند قطعا ً
کاک احمد را نیز نمی پذیرفتند ،و آنها هرگز او را نپذیرفتند؛ بلکه عالوه بر آن با متهم کردن او به
خیانت ،دهها نفر از پیروان او را به فجیع ترین شیوه ی ممکن قتل عام کردند و خود ُمال احمد و
شاگردانش را نیز به شهرهای عمدتا ً شیعه نشینی چون کرمانشاه و همدان و تهران و غیره فراری
دادند.
این احزاب سکوالر در حالی ُمال احمد را متهم به خیانت می کردند که تاریخ خودشان از همان ابتدای
شکل گیری اولین حزب سکوالر در میان کوردها با خیانت به کوردها و مزدوری برای روسها شروع
شده بود و در این دوران شکل گیری داراالسالم ایران نیز مستقیما ً در اختیار صدام حسین سکوالر
بودند و به دین و ملت و خاک خود خیانت می کردند و به بهانه های مختلف هزاران مسلمان انقالبی را
در راستای اهداف صدام حسین سکوالر و اربابان او قربانی کردند.

البته الزم است بدانید که سکوالریستها تنها در میان کوردهای اهل سنت و تورکمنهای اهل سنت رشد
کردند نه در میان کوردها و ترکمنها وسایر قومیتهائی که شیعه بودند .اینها به همراه دین فروشانی
چون شیخ عزالدین چنین تبلیغ می کردند که این احزاب سکوالر خواهان مطالبات و حقوق این اهل
سنتی هستند که در میانشان قد علم کرده اند؟
اوالً سکوالریستها دروغ می گفتند .سکوالریستها هیچ اعتقادی به قانون شریعت هللا ندارند چه از نوع
سنی آن و چه از نوع شیعی آن  .بعد :مگر حقوق و مطالبات اهل سنت چیست که باید یک
سکوالریست مرتد خواهان آن باشد؟ چرا این علمای دین و این ُمالهای مفت خور و دین فروشی که به
نحوی از این احزاب سکوالر و مرتد حمایت می کنند پاسخی به این سوال پیدا نمی کنند؟ بلکه خود
آنها نیز با خیانت سکوت در برابر سکوالریستهای مرتد محلی ،هر چه «مثلت دروغساز» جلو آمده اند
اینها بیشتر سکوت کرده و سازگار شده اند! و یا با حمایتهای ضمنی از سکوالریستهای مرتد محلی
عمالً در جبهه ی این مزدوران و جنایتکاران سکوالر محلی قرار گرفته اند؟ شما چند ُمالی خائن را
دیده اید که آشکارا در حزب بارزانی یا دمکرات یا حتی مثل شیخ عزالدین حسینی امام جمعه ی مهاباد
در حزب کمونیستهای کومله و  ...قرار داشتند و دارند؟
 مگر مطالبات اهل سنت و حقوقی که اهل سنت به دنبال آن هستند که به دستش بیاورند مبارزهبا قانون شریعت هللا و دفاع از سکوالریسم و دموکراسی کفری سکوالریستهاست؟
 مگر مطالبات و حقوق اهل سنت این است که قوانین سکوالریستی پیاده شود که در آن بهصورت قانونی و به نام آزادی های شخصی هر چه بی اخالقی و فساد و بی ناموسی و فحشاء
است صورت گیرد؟
 مگر مطالبات و حقوق اهل سنت این است که کمونیستها و سایر سکوالریستها هر چه خواستندبه نام آزادی بیان به اسالم و خدا و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم توهین کنند؟
 مگر مطالبات و حقوق اهل سنت رواج بی بندوباری و دشمنی با قوانین شریعت هللا است؟ مگر مطالبات و حقوق اهل سنت این است که خدا حق دارد در امور شخصی مثل طهارت ونماز و روزه و سایر امور شخصی دخالت کند اما:
 هللا اجازه ندارد بگوید :همچنانکه خلق کردن کار هللا است حکم و قانون هم متعلق به هللا است وحکم و قانون باید تنها متعلق به هللا باشد « أ َ َال لَهُ ْالخ َْل ُق َو ْاْل َ ْم ُر ۗ » (اعراف )54/و اگر هم هللا
گفته باید سخن و قانون هللا کنار زده شود و سخن انسان و قانون تولید شده توسط انسان بهتر از
سخن هللا است؟

 هللا حق دارد در امور شخصی دخالت کند اما اجازه ندارد بگوید  :در مورد دزد و زناکار وقاتل و  ...باید چنین حدودی اجرا شود و اگر هم گفته باید دستورش رد شود و کنار زده شود و
قوانین سکوالریستی بشر جایگزین شود
 هللا حق دارد در امور شخصی دخالت کند اما هللا اجازه ندارد بگوید  :در مورد رفع مشکالتاقتصادی و تبعیضات نژادی و ...باید از طریق قانون هللا جلو رفت بلکه اگر هم گفت باید
دستورش کنار زده شود و از کانال قوانین سکوالریستی بشری به جلو رفت
 و هللا اجازه ندارد ،هللا اجازه ندارد ،هللا اجازه ندارد  ...بلکه سکوالریستها (مشرکین) اجازهدارند.
باور کنید انسان از اینهمه حماقت و جهالت و نفهمی متعجب می شود! چگونه یک مشت انسان تا این
اندازه دچار نفهمی و حماقت می شوند؟ ال اقل اگر برای اهل سنت حقوقی متناسب با فقه شافعی یا حنفی
یا مالکی یا هر یک از تفاسیر و مذاهب اسالمی را می خواستند انسان می توانست کمی آرام بگیرد؛ در
کجا دیده اید که شیطان و حزبش مدافع حقوق مسلمین و مدافع مطالبات شرعی مومنین باشند؟!! واقعا ً
اگر کسی جاهلیت را درک نکند اسالم را خوب نمی فهمد و با این موجودات ما چه خوب این کالم هللا
تعالی را درک می کنیم که می فرماید شیطان می گوید َ :و َْلُضلانا ُه ْم َو َْل ُ َمن َینا ُه ْم َو َْل ُم َرنا ُه ْم (نساء)119/
حتما ً آنان را گمراه سرگردان میکنم و به دنبال آرزوها و خیاالت روانشان میگردانم ،و بدیشان دستور
میدهم.
بله  :شیطان :
 ابتدا پیروانش را از « الص َرا َیم » دور کرده و دچار سرگردانی می کند و آنها جزو
ط ْال ُم ْست َق َ
گروه « الضاالینَ » قرار می دهد
 بعد آنها را به دنبال آرزوها و خیاالت روان می کند و در نهایت خودش مستقیم « إ ان ال اش َیاطینَ لَیُو ُحونَ إلَ ٰى أ َ ْول َیائه ْم لیُ َجادلُو ُك ْم » (انعام )121/یا از
کانال یارانش به این سرگردانانی که دنبال آرزوهای پوشالی و توخالی افتاده اند دستور و
فرمان می دهد.
ای ننگ و نفرین بر تمام دین فروشانی که اینگونه با آرزوها و خیاالتی که شیطان از کانال این احزاب
سکوالر و سایر دوستانش تولید کرده و با قوانین کفری که یارانش تولید کرده اند به دیگران دستور
می دهد ،به فاسد کردن عقاید و باورهای اهل سنت مشغولند که ثمره ای جز فاسد کردن اخالق و
رفتارها و کل جامعه ی اهل سنت در بر نداشته است.

اینها بخصوص با برجسته کردن عامل نژاد به همین سادگی نژاد را به عنوان عامل هویت بخش به
جای اسالم قرار داده اند .این یعنی چه ای ُمالی دین فروش و خائن؟ مگر رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم با عمویش ابولهب و سایر اقوامش جهت از بین بردن آنهمه ظلم و فسادی که وجود داشت بر
عامل نژاد تمرکز کرد یا بر عامل عقیده ی اسالمی کفر به طاغوت و انکار تمام کفار و برائت از
سکوالریستها و باورهای غلط تمام کفار و بعد جایگزین کردن قانون شریعت هللا؟ مگر راهی برای
نجات انسانها از اینهمه مفاسد غیر از راه قانون شریعت هللا و اسالم وجود دارد؟
کجای قانون هللا آمده چون ابولهب عرب مشرک رهبر بنی هاشم است و چون پارلمان دارالندوه ی
مشرکین عرب قانونی را تصویب کرده اند پس رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و سایر مومنین باید
پیرو آنها باشند؟ چرا؟ چون عرب هستند و معیار عرب بودن است.
اما تو ای مسلمان  :نباید فریب بخوری؛ در اینجا باز حتی معیار عرب بودن یا کورد بودن نیست ،بلکه
معیار عقاید سکوالریستی و عقاید شرکی این کفار سکوالر و مشرک است .عرب بودن و کورد بودن
و تورک بودن و فارس بودن به تنهائی چیزی نیست بلکه عقیده ای که خودش را در پشت این ادعای
کورد و تورک و عرب و تاجیک و ازبک و سومالیائی و اویغور و چچنی وغیره بودن مخفی کرده
مهم است.
اینها با نقاب نژاد در واقع برای عقاید مشرکین و سکوالریستها تبلیغ می کنند و نژاد تماما ً بهانه ای
است برای تبلیغ یکی از مذاهب دین سکوالریسم و مخالفت با قانون شریعت هللا .اما با چشم سر می
بینیم که عده ای از عمامه به سرهای خائن که ربطی به اهل علم و اهل سنت ندارند در جبهه ی این
سکوالریستها و احزاب سکوالر قرار گرفته اند .چرا؟ چون می گویند این سکوالریستها از خودمان
هستند!! و منظورشان از «خودمانی» این است که این مرتد سکوالر هم زبان آنهاست یا سنی زاده
است!
در واقع نزد این موجودات «داراالسالم» و «حکومت اسالمی» و «تطبیق قانون شریعت هللا» و آراء
تمام مذاهب اسالمی جایگاهی ندارد و معیار عقیده و اصل « إنا َما ْال ُمؤْ منُونَ إ ْخ َوة ٌ » برای آنها اهمیتی
ندارد ،اما جرئت ندارند به صراحت این را به مسلمین بگویند ،اما در عوض برای مردم معیار و بدیل
دیگری مشخص می کنند که ریشه در تعصبات جاهلی و نژاد پرستی و قومیت گرائی و تنفر نابجا
دارد .بله در واقع معیاری که برای مردم مشخص می کنند وراثت و آلت تناسلی پدرانشان است که
نژاد را به آنها منتقل کرده است.

پس زمانی که می گوئیم که هزاران نفر از دارودسته ی منافقین منابر و مساجد ما را اشغال کرده اند و
باید از کانال شرعی آن جارو شوند واقعیتی است که همه دارید می بینید و لمسش کرده اید ،اینها در
دین ،مسلمین را دچار مصیبت کرده اند که بدترین مصیبت است ،و یکی از اسباب تسلط کفار و
ظالمین مرتد سکوالر بر مسلمین و فاسد شدن عقاید و اخالق و رفتارهای مسلمین شده اند .
این دسته از ُمالها به همراه دسته هائی دیگر از علمای دینی که اولویتها را خوب نفهمیده اند و در
دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان و تمرکز بر دشمن اصلی دچار اشتباه شده اند
حاضر هستند دهها جلسه بر علیه فالن تفکر یا مذهب اسالمی وارد بحث شوند؛ اما من از شما می
پرسم :از یک دهه قبل از انقالب ایران تا همین چند سال گذشته شما یک ُمال از میان اهل سنت ایران
را می توانی نام ببری که موردی در باره ی احزاب کمونیستی توده و چریکهای فدائی خلق و غیره که
آنهمه در میان اهل سنت یارگیری کرده بودند یا در باره ی حزب سکوالر دمکرات یا کومله ها و
مزدوران اوجاالن و سایر سکوالریستها بر اساس شریعت هللا در حد یک کلیپ یک ساعته نقدهائی
کرده باشد؟ نه .وجود ندارد .اما کمتر ُمالی مطرحی را می توانی پیدا کنی که بر علیه سایر مذاهب و
تفکرات اسالمی بحثهای مفصل چند ساعته ای نکرده باشد و در برابر آنها موضع گیری آشکار و حتی
بد دهنی و توهین نکرده باشد!!
حمایت از کفار بر علیه مسلمین و به سرپرستی و حاکم گرفتن کفار به جای مسلمین و جایگزین کردن
عامل نژادی به عنوان عامل هویت بخش به جای توحید هللا تعالی و قانون شریعت هللا و امثالهم از امور
اجتهادی و تأویل پذیر نیستند .حق در این مسائل یکی است یعنی هرکس در گفتار خودش اصابت کند به
حق اصابت کرده وهرکس در آن به خطا برود در مسیر غیر مسلمین قدم گذاشته و «معاند»است.
یعنی حتی اگر کسی پیدا شود که نیت وی خیر خیر باشد وبا این دیدگاهها و اعمال خود قصد رسیدن
به حق را هم داشته باشد ولی چونکه وی قدم در میدانی گذاشته كه اجتهاد و تأویل در آن برای هیچکس
جایز نیست برای همین حکم وی همانند حکم فرد «معاند» است و کسی که اختالف و اجتهاد را در این
مسائل روا وجایز بداند باز حکم «معاند» دارد.
سرینَ أ َ ْع َماالً (ای پیغمبر ! به کافران) بگو :آیا شما را از
هللا تعالی می فرماید :قُ ْل ه َْل نُنَبئ ُ ُک ْم ب ْاْل َ ْخ َ
سبُونَ أَنا ُه ْم یُحْ سنُونَ
زیانکارترین مردم آگاه سازم؟ :الاذینَ َ
س ْعیُ ُه ْم فی ْال َحیَاة الدُّ ْنیَا َو ُه ْم یَحْ َ
ض ال َ
ص ْنعا ً (کهف )104-103/آنان کسانیند که تالش و تکاپویشان در زندگی دنیا هدر میرود و خود گمان
ُ
میبرند که به بهترین وجه کار نیک میکنند.

سوءا ً یُجْ زَ به َوالَ یَج ْد لَهُ من
ْس بأ َ َمانی ُك ْم َوال أ َ َماني أ َ ْهل ْالكت َاب َمن یَ ْع َم ْل ُ
در این صورت باید گفت :لای َ
دُون َّللا َولیا ً َوالَ نَصیرا ً (نساء  :)123 /نه به آرزوهاي شما و نه به آرزوهاي اهل كتاب است  .هركس
كه كار بدي بكند در برابر آن كیفر داده ميشود ،و كسي را جز خدا یار و یاور خود نخواهد یافت.
دراین آیه بطورعام گفته شده که هرکس کار بد کند به سزای الهی خود خواهد رسید دیگر فرق نمی کند
اهل کتاب باشد ویا فردی مسلمان ،و یکی از بزرگترین کارهای بد ،رأی و نظر دادن در اموری است
که در آنها جایی برای نظر بشر وجود ندارد ،همانطور که ادعا وآرزوهای توخالی به اهل کتاب و
سکوالریستهای (مشرکین) قریش نفعی نرساند به مسلمین هم نفعی نمی رساند ،و این قانون وسنت
سناة ا
َّللا تَبْدیال (احزاب)62/
خداوند در همه ی زمانها و برای همه ی ملتها ثابت استَ .ولَ ْن ت َجدَ ل ُ
ى تُقی ُمواْ الت ا ْو َراة َ َواإلنجی َل َو َما أُنز َل إلَ ْی ُكم من
هللا تعالی می فرماید :قُ ْل یَا أ َ ْه َل ْالكت َاب لَ ْست ُ ْم َ
علَى ش ْ
َيءٍ َحت ا َ
ارب ُك ْم  ( ....المائده  )68 /بگو :اي اهل كتاب! شما برهیچ نصیبی از دین خداوند نیستید ،مگر آن كه
(ادعا را كنار بگذارید و عمالً احكام) تورات و انجیل و آنچه از سوي پروردگارتان (به نام قرآن)
برایتان نازل شده است برپا دارید (و در زندگي پیاده و اجرا نمائید).
سید قطب رحمه هللا در تفسیر همین آیه می گوید  :کسانی که می گویند مسلمان هستند ودر حالیکه آنچه
را که از طرف پروردگارشان بر آنها نازل شده در زندگی خود برپا نمی دارند در این صورت آنها نیز
همانند اهل کتاب بر هیچ نصیبی از دین خداوند نیستند .ولذا کسی که میخواهد بعنوان یک مسلمان
بشمار آید باید بعد از اینکه کتاب خدا را در مورد خود ودر زندگی روزمره خود بکار بست ،آنوقت در
مقابل کسانیکه به کتاب خدا عمل نمی کنند قرار گرفته وصراحتا ً به آنها بگوید که شما بر هیچ نصیبی
از دین خداوند نیستید وبه آنها بگوید که پروردگار و صاحب این دین ،ادعای آنها را از اینکه می
گویند بر دین خدا هستند ،رد میکند ...لذا در این مورد ،مفاصله( یعنی جدا شدن صف اهل اسالم از
صف اهل کفر) ضروری بوده وهمچنین دعوت نمودن اهل شرک وکفر از نو بسوی اسالم واجب
هرمسلمانی است که کتاب خداوند را در مورد خود ودر زندگی روزمره ی خود بکار بسته است.
بنابراین ادعای اسالم بوسیله ی اقرار و وراثت ادعایی است که اسالم وایمانی بوسیله ی آن ثابت و
حاصل نمی شود ودر هیچ ملت وهیچ زمانی نبوده است که اقرار و وراثت ،صفت تدین به دین خدا را
به صاحب خود ببخشد
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 120في ظَلل القرآن ( 940 / 2 :والذین یقولون أنهم مسلمون  ،وَل یقیمون ما أنزل إلیهم من ربهم  ،هم كأهل الكتاب لیسوا على شئ  ،والذى
یرید أن یكون مسلما  ،یجب علیه بعد إقامة كتاب هللا فى نفسه  ،وفى حیاته أن یواجه الذین َلیقیمونه  ،بأنهم لیسوا على شى حتى یقیموِ  ،وأن
دعواهم أنهم على دین یردها علیهم رب الدین  ...فالمفاصلة فى هذا اْمر واجبة ودعوتهم إلى اْلسَلم من جدید هى واجب المسلم الذى إقام
كتاب هللا فى نفسه وفى حیاته  ...فدعوى اْلسَلم باللسان والوراث.ة دعوى َل ت.ف.ید إسَلما ً  ،وَل تحقق إیمانا ً  ،وَل تعطى صاحبها صفة ال.تدین
بدین هللا فى أى ملة وفى أى زمان ).،

شما بر هیچی نیستید تا زمانی که آنچه در مذهب حنفی و شافعی و جعفری و  ....و در کل آنچه در
قرآن و سنت صحیح نازل شده است را برپا ندارید .ما زمانی که منابع شرعی خودمان را داریم چه
نیازی به دروغها و شبهات و ادعاهای فریب کارانه و عقل ناقص امثال شماها و احزاب سکوالر و
التقاطی مورد حمایت شماها داریم؟ شما برای ما دلیل نیستید ،دلیل برای ما منابع شرعی ما هستند؛
شما کسانی هستید که ما را در دین دچار مصیبت کرده اید و زمینه سازان دنیا گرائی مسلمین و رواج
انواع مفاسد عقیدتی و رفتاری در میان مسلمین و از ابزارهای تسلط دشمنان جنایتکار و بی رحم
سکوالر بر مسلمین بوده اید  .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در ضمن دعائی می فرماید اللهم « :
علَى َم ْن َ
عادَانَا( ،انتقام ما را بر عهده کسى قرار ده که بر ما ستم
ظلَ َمنَاَ ،وا ْن ُ
علَى َم ْن َ
ص ْرنَا َ
َواجْ عَ ْل ثَأ ْ َرنَا َ
روا داشته ،و ما را بر کسی که با ما دشمنى ورزیده یارى دهَ ).والَ تَجْ َع ْل ُمصیبَتَنَا في دیننَا( ،و مصیبت
و گرفتاري مان را در دین مان قرار نده) َوالَ تَجْ َعل الدُّ ْنیَا أ َ ْكبَ َر هَمنَا َوالَ َم ْبلَ َغ ع ْلمنَا( ،و دنیا را
سل ْ
علَ ْینَا َم ْن الَ یَ ْر َح ُمنَا 121و کسی را که به ما
ط َ
بزرگترین اندیشه و نهایت دانش ما قرار مدهَ ).والَ ت ُ َ
رحم نمى کند بر ما چیره مکن
ابن القیم میگوید«:هر مصیبتی جز مصیبت دین آسان و بلکه در حقیقت نعمت است و مصیبت حقیقی،
مصیبتی است که در دین رخ دهد»

122

 و از سوی دیگر در تکمیل این سناریو تولید اسالمگراهای به اصطالح لیبرال و دمکرات دردستور کار دشمنان قرار گرفت که با الگو قرار دادن امثال ترکیه و آل سعود و با یدک کشیدن
افکاری شبه اخوانی و شبه نجدی به صورت وسیع عوام اسالمگرا و دسته هائی از
اسالمگراها را هدف قرار داده اند که ادعای روشنفکر منشی دارند؛ که در این اواخر با
صرف میلیاردها دالر جهت راه اندازه ی شبکه های ماهواره ای شبه نجدی و شبه اخوانی این
پروژه را علنی کردند.
 یکی دیگر از مصیبتهای اهل سنت در داراالسالم ایران این بود که عده ای چون عبدالقادرتوحیدی با ادعای منهج اخوانی در برابر منهج اخوانی حاکمیت داراالسالم جمهوری اسالمی
ایران قرار گرفتند و یا عده ای با نام تصوف و تشکیل جماعتهائی چون سپاه رزگاری و ...
باز در برابر داراالسالم ایران قرار گرفتند و بعد از پناهنده شدن به صدام حسین سکوالر ،تا
پایان عمر در پناه سکوالریستهای محلی که خود مزدور سایر طاغوتهای منطقه ای و جهانی
هستند به زندگی ذلیالنه ی خود ادامه دادند ،و عده ای هم با دامن زدن به افکار نجدیت سنتی و
121الترمذي ،برقم  ،3502والحاكم 528/1 ،وصححه ووافقه الذهبي ،وابن السني ،برقم  ،446وحسنه اْلباني في صحیح الترمذي،168/3 ،
وصحیح الجامع.400/1 ،
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تولید هزاران جلد کتاب و سخنرانی تالش می کنند اسالمگراهای شریعت گرا را به جنگ
مذهبی و تکرار سناریوی آل سعود در برابر عثمانی بکشانند .دقیقا ً با همان ادبیات و با همان
الفاظ ؛ تنها به جای حکومت عثمانی حکومت ایران را قرار داده اند و در کنار تصوف تشیع
را نیز برجسته تر کرده اند.
به این شکل و در کل احزابی که بعد از انقالب و تشکیل حکومت بدیل اضطراری اسالمی «داراالسالم
ایران» باقی ماندند چهار ریشه ی مختلف داشتند -1 :ریشه های کمونیستی و چپ  -2ریشه های
سکوالر لیبرال و ملی گرا  -3ریشه های التقاطی از اسالم و سکوالریسم که اسالم را با یکی از
مذاهب دین سکوالریسم تفسیر می کردند  -4ریشه های اسالمی منبعث از مذاهب و تفاسیر اسالمی به
دور از آلودگی های موجود.
احزاب سکوالر کمونیست و سکوالر لیبرال و ملی گرا و التقاطی ها نه سخنی می گفتند که مخالف
قانون شریعت هللا باشد و نه عملی ظاهری انجام می دادند که با شریعت هللا که در قانون اساسی مرز
بندی شده بود مخالف باشد ،به همین دلیل در نگاه داراالسالم جمهوری اسالمی ایران سکوالریستهای
چپ و لیبرال جزو مسلمین محسوب نمی شدند
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و التقاطی ها نیز جزو دارودسته ی منافقین به

حساب می آمدند ،124و تنها زمانی با آنها برخوردی صورت می گرفت که یا مرتکب عملی ظاهری
خالف شرعی شوند و یا دچار خیانت و جاسوسی برای دارالکفرها شوند و یا اینکه دست به جنگ
مسلحانه بزنند.
عمده ترین حزب چپ حزب توده بود که ابتدا با شعار صلح و عدالت فعالیت مى کرد و مرام
کمونیستى خود را مخفى مى داشت به همین دلیل از اقشار مختلف جامعه افراد زیادی را به خود جذب
کرد تا اینکه در پلنوم  7تیر 1339ش بود که خود را حزب طبقه کارگر در سراسر ایران نامید و مرام
سیاسی خود را براساس جهانبینی مارکسیسم ــ لنینیسم اعالم کرد ،و سپس اقداماتش را برای ایجاد
جامعه سوسیالیستی در ایران گردهم آورد 125.با آشکار شدن عقاید کمونیستی و هـمـسویى حزب با
شوروى برخى اعضا از صفوف حزب خارج شدند.

 123صحیفه امام  ،ج  ،14ص  / .344-342می بینید که بعضی احزابی که انحرافی هستند ما آن ها را جزو مسلمین هم حساب نمی کنیم،
مع ذلک چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبت های سیاسی دارند ،هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد .پس بدانید که ما این طور
نیست که با احزاب دیگری با گروِ های دیگری دشمنی داشته باشیم ،ما البته میل داریم که همه گروِ ها و همه احزاب به اسَلم برگردند و راِ
مستقیم اسَلم را در پیش بگیرند و همه مسلم بشوند ،بر فرض این که نشدند ،مادامی که آن ها با ما جنگی ندارند و با کشور اسَلمی جنگی
ندارند و مقابل اسَلم قیام مسلحانه نکردِ اند ،به طور آزاد دارند عمل می کنند و به طور آزاد حرف های خودشان را دارند می زنند.
 124آیت هللا خمینی قبل از انقَلب و زمانی که در نجف بود خطاب به یکی از اعضای دارودسته ی رجوی می گوید :من مبارزِ ای را که
کمونیست می کند ،قبول ندارم .من از جریان فکری منحرف حمایت نمی کنم ....شما نمی فهمید ،این افکار التقاطی است که این ها کار ما را
عقب انداختند ،نهضت را عقب انداختند( .خاطرات سال های نج.ف ،1389،ج ، 2 .ص )1۶
 125الهه کوَلیی ،استالنیسم و حزب تودِ در ایران ،تهران ،مرکز اسناد انقَلب اسَلمی ،1376 ،صص 85 .. 106

در گرماگرم پیروزی انقالب اسالمی  57و یکی دو ماه به پیروزى انقالب ،رهبران حزب توده به
ایران بازگشتند و بـا دبـیـر کلى نورالدین کیانورى ،دوباره به صحنه سیاسى ایران وارد شدند .سیاست
حـزب توده در ایـن دوره ( 1358ـ  )1361حـمـایـت ظاهرى از انقالب اسالمى و احتراز از اظهار
نظرهای عقیدتی و ایدئولوژیک به منظور جلوگیری از تحریک احساسات مذهبی مردم؛ و همسو نشان
دادن مارکسیسم و اسالم 126بود که یکی از تاکتیکهای تمام سکوالریستها و بخصوص کمونیستها قبل از
کسب قدرت حکومتی در سراسر دنیا بوده است ،اما سکوالریستها هرگز به قدرتمند شدن تدریجی
داراالسالم راضی نبوده و نیستند به همین دلیل می بینیم که حزب توده با تـوطئه «براندازی خزنده»
علیه انقالب اسالمى و جاسوسی برای سازمان اطالعات شوروی سوسیالیستی ک.گ.ب  ،در سال
 ،1362رهبران و بسیارى از اعضاى آن دستگیر شـدند و تشکیالت حزب در ایران فرو پاشید و با
اعالم دادستانی انقالب این حزب منحل گردید
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سازمان چریکهاى فدایى خلق ایران هم که در  1350بـراى مبارزه با رژیم شاه تشکیل شد پـس از
پـیـروزى انقالب اسالمى به دو دسته عمده تقسیم شدند .اقلیت که خواهان جـنـگ مسلحانه با داراالسالم
جمهوری اسالمی ایران بود و در کنار احزاب سکوالر کردستان و ترکمن صحرا و غیره از همان ابتدا
جنگ مسلحانه را شروع کرد ،و اکثریت که با پیروى از مشى حزب توده  ،خود را طرفدار نظام جلوه
مى داد؛ اما بعدها این شاخه ها به چندین انشعاب دیگر تقسیم شدند و همگی در خارج از داراالسالم
جمهوری اسالمی ایران فعالیت ضد انقالبی انجام می دهند.
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جریان دوم سکوالرهای لیبرال یا ملی مذهبی ها بودند که در گروههای مختلف سلطنت طلب و نهضت
آزادی و جبهه ی ملی و غیره خود را سازماندهی کرده بودند .جبهه ملى بار دیگردر دوران اوج
گـیـرى مـبـارزات مـردم در سـال  1356 -57فعال شد و کریم سنجابى از رهبران وقت آن به مالقات
آیت هللا خمینی در پاریس رفت و درخـواسـت کـرد شـاه بـمـانـد امـا سـلطـنت کند نه حکومت 129.اینها
می دانستند که در داراالسالم آینده جایگاهی برای سکوالریستها وجود ندارد به همین دلیل حتی حاضر
بودند یک شاه جنایتکار سکوالر را تحمل کنند اما زیر بار قانون شریعت هللا نروند .به همین دلیل می
بینیم که در خرداد  1360پس از اعالم راهـپـیـمایى رسمى علیه الیحه قرآنى قصاص و مخالفت قاطع
 126بهروز مازیار ،شورشیان آرمانخواِ ،ناکامی چپ در ایران ،ص 213
 127سیاست و سازمان حزب تودِ از آغاز تا فروپاشی ،ج  ،1تهران ،موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،1370 ،ص  / 226همین
سیاستها توسط یکی از مزدوران شوروی به نام قاضی محمد در برابر حزب اسَلمی جماعت ژ -ک (جمعیت حیات دوبارِ کورد) صورت
گرفت و با نابودی حزب اسَلمی ژ.ک به تکامل خود رسید و اولین حزب سکوَلر و ارتدادی جایگزین حزب اسَلمی کوردها شد و تا کنون
ما شاهد جنایات و خیانتهای پی در پی احزاب سکوَلر کوردی در میان کوردها هستیم  .اما می بینیم که حزب سابقه داری چون تودِ با
پشتوانه ی قدرتی بزرگ چون شوروی سوسیالیستی به سادگی در برابر قدرت داراَلسَلم جمهوری اسَلمی ایران کم آورد و خیانتهائیش در
نطفه خفه شد.
 128س.ازم.ان چ.ری.ک ه.اى ف.دای.ى خ.لق ایران  ،از ویکى پدیا ،دانشنامه آزاد
 129صحیفه نور ،ج  ،15ص  ،21تاریخ 1360/3/25

آیت هللا خمینی و صدور فتوای ارتداد این جبهه ی سکوالر به اصطالح ملى ،این جبهه ی سکوالر هم
به زباله دانی تاریخ ریخته می شود .آیت هللا خمینی می گوید :مـلت مـسـلمـان را دعـوت مـى کـنـنـد
کـه در مـقـابل الیحه قصاص  ...یعنى در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایى کنند ... 130،جبهه ملى سب
اسالم کرده است.
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جریان سوم از احزاب نیز احزاب التقاطی بودند که بـا ادغام اسالم در یکی از مذاهب دین سکوالریسم
و بخصوص کمونیسم و سوسیالیسم ،معجون خطرناکى پدید آورده بود که در میان تشیع تـوسـط گروه
رجوی و فرقان و ...نمایندگی می شد.
سازمان مجاهدین خلق در سـال 1344ش تـوسـط عـده اى از فـعـاالن جـبـهـه مـلى دوم کـه بـعـد از
تشکیل نهضت آزادى به آن پیوسته بودند ،تشکیل شد و چون در اوایل دهه 50ش تظاهر به اسالم می
کردند از حمایت دسته هائی از روشنفکران مذهبى مسلمان و روحـانـیـون شـیـعـه برخوردار بودند اما
حکومت سکوالر شاه اینها را «مارکسیست هاى اسالمى» می نامید .تا اینکه در سـال  1354عـده اى
از افـراد ایـن سـازمـان اعـالم کردند مارکسیست شده اند و بخش مارکسیست سـازمـان بـعـدهـا بـه نـام
پـیـکار نامیده شد .دارودسته ی رجوی هم باز طاقت نیاورد و در اواخر خرداد  1360به بهانه ی عـدم
کـفـایـت سـیاسى بنى صدر براى ریاست جمهورى ،به داراالسالم جمهورى اسالمى ایران اعالم جنگ
داد و وارد فاز مسلحانه شد.
این حزب که التقاطی از تشیع و سوسیالیسم بود و با نگرشهای سکوالر -سوسیالیستی اسالم را تفسیر
و معنا می کرد در نهایت میل به سکوالر -سوسیالیسم در آن قوت گرفت و بعد از اعالم جنگ مسلحانه
و دادن تلفات متعدد ،به صدام حسین سکوالر -سوسیالیست و سایر دارالکفرهای مرتبط با صدام حسین
در جنگ با داراالسالم جمهورى اسالمى ایران پیوست و به این شکل «سرانجام تصمیم گرفت از
ایران خارج شود و پس از دیدار مسعود رجوی ،رهبر سازمان ،با صدام حسین به حزب بعث عراق
پیوست تا ضمن همکاری با عراق در جنگ علیه ایران ،به تحرکات نظامی خود در خارج از کشور
ادامه دهد»
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حزب فرقان هم که از پس مانده های سوسیالیستهای خداپرست و حامل بعضی از اندیشه های دکتر
علی شریعی بود با همان نگرش التقاطی اسالم و سوسیالیسم معجونی برای خود تولید کرده بودند و بر
علیه داراالسالم جمهورى اسالمى ایران اعالن جنگ کردند.
 130صحیفه نور ،ج  ،15ص  ،3تاریخ 1360/3/24
 131صحیفه نور ،ج  ،15ص  ،21تاریخ 1360/3/25
 132احمدرضا کریمی ،سازمان مجاهدین خلق و مواضع آنها ،تهران ،مرکز اسناد انقَلب اسَلمی ،1384 ،صص 7 .. 8

در کنار این چند حزب سکوالر کمونیست و سکوالر لیبرال و التقاطی دهها دسته و گروه دیگر وجود
داشتند که همین مسیر این احزاب را می رفتند و دنباله روان همان احزاب مادری چون توده و
سکوالرهای سلطنت طلب و ...صدام حسین سکوالر و آمریکا و شوروی و ناتو بودند و مثل کومله ها
و دمکراتها و سایر احزاب دنباله رو ،شخصیت مستقلی نداشتند..
مبانی مشترک همه ی این احزاب« ،سکوالریسم» و یا تفسیر اسالم با یکی از مذاهب و مکاتب دین
«سکوالریسم» و از نگاه این مکاتب سکوالریستی به اسالم نگاه کردن بود؛ با این وجود همچون
دارودسته ی منافقین به آنها فرصت ادامه ی حیات به شرط عدم توطئه 133و خیانت 134و عدم جنگ
مسلحانه 135بر علیه داراالسالم داده شد ،اما آنها نمی توانستند قدرت گیری تدریجی داراالسالم و تثبیت
قدرت آن را ببینند به همین دلیل هر کدام به سبک خود در توطئه ی براندازی خزنده و یا تحمیل جنگ
مسلحانه بر داراالسالم وارد عمل شدند .به این ترتیب پس از سال 1360ش و با شروع ترورها،
توطئه ها و قیامهای مسلحانه آنها علیه داراالسالم ایران ،مشمول قاطعیت قدرت حکومتی داراالسالم
شدند و همگی برچیده شدند.
جریان چهارم از احزاب نیز حزبهائی چون جمهوری اسالمی بودند که در داخل حاکمیت هضم شدند و
با درخواست آیت هللا خامنه ای و رفسنجانی و موافقت آیت هللا خمینی ،کارنامه حزب جمهوری اسالمی
به عنوان بزرگترین و فراگیر ترین حزب سیاسی پس از پیروزی انقالب اسالمی در خرداد 1366ش
بسته شد.
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قاعده ی اصلی هم همین است؛ بعد از تشکیل داراالسالم و با وجود ابزاری قدرتمند چون شوراهای
مختلف و انواع نهادهای مردم نهاد و سندیکاها و حلفها ،وجود حزب هیچ توجیه شرعی و حتی عقلی
ندارد؛ بلکه وجود حزب یعنی تولید تفرق و جنگ داخلی و تخریب و تمام آنچه که مردم ایران در این
چند سال اولیه ی انقالب و تمام آنچه سرزمینهای اسالمی دیگر که در طی این چند دهه ی گذشته تجربه
کرده اند .احزاب تنها برای جوامع سکوالر لیبرال توجیه دارد نه جوامع عقیدتی و منهجی.
وب إلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللا ُه ام َوب َح ْمدكَ  ،الَ إلَهَ إالا أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ

 133صحیفه امام  ،ج  ،7ص  / .134-133آزادی غیر از توطئه است ،آزادی آزادی بیان است ،هر چه می خواهند بگویند ،توطئه نکنند.
 134صحیفه امام  ،ج  ،۵ص  ... / .140-139هیچ فرد یا گروِ وابسته به قدرت های خارجی را اجازِ خیانت نمی دهیم
 135صحیفه امام  ،ج  ،14ص  / 344-342ما البته میل داریم که همه گروِ ها و همه احزاب به اسَلم برگردند و راِ مستقیم اسَلم را در
پیش بگیرند و همه مسلم بشوند ،بر فرض این که نشدند ،مادامی که آن ها با ما جنگی ندارند و با کشور اسَلمی جنگی ندارند و مقابل اسَلم
قیام مسلحانه نکردِ اند ،به طور آزاد دارند عمل می کنند و به طور آزاد حرف های خودشان را دارند می زنند.
 136دارابی ،علی ،جریان شناسی سیاسی در ایران ،تهران ،پژوهشگاِ فرهنگ و اندیشه اسَلمی ،1388 ،صص  173و 179

والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر (( )13جمهوری اسالمی ایران (( ))6قسمت )38
بعد از آنکه انقالب به این شکل گروههای مسلح سکوالر و التقاطی را به حاشیه راند و انقالب فرهنگی
هم به نحوی باعث تصفیه ی داراالسالم از آلودگی های عقیدتی و صدمات ناشی از سکوالریزاسیون
شد این بیماران و و یروسهای آلوده ی رانده شده ،در مناطق سنی نشین غرب ایران تجمع کردند و
جبهه ای در برابر داراالسالم به وجود آوردند که الزم می بینم به عنوان یک تجربه توضیحاتی مورد
نیاز و مستند ارائه دهم  .باذن هللا
یکی از تفاوتهای اساسی مومنین با دشمنان آنها و بخصوص دشمنان سکوالر (یا به زبان عربی دشمنان
مشرک) در این است که ما تابع دالیل ثابت شده از سوی هللا تعالی و در امور روزمره تابع دالیل و
مستندات تاریخی و علمی هستیم چون در برابر آنچه که می پذیریم مسئولیم چنانچه هللا تعالی می
ع ْنهُ َم ْسئ ُ ً
وال (اسراء)36/
ْس لَكَ به ع ْل ٌم ۚ إ ان ال ا
فرمایدَ :و َال ت َ ْق ُ
ص َر َو ْالفُ َؤادَ ُك ُّل أُو ٰلَئكَ َكانَ َ
س ْم َع َو ْالبَ َ
ف َما لَی َ
از چیزی دنبالهروی مکن که از آن ناآگاهی  .بیگمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جوی از
آن قرار میگیرد.
اما دشمنان ما و بخصوص دشمنان سکوالر (یا به زبان عربی مشرک) ما اساس تفکرات آنها در مورد
مومنین بر شک و گمان و دروغ بنا شده است چنانچه هللا تعالی می فرماید :إن یَتابعُونَ إ اال ا
الظ ان ۖ َوإ ان
ا
ش ْیئًا (نجم )28/جز از ظن و گمان پیروی نمیکنند ،و ظن و گمان هم بینیاز از
الظ ان َال یُ ْغني منَ ْال َحق َ
حق نمیگرداند .
ما واقعیت آنها را آنگونه که هست می شناسیم اما آنها هرگز واقعیت ما و دین ما را انگونه که هست
نمی شناسند  .فقط کافی است از یکی از همین سکوالرها(مشرکین) و یا طرفداران احزاب سکوالر

اطراف خودتان چند مساله در مورد اولویتها و اسکلتهای شریعت هللا بپرسید .جاهل و غافل به تمام
معنی .به همین دلیل ما مستندا ً و به صورت علمی به ذکر واقعیت این دشمنان داخلی مسلمین و عقاید
سکوالریستی و حتی التقاطی آنها می پردازیم  .ان شاء هللا
دموکراسی کلمه ای یونانی است که از دو بخش «دموس» (مردم) و «کراتوس»( 137قدرت و قانون)
شکل گرفته است و چون قدرت حکومتی و قانون با خودشان اطاعت زیر دستان و مجازات و پاداش را
به همراه دارند ،در مجموع « مفاهیم و معانی  4گانه» ی دین را می رسانند و در واقع دموکراسی
یعنی قالبی برای اجزائی کردن قوانین دین تولید شده توسط پست ترین انسانها به نام سکوالریسم که با
این دین تولید شده بر مردم حکومت می شود که به صورت خالصه می گویند :حاکمیت مردم بر مردم.
در این صورت دموکراسی سبک اداری دین سکوالریسم است که تعریف خاصی از حقوق و آزادی و
ارزشها و ضد ارشها وغیره دارد و برای پیشبرد این مفاهیم و ارزشهای سکوالریستی از قالبهای
مختلفی مثل دیوان عصر ساسانیان استفاده می کند .پس قالبهائی چون انتخابات و سبکهای مختلف
اقتصادی و غیره صرفا ً قالب هستند و در این قالبها می توان هر عقیده ای را ریخت و نمی توان گفت
که مثالً اسالم یعنی شورا و رای دادن یا دموکراسی یعنی انتخابات؛چون هم شورا و هم انتخابات و هم
رای دادن ابزار و قالبهائی هستند که در تمام عقاید و سیستمها می توانند وجود داشته باشند و به عنوان
یک ابزار و قالب در اختیار عقاید مختلف قرار گیرند.
پس مهم محتوای این قالبها و ابزارهاست نه خود ابزار؛ و شخصی که ادعای دموکرات بودن دارد در
واقع می گوید که من سکوالریسم را قبول دارم و کاری به قوانین هللا ندارم ،و در این حزب
سکوالریستی مورد نظر من در مورد حقوق زن و مرد و جامعه و اقتصاد و فرهنگ و ارزشها و
آزادی ها و آموزش و پرورش و سیاستهای اجرائی حکومتی و روابط دیپلماتیک خارجی و غیره چنین
است؛ و انتخابات یا شورا و رای دادن هم ابزاری جهت پیاده کردن این قانونها و ارزشها هستند.
در این صورت واژه ی دمکراسی در اساس به معنی حاکمیت قوانین تولید شده توسط مردم بر مردم به
جای حاکمیت قوانین هللا بر مردم است و بر این اساس در تاریخ 1324ش در میان کوردهای اهل سنت
مهاباد حزبی تحت عنوان حزب دمکرات کردستان به طرفداری از دموکراسی تشکیل شد 138و
همچنانکه حزب دمکرات کردستان در صفحه ی  7اساسنامه ی همین کنگره ی شانزدهم خودشان بیان
می کنند :دمکراسی ذاتا ً با حاکمیت خدا در تضاد است و به همین دلیل هم ،به صورت شفاف افکارش
با داراالسالم جمهوری اسالمی ایران هم در تضاد است .یعنی عامل دشمنی با جمهوری اسالمی ایران
 137آنتونی آربَلستر« ،دموکراسی» ،ترجمه حسن مرتضوی ،نشر آشیان  ،چاپ دوم  -138۵ص 29
 138گۆڤاری کوردستان "ارگان حزب دموکرات کردستان" صفحه  11شمارِ یک

مثالً مخالفت با تشیع یا فساد فالن مسئول اجرائی یا مشکالت اقتصادی نیست بلکه عامل دشمنی ،به
قانون هللا بر می گردد که توسط علمای دینی به اجرا در می آید.
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به این شکل در دهه ی 20ش یعنی بیشتر از  30سال قبل از انقالب 57ش آشکارا و واضح دینی در
برابر دین هللا و قوانینی در برابر قوانین شریعت هللا به صورت سازماندهی شده همچون یک غده ی
سرطانی و همچون یک آفت نابودگر در میان کوردهای اهل سنت شکل گرفت.
حاال این سکوالریستها با چنین نگرشی می خواستند در میان اهل سنت فعالیت کنند:
 اهل سنتی که دارای تاریخی درخشان و صاحب بزرگانی چون صحابی رسول هللا صلی هللاعلیه وسلم جابان الکوردی رضی هللا عنه و ابوبصیر الکوردی رضی هللا عنه و صدها چهره
ی شناخته شده ی مسلمان چون صالح الدین ایوبی هستند.
 اهل سنتی که اولین قیام را بر علیه سکوالریستهای ترکیه برای بازگشت دوباره ی حکومتبدیل اضطراری اسالمی عثمانی به رهبری شیخ سعید پیران به راه انداخته بودند و هزاران
قربانی داده بودند
 اهل سنتی که به رهبری شیخ محمود برزنجی و شیخ محمود هورامی دزلی بر علیه انگلیسیهای سکوالر ها قیام کرده بودند و انگلیس سکوالر با شیمیائی کردن کوردهای اهل سنت
سلیمانیه و اطراف آن جنایات دیگری در کارنامه ی جنایات سکوالریستها در حق کوردهای
اهل سنت ثبت کردند
 اهل سنتی که به رهبری شیخ حسام الدین نقشبندی روسهای سکوالر را به فرماندهی سنجرخان نرانی و فاطمه خان گلباخی و صدها مجاهد برجسته ی دیگر از خاک خود بیرون رانده
بودند
 اهل سنتی که تحت فرماندهی میرزا فتاح عموی پدر قاضی محمد مرتد در هنگام حمله یروسها در جنگ جهانی اول در اطراف مهاباد جهاد کرده و توسط روسهای قتل عام شدند 140و
مرگ را بهتر از ذلت تحت حاکمیت روسهای سکوالر و اشغالگر می دانستند.
 و...در اینجا واضح بود که نمی توان بر چنین ملتی که از چنین ایمانی به قانون شریعت هللا برخوردار
هستند غلبه پیدا کرد به همین دلیل«طرح اندلسی کردن مناطق کورد نشین» را پیاده کردند و ابتدا از

 139برنامه و اساسنامه حزب دمکرات کردستان ایران (مورد تأئید کنگرِ ی شانزدهم  10آوریل  )2018ص 7
 140هوشمند ،احسان (پاییز « .)1384نگرشی جامعهشناختی بر شکلگیری حزب دموکرات کردستان ایران» .ویژِنامه چشمانداز ایران
(کردستان همیشه قابل کشف) ( .)2تهران :مجله چشمانداز ایران

کانال دین فروشان و دعوتگران به سوی جهنم و با حیله و نیرنگهای شبهه اسالمی وارد شدند و به این
شکل بت سکوالریستهای محلی کوردستان یعنی قاضی محمد که اصالتا ً اهل گرجستان و گرج زبان
بوده و کورد نبود 141،توسط استالین درست شد ،و تا کنون توسط سکوالریستها پرستیده می شود.
قاضی محمد سکوالر که ادعای کورد بودن کرده و خودش اصالً کورد نبوده و ربطی به کوردها
نداشته ،به دستور استالین( 142که او هم اصالتا ً گرجستانی بود) و از کانال باقراف 143بر علیه حزب
اسالمگرای کوردها به نام کومله ژ-کاف که توسط خود کوردها درست شده بود کودتا کرده و انقالب
اسالمی کوردها را به سکوالرهای کمونیست شوروی در ازای مقام ریاست جمهوری بر شهر مهاباد
می فروشد 144و اولین حزب سکوالر و ارتدادی دمکرات را در میان کوردها درست کرد و به این
شکل با تشکیل حزب در میان مسلمین اتحاد مسلمین اهل سنت کورد را هدف قرار دادند و از دورن به
نابودی آن و مشغول کردن کوردها به کوردها و به صورت سیتماتیک با پیش بردن پروسه ی
سکوالیزاسیون و «طرح اندلسی کردن این بخش مسلمین» در نابودی تدریجی کوردهای اهل سنت
قدمهای حساب شده به سبک استالین 145برداشتند.
سکوالریستهای محلی کورد که تا دروغ باشد به سمت راست نمی روند خیلی تالش کرده اند که
جماعت اسالمی ژ .ک را گروهی سکوالر و ملی گرا نشان دهند و حزب دمکرات و بتشان قاضی
محمد گرج را ادامه دهنده ی این حزب اسالمی معرفی کنند ،اما این روسیاهان تاریخ مگر می توانند
حقایق تاریخ را با دروغهای خود بپوشانند؟
در بند  7مرامنامه ی جماعت اسالمی ژ.ک آمده است  « :به دلیل متدین بودن اکثریت ملت کرد به
دین اسالم ،ژ.کاف در کردستان تنها دین مقدس اسالم را به رسمیت می شناسد و برای ترویج شریعت

 141عبدهللا حسن زادِ دبیرکل سابق حزب دمکرات کردستان ایران به همراِ خالد عزیزی دبیرکل فعلی یکی از جناحهای حزب دمکرات
کردستان به صورت واضح و روشن اقرار کردند که ( پیشه وا قاضی محه مه د به رِ گه ز کورد نه بوِ) قاضی محمد از نظر نژادی اصَلً
کورد نبودِ و خانوادِ ی او از گرجستان آمدِ است.
 142چشم انداز ایران  ،ویژِ نامه کردستان  ،پاییز  1384صفحات 89 -90 -91
 143باقروف در گزارش اش به استالین مینویسد که ُکردها با شور و شوق و بطور ناگهانی از اندیشه حمایت شوروی از سازماندهی یک
حزب دمکرات کردستان بعنوان نیروی اصلی جنبشی تجزیه طلبانه استقبال نمودند .باقروف نوشت« :آنها به ما مراجعه کردِ مصرانه
خواستار پذیرفتن هیئت نمایندگی شان شدند »،اما نظر به اینکه باقروف مَلقات با آنها را در اراضی ایران مناسب ندید« ،ما ناچار شدیم هیئت
نمایندگی ُکردها را در باکو قبول کنیم ».در :تلگرام باقروف به استالین 28 ،دسامبر  ،194۵همانجا ،ص .39
 / :McDowall, David. A Modern History of the Kurds. London: I.B. Tauris, 2000. p235 -6 144خالد عزیزی اقرار می کند
که  ”:اعضای کومله ژ-کاف به علت روحیه ی تکروانه و جاِ طلبانه قاضی محمد درخواست عضویتش را رد کردند … اما در نهایت اجبار
روسها باعث می شود که قاضی محمد به ریاست جمهوری هم برسد”.
 145عدالت استالینی قاضی مرتد مثال زندنی است .پس از تقاضای سروان نماز علی اف از قاضی محمد مرتد مبنی بر دستگیری غفور
محمودیان که از بنیانگذاران کومله ی ژ-ک و مخالف سیاسی و عقیدتی غیر مسلح کودتای خزندِ ی قاضی مرتد بود ،نامبردِ را دستگیر
نمودِ و در مسیر شهربانی توسط سه مأمور پلیس قاضی مرتد کشته می شود.

پاک اسالم و اجرای تمامی آداب دینی تالش می کند و با منافقان به شدت مخالفت می نماید 146.تمامی
قوانین و مقررات و نیز اجرای آن ها بر طبق شریعت مقدس اسالم می باشد.
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جماعت ژ.کاف بدون تردید جماعتی اسالمی و شریعت گرا و خواهان «اجرای تمامی قوانین و
مقررات بر طبق شریعت مقدس اسالم» بود اما قاضی محمد بت سکوالریستهای خائن محلی با تشکیل
اولین حزب سکوالریستی در میان کوردها به جای حکم خدا و رسولش حکم سکوالر -سوسیالیستی
استالین و باقروف را جایگزین کرد.
به این شکل بت سکوالریستهای کافر محلی کوردها با عمامه و لباس ارتش سکوالر – کمونیستهای
شوروی ظاهر شد و در لباس سکوالریستها و با حزب سکوالریستها داوطلبانه به خدمت روسهای
سکوالر در آمد و سعی در باز کردن جای پا برای روسها و حتی ملحق کردن این بخش از سرزمین
مسلمین به کشور سکوالر -سوسیالیست شوروی داشت در حالی که هزاران مجاهد چون میزرا فتاح
قاضی و سنجرخان و فاطمه خان گلباخی با فدا کردن مال و جان خود این کفار سکوالر و اشغالگر
روس را بیرون رانده بودند.
حزب دمکرات کردستان هدف نهائی خود را تشکیل جامعه ای سوسیالیستی اعالم می کند به جای
تشکیل جامعه ای اسالمی ،اما جهت انحراف افکار عمومی کوردهای اهل سنت در ابتدای برنامه های
خود قرآن می گذاشت در حالی که در اساس با قوانین همین قرآن که توسط هللا نازل شده بود مخالف
بود و برای نابودی قوانین همین قرآن و جایگزین کردن قوانین سکوالریستی و بشری درست شده بود
اما در عین حال شعار دفاع از حقوق کوردهای اهل سنت را داشت.
مردم اهل سنت کورد مثل سایر قومیتهای شیعه و سنی دارای مطالبات و خواسته هائی بوده اند حاال
طلب خواسته های یک مسلمان قطعا ً همانی است که در فقه مذهب اسالمی اش آمده است و خواسته
های یک مسلمان خارج از چارچوب شریعت هللا تعالی نبوده و نیست.
زمانی که اهل سنت صاحب داشت و با دارا بودن قدرت نظامی و علمای برجسته ی آگاه به شریعت،
دارای شخصیت و هویت مستقل خاص اسالمی خود بودند سکوالریستها نتوانستند آنها را فریب دهند،
اما زمانی که علماء کم شدند و با نفوذ اندیشه های نژاد پرستی و سکوالریستی ،شبه عالمان و
دارودسته ی منافقین در جایگاه علماء قرار گرفتند ،و آن دسته ی قلیل از علماء نیز یا سکوت کردند یا
 146بند  7مرامنامه جماعت ژ.کاف شمارِ  ۶مجله نیشتمان -سال  / 1943ژ.کاف به مناسبت آغاز سال کردی تحت عنوان «پیام جمعیت به
مام میهن» این بیانیه را انتشار دادِ که« :ای میهن عزیز در آغاز این سال هم با تو پیمان می بندیم بیشتر و باانگیزِ تر از پارسال برای تو
تَلش می کنیم تا به ورد یزدان پاک و فرستادِ بزرگوار اسَلم حضرت محمد «ص» در همه جای وطن نفاق دودودورویی را از رگ و ریشه
در بیاوریم و در پایان به یزدان پاک پناِ می بریم».
 147مجله نیشتمان (زبان گویای ژ.ک) انتشار بهمن  -1943شمارِ

در برابر سیل وحشتناک تهاجمات تبلیغی «مثلث دروغساز» به حاشیه رانده شدند ،پیروان بت
سکوالریستهای کورد و دارودسته ی منافقین مدعی گرفتن مطالبات اهل سنت کورد شدند؟!
منطقه اردالن و کوردهای شیعه مذهب کرمانشاه ،گروس و ایالم و ...هرگز با سکوالرهای مرتد میان
کوردهای اهل سنت هماهنگ نشدند؛ قاضی محمد بت سکوالریستهای بومی هم هرگز در منطقه اردالن
به مرکزیت سنندج و کرمانشاه و ایالم به عنوان مهمترین کانون های شهری و پرجمعیت ترین مناطق
سوران و هورامی و کلهر و لک نشین نتوانست حامی پیدا کند .و حوزه ی فعالیتش تنها بر عده ی
معدودی از مردم بی پناه داخل شهر کوچک مهاباد آن هم با زور اسلحه و حمایت سکوالر -کمونیست
های شوروی بود.
کردستان شیعی مذهب ،یعنی :کرمانشاه ،ایالم و بخش هایی از خراسان ،فارس ،لرستان  ،همدان و
استان کردستان کنونی مثل بیجار ،قروه و شاهین دژ حتی به صورت جزئی در هر دو دوره سال های
 20و 1357ش با حرکت های سکوالرهای موجود میان کوردهای اهل سنت همراهی نداشتند .در
میان کادر حزبهای سکوالر هم هرگز پستی از جانب آن ها اشغال نشد ،هر چند که اکثریت کردهای
موجود در ایران شیعه مذهبند ،و این در حالی است که در زمان حمله روسهای سکوالر و فتوای شیخ
حسام الدین نقشبندی و قیام سنجر خان نرانی تمام مردم غرب ایران زمین اعم از سنی وشیعه زیر
پرچم وی متحدا ً وارد میدانهای جهاد شدند و بر روسهای سکوالر چیره شدند.
در سنندج و استان کردستان فعلی هم آیت هللا مردوخ کردستانی که آوازه ای در میان مردم منطقه
داشت از مخالفین آشکار قاضی محمد و جمهوری خود خوانده ی سکوالر وی بود ،مال صدیق پیش
نماز مسجد عباسی آقا در مهاباد نیز از بیدارگران کوردهای مسلمان در برابر توطئه های قاضی
سکوالر و همراهانش بود و هم چنین مال محمد دربکی و شیخ عبدالرحیم باقروند از فعاالن و مخالفین
سکوالرهای مزدور و دار و دسته ی قاضی محمد کورد فروش به شمار می رفتند.

فتوای «مال خلیل» 148علیه کشف حجاب رضا خانی 149و اعالم ارتداد قاضی و همراهانش نیز
اجماعی از علمای آن عصر را دال بر مرتد بودن قاضی محمد بت سکوالرها و جبهه ی سکوالریستی
قاضی تکمیل و تایید کرد و حتی مسلمین مهاباد هم آشکارا از این بت سکوالرهای کورد فاصله گرفتند.
ُمال خلیل که فتوای ارتداد قاضی محمد و اعضای حزب سکوالر دمکرات را صادر کرده بود و سایر
علمای اهل سنت منطقه هم کوردها را از واقعیت قاضی سکوالر و حزبش مطلع کرده بودند در نتیجه
صفها کامالً از هم جدا شده بود و در زمان حمله ی شاه سکوالر به مرتدین حزب دمکرات کردستان دو
گروه بیشتر وجود نداشتند یا کسانی که طرفدار قاضی محمد و حزب سکوالرش بودند یا کسانی که
طرفدار علمای دینی و شریعت هللا بودند به همین دلیل به قول عبدهللا قاضی":مال خلیل در زمان محمد

148مَل خلیل گورِ مری ( گور ئومه ر )در سال 1259ش در روستای گورِ مر از توابع شهرستان سردشت متولد وپس از چندین سال با همه
فامیلهایش روستای گورِ مر را تخلیه ودر میرآباد سکونت گزیدند .مَلخلیل که در سنین نوجوانی به تحصیل علوم اسَلمی نزد علمای عالیقدر
در ایران و عراق پرداخته و در شهرستان مهاباد نزد عالم فاضل ،حاجی مَل وسیم سردشتی اجازِ تدریس گرفته است .مَل خلیل شخصی
روحانی و فاضل در همه علوم شرعی و اسَلمی بود و علمای بزرگ ومشهوری نزد ایشان مجاز به تدریس شدِ اند.
روزنامه كردستان  ،چاپ و پخش زمان قاضی محمد از شمارِ ی  – 32سال یكم – شنبه  17فروردین  1324برابر با  4جمادی اَلول سال
 1365برابر با  6آوریل  1946صفحه چهارم در مورد مَل خلیل زیر عنوان دیدارنوشته :جناب مَل محمد خلیل از عالمان بلند مرتبه در
كردستان و بلكه عالم اسَلم است .در علوم عربی و منطق و اصول و حكمت الهی و هیات ربع مجیب و اسطرَلب كم نظیر است كه دراین
علوم صاحب تالیفاتی نیز هستند و در سرودن شعر فارسی و كردی وعربی نیز صاحب ذوق بودِ اند .جناب مَل خلیل با ستمگر زمان مبارزِ
كرد و حتی دست به اقدام مسلحانه نیز زد و در این راِ دردسرهای زیادی كشید( .رۆژنامه ی كوردستان – باڵو كراوِ ی كۆماری مهاباد-
ژمارِ ی  ،32خاكه لێوِ ی )1325
در این صورت دوست و دشمن بر علم و آگاهی های شرعی این عالم مجاهد کورد گواهی دادِ اند  .این عالم عامل زمانی که میخواسته برای
انجام یک کار خیر و خدایی تصمیماتی اتخاذ نماید از هیچکس و جریانی ترس به دل راِ نداد و با توکل و ایمان محکمی که به خداوند متعال
و تسلیم محض در برابر مقدرات الهی داشته اند آن کار را انجام دادِ است ،کما اینکه در سال  1307هجری شمسی که رضاشاِ شاِ فرامینی
برای کشف حجاب زنان و لباس متحد الشکل و کَلِ لبه دار فرنگی صادر نمود ،مَل خلیل که می دید اسَلم در خطر است به مبارزِ با دولت
رضا شاِ پرداخت که عشیرِ مسلمانان شجاع منگور و ساکنان منطقه (نعلین فقه عیسی) و جمع دیگری از عشایر اطراف سردشت و مهاباد
و ...از ایشان تبعیت کردِ و تا سال  1308مبارزِ و درگیریهای مسلحانه بین نیروهای دولت رضاشاِ و مجاهدین مسلمان مَل خلیل ادامه
داشت .نیروهای مَلخلیل گورمری که بیشتر از عشایر و طوائف منطقه و مردمانی مومن و غیرتمند و باشر ف بودند به قصد تصرف
مهاباد،در نزدیکی داش تیمور اتراق کردند و در این ناحیه بین یاران شیخ و نیروهای ارتش شاهنشاهی درگیری شدیدی روی داد و سرتیپ
مقدم برای مهار نیروهای مَل از سَلحهای سنگین و هواپیماهای بمب افکن استفادە کرد که سرانجام تعداد زیادی کشته و زخمی شدند و در
سال 1308مَلخلیل که روستای میرآباد توسط نیروهای دولت سوزاندِ شدِ بود با جمعی از مجاهدین به کردستان عراق مهاجرت نمود و در
سال  1309دولت رضاشاِ به دنبال آنان فرستادِ تا به محل خود باز گردند ،مَل خلیل مرحوم دو شرط را برای مراجعت به ایران پیشنهاد
کردِ که یکی لغو احکام صادرِ  ،رد مورد کشف حجاب زنان وکَلِ فرنگی مردان حداقل در مناطق تحت نفوذ ایشان و دومی آزاد کردن چند
تن از علمای اهل تشیع که بخاطر این موضوع در تبریز زندانی بودند ،رضاشاِ دو شرط مَلخلیل را قبول کردِ و ایشان با همراهانش از
عراق به محل سکونت قبلی خویش بازگشته اند .بعدها و در جریان ظهور قاضی محمد و اعَلم حزب ارتدادی دمکراتُ ،مَل خلیل فتوای
ارتداد قاضی محمد و ارتداد تمام پیروان قاضی محمد را صادر می کند  .مَلخلیل در زمستان سال  1334ش در سن  75سالگی در میرآباد
وفات کردِ و جنازِ او درقبرستان گورِ مر به خاک سپردِ شدِ است (.محمد امین ،کریمی فرد ،قیام مَل خلیل قیام حیا و غیرت ،ئاوینه؛
شمارە 139۵\33صفحه  / 31قیام مَل خلیل و رد فرمان رضا خان ،ابراهیم افخمی،محمدی،سقز  /تاریخ مهاباد سید محمد صمدی.رهرو
) 1373
مَل قادر مدرسی روایت می كند :خودم تعدادی از آن گروهها را دیدِ بودم كه هر شاخه اسم یك فرماندِ دینی داشت :مثل شاخه عمر
پسرخطاب – شاخه ابو عبیدِ و … و هر شاخه دارای علم و بیرقی سبز رنگ بود (.تاریخ مهاباد،صفحه  ،91سید محمد صمدی ،انتشارات
رهرو )1373
مَل عبدهللا احمدیان در وصف مَلخلیل طی نامه ای به انور معرفت چنین می نویسد:علم “مَل خلیل” در روزگار خود سر آمد بودِ است و ما
حصل این توانایی ساعت خاص مَلخلیل است که اوقات شرعیه و نمازها را به دقت و درستی خاصی نشان می دادِ است.ماموستا احمدیان در
این نامه ابراز نگرانی می کند که دست نوشته های مَل خلیل امکان دارد به مرور زمان از بین بروند و با این مهم خسارتی غیر قابل جبران
به تاریخ علم ستارِ شناسی ُکردستان وارد خواهد شد (.احمد احمدیان .مجله مهاباد،سال نهم ،شمارە)102
 149تیمور زادِ  ،وحشت در سقز  ،شیراز  1380صفحه  / 113سرلشکر امین در مورد گسترش نفوذ اندیشه ها و فتوای شرعی مَل خلیل در
مورد کشف حجاب رضا خانی می نویسد « :در  7دی ماِ  1307در منگور منطقه ساوجبَلغ جزو آذربایجان دفعته قضیه مَل خلیل پیش آمد.
چون جنبه مذهبی داشت با یک سرعت فوق العادِ به منطقه کردستان به خصوص بانه داشت تأثیر می کرد .امر شد که قوای بانه را به طور
موقتی به تحت اختیار لشکر شمال غرب واگذار نمایم سریعاً ،به موقع اجرا گذاشته شد… »

رضا فتوا صادر نمود که هر کس در مقابل شاه ایران اقدام به تیراندازی کند کافر است " 150 "..و پس
از دستگیری قاضی محمد ،مال خلیل نزد سرلشکر همایونی می رود و به وی می گوید که قاضی محمد
مرتد و کافر است ،کشتن او گناه نیست "....
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این همان ُمال خلیل مجاهدی است که خودش با حکومت مرکزی به خاطر کشف حجاب وارد جهاد و
جنگ مسلحانه شده بود و دهها شهید هم در این راه فدا کرده بود و پس از هجرت به عراق عزتمندانه با
تحمیل شرایط خود بر حکومت سکوالر پهلوی به ایران برگشته بود.
ُمال خلیل در سال  1309ش دو شرط را برای مراجعت به ایران پیشنهاد کرده که یکی لغو احکام
صادره  ،در مورد کشف حجاب زنان وکاله فرنگی مردان حداقل در مناطق تحت نفوذ ایشان و دومی
آزاد کردن چند تن از علمای اهل تشیع که بخاطر این موضوع در تبریز زندانی بودند ،رضاشاه دو
شرط مالخلیل را قبول کرده و ایشان با همراهانش از عراق به محل سکونت قبلی خویش بازگشته اند؛
حاال قاضی محمد در لباس یک رضاخان کوچک محلی و در لباس یک استالین ریز محلی با حزب
سکوالرش در مبارزه با تمام شریعت هللا تعالی برخاسته ،نه فقط لباس و رسم الخط و  ...کوردها،
طبیعی است که شر این جوجه سکوالر محلی برای مردم بسیار بیشتر از شر رضا خان بود که
امتیازاتی به نفع اهل سنت داده بود .هر دو فاسد و شر بودند اما قاضی محمد افسد بود و طبعا ً دفع افسد
به فاسد جایز است.
البته دالیل عملی هم برای این جدایی مسلمین مهاباد از قاضی محمد ،مزدور روسیه وجود داشت؛ مثل
قتل عام شهر مهاباد توسط روس های سکوالر که در آن نزدیک به  10هزار 152کورد مسلمان اهل
سنت مهابادی به شهادت رسیده بودند که قاضی فتاح نیز از جمله شهداء به شمار می رفت و به ناموس
هزاران کورد اهل سنت توسط همین روسهای سکوالر تجاوز شده بود و عالوه بر این روسهای
سکوالر  400زن و دختر را نیز برای تجاوز جنسی و فروش با خود برده بودند 153که بعضی از این
دختران و خواهران کورد مسلمان ما در تبریز توسط سکوالرهای روس هر کدام به  5دالر فروخته
«150وڵآتی من»ص( 38خاطرات عبداله قاضی از خاندان قاضیان مهاباد که توسط قاسم قاضی در سال  2005در سوئد به چاپ رسیدِ است.
151همان99،
 152در صفحة  18رسالة «گورستان مَلجامی در مهاباد» ،قادر فتاحی قاضی ،تبریز ،خردادماِ  13۵9خورشیدی ،آمدِ است …« :آقای
محمد اقبالی فرزند مرحوم حاجی رحیم ،که مأمور انتظامات و جمع آوری و دفن جنازِ ها بودِ ،در خود مهاباد ،هشت هزار و نهصد و هشتاد
( )8980جنازِ را پیدا و دفن کردِ است».
 153در نشریة «کردستان میشینری» چاپ آمریکا ،که بعدها مجبور به تغییر نام به «اورینت میشینری» شدِ است ،شمارۀ یک ،سال دهم،
ژانویۀ 1918م (بهمن ماِ 1297خ) ،روانشاد دکتر ال.او .فاسوم ،از میسیونرهای پروتستان ساکن در مهاباد و از شاهدان عینی ماجرا ،در
این بارِ چنین نوشته اند …« :در منطقه ای به فاصلۀ کمی بیش از یک مایلی شهر ،هشتصد نفر انسان را گوشت دم توپ کردند .زمان دِ تا
پانزدِ دقیقۀ پر رنج و دلخراشی بود که هرگز فراموش نخواهم کرد .اما فاجعۀ اصلی و وحشتناک این نبود .در شهر ما (منظورش مهاباد
است) باَلی هفت هزار نفر قتل عام شدند .برای صرفه جویی در مصرف گلوله ،بدن اکثریت قریب به اتفاق آنان را با قدارِ(شوشکا) و نیزِ،
سوراخ سوراخ کردند… زنان و دختران زیادی با روشی از شدت و خشونت که در بیان نمی گنجد ،اسیر شدند و مورد تجاوز جنسی قرار
گرفتند .حدود چهارصد زن و دختر دیگر را هم باخود بردند ،برخی برای تجاوز و عدِ ای هم برای فروش…»

می شوند 154.و تمام این جنایات سکوالرهای روس از روز شنبه19دی ماه 1295ش (  9ژانویۀ سال
1916ن) ،تا روز چهارشنبه سوم اسفندماه سال1295ش ( 21فوریۀ 1916ن) ،جمعا ً به مدت چهل و
پنج روز بوده است.
بعد مرگ فرمانده ی مجاهد کورد فاطمه خانم گلباغی پرچمدار جهاد با روسهای سکوالر و اشغالگر در
منطقه ی دیواندره نیز روسهای سکوالر همه اقوام این فرمانده ی مسلمان را که میتوانستند دستگیر
کنند دستگیر و اعدام کردند .همه عموها ،عموزادهها و داییهایش را در کوه «شیخ شرف زاغه علیا»
تیرباران میکنند .این سبک عمل این سکوالریستهای اشغالگر با مردم کرمانشاه ،همدان ،نهاوند و
بروجرد بود حاال بماند سایر سرزمینهای مسلمان نشین دیگر.
این بخشی از جنایات روسهای سکوالر لیبرال در حق کوردهای مسلمان مهاباد بود و بعد از پیروزی
سکوالر -سوسیالیستهای روس و در زمان استالین ارباب قاضی محمد و موسس اصلی حزب دمکرات
کردستان نیز قبل از ظهر روز پنجشنبه 5 ،شهریورماه سال 1320ش ،سه فروند هواپیمای اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی ،پادگان ،بازار و چند نقطه از مناطق مسکونی شهر مهاباد را بمباران
کردند .بیست نفر از اهالی شهر کشته ،و عدۀ زیادی مجروح و قسمتی از بازار شهر و چندین خانۀ
مسکونی ویران شد.
حاال قاضی محمد ،مزدور چنین روسهائی می شود و داوطلبانه  4سال بعد از این جنایات به روسیه ی
سکوالر -سوسیالیست می رود و اعالم غالمی می کند و با حمایت و طرح و نقشه ی روسها اولین
حزب اسالمی کوردها را نابود و اولین حزب سکوالر و ارتدادی را در میان کوردهای مسلمان اعالم
می کند.
این بت سکوالریستهای محلی کورد دیوارهاي ساختماني كه مقر حكومتش بود پوشیده از پوستر
تبلیغاتي شوروي بود ،روزنامه و مجالتش حاوي مقادیر زیادي از مطالب شوروي بود كه لفظ به لفظ
به كردي ترجمه كرده بودند و شاعرانش در مدح استالین و ستایش از ارتش سرخ شعر ميسرودند".

 154در نشریۀ کردستان میشینری شمارِ  ،12سال هفتم ،سپتامبر 191۶م (شهریور و مهر ماِ سال 129۵خ) ،صفحات  3تا  7براساس
گزارش «میس اگوستا گودهارت» (که مردم مهاباد آن روزگار در زبان محاورِ او را – میس کوتات خانم می گفته اند) ،چنین آمدِ است:
«آمار کل کشته های منطقه به طور تخمینی به دِ هزار نفر می رسد .از میان زنان ربودِ شدة ُکرد ،بعضی ها را در تبریز یکی به پنج دَلر
فروختند! آمار کشته های داخل شهر مهاباد ،هفت هزار و ششصد و هفتاد ( )7۶70نفر بودِ ،که اکثریت آنان مرد بودِ اند .خود عالیجناب
دکتر ال.او .فاسوم شخصا ً در خانه ای ،یکصد و پنجاِ جسد پیدا کرد».

 155و لورنس های روس هم به عنوان جاسوسها و مستشاران و خط دهندگان قضی محمد و دارودسته
اش حضور داشتند.
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قاضی محمد مرتد ،همین مزدور و بت سکوالریستهای محلی در مبارزه با خط کتابت قرآنی موجود و
مبارزه با لباس محلی کوردها ميگوید "گفتهام الفباي التین را چاپ كرده و كتابها را به حروف التیني
بنویسند .دستور خواهم داد در مساجد مردم را به این الفبا آشنا بكنند و به آنها تدریس نمایند و این كار
به همین زودي و خیلي هم زود انجام خواهد شد" :".همچنین لباس بینالمللي را جانشین لباس كردي
خواهم نمود .ما از چند جهت به لباس و تغییر آن اهمیت ميدهیم یكي از این نظر كه لباس بینالمللي
ظاهر آراستهاي دارد و امروز كه دنیا دنیاي مادي است جهانیان به ظاهر خیلي اهمیت ميدهند .دیگر
اینكه لباس فعلي در موقع كار و زمان جنگ باعث زحمت كردهاست"..
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عوامل این نماینده ی استالین هم مثل نخست وزیرش چنان در ظلم و ستم و تجاوز به نوامیس
کوردهای مسلمان زیاده روی می کنند که عده ای از کوردها مجبور می شوند به نخست وزیر ،رئیس
مجلس و دکتر مصدق پناه ببرند.
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ُکردها با داشتن چنین مزدوران داخلی ،کمترین نیازی به دشمنان خارجی نخواهند داشت .انتظار دارید
کوردهای مسلمان چه برخوردی با این مزدور وطن فروش و کورد فروشی که آشکارا حزبی سکوالر
را در جنگ با قوانین شریعت هللا اعالم کرده و آشکارا به نوکری دشمنان سکوالر و جنایتکار در آمده
داشته باشند؟
در همان زمان اعالم مرتد بودن قاضی محمد و همراهانش و اعمال جنایتکارانه ی مزدوران حلقه به
گوشش در سردشت جمع صد نفری از اهالی به همراه عشایر علیه حزب دمکرات کردستان وارد عمل
می شوند که قاضی مرتد طی تلگراف  25/9/9دولت سکوالر ایران را به سرکوب این کوردهای
مسلمان تحریک می کند و گزارش آنها را به دولت سکوالر شاه می دهد .اما از سمت شمال و غرب
مهاباد هم شکاکها و هرکی ها در منطقه مرگور ،ترگور ،دشت باراندوز ،ارومیه و همچنین دشت بیل
و اشنویه آماده حمله و تصرف مهاباد می شوند .ایل منگورها نیز که در روستاهای بین سردشت و

 155جامی ،گذشته چراغ راِ آیندِ  ،ص 443
 156آقا بکف جاسوس برجسته روس و رئیس کل سازمان جاسوسی شوروی در ایران که پس از  1930به فرانسه پناهندِ و خاطرات خود را
انتشار داد می نویسد « :من به میناسیان دستور دادم که اولین قدم را برای تشکیل شبکه جاسوسی در بین کردها بر دارد و شهر ساوجبَلغ
(مهاباد کنونی) را نیز به عنوان اولین مرکز این عملیات انتخاب نمودم( .کردستان  – 2صفحه )7۶
 157ملکی ،خلیل ،خاطرات سیاسی با مقدمه کاتوزیان -نشر رواق  ،1360ص 366
 158تلگراف مورخ  1323/11/2۶مردم خطاب به نخست وزیر  ،رئیس مجلس و دکتر مصدق نهایت کینه و تنفر عمومی مردم مسلمان منطقه
و برائت و جدایی آنان از جانیانی که «مردمان این سامان را قید اسارت خود در آوردِ ،از قتل  ،غارت  ،تعدیات به ناموس اهالی دریغ
ننمودِ و…»

پیرانشهر و مهاباد و همچنین تا مرز عراق پراکنده شده هستند از همان روز اول ،اعالم آمادگی جهت
انهدام حکومت دست نشانده ی سکوالریستهای وطن فروش مردم فروش در مهاباد کرده بودند.
مسلمین کورد منطقه خیلی عادی و طبیعی این مرتد فریب خورده را تنها می گذارند و حتی کوچک
ترین تحرکی در برابر لشکر ایران در دفاع از وی نشان نمی دهند بلکه جهت مرگ وی روز شماری
می کنند و خیلی زیبا و قشنگ و یک صدا به تمام تاریخ فهماندند که چقدر از این مزدوران سکوالر
بیزار و دورند ،و نشان دادند که این سکوالریستهای مزدور تنها با زور اسلحه و حمایت کفار سکوالر
جهانی و منطقه ای خود را بر آنها تحمیل کرده اند و جایگاهی در میان کوردهای مسلمان تابع شریعت
هللا تعالی ندارند.
به دنبال آنکه کوردهای مسلمان بر علیه این خائنین و دارودسته ی چته اش قیام می کنند و ارتش
حکومت سکوالر پهلوی هم به مهاباد نزدیک می شود این مزدور سکوالر رها شده از همین
کوردهای تحت ستم داخل شهر مهاباد می خواهد که مردم بسیج شوند و از وی حمایت کنند و با
نظامیان حکومتی و سایر کوردهای مسلمان وارد جنگ شوند اما کوردهای مسلمان و حتی حزبش او
را تنها می گذارند و رهایش می کنند :مك داول ماجرا را اینگونه مينویسد "پنجروز پیش از صدور
فرمان تعرض به آذربایجان و كردستان شوراي جنگ قاضيمحمد اكنون تنها مانده بود اعالم كرد كه
در برابر تعرض ارتش ایران خواهد ایستاد 159 .قاضيمحمد و یاران برجستهاش با هم مالقات كردند و
تصمیم به مقاومت مسلحانه گرفتند ،ولي روز بعد ،برادر قاضيمحمد ،صدرقاضي نتوانست حزب و
رؤساي قبایل را متقاعد كند".
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به این شکل این خائن به خون هزاران شهید کورد ،و مزدور سکوالریستهای روس ،تسلیم حکومت
سکوالر مرکزی می شود .محمد رضا سیف قاضی در کتاب اسرار محاکمه قاضی محمد و یارانش می
گوید :قاضی حتی در زندان و در روزهای پیش از زندان اعتماد خود را به شوروی از دست نداده بود.
او می نویسد که قاضی محمد می گوید من و ملتم [! ! ؟] دست برادری [با کمونیست های شوروی] و
دوستی شوروی را گرفته ایم و از کمک ها و حمایت های آنان استقبال می کنیم 161.به نظر شما آیا
مسلمانی وجود دارد که با سکوالریستهای کمونیست برادر باشد؟ مگر کمونیستهای شوروی کافر
نبودند؟ پس کافر با کافر برادر است و اینها هستند که سرپرست هم می شوند چنانچه هللا تعالی می

 159مک داول ،دیوید ،تاریخ معاصر کرد ،ابراهیم یونسی نشر پانیز  ،1380ص .417
 160روزولت -شوق آموختن ،ص .346
 161اسکندری ،ایرج ،خاطرات ایرج اسکندری  ،موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی  1372صفحه ۵42

ض (انفال )73/و کسانی که کافرند ،برخی یاران و سرپرستان
فرمایدَ :والاذینَ َکفَ ُرواْ بَ ْع ُ
ض ُه ْم أ َ ْولیَاء بَ ْع ٍ
برخی دیگرند .اما غدر و خیانت هم باز از مشخصه های همین کفار در برابر همدیگر است.
در زمان اسارت هم مردم مسلمان مهاباد درخواست می کنند تا قاضی محمد را در جلو چشم آنها اعدام
کنند162و تهدید کرده بودند چنان چه حکومت مرکزی این برادر کمونیستها را اعدام نکند این بار آن ها
علیه حکومت مرکزی شوریده و دست به سالح می برند.
حاج بابا شیخ نخست وزیر قاضی مرتد هم پس از دستگیری در مصاحبه با نشریات در دی ماه 1325
می گوید :در گذشته از روی اجبار راه غلطی می رفتم… حاجی بابا شیخ گفته ارتش ایران ما را از
فقر و کفر [

] نجات داد .ارتش ایران حافظ اسالم [

غلطی از روی اجبار می رفتم.

] است .وی راجع به گذشته گفت راه

163

این حزب طراحی شده توسط استالین و اعالم شده توسط قاضی محمد با فراز و فرودهائی و با
انشعاباتی ،در ابتدای تشکیل داراالسالم ایران دوباره خود را از کانال حکومت سکوالر صدام حسین و
سایر دشمنان داراالسالم ایران سازماندهی کرد و پس از سرازیر شدن احزاب مختلف سکوالر سلطنت
طلب و ملی گرا و کمونیست و التقاطی غیر بومی به مناطق اهل سنت کردستان و آذربایجان غربی
جانی تازه گرفت و تنها  8روز از پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل داراالسالم ایران گذشته بود که
سکوالریستهای مرتد حزب دمکرات کردستان به همراه سایر سکوالریستهای چند قومیتی بر علیه
داراالسالم ایران اعالم جنگ کردند و پادگان مهاباد را اشغال می کنند.
اگر «بت» سکوالریستهای محلی کورد برای روسهای سکوالر مزدوری می کرد و تنها متکی به
مزدوران کوردی چون بارزانی ها و چته هائی چون محمد رشید بانه بود اما اینبار و بعد از تشکیل
داراالسالم جمهوری اسالمی ایران این حزبش از پشتیبانی تمام احزاب سکوالر سلطنت طلب و ملی
گرای ایرانی برخوردار بود که از داخل ایران جارو شده و به مناطق اهل سنت کردستان ریخته شده
بودند و عالوه بر آن تا کنون از پشتوانه ی تمام دشمنان کوردها و داراالسالم ایران برخوردار بوده اند
و چندین دهه است که در اردوگاهها حقوق مزدوری خود را می خورند.

 162خاطرات هاشم شیرازی داماد قاضی مرتد  « / 12۶ – 8 :باعث ریختن خون جوانان ما  ،ملت را دچار بدبختی نمودِ  ،جباران میهن
فروش و خائن …دار و ندار ملت را از دستمان گرفته استدعا می نماییم این… درندِ جانی را در پیش چشم ما مظلومان ستمدیدِ تنبیه
مجازات نمایید که جراحات ما ملت مظلوم التیام پذیرد… جوانان ما که خون آن ها به نا حق ریخته… انتظار تسکین است .تعدی به جان و
مال و… مردم برای این که این عمل بار دیگر در تاریخ ایران تکرار نشود و استدعا و تقاضای مجازات و اعدام خائنین را خواستار… از
آذر ماِ  1324به منتهای زجر و شکنجه گرفتار و روز و شب در دست یک مشت خائنین بی وطن… ریشه فساد به کلی از این سامان قطع
شدِ… » به کرات به کار بردِ شدِ و خواهان اعدام قاضی ها به عنوان مسببین تمامی بدبختی هایشان می شوند .البته خانوادِ قاضی ها هم
بیکار ننشسته و به ارسال تلگراف و عریضه برای نخست وزیر یعنی قوام السلطنه تَلشی را برای خنثی کردن سیل درخواست های مخالفین
قاضی مبنی بر اعدام آن ها آغاز کردند .هر چند این درخواست ها به جایی نرسید.
 163شمارِ  82مورخ  2۵/11/1۵به شمارِ قبض 202۶

یکی از احزاب منشعب از حزب سکوالر قاضی محمد بت کردستان ،کمونیستهای مائوئیست کومله
بودند که آنها هم پس از تشکیل داراالسالم ایران ،عزالدین حسینی ساواکی یک مالی وابسته به سازمان
اطالعات و امنیت شاه را برجسته کردند که از سال  1347به دستور محمدرضا پهلوی به امامت
جمعه مهاباد منصوب شده بود .این شخص از پس مانده های نفوذی شوروی در جماعت اسالمی ژ-ک
و از طرفدارن قاضی محمد بت سکوالریستهای کورد در کودتا بر علیه این حزب اسالمی به دستور
استالین بود و به کمونیستها تمایل داشت ،و بعد از تشکیل داراالسالم ایران ،جهت فرار از محاکمه و
اعدام ،یکدفعه شد شیخ عزالدین حسینی رهبر مذهبی کمونیستهای کومله در کردستان .بیشتر به یک
جک و تراژدی وحشتناک شبیه است تا یک رویداد تاریخی  .یک ُمالی اهل سنت مفتی یک گروه
کمونیست شود.
اما کوردهای اهل سنت به هر میزان که به ماهیت حزب سکوالر سوسیالیست دمکرات کردستان و
سکوالرهای غیر بومی و پس مانده های رژیم سکوالر شاه که به حزب دمکرات پیوسته بودند پی می
بردند ،و به هر میزان که به ماهیت کومله های سکوالر و سایر احزاب کمونیست غیر بومی متحد با
کومله پی می بردند از آنها فاصله می گرفتند و به داراالسالم ایران ملحق می شدند ،و این به نفع
سیاستگذاران سکوالر خارجی و اطاقهای فکر طاغوتهای محلی چون صدام حسین سکوالر نبود؛ به
همین دلیل یک حزب ترکیبی دیگری تولید کردند ،و در کنار این دو حزب عمده ی سکوالریستی
دمکرات و کومله ،باز می بینیم که دارودسته ی منافقین در حزبی به ظاهر اسالمگرای لیبرال تحت نام
«سازمان خَبات ملی اسالمی کردستان ایران» به رهبری شیخ جالل حسینی برادر شیخ عزالدین و از
اعضای دفتر شیخ عزالدین خود را منسجم و در  5شهریور 1359ش در بانه اعالم موجودیت می
کنند .اینها با دریافت حدود  400قبضه اسلحه از دولت موقت ،کمیته انقالب اسالمی بانه را تأسیس
کرده بودند و در واقع دولت موقت به اینها قدرت داده بود.
اینها به سبک منافقین وارد عمل شدند و آن ُرک گوئی کفاری چون سکوالریستهای کومله و دمکرات
را نداشتند .یعنی دارودسته ی منافقین همیشه اینگونه بوده اند .به همین دلیل می بینم که اینها خود را
طرفدار ملیت کوردها و حاکم شدن دستورات اسالمی و ایجاد جامعه اسالمي كه مقرارت اسالم
درتمامي شئون اجتماعي آن حاكمیت داشته باشد ،ایجاد مدارس دیني ،تساوي حقوق مردان و زنان
مطابق مقررات اسالم ،و رفع هر گونه ستمی که بر ملیت و اسالمیت کوردها شده و ...معرفی می
کنند؛ و به این شکل شروع به جذب جوانان کردند و طبق معمول تعدادی از مسلمین سخنان اینها را
س اماعُونَ لَ ُه ْم» (توبه )47/و فریب اینها را خوردند و جذب سازمان دارودسته ی
حق پنداشتند « َوفی ُك ْم َ
منافقینی شدند که ،از سوی صدام حسین سکوالر دستور می گرفتند ،و شخصیت مستقلی نداشتند.

این حزب به ظاهر ملی مذهبی با تبلیغات فراوان خود را سازماني اسالمي معرفي كرد در حالي كه
عنصري وابسته بیش نبود كه با كمك هاي مالي و تسلیحاتي و خط دهي مستقیم حزب سکوالر بعث
عراق براي اجراي مأموریت هایي همچون جمع آوري اخبار و اطالعات براي ارتش عراق و ضربه
زدن به داراالسالم جمهوري اسالمي ایران و کوردهای اهل سنت سازماندهي كرده بود که در نهایت با
دارودسته ی رجوی متحد شده و برای جامعه ای دمکراتیک و سکوالر تبلیغ می کند و به این شکل
نقاب خود را برداشتند و دست از تمام شعارهای اسالمی شستند.
اگر کسی با همین سه تجربه خطر سکوالریستها و دارودسته ی منافقینی که هم اکنون نیز بر بسیاری
از منابر ما در سرزمینهای مختلف اسالمی مسلط شده اند را نتواند درک کند و از آنها درس نگیرد هیچ
چیزی نمی تواند بیدارش کند ،و هر که از سرنوشت این سکوالریستهای له شده و ناامید مزدور پند
نگیرد دیگران از سرنوشت او پند خواهند گرفت .همچنانکه امروزه مردم مسلمان کورد ترکیه و عراق
و سوریه که مثل سرگردانان اختیار خود را به دست این سکوالریستها داده اند عبرتی برای دیگر ملل
شده اند.
وب إلَیْكَ  /والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته
س ْب َحانَكَ اللا ُه ام َوب َح ْمدكَ  ،الَ إلَهَ إالا أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ

مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر (( )14جمهوری اسالمی ایران (( ))7قسمت )39
تکرار فتوای ُمالخلیل و صدها عالم اهل سنت در مورد سکوالریستهای محلی ،این بار توسط آیت هللا
خمینی:
سکوالریستهای چپ و لیبرال در برخورد با مومنین همیشه اهدافی ضد اسالمی را برای خود تعیین
کرده اند و به قول ماکیاولی " :از آنجا که خود هدف را تصویب کرده اند وسایلش را نیز ـ هر قدر هم
پست و ناروا باشد ـ تصویب خواهند کرد".
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و سکوالریستهای مرتد محلی کورد مثل سایر

سکوالریستها در برخورد با مسلمین و حتی سکوالرهای مخالف خود از هر وسیله ی پست و ضد
انسانی استفاده کرده اند.
در جنگ روانی ،اینها هر کسی که با آنها نبود را جاش یا خائن یا ضد خلقی یا ضد کورد و  ...می
نامیدند و با ترور شخصیتی طرف مقابل اگر دستشان می رسید اقدام به ترور فیزیکی آنها نیز می
 164خداوندان اندیشه سیاسى؛ مایکل ب .فاستر ،ترجمه دکترجواد شیخ اَلسَلمى؛ شرکت انتشارات علمى و فرهنگى ،ویراسته دوم ،چاپ اول،
تهران 1373 ،ش ،ج  ،1ص .۵31.۵27

کردند .فرهنگیان مسلمان مریوان خیلی جالب و «به موقع» این حیله ی سکوالریستهای محلی جدا از
مردم را  8ماه قبل از پیروزی انقالب اسالمی  57برمال می سازند و می گویند « :هر کس بگوید که
مسلمانم از نظر این منافقان ،جاش است یا ساواکی ،یا خود فروش .اما هرکس با هر سابقه ای ساواکی
باشد ،رستاخیزی باشدُ ،کرد فروش باشد ،فئودال باشد ،قاتل و جنایتکار باشد ،همین که از آن ها
طرفداری کند ،مثل این است که آب توبه بر سرش بریزند ،نه تنها پاک و بی گناه می شود بلکه مبارز،
مترقی و انقالبی خواهد شد .تازگی ها گویا تعلیمات پارتیزانی راه انداخته اند ،چون حنایشان در نزد
مردم آگاه شهر رنگی ندارد ،دست گدایی به سوی روستاییان دراز می کنند و از آن ها می خواهند علیه
دشمنان خیالی مسلح شوند».
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انتخابات شهر سنندج و سایر شهرها نشان داد که اینها نزد مسلمین آگاه هیچ جایگاه و ارزشی ندارند به
همین دلیل دست به دامان انسانها جاهلی می شوند که چیزی از شریعت هللا تعالی نمی فهمند و فرق
ندارد این جاهل ابوالحکم با شد که ابوجهل نام گرفت یا کسانی باشند که در رشته ای درس خوانده اند و
باسواد هستند اما نسبت به شریعت هللا تعالی جاهل و نفهم  .البته اکثریت مطلق کسانی که در این دوران
سکوالریستها در روستاها آنها را جزب کردند بی سواد به تمام علوم بودند و فریب دادن اینها با چند
شعار اقتصادی یا ملی گرایانه کار سختی نبود ،بعد از کانال این انسانهای جاهل و نفهم جنگ مسلحانه
را بر مومنین شریعت گرا و مخالفین خود تحمیل می کنند.
برخالف نگرش فرهنگیان مسلمان مریوان اگر کارنامه ی این احزاب سکوالر در سایر ملل مسلمان
را نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که در واقع این دشمنان احزاب سکوالر ،خیالی نبودند؛ بلکه مسلمین
تابع شریعت و تعالیم اسالم بودند و حوادث بعد ار پیروزی انقالب 57ش و تشکیل داراالسالم ایران
نشان داد که این احزاب سکوالر خود را برای جنگ با مسلمین تابع شریعت هللا آماده می کردند.
در این زمینه ی برچسب زنی و جنگ روانی و روشن نمودن خائنین به مردم مسلمان کورد رخدادی
دیگر را باز گو می کنم  ..... :در پایان سال 1358ش آیت هللا حسینی کرمانی به نمایندگی از سوی
آیت هللا خمینی به مهاباد رفته و با قاسملو ،مالعبدهللا و غنی بلوریان ( سه تن از اعضای ارشد حزب
دمکرات کردستان) مذاکره می کند و نظرات رهبر داراالسالم ایران را به آنها می رساند ،166با آنکه

 165نشریه پیکار ،شمارِ ۵8/3/7 ، ۵
 166نظر آیت هللا خمینی را به شرح زیر به اطَلع آنان می رساند”:من بر این اعتقاد هستم که شما – حزب دمکرات – وابسته به رژیم عراق
هستید و اسلحه و پول و حتی سوخت از عراق می گیرید .خوب می دانیم رژیم عراق شما را علیه جمهوری اسَلمی تحریک می کند .به همین
دلیل ما به شما اعتماد نداریم و فکر می کنیم شما خواسته های خودتان را مطرح نمی کنید بلکه برنامه رژیم عراق را در کشور خودتان ،که
ایران است اجرا می کنید .با توجه به این ما چگونه می توانیم به حزب دموکرات اعتماد کنیم؟” [خاطرات غنی بلوریان]

این «پیشنهادات» 167به نفع کوردهای اهل سنت بود اما با واکنشهای مختلفی مواجه می شود  :بلوریان
می گوید که پیشنهاد خوب و معقولی است .اما مالعبدهللا و قاسملو آن را رد می کنند .بلوریان می پرسد
چرا رد می کنید؟ مالعبدهللا پاسخ می دهد”:.اگر ما این پیشنهاد را قبول کنیم ،مردم کردستان به ما
خواهند گفت جاش” .با شنیدن این حرف عصبانی شدم و خواستم بگویم پس چرا با وابسته شدن به رژیم
عراق و گرفتن اسلحه و پول از این دشمن دیکتاتور و خونخوار کرد جاش نمی شویم”.دفاع از
مرزهای ایران آدمی را “جاش” می سازد ،اما وابستگی به صدام حسین ،طرف را دگراندیش و
آزادیخواه و وارد کننده مدرنیته به ایران می کند.
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در این صورت از نگاه این سکوالریستهای محلی کوردستان هر کسی که دارای عقاید اسالمی بود و با
سایر مسلمین شیعه یا سنی متحد می شد ،یا در برابر سکوالریستها عقاید اسالمی خود را بیان می کرد
و وابسته به داراالسالم ایران هم نبود باز کهنه پرست و ارتجاعی و خائن و جاش و ...به شما می رفت
و بعد از آنکه زمینه سازی های الزم جهت ترور شخصیتی مخالفین مسلمان را فراهم کردند اقدام به
ترور جسمی و فیزیکی آنها نیز می کردند؛ به همین دلیل در ماههای اولیه ی انقالب غیر از نیروهای
وابسته به ُمال احمد مفتی زاده کمتر مردم عادی جرأت می کردند چه با سخن چه با عمل با احزاب
سکوالر مخالفت کنند یا حتی بعد از انقالب به طرف داراالسالم بیایند و چنانچه مومنینی وارد
فعالیتهائی قرآنی و تبلیغی و بیان مسائل عقیدتی و منهجی اهل سنت جهت روشنگری مسلمین می شدند
قطعا ً باید با جان خود بهای این فعالیتها را می پرداختند که به ذکر چند نمونه اشاره می کنم:
 در سنندج سه برادر جوان معلم قرآن در مسجد به نامهای رحمت هللا نمكي  22ساله ،شهریارنمكي  19ساله و شهرام نمكي  16ساله که در چهارم اردیبهشت  1359توسط گروهك هاي
سکوالر و مرتد کوردستان در سنندج دستگیر شدند یك ماه بعد توسط همین گروهك های
سکوالر و مرتد به شهادت رسیدند .نحسبهم کذالک و هللا حسیبهم.
 در خرداد  59رسانه ها اعالم کردند که جسد  22مسلمان کرد طرفدار ُمال احمد مفتی زاده کهتوسط گروه های سکوالر شکنجه و زنده به گور شده بودند به دنبال پاکسازی گردنه صلوات

 167آیت هللا کرمانی به نقل از آیت هللا خمینی می گوید که شما باید ایرانی بودن خود و غیر وابسته بودن خود به عراق را اثبات کنید .برای
اثبات این خواسته پیشنهاد آیت هللا خمینی را مطرح می کند “:به مدت یک سال ،فقط یک سال مسئولیت حفظ و حراست از مرزهای ایران را
که در دست خود شماست به عهدِ بگیرید و این مرزها را از حمله بیگانگان و نفوذ دار و دسته دشمن به داخل خاک ایران حفظ کنید و همه
نیروهای مسلح خود را آمادِ دفاع از کشور خودتان کنید .حکومت جمهوری اسَلمی نیازهای شما را به اسلحه تأمین می کند و خواسته های
تان را تعهد می کند ،خودتان تعیین کنید که چه چیزی نیاز دارید ،هیچ نیروی ارتشی به غیر از تعدادی که امروزِ در این منطقه است به اینجا
اعزام نخواهد شد و آنها نیز اجازِ نخواهند داشت که در امور شما دخالت کنند.پذیرش این پیشنهاد از سوی شما موجب اطمینان ما به شما
خواهد شد .سپس اگر پس از گذشت این یک سال ،ما اکثریت خواسته های شما را اجرا نکردیم و تعهدات خودمان را عملی نکردیم ،شما می
توانید لوله اسلحه هایی را که خودمان به شما دادِ ایم به طرف ما بگیرید” [.بلوریان ،کتاب برگ سبز ]40۶-40۵
 168بلوریان کتاب برگ سبز / .407،جاش بهمعنای«کرِخر» است ،اما در اصطَلح بهمعنای «خائن» و معموَلً برای کردهایی استفادِ می
شود که با دشمنان کرد بر علیه کردها یکی شدِ و همدست میشوند.

آباد تا قشالق در اطراف سنندج کشف شدند169.جالب است بدانید تنها جرم این افراد طرفداری
از قرآن و شریعت هللا و فعالیت اسالمی بود که ابتدا گور این افراد توسط خودشان کنده می
شود و پس از آنکه در داخل گورها قرار می گیرند بر روی آنها خاک می ریزند و به همین
شکل با «مرگی صبر» به شهادت می رسند  .نحسبهم کذالک و هللا حسیبهم.
 مال محمد ذبیحی بیسارانی امام و خطیب جمعه روستای بیساران روز  1360/01/26نمازصبح را در مسجد اقامه کرد ،یکی از افراد نماز خوان به وی اشاره می کند که نیروهای
سکوالر برایش کمین کرده اند و از در پشتی مسجد فرار می کند اما در نهایت دستگیر و به
رگبار بسته می شود ،یکی از سکوالریستها بر پیکر نیمه جان او نیز رحم نیاورده و سرنیزه
ای را در سینه اش فرو کرده و می چرخاندند و به این شکل این عالم اهل سنت در انتهای بی
کسی توسط سکوالریستهای مرتد به شهادت می رسد .نحسبه کذالک و هللا حسیبه .
 سکوالریستهای کورد مال عبدهللا فتاحیان جانی را در سال  1360با شلیک گلوله بر پیشانیاش در حالی که سوار بر تراکتور بود در روستای قیلستون سقز به شهادت رساندند.
 روز چهاردهم دی ماه  1361در روستای کانی سفید میان نیروهای سپاه و احزاب سکوالردرگیری سختی روی داد که سه پاسدار کشته شدند ،پس از انتقال پیکر آنان به مسجد کانی سفید
مال محمد احمد زاده تکابی برای شادی روح آنان به قرائت قرآن پرداخت ،وقتی
سکوالریستهای کورد خبر دار شدند به مسجد آمدند و مال محمد احمد زاده را به شهادت
رساندند .نگاه کنید :سکوالریستها تا این اندازه هم مخالفین مسلمان خود را تحمل نمی کردند.
 مال صالح ترابی (سقزی) با تبلیغ ندای قرآن و سنت به تهدیدات سکوالریستهای کورد توجهینمی کرد تا اینکه نیمه شب بیستم بهمن  1361با نیرنگی ایشان را در خانه اش به شهادت
رساندند.
 مال محمد امینی در سال  1361توسط سکوالریستهای دمکرات از منزلش ربوده می شود ودر میاندوآب به شهادت می رسد.
 سکوالریستهای مرتد کوردستان در  21فروردین  1361و در محله حاجي آباد شهر سنندجشب هنگام به منزل مالمحمد کریمیان پیرمرد 70ساله هجوم می برند و پس از اینکه دست و
پایش را بستند و قرآنها و سایر کتابهایش را روی سینهاش گذاشتند ،با ریختن نفت او را به
آتش کشیدند و به شهادت رساندند.
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 مال محمود محمدی (سقز) هم درتاریخ  26/3/1363سکوالریستهای کورد به منزاش درروستای تخت حمله کردند ،وی و همسرش را به شهادت رساندند.
 سکوالریستهای کورد شبانه به خانه مال عبدالحمید فرقانی (سقز) در هفدهم شهریور سال 1363حمله کردند و ایشان را ترور کردند
 سکوالریستهای کورد در شب  1366/7/24به خانه مال سیدطه مشایخی صاحب  5فرزند درروستای دادانه حمله کردند و با شلیک چند گلوله ایشان را به شهادت رساندند
اینها به اضافه ی  68مورد فراموش نشده ی دیگر از علمای برجسته و خطبای مساجد اهل سنت تنها
به دلیل بیان قرآن و سنت صحیح و روشن شدن کفریات گروههای سکوالر برای مردم مسلمان کورد،
و به جرم کهنه پرستی و طرفداری از قوانین شریعت هللا به فجیع ترین شیوه ممکن به قتل رسیدند،
جرم اینها صرفا ً تبلیغ شریعت هللا بود که دروغها و آرزوهای سراب گونه و توهمات و روی سیاه
سکوالریستها را نیز نشان میداد ،جرم این علمای بزرگوار تنها گفتن حقایق شریعت هللا بود اما آزادی
بیان و آزادی های شخصی و آزادی عقیده و حقوق بشر و صدها شعار توخالی سکوالریستها تنها
مختص خودشان و مسلمینی بود که «4معنی و مفهوم» دین را به سکوالریستها داده بودند و اسالمی
توخالی و تهی و کامالً درونی و شخصی و ناقص برای خود باقی گذاشته بودند و مسلمین شریعت گرا
را شامل نمی شد؛ در هر صورت بعد از پاکسازی این سکوالریستهای مرتد بنیاد شهید و سایر نهادها
با سرپرستی کردن بازماندگان این شهداء به نحوی این عزیزان را به داراالسالم ایران متصل کردند.
درنودشه ،نزدیک شهر پاوه سکوالریستهای کورد به همراه چریکهای فدائی خلق کردهای مخالف خود
را تا گردن در خاک فرو می کردند و این کار را در کنار النه ی مورچه ها و موریانه ها انجام می
دادند و این موریانه ها وارد سر و صورت اینها می شدند تا در نهایت بمیرند ،و شش نفر از مسلمانان
تنها و بی کس را به این صورت زجرکش کردند.
این جنایات در میان علماء و خطباء و مردم عادی بود که دارای افکاری مخالف افکار سکوالریستهائی
بودند که زوزه ی آزادی بیان و آزادی های شخصی و آزادی عقیده و سایر شعارهای سکوالریستها هم
اکنون که قدرتی ندارند گوش همه را کرد کرده ،حاال وای به حال شخصی که از این داراالسالم
جمهوری اسالمی ایران طرفداری می کرد.
به عنوان مثال :ناهید فاتحي كرجو که تنها  16سال سن داشت و به عنوان یک بسیجی ساده مثل
همینهائی که دارید می بینید ،از داراالسالم ایران حمایت می کرد .در اوایل زمستان سال  1360به
درمانگاهي در میدان مركزي شهر سنندج مراجعه می کند توسط همین سکوالریستهای کورد ربوده می
شود و بعد از چند مدت خبر گرداندن دختري در روستاهاي كردستان با دستاني بسته و سري تراشیده

به جرم اینكه «این جاسوس خمیني است!» همه جا پخش شد .موهای سر این دختر مسلمان کورد را
تراشیده بودند ،هیچ ناخنی در دست و پا نداشت ،جای جای سرش کبود و شکسته بود و پس از
شکنجههای بسیار ،سکوالریستهای کورد او را در آذر ماه  1361زنده به گور می کنند.
سنندج بعد از انقالب اولین اقدامات تروریستی را از جانب سکوالریستها تجربه کرد و چند روز بعد از
پیروزی انقالب تا  29بهمن سال  ،57یازده ترور در این شهر شروع شد و بعدها سایر شهرهای ایران
مثل تهران و غیره شاهد ترورها بود؛ کوردستان به تنهائی بعد از تهران بیشترین کشته های ناشی از
ترور را داشته است و شاهد یک هزار و  870قتل از مسلمین بوده است .غیر از بیش از  68نفر از
علماء و خطبای اهل سنت کردستان  50نفر کارمند 20 ،زن خانه دار 100 ،نفر کارگر 20 ،نفر
نوجوان 70 ،نفر دانش آموز ،دانشجو و معلم 50 ،نفر جهادکشاورزی 170 ،نفراصناف و… وجود
داشتند.
شما تصور کنید که غیر از تروههای هدفمند تنها همزمان با  28اسفند سال  ،57گروهک سکوالر
کومله با هلی کوپتر مردم اهل سنت کردستان را مورد هدف قرار داد و در این تاریخ بیش از 100
کشته و  500نفر مجروح شدند.
رقم کشته شده های سنی مذهبی که توسط احزاب مرتد در شهرهای سنی نشین کشته اند خود نمایانگر
میزان تنفر عمومی از مرتدین و مؤید تمام آن چه گفته شد می باشد به عنوان مثال:
در شهر سنندج  558نفر توسط سکوالریستهای کورد به قتل رسیدند در شهرستان مریوان  331نفر
در سقز  223نفر در سردشت  221نفر و… و به همین ترتیب در تمام سرزمین های سنی نشین غرب
ایران در همان اوایل درگیری با احزاب سکوالرکورد و احزاب سکوالر غیره بومی و متحد آنها از
اهل سنت قربانی گرفته شد .فقط در دو استان آذربایجان غربی و کردستان و بخش های سنی نشین
کرمانشاه هزاران تن از اهل سنت توسط احزاب سکوالر محلی و متحدین شان کشته شده اند .آیا این
همه کشته دلیل بر جدایی احزاب سکوالر از مردم مسلمان و سنی مذهب منطقه نیست؟!
نکته ی قابل تامل این است که در هم مسیری با انقالب ،تمام اهل سنت سراسر کشور با انقالب بودند،
و درگیری احزاب سکوالر با اهل سنت بعد از پیروزی انقالب و تشکیل داراالسالم اتفاق افتاد .یعنی
در واقع جرم بسیاری از اهل سنت این بود که در ایران داراالسالمی تشکیل شده بود ،و در قانون
اساسی آن جایگاهی برای قوانین شرکی سکوالریستها وجود نداشت ،و اهل سنت هم برای اسالم و
قانون شریعت هللا دعوت می کردند ،و ماهیت این احزاب سکوالر در ضدیت با قانون شریعت هللا برای
مردم روشن می شد؛ در نتیجه این علماء و مدرسین قرآن هر چند مثل طرفداران ُمال احمد مفتی زاده

از حاکمیت جمهوری اسالمی ایران هم فاصله گرفته بودند و به نحوی مخالف هم بودند با این وجود
برای سکوالریستها حکم موانعی را داشتند که باید برداشته می شدند.
حتی گروه اهل تصوف رزگاری هم که مسلح بود و در برابر داراالسالم جمهوری اسالمی ایران هم
قرار داشت با این وجود همچون یک مانع به آن نگاه می شد به همین دلیل جنگ بر این گروه مسلح
صوفی مسلک مخالف حکومت مرکزی هم توسط احزاب سکوالر تحمیل شد و در نهایت اینها را بعد
از دادن تلفاتی از طرفین خلع سالح کردند.
البته در کنار اینهمه کشت و کشتار از مردم اهل سنت منطقه باز ما شاهد سیل دیگری از کشت و
کشتار میان خود احزاب سکوالر محلی و متحدین آنها بوده ایم که مواد سوختی این جنگها خون جوانان
و مردم فریب خورده از میان اهل سنت منطقه بود چون همچنانکه عرض شد کوردهای شیعه مشارکتی
در این احزاب سکوالر میان کوردهای اهل سنت نداشتند .کنگره ی چهاردهم حزب دمکرات کردستان
ایران آمار کسانی را که به قول خودشان ُکردُ ،کرد را کشته است چنین بیان می کنند« :آمار تلفات
حزب دموکرات بنا بر اعالم کنگره چهاردهم حزب در سال  1379حدود چهار هزار  4000نفر کشته
اعالم و بیش از چند برابر این رقم نیز آمار تلفات کشته شدگان کردی است که توسط احزاب کرد کشته
شده اند».
این تعداد کشته شده های حزب سکوالر و ارتدادی دموکرات است ،و جالب است بدانید که تنها در
جنگ داخلی بین احزاب سکوالر بارزانی ها و طالبانی ها  36هزار کورد کشته شدند  .البته این آمار
رسمی خودشان است و خدا می داند که تعداد دقیق کشته ها از کوردها چقدر است ،اما کومله و
پ.ک.ک ها با آن همه جنگ طلبی و آشوب طلبی که با تمام احزاب موجود داشته اند چه اندازه از بچه
مسلمانان فریب خورده را به جهنم فرستاده اند؟! ما این را نمی دانیم اما بر این مطلب یقین داریم که
تاریخ کوردها هرگز جنایات این خون آشامان مرتد را فراموش نکرده و نخواهد کرد و کوردها هرگز
اینها را نمی بخشند و این وظیفه ی اهل سنت است که با عبرت از تاریخ موجبات تکرار فجایع تاریخی
را فراهم نکنند و این نیز میسر نمی شود مگر با درک صحیح دین و واقعیت دشمنان هللا و دشمنان
مومنین.
سکوالریستهای مرتد از قبل از سالهای 1324ش تا کنون در حال تخریب عقاید ،فرهنگ ،ارزشها و
داشته های درونی و حتی مادی ملت مسلمان ما هستند و نباید در تعیین زمان از بین بردن آنها دچار
دور بینی و یا نزدیک بینی شویم ،بلکه باید متناسب با قدمهائی که بر میداریم با اعتماد و توکل بر هللا
قدمهای بعدی را متناسب با پیشرفتی که کرده ایم برداریم .

نه از مومنین آگاهی که تابع کفر به طاغوت و ایمان به هللا و تابع بی چون و چرای منهج صحیح
اسالمی هستند ،بلکه از کسانی که جاهل به منهج اسالمی هستند اما با گذاشتن حقایق در کنار هم می
توانند نظردهند باید پرسید :االن با این وضع هنوز برایتان عجیب است که چرا مسلمانان اهل سنت
منطقه در برابر حکومت شیعه مذهب تهران از هم زبانان و هم نژادان سکوالر خود دفاع و پشتیبانی
نکرده اند؟
زمانی که احزاب مختلف سکوالر داخلی و کفار سکوالر خارجی از کانال صدام حسین سکوالر جان و
مال و ناموس اهل سنت غرب را اینگونه در معرض تعرض و نابودی قرار داده بودند ،شما باورتان
می شود که در چنین شرایطی عده ای از طرفداران مالئی به اسم عبدالقادر توحیدی در سال 1363ش
(1405ق) و در همین منطقه ی ما تمام این مرتدین سکوالر و اشغالگران سکوالر خارجی را رها
کرده و به خاطر اختالفات ریز فقهی بر علیه شیعیان اعالم جنگ مسلحانه کرده باشند؟ اما متاسفانه
چنین خطای منهجی بزرگی را مرتکب شدند و در جبهه ی این احزاب سکوالر محلی و صدام حسین
سکوالر و تمام کفار سکوالر جهانی و طاغوتهای محلی حامی صدام حسین با داراالسالم ایران وارد
جنگ مسلحانه شدند!.
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انسان صبور هم گاه از اینهمه انحراف از منهج اهل سنت نمی تواند جلو خود را بگیرد .آیا در منهج
اهل سنت کسی می تواند رای عالمی را پیدا کند که می توان آنهمه جنایات مرتدین در حق مسلمین در
اطراف خود را نادیده گرفت و عالوه بر آن در جبهه ی مرتدین و یا کفار اصلی بر علیه فالن مذهب
اسالمی جنگید حتی با یک کلمه هم باشد؟ پس چرا عده ای به جای جهاد سه گانه ی مالی و جانی و
زبانی « بأ َ ْم َوال ُك ْم َوأ َ ْنفُس ُك ْم َوأ َ ْلسنَت ُك ْم» با سکوالریستها (مشرکین) در جبهه ی آنها قرار گرفته اند؟
کسانی چون کاک ناصر سبحانی به عنوان یکی از پیروان منهج اخوان در میان اهل سنت چندین
ساعت با عبدالقادر توحیدی مناظره نموده و ثابت کرد که جنگ مسلحانه ی ایشان غیر شرعی است .
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با این وجود عبدالقادر توحیدی هماهنگ با صدام حسین و مزدوران او چون مرتدین سکوالر

کومله و دموکرات و سایر احزاب ارتدادی سکوالر و التقاطی های گروه رجوی و خبات و … جنگ
خود بر علیه داراالسالم ایران را با پشتوانه ی تعدادی از جوانان قبیله ی کوچک خودش شروع کرد.

 170عبدالقادر توحیدی در سال 1405قمری برابر با  13۶3شمسی از ایل و قبیله ی خود و چند نفر از مسلمانان دیگر گروهی مسلح تحت
عنوا ن « حركت اسَلمى اهل سنت و جماعت ایران » را به وجود آورد که در تاریخ  ِ 13۶3/4/2۵ش جنگ مسلحانه ی خود را بر علیه
حکومت مرکزی ایران و نیروهای بومی اهل سنت پاسدار اعَلم نمود.
 171نوارهای صوتی این مناظرِ موجود است

عالوه بر این ،جماعتی دیگر از اهل سنت هم در مناطقی از جوانرود و جنوب اورامان سپاه عمر را
تشکیل دادند که استراتژی شبیه استراتژی عبدالقادر توحیدی در برخورد با کفار سکوالر داخلی و
خارجی و داراالسالم ایران داشت.
در کنار این گروه از اهل سنت باز ما شاهد گروه دیگری از اهل سنت با نام سپاه رزگاری با نگرشی
صوفیانه هستیم که هدف خود را آزادی ملت کرد و براندازی نظام تازه پای اسالمی اعالم کرد ،اما در
نهایت کومله و همین گروههای چند ملیتی سکوالر پس از جنگهای مشهور هورامان آنها را خلع سالح
کردند.
در کنار این گروههای مختلف سکوالر و التقاطی و اسالمی ما شاهد جریان وسیعتری در میان اهل
سنت کردستان و کل ایران به رهبری ُمال احمد مفتی زاده هستیم که در سال  1359ش ،پس از دو
روز بازنگری در کار مدرسه ی قرآن طی جلسات متعدد و پیوستن گروه «ئه ستیره» به آن ،مدرسه ی
قرآن را به «مکتب قرآن» تغییر نام داد 172و تحت همین اسم «مکتب قرآن» فعالیت داشت.
البته جماعتی از اهل سنت هم گروه «برکان» اسالمی را تشکیل دادند که با نادیده گرفتن آنهمه جنایات
و مفاسد عقیدتی و اخالقی که سکوالریستها به بار آورده بودند ،بیشتر شبیه گروه فشاری علیه «مکتب
قرآن» ُمال احمد مفتی زاده عمل می کردند.
ُمال احمد مفتی زاده بر اثر کشتارهای بی رحمانه ی احزاب سکوالر از طرفدارانش ،در سال 1358
ش از سنندج به کرمانشاه فراری می شود و طرفداران اصلی او هم از مناطق اهل سنت تحت کنترل
این احزاب سکوالر به مناطق شیعه نشین تحت حاکمیت داراالسالم ایران مثل همدان و تهران و
کرمانشاه و غیره پناه می برند ،و اهل سنت تنها می ماند با آنهمه حزب سکوالر و جنایتکار.
در این صورت اهل سنت کوردستان که خود را تابع هیچ یک از این گروههای متفرق و رنگارنگ
ضد هم نمی دانست چه باید می کرد؟ آیا مثل گروههایی چون گروه ُمال احمد مفتی زاده باید کوردستان
و وطنشان را ترک کنند و همه چیز خود را برای مرتدین سکوالر(مشرک) محلی و مزدوران صدام
حسین رها کنند یا …؟
اما نکته ی تأسف برانگیزتر به واکنشهای دولت موقت داراالسالم ایران در برابر اینهمه جنایت احزاب
رنگارنگ سکوالری بر می گردد که خود را پشت سر دو حزب سکوالر بومی دمکرات و کومله
سازماندهی کرده بودند.
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دولت موقت یک داراالسالم انقالبی در کمال ناباوری با چنین احزاب سکوالر جنایتکاری که دستشان
به خون هزاران انسان آلوده شده و مرتکب مفاسد متعددی در داراالسالم شده اند وارد مذاکرات لیبرالی
می شود.
اهل سنت که هیچ نیروی مسلح سازماندهی شده ای ندارند و در انتهای تنهائی و بی کسی به سر می
برند به همراه سایر نیروهای انقالبی دارند بدترین جنایات را از سوی سکوالریستهای محلی متحمل
می شوند آنوقت دولت موقت در حال میدان دادن و خرید وقت برای سکوالریستهای محارب داخلی
است .یک انحراف و تضاد کامالً واضح و آشکار در اصول حاکم بر روابط داراالسالم و در مدیریت
بحرانهای تولید شده توسط کفار محارب داخلی که نشان از آن است که دولت موقت نتوانسته خود را با
اصول انقالب وفق بدهد ،و در همان بازی های سکوالر لیبرالی سیر می کند ،و جهت دفع این آفتها به
روشی اسالمی ،از درک شرعی برخوردار نیست.
قبالً :در شمال مهاباد فتوای ُمال خلیل بر علیه قاضی محمد مزدور استالین عامل کارساز بود و در
جنوب مهاباد فتوای امام جمعه ناظم االسالم و دیگر علمای آن دیار سد محکمی در برابر نفوذ مرتدین
سکوالر و جدا شدن کوردها از آنها و حذف موقت آنها محسوب می شد؛ اما هم اکنون علمای اهل سنت
به دلیل نبود پشتوانه ی قدرت نظامی یا توسط این سکوالریستها کشته شدند یا مجبور به سکوت شدند و
یا به مناطق شیعه نشین فراری شده بودند و نیروئی عقیدتی جهت بسیج مردمی جهت مقابله با این
جنایتکاران سکوالر وجود نداشت و دولت موقت هم در حال خوش و بش کردن و وقت کشی با این
جنایتکاران مزدور بود.
باید همه بدانند که مزدور از خودش شخصیت مستقلی ندارد ،بلکه تصمیم گیرنده و امر کننده ارباب این
مزدوران است ،پس هر گونه مذاکره ای با مزدوران فایده ای ندارد .در میان اهل سنت کردستان
کسانی بودند که هم از دین چیزهایی می فهمیدند و هم از گذشته ی این سکوالریستهای مزدور درس
عبرت گرفته بودند ،به همین دلیل می بینیم که «انجمن اسالمی ُکردهای مقیم تهران» بر خالف سیاست
های دولت موقت مرکزی تهران هرگونه مذاکره و شیوه های مسالمت آمیز با مرتدین سکوالر را طبق
سنت انبیاء و آیات قرآن و روش به احسان سابقون االولون در جنگ با اهل رده و مرتدین ،رد می
کنند .جنگ با مرتدینی که عالوه بر ارتداد خود ،مسلحانه و با زور اسلحه و کشتارهای وحشیانه قصد
مرتد کردن دیگران و تحمیل حکم و قانون ساختگی خود بر مردم را دارند.
این سیاستی است کامالً اسالمی ،و جنگ و قتال هدفمند یگانه راه حل دفع عفونت ناشی از به وجود
آمدن غده ی سرطانی مرتدین بر پیکره ی جامعه ی مسلمین است که هم دولت موقت مخالف آن

سیاست بود و هم در مناطق اهل سنت غرب اندیشه ها و تفاسیر ُمال احمد مفتی زاده و عمل پاره ای از
احزاب و جماعتهای اسالمی منتسب به اهل سنت مخالف جهاد با سکوالریستهای مرتد کورد و متحدین
سکوالر آنها بودند.
مرتدین سکوالر این بار نیز با پیروی از همان اسلوب های گذشته یشان به این انجمن نوپای اسالمی
یورش برده و با همان برچسب ها و تهمت های ناروایی که آماده شده و به صورت یکسان به مخالفین
خود می پرانند این بار نیز در نشریه ی شماره « 69کردستان» ارگان حزب مرتد دمکرات این چنین
به دروغ پراکنی پرداختند «:انجمن اسالمي كردهاي مقیم مركز كه گرداننده و هادي عملیات
خودفروختگان سیاسي و جاشهاي كردستان است ...درخواست سركوب بیشتر و پاكسازي كلیه مناطق
كردستان و پرهیز از مذاكره و شیوه مسالمت آمیز در كردستان از جانب اغلب مقامات دولتي را
مطرح کرده است.

173

اهل سنت غرب یک بار در زمان ُمال خلیل سردشتی فتوای ارتداد قاضی محمد و حزبش را صادر کرد
و عالوه بر آن فتوای جنگ مسلخانه با بت و پدرخوانده ی این گروههای مافیائی سکوالر در کردستان
و حزب آن را صادر کرد و حتی فتوا داد هر کسی که در جنگ بین قاضی محمد مرتد و حزب مرتدش
با رضاخان پهلوی بجنگد او هم مرتد است  .چون صفهای مسلمین از مرتدین بومی جدا شده بود و تنها
دو جبهه وجود داشت یکی جبهه ی رضا خان سکوالر و دیگری جبهه ی قاضی محمد سکوالر  .به
همین دلیل می بینیم هیچ کورد مسلمانی در جبهه ی قاضی محمد مرتد اسلحه بر نمی دارد و قاضی
محمد مرتد تنها شده و مجبور به تسلیم می شود.
در اینجا باید دقت کنید که فتوای ُمال خلیل و سایر علمای اهل سنت کردستان بر علیه کفر و ارتداد
امثال قاضی محمد و سکوالریستهای هم مسیر با او بود نه بر علیه ملت کورد .چون این
سکوالریستهای مرتد هر چیزی که بر علیه آنها گفته شود را چنین بازنشر می کنند و چنین به مخاطب
خود می رسانند که انگار بر علیه ملت کورد بوده .نه اینگونه نیست ،ملت مسلمان کورد مساوی با چند
گروه و حزب سکوالر مزدور و مرتد نیست ،این مرتدین سکوالر غده های سرطانی بیگانه و آسیب
رسان به عقاید و جسد ملل اسالمی هستند که باید برداشته شوند.
در همین گیرودار و بر اثر شکایات گسترده ی اهل سنت تنها و رها شده که سکوالریستها قتلگاههای
مختلفی را در میان آنها به پا کرده بودند سرانجام آیت هللا خمینی همان کار علمای اهل سنت چون ُمال
خلیل و ُمال محمد ذبیحی و صدها عالم اهل سنت کردستان و جهان اسالم در مورد سکوالریستها را
173نشریه كردستان شمارِ 68تیرماِ 59

تکرار کرد و فتوای جهاد با این احزاب سکوالر و مرتد محلی و غیر محلی را صادر کرد 174که خود
را به ناحق به کوردهای مسلمان تحمیل کرده بودند ،و ضمن پیامی اعالم کرد که  :شما باید بین مردم
ُکرد و ضد انقالب تفاوت قائل باشید ،شما با کفر می جنگید نه با ُکرد 175.و شعار « ما با کفر میجنگیم
نه با ُکرد» شعار کسانی از اهل سنت کورد و شیعیانی شد که برای اجرای فتوای جهاد بر علیه
سکوالریستهای مرتد قیام کرده بودند و همه ی ما در آن ایام شاهد این شعار بر دیوارهای شهر و
روستای خود بوده ایم.
آیت هللا طالقانی هم در اولین نماز جمعه ی تهران گفت« :اگر اخاللگران نخواهند خاموش بنشینند من
پیرمرد هم مسلسل به دست گرفته و پشت تانک مینشینم و امام خمینی هم پشت تانک خواهد نشست».
176

و به این شکل بار دیگر فتوای ُمال خلیل و صدها عالم اهل سنت کردستان در جهاد با

سکوالریستهای مرتد محلی با پشتوانه ی نظامی قدرت حکومتی داراالسالم دوباره زنده شد و مسلمین
اهل سنت و شیعه وارد مرحله ی پاکسازی سکوالریستهای جنایت پیشه ی بومی و غیر بومی شدند.
این پاکسازی از پاوه به سمت شمال شروع شد تا به آخرین مناطق تحت کنترل سکوالریستهای مرتد
ختم شد ،به محض شروع جهاد بر علیه احزاب رنگارنگ سکوالر محارب کورد و غیر کورد در
کردستان ،در عرض کمتر از  6ماه تمام پایگاههای مرکزی آنها در داراالسالم ایران نابود شدند و تمام
شهرها و روستاهای اصلی آزاد شدند و مردم تحت هیچ عنوانی از آنها حمایت نکردند و آنها را تنها
رها کردند؛ یعنی تصور کنید پدرمن که در آن زمان جزو مرتدین سکوالر بود و من به همراه مادر و
خواهر و دو برادر کوچکترم و دهها خانواده ی دیگر در حال فرار در سرما و برف سنگین آن سالها
به سمت سقز بودیم ملت مسلمان کورد هیچ یک از ما را نمی پذیرفتند و حاضر نبودند ما را در خانه
های خود راه دهند ،هر چند می دیدند که عده ی زیادی از اعضای این خانواده های مرتدین هم در اثر
سرما تلف شده می شوند ،اما باز اهمیت نمی دادند چون این احزاب سکوالر در عرض چند ماهی که
بر آنها حاکمیت داشتند چنان کارنامه ی پر از جنایت و فساد و ظلم داشتند که ملت مسلمان کورد
آرزوی نابودی اینها را داشتند حاال چه سرما اینها را بکشد یا حیوانی درنده یا هر عامل دیگری .به
همین دلیل این نیروهای مرتد با زور اسلحه و شکستن درهای مردم خود را بر مردم بی دفاع آنجا
تحمیل می کردند .این یعنی تکرار تاریخ :کوردهای مسلمان مهاباد و سایر مناطق در گذشته قاضی
مرتد و حزبش را تنها گذاشتند و به قول مرتدین در این زمان هم « :در سنندج کسی مقاومت نکرد».
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 177البته نه در سنندج و نه در هیچ نقطه ای از مناطق کورد نشین غرب ایران مردم اهل سنت از
سکوالریستهای مرتد حمایت نکردند و این احزاب هرگز مردمی نشدند ،چون این احزاب سکوالر بر
کوردهای مسلمان تحمیل شده بودند و در میان کوردها نه از لحاظ عقیدتی و نه از لحاظ فرهنگی ریشه
نداشتند.
زمانی که گروههای سکوالر چند ملیتی به همراه مزدوران سکوالر محلی در کردستان توسط نیروهای
متحد شیعه و سنی از شهر ها پاک شدند ،رهبران آنها به دامان اربابان سکوالر خود در عراق بعثی
پناهنده شدند و پیروان بیچاره و فریب خورده آنها (مثل خانواده ی ما) آواره ی کوره روستاها و کوه و
جنگل شده بودند و روزانه دهها نفر از آنها یا در کمین نیروهای متحد شیعه و سنی کشته می شدند یا
بر اثر گرسنگی و سرما جان می دادند یا خوراک جانوران وحشی و گرگها می شدند.
به همین دلیل همزمان با ادامه خلع سالح نیروهای سیاسی و نظامی در مناطق کردنشین مهندس مهدی
بازرگان نخستوزیر دولت موقت اعالم کرد :رهبر انقالب امروز با انتشار بیانیه ای به مناسبت اولین
سالگرد 17شهریور با اعالم عفو عمومی در کردستان همه قشرها و اهالی کردستان را شامل این عفو
عمومی دانسته ولی سران جنایتکار و شریکان آنان را از این عفو استثنا کردند.
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پدر من و صدها نفر مثل او که به دلیل نا آگاهی از عقاید صحیح اسالمی و عدم شناخت عقاید اسالمی
سرگردان شده و جزو کسانی بودند که در نظام سکوالریستی پهلوی پرورش یافته بودند ،فریب تبلیغات
و شعارهای توهمی و آرزوهای خیالی این احزاب سکوالر را خورده بودند و طبق دستور یاران
شیطان « َْلُضلانا ُه ْم َو َْل ُ َمن َینا ُه ْم َو َْل ُم َرنا ُه ْم» (نساء )119/سالهائی از عمر خود را هدر داده و مجری
اوامر و ابزار دست شیطان و یارانش شده بودند جزو کسانی بودند که مشمول این عفو واقع شدند و بار
دیگر داراالسالم با پذیرش توبه ی آنها به آنها فرصت داد تا زندگی دوباره ای را شروع کنند.
از هللا متعال خواهانیم که این توابین با این فرصت دوباره ای که به دست آورده اند به جای اینکه در
داراالسالم مثل ستون پنجم و مجریان جنگ روانی دشمنان خود را جزو طرفدارن همان احزاب
سکوالر و ادامه دهنده ی مفاسد عقیدتی و اخالقی و رفتاری همان احزاب سکوالر قرار دهند و یا به
جای آنکه خود را در دارودسته ی منافقین قرار دهند و به سبک دارودسته ی منافقین به تخریبات
عقیدتی و رفتاری در جامعه مشغول شوند به خود و اطرافیان خود رحم کنند و خود را در دسته ی
مومنین تابع شریعت هللا تعالی قرار دهند.
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وب إلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللا ُه ام َوب َح ْمدكَ  ،الَ إلَهَ إالا أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر (( )15جمهوری اسالمی ایران (( ))8قسمت )40
آیت هللا خمینی به عنوان بنیانگذار داراالسالم جمهوری اسالمی ایران می گوید« :نکته مهمی که همه
ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم این است که دشمنان
کی و تا کجا ما را تحمل میکنند و تا چه مرزی استقالل و آزادی ما را قبول دارند.
ما و جهانخواران تا ْ
به یقین آنان مرزی جز عدول از همه هویتها و ارزشهای معنوی و الهیمان نمیشناسند .به گفته قرآن
کریم ،هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمیدارند مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند».
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آیت هللا خمینی به این شکل زبان گفتمانی سکوالریستها(مشرکین) با مومنین در طول تاریخ را یادآور
ع ْن دین ُك ْم إن
می شود که زبان اسلحه و جنگ مسلحانه است « َو َال یَزَ الُونَ یُقَاتلُونَ ُك ْم َحت ا ٰى یَ ُردُّو ُك ْم َ
ا ْست َ َ
عوا» (بقره )217/و در برخورد با این دشمنان و جهانخواران سکوالر فعلی می گوید« :ما اگر
طا ُ
قدرت داشته باشیم تمام مستکبرین را از بین خواهیم برد 180».بدون شک این هدف مطلوب و نهائی
شریعت گرایان بوده است که باید بر اساس «اصل قدرت نظامی» آن را عملی کرد ،با این وجود الزم
است که دشمنان درجه بندی شوند و با تجزیه دشمنان و تمرکز بر دشمن یا دشمنان اصلی ،در مسیر
شرعی قدم گذاشت.
سید قطب رحمه هللا سالها قبل از انقالب اسالمی  57آمریکا را به عنوان دشمن اصلی و شیطان بزرگ
معرفی کرده بود ،و همچون سایر موارد ،این دشمن شناسی و درجه بندی شرعی دشمنان هم به نواب
و سایر رهبران اصلی انقالب اسالمی  57منتقل شد تا به زبان ما رسیده است.
به دنبال آنکه در آبانماه 1358ش شاه سکوالر و مخلوع ایران به آمریکا سفر می کند و هیئتی از دولت
موقت داراالسالم جمهوری اسالمی ایران به سرپرستی بازرگان در  12آبان به الجزایر سفر می کنند
و بازرگان در حاشیه جشن استقالل الجزایر با برژینسکی ،مشاور امنیت ملی کارتر دیدار می کند
 179صحیفه امام ،ج ،21ص90 :
 180صحیفه امام ،ج ،6ص499 :
 181دایرِالمعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی ،جعفر شیرعلینیا ،نشر سایان ،صفحه .264

181

روز بعد و در  13آبان جمعی از دانشجویان سفارت آمریکا را به اشغال خود در می آورند 182و حدود
 100نفر گروگان می گیرند و سخنگوی آنها در کنفرانسی مطبوعاتی می گوید :خود را پیرو خط امام
میدانیم و به هیچ گروه خاصی وابستگی نداریم  ...در تماسهایی که از دفتر امام با ما گرفته شده،
آنها به هیچ وجه با این حرکت ما مخالفت نکردهاند  183...فردای آن روز سید احمد خمینی در جمع
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام حضور یافت 184.به قول آیت هللا خامنه ای « :حرکت دانشجویان
برای تسخیر سفارت ،واکنش به اینهمه خباثت بود که پیروزمندانه اتفاق افتاد 185».و آخرین رشتهی
ارتباط بین انقالب و آمریکا را قطع کرد.
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آیت هللا خمینی رهبر داراالسالم ایران نیز در تاریخ  14آبان  1358آمریکا را شیطان بزرگ می نامد
و می گوید :در این انقالب ،شیطان بزرگ که امریکاست ،شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع
میکند .و چه بچه شیطانهایی که در ایران هستند و چه شیطانهایی که در خارج هستند ،جمع کرده است
و هیاهو به راه انداخته است ....و آن مرکزی هم که جوانهای ما رفتند گرفتند -آن طور که اطالع دادند-
مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بوده است.
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به این شکل یکی از اساسی ترین ابزارهای پیروزی در جنگها یعنی «دشمن شناسی» رعایت می شود
و با درجه بندی شرعی دشمنان ،کشور سکوالر آمریکا به عنوان شیطان بزرگ 188امالفساد قرن،
مستکبر جهانی و سرافعی معرفی می شود و آیت هللا خمینی می گوید« :مبارزهای که اْلن بین کفر و
اسالم است ،این منازعه بین ما و امریکا نیست ،بین اسالم است و کفر»« 189آمریکا و اسرائیل با
اساس اسالم دشمنند ،چرا که اسالم و کتاب و سنت را خار راه خود و مانع از چپاولگری شان می
دانند ،چرا که ایران با پیروی از همین کتاب و سنت بود که در مقابل آنان به پاخاست و انقالب نمود و
پیروز شد
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 182تاریخ انقَلب اسَلمی ،موسسه فرهنگی هنری قدر وَلیت ،جلد اول ،صفحه .119
 183همان ص120
 184همان ص .125
 185آیت هللا خامنه ای سخنرانی 12/8/139۵
 186آیت هللا خامنه ای می گوید « :قضیهی َلنهی جاسوسی ،این آخرین رشتهی ارتباط ممکن را بین انقَلب و آمریکا برید و قطع کرد .این،
خدمت بزرگ و ذیقیمت را به انقَلب ما کرد12/8/1372 ».
 187در جمع کارکنان بیمه مرکزی ایران در قم  /از جمله حرفهایی که هی زدِ میشود و هی پراکندِ میشود از اطراف که «یک انقَلبی شدِ
ً
اصَل چیزی نشد« ».این معنا که
است ،اما چیزی نشدِ است ،فقط یک انقَلبی شدِ است و از فُرم شاهنشاهی به فُرم آخوندی برگشته است،
یکی برود به سفارت آمریکا و تعرضی به سفارت آمریکا بکند ،در زمان رژیم سابق جزو تخیَلت و شعرها بهنظر میآمد».
 188همان
 189صحیفه امام ،ج ،11ص105 :
 190صحیفه امام ،ج  ،21ص ۵2

آیت هللا خمینی به عنوان بنیانگذار داراالسالم ایران می گوید :آمریکا دشمن شماره اول بشر و ما
است191،آمریکای جهانخوار ،بزرگترین دشمن اسالم و مسلمانان جهان می باشد 192،آمریکای حیله
گر ،دشمن شماره یک است و به خون اسالم و استقاللشان تشنه (است) 193.آمریکا دشمن شماره یک
مردم محروم و مستضعف جهان است .آمریکا برای سیطره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی
خویش بر جهان زیر سلطه ،از هیچ جنایتی خودداری نمی نماید.
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بر این اساس در سازش ناپذیری خود و «داراالسالم» جمهوری اسالمی ایران در برابر کفار سکوالر
و اشغالگر خارجی می گوید« :کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیم .ولی
هیهات که خادمان اسالم به ملت خود خیانت کنند! ...اگر بند بند استخوانهایمان را جدا سازند ،اگر
سرمان را باالی دار برند ،اگر زنده زنده در شعلههای آتشمان بسوزانند ،اگر زن و فرزندان و
هستیمان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا
نمیکنیم».

195

" جهان باید بداند که ایران راه خود را پیدا کرده است و تا قطع منافع آمریکای جهان خوار ،این دشمن
کینه توز مستضعفین جهان ،با آن مبارزه ای آشتی ناپذیر دارد و حوادث ایران نه تنها ما را برای لحظه
ای عقب نخواهد نشاند ،که ملت ما را در نابودی منافع آن مصمم تر خواهد کرد .ما مبارزه سخت و بی
امان خود را علیه آمریکا شروع کرده ایم و امیدواریم فرزندانمان با آزادی از زیر یوغ ستمکاران،
پرچم توحید را در جهان بیفرازند .ما یقین داریم اگر دقیقا ً به وظیفه مان که مبارزه با آمریکای
جنایتکار است ،ادامه دهیم ،فرزندانمان شهد پیروزی را خواهند چشید" « 196تا شرک و کفر هست،
مبارزه هست .و تا مبارزه هست ،ما هستیم».
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آیت هللا خمینی تسخیر النه ی جاسوسی آمریکا در تهران را «انقالب دوم» و « انقالب بزرگتر از
انقالب اول» معرفی می کند و در واقع برآمده از زمینههای تاریخی خاص خود در آموزه های اخوان
المسلمین شیخ حسن البناء و سید قطب بود که قبالً به آن اشاره کردیم.
بر این اساس داراالسالم ایران بر آمریکا به عنوان دشمن اصلی تمرکز می کند همچنانکه سایر
"رأس
مجاهدین شریعت گرای تابع منهج صحیح اهل سنت نیز تا کنون با شعار « الوالیاتُ المتحدة،
ُ
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اْلفعى »".بر آمریکا به عنوان سر افعی تمرکز کرده اند ،در این صورت با تعیین این هدف نزدیک،
تمام معاهدات و پیمانهای بعدی با مسلمین و سایر کفار در خدمت این دشمن شناسی و تمرکز بر این
دشمن اصلی صورت می گیرد ،همچنانکه رسول هللا صلی هللا علیه و سلم با تمرکز بر سکوالریستهای
(مشرکین) قریش «سر افعی» آن زمان ،پروسه ی انقالبی خود در روابط با مومنین غیر مهاجر و
سایر دشمنان سکوالر ،یهودی ،مجوس و نصرانی را به پیش برد.
بر این اساس آیت هللا خمینی در پیش بردن این پروسه ی انقالبی و رسیدن به این هدف نزدیک می
گوید« :برای من مکان مطرح نیست .آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است .هر جا بهتر این
مبارزه صورت بگیرد آنجا خواهم بود« 198»..ما تا آخر عمر ،علیه دولت امریکا مبارزه میکنیم ،و تا
آن را به جایش ننشانیم و دستش را از منطقه کوتاه نکنیم ،و به تمام مبارزان راه آزادی کمک نکنیم تا
آنها را شکست دهند و خود مردم ایران سرنوشت خویش را به دست گیرند ،از پای نمینشینیم».
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با این نگرش جهت تجزیه دشمنان ،از سوی داراالسالم ایران پیمانهای مختلفی با طرفهای مخالف
آمریکا بسته می شود همچنانکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با طرفهای مخالف مشرکین قریش مثل
کفار بنی خزاعه و بنی ضمره و غیره پیمانهای مختلف بست ،و عالوه بر این به سبب همین پیمانها
مثل صلح حدیبیه محدودیتهائی در یاری رساندن به مسلمین در دارالکفرهای طرف قرارداد و پیمان به
وجود آمد و همچون قضیه ابوبصیر الکوردی رضی هللا عنه ما شاهد مواردی بوده ایم.
اما همچنانکه واضح است این پیمان بستنها به معنی خوب بودن طرفهای پیمان نیستند ،و به این معنی
نیست که دشمن دشمن ما دوست ماست ،بلکه دشمن دشمن ما متحد فعلی ماست و در هر صورت بد و
کافر است ،و ما اعالن برائت از کفار سکوالر و مشرک را به عنوان «اولین مرحله ی مبارزه»
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اعالم کرده ایم ،اما فعالً به دالیلی ،چون دشمن مشترک یا منافعی مشترک ،متحد داراالسالم شده اند.
آیت هللا خمینی می گوید :خطر آمریکا به حدی است که اگر کوچکترین غفلتی کنید ،نابود می شوید.
هر دو ابرقدرت ،کمر به نابودی ملل مستضعف بسته اند و ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانی
کنیم 201.آمریکا و شوروی در کمین نشسته اند و تا نابودی کاملتان از شما دست بر نخواهند داشت.
«برای ما شرق تجاوزگر و غرب جنایتکار فرقی نمیکند .ما میجنگیم و چون حق پیروز است
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پیروزیم .سلطه امریکا تمام بدبختیهای ملل مستضعف را به دنبال دارد ،و تجاوز شرق متجاوز روی
تاریخ را سیاه نموده است».
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در این صورت تمام کفار دارای کارنامه ی سیاهی هستند و همگی دشمنان مسلمین هستند چه غرب
سکوالر به رهبری آمریکا و ناتو و چه شرق جنایتکار به رهبری چین و روسیه که جایگزین شوروی
عدُوا ً ُّمبینا ً (نساء )101/بیگمان
سابق شده اند ،همچنانکه هللا تعالی می فرماید :إ ان ْالکَافرینَ کَانُواْ لَ ُک ْم َ
کافران دشمنان آشکار شمایند .اما در پروسه ی حکومتی و جهادی خود جهت تمرکز بر دشمن اصلی
باید وارد دپیلماسی خارجی و مذاکره با احزاب و کشورهای مختلف سکوالریستی و غیره
سکوالریستی شد.
در برخورد با کفار پنهان داخلی و دارودسته ای که برای خود تهیه کرده اند و در مذاکره با
وس َ -5والاذینَ أ َ ْش َر ُكوا
«کفار6گانه» آشکار ( -1الاذینَ هَاد ُوا َ -2وال ا
صابئینَ َ -3والنا َ
ص َ
ار ٰى َ -4و ْال َم ُج َ
ع ْن دینه (مائده ))54/داراالسالم بر اساس «اصل قدرت نظامی» و
(حجَ -6 )17/م ْن یَ ْرتَدا م ْن ُك ْم َ
توانمندی ها و امکاناتی که دارد می تواند منافع خود را به پیش ببرد ،و چنانچه بدون پشتوانه های
محاسبه پذیر شرعی وارد مذاکره و روابط دیپلماتیک شود ،و یا از لحاظ قدرت نظامی و سایر
توانمندی ها در سطح نازلی باشد چیزی جز خضوع و تسلیم و تنازل و شکست در برابر طرف
قدرتمند مذاکره کننده در انتظارش نخواهد بود.
در روابط دیپلماتیک با کفار «اصل قدرت نظامی» و سایر توانمندی های همسو با قدرت نظامی مثل
وجود اخوة در میان مومنین و همبستگی اعضای داراالسالم ،و بعد ،قدرتهای اقتصادی و رسانه ای،
حرف اول را می زنند؛ و چنانچه شخص از واقع بینی دور شود و با غوغاساالری و پرحرفی و
عصبانیت و تهدید و به کار بردن کلماتی گنده تر از توانش شروع کند ،با رجز خوانی و حماسه سرائی
و خیالپردازی و ماجراجوئی ،چیزی به دست نمی آورد.
«وضع موجود» را باید درک کرد و به «نیازهای روز» خود بر اساس موقعیتی که در آن قرار گرفته
ایم و متناسب با قدرت نظامی که داریم پاسخ می دهیم .باید بپذیریم که ما گاه در وضعیتی هستیم که
طبق صلح حدیبیه باید امتیازاتی بدهیم و تنازالتی انجام دهیم ،و گاه بعد از فتح مکه و در دورانی مثل
دوران ابوبکر رضی هللا عنه در موقعیتی قرار می گیریم که تحت هیچ شرایطی نباید امتیازی به کفار
و بخصوص کفار سکوالر (مشرک) و مرتدین محلی داد.

 203صحیفه امام ،ج  ،12ص 17۵

در این صورت در دیپلماسی خارجی داراالسالم با کفار توانمندی نظامی و بعد سایر توانمندی ها
هستند که مذاکره را تعریف و حدود آن را مرزبندی می کنند .پس یکی از پشتوانه های مذاکرات
داراالسالم با کفار که دشمنان روشن و واضح ما هستند بعد از نصرت هللا تعالی ،من و شما به عنوان
اعضای فعال و تأثیر گذار داراالسالم هستیم .هللا تعالی می فرمایدُ :ه َو الاذي أَیادَكَ بنَصره َوبال ُمؤمنینَ
(انفال )62/او همان کسی است که تو را ،با یاری خود و مؤمنان ،تقویت کرد ( و تو را با یاری خود و
توسط مؤمنان تقویت و پشتیبانی کرد).
سید قطب می گوید« :به هللا بزرگ قسم ،هزاران کنفرانس ،میلیونها سخنرانی ،صدها کتاب ،میلیونها
مجله و بروشور به اندازه ی یک محل که در آن به اسالم عمل می شود و مردم آنجا مومنانه زندگی
می کنند ،تأثیر گذار نیست».
یعنی با این سخن توانسته ای تأثیر ،جایگاه و اهمیت خودت و داراالسالمی که در آن زندگی می کنی
را درک کنی؟ آیا توانسته ای خانواده و محله و روستا و شهر و استان محل اقامت خودت را بر اساس
اسالم و مذهب خودت اداره کنی و به این شکل به تقویت داراالسالم در پروسه ی سیاستهای داخلی و
خارجی کمک کنی؟
گیرد که زمانی که داراالسالم ایران شکل می گیرد حمایت از سایر مومنین طبق «وضع موجود»ی
صورت می داراالسالم در آن قرار گرفته است و هرگز نباید فراموش کنید که من و شما در یاری
رساندن به این مومنین یا عدم یاری رساندن به آنها سهم داریم و مسئولیم .هللا تعالی می فرماید  :إ ان
سبیل ا
ض ُه ْم أ َ ْول َیا ُء
ص ُروا أُو ٰلَئكَ َب ْع ُ
الاذینَ آ َمنُوا َوهَا َج ُروا َو َجا َهد ُوا بأ َ ْم َواله ْم َوأ َ ْنفُسه ْم في َ
َّللا َوالاذینَ َآو ْوا َونَ َ
ض ۚ (بیگمان کسانی که ایمان آوردهاند و مهاجرت کردهاند و با جان و مال خود در راه خدا جهاد
َب ْع ٍ
نمودهاند ،و کسانی که پناه دادهاند و یاری نمودهاند برخی از آنان سرپرست برخی دیگرند (و مسؤول و
َيءٍ َحت ا ٰى یُ َهاج ُروا ۚ (و اما
متعهد در برابر یکدیگرند)) َوالاذینَ آ َمنُوا َولَ ْم یُ َهاج ُروا َما لَ ُك ْم م ْن َو َالیَته ْم م ْن ش ْ
کسانی که ایمان آوردهاند ولیکن مهاجرت ننمودهاند والیتی در برابر آنان ندارید تا آن گاه که مهاجرت
علَ ٰى قَ ْو ٍم بَ ْینَ ُك ْم َوبَ ْینَ ُه ْم میث َ ٌ
اق ۗ َو ا
َّللاُ ب َما ت َ ْع َملُونَ
ص ُرو ُك ْم في الدین فَ َعلَ ْی ُك ُم النا ْ
ص ُر إ اال َ
میکنندَ ).وإن ا ْست َ ْن َ
یر(انفال )72/اگر (چنین مؤمنان غیرمهاجری از دست ظلم و جور دیگران) به سبب دینشان از شما
بَص ٌ
کمک و یاری خواستند ،کمک و یاری بر شما واجب است ،مگر زمانی که مخالفان آنان گروهی باشند
که میان شما و ایشان پیمان باشد .خداوند میبیند آنچه را که میکنید.
پس واضح و آشکار است به این شکل ،به دلیل نارسائی در توانمندی های داراالسالم محدودیتهائی
برای داراالسالم در یاری رساندن به مسلمین خارج از داراالسالم به وجود می آید ،مثل محدودیتهائی

که در یاری رساندن به مسلمین انقالبی تحت حاکمیت چین و روسیه برای داراالسالم ایران به وجود
آمده است در حالی که برای سایر سرزمینهای مسلمان نشین چنین محدودیتی وجود ندارد؛ یا در سال
83ش محدودیتهای مقطعی در یاری به شیعیان نجف و کربال و سایر مناطق اهل سنت عرب نشین
عراق در آغاز اشغال عراق توسط آمریکا و انگلیس به وجود می آید که به تدریج با قدرت گیری
داراالسالم ایران در عراق و تضعیف آمریکا و انگلیس و شیعیان غالة انگلیسی در عراق این
محدودیتها به تدریج کم رنگ و حتی در جاهائی از بین می رود که حداقل ثمره ی آن این بوده که به
جنگ شیعه و سنی کشی خاتمه داده می شود و یا محدودیتهائی که هم اکنون در یاری رساندن به
شیعیان انقالبی بحرین و عربستان و پاکستان و کشمیر و افغانستان وجود دارد؛ در واقع می خواهم
بگویم که در این محدودیتها تفاوتی بین مذهب مسلمین خارج از داراالسالم ایران وجود ندارد و به
طور کلی دیپلماسی خارجی داراالسالم تابع «اصل قدرت نظامی» و پیمانهائی است که بسته است حاال
چه پیمانی مثل صلح حدیبیه باشد یا پیمانی مثل پیمان مدینه با یهود و مشرکین اطراف آن ،و چه
استراتژی شکلدهی به «مشارکتهای راهبردی» با روسیه و چین به عنوان قدرتهای شرقی و سایر
کشورهای ریز و درشت دیگر در آمریکای التین و آفریقا و آسیا و بهرهگیری از اهرم اینقدرتها
برای کاستن از فشار آمریکا به عنوان دشمن اصلی توسط داراالسالم ایران .
باید دقت کنیم که در این پروسه «مشارکت راهبردی» با «اتحاد» فرق دارد ،اتحاد یعنی آنچه که
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با کفار یهودی مدینه یا کفار مشرک بنی خزاعه و غیره بست که تعهد
امنیتی محکمی در بر دارد؛ شبیه آنچه در بند  5پیمان ناتو آمده ،و طرفین به یکدیگر تعهد امنیتی
میدهند اما در موافقت نامه های «مشارکت راهبردی» چنین تعهد امنیتی سنگینی وجود ندارد که مثالً
اگر قریش به بنی خزاعه ی مشرک حمله کرد داراالسالم خودش را ملزم به دفاع از مشرکین بنی
خزاعه کند و مکه پایتخت مشرکین جزیرة العرب را فتح کند .این نکته ی کلیدی است که در روابط
داراالسالم ایران با سایر قدرتهای ریز و درشت باید در نظر داشت.
با این وجود الزم می دانم که یک مورد از سیاستهای داراالسالم ایران در برخورد با سایر مومنین
تحت ستم خارج از داراالسالم اشاره کنم .در مورد کمکهای داراالسالم ایران به مجاهدین افغان در
جهاد با روسهای اشغالگر و بعد در جهاد با آمریکا و ناتوی اشغالگر و کمک به مجاهدین فلسطینی و
یمنی و عراقی و  ...به صورت مفصل دیگران توضیح داده اند و من سعی می کنم به اهل سنت بوسنی
اشاره ای مختصر داشته باشم که یکی از فجایع سکوالریستها در این دوران بود که می تواند واضح
چهره ی بدون نقاب سکوالریستهای لیبرال در برابر مسلمین را به نمایش بگذارد.

عالوه بر این دوست دارم اهل سنت بوسنی و هرزگوئین را به عنوان نمونه بیان کنم چون :در آن
سالها من در دبیرستان درس می خواندم و داراالسالم ایران با توصیف واقعیتهای بوسنی و رسانه ای
کردن آن برای اولین بار مفهوم جهاد و عمق دشمنی کفار سکوالر با مسلمین را در دلم شعله ور کرد،
و به اراده ی هللا تعالی بوسنی من را وارد جریان جهاد و فرقه ی ناجیه کرد.
بوسنی و هرزگوین از استانهای سابق داراالسالم عثمانی بود که پس از انهدام حکومت بدیل
اضطراری اسالم عثمانی به اشغال کفار سکوالر در آمده بود .دوره بعد از جنگ جهانی دوم
(1324ش1945 /ن) با قتل عام مسلمانها بدست دولت سکوالر كمونیست شروع ميشود .هر چند در
سال (1325ش1946 /ن) قانون اساسي آزادي عقیده را رسما آزاد اعالم ميكند ،اما در عمل چنین
چیزي برای مومنین شریعت گرا وجود ندارد و این آزادی تنها مشمول سکوالریستها و غیر مسلمین
می شود ،در سال (1325ش1946 /ن) دادگاههاي اسالمي تعطیل ميشوند .جامعه اسالمي كه در
سال (1326ش1947 /ن) تشكیل ميشود نیز مثل همین اداره ی اوقافی که توسط طاغوتهای سکوالر
درست شده تنها براي كنترل و نظارت دولت بر فعالیتهاي دیني مسلمین بود .در سال (1329ش/
1950ن) پوشیدن چادر ممنوع ميشود .در همین سال تمام مدارس و مكاتب اسالمي آموزش قرآن
تعطیل ميشوند و آموزش كودكان در مساجد جرم اعالم ميشود ..مسلمانان در اماكن دولتي مجبور به
خوردن گوشت خوك مي شوند و تمام موسسات دیني از میان ميرود و تنها در دوره حاکمیت تیتوی
سکوالر  750هزار مسلمان کشته شدند.
در سال 1371ش استقالل بوسني از یوگسالوي با انجام رفراندمي تحقق پیدا کرد .اما هیچ یک از کفار
سکوالر جهانی و به اصطالح پیشرفته و حقوق بشری اروپائی و آمریکائی و غیره «در عمل» این
خواست اکثریت مطلق مسلمین را نادیده می یگرند و خواهان دادن حقوق به مسلمین نبودند ،به همین
دلیل با میدان دادن و فرصت دادن به سکوالریستهای صرب و کروات و نظاره گر شدن ،یکی دیگر از
بزرگترین تراژدیها و نسل کشی های مسلمین به سبک نسل کشی مسلمین در اندلس یا توسط مغولها یا
توسط صلیبی ها در فلسطین و یا توسط سکوالرهای هندی در زمان جدائی پاکستان 204و یا مثل
کشتارهای «صبرا و شاتیال »در لبنان توسط سکوالرهای صهیونیست یا مثل جنایات سکوالرهای
فرانسوی در الجزائر و جنایات ایتالیائی های سکوالر در لیبی و صدها جنایت سکوالرهای دیگری
چون انگلیس و آمریکا و روسیه و چین و متحدین اینها تکرار شد.

 204زمان عبور مسلمانان از هند به پاکستان 9میلیون مسلمان به شهادت رسیدند آن هم بعد از تضمین امنیت از طرف حکومت سکوَلر هند در
در سال 1947م

محمد قطب در کتاب « درسهایي از فاجعه بوسني و هرزگوین» نقل می کند  « :شفارتز »عضو حزب
دمکراتیک مسیحی حاکم در آلمان ،و عضو پارلمان آلمان که برخی از جنایات صربهای سکوالر را
در بوسنی تحت عنوان «آنچه با چشم سرم دیدم »روایت میکند ،و می گوید:
" کودکی را دیدم که سه سال بیش نداشت ،گوشهایش قطع شده بود و بینی اش بریده*.عکسهایی از
زنان باردار دیدم ،که شکمهایشان پاره شده بود و جنینهایشان ُمثله*.عکسهایی از جوانان و پیرمردان
را دیدم که کامالً ذبح شده بودند*.زنانی را دیدم که حرمتشان هتک شده بود و چند هفته بیش به وضع
حملشان نمانده بود*.عکسهای کسانی را دیدم که از دم گلوله های صربها نجات یافته بودند اما سرمای
شدید آنها را از پای درآورده بود*.صحنه هایی را دیدم که تا بحال بر صفحه ی هیچ تلویزیونی نه در
غرب و نه در شرق ندیده ام*.آنچه را دیدم هرگز فراموش نخواهم نمود.
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صحنه ی زیر را که در زمان خودش تمام روزنامه ها آن را نقل کردند مالحظه نمایید«:صربهای
وحشی طفل شیرخواری را گرفتند ،جلوی چشم پدر و مادرش آن را روی آتش گذاشتند تا کباب شود.
سپس بدن کباب شده اش را تکه تکه کردند و پدرش را با تهدید گلوله مجبورکردند تا از
گوشت جگرگوشه اش بخورد و در پایان پدرش را با شلیک گلوله ای به شهادت رساندند».
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این یکی از جنایات سکوالریستها و یکی از نتایج انهدام داراالسالم حکومت بدیل اضطراری اسالمی
عثمانی است ،داراالسالم عثمانی در سال 1302ش از بین رفت و این جنایت در سال 1371ش شروع
شد یعنی  69سال بعد اتفاق افتاد ،وبدون شک تمام سکوالریستهای ملی گرای محلی و دارودسته ی
منافقین و نجدی هائی که در تضعیف و فروپاشی این داراالسالم عثمانی نقش داشتند تا روزی که این
جنایات بر علیه مسلمین وجود دارد شریک جرم این جنایتکاران هستند و به عنوان «اعمال ما تاخر»
در کارنامه ی آنها نیز نوشته می شود .پس کسانی که هم اکنون در جبهه ای سکوالر و دمکراسی خواه
قرار گرفته اند که قصد دارد داراالسالم ایران را نابود کرده و سرزمین مومنین را به چنان قصاب
خانه هائی تبدیل کنند به «اعمال ما تاخر» خود هم دقت داشته باشند.
ین
هللا تعالی می فرماید :إناا نَحْ ُن نُحْ یی ْال َم ْوت َى َونَ ْکت ُ ُ
َیءٍ أحْ َ
ص ْینَاهُ فی إ َم ٍام ُمب ٍ
ب َما قَدا ُموا َوآث َ َ
ار ُه ْم َو ُک ال ش ْ
(یس )12/ما خودمان مردگان را زنده میگردانیم ،و چیزهائی را که (در دنیا) پیشاپیش فرستادهاند و
(و همچنین) آثاری را که (در آن) برجای نهادهاند مینویسیم  .و ما همه چیز را در کتاب آشکار ( لوح
محفوظ ) سرشماری مینمائیم و مینویسیم.

 205به نقل از نشریه «منظمةالبر الدولیه »ادارِ الدرسات و اَلعَلم ۶1۶1/7/۶1ه..ق
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س ُ
ان یَ ْو َمئ ٍذ ب َما قَد َام َوأ َ اخ َر (قیامت  )13/در آن روز انسان را آگاه میسازند از
یا می فرماید :یُنَباأ ُ ْاإلن َ
چیزهائی که پیشاپیش فرستاده است و از چیزهائی که برجای گذاشته است.
پس دقت کن و هوشیار باش که بعد از خودت چه چیزی را بر جای می گذاری  .اینها در زمان
حاکمیت داراالسالم عثمانی سنت زشتی را در میان مسلمین و داراالسالم به نام احزاب و تفرق و
زمینه سازی برای سکوالریسم پایه گذاری کردند ،اینها به گمراهی و بدعتی در قالب یک نظام
حکومتی سکوالر کمک کردند که ممکن است بعد از مرگ خودشان و با مرگ دهها نسل باز این نظام
حکومتی به حیات خود ادامه دهد و تا هست ،مثل کارخانه ،تولید کننده کفریات ،جنایت و مفاسد و
سرکوب شریعت هللا و مومنین شود.
یعنی اینها به جای یک شخص مسلمان تنها یک شخص کافر را جایگزین نکرده اند که با مرگ این
کافر کارنامه ی اقدامات و اعمال اینها هم بسته شود ،بلکه به جای نظام حکومتی داراالسالم نظام
حکومتی دارالکفر را جایگزین کرده اند که ممکن است این نظام و حاکمیت سالها و حتی قرنها به
حیات خود ادامه دهد و هر چه این نظام در طول این سالهای طوالنی از جرم و جنایت و فساد انجام
می دهد برای این بیچاره ها نوشته شود .اجازه دهید که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بخشی از آینده ی
این بیچاره های عاقبت شر را توصیف کند .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:
ص م ْن
س ان في ا ْإلس َْالم ُ
عم َل ب َهاَ ،و َال یَ ْنقُ ُ
علَیْه مثْ ُل و ْزر َم ْن َ
ب َ
سیئَةً فَعُم َل ب َها بَ ْعدَهُ ُكت َ
سناةً َ
 َو َم ْن ََي ٌء  207و هر کسی که سنت بدی را بنیان نهد ،برای اوست گناه آن و گناه کسی که
أ َ ْوزَ اره ْم ش ْ
به آن کار بد عمل کند برایش نوشته می شود ،بدون آنکه چیزی از گناهشان کاسته شود.
ص ذلكَ من آثامه ْم شیئًا.
ضاللَةٍ ،كانَ علیه منَ اإلثْم مثْ ُل آثام َمن ت َبعَهُ ،ال یَ ْنقُ ُ
َ -من دَعا إلى َ
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دعوت کننده بسوی گمراهی عالوه بر گناهای خود در گناهای کسانی که از او پیروی میکنند
نیز شریک است بدون آنکه چیزی از گناهای آنها کاسته شود.
پس کسانی که در داراالسالم ایران برای تفرق و حزب سازی و حاکمیت دین سکوالریسم و نظام
سکوالریستی و دموکراسی سکوالریستها زمینه سازی می کنند ،مثل تمام کسانی که برای تضعیف و
انهدام داراالسالم عثمانی زمینه سازی کردند ،باید بدانند که بعد از مرگ هم گناه تمام جنایاتی که اینها
زمینه سازش بوده اند برای آنها نیز نوشته می شود بدون آنکه از گناه مجرمین کاسته شود ،و انگار
خودشان دچار چنین جرمهائی شده اند در حالی که سالها و بلکه دهه ها و قرنها پیش مرده اند.
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در این صورت نمی توانی بگوئی من انجام نمی دهم و به من چه؛ چرا به تو هست؛ تو هم یکی از
یاری رسانان این مفاسد و جنایات بوده ای در حالی که با «ال اله» باید به تمام این طاغوتها کفر می
کردی ،اما دروغ گفتی و مسیری بر خالف مسیر اسالم را طی کردی .پس خودت را برای عواقب آن
هم آماده کن.
یا نمی توانی بگوئی گناه دیگران به من چه؟ هر کسی مسئول اعمال خودش است .بله ،هللا تعالی می
علَ ْی َها َوالَ ت َز ُر َواز َرة ٌ و ْز َر أ ُ ْخ َرى (انعام )164/هیچ کسی جز برای خود
فرمایدَ :والَ ت َ ْکس ُ
ب ُک ُّل نَ ْف ٍس إالا َ
کار نمیکند (،و هیچ کس کاری نمی کند مگر این که بر دوش خودش خواهد بود) و هیچ کسی گناه
دیگری را بر دوش نمیکشد ،اما تو در جنایات و گناه و فسادهای عقیدتی و اخالقی و رفتاری آن
مجرمین سهم داری و شریک هستی و اعمال اینها ثمره ی کارها و افکار و اقدامات و حمایتها و
سبَ ْ
ت َرهینَةٌ» (مدثر )13/هرکسی در برابر کارهائی که کرده
پشتیبانی های توست و « ُک ُّل نَ ْف ٍس ب َما َک َ
است گروگان میشود .و هرکسی درگرو دستاورد خویش است و این حزب و گروه و دسته و جماعت
و نظام و سیستمی هم که تو یاری دهنده ی آن بودی اعمالش جزو دستاورد توست و در گروه اعمال آن
نیز هستی .به یک کافر که دشمن آشکار هللا و مومنین است و در برابر مومنین تابع شریعت هللا قرار
گرفته است قدرت و اسلحه داده ای و زمینه سازی کرده ای حتی با یک کلمه باشد حاال چه رسد به
سایر حمایتهای مالی و فیزیکی ،و این دشمن قانون شریعت هللا نیز اینهمه جنایت کرده بعد می گوئی به
من چه و گناه دیگران را برای من نمی نویسند؟
پس خاک بر سر کسانی که برای سکوالریسم و دموکراسی ای تبلیغ می کنند یا طرفداری می کنند که
در آن هزاران جنایات بر علیه دین اسالم و مسلمین وسایر بشریت اتفاق می افتد و در کارنامه ی این
نفهما نیز نوشته می شود در حالی که ممکن است عده ای از این نفهما تمایلی به این جرمها و مفاسد و
جنایات نیز نداشته باشند.
بیل کلینتون در مورد اوضاع حاکم در سال 1372ش در جنگ تحمیلی سکوالرهای صرب و کروات
بر علیه اهل سنت بوسنی می گوید :متحدان اروپایی ایاالت متحده لوایح لغو یا تغییر تحریم را وتو
میکردند آنها وجود کشور مستقل بوسنی به عنوان تنها ملت مسلمان در اروپا را غیرطبیعی
میدانستند ... .تنها دلیل حمایت آنها از تحریمها این بود که این تحریمها به ضرر بوسنی بودند.
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.Taylor Branch (2009). The Clinton Tapes: Wrestling History with the President. Simon and Schuster. p. 31

این واکنش جهان به اصطالح حقوق بشری سکوالر و مدرن در برابر نسل کشی و قتل عام بیش از
200هزار زن و مرد پیر و جوان 210و 12هزار کودک ،و تجاوز به ناموس بیشتر از 50هزار دختر و
زن مسلمان 211و مفقود شدن 10هزار و  500مسلمان 212بود ،آنهم صرفا ً به دلیل مسلمان بودن
بوسنیائی ها.
کشتار مسلمین بوسنی افتضاحی رسوا گرایانه برای سازمان ملل و تمام نهادهای به اصطالح حقوق
بشری سکوالر بود تا به احمق ترین قشر از مسلمین بفهماند که مسلمین از نگاه سکوالریستها حقوقی
در چهار معنی و مفهوم دین ندارند و منظور سکوالریستها از بشری که دارای حقوق است ،تنها
سکوالریستها و تسلیم شدگان سکوالریستها هستند؛ تصور کنید که با وجود  500نیروی نظامی هلندی
سازمان ملل در عرض  6روز بیشتر از 8هزار زن و مرد و کودک و پیرو جوان مسلمان را تنها در
سربرنیستا به جرم مسلمان بودن و داشتن نام های اسالمی قتل عام کردند و آب از آب تکان نخورد؛
همین نیروهای سازمان ملل هم مسلمین را تحویل سکوالریستهای صرب و کروات می دادند تا قتل عام
شوند!
در برابر:
 زمانی که در یک بوئینگ  747داراالسالم ایران که گفته شده بود حامل کمکهای بشردوستانه است اما تسلیحات نظامی پیدا شد
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 -و زمانی که چند نفر ایرانی شیعه مذهب در حمایت از بوسنیائی های سنی مذهب کشته شدند

 210در بیانیهای که هریس سیَلجیچ در سپتامبر  2008به مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرستاد بیان کرد «بر طبق آمار کمیته بینالمللی
صلیب سرخ 200٬000 ،کشته شدند که بدون شک تعداد کشته شدِ ها بسیار بیشتر از این بودِ
 211این کار یک «تجاوز جمعی» خواندِ شدِاست که نیروهای سکوَلر صرب از آن به عنوان یک سَلح در جنگ استفادِ میکردند .برای
اولین بار در تاریخ حقوق قضایی دادگاِ بینالمللی کیفری یوگسَلوی سابق اعَلم کرد که «تجاوز سیستماتیک» و «بردگی جنسی» در زمان
جنگ از موارد جنایت علیه بشریت بودِاست .تجاوزهای جمعی بیشتر در شرق بوسنی اتفاق افتادِاست (از جمله در جریان کشتارهای فوچا و
کشتارهای ویشهگراد) .زنان و دختران در بازداشتگاِهای مختلف در شرایط غیرقابلتحمل و غیربهداشتی نگهداشته میشدند و به اشکال
مختلف با آنان بدرفتاری میشد .چندین اردوگاِ تجاوز در فوچا وجود داشت« .خانه کارامان» یکی از مشهورترین این اردوگاِها بود.
 212در سال  2012سازمان عفو بینالملل اعَلم کرد سرنوشت حدود  10٬۵00نفر از مفقودان جنگ که اکثرا ً از مسلمانان بوسنیایی هستند،
همچنان نامعلوم است.
 213کمتر از شش ماِ از آغاز جنگ بوسنی میگذشت که مأموران کروات در بازرسی از یک بوئینگ  747ایرانی که گفته شدِ بود حامل
کمکهای بشر دوستانه است ،تسلیحاتی پیدا کردند که برای مسلمانان بوسنی فرستادِ شدِ بود.
 10سپتامبر  ،1992انتشار گستردِ این خبر در رسانههای بینالمللی از جمله روزنامه نیویورک تایمز ،بازتاب گستردِای داشت.نظامیان
کرواسی در حالی در این هواپیما  400قبضه سَلح سبک و صدها هزار قطعه مهمات را ضبط کردند که بوسنی در آن زمان تحت تحریمهای
تسلیحاتی سازمان ملل بود .به عبارت دیگر ارسال سَلح از سوی ایران نقض قوانین بینالمللی به شمار میآمد .بررسیهای بینالمللی و
همچنین گزارش ویژِ کنگرِ آمریکا تأیید میکند که در طول سه سال و نیم جنگ بوسنی ،ایران یکی از اصلیترین تأمینکنندگان تسلیحات
نظامی برای شبه نظامیان و ارتش بوسنی بودِ است.
در طول سه سال و نیم جنگ و محاصرِ سارایوو ،ایران دسترسی محدودی به مناطق جنگی داشت .یک مسیر اصلی انتقال از راِهایی بود
که یا در دست مقامات کرواسی بود یا در دست کرواتهای بوسنی.علی اکبر ناطق نوری ،رئیس وقت مجلس شورای اسَلمی در خاطرات
خود تصدیق کردِ که ایران برای حل این مشکل ناچار بود نزدیک به  30درصد سَلحها و امکانات ارسالی به بوسنی را به کرواتها
بدهد.ناطق نوری میگوید این اتفاق راِ ارسال سَلح به بوسنی را باز کرد .

 و آیت هللا خامنه ای رهبر داراالسالم ایران آیت هللا احمد جنتی 214را به عنوان نماینده ویژهخود در امور بوسنی منصوب کرد
 و رئیس جمهور وقت داراالسالم ایران هم کمکهای مادی کرد و هم تسلیحات نظامی در اختیارمجاهدین اهل سنت بوسنیائی قرار داد و در خاطراتش می گوید[ " :به دکتر والیتی] گفتم یک
میلیون دالر از باقیمانده قیمت نفت اهدایی را به رئیسجمهوری بوسنی بدهد  ...و جهت رفع
محاصره و رساندن اسلحه به مسلمانها موافقت کردم".
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 و نهادهای نهادهای خیریه ایرانی همچون کمیته امداد نیز حجم عظیمی از کمکهای مردمی راجمعآوری و به اهل سنت بوسنی منتقل کردند،
سروصدای رسانه های سکوالر و مانورهای تبلیغاتی سکوالریستها شروع شد 216.بخصوص بعد از
آنکه داراالسالم ایران در بازسازی بوسنی و هرزگوئین سنی نشین هم مشارکت کرد .نماینده کلینتون
گفته بود اگر حضور ایران در طی سالهای  92تا  94ن در بوسنی نبود مسلمانی باقی نمیماند که ما
مجبور شویم طرح دیتون را امضا کنیم ".یکی از بندهای این توافق خروج نیروهای غیر بوسنیایی از
این کشور بود .از جمله ایرانیها.
با این وجود در همین بوسنی هم باز آل سعود به عنوان بازوی منطقه ای آمریکا با تحریک دسته هائی
از نجدی ها در برابر اقدامات داراالسالم ایران قرار گرفت ،و حکومت سکوالر ترکیه هم به عنوان
بازوی ناتو و با یدک کشیدن نوعی از اسالم لیبرال و سکوالر باز همان نقش را در برابر داراالسالم
ایران در خاک بوسنی بازی کرد.
داراالسالم ایران به دلیل تغییر اولویتها بعد از طرح دیتون حضوری چشم گیر در بوسنی نداشت چون
برنامه دیگری بهغیر از مسائل نظامی و دفع دشمن صائل سکوالر و جنایتکار در بوسنی نداشت که
بخواهد دنبال کند.
وب إلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللا ُه ام َوب َح ْمدكَ  ،الَ إلَهَ إالا أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

 214رئیس "ستاد حمایت از مظلومین بوسنی و هرزگوین "
 215کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال  ،1372چاپ دوم  ،139۵صفحهٔ 303
 216مثل بی بی سی تحت عنوان  :تاریخ محرمانه حضور نیروی قدس سپاِ پاسداران در جنگ بوسنی
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در مجموع می بینیم که به دلیل ماهیت و حقیقت داراالسالم جمهوری اسالمی ایران جبهه ی متحدی بر
علیه آن شکل می گیرد که دقیقا ً همان جبهه ای بوده است که در برابر حکومتهای بدیل اضطراری
اسالمی عثمانی و جمهوری اسالمی ترکستان شرقی شکل گرفت و سایر داراالسالمهای معاصر شکل
گرفته است.
این جبهه ای که بر علیه داراالسالم ایران شکل گرفته است متشکل از :کفار سکوالر جهانی و
طاغوتها و مزدوران محلی آنها و دارودسته ی منافقین داخلی از یک سو ،و متاسفانه عده ای هم از
مومنین جاهل آلوده شده به تعصبات نژادی و مذهبی یا مغرض و به دور از عدالت یا حسود از سوی
دیگر است.
این دسته از مومنین راه گم کرده می دانند:
 هدف اصلی این دشمنان سکوالر ،کنار زدن قانون شریعت هللا به صورت عام است نه فقطکنار زدن مذهب شیعه جعفری ،و کنار زدن اصل «والیت مجتهد» است نه فقط «والیت فقیه
از تشیع»
 می دانند این نظام شیعه مذهب هم برود و «داراالسالم» ساخته شده ی کنونی فروبریزد هرگزآنها و «داراالسالم»ی بر اساس مذهب اسالمی آنها سر کار نمی آیند بلکه دارالکفری با قوانین
سکوالریستی جایگزین می شود،
اما باز در گوشه ای جداگانه و در همین جبهه ی دشمنان داراالسالم ایران قرار گرفته اند ،غافل از
اینکه همه ی مذاهب اسالمی و تفاسیر اسالمی در داراالسالم ایران در یک کشتی نشسته ایم و با غرق
شدن این کشتی و داراالسالم (مثل داراالسالم عثمانی و جمهوری اسالمی ترکستان شرقی)آنها نیز
غرق خواهند شد و وضعیت بسیار بدتری برای آنها و سایر مومنین و فرزندان و نوه های آنها و
نسلهای بعدی رقم خواهد خورد «اگر» جزو مومنین باشند ،و عالوه بر این شریک جرم تمام مجرمین
در این دارالکفر تازه تأسیس شده خواهند بود و سالها بعد از مرگ هم باید کارنامه ی آنها برای ثبت
گناه و جرم باز باشد.
علَى م ْن َهاج النُّب اُوة»می شود هدف
امروز ،داراالسالم و قانون شریعت هللا و راهی که منتهی به «خ َالفَةٌ َ
است ،نه فالن مذهب حنفی در جمهوری اسالمی ترکستان شرقی یا در امارت اسالمی حنفی مذهب
افغانستان یا شافعی در یمن و سومالی یا مالکی در لیبی و مالی و الجزائر و نیجریه یا شیعه ی زیدی
در یمن یا شیعه ی جعفری در ایران یا حتی نجدی در عراق و شام.

آیت هللا خامنه ای می گوید که در سفری که من به پاکستان میرفتم ،آیت هللا خمینی به ایشان گفته که
شما به علمای پاکستان بگویید :فشارهای وارده بر ما از سوی امریکا و ارتجاع و شرق و غرب ،نه
ا
العیاذبالِل  -ما
بهخاطر ایرانی بودن ماست؛ بلکه بهخاطر اسالم است .آن روزی که دنیا احساس کند -
نسبت به اسالم جدی نیستیم ،آن روزی که دنیای مستکبر احساس کند ما حاضریم روی اسالم معامله
کنیم و بیتفاوت شدهایم ،این فشارها تمام خواهد شد.
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پس آنچه که «کفار6گانه» ی آشکار و دارودسته ی منافقین داخلی از گذشته های دور تا کنون در
داراالسالمها هدف گرفته اند خود اسالم است نه فالن مذهب و فکر و تفسیر اسالمی ،و بر این اساس
جنگ روانی خود بر علیه داراالسالم را سازماندهی می کنند ،و دسته هائی از مردم را در تنفر از
داراالسالم و مذاهب مختلف اسالمی با خود همراه می کنند؛ در چنین وضعیتی عده ای هم به دلیل
عوام زدگی و جهت خشنود کردن مردم یا تنفر از شیعه یا حنفی یا شافعی یا نجدی و غیره از اینکه
سرزمینهای تحت حاکمیت اینها را داراالسالم بنامند طفره می روند چون با داراالسالم نامیدن این
سرزمینها وظایفی متوجه آنها می شود و باید وظایف خود را نسبت به این داراالسالم انجام دهند
همچنانکه با مسلمان و مومن نامیدن اشخاص وظایفی متوجه ما می شود که باید به این وظایف در
برابر این مسلمین و مومنین پایبند باشیم و وظایف خود را ادا کنیم .
اما عده ای مسیر اشتباه را می روند و به سادگی مسلمین را تکفیر و تبدیع می کنند تا از وظایف خود
نسبت به آنها شانه خالی کنند و به همین شکل به سادگی داراالسالم را با صدها شبهه نادیده می گیرند تا
آلودگی ها و نظاره گر بودن و سکوت خود و یا خیانت و مشارکت در جبهه ی «کفار6گانه»ی آشکار
دارالکفرها و دارودسته ی منافقین داخلی را به این شکل پوشش بدهند و برای عوام جاهل به شریعت
توجیه کنند.
باید بپذیریم و واقعیت این است که شیعیان دو دسته ی عمده هستند؛ دسته ای به شدت زنجیری و تقریبا ً
نمیه دیوانه که غالة و منحرفین میان تشیع هستند و اکنون به نام «شیعه ی انگلیسی» شناخته شده اند ،و
دسته ای اهل قرآن و سنت و عقل و اصولگرا که قرنها در کنار فقها و مجتهدین سایر مذاهب معروف
به اهل سنت تالش کرده اند تا سرانجام توانسته اند در این مسابقه ی شرعی موفق شوند و هم اکنون
یک حکومت تشکیل دهند و خود بر رأس قدرت قرار گرفته اند و ثابت کرده اند که در مسیر اصالح و
پذیرش حق به پیش می روند و اصالحات زیادی هم انجام داده اند ...

 217بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم0۵/07/13۶8.

 -1این قانون اساسی ایران تنها یک مورد خالف شرع بر اساس مذهب شیعه جعفری در آن پیدا
کنید  .تمام مذاهب اربعه شیعیان را مسلمان می دانند ،یعنی با آنکه آنها در مسائلی با ما مخالف
هستند و ما هم در مسائلی با آنها و سایر مذاهب اسالمی مخالف هستیم اما این مخالفت بر سر
تأویل و اجتهاد در فالن آیه یا حدیث یا واقعه ی تاریخی است نه در اصل اسالم ،و این تاویالت
و اجتهادات باعث خروج هیچ از ما از اسالم نشده است.
 -2این قانون مجازات اسالمی ایران تنها یک قانون بر خالف شرع بر اساس فقه شیعه ی جعفری
در آن پیدا کنید.
مالک و معیار داراالسالم قانون اساسی آن و رهبریت است نه شیوه ی اجرا که ممکن است مجرمینی
مثل مسئول اقتصادی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در بنی مصطلق پیدا شوند که فاسق باشند یا قوانین
را اجرا نکنند و بر خالف قانون هم عمل کنند.
اگر جزو مومنین شده ای خودت هم می دانی که عملکرد اجرائی این حاکمیت در برابر اهل سنت
ایران چگونه بوده است اما یا می ترسی اقرار کنی و می ترسی صادق باشی :چرا؟ چون جو تبلیغی و
جنگ روانی کفار سکوالر جهانی و مزدوران محلی آنها و دارودسته ی منافقین به اندازه ای وسیع و
سنگین و فراگیر است که ترس داری در صورت اقرار به «واقعیت» مورد اتهام قرار بگیری .
س ْمع َو ا
سو َل ا
عة في ْال َم ْنشَط َو ْال َم ْك َرهَ ،وأ َ ْن َال
علَى ال ا
ُ
صامت می گویدَ " :با َی ْعنَا َر ُ
ع َبادَة َ بْن ال ا
الطا َ
َّللا َ
ع ْاْل َ ْم َر أ َ ْهلَهُ( ،با رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بر اساس شنیدن و اطاعت کردن در خوشی و
نُنَاز َ
ناخوشی بیعت نمودیم ،و اینکه در امر سرپرستی و فرماندهی با آن که شایستهی آن کار است مخالفت
َاف في ا
َّللا لَ ْو َمةَ َالئ ٍم " 218و تنها به حق برخیزیم و به
وم أ َ ْو نَقُو َل ب ْال َحق َح ْیث ُ َما ُكنااَ ،ال نَخ ُ
نکنیمَ )،وأ َ ْن نَقُ َ
حق بگوییم هر کجا بودیم و به خاطر خدا از سرزنش سرزنش کنندگان نترسیم.
ای مومنین :شما از لومه ی الئم و سرزنش سرزنشگران می ترسید و از گفتن حق و شهادت و گواهی
بر حق پرهیز دارید  .دقت کن از چه کسانی می ترسی؟
 از طرفداران احزاب سکوالری چون کومله ها و دمکراتها و مریدان اوجاالن کمونیست وآتئیست و یکیتی و بارزانی و ...می ترسی که همه با واسطه هائی مزدور ایران هستند؟ یعنی
نوکر نوکران داراالسالم ایران هستند و همچون یک ابزار دست به دست می شوند.
 یا از پس مانده های فسیل شده ی احزاب کمونیست توده ای و فدائیان و امثالهم و سلطنت طلبانبه تاریخ پیوسته و سایر سکوالرهای ملی گرا و التقاطی هائی چون گروه رجوی ترس داری
218صحیح البخاري ،7199 /ومسلم1842 /

که مستقیما ً در اختیار سیساتهای آمریکا و ناتو و رژیم صهیونیستی و طاعوتهای عربی قرار
گرفته اند ،و همیشه مزدور و خائن به وطن و ملت خود بوده اند ،و همیشه نقش یک ابزار و
اهرم فشار برای دارالکفرها بر علیه داراالسالم را بازی کرده اند و در نهایت پس از اتمام کار
توسط دارالکفرها مثل دستمال توالت دور ریخته شده اند.
 یا از دارودسته ی منافقین داخلی می ترسی که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هم نتوانست اززخم زبان آنها در امان باشد و آنها را راضی کند ،و از جنگ روانی و زخم زبان آنها لحظه
ای آرامش نگرفت.
نباید با برخورد با کوچکترین اذیت زبانی و جسمی خود را مشمول دارودسته ی منافقین کنی که هللا
ي في ا
تعالی در موردشان می فرماید َ :ومنَ النااس َم ْن یَقُو ُل آ َمناا ب ا
َّللا َجعَ َل فتْنَةَ النااس َك َعذَاب
الِل فَإذَا أُوذ َ
ا
َّللا (عنکبوت )10/در میان مردم کسانی هستند که میگویند ایمان آوردهایم (و از زمره مؤمنانیم) ،اما
هنگامی که به خاطر خدا مورد اذیت و آزار قرار گرفتند ،شکنجه مردمان را همسان عذاب خدا
میشمارند.
یعنی واقعا ً شما تصور کرده اید که وارد شدن در مسیر خدمت به دین هللا و بندگان هللا و کسب بهشت و
درجات باالی بهشت به همین سادگی هاست که تا این اندازه دل نازل و زود رنج شده اید که با
کوچکترین نسیمی و موجی خیال می کنید طوفان راه افتاده است؟ مگر هللا تعالی نمی فرمایدَ :ولَنَ ْبلُ َونا ُ
ک ْم
صابرینَ (بقره )155/و قطعا ً
ص منَ اْل َ َم َوال َواْلنفُس َوالث ا َم َرات َو َبشر ال ا
َوف َو ْال ُجوع َونَ ْق ٍ
َیءٍ منَ ْالخ ْ
بش ْ
شما را با برخی از (امور همچون) ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود ثمرات ،آزمایش
میکنیم ،و مژده بده به بردباران و اهل صبر.
س » (توبه )28/و
ای مومنین :سکوالریستها نجس و پلید هستند « َیا أَیُّ َها الاذینَ آ َمنُوا إنا َما ْال ُم ْشر ُكونَ نَ َج ٌ
س (توبه )95/آیا صحیح است هللا را با عدم اقرار به حق ،از
منافقین هم رجس و پلید هستند :إنا ُه ْم رجْ ٌ
خودت ناراضی کنی برای اینکه پست ترین موجودات و خالیق هللا را از خودت راضی کنی؟
ي ا
ضى ا
ضى
ع ْنهَُ ،وأ َ ْر َ
َّللا َ
سر َ
َّللا ب َ
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرمایدَ :من ْالت َ َم َ
سخَط النااس؛ َرض َ
علَیْهَ ،وأ َ ْس َخ َ
س َخ َ
ط ا
سخَط ا
اس 219هرکس خوشنودی
ط َ
َّللا َ
سر َ
اس َ
َّللا َ
ضا النااس ب َ
علَیْه النا َ
ع ْنهَُ ،و َمن ْالت َ َم َ
النا َ
هللا را به دست آورد اگر چه مردم از او ناراضی شوند؛ هللا از او راضی می شود و مردم را نیز از او

219أخرجه الترمذي ( )2414بنحوِ ،وعبد بن حمید في ((المسند)) ( ،)1۵22وابن حبان ( )277صحیح الترغیب  /22۵0یا با لفظ َ :م ِن
سخَطِ َّ ِ
ضا َء َّ ِ
اس،
َّللا َو َكلَهُ َّ
اس َكفَاُِ َّ
َّللاُ ِإلَى النَّ ِ
ضاءِ النَّ ِ
َّللاُ ُمؤْ نَةَ ال َّن ِ
سخَطِ النَّ ِ
س ِر َ
س ِر َ
اس ِب َ
َّللا ِب َ
اسَ ،و َم ِن ْالت َ َم َ
ْالت َ َم َ

راضی می سازد و هرکس خوشنودی و رضایت مردم را در مقابل نارضایتی هللا به دست آورد؛ هللا از
او ناراضی می شود و مردم را نیز از او ناراضی می کند.
عمر بن خطاب زمانی که مشرک بود و از خواهرش خواست قرآن را به او بدهد تا آن را بخواند .
ع َم ُر :أ َ ْع ُ
َاب الاذي ُه َو ع ْندَ ُك ْم فَأ َ ْق َرأَهُ ،قَالََ :و َكانَ
چون عمر سواد خواندن کتابها را داشت  :فَقَا َل ُ
طوني ْالكت َ
ب ،اما خواهرش به او گفت تو پلید و رجس هستی و تنها انسانهای پاک و مطهر باید
ُ
ع َم ُر یَ ْق َرأ ُ ْال ُكت ُ َ
قرآن را لمس کنند یا بلند شو و غسل کن یا وضو بگیر .فَقَالَ ْ
سهُ إ اال
سَ ،وإناهُ َال یَ َم ُّ
ت أ ُ ْختُهُ :إناكَ رجْ ٌ
ْال ُم َ
ط اه ُرونَ  ،فَقُ ْم فَا ْغت َس ْل أ َ ْو ت ََوضاأ ْ .عمر بلند شد و وضو گرفت و کتاب را گرفت و سوره طه را خواند
َاب فَقَ َرأ َ طه َحتاى ا ْنت َ َهى إلَى {إناني أَنَا هللاُ َال إلَهَ إ اال أَنَا
ام ُ
ع َم ُر فَت ََوضاأَ ،ث ُ ام أ َ َخذَ ْالكت َ
تا به آیه  14رسید :فَقَ َ
ص َالة َ لذ ْكري [طه]14 :
عبُدْني َوأَقم ال ا
فا َ
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پس بدون کتمان حقایق به برادر سکوالرش که یکی از بزرگان حاکمیت آن زمان و از اعضای مجلس
سناتورهای دارالندوه ی آن زمان سکوالریستها (مشرکین) بود گفت تو پلید هستی و حاضر نشد به
خاطر رضایت و دل برادر سکوالرش یکی از حقایق شرعی مبنی بر پلید بودن سکوالریستها را مخفی
و کتمان کند و هللا تعالی را از خودش ناراضی کند.
اس
بر این اساس است که رسولهللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید « :إ ان م ْن َ
ي اَلنا َ
ض ْعف ا َ ْل َیقین أ َ ْن ت ُ ْرض َ
سخَط َ ا
َّللا»؛221همانا از نشانههای ضعف یقین است كه در ازاي ناخشنودي و ناراضی کردن هللا ،مردم
ب َ
را خشنود و راضی کنی»
حتی در دوستی ها و برادری هائی هم که وجود دارد باز نباید به خاطر اینکه برادرت از تو نگران می
شود از گفتن حقی که به نفعش است ترس داشته باشی و صرفنظر کنی حاال چه رسد به جامعه ای که
آشکارا مسیر اشتباه را می رود و تو سکوت کرده باشی که نوعی خیانت است .عمر بن خطاب می
عیُوبي  .هللا به کسی رحم کند که عیبهاى مرا پیش من هدیه آورد (و آنها
ي ُ
گویدَ :رح َم هللا َ
امرأ ً أ َ ْهدَى إلَ ا
را بمن گوشزد كند).
پس یا به این دلیل ترس از دشمنان و دوستان و اطرافیان است یا به این دلیل است که از شیعه و
حاکمیت آن تنفر داری و با شیعیان دشمنی داری و چون در این مسابقه برنده شده اند نسبت به آنها
حسادت داری ،به همین دلیل از گفتن واقعیت داراالسالم بودن ایران کنونی امتناع می کنی و بر خالف
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َ
ق هللا وأن ت َذمهم على مالم یُؤتِك هللاَّ ،
َّ «221
رص
إن ِرزق هللا َل َی ُج ُّرِ حِ
ُ
إن مِ ن ضعفِ الیَقین أن تُرضي ِ ال َّناس بسخط هللا وأن ت َح َمدهم على ِرز ِ
ریص وَل یَ ُردِ كراهیة كار ٍِ»؛ «همانا از نشانههای ضعف یقین است كه مردم را در ازاي ناخشنودي هللا ،خشنود سازي و نیز در مقابل
َح ٍ
نعمتی كه هللا به تو عنایت فرمودِ است ،از مردم تشكر كني و یا در مقابل آنچه كه به تو ندادِ است ،مردم را نكوهش نمایی؛ زیرا روزي و
ت هللا با حرص و آزمندي بهدست نميآید و بهخاطر ناراض بودن دیگران ،بر نميگردد»
نعم ِ

دستورات شریعت هللا عمل می کنی تا شرکتت در جبهه ی جنگ روانی و مسحلنه ی کفار6گانه ی
آشکار و کفار پنهان داخلی را برای خود و همفکرانت توجیه کنی ،در حالی که هللا تعالی امر فرموده
است  :یا أَیُّ َها الاذینَ آ َمنوا كونوا قَوامینَ الِل ُ
شن ُ
لى أَال ت َعدلُوا ۚ اعدلوا
ش َهدا َء بالقسط ۖ َوال یَجر َمنا ُكم َ
َآن قَ ٍ
وم َ
ع ٰ
َّللاَ ۚ إ ان ا
قوى ۖ َواتاقُوا ا
َبیر بما ت َع َملونَ (مائده )8/ای مؤمنان! بر ادای واجبات خدا مواظبت
قر ُ
َّللاَ خ ٌ
ب للت ا ٰ
ُه َو أ َ َ
داشته باشید و از روی دادگری و عدالت گواهی و شهادت دهید ،و دشمنانگی قومی شما را بر آن
ندارد که (با ایشان) دادگری و عدالت نکنید  .دادگری کنید و عدالت داشته باشید که دادگری و عدالت (
به ویژه با دشمنان) به پرهیزگاری و تقوا نزدیکتر است .از خدا بترسید که خدا آگاه از هر آن چیزی
است که انجام میدهید .
اینهم یعنی تکرار تنفری که مالکی ها از امام شافعی رحمه هللا داشتنند و او را لت و کوب کردند و
علیلش کردند و به همین دلیل در راه تبلیغ دین هللا تعالی شهید شد ،نحسبه کذالک و هللا حسیبه .
یا تنفری که شافعی ها از حنفی ها داشتند و فجایع اصفهان و ری و قزوین را در زمان مغولها برای
خود و سایر مسلمین آفریدند یا تنفر شیعیان غالة انگلیسی از اهل سنت که فجایع افغانستان و عراق را
آفریدند ،یا تنفر نجدی ها از شیعه و اهل تصوف که فجایع عراق پس از اشغال توسط آمریکا و ناتو و
افغانستان و پاکستان را آفریدند و سایر فجایعی که مذاهب مختلف اسالمی در اندلس و بغداد و شام و
ایران و خراسان بزرگ بر سر هم آورده اند.
مسلمین فریب خورده و مست شده توسط نیمه ُمالها و بخصوص توسط رسانه های ماهواره ای و
مجازی دشمن الزم است به هوش بیایند ،و منهجی و بر اساس فهم اسالمی ائمه ی بزرگوار اهل سنت
به مسائل و داراالسالم ایران نگاه کنند.
برخالف سخن عده ای که می گویند فقه تشیع در حال سنی شدن است باید گفته شود فقه تشیع با اتکاء
به قرآن ،سنت ،اجماع و عقل و معیار قرار دادن قرآن برای صحت روایات و مدیریت عقل ،به سرعت
در حال «اسالمی شدن» است و دارد از مذهبی بودن در سطح اندیشه و عمل عبور می کند ،هر چند
که از همان زمان نواب تا کنون در برخورد با سایر مذاهب سنتی اسالمی «در عمل» مسیر صحیح
اسالمی را پیموده و فرامذهبی به مسلمین نگاه کرده است.
شیعیان در مورد جایگاه قرآن در پالفتن روایاتی که به آنها رسیده و در مدیرت عقل روایات مختلفی را
آورده اند به عنوان مثال:

سناةَ
َاب هللا َو ُ
علَ ْینَا إ اال َما َوافَقَ كت َ
صد ْق َ
 از امام باقر وامام صادق رحمهما هللا نقل کرده اندَ « :ال ت ُ َسناة» جز روایتی که موافق کتاب خدا و
علَ ْینَا َحدیثَنَا إ اال َما َوافَقَ ْالقُ ْرآنَ َوال ُّ
نَبیه» 222یا « َال ت َ ْقبَلُوا َ
سنت پیامبر است بر ما تصدیق نکن و نپذیر.
عناا م ْن َحدی ٍ
َاب هللا فَ ُه َو
صدقُهُ كت ُ
 یا از امام جعفر صادق رحمه هللا نقل کرده اندَ « :ما أَت َا ُك ْم َث َال یُ َ
ف» 223.هر سخنی از ما به شما رسید که موافق قرآن نباشد و قرآن آن را تصدیق نکند
ُز ْخ ُر ٌ
مزخرف و باطل است.
به همین دلیل این جریان از شیعیان به دلیل وجود روایات ساختگی توسط غالة و منحرفین که حتی
چون ابوالخطاب و مغیره بن سعید 224از ُکتاب و نویسندگان مستقیم روایات در محضر ائمه بودند و این
روایات از لحاظ سندیت مشکلی ندارند بر«عرضه روایات و احادیث بر قرآن» تأکید کرده اند ،و در
میان سخنان و احکام و روایتها و اجتهادات مختلف تنها سخنی را می پذیرند که با قرآن موافق باشد و
اینهم بر اساس روایتی است که از امام جعفر صادق رحمه هللا روایت کرده انده مبنی بر اینکه :إذَا َو َردَ
علَ ْی ُ
َاب ا
َاب ا
علَی کت َاب ا
ک ْم َحدیثَان ُم ْخت َلفَان فَاعْر ُ
َّللا فَ ُردُّوهُ
ف کت َ
َّللا فَ َما َوافَقَ کت َ
ضو ُه َما َ
َ
َّللا فَ ُخذُوهُ َو َما خَالَ َ
 225.هر وقت دو حدیث مختلف(یا سخنان مختلفی) بر شما وارد شد پس آن دو را بر کتاب خدا عرضه
کنید .پس آنچه موافق کتاب خدا بود اخذ کنید و آنچه مخالف کتاب خدا بود رد کنید.
زمانی که به اصالح مرحله ی اول قانون ارث زن از میراث شوهر در مجلس هشتم با حمایتهای آیت
هللا خامنه ای و به اصالح قانونی دهها مورد دیگر نگاه می کنیم و یا همین کتاب «فقه شافعی در قانون
اساسی» را بررسی می کنیم متوجه می شویم که جریانی با پشتوانه ی قدرت حکومتی در «داراالسالم
ایران» در حال حرکت است که بدون در نظر گرفتن محدودیتهای مذهبی «به تدریج» در حال «به
روز» کردن فقه اسالمی با محوریت قرآن است.
هم اکنون تمام مذاهب و تفاسیر اسالمی در حال نقد و ایراد گیری از شیعیان جعفری و حکومت بدیل
اضطراری اسالمی ایران هستند و شیعیان جعفری هم «به تدریج» در حال اصالح و برطرف کردن
خطاها و اجتهادات و دیدگاههای اشتباه خود ،یعنی در حال تقویت و قدرت بخشی به خود هستند؛ در
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یتقاضى في صحیح اْخبار وسقیمها ،فما قضى به فهو الحق دون سواِ (تصحیح اَلعتقاد).44 :
 224کشی در رجال خود بعضی از موضع گیری های ائمه در مورد امثال مغیرِ بن سعید را نقل میکند ،از جملهَ :ح َّدثَنی ُم َح َّم ُد بْنُ قُولَ َو ْی ِه َو
اض ٌر فَقَا َل لَهُ یَا أ َ َبا ُم َح َّم ٍد َما
ض أَ ْ
ع ْب ِد َّ
سأَلَهُ َو أَنَا َح ِ
س ب ِْن َ
ع ِن ْالیَ ْقطِ ینِي ِ َ
س ْع ٍد َ
ار َمعا ً َ
ص َحا ِبنَا َ
ع ْن َ
سیْنُ بْنُ ْال َح َ
ْال ُح َ
الرحْ َم ِن أ َ َّن بَ ْع َ
س ِن ب ِْن بُ ْن َد َ
ع ْن یُونُ َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ع ْب ِد هللاِ علیه
أَ َ
على َر ِد اْ َحادِی ِ
ش َّدكَ فِي ال َحدِی ِ
َاركَ ِل َما یَ ْر ِوی ِه أ ْ
سمِ َع أبَا َ
ص َحابُنَا فَ َما الذِي یَحْ مِ لكَ َ
ث فَقَا َل َح َّدثنِي ِهشَا ُم بْنُ ال َحك َِم أ َّنهُ َ
ث َو أكث َر إِ ْنك َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
ً
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
س فِي
السَلم یَقو ُل َل تَقبَلوا َعل ْینَا َحدِیثنَا ِإَل َما َوافقَ الق ْرآنَ َو ال ُّ
سعِی ٍد لعَ َنهُ هللاُ َد َّ
ِیرة َ بْنَ َ
سنة أ ْو ت َِجدُونَ َمعَهُ شَاهِدا مِ ن أ َحادِی ِثنَا ال ُمتَق ِد َم ِة فإِن ال ُمغ َ
ب أ َ ِبي أَ َحا ِدیثَ لَ ْم یُ َحد ْ
سنَّةَ نَ ِب ِینَا ُم َح َّم ٍد صلی هللا علیه وآله فَإِنَّا ِإ َذا
ب أَ ْ
ف قَ ْو َل َر ِبنَا ت َ َعالَى َو ُ
ص َحا ِ
ُكت ُ ِ
هللا َو ََل ت َ ْق َبلُوا َ
ع َل ْینَا َما خَا َل َ
ِث ِب َها أ َ ِبي فَاتَّقُوا َ
ْ
َحدَّثْ
ُ
َّ
َ
َ
َّ
سو ُل هللاِ صلی هللا علیه وآله.
ر
ل
ا
ق
و
ل
ج
و
ز
ع
هللا
ل
ا
ق
َا
ن
ل
ق
َا
ن
َ
َ
َ ُ
ُ َ َ َ َ
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حالی که تمام مذاهب دیگر خود را فراموش کرده اند و به انواع بیماری های عقیدتی و منهجی و انواع
تفرقها و جنگ داخلی گرفتار شده اند و روز به روز به خاطر دل بستن به سکوالریستهای مرتد هم
زبان خود و هم نژاد خود در حال ضعیف شدن و نابودی به سر می برند .به نظر شما این جنگ روانی
و این ایراد گیری ها و خود فراموشی فرقه های معروف به اهل سنت در برابر شیعیان جعفری و
داراالسالم ایران ،به نفع کدام مذهب اسالمی بوده است؟ قطعا ً به نفع شیعیان جعفری بوده است.
البته این به معنی وجود اختالف مذاهب حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی و زیدی با شیعه ی جعفری
نیست ،بدون شک این اختالفات میان تمام مذاهب اسالمی وجود دارد اما مهم این است اختالف فرقه
های مذهبی در اموری است که در داراالسالم ایران در آن استقالل کامل دارند ،اما از اصالح خود و
اسالمی کردن جامعه ی خود غافل شده اند ،و دچار خود فراموشی و حتی عجز در اصالح جامعه و
عجز در برابر جنگ روانی کفار سکوالر جهانی و مرتدین سکوالر محلی و دارودسته ی منافقین
بومی شده اند .شکستی به تمام معنا فاحش و آشکار برای مذاهب معروف به اهل سنت.
زمانی که ما در دارالکفر ،یا در داراالسالمی با مذهبی مخالف با مذهب خود زندگی می کنیم همیشه
یکی از دغدغه های اصلی ما این است که نوع مواجهه ی ما در این سرزمینها و حاکمیتها باید چگونه
باشد؟
در افغانستان زمان جهاد با سکوالریستهای شوروی و حتی پس از آن برادران مهاجر زیادی صرفا ً به
دلیل تکان دادن انگشت در هنگام شهادتین یا رفع یدین و با صدای بلند آمین گفتن بعد از قرائت سوره
ی فاتحه در نماز و مسائلی از این دست توسط مردم حنفی مذهب افغانستان کشته شدند ،و این موارد
ریز هم تحمل نمی شد چه رسد به اینکه شخص در مورد مسائلی عقیدتی و منهجی و غیره با اینها وارد
گفتگو شود .به همین دلیل کالً مهاجرین در اردوگاههائی خارج از روستاها و شهرها به سر می برند و
امر می شد که با مردم کمتر مخلوط شوند و هرگز با آنها وارد بحث نشوند و . ..با تمام این مشکالت
مجاهدین امر جهاد را رها نکردند و این مسلمین حنفی مذهب را در برابر کفار اشغالگر خارجی رها
نکرده اند.
در سرزمینهای تحت حاکمیت نجدی ها هم باز می بینیم که مذاهب و تفاسیر دیگر اسالمی دارای چنین
دغدغه ای هستند که باید نوع مواجهه آنها در یک سرزمینی که اکثریت جمعیت را پیروان تفکر نجدیت
تشکیل می دهد چگونه باشد؟ همان دغدغه ای که برادران ما در عراق و سوریه ی تحت حاکمیت دوله
داشتند.

آنچه که تجربه کرده ایم به ما می گوید که در پاکستان و افغانستان تحت حاکمیت تفکرات حنفیت
مولوی ها و در سرزمینهای تحت حاکمیت دوله ی نجدی تمام مذاهب و تفاسیر اسالمی شیعی و سنی
آزادی بیان و آزادی عمل نداشتند و شورائی هم در هیچ سطحی وجود نداشت که از مذاهب و تفاسیر
مختلف اسالمی شکل گرفته باشد و اگر شورائی بود تنها مختص به همان تفکر و مذهب غالب بوده
است ،اما در داراالسالم کنونی ایران چه؟
با آنکه در ارائه حقوق اجتماعی و بهره بردن از امکانات علمی و سایر خدمات کشور ،بین مذاهب
تعریف شده در قانون اساسی داراالسالم ایران فرقی وجود ندارد و همه از حقوق مساوی بهرهمند
هستند ،اما باید این را هم بدانیم که برای اولین بار بعد از چند قرن مذاهب مختلف معروف به اهل سنت
به رسمیت شناخته شده و در امور داخلی خود به صورت قانونی صاحب حقوقی مساوی با شیعیان
جعفری شدند ،که میتوانند امورات و احوال شخصیه خود و امر تعلیم و تربیت را مطابق مذهب خود
انجام دهند ،و حتی حدود اختیارات شوراها در مقررات محلی ،با توجه به حداکثر پیروان مذاهب
خواهد بود؛ که این یک گام بزرگ رو به جلو است که اصل دوازدهم قانون اساسی می گوید:
«دین رسمی ایران ،اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی االبد غیر قابل تغییر است
و مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی ،شافعی ،مالکی ،حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و
پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ،طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال
شخصیه (ازدواج ،طالق ،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر
منطقهای که پیروان هر یک از مذاهب اکثریت را داشته باشند ،مقررات محلی در حدود اختیارات
شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ،با حفظ حقوق پیرامون سایر مذاهب».

226

به این شکل احترام و اعتبار و نیز حقوق پنج مذهب غیرشیعی به نام حنفی ،مالکی ،شافعی ،حنبلی و
زیدی برای نخستین بار بعد از چند قرن در قانون اساسی ایران وارد شد ،و حقوق پیروان آنها مورد
پذیرش قرار گرفت ،بعالوه تصریح شده در مناطقی که مسلمانان پیرو این «مذاهب» اکثریت دارند
مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این «مذاهب» خواهند بود.
غیر از ریاست جمهوری که بر اساس رای اکثریت مردم انتخاب می شود و اکثریت هم در ایران با
شیعیان جعفری است هیچ مقام و منصب علمی و اداری دیگری وجود ندارد که «مذاهب» به رسمیت
شناخته شده ی اهل سنت در قانون اساسی نتوانند به آن دست پیدا کنند  -هر چند که ممکن است از
سوی طرفهائی کارشنکنی هائی صورت بگیرد -البته در کنار این از سوی این «مذاهب» معروف به
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اهل سنت آگاه و شریعت گرا نیز «عدم مشارکت»« ،کم صبری»« ،عقب نشینی های بیمورد و دست
کشیدن از مبارزه» و «نظاره گر بودن و از دور گله و نقد و تهاجم» نیز وجود دارد.
اما حدود اختیارات این شوراها کدامها هستند؟ و حیطه ی فعالیت در شوراها بر اساس قانون
داراالسالم ایران کدامها هستند؟
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شورى بَینَ ُهم›› و
مر ُهم
اصل هفتم قانون اساسی ایران می گوید :طبق دستور قرآن کریمَ ‹‹ :وأ َ ُ
ٰ
‹‹شَاو ْر ُه ْم في ْاْل َ ْمر›› شوراها ،مجلس شوراي اسالمی ،شوراي استان ،شهرستان ،شهر ،محل ،بخش،
روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیري و اداره امور کشورند .موارد ،طرز تشکیل و حدود
اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
اصل یکصدم :براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی ،اقتصادي ،عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی،
آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی ،اداره امور هر
روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي ده ،بخش ،شهر ،شهرستان یا
استان صورت می گیرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب میکنند .
اصل یکصدو یکم :بمنظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و
رفاهی استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها  ،شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي
استانها تشکیل می شود  .نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند .
اصل یکصد و دوم:شوراي عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما ً یا از
طریق دولت به مجلس شوراي اسالمی پیشنهاد کند  .این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار
گیرد.
اصل یکصد و سوم:استانداران ،فرمانداران ،بخشداران و سایر مقامات کشوري که از طرف دولت
تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و پنجم:تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسالم و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم :انحالل شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست  .مرجع
تشخیص انحراف و ترتیب انحالل شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند  .شورا در
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صورت اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت
به آن رسیدگی کند .
(جهت آگاهی بر شیوه ی عملکرد شوراهای مختلف به قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات شوراهاي
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375/3/1و اصالحی  1382/5/5و ...مراجعه کنید).
حاال ما الزم است از خودمان بپرسیم که در این شوراهای مختلف محل و روستا و بخش وشهر و
شهرستان و استان چند درصد موفق شده ایم که کسانی از اهل سنت را انتخاب کنیم که آگاه به شریعت
هللا و عالم در فقه مذهب اسالمی خودمان و مسائل روز باشند و بر اساس فقه مذهب خودمان رأی بدهند
و عمل کنند؟ بخصوص در بخش برنامه هاي اجتماعی و فرهنگی و آموزشی که تقریبا ً تمام امور فقهی
و مسائل اجتماعی ما در اکثریت مطلق جنبه ها را شامل می شود.
انتخاب این اعضای شورا و تشخیص اینکه اینها تا چه اندازه به فقه مذهب ما عالم و آگاه هستند به خود
ما واگذار شده است ،و مسئولین حکومتی تنها در مواردی دخالت می کنند که ما به وظایف خود عمل
نکنیم و کسانی را به عنوان نماینده پیشنهاد بدهیم که از نظر عقیدتی با اسالم مشکل داشته باشند و
مفاسدی فکری و رفتاری داشته باشند.
تا به حال دیده نشده است که یک عالم فقیه به مذهب شافعی یا حنفی به عنوان شورای محل یا ده و
روستا و بخش و شهر و شهرستان و استان از سوی مومنین معرفی شده باشد و سیستم داراالسالم
ایران با آن مخالفت نموده باشد مگر افرادی که تمایالت جناحی و لیبرالی پیدا کرده باشند که درواقع
اینها دیگر نماینده ی مذهب حنفی یا شافعی هم نیستند ،و اگر از دید مردم عوام ناشناخته باشند از دید
اهل فقه و مسئولین داراالسالم معلوم الحال هستند  -بخصوص هم اکنون که معیارهائی دیگر غیر از
معیار مذهب بر اذهان بسیاری از عوام حاکمیت پیدا کرده است.
اگر نگاه کنیم در قانون اساسی داراالسالم ایران واضح گفته شده که حدود اختیارات این شوراها باید بر
اساس «مذهب»ی باشد که در محل در اکثریت است نه بر اساس «نژاد و قومیتی» که در محل در
اکثریت باشد  .یعنی معیار «مذهب» و فقه همان مذهب است ،نه نژاد و قومیت.
حاال شما بفرمائید چند درصد از این نماینده هائی که تا به حال از روستا و شهرهای محل سکونت
خودت تا مراکز استان انتخاب کرده اید از فقیهان آگاه و برتر نخبه ی مذهب شافعی یا حنفی بوده اند و
بر اساس فقه این مذاهب اهل سنت در امور اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و سایر امور اقتصادی و
رفاهی عمل کرده اند ،که اکثریت مطلق اهل سنت ایران را همین دو مذهب شافعی و حنفی شامل می
شود؟

شما به نمایندگانی رای داده اید که سنی زاده هستند ،یعنی نژاد برای شما معیار بوده نه آگاهی و علم به
فقه مذهبی ،حاال یا سنی زاده ی سکوالر یا سنی زاده ی به ظاهر مذهبی اما جاهل به مبانی مذهب
حنفی یا شافعی در امور مدیریتی و کشور داری  -هر چند که ممکن است لیسانس یا فوق لیسانس یا
دکترائی هم در علومی که ربطی به فقه مذهبت ندارد داشته باشند-؛ و بر این اساس هر شخصی که در
تبلیغات به سبک سکوالریستها واردتر بوده یا از قومیت بیشتری برخوردار بوده برنده می شود و
آنهمه مفاسد مختلف را تولید می کنند آنهم به نام نماینده ی مذهب شافعی یا حنفی و اهل سنت  .مگر در
همین عراق ترکیب  -1 :سنی  -2شیعه  -3کورد را نشنیده اید؟ آیا از خود پرسیده اید این کورد
سرگردان که نه شیعه است نه سنی پس چیست؟ یعنی اسالم که هم اکنون که به دو شاخه ی عمده ی
شیعه و سنی تقسیم شده را کنار زده اند و به جای اسالم نژاد را قرار داده اند که سکوالریسم و دشمنی
با اسالم آن را مدیریت می کند.
اهل سنت «عمالً» از نژاد و سنی زاده بودن و یا معیارهای سکوالریستی به جای آگاه و فقیه بودن بر
مذهب خودش استفاده کرده ،و کسانی را انتخاب می کنند که فقه اهل سنت از گفتار و اعمال آنها بری
است ،و اکثر مطلق آنها جزو دارودسته ی منافقین میان اهل سنت هستند که غیر از فساد چیزی به بار
نمی آورند اما خیال می کنند در حال اصالح هستند .أَال إنا ُه ْم ُه ُم ْال ُم ْفسدُونَ َولَکن الا یَ ْشعُ ُرونَ (بقره)12/
آگاه باشید! ایشان بیگمان فسادکنندگان و مفسدین هستند اما پی نمیبرند.
اهل سنت به این شکل در سبک مدیریتی جامعه ی خودش اختیارا ً و با میل خودش مسیر غلط و اشتباه
را طی می کند و مروج آنهمه مفاسد اداری و مدیریتی داخلی و هدر رفتن آنهمه بودجه ی اقتصادی
اختصاص داده شده به روستا و شهر و استان خود شده است آنوقت عده ای می گویند چرا در قانون
اساسی گفته شده که رئیس جمهوری نباید از اهل سنت باشد؟!! شما در اداره ی روستای خود بر اساس
فقه شافعی و حنفی مانده اید و تقریبا ً زیر صفر هستید و نتوانسته اید فقه مذهب خودتان را در همان یک
روستا یا شهر و استان خودتان تطبیق دهید و کوچکترین حرکتی در این زمینه انجام نداده اید و
نتوانسته اید تنها یک محله یا ده و روستا را بر اساس فقه مذهبی خودتان اداره کنید و بگوئید :این نمونه
ی عینی و الگوی اجرائی مذهب ما مثالً در این محله یا در این ده و روستا و بخش و شهر و ...آنوقت
ادعای به این بزرگی برای تمام داراالسالم دارید؟!! آیا الزم نیست به خود برگردیم؟
مخالفت ُمال احمد مفتیزاده ی هورامی و مولوی عبدالعزیز بلوچ با اصل دوازدهم در اینکه شیعه ی
جعفری مذهب رسمی باشد و رئیس جمهور هم شیعه باشد به دو دلیل بود :

 -1معتقد بودند که با رسمی شدن مذهب شیعه ،جلو حرکت به سمت وحدت اسالمی و اصالح
عقاید و از بین بردن تفرق در شکل کالن آن در میان مسلمین گرفته می شود
 -2اهل سنت در این مدارج عالی نمی توانستند وارد شوند و این نوعی تبعیض بود
اما آیا واقعا ً راههای اصالحات تنها به همین ختم می شود که مثالً گفته شود مذهب رسمی نداریم و دین
رسمی داریم به نام اسالم؟!! این خوب است؛ اما آیا در کنار همین مذهب رسمی قوانینی عوض نشده
اند که بر خالف مذهب تشیع بوده؟ مثل قانون ارث زنان و...
آیا چون همه را به دست نیاورده ایم باید این همه حقوق و اختیارات و امتیازاتی هم که به دست آورده
ایم رها کنیم و دور بریزیم و از نعمتهای داراالسالم خود را محروم نموده و از وظایف خود نسبت به
ک ُجلُّهُ » عمل کنیم؟ که کارى را
ک ُکلُّهُ َال یُتْ َر ُ
آن شانه خالی کنیم؟ یا طبق قاعده ی شرعی « َما َال یُد َْر ُ
که نمیتوان به شکل کامل انجام داد ،نباید از اساس ترک نمود.
ما در مسائل فقهی و حتی در امور روزمره ی خود گاه به اموری برخورد می کنیم که انجام دادن آنها
به صورت کامل و آنگونه که مطلوب است با تمام اجزا و شرایط یا تمام مصادیق آن ،دشوار یا ناممکن
می شود ،در این صورت باید آن مقدار که برایمان ممکن و مقدور است را انجام دهیم و این مسئولیت
و وظیفه و کار از ما ساقط نمی شود و باید همین مقدار را نیز جهت انجام وظیفه انجام دهیم .
در نماز شروطی باید رعایت شوند اما گاه اتفاق می افتد که شخص با لباسی آلوده یا جسمی خونین یا
نشسته و خوابیده نباشد نمی تواند نمازش را انجام دهد ،در این حاالت که نمی تواند نماز را با تمام
اجزاء و شرایط و مصادیقش ادا کند دلیل نمی شود که آن را ترک کند بلکه باید به همین اندازه هم
اکتفاء کرده و وظیفه اش را ادا کند و از نماز فاصله نگیرد.
برای ساختن یک منزل و ساختمان هم الزم است شرایط و اجزائی رعایت شوند ،اما گاه به دلیل
مشکالت اقتصادی شخص مجبور می شود منزلی ساده تر بسازد ،با این وجود شخص نمی گوید چون
توان ساختن و سکونت در منزلی با فالن مشخصات را ندارم امروز زن و بچه و ناموسم را در سرما
و گرما و با اینهمه دشمن آشکار رها می کنم؛ نه هیچ کسی چنین کاری نمی کند ،بلکه متناسب با توانی
که دارند مسکنش را تأمین می کند و بعد به تدریج متناسب با توان مالی خود یا آن را اصالح و تکامل
می بخشد یا اینکه آن را از اساس نابود می کند و بهتر از آن را می سازد.
پس به تعداد تمام شوراها و انجمنهای مردم نهاد و سندیکاها و سازمانها و موسسه ها و نهادهای دولتی
و غیر دولتی  -که تعداد آنها به تعداد تمام جنبه های زندگی اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و تربیتی و
سایر جنبه های زندگی انسانها در دنیای کنونی است  -درهای اصالح در منزلی به نام داراالسالم

ایران بر روی ما باز هستند و تنها به میزان توانائی ها و امکانات ما بستگی دارد که آن را به بهتر از
اینی که هست ارتقاء دهیم تا در نهایت به « ث ُ ام ت َ ُك ُ
علَى م ْن َهاج النُّب اُوة » 228ختم می شود که
ون خ َالفَةٌ َ
«دار» و منزل ایدئال هر مومنی در دنیای کنونی است.
نکته ی مهمتر ،اصالحات در داراالسالم از نفس خود شخص شروع می شود تا به روابط خانوادگی و
روابط با اطرافیان و جامعه و روابط جتماعی و فرهنگی و آموزشی و اقتصادی و  ...و اصالح در
جامعه از کانال شوراهای مختلف و انواع انجمنهای مردم نهاد و حلفها و ...می رسد که در نهایت
شخص بعد از اینهمه اصالحات می رسد به اصالح عقاید و افکار شیعه که خیال می کند اشتباه هستند.
اهل سنت هنوز در اصالح ریزترین مسائل داخلی خودش مانده است و با آلودگی و ارتداد عمومی به
دین سکوالریسم و عقاید و اخالقها و رفتارهای فاسد ناشی از یکی از احزاب دین سکوالریسم و
دارودسته ی منافقین و انواع گروهها و احزاب مختلف به ظاهر اسالمگرا دست و پنجه نرم می کند،
اما ادعای به این بزرگی دارد!!  .به هللا پناه می بریم که جزو کسانی باشیم که قوانین شریعت هللا را
سوا ا
سا ُه ْم
فراموش کرده باشیم و هللا هم ما را دچار خودفراموشی کرده باشدَ :و َال ت َ ُكونُوا َكالاذینَ نَ ُ
َّللاَ فَأ َ ْن َ
س ُه ْم ۚ أُو ٰلَئكَ ُه ُم ْالفَاسقُونَ (حشر )19/و همسان کسانی نباشید که خدا را از یاد بردند ،و خدا هم
أ َ ْنفُ َ
خودشان را از یاد خودشان برد! آنان فاسقین هستند.
حاال شما نگاه کنید در زمینه ی اصالحات خود و جامعه ی خود از کانال شوراها و بر اساس منهج
اسالمی و بر اساس مذهب خاص اهل سنتی خودتان تا کجا پیش رفته اید؟ خودتان و خانواده و کوچه و
روستا و شهر و امور فرهنگی و اداری و اجتماعی و  ....خودتان را نگاه کنید که در آنها آزادی و
استقالل مطلق دارید .پیش رفت شما در این زمینه چقدر است که ادعای ریاست جمهوری داشته باشید
که بر اساس رای اکثریت جامعه تعیین می شود؟
شما با کنار گیری و نظاره گر بودن و سپردن امور به عوامی که قومیت و نژاد و سایر امور
سکوالریستی را معیار قرار داده اند و میدان را برای فعالیت طرفداران احزاب سکوالر و دارودسته ی
منافقین باز کرده اند اشتباهات و مفاسد زیادی را به وجود آورده اید و هنوز شما نتوانسته اید یکی از
کثافتهای تولید شده ناشی از این اشتباه بزرگ را پاک کنید و نتوانسته اید به عنوان مثال:
 یک سکوالریست فاسد را که بر فالن انجمن یا شورا یا سندیکا و  ...نفوذ کرده است را بردارید درحالی که از پشتوانه ی اهل سنت و قانون داراالسالم برخوردارید .نگاه کن نماینده ات که باید امور
زندگی اجتماعی تو را بگرداند چه کسی است؟ یک عالم به مذهب اهل سنت و مذهب شافعی یا حنفی
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است که برود در مجلس در مورد قانونی که از نگاه مذهبت جای اشکال دارد صحبت کند؟ مگر
نماینده تنها برای آب و برق و مسائل اقتصادی است یا تمام امور اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و
امنیتی و  ....را در بر می گیرد؟ حتی برای همین امور اقتصادی هم یک اگاه و عالم به مذهب شافعی
یا حنفی « َحفی ٌ
علی ٌم» (یوسف )55/بهتر است که نماینده و امانت دار شما شود یا سکوالریست و یکی
ظ َ
از دارودسته ی منافقین که تاریخشان و موجودیتشان با دزدی و غدر و خیانت گروه خورده است؟
 و نتوانسته اید فالن ُمالی طرفدار احزاب سکوالر و جزو دارودسته ی منافقین را بردارید که برمسجد محله ی خودتان تسلط پیدا کرده در حالی که از پشتوانه ی فقه اهل سنت و پیروان صادق مذهب
حنفی و شافعی برخوردارید.
 و هنوز نتوانسته اید شورای علمای فقه مذهبی خودت در شورای روحانیت و سایر شوراهائی کهامور پیروان مذهب حنفی یا شافعی هم محله ای ها و هم روستائی ها و همشهریهای خودت را در امور
احوال شخصیه و دعوت و تبلیغ و سایر امور می گردانند را از وجود جاهلین و نخاله ها برداری که
گاه نقش بازدارندگی هم دارند
 و هنوز نتوانسته اید با پشتوانه ی قدرت حکومتی داراالسالم مردمی بر اساس فقه حنفی یا شافعیتولید کنید و نگرش و معیارهای مردم را بر اساس مذهب خودشان اصالح کنید و بگوئید این الگوی
مذهب من در این محله یا روستا و شهر و استان و..
موردی و ریزتر در مورد توسعه ی اجتماعی و فرهنگی و آموزشی عرض کنم که:
 تا چه اندازه هللا محوری را جایگزین بشر محوری و واومانیسم یا همین شعار انسانیتی که بینمردمت رایج است کرده ای؟ و تا چه اندازه در مساله ی کفر به طاغوت (ال اله) و ایمان به هللا
(اال هللا) از کانال محمد رسول هللا صلی هللا علیه و سلم به پیش رفته ای که رسالت تمام
سوالً أَن ا ْعبُدُواْ َّللاَ َواجْ ت َنبُواْ
پیامبران در طول تاریخ بشریت بوده؟ « َولَقَ ْد َبعَثْنَا فی ُکل أ ُ ام ٍة ار ُ
ا
الطا ُ
غوتَ (نحل )36/ما به میان هر ملتی پیغمبری را فرستادهایم ( و محتوای دعوت همه
پیغمبران این بوده است ) که خدا را بپرستید و از طاغوت ( که در میان انسانها کفار6گانه ی
آشکار هستند) دوری کنید»
 تا چه اندازه توانسته ای برائت از سکوالریستها (مشرکین) را در میان مردم محل خودت و براساس مذهب مردم محل خودت به جای طرفداری و حمایت از سکوالریستها (مشرکین) نهادینه
کنی؟ که از ابراهیم تا پیامبر خاتم ،اصل ،ابتدا برائت از سکوالریستها بعد برائت از عقاید آنها
و کفر به آنها و تنفر از آنها بوده تا زمانی که به هللا ایمان بیاورند و قانونش را اساس قرار

بدهند .ابراهیم علیه السالم و همراهانش می گویند :إناا ب َُراء من ُک ْم َوم اما ت َ ْعبُدُونَ من دُون ا
َّللا
ک ْم َوبَدَا بَ ْینَنَا َوبَ ْینَ ُ
َکفَ ْرنَا ب ُ
ضاء أَبَدا ً َحتاى تُؤْ منُوا ب ا
الِل َوحْ دَهُ (ممتحنه )4/ما از شما
ک ُم ْالعَدَ َاوة ُ َو ْالبَ ْغ َ
و از چیزهائی که بغیر از خدا میپرستید  ،بیزار و گریزانیم  ،و شما را قبول نداریم و در حق
شما بیاعتنائیم  ،و دشمنانگی و کینهتوزی همیشگی میان ما و شما پدیدار آمده است  ،تا زمانی
که به خدای یگانه ایمان میآورید و او را به یگانگی میپرستید  .و هللا تعالی در آخرین پیامش
برای تا روز قیامت این برائت خود و رسولش از سکوالریستها را اینگونه بیان می کندَ :وأَذَ ٌ
ان
سوله إلَى النااس یَ ْو َم ْال َحج اْل َ ْکبَر أ َ ان َّللاَ بَری ٌء منَ ْال ُم ْشرکینَ (توبه )3/این اعالمی
منَ َّللا َو َر ُ
است از سوی خدا و پیغمبرش به همه مردم در روز بزرگترین حج که خدا و پیغمبرش از
سکوالریستها (مشرکان) بیزارند .آیا در داراالسالم ایران و با اینهمه قدرت حکومتی در پیاده
کردن این اصل پیشرفتت در میان اهل محل خودت چقدر بوده؟
 و تا چه اندازه در این مسائل « ،إنا َما ْال ُمؤْ منُونَ إ ْخ َوة ٌ » را جایگزین قومگرائی و نژادگرائیکرده ای؟ آیا توانسته ای کسانی از میان مومنین را تربیت کنی که اصالً حس « إنا َما ْال ُمؤْ منُونَ
إ ْخ َوة ٌ» در آنها تحریک شده باشد یا الگوئی از اخوه باشند؟ اصالً توانسته ای مردم محل و
روستا و شهر خودت را از درجه ی مسلمین به درجه ی مومنین ارتقاء بدهی تا بفهمند « إنا َما
ْال ُمؤْ منُونَ إ ْخ َوة ٌ » یعنی چه و چگونه باید اینگونه باشند؟
 تا چه اندازه جامعه ی خودت را با قیامت شناسی به عنوان یک عامل خودکنترلی در دنیا ،ومقصد نهائی تمام انسانها آشنا کرده ای که بیش از  1400بار در قرآن به آن پرداخته شده و
تقریبا ً یک ششم کل قرآن را به خود اختصاص داده است؟ أ َ َرضیتُم ب ْال َح َیاة الدُّ ْنیَا منَ اْلخ َرة فَ َما
ع ْال َح َیاة الدُّ ْن َیا فی اْلخ َرة إالا قَلی ٌل (توبه )38/آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان
َمت َا ُ
خوشنودید؟ کاالی این جهان در برابر تمتع و کاالی آن جهان  ،چیز کمی بیش نیست.
 و تا چه اندازه تالش کرده ای با این هویت «هللا محوری» و «شریعت محوری» بر اساسمذهب خودت در بین مردم عدالت و مودت و همدلی و آرامش و امنیت و خودباوری و احسان
و نیکی و خوداتکائی و یقین به قیامت و وعده های هللا تعالی را در جامعه ی خودت بر اساس
مذهب غالب مردم خودت «نهادینه و تثبیت و فرهنگی» کنی؟
 در دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان تا چه اندازه مردم را آگاه کرده ای؟ و تا چه اندازه تالش کرده ای که روش تعلیم و تربیت در مسائل مختلف فردی و خانوادگی رابر اساس مذهب غالب مردم خودت تعریف کنی و به پیش ببری؟

 و تا چه اندازه در مراقبت از سالمت عقیدتی و اخالقی و رفتاری و تحکیم شعائر اسالمی وتحکیم روابط اجتماعی شرعی جامعه ی خودت و بر اساس مذهب غالب بر جامعه ی خودت
حرکت کرده ای؟
 آیا توانسته ای مومنینی تربیت کنی که به خاطر مسائل اقتصادی و محدودیتهای اجتماعی درحد «شعب ابی طالب» و یا به خاطر مسائل محدودیتها و مشکالت اقصادی در حد «اهل
صفه» در داراالسالم هم که باشد حاضر نشوند دین و ارزشهای اسالمی خود را به کفار و
دارالکفرها نفروشند؟
 در التزام به احکام شرعی و عمل کردن به اسالم و تطبیق شریعت در همین محل و روستا وشهر خوتان تا چه اندازه بر اساس مذهب مردم محل خودتان بستر سازی کرده اید تا همین
مسلمین هم مذهب شما خواهان اجرای احکام و حدود شرعی و تطبیق قانون شریعت هللا در
مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و امنیتی باشند؟
به این شکل با کمی تعقل متوجه می شویم که « :إ ان ا
َّللاَ الَ یُغَی ُر َما بقَ ْوم َحتاى یُغَی ُرواْ َما بأَنفُسه ْم
(رعد )11/در حقیقت ،خدا حال قومى را تغییر نمى دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند» .زمانی که
شما هنوز با اینهمه امکانات داراالسالم نتوانسته اید جامعه ی خود را از لحاظ «ساختاری» بر اساس
مذهب اهل سنتی خودتان تغییر دهید و هیچی در دست نداری و هیچی نیستی و طبق قاعده ی « :فاقدُ
الشيء ال یُعطیه» كسى كه ندارد چگونه ببخشد؟! اصالً با چه پشتوانه ای باید ادعای بخشش کند؟ تو
خودت هنوز نتوانسته ای یک محله یا ده و یک شهر را با اینهمه امکاناتی که در اختیار داری بر اساس
مذهب خودت رهبری و مدیرت کنی آنوقت ادعای ریاست جمهوری و حتی اصالح عقاید شیعه و
داراالسالم ایران را دارید در حالی که خودت و جامعه ات به انواع مفاسد عقیدتی و رفتاری
سکوالریستها آلوده و منحرف و فاسد شده است؟ یعنی قرار نیست بیدار شوید؟
اینها راهکارهای بنیادین و کاربردی و شیوههای عملیاتی و ملموس اصالح اجتماعی و فرهنگی و
تربیتی و آموزشی جهت بهبود وضعیت جامعه بر اساس مذهب اهل سنتی خودماست که ،در راستای
انطباق بیشتر با دستورات شریعت هللا ،و تصحیح ،تقویت و تعمیق بنیههای دینداری مؤمنانه ،به اهل
سنت ما کمک می کند که در قانون داراالسالم ایران هم به آن تصریح شده است ،و هر گونه فعالیتی از
این کانالها از حمایت قدرت حکومتی و نظامی داراالسالم نیز برخوردار است.
وب إلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللا ُه ام َوب َح ْمدكَ  ،الَ إلَهَ إالا أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر (( )17جمهوری اسالمی ایران (( ))10قسمت )42
در اسالم طی کردن این مسیر اصالح و جامعه سازی تحت عنوان «تزکیه» از آن یاد شده است ،تزکیه
شخص و جامعه با قانون شریعت هللا " .تزکیه از لحاظ لغوی به معنی پاکی و اصالح و برکت و
رشد" 229آمده است و در اصطالح تزکیه یعنی پاکی و اصالح و رشد نفس با قانون شریعت هللا و
احسان 230و فقه باطن بر اساس قانون شریعت هللا تعالی .هللا تعالی میفرمایدُ :ه َو الاذی َب َع َ
ث فی ْاْلُمیینَ
ض َال ٍل
َر ُ
َاب َو ْالح ْک َمةَ َوإن کَانُوا من قَ ْب ُل لَفی َ
علَیْه ْم آ َیاته َویُزَ کیه ْم َویُ َعل ُم ُه ُم ْالکت َ
سوالً م ْن ُه ْم یَتْلُو َ
ین (جمعه )2/خدا کسی است که از میان بیسوادان امی پیغمبری را برانگیخته است و به سویشان
ُّمب ٍ
روانه کرده است ،تا آیات خدا را برای ایشان بخواند ،و آنان را تزکیه و پاک بگرداند .وبعد بدیشان
کتاب (قرآن) و شریعت و حکمت را میآموزد  .آنان پیش از آن تاریخ واقعا ً در گمراهی آشکاری بودند
.
اصالح و تزکیه ی جامعه از طریق تطبیق شرایط زندگی با قانون شریعت هللا و ارزشهای اسالمی و
بازگرداندن هویت اسالمی به مسلمین و یاد دادن روش صحیح صحیح زندگى فردی و اجتماعی و
حکومتی بر اساس قانون شریعت هللا است ،و «موانع تزکیه» یعنی تمام گناهان و اموری که مخالف
قانون شریعت هللا تعالی باشند .آیا برای پایان دادن به این سرگردانی ها و گمراهی ها و و آلودگی های
عقیدتی و رفتاری و برای اصالح در جامعه و پاک کردن و رشد دادن و از بین بردن «موانع تزکیه»،
راهی غیر از قانون شریعت هللا و آیات هللا تعالی برای مومنین و مدعیان اهل سنت وجود دارد؟ اگر
مدعیان سنی بودن راهی غیر از این را رفتند آیا ربطی به اهل سنت و مذهب رایج در میان مردم محل
خود دارند؟
پیامبران و سرمذهبهائی که ادعای پیروی از آنها را دارید با چه چیزی به اصالح در جامعه پرداخته
اند؟ برو نگاه کن؛ هم قرآن هست و هم تمام آثار سرمذهبهای شما .آیا برای اصالح جامعه ابزاری غیر
از قانون شریعت هللا و غیر از بیناتی از سوی هللا را انتخاب کرده اند؟ هود علیه السالم می گوید  :قَا َل
سنا ً (گفت :ای قوم من! اگر من دلیل
یَا قَ ْوم أ َ َرأ َ ْیت ُ ْم إن ُکنتُ َ
ى بَینَ ٍة من اربی َو َرزَ قَنی م ْنهُ ر ْزقا ً َح َ
علَ َ
آشکاری از پروردگارم داشته باشم و از خود بر من رزق نیکو رسانده باشد ،به من بگوئید ( آیا
میتوانم شما را از شرک در قانون گذاری و ...نهی ننمایم ؟ )) َو َما أُریدُ أ َ ْن أُخَالفَ ُ
ع ْنهُ
ک ْم إلَى َما أ َ ْن َها ُک ْم َ
( من نمیخواهم شما را از چیزی باز دارم و خودم مرتکب آن شوم( .چون همین نهی نکردن و تسلیم

 229لسان العرب)36/3 :
 230از رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم پرسیدِ شد که احسان چیست؟ در پاسخ فرمودند :احسان آن است که خدا را چنان بپرستی که گویی او
را میبینی و اگر این حالت به تو دست ندهد چنان باشی که او تو را بیند( .بخاری ،-4777:مسلم)5-9:

صالَ َح َما ا ْست َ َ
ط ْعتُ َو َما
قوانین سکوالریستی موجود شدن هم باز نافرمانی هللا است)) إ ْن أُریدُ إالا اإل ْ
یب (هود 88/من تا آنجا که میتوانم جز اصالح نمیخواهم ،و توفیق
علَیْه ت ََو اک ْلتُ َوإلَیْه أُن ُ
ت َْوفیقی إالا بالِل َ
من هم جز با خدا نیست .تنها بر او توکل میکنم و فقط به سوی او برمیگردم .
پس اصالح «کفار6گانه» ی آشکار و حتی دارودسته ی منافقین تنها با قانون شریعت هللا « بَینَ ٍة من
اربی » صورت می گیرد 231و زمانی هم که خطاب به مومنین گفته می شود :إنا َما ْال ُمؤْ منُونَ إ ْخ َوة ٌ
صل ُحوا بَیْنَ أَخ ََو ْی ُ
ک ْم َواتاقُوا ا
َّللاَ لَعَلا ُک ْم ت ُ ْر َح ُمونَ (حجرات )10/فقط مؤمنان برادران همدیگرند ،پس میان
فَأ َ ْ
برادران خود صلح و صفا برقرار کنید ،و از خدا ترس و پروا داشته باشید ،تا به شما رحم شود؛ باز
در میان مومنین و داراالسالم هم اصالحگری تنها بر اساس قانون شریعت هللا تعالی است.
حاال نگاه کن عده ای به جای توحید و قرآن و قانون شریعت و دستورات هللا تعالی چه چیزی را برای
شما جایگزین کرده اند؟ نژاد و قومیت؛ آنوقت این نژاد از چه کانالی به آنها رسیده است؟ واقعا ً برای
اهل سنت فاجعه است.
چون از این کانال بسیار به مومنین ظلم شده است و ما در طول این یک قرن گذشته شاهد جنایات
وسیعی از کانال ملی گراها و ناسیونالیستها که تماما ً سکوالر بوده اند کشیده ایم در چنین وضعیتی الزم
است که بدی های این ظالمین را به زبان بیاوریم تا تمام کسانی که در این ظلم آشکار شرکت دارند
َّللاُ ا ْل َج ْه َر
ب ا
بفهمند که چه هستند هست و در چه جایگاهی قرار گرفته اند .هللا متعال می فرمایند :اال یُ ِح ُّ
وء ِمنَ ا ْل َق ْو ِل ِإ اال َمن ُ
ع ِلی ًما (نساء ،)148/خداوند دوست ندارد (که افراد بشر
س ِمیعًا َ
س ِ
َّللاُ َ
ِبال ُّ
ظ ِل َم ۚ َوكَانَ ا
پردهدری کنند و عیوب همدیگر را فاش سازند و) زبان به بدگوئی و گفتار زشت گشایند ،مگر آن کسی
که مورد ستم قرار گرفته باشد (که میتواند از شخص ستمگر شکایت کند و بدیهای او را بیان دارد و
او را دعا و نفرین نماید) و خدا شنوای (دعای مظلوم و) آگاه (از کار ظالم) است.
حاال ای کسی که به جای قانون شریعت هللا تعالی و فقه مذهبت و به جای امام حنفی و امام مالک و امام
شافعی و امام احمد بن حنبل و امام زید و سایر ائمه ی بزرگوار اهل سنت نژاد را قرار داده ای نگاه
کن منابع ما چون امام احمد و نسائی و دیگران از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم چه حقیقتی را در
مورد افراد نژاد گرا و ناسیونالیست روایت کرده اند،که به هر کسی که چنین به سوی جاهلیت دعوت
می کند باید گفته شود :برو آلت پدرت را گاز بگیر.
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اْلنجی ِل
 231نیز نگاِ کنید به سورِ مبارکه اْعراف آیه  : 1۵7الَّذینَ یَتَّبِعونَ َّ
ي الَّذي َی ِجدونَهُ َمكتوبًا عِن َدهُم فِي التَّوراةِ َو ِ
ي اْ ُ ِم َّ
الرسو َل ال َّنبِ َّ
َّ
َّ
ع ِن ال ُمنك َِر َویُحِ ُّل لَ ُه ُم َّ
َ
َ
َ
علی ِهم ۚ فالذینَ آ َمنوا بِ ِه
الطیِبا ِ
صرهُم َواْغَل َل التي كانَت َ
ض ُع َ
ع َلی ِه ُم الخَبا ِئثَ َویَ َ
ت َویُ َح ِر ُم َ
یَأ ُم ُرهُم بِال َمعروفِ َو َینهاهُم َ
عن ُهم إِ َ
نز َل َم َعهُ ۙ أ ُ ٰ
ولئِكَ ُه ُم ال ُمفلِحونَ .
َو َ
ع َّزروُِ َونَ َ
ور الَّذي أ ُ ِ
صروُِ َوات َّ َبعُوا الن َ
232
َّ
َ
َ
ِ
ُ
سلَّ َمَ « :م ْن ت َ َع َّزى ِب َعزَ اءِ ْال َجا ِه ِلیَّ ِة َفأ َ ْعضُوُِ ِب ِه َّن أ َ ِبی ِه َو ََل ت ُ َكنُّوا» رواِ البخاري في (اْدب المفرد) [1/963
و
ه
ی
ْ
ل
ع
هللا
ى
ل
ص
هللا
ل
و
س
ر
ل
ا
ق
َ َ ُ
ُ َ ِ َ َ
َ
بتحقیقي ]  ،والنسائي في (السنن الكبرى) ( ]8864[ )272/5و ( ]10812[ )242/6وفي (عمل الیوم واللیلة) [ ، ]976وأحمد في (المسند)

این سخن رسول صل هللا علیه وصلی است بله ،این یک واقعیت است هر چند تلخ؛ کسانی که قانون
شریعت هللا تعالی را کنار زده و با علم کردن نژاد گرائی و قومیت گرائی در واقع آلت تناسلی پدران
خود را که از آن کانال نژاد به آنها منتقل شده است را جایگزین قانون شریعت هللا تعالی و قرآن و
آنهمه صحابی و امام بزرگوار اهل سنت کرده اند که از کانال آنها این دین اسالم را به ما رسانده اند.
آیا برای کسی که ادعای اهل سنت بودن دارد جای شرم و ننگ نیست که چنین چیزی را جایگزین
توحید و قانون شریعت هللا و مذهبش کند و اهل سنت را به سوی آن دعوت کند؟
امام ترمذی از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد آنان که نسب را مایه ی افتخار می دانند روایت
می کند که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرمایند«:لَیَ ْنت َهیَ ان أ َ ْق َوا ٌم یَ ْفت َخ ُرونَ بآبَائه ْم الاذینَ َماتُوا …أ َ ْو
ع َلی ا
َّللا م ْن ْال ُج َعل الاذی یُدَهدهُ ْالخ َرا َء بأ َ ْنفه» 233کسانی که به پدران و نیاکان مرده ی خود
َلیَ ُکونُ ان أ َ ْه َونَ َ
افتخار می کنند ،به قومیت و نژاد خودشان افتخار می کنند ،باید از این کار دست بکشند و تمامش کنند،
و در صورتی که دست بردار نباشند ،نزد هللا تعالی از سوسکی که سرگین و کثافت را با بینی خود می
غلطاند ،پست تر خواهند بود.
متوجه شدید که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم چگونه این دعوتگران به سوی قومیت را معرفی می کند
و چگونه جایگاه آنها را نزد هللا تعالی پست تر از سوسکی که سرگین و کثافت را با بینی خود می
غلطاند نشان می دهد؟

( )136/5وابنه في (زوائد المسند) ( ، )136/5وابن أبي شیبة في (المصنف) ( ]19030[ )33/15أو ( ، ]37183[ )456/7وأبو عبید القاسم
بن سَلم في (غریب الحدیث) ( ]422[ )163/3و (( ]467[ )288/3ط مجمع اللغة العربیة)  ،والحربي في (الغریب) ( ، )919/3والطحاوي
في (شرح مشكل اْثار) [ ]3204و [ ، ]3207والهیثم بن كلیب الشاشي في (مسندِ) ( ، ]1499[ )374/3وابن حبان في [3153اْلحسان] أو
[ 736موارد]  ،والطبراني في (المعجم الكبیر) ( ، ]532[ )199-198/1والقطیعي في (جزء اْلف دینار) [ ، ]209وأبو نعیم في (معرفة
الصحابة) [ ، ]756والبغوي في (شرح السنة) ( ، ]3541[ )121-120/13والضیاء المقدسي في (المختارة) [ ]1242و [ ، ]1244والمزي في
(تهذیب الكمال) ( )330-339/19و ( )330/19النسائي في ((السنن الكبرى)) ( )8864واللفظ له ،وأحمد ( / )21234آلبانی  ،تخریج مشكاة
المصابیح  /4828شعیب اْرناؤوط :تخریج المسند  / 21236اْلباني  ،السلسلة الصحیحة / 269تخریج صحیح ابن حبان  / 3153ابن حجر
العسقَلني :تخریج مشكاة المصابیح  / 404/4اْلباني  :السلسلة الصحیحة / 538/1محمد اْمین الشنقیطي :أضواء البیان / 527/3السخاوي:
اْجوبة المرضیة / 623/2شعیب اْرناؤوط :تخریج المسند / 21233السیوطي :الجامع الصغیر / 629اْلباني :صحیح الجامع / 567أخرجه
أحمد ( ،)21271والنسائي في ((السنن الكبرى)) ( ،)10810والطبراني ( )534( )198/1باختَلف یسیر.
 233رواِ ابو داود 4۵17و ترمذی 39۵۵و بیهقی /آلبانی ،صحیح الترغیب  /29۶۵در سنن ترمذی به این شکل روایت شدِ .رسول هللا صلی
علَى َّ ِ
َّللا مِ نَ ْال ُج َع ِل َّالذِى یُ َد ْه ِدُِ
هللا علیه وسلم می فرماید :فرمود َ :ل َی ْنتَ ِه َی َّن أ َ ْق َوا ٌم َی ْفتَخِ ُرونَ ِبآ َبائِ ِه ُم الَّذِینَ َماتُوا ِإنَّ َما ُه ْم فَحْ ُم َج َه َّن َم أ َ ْو َل َی ُكون ََّن أَ ْه َونَ َ
ب.
اج ٌر َ
ع ْن ُك ْم ُ
اس ُكلُّ ُه ْم َبنُو آ َد َم َوآ َد ُم ُخلِقَ مِ ْن ت ُ َرا ٍ
ي  ،النَّ ُ
ي َوفَ ِ
َب َ
َّللا قَ ْد أ َ ْذه َ
ش ِق ٌّ
ع ِبیَّةَ ْال َجا ِه ِلیَّ ِة َوفَ ْخ َرهَا ِباْبَاءِ ِ ،إنَّ َما ه َُو ُمؤْ مِ نٌ ت َ ِق ٌّ
ْالخِ َرا َء ِبأ َ ْن ِف ِه ِإ َّن َّ َ
ترجمه  :جماعتی که به پدران خود بر دیگران فخر مینمایند و پدرانشان اکنون مردِ و به صورت زغال جهنم در آمدِ اند باید از این کار دست
بردارند و اَل آنان ازسوسکی که کثافت را به روی پوزِ اش بلند می کند کمتر خواهند بود .خداوند رنگ و اخَلق زمان جاهلیت و افتخار به
آباء و اجداد را ازشما دورساخته است هرکسی یکی از این دو حالت را دارد یا مسلمان است و پرهیزگار و یا گناِ کار است و نادرست .همه
مردم اوَلد آدم هستند و آدم هم از خاک خلق شدِ است.
سو ُل َّ ِ
ي
ع ْن ُك ْم ُ
صلَّى َّ
ابو داود هم به این گونه آوردِ  :قَا َل َر ُ
َب َ
ع َّز َو َج َّل قَ ْد أ َ ْذه َ
َّللا َ
َّللاُ َ
علَ ْی ِه َو َ
َّللا َ
عبِیَّةَ ْال َجا ِه ِل َّی ِة َ ،وفَ ْخ َرهَا بِ ْاْبَاءِ ُمؤْ مِ نٌ ت َ ِق ٌّ
س َّل َم  ،إِ َّن َّ َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ْ
علَى َّ ِ
َّللا مِ نَ ال ِج ْع ََل ِن التِي
اج ٌر َ
ي  ،أ َ ْنت ُ ْم بَنُو آ َد َم َوآ َد ُم مِ ْن ت ُ َرا ٍ
ع َّن ِر َجا ٌل فَ ْخ َر ُه ْم بِأق َو ٍام  ،إِنَّ َما ُه ْم فَحْ ٌم مِ ْن فَحْ ِم َج َهنَّ َم  ،أ ْو َلیَ ُكونُ َّن أ ْه َونَ َ
ب  ،لَیَ َد َ
َ ،وفَ ِ
ش ِق ٌّ
ت َ ْدفَ ُع بِأ َ ْن ِف َها النَّتِنَ
إن هللاَ َّ
آلبانی هم به این شکل روایت رو آوردِ َّ :
ب  ،مؤمنٌ
وفخرها باْباءِ ،
عبَّیَّ ِة الجاهلی ِة
عز وج َّل
أذهب عنكم ُ
آدم  ،وآد ُم من ترا ٍ
ُ
َ
َ
الناس بنو َ
َّ
َّ
َّ
ِ
عَلن ؛ التي تدف ُع ال َّنتنَ بأنفِها
ج
ال
من
هللا
على
لیكونن
أو
،
م
ن
جه
م
فح
هم
إنما
ل
برجا
نتهین أقوا ٌم یفتخرون
ي  ،لَ َی
ي،
أهونَ
ٌ
ٍ
ُ
ُ ِ
وفاجر شق ٌّ
تق ٌّ
َ

واقعیت هم همین است؛ نگاه کنید این ملی گرایان سکوالر چه چیزهائی را با خود حمل می کنند و به
مسلمین نشان می دهند؟ غیر از کفر و شرک و دروغ و کثافت و فساد و فحشاء مگر چیزی با خود
دارند؟ از تاریخ باستان تخیلی و غیر قابل استنادی که به قول قرآن « لَ ْه َو ْال َحدیث » سخنان پوچ و باطل
و بی ارزشی بیش نیستند مجموعه ای از داستانهای تخیلی و آداب و رسوم و رفتارهای ضد اسالمی را
جمع آوری کرده اند که چیزی هستند در مایه ی همان سرگین و کثافتی که سوسکها با خود حمل می
کنند که هللا تعالی در مورد این ادامه دهندگان منهج نضر بن حارث می گویدَ :ومنَ النااس َم ْن یَ ْشت َري
عذَابٌ ُمه ٌ
سبیل ا
ین (لقمان )6/در میان
َّللا بغَیْر ع ْل ٍم َویَتاخذَهَا ُه ُز ًوا ۚ أُو ٰلَئكَ لَ ُه ْم َ
لَ ْه َو ْال َحدیث لیُض ال َ
ع ْن َ
مردم کسانی هستند که خریدار سخنان پوچ و باطل و یاوهاند تا با چنین سخنانی ( بندگان خدا را )
جاهالنه از راه خدا منحرف و سرگشته سازند و آن را مسخره کنند .آنان عذاب خوار و رسوا کنندهای
دارند.
البته در کنار این باید دقت داشته باشیم که دفاع از قوم خود تا زمانی که در مسیر شریعت هللا باشند و
گناهکار نباشند و خودمان با این دفاع گناهکار نشویم یک ارزش است و فرق دارد با جایگزین کردن
نژاد به جای قانون شریعت هللا تعالی از کانال یکی از مذاهب دین سکوالریسم  .رسول هللا صلی هللا
شیرته ما لَم یأث َ ْم»  ،234بهترین شما کسی است که از
علیه وسلم می فرمایند« :خ ُ
عن َ
َیرک ُم ال ُمداف ُع َ
ع َ
عشیره و قوم خود دفاع کند ،به شرط آن که با این کار مرتکب گناهی نشود.
ما کاری به طرفداران احزاب سکوالر که رسما ً خود را سکوالر می نامند و برای قومیت گرائی
دعوت می دهند و در نقش سوسکهای کثافت کش نقش بازی می کنند و آلت پدرانشان را جایگزین
قانون شریعت هللا و منهج اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه و سلم و فقه و مذاهب تمام ائمه ی مورد
پذیرش اهل سنت کرده اند نداریم ،حساب اینها جداست؛ اما هر شخصی که خود را مسلمان و پیرو
فالن مذهب اسالمی بنامد و  -1آگاهانه  -2عمدا ً  -3به میل خودش در امور اجرائی جامعه بر اساس
قانون شریعت هللا تعالی و مذهب مورد ادعایش عمل نکند بدون شک مفسدی از دارودسته ی منافقین و
سکوالر زده هاست که با آنکه نقابی اسالمی بر چهره زده و در اعمالی ادای مسلمین را در می آورد
اما در واقع همان اهداف سکوالریستها(مشرکین) را دنبال می کند هر چند ادعای اصالح طلبی در
داراالسالم و جوامع ختلف اسالمی را نیز داشته باشدَ :وإذَا قی َل لَ ُه ْم الَ ت ُ ْفسد ُواْ فی اْل َ ْرض قَالُواْ إنا َما نَحْ ُن
صل ُحونَ (بقره )11/هنگامی که بدیشان گفته شود :در زمین فساد و تباهی نکنید .گویند  :ما
ُم ْ
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اصالحگرانی بیش نیستیم  .أَال إنا ُه ْم ُه ُم ْال ُم ْفسدُونَ َولَکن الا یَ ْشعُ ُرونَ (بقره )12/هان ! ایشان بیگمان
فسادکنندگان و تباهیپیشگانند ولیکن پی نمیبرند .
اگر راست می گوئید که تابع قانون شریعت هللا بر اساس مذهب مردم خودت هستی و قصد اصالح
انحرافات عقیدتی و رفتاری در داراالسالم را دارید باید ابتدا از کانال این مسائل منهجی و بر اساس
مسلمات مذهب خودت فرهنگ سازی و روشنگری کنید ،و شک نداشته باش تا زمانی که این مرحله
را پشت سر نگذاری و تا زمانی که این مرحله را طی نکرده ای بقیه ی موارد یا اصالً تحقق پیدا نمی
کنند یا اینکه بسیار ناهمگون و التقاطی شکل می گیرند که با منهج صحیح اسالمی سازگاری ندارند.
در داراالسالمی که به شما قدرت حکومتی داده است یک جامعه ی مسلمان نشین با انواع افکار و
عقاید و رفتارهای جاهالنه در جلو دست شماست ،از چنین جامعه ی تصفیه نشده و اصالح نشده ای
نمی توان انتظار عقاید و رفتارهای شرعی داشت ،و اصالح این جامعه ی آلوده شده ی به افکار مادی
سکوالریستها ،هرگز به یک باره و عجوالنه و بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی قابل تغییر
نیست؛ و باید همان روش «تدرج» را با صبر ،و تحمل نامالیمات ،و از کانالهای شرعی موجود به
کار گرفت ،و کسانی که توان تحمل چنین مسیری را در داراالسالم ندارند معموالً یا روش مسلحانه را
درپیش می گیرند که انحرافی آشکار و به بیراهه رفتن انرژی ها را در پیش می گیرند ،یا کناره گیری
می کنند و سبک ُ
غرزنهای خودبزرگ بین با شعارهای کلی و دل خوش ُکنَک را انتخاب می کنند.
اگر مومنی « َحفی ٌ
علی ٌم» در مذهب اسالمی مردم خودت هستی و اینهائی که بر شوراها و حلفها و
ظ َ
سندیکاها و سایر امور اداری و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی جامعه «بر اساس مذهبت» نیستند تا
چه اندازه مبارزه ی به «روز شده» و «امروزین» کرده ای که اینها را به عنوان «موانع تزکیه» ی
جامعه ات برداری؟ اصالً وارد میدان مبارزه شده ای یا با بی تفاوتی و عدم مسئولیت و وظیفه ،از دور
نظاره گر اینهمه انحراف و مفاسد آشکار هستی و تنها ُ
غر می زنی و در عوض اینهمه توقع بزرگ
بزرگ هم داری؟
کسانی که خودشان تابع قانون شریعت هللا نباشند و با قانون شریعت هللا تعالی به فقه باطن دست پیدا
نکرده باشند و ادعای اسالمی بودن و اصالح هم داشته باشند ،اگر صدها انجمن و جماعت با هزاران
نفر پیرو با ادعاهای بزرگ داشته باشند و صدها کنفرانس و همایش بگیرند باز این زحمات آنها آنگونه
که باید مطلوب باشد نتیجه نداده و مثمر ثمر واقع نمیشوند .چرا؟
 چون خود اشخاص با قانون شریعت هللا تزکیه و رشد نکرده اند و افکار و سخنان و رفتارهایآنها را قانون شریعت هللا هدایت نمی کند و شخص مسلمان نتوانسته است خود را از درجه

مسلمین عادی به درجه ی مومنین ارتقاء دهد بلکه کل تالش این گروهها و احزاب و دسته ها
به اصالح دیگران است .هللا تعالی ابتدا به خود شخص مومن امر می کند که  :یَا أَیُّ َها الاذینَ
ض ال إذَا ا ْهتَدَ ْیت ُ ْم إلَى َّللا َم ْرجعُ ُک ْم َجمیعا ً فَیُنَبئ ُ ُکم ب َما ُکنت ُ ْم
س ُک ْم الَ یَ ُ
ض ُّر ُکم امن َ
آ َمنُواْ َ
علَ ْی ُک ْم أَنفُ َ
ت َ ْع َملُونَ (مائده )105/ای مؤمنان! مواظب خود باشید .هنگامی که شما هدایت یافتید گمراهی
گمراهان به شما زیانی نمیرساند ،بازگشت همه شما به سوی خدا است ،و شما را از آنچه
میکردهاید آگاه میسازد .و بعد به همین مومن امر می کند که قول و عملش یکسان باشد :یَا
أَیُّ َها الاذینَ آ َ َمنُوا ل َم تَقُولُونَ َما َال ت َ ْفعَلُونَ (صف )2/ای مؤمنان ! چرا سخنی ( به دیگران )
میگوئید که خودتان برابر آن عمل نمیکنید ؟ « َکب َُر َم ْقتا ً عندَ ا
َّللا أَن تَقُولُوا َما َال
ت َ ْف َعلُونَ »(صف )3/اگر سخنی را بگوئید و خودتان برابر آن عمل نکنید  ،موجب کینه و خشم
عظیم خدا میگردد  .آیا کسی که جزو مومنین نباشد و بعد هللا از او کینه و خشم داشته باشد می
تواند در جامعه تحولی ایجاد کند که مورد رضایت هللا است؟
-

چون مومنین از قدرت حکومتی برخوردار نیستند و در جوامعی هم که می توانند قدرت
حکومتی را به دست بیاورند فریب شیطان و یاران شیطان را خورده و عمالً با کناره گیری از
چنین منبع قدرتی در راه دعوت و اصالح مانع تولید می کنند و به طول عمر مفاسد و جوالن
دادن مفسدین کمک می کنند.

فراموش نکنید اینجا داراالسالم است نه یکی از دارالکفرهای سکوالر؛ در اینجا تنها شما تبلیغ نمی
کنید بلکه از قدرت نظامی و حکومتی داراالسالم نیز برخوردارید و شما با پشتوانه ی چنین قدرت
حکومتی می توانید برنامه های اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و اقتصادی و ...خودتان را به پیش
ببرید و شک نداشته باشید که به قول عمربن خطاب و عثمان بن عفان رضی هللا عنهما « :ا
ع
إن هللاَ َیزَ ُ
ع بالقرآن» 235خداوند با قدرت حکومتی ،کاری را به انجام میرساند و از کارهائی
سلطان ما ال َیزَ ُ
بال ُّ
جلوگیری می کند ،که به وسیله ی قرآن جلوگیری نمی شوند و با قرآن این کارها را به انجام
نمیرساند 236.اگر شما دوری کنید چگونه می خواهید از این قدرت حکومتی با اینهمه نهاد و شورا و
 ...که دارد استفاده کنید؟
یعنی واقعا ً توهم به سرتان زده که تنها با سخن گفتن بدون پشتوانه ی قدرت حکومتی می توانید در
برای مفسدینی چون سکوالریستها (مشرکین) و دارودسته ی منافقین به حرکت اصالحگری که مطلوب
شریعت است دست پیدا کنید؟ یعنی واقعا ً چنان توهمی به سرتان زده که خود را در علم و حکمت و
 235ان کثیر (أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى774 :ه ).البدایة والنهایة جلد2ص13؛ داراحیاء
التراث العربی –ابن تیمیه و آلبانی این سخن را در کتب خود ذکر کردِ اند.
 236ابن اَلثیر في جامع اَلصول می آورد« :مایزع الناس السلطان اكثر مما یزعهم بالقرآن» آنقدر كه یك حاكم میتواند مردم را به سوي حق
بكشاند و اموری را اجرا یی كند قرآن نمی كند

مصلحت شناسی و غیره باالتر از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می دانید یا اینکه مشکل جائی دیگر
است و با اسالمی ناقص و خالی از «4معنی و مفهوم دین» خود را با سکوالریسم سازگار کرده و در
جبهه ی کفار سکوالر جهانی و دارودسته ی منافقین قرار گرفته اید و دارید شعار می دهید و عوام
فریبی می کنید و با شعارهای ملی گرایانه و سوء استفاده از اختالفات مذهبی برای خود گله جمع می
کنید و خود را با وضع موجود سازگار کرده اید؟!!
یا در چنین مسیری هستید یا در مسیر برادران نامتعادل و نامیزان ما که شناختی بر منهج صحیح اهل
سنت ندارند و از وحدت آگاهانه و هدفمند و حرکتی از کانال «3ابزار» آگاهی ندارند و در مسیر تک
روی و تفرق و گروه بازی و خشونتهای زبانی و فیزیکی غیر شرعی بر جامعه قرار گرفته اند که
ثمره ای جز تولید مصیبت و مانعی دیگر بر مصیبتها و موانع موجود مسلمین و ثمره ای جز هدر
دادن انرژی جهادی و اصالحگری مومنین و خدمت به اهداف دشمنان نداشته اند.
شک نکنید اگر شما مومن باشید و در جامعه موفق شوید که مومنینی تربیت کنید باز با هنجار شکنهائی
سروکار خواهید داشت که در برخورد با این هنجارشکنها نه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و نه آنهمه
صحابه نتوانسته اند با آیات قرآن و آنهمه حدیث و نصیحت آنها را رام کنند و شما نیاز مبرمی به قدرت
حکومتی دارید ،این بخش که مصالح افراد و یا عموم جامعه را زیر پا می گذارند تنها زبان زور را
متوجه می شوند و هزاران آیه و حدیث و نصیحت دلسوزانه نمی تواند جلو آنها را بگیرد که دست از
مفاسد عقیدتی و رفتاری و ظلم و هنجار شکنی بردارند.
غیر از دارالکفرهای سکوالر که تحت هیچ شرایطی تسلیم قوانین شریعت هللا نمی شوند ،در داراالسالم
نیز کسانی وجود دارند که اگر بدانند انجام گناه و تخلف جریمه ای به دنبال ندارد و یا جریمه ی کمی
دارد و کسی نیست که با زور جلو آنها را بگیرد ،به راحتی دچار گناه می شوند و قوانین شریعت هللا را
نادیده می گیرند و دچار تخلف و جرم می شوند ،حتی قوانینی در اخالق عمومی مثل قوانین راهنمائی
و رانندگی را نیز نادیده می یگرند و دچار تخلف می شوند.
به همین دلیل هر دعوتگری نیاز دارد که از قدرت حکومتی جهت اصالح برخوردار باشد و جامعه به
گونه ای نباشد که عده ای به خنثی سازی تالشهای دعوتگران و از بین بردن قبح گناه اقدام کنند و حتی
فجایعی چون لت کوب کردن امام شافعی رحمه هللا و امثالهم صورت گیرد .دعوتگر چه رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم باشد که در ابتدا از حمایت شمشیرهای بنی هاشم برخوردار بود و بعدها از حمایت
قدرت حمایت نظامی و حکومتی داراالسالم برخوردار شد ،و چه هر یک از ادامه دهندگان راهش

باشند ،بدون شک نیاز به پشتوانه ی قدرت نظامی دارند و بدون این ،دعوت در مسیر عادی و کامل آن
به پیش نخواهد رفت.
در شریعت هللا تعالی قاعده بر این است که مسلمین گناه را به خاطر حفظ ایمان و قیامت خود و نجات و
حفظ از عذاب در قیامت و باال بردن درجات خود در بهشت انجام ندهند نه صرفا ً به خاطر ترس از
مجازات دنیوی .اما دسته هائی وجود دارند که با وجود آگاهی اما عمدا ً و به میل خودشان مسیر جرم و
گناه را انتخاب می کنند و تنها با قدرت نظامی و زور می توان جلو آنها را گرفت تا بتوان جریان
اصالحگری را به آن شیوه ای که در شریعت آمده به پیش برد.
باید خدمت همه عرض کنم که توسعه سیاسی رایج فقط یک ساحت را پوشش میدهد و جریان
اصالحطلبی در تمامی ساحتها حرفی برای گفتن دارد ،و دارودسته ی منافقین با ذکر و برجسته
کردن و بزرگنمائی موانعی که از کانال مذاهب تعریف شده ی اهل سنت در قانون اساسی داراالسالم
برداشتنی هستند و تنها نیاز به اراده و صبر و پشتکار و آگاهی به روشهای مبارزه ی به روز شده
دارد ،مردم را به سکوالریسم و دموکراسی سکوالریستها دعوت می دهند؛ اینها این مفاسد را  -که
عامل تولید اکثریت مطلق این مفاسد خود آنها و احزاب سکوالر هستند  -را عاملی برای کناره گیری و
نظاره گر بودن مومنین و ابزاری برای دعوت عوام ناآگاه از شریعت به یکی از مذاهب سکوالریسم و
دموکراسی آنها کرده اند؛ و این در حالی است که در سیستم دموکراسی قانون اساسی و قدرت حکومتی
سکوالر از این مواردی که ما به عنوان مانع از آنها یاد می کنیم حمایت می کند و هرگز تا زمانی که
حاکمیت سکوالریستی وجود دارد برداشتنی نیستند !!.اما می بینیم که دارودسته ی منافقین مردم را به
مشارکت در بازی های سیاسی چنین حاکمیتهای سکوالری دعوت می دهند.
آیا متوجه هستی که با کناره گیری و سکوت و نظاره گر بودن و حتی با برجسته کردن این انحرافات
اجرائی و مشارکت در جبهه جنگ روانی بر علیه داراالسالم ،خود شما نیز همکار دارودسته ی
منافقین و سایر دشمنان داراالسالم شده اید؟ و دقیقا ً مثل همان سرگردانانی که بعضا ً در مبارزات
انقالبی و حرکت به سوی تشکیل حکومتی اسالمی شورائی حضور داشتند اما امروز در صف غالة
روافض داراالسالم و انقالب ایستاده اند و برای منافع دشمنان داراالسالم یقه چاک میکنند ،عمل می
کنید؟ آیا تجربیات داراالسالم عصر خلفای راشدی چون عثمان بن عفان رضی هللا عنه و علی بن ابی
طالب رضی هللا برای ما کافی نیست؟ چه رسد به آنهمه تجربیات تلخ و خونین چند قرن داراالسالمهای
پس از آنها تا کنون.

در داراالسالم با آنکه عده ای به دلیل وجود نارسائی ها و حتی فساد برخی از مسئولین که از خطبای
مساجد تا اعضای شوراهای مختلف و انجمنهای مردم نهاد و سندیکاها شروع می شود تا به سایر
نهادهای دولتی می رسد دچار نوعی دلسردی شده اند ،گاه رویاهای غیر عملی برای داراالسالم را در
سر می پرورانند؛ اما حقایق تاریحی و واقعیت وضع موجود به همه فهمانده است که اداره ی
داراالسالم بر اساس هر یک از مذاهب اسالمی – با وجود نقصهائی که دارد -از هر بدیل کفری
دیگری می توان به صورت هماهنگ و سیستماتیک جهان بهتری را برای مسلمین به ارمغان بیاورد،
و مسیر حرکت در داراالسالم اصالح کردن ساختاری جامعه است نه متالشی کردن آن به خاطر
جایگزینهای خیالی و تجربه شده ای که هیچ تناسبی با قانون شریعت هللا ندارند و با صدها حاکم فاسد و
ظالم جهانی و منطقه ای و محلی آزمایش خود را پس داده اند.
ای مومنین  :همه ی ما می دانیم که در هیچ کشور سکوالری هیچ یک از ما نمی توانیم در امور
شوراها و سندیکاها و انجمنهای مردمی و در کل در اداره ی زندگی محلی خود بر اساس مذهب
خودمان قانون تعیین کنیم و بر اساس مذهب خودمان عمل کنیم ،اما شما در داراالسالم ایران در تمام
امور مذهبی خود و در اداره ی تمام امور شوراهای محلی خود بر اساس مذهب خود و در تمام
دادگاههای خانواده و امور متعلق به مذهب و امور مدنی خود در داراالسالم ایران آزادید و تمام
اختالفات هم در همین مسائل است ،یعنی اکثریت مطلق اختالف شما با شیعه جعفری در مواردی است
که در این موارد شما استقالل کامل دارید ،و قانونی نیست که شما را مجبور به کنار نهادن مختصات
مذهبی خودتان و مجبور به تبعیت از مذهب شیعه کند  ...یعنی شما هر کاری شرعی در جامعه ی
خودت انجام دهی برای خودت و هم مذهبهایت است و در واقع داری برای مذهب خودت تالش می
کنی اما با پشتوانه و قدرت نظامی و حکومتی داراالسالم در برابر سکوالریستهای جهانی و محلی و
دارودسته ی منافقین محلی و سایر دشمنان هللا و خودمان که تنها از این قدرت نظامی می ترسند،
اعداد و آمادگی بزرگ و قدرت نظامی بزرگ در انجام فریضه ی ترساندن این دشمنان که هللا تعالی
می فرمایدَ « :و أَعد ُّوا لَ ُه ْم َما ا ْست َ َ
عد اُو ا
عد اُو ُک ْم َو آخَرینَ
َّللا َو َ
ط ْعت ُ ْم م ْن قُ او ٍة َو م ْن رباط ْال َخیْل ت ُ ْرهبُونَ به َ
م ْن دُونه ْم ال ت َ ْعلَ ُمونَ ُه ُم ا
َّللاُ یَ ْعلَ ُم ُه ْم »(انفال )60/از کانال قدرت نظامی و حکومتی داراالسالم صورت
ب إالبه فَ ُه َو َواجب»
الوا ُج ُ
می گیردَ «.ماالیت ُّم َ
پس چرا از مستی ناشی از رسانه های کفار و دارودسته ی منافقین به هوش نمی آئید و بیدار نمی
شوید؟ غیر از «داراالسالم» در کجای دنیا تو شافعی یا حنفی یا مالکی و حنبلی و زیدی می توانی بر
اساس فقه خودت امور داخلی خودت را بچرخانی؟ غیر از «داراالسالم» در کجای دنیا این قدرت

حکومتی به فقها و مجتهدین و علمای اهل فقه و شریعت داده شده است که در تطبیق قانون شریعت هللا
بر ملت خود از پشتوانه ی قدرت حکومتی برخوردار باشند؟
چرا خودت را گم کرده ای؟ چرا وضع موجود را نمی بینی؟ تا کَی قرار است با عینک کفار سکوالر
جهانی و سکوالریستهای مرتد محلی و دارودسته ی منافقین داخلی به «داراالسالم» خودت نگاه کنی؟
با چه مجوز شرعی چنین فرصت تاریخی بی نظیری را از دست می دهی؟
تمام تالش «کفار6گانه»ی آشکار این بوده که دستاوردهای مومنین چه در زمان رسول هللا صلی هللا
علیه وسلم و چه در عصر صحابه رضی هللا عنهم اجمعین و چه در سایر داراالسالمها و از جمله این
داراالسالم ایران را با شبهات خاص خود زیر سوال ببرند ،و در داراالسالم و حتی خارج از
داراالسالم دسته ای بدبین و دسته هائی میان خوف و رجا تولید کرده اند که تنها رخدادهای بر اساس
شریعت هللا می تواند این دسته ی اخیر را به قطعیت برساند اگر جزو مومنین باشند.
این داراالسالم در ایران :
 برای اولین بار بعد از خلفای راشدین «والیت مجتهد» یا والیت فقیه را زنده کرد و در جامعهتطبیق داد.
 برای اولین بار بعد از خلفای راشدین شوراهای اسالمی را دوباره زنده کرد که اولین مشخصهعلَى م ْن َهاج النُّب اُوة» است
ی اصلی «خ َالفَةٌ َ
 برای اولین بار بعد از خلفای راشدین نظارت عمومی را بر تمام نهادهای حکومتی و رهبریتعلَى م ْن َهاج النُّب اُوة» است
داراالسالم زنده کرد که دومین مشخصه ی اصلی «خ َالفَةٌ َ
 برای اولین بار بعد از چند قرن از صفویه تا کنون مذاهب معروف به اهل سنت را در ایرانقانونا ً رسمی اعالم کرد و در امور داخلی آنها به آنها آزادی و استقالل داد و با قدرت حکومتی
از فعالیتهای آنها بر اساس مذاهب تعریف شده در قانون حمایت کرد .حمایتی که هم اکنون در
هیچ یک از کشورهای رسمی حاکم بر مسلمین نمی شود چه رسد به سایر دارالکفرهای
اروپائی و آمریکائی و روسی و چینی و آفریقائی و غیره ،و اگر حمایتی غیر از حمایت
داراالسالم ایران وجود دارد تنها در امارتهای کوچک اسالمی است و حمایت آنها نیز تنها از
مذهب و تفسیر خاص خودشان است نه از فقهای سایر مذاهب اسالمی.
سائلینَ » و دنبال روندگان علم و دانش و فقه اسالمی
 برای اولین بار حق معلومی که برای « ادر مال مسلمین وجود دارد و باید به آنها پرداخت شود به یکسان به آنها داده شد 237.و عالوه
ف َو ِإ ْخ َو ِت ِه آ َیاتٌ لِلسَّا ِئ ِلینَ (یوسف )7/در (سرگذشت) یوسف و برادرانش دَلئل و نشانههائی (بر قدرت خدا و مرحمت
َّ 237ل َق ْد کَانَ ِفی یُو ُ
س َ
او به بندگان باایمانش ) است برای کسانی که پرسندگان (و مشتاقان آگاهی) از آن میباشند .و ابن کثر در مورد آیه ی « َوأ َ َّما السَّا ِئ َل فَ ََل ت َ ْن َه ْر»

بر آن طلبه ها و مالها و ائمه ی مساجد فرقه های معروف به اهل سنت از حقوق ماهیانه ی
(کم یا زیاد) و بیمه و مدارکی جهت ادامه تحصیل در سایر نهادهای علمی و ...برخوردار شدند
و...
داراالسالم ایران در چنین مسیری در حرکت است و از آنجایی که :
 شیعیان از مرده ها تقلید نمی کنند و تابع مجتهدین زنده هستند و هم اکنون مجتهدین ایران وحکومت آن در جایگاه رهبری اکثریت قاطع گروههای شیعی دنیا قرار گرفته اند،
 و شیعیان جهان در پیروي مذهبي به قومیت اهمیتي نميدهند و بر این اساس از نظام مذهبيحاكم بر ایران پیروي ميكنند،
در این صورت ،اصالحگری از کانال شوراها و نهادهای دولتی و سایر ارگانها و سازمانهای
مردم نهاد در واقع تالش جهت خدمت به مذهب خود ،و تقویت جریان «قرآن معیار» و وحدت گرا و
شریعت گرای کنونی حاکم بر داراالسالم ایران ،و تضعیف و پایان دادن به جوالن غالتی است که هم
اکنون تحت عنوان «شیعیان انگلیسی» شناخته شده اند و قرنهاست شیعه ی جعفری و تمام مسلمین را
به زانو در آورده اند ،و قرنها پیش ائمه ی جعفری ،و همگام با آنها تا کنون ،سایر ائمه ی مذاهب
معروف به اهل سنت به نابودی عقاید و رفتارهای فاسد غالة و منحرفین ،و لو بدست كسي دیگر ،امید
بسته اند.
در این صورت وجود داراالسالم ایران  238نه تنها کمک به تکامل این روند قرآن گرائی و شریعت
گرائی براساس منابع منطبق و همخوان با قرآن در میان شیعیان دنیاست ،بلکه بازگشت به «والیت
مجتهد» و حکومت شورائی و کانالهای متعددی که جهت «اصالح» و «اتحاد» و «وحدت» اسالمی به
وجود آورده فرصتی تاریخی است که قرنها مسلمین انتظارش را می کشیدند.
با وجود تالشهای دولت و حکومتهای مختلف داراالسالم ایران ،اما مانع اساسی در راه اصالح،
خود مردمی هستند که به انواع بیماریهای عقیدتی آلوده شده اند .این مردم گاه به آسانی حول محور
شعارهای ملی گرایانه ،اقتصادی ،آزادیهای سیاسی سکوالریستی و ...جمع و یکصدا می شوند؛ اما
همین مردم در برابر کسانی که سعی دارند توهمات ،خرافات و بدعتهای عقیدتی و رفتاری آنها را بر
اساس مسلمات مذهب خودشان اصالح کنند مقاومت نشان می دهند ،و عالوه بر آنکه حاضر نیستند
سخنان این اصالحگران را بشنوند بلکه در جنگی روانی و گاه فیزیکی این رهبران اصالح طلب را

(ضحی )10/می گوید ( :وأما السائل فَل تنهر ) أي  :وكما كنت ضاَل فهداك هللا  ،فَل تنهر السائل في العلم المسترشد  / .امام بغوی می گوید :
وروي عن الحسن في قوله  " :أما السائل فَل تنهر "  ،قال  :طالب العلم / .
 238با تمام نواقص و ایراداتی که مثل سایر امارتهای اسَلمی و سایر حکومتهای جهان بر آن وارد است

مورد حمله قرار داده و یا سعی می کنند آنها را با انواع دروغها و شبهات در انزوا قرار دهند.
این مردم آلوده شده حاضرند به آسانی جهت مبارزه با یک دشمن خارجی هرچند فرضی هم باشد متحد
شده و وارد عمل شوند اما در جنگ با دشمن درونی خود که واقعیتی انکار ناپذیر است با طیفهائی
مواجه ميشویم كه در مقابله با این حركت جبهه می گیرند ،و دعوت مخلصانهاي كه بر اساس مسلمات
مذهب خودشان و صرفا براي آزاد سازي آنها از محنتي است كه بدست خود گرفتار آن شدهاند ،را رد
می کنند.
ما سالهاست در ایران تجربه کرده ایم که در میان مذاهب معروف به اهل سنت و شیعیان جعفری،
اولین مانع در برابر اصالحات ،خود مردم بوده اند ،سپس حکومتها؛ این مانع همیشه در طول تاریخ
در برابر تمام پیامبران و اصالح طلبان وجود داشته است .به همین دلیل تغییر در زمینه ی درونی و
عقیدتی ،بر خالف تغییر در شرایط مادی زندگی ،بسیار کند ،پرمشقت ،زجر آور ،دردناک و طوالنی
خواهد بود.
در سرزمینهای مسلمان نشینی که طاغوتها با قوانین سکوالریستی بر آنها حاکمیت دارند تنها راه
نابودی خرافات عقیدتی مسلمین از میان برداشتن حکومتهای کافر و مرتد حاکم بر آنهاست و تمام
تالشها باید در خدمت جهاد مسلحانه و از میان برداشتن مانع حکومتی و تشکیل حکومت اسالمی باشد .
تنها به دنبال برداشتن این مانع و به وجود آوردن داراالسالم و تشکیل حکومتی اسالمی است که به
صورت تدریجی سایر موانع برداشته می شوند؛ و تنها زمانی می توان به پالفته شدن خرافات از مذهب
شیعه ی جعفری و سایر مذاهب اسالمی دل بست که حاکمیت در اختیار فقها و علمای این مذهب باشد .
بدون بهره گیری از ابزار حکومتی ،وجود صدها امام و عالم و خطیب نیز نمی تواند در تکمیل پروسه
ی اصالحات کامل باشند .اگر کسانی در این گفته تردید دارند و نمی توانند این واقعیت را فهم کنند،
مناسبتر این است که به سیره ی امام مذهب خود و پیروان همین امام در گذر زمان دقت کنند ،تا با
مراجعه به تاریخ ،برای امروز الگو بگیرند.
در این صورت هر گونه جنگ مسلحانه ی داخلی در حکومت کنونی ایران منجر به تداوم و طول
عمر خرافات و تندرویهای رایج در میان پیروان مذاهب مختلف اسالمی خواهد شد و باید به هر وسیله
از این حکومت ،صلح و فراهم نمودن زمینه های گفتگو و اصالح از کانال شوراها و نهادهای دولتی و
مردم نهاد و تالش جهت تکامل آن به «خالفةٌ على منهاج النبوة» دفاع کرد.
با تمام این تفاصیل کسانی بر این باورند که اگر حکومت شیعه مذهب فعلی از بین برود و حکومتی
سکوالر همچون اروپا و امریکا سرکار بیاید فرق معروف به اهل سنت حتي بصورت موقت نفس

راحتي كشیده و از کابوس غالة و اندیشه های تندروانه نجات می یابند ،غافل از اینکه نه شیعه
نصرانیت است و نه سکوالریسم و دموکراسی قادر به از بین بردن عقاید غالة و یاوه گویان بوده است،
بلکه بر عکس ،سکوالریسم و دموکراسی حاکم بر آن ،مروج و زمینه ساز ازدیاد خرافات و فرق
منحرف متعدد تحت آزادیهای شخصی بوده و به این شکل عامل دوام و طول عمر این فرقه های گمراه
بوده است.
گویندگان این سخن که رسانه های کفار سکوالر جهانی و دارودسته ی منافقین هستند مگر نمی دانند
که پایگاه رسانه ای این غالة و منحرفین و توهین کنندگان به شخصیتهای مورد احترام اهل سنت کالً
در کشورهای سکوالر و دموکرات انگلیس و آمریکا و سایر اقمار آنهاست؟ چقدر مکر شیطان و
یارانش ضعیف است اگر مومنین هوشیار باشند.
تنها در یک دوره ی کوتاه حکومت سکوالرها و دموکراسی در اواخر قاجاریه و پهلوی ما شاهد
ظهور چندین مذهب خرافی و صدها فرقه ی انحرافی در میان مردم ایران بودیم و این حکومتها عالوه
بر آنکه باعث از میان رفتن یا حتی کاهش عقاید غالة و خرافات در میان مردم نشدند بلکه به آن نیز
دامن زدند .این اتفاقی است که در تاریخهای مختلف و در سرزمینهای مختلف شمال آفریقا ،بالد
رافدین ،ایران ،شام  ،شبه جزیره ،پاکستان و ...به کرات تکرار شده است.
تنها چیزی که می تواند قبل از تشکیل شورای اولی االمر منطقه ای و جهانی و اجماع ناشی از آن
جلو خرافات فرقه های معروف به اهل سنت را نیز بگیرد حکومتی است که در آن فقهای همان مذهب
حاکم باشند نه محکوم و زیر دست حکام ،و فقهای همان مذهب با در دست داشتن قدرت حکومتی
بتوانند به صورت تدریجی و کنترل شده راه تصحیح را درپیش گیرند ،به همین دلیل است که اهل سنت
اجماع دارند که رهبر جامعه باید مجتهد باشد و در بدترین حالت باید عالم و فقیهی باشد که در حد یک
قاضی شرعی علم و فقه بلد باشد ،و گرنه در هر دوره ای این امکان وجود دارد کسانی پیدا شوند از
این خرافات و بدعتهای عقیدتی و رفتاری كه عوام سادهاندیش نیز از آنها پشتیباني ميكنند ،به نفع
مقاصد خود استفاده كرده و شعله های جنگهای خونین و تفرقهای نابودگر را شعله ور کنند.
در همین راستا است که حکومت بدیل اضطراری اسالمی ایران به علمای مذاهب حنفی و مالکی و
شافعی و حنبلی و زیدی در کنار شیعیان جعفری قدرت حکومتی داده است و اینها می توانند در مناطق
خود مستقالً از کانال نهادهای حکومتی و شوراهای مختلف و سایر نهادی های مردم نهاد به تنفیذ
قوانین فقهی بر اساس مذهب خود بپردازند و خودشان با استناد به مذهب خودشان می توانند در جامعه
مستقالً وارد عمل شوند بدون آنکه مثل سایر دول سکوالر در حاشیه قرار گرفته باشند.

آیا فعالین اهل سنت از چنین قدرتی استفاده های الزم را کرده اند؟
 یا تحت تأثیر تبلیغات کفار سکوالر جهانی و مرتدین سکوالر محلی قرار گرفته و از چنینقدرتی فاصله گرفته اند و از دور شروع کرده اند به غر زدن و پیوستن به جنگ روانی
دشمنان؟
 و یا به دلیل وجود موانعی و به خصوص به دلیل وجود دارودسته ی منافقین مثل زنانی با ریشو عمامه زود دلخور شده و کنار کشیده اند و باز شروع کرده اند به غر زدن و گوشه گیری؟
-

یا اینکه مثل یک مبارز اصالحگر با خرید سختی های دعوت در جهت کسب قدرت به پیش
رفته اند؟

شما باید خودتان را مورد بازبینی قرار دهید که در این فرصت استثنائی در دنیای معاصر جزو کدام
یک از این سه دسته بوده اید؟
در هیچ کجای قانون اساسی حکومت بدیل اضطراری اسالمی ایران نیامده که شما به عنوان یک
شافعی باید از مذهب یک حنفی یا شیعه ی جعفری یا زیدی یا حنبلی و مالکی دفاع کنی و ...هر چند که
دفاع مسلمان از مسلمان یک ارزش و وظیفه است ،اما از شما درخواست شده که از اصل اسالم و
داراالسالم و تطبیق قانون شریعت هللا و جان و ناموس و آبرو و مالت بر اساس مذهب خودت دفاع
کنی و با گفتگو و نقد شرعی در پی امر به معروف و نهی از منکر و اصالحگری و تکامل حاکمیت
موجود بر اساس مذهب خودت باشی ...
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دین اسالم را بر بنی شیبان بن ثعلبه عرضه داشت آنها گفتند :تو را در
برابر عرب نه در برابر کسری یاری و حمایت می کنیم .و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود« :
ص َرهُ إالا َم ْن أ َ َحا َ
طهُ م ْن َجمیع َج َوانبه » «دین خدا را غیر از کسی که از تمام زمینه ها
إ ان دینَ هللا لَ ْن یَ ْن ُ
و جوانبش آن را پذیرفته و قبول کرده باشد ،پیروز نمی گرداند».

239

این دین اسالم و قانون شریعت هللا است که در اختیارت قرار گرفته و باید در تمام جوانب تسلیم آن
شوی  .در مثال پزشکی است که بعد از تکمیل تحصیالت و تخصص پروانه پزشکی گرفته و حق
طبابت دارد که باید به تمام دستوراتش به صورت کامل عمل کنی نه اینکه به میل خودت بعضی از
دستورات را بپذیری و بعضی را کنار بزنی و نادیده بگیری ،اما این را هم بداندی تا مردم به این

 239صویانی در کتاب خود به نام «السیرة النبویة» صفحه ی  ،204همانطور که در احادیث صحیح آمدِ است می گوید« :سند آن جید است و
سپس کسانی از اهل سیرِ را که آن را روایت کردِ اند ،نام می برد»اِ ،و بیهقی در «الدَلیل» جلد 1باب «حضور پیامبر شخصا ً نزد قبائل»
آن را روایت کردِ است

پزشک متخصص مراجعه نکنند امکان طبابت ندارد و بعد از مراجعه هم باید به تمام دستورات پزشک
عمل شود.
این هم داراالسالمی است که در جلوی دستت قرار گرفته است اما بر خالف دین اسالم «تکمیل» نیست
و تخصص کامل نگرفته و با آنکه در حالت «اضطرار و ضرورت» پروانه ی فعالیت دارد اما نیازمند
«تکمیل» تخصص است و باید به آن مراجعه کرد تا از کانال انواع نهادهای حکومتی و شوراهای
مختلف و انجمنهای متعدد مردم نهاد امکان «تکمیل» پیدا کند تا اینکه باذن هللا به « ث ُ ام ت َ ُك ُ
علَى
ون خ َالفَةٌ َ
م ْن َهاج النُّب اُوة» ارتقاء پیدا کند که نقطه ی «تکامل» دولت و حکومت اسالمی در داراالسالم است.
در زمینه ی اصالح عقاید و رافتارها هم ،اگر در میان شیعیان جعفری و سایر مذاهب اسالمی عقاید
فاسد غالة و منحرفین در پروسه ی فعالیتهای تبلیغی و بخصوص از کانال شورای اولی االمر متکی به
قدرت نظامی حکومتی از بین نروند دشمنان به علت وجود همین بدعتها و خرافات ،بار دیگر از آنان
سوء استفاده می کنند.
معنی ساده ی این سخن این است که در صورت عدم اصالح ممکن است وجود خرافات روافض و
غالة در شیعه ی جعفری و حتی غالة موجود در سایر مذاهب اسالمی ،بار دیگر زمینه ساز تكرار
جنایات فراموش نشدنی در طول قرنها و سالهای گذشته و زمان حال شوند ،و ممكن است بار دیگر
دشمنان از اهل خرافه و بدعت و طرفداران غالة نیروئي بسیج نموده و فرصتي پیدا کنند تا طیفهای
مختلف تشیع و شافعی ها و حنفی ها و  ...را به آب و آتش بزنند.
برخالف ائمه ی بزرگوار مذاهب معروف به اهل سنت و حتی کسانی چون ابن تیمیه و ابن قیم و ابن
کثیر بزرگترین اشتباه بعضی از افراد متعلق به ف َرق معروف به اهل سنت و سایر گروههای غیر
اسالمی در یکی دو قرن گذشته این بوده است که حاضر نشده اند میان شیعه ی جعفری با روافض و
غالة تمایز قائل شوند و مهمتر از آن نتوانسته اند با زبان ائمه ی مذاهب اربعه ی معروف به اهل سنت
و بخصوص با زبان ائمه ی شیعه ی جعفری با آنها حرف بزنند و ادبیات غالب در این چند دهه ی
گذشته با تشیع ادبیات سکوالریستها(مشرکین) یا نجدی ها بوده است.
معیار گفتمان با طیف گسترده ای که خود را در داخل شیعه جای داده اند تنها شیعه ی جعفری است
با محوریت ائمه ی مورد پذیرش تشیع که قرآن را به عنوان معیار و محک قرار داده اند ،نه سایر
ف َرق را.
حاال پس از  1400سال و برای اولین بار از دل این جریان شیعه ی جعفری حکومتی توسط فقهای

این جریان به وجود آمده که چنین ادعائی جهت تصحیح ،از میان برداشتن خرافات درون مذهبی و
حتی برنامه هائی عملی جهت برداشتن تفرق میان مسلمین و نزدیکی و وحدت میان سایر فرق اسالمی
را نیز دارد و قصد دارد خرافاتی که در این قرون به صورت ریشه دار و عمیق در دل مردم جای
گرفته را به صورت «تدریجی» بخشکاند ،و به زمان و فراهم کردن زمینه های تغییر و تحول و
اصالح نیاز دارد .
وب إلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللا ُه ام َوب َح ْمدكَ  ،الَ إلَهَ إالا أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

