ﻗﯿـﺎم ﻣﺴـﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷـﺎد ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾـﻦ
ــﺎرﯾﺦ
ــﻮﻣﺘﯽ در ﺗـ
ــﺎر ﺣﮑـ
ﮐﺸﺘـ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ/از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ
اﻋﺘـﺮاض ﺗـﺎرﯾﺨﯽ اﯾـﺮان ﺗـﺎ زﻧـﺪه
ﺑـﻪ ﮔـﻮر ﮐـﺮدن ﻣـﺮدم ﻣﺠـﺮوح در
ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛
ﺳﯿﻨﺎ واﺣﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﺎﻟﻬﺎی دور ﮐﯿﻬﺎن و اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه ﮐﺘﺎب
“ﻗﯿﺎم ﮔﻮﻫﺮﺷــﺎد” در ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺻﺒﺢ ﺗﻮس در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ
ﻣﺎﺟﺮا ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﯾﮑﺼﺪﺳﺎﻟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻫﺎی ﻏﻠﻂ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺷﻮد وﺟﻮد دارد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎت درﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﻮاﺟﻪ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻤﺪن
ﻏﺮب ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻪ ای ﺷﺪن اﯾﺮان و اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن ﻏﺮب ﭼﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و آن داﺳﺘﺎن ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﻮد.

ﻗﺮارداد اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻗﺒﻀﻪ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب “ﻗﯿﺎم ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد” ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪ
ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدن ﮐﻞ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﺠﺎ را ﺟﺰو اﻣﻼک ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ در
آورد ،اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻮس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺌﻮری را ﻫﻢ در ﻣﻮرد اﯾﺮان
اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

واﺣﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در آﻧﺠﺎ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در درﺟﻪ اول از ﺧﻮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ و درﺟﻪ
دوم ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﺪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﺘﻮای ﻣﯿﺮزای
ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮد
اﻧﮕﻠﯿﺲ را در اﯾﺮان

ﺷﯿﺮازی

در

ﻣﺎﺟﺮای

وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺗﺌﻮری را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در
ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺮارداد ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ
و اﻣﻀﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر را
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﺸﯿﺎری وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻌﺮوف ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ﺻﺎدر ﺷﺪ.

ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ

ﻧﻘﺸﻪ

اﯾﺮان
اﻧﺠﺎم
ﻓﺮاﻫﻢ
و آن

ﭘﯿﺎده
دادﻧﺪ
ﮐﻨﻨﺪ،
ﻓﺘﻮای

واﺣﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﯾﮏ
ﻗﺪرت آﺗﺶ درﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰرگ از اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﺸﯿﺪه ای ﺑﻪ ﮔﻮش ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻧﮕﻠﯿﺲ زده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﺎﺟﺮای ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و آن ﻓﺘﻮا و ﻣﻮاﺟﻪ ای ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮدم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت
ﻗﺮارداد را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻗﺮارداد ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ ﻋﯿﻦ ﺗﺌﻮری
ﻫﻨﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود  ۱۰ﺳﺎل ،آرام آرام ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﻨﻮان ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺰارع ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ
ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر

واﺣﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﻮرد ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه
ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ دﭼﺎر
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اوﻟﯿﻦ راه اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﺑﺎن ﺑﻮد،
آدم ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﺑﺮای اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ
آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺮوی ﺑﻮد ،ﮐﺴﺮوی در زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﯾﮏ ﺑﺎزی راه اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﻪ
اﺳﻢ” ﭘﺎک زﺑﺎﻧﯽ” و اﯾﻦ ﭘﺎک زﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺮو ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﮐﺴﺮوی در ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف
ﻓﺎرﺳﯽ ﺿﺮﺑﻪ زد

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اوﺿﺎع دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻓﻀﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺎﻧﺴﻮر و
ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای در ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه از ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۰۹و  ۱۳۱۰ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﺤﻮه
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺳﺮﮐﻮب آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ راﺑﺎ ﻗﺪرت وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.

از آﻧﮑﻪ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻣﺤﻘﻖ در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﺴﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﻠﯿﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﺮد
ﮐﻪ آن ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ اﮔﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ دﭼﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ش اﯾﻦ ﺑﻮده ،ﻧﻪ ﻧﮕﺎه ش اﯾﻦ ﻧﺒﻮده ،اﯾﻦ ﺧﻄﺎی
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺴﺮوی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ
دﭼﺎر آن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.

وی اﻓﺰود :ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻪ در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺑﻮده

اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺮای ﺑﺰرگ
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ را ب ه ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﮏ
ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺗﺎن ﮐﺸﺘﻦ آن آﺛﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ
درﺟﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻈﺮش اﯾﻦ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ از آن
دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

واﺣﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ از دوره
ﺗﻼﻃﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﺎ  ۱۳۰۷و ۱۳۰۸
ﺑﺎ ﺗﻼﻃﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺠﻠﺲ ،آزادی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه را اداره ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﺪام
ﺷﻮد.

ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﺘﺪا ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن را ﮐﻠﯿﺪ زدﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در درون ﺧﻮدﺷﺎن دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
زﺑﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺑﺰرﮔـﺎن و روﺷﻨﻔﮑـﺮان و ﻋﻠﻤـﺎی آن دوره داﺷﺘﻨـﺪ آﻧﻬـﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺳـﺘﻨﺪ
اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﺗﯿﻦ درآورﻧﺪ و ﮐﻞ ﺗﻠﻔﻆ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻻﺗﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻓﺘﺎد ،روس
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ
ﻣﺜﻞ :ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن را ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اداره
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ از اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮازات ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎری زﺑﺎن
ﺑﻮد و ﺑﺎﻗﺪرت ﻫﻢ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب

ﮐﺮدﻧﺪ.

اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در
اﯾﻦ ﻗﺎره ﺑﺰرگ ﺷﺪ /زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪ

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از آن اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮی در ﻫﻨﺪ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﯾﮏ ﻗﺎره ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﮐﻪ
زﺑﺎن ﻗﺪرت ،زﺑﺎن اﺗﺤﺎد ،زﺑﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﻠﻢ ،ﺑﺰرﮔﯽ و
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را
ﺗﺮوﯾﺞ دادﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ در اﯾﺮان ﭘﺮوژه دوم اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی
ﻓﺮﻫﮕﯽ ﮐﺸﻮر

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ در ﭘﺮوژه
ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻓﺘﺎری ﻣﺬﻫﺒﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :آﻧﻬﺎ
رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺸﻪ در ﻣﺬﻫﺐ داﺷﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻗﺪرت آن رﻓﺘﺎر را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در دراز ﻣﺪت
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

واﺣﺪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد داﺳﺘﺎن ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب
ﺑﻮد ،وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﮐﻪ از ﻓﺮاﻣﺎﺳﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻢ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮﺧﺎن ﺣﮑﻤﺖ ،در ﻣﯿﺪان ﺟﻼﻟﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﯿﺪان ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺐ ﺑﺎزی ﺑﻮده ،ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت

اﺳﺐ ﺳﻮاری در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺷﺎره
دارد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم زﻧﺎن
وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻣﻮارد ﺣﺠﺎب ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ و
اﺟﺒﺎرا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎب را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

داﺳﺘﺎن ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب و واﻗﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﭼﻪ ﺑﻮد؟

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺣﮑﻤﺖ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در
ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﺴﻮز ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎﮐﻤﮏ ﻫﻤﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
راه اﯾﻨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺎﺧﻮد رﺿﺎ ﺷﺎه ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ و از او
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﻮد.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب “ﻗﯿﺎم ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد” ﮔﻔﺖ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺸﻬﺪ ﻋﺎزم ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺗﻬﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ
آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺮدد آﻧﻬﺎ را
ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه دﯾﺪار ﺑﺎ رﺿﺎﺷﺎه داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ از
ﺗﻤﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻬﺮان ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺖ ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻣﺸﻬﺪ ﻧﮕﺮان
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺠﻤﻊ و ﮔﻔﺘﮕﻮی اﯾﻨﻬﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮدم در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﻓﺮدی ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻪ و ﺻﺤﺒﺖ
ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ و در اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻨﻄﻮری ﻧﺒﻮده ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده و اﻣﺎ در اﺟﺮا ﮐﻤﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد،
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻗﺎزاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگ و ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺮﺟﻊ

روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮدﻫﺎﺳﺖ.

واﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ در دﻫﻪ  ۵۰داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
در زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه در ﻣﺸﻬﺪ داﺷﺘﻪ
آﻗﺎزاده ﭘﺴﺮ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻫﻢ
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :آﻗﺎزاده ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ،ﻓﺎﺿﻞ و ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺧﺎﻧﻪ او ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺰرﮔﺎن و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﻮﺿﻮع آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان در ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ و آزادی ﻋﻤﻞ ﻧﺪارد ﭼﮑﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،در
ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﻫﻢ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻪ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺠﻤﻊ ﺣﺪود  ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد را در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب” ﻗﯿﺎم
ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد” آورده ام ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎق ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ و آﻧﻬﺎ در ﮐﻤﺎل ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :آن ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺎرغ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ ،اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از اﯾﻦ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ
و ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

واﺣﺪ در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ در ﻣﺸﻬﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ در
اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه و
ﭘﻬﻠﻮی آن ﻣﻮﻗﻊ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ و از دﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺸﻬﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ  ۸ﻫﺰار
ﺗﺎ ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ آن
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻤﻠﮑﺖ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.

ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ

وی اﻓﺰود :از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ  ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺗﺠﻤﻊ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﺧﻮدﺷﺎن ﻫﯿﭻ ﺳﻼﺣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،از ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ
ﺧﻄﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ  ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻬﺪﯾﺪات
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﻣﺪﻧﺪ ۱۰ ،ﻫﺰار آدﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ
ﮐﻔﺶ و ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎری
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم در ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ و ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺼﺪ ﺳﻮﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺖ/
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ” ﻗﯿﺎم ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد” اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ
ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ آن ﻫﻢ در ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ ﺟﻨﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺪس
ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﻫﺐ و ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺟﻤﻊ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺳﻮﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
آﻧﺠﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﺎم دارد ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻼﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ زده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﺪﻫﯿﻢ و اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪرد ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ،ﻫﯿﭻ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﺎ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﻢ.

ﻗﯿﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ،از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺗﺎرﯾﺦ

اﯾﺮان

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻢ
ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺮدم ﺷﻮﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﭼﻬﺎردﯾﻮاری ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮی از ﻫﯿﭻ ﺟﻬﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

واﺣﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﺷﻬﺪای ﻗﯿﺎم ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﯿﮑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺪا اﻓﺘﺎده ،اﻓﺰود :در اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رو در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﺎر اﯾﻨﻬﺎ ،ﻫﻤﻪ
ﺑﺰرﮔﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدﻧﺪ را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎ ﺳﻘﻮط
رﺿﺎﺷﺎه ﺗﺎ  ۱۳۲۰ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺪام آزاد ﻧﺸﺪﻧﺪ و
ﺗﻌﺪادی از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﻔﻬﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﺪر آﻧﻬﺎ
آﻗﺎزاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﻗﯿﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد از ﻟﺤﺎظ ﮐﺸﺘﺎر ،در ﯾﮏ واﻗﻌﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﺑﯽ رﻗﯿﺐ اﺳﺖ

وی در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﺑﺰرﮔﺎن از ﺟﺎﻣﻌﻪ آن وﻗﺖ
ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺷﻬﺪای واﻗﻌﻪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد رﻗﻤﯽ ﺣﺪود  ۷ﺗﺎ ۸
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺮ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدﻧﺪ رﻗﻤﯽ در
ﺣﺪود  ۴ﺗﺎ  ۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ از  ۵ﻫﺰار رﻗﻢ را
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در
ﺳﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۸۰ﺑﻮد و ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮری ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد،
اﯾﻦ ﻓﺮد را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد در

دادﮔﺎه رﺳﻤﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺼﺎﺋﯿﻪ ارﺗﺶ و ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای او آوردﻧﺪ ﺣﺪود  ۱۵۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎرت اﯾﻦ ﻓﺮد
در دادﮔﺎه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﺎن اﺣﺼﺎﺋﯿﻪ  ۱۵۰۰ﺟﻨﺎزه ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺮای دﻓﻦ ﺑﻪ ﻓﻼن ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺸﻬﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺪد  ۱۵۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺸﺘﺎر
در ﯾﮏ واﻗﻌﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﺑﯽ رﻗﯿﺐ اﺳﺖ

از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻋﺼﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب “ﻗﯿﺎم ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد” ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
رﺿﺎﺷﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در ﮐﺠﺎ و در
ﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺎ  ۲ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵۰۰آدم را ﻗﺘﻞ و ﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﻧﻪ در ﻋﺮاق و ﻧﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ
آﺗﺎﺗﻮرک و ﻧﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺎن اﻟﻠﻪ ﺧﺎن و ﻧﻪ در ﻫﻤﺎن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮐﻪ زﯾﺮ ﭼﮑﻤﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮای ﭘﺮﺧﻮن و
ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎ
رﻗﻢ ﺧﻮرد
ﺷﺎه

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎﺷﺎه رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﻗﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد راﻫﻢ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت دارد و در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺎ ۲
ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ و رﮔﺒﺎر ﻣﯽ
ﺑﺒﻨﺪد و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻓﺮادش ﺑﺮاﺳﺎس
اﻋﺘﺮاف ﺧﻮدش  ۱۵۰۰ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﺮاف ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
رواﯾﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﻻی  ۴ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮد
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﺮز آﻧﻄﺮف ﻫﺎ ﺑﻮد در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،اﯾﻦ ﻓﺮد ﻟﺸﮕﺮ
را رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ،در ﺧﺎﻧﻪ اش
در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﻗﺪرت ﺷﻠﯿﮏ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ
ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻢ از اﻓﺘﺨﺎرات ارﺗﺶ رﺿﺎﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ.

زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﮐﺮدن ﺑﻌﻀﯽ ازﻣﺮدم ﻣﺠﺮوح ﮐﻪ در واﻗﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد
ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ

ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد” ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ۵۹دﺳﺖ
واﺣﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت “ﻗﯿﺎم
زدم و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻪ
ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و
ﭘﻮﻟﯽ از ﺳﻤﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﻢ و ﺑﺮوم ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎغ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺠﺎﻫﺴﺖ ،ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﻧﮑﺮدم روی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ وﻟﯽ اﮐﺜﺮا ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺟﻨﺎزه
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎغ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ
ﻫﺎ ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺮده ﻧﺒﻮدﻧﺪ و از ﻫﺮ  ۵ﯾﺎ  ۱۰ﺟﻨﺎزه ﯾﮏ ﯾﺎ  ۲ﻧﻔﺮ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺑﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ
رﺿﺎﺷﺎه ﯾﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺪر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺿﻌﻒ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻋﺪم اﻫﻤﯿﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ واﻗﻌﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﺎر واﻗﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎﺧﻮدﻣﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪادﯾﻢ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻣﺼﺎﺋﺐ در ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﻮرد
اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،از ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﯾﮏﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دارد.

ﺿﻌﻒ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ،اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﺎﻧﺪ

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺧﻮدش ﯾﮏ ادﺑﯿﺎﺗﯽ آورد ﮐﻪ
اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ،ادﺑﯿﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ،ﻣﻈﻬﺮ اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ﯾﮏ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪﻧﺪ آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﺎ زور ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ زور ﻗﺪرت
ﻧﻤﺎﯾﯽ در ﮐﺎر ادﺑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺷﺎن ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ اﻻن ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ از
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺜﻼ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺷﺎﻋﺮان
ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻣﺜﻞ :داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ و ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ
ﭼﻬﺮه ﻫﺎ را ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ارزش ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد و آن روﻧﺪﻫﺎ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ارزش ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﮑﻨﺪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﯾﻢ.

وی در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﻣﺸﻬﺪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ از ﺗﻬﺮان ﮐﻪ
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد ،ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﺪارﯾﻢ و ﭼﻮن ﻧﺪارﯾﻢ واﻗﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﻫﻢ
درﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻏﻔﻠﺖ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻃﯽ

 ۲ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ

واﺣﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :واﻗﻌﺎ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ،در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻬﻮدی ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺎﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ای را ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان از  ۲ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دروغ
رﺳﺎﻧﻪ ای در اﯾﻦ ﻗﺮن و ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺎن دروﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ روﯾﺘﺮز ﮐﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮده در ﻣﺸﻬﺪ ﯾﮏ ﺑﻠﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﻠﻮا  ۵ﯾﺎ  ۶ﻧﻔﺮ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد دارد ،اﯾﻦ
ﺧﺒﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﻧﻮﻋﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ.

واﺣﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب “ﻗﯿﺎم ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد” ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن
ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﺷﻬﺪای ﻗﯿﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﺷﻮد و روی ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﮐﺎر ﺷﻮد و در ﻓﻀﺎی ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎ درﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﯿﻠﯽ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدم را اﻓﺰاﯾﺶ داد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

