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  گفتگو

  

  گوي ويژه با راشد الغنوشيگفت
   متفكّر و مبارز تونسي

  

  
ــر و   ــسنده، متفك ــي، نوي ــد الغنوش راش
ــوان    ــه عن ــرب، ب ــسته ع ــتمدار برج سياس

فكر مسلمان در كـشورهاي  شخصيتي روشن 
  .عربي و اسالمي شناخته شده است

هـاي  آراء و نظرات وي بيشتر در زمينه      
نوانديشي اسالمي، اسالم سياسي، گفتمـان     
ــهروندي و آزادي در    ــوق ش ــالمي، حق اس

  .ممالك عربي نمايان است
ــه ــر  در ده ــيالدي از تفك ــاه م ي پنج

ناصريزم متأثر و بيشتر طرفدار ناسيوناليسم      
سـپس بـه انديـشه نـوگرايي اسـالمي          . وده است عربي ب 

در . عالقه نشان داده و تا حال بر اين باور اسـتوار اسـت            
ي شصت مـيالدي وارد دانـشگاه سـوربون فرانـسه           دهه

خواهي اسالمي  گشته و همزمان انديشه پيشرفت و ترقي      
در تمام زمينه ها بر او چيره گشته و وي را تحـت تـأثير               

موانع سياسـي موفـق بـه ارائـه         به خاطر   . قرار داده است  
ـ      (نامه خود تحت عنوان     پايان  هالحريات العامـه فـي الدول

پس از آن بـه  . به دانشگاه مزبور نگشته است    ) االسالميه
هاي تـونس مـشغول بـه       عنوان استاد فلسفه در دانشگاه    

تدريس گشته، چندين مقاله و سـخنراني اعتـراض آميـز          
  .نسبت به تفكرات غربي ارائه داده است

 هـاي رژيم عليه انقالبي و معارض ايچهره عنوان به

 و انـدام  عرضـه  ديگـري  از پـس  يكـي  تـونس  بـر  حاكم

 چنـدين  سـبب  همين به نموده، مقاومت

 و آزار تحت كشور آن هايزندان در سال
 بـه  بـار  سـه  گرفته، قرار شكنجه و اذيت

 از بـيش  مدت و گشته محكوم ابد حبس

 انانگلـست  كشور در كه است سال بيست

 حـزب  يك رهبري همزمان و است آواره

 عهـده  بـر  را اپوزيسيون اسالمي سياسي

 بسياري در نظراتش و آراء طرفي از .دارد

ــه از ــازمين ــشه ســبب ه  مباحــث و مناق

  .است گشته گوناگون
 و عربـي  برجـسته  روشـنفكران  و متفكران از بسياري با

 رد مخـصوصاً  داشـته،  نظـر  و آراء تبـادل  و مباحثه الملليبين
 معتقدنـد  ايعـده  انگيز؛بر مناقشه و حساس مسايل با رتباطا

 دارنـد  بـاور  برخـي  متعادل، و ليبرال مذهبي است شخصيتي

 معرفـي  راديكـال  و تنـدروي  به را وي نيز ايعده و برعكس

 سـقوط  و عربـي  ممالـك  در اخيـر  تحوالت از پس .كنندمي

 وطـن  از دوري و آوارگي هاسال از پس تونس بر حاكم رژيم

 و گرفتـه  را او گـرد  مـردم  ورود بدو در .بازگشت كشورش به
 ايـران  ملـت  57 قيـام  رهبـر  خميني اهللاآيت با را وي ايعده

 :گفـت  اظهـارات  ايـن  بـه  واكنش در وي اما نمودند مقايسه
  .»كرد نخواهم تن به را خميني قباي من«

 وي با يجد و مفصل ايمصاحبه تا داد دست فرصتي

 تفكـر  در نوانديـشي  يمـسأله  بـا  تبـاط ار در دهيم ترتيب
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چه در اين گفتگو بيـشتر      آن

جاي تأمل و دقت است، بحـث       

از ارتباط و آشنايي خود با كـاك      

زاده دارد؛ وي اظهار    احمد مفتي 

زاده يكي از اندك    دارد، مفتي مي

هــايي بــوده كــه بــا شخــصيت

مرگش بسيار اندوهگين شده و     

ــت و ــد اسـ ــي از معتقـ ي يكـ

هاي برجسته انقالبـي    شخصيت

  .و علمي است
 

 سياسي احزاب آينده اسالم، جهان در اصالحات اسالمي،

 گفتمـــان اشـــكاالت اســـالمي،

 ديكتاتوريـست،  معاصـر،  اسالمي

 و عربـي  جهان در اقليت يمسأله
 صورت به كُرد مّلت هايگرفتاري

 بيشتر گفتگو اين در چهآن خاص؛

 از بحـث  است، دقت و تأمل جاي

 كــاك بــا خــود آشــنايي و ارتبــاط

 اظهـار  وي دارد؛ زادهمفتـي  احمد

 انـدك  از يكـي  زادهمفتي دارد،مي

 مرگش با كه بوده هاييشخصيت

 معتقــد و شــده انــدوهگين بــسيار

 هـاي شخـصيت  از يكي وي است

  .است علمي و انقالبي جستهبر
 صـورت  مـصاحبه  از بخـشي  خوانيدمي پي در چه آن

   :است ايشان با گرفته

 و فرهنـگ  داراي اصـيل  ملتي عنوان هب كُرد -

 در امـا  باشـد، مـي  خـود  خاص هايسنت و ميراث

 عـراق  هـاي حكومت سوي از تاريخي موارد خيلي

 و كننـد  نابودش و گذاشته پا زير را آن شده تالش

 از پايـدار  سياسـتي  صـورت  به مسأله اين همواره

 مـورد  ديگري از پس يكي عراقي هايدولت سوي

 سلبي نگاهي خود به خود امر اين گرفته، قرار تأييد

 از هـم  اكنـون  .اسـت  آورده وجـود  به اعراب عليه

-اشـاره  و اقدام گونه هيچ عرب روشنفكران سوي

 و آميـز تبعـيض  هـاي سياسـت  آن عليه صريح اي

 ايـن  در جنابعـالي  شـود؟ نمي مشاهده ستمكارانه

  داريد؟ نظري چه زمينه

 قليمـي ا هايدولت در قدرت صاحبان :الغنوشي راشد

 كـه  انـد سـاخته  تـاريخي  و مشروعيت خود براي ايمنطقه و

 انگـار  كه اييگونه به ،است گراييتقدس و رويزياده از لبريز

 اشـتباه؛  و خطـا  هرگونـه  از عاريند و نشده لغزش دچار هرگز

 و آزار و سـتم  و ظلـم  مشتركمان تاريخ در كه نيست ترديدي
ا  آمـده،  وجود به اذيت هـم  چنـان  امـ 

 سـوي  از مـداوم  و كماكـان  كه نبوده

 شـده  سـتم  ديگر طرف به طرف يك

 كـه  هـايي سـتم  و ظلـم  تمـام  .باشد

 آن و قرن يك از كمتر گرفته صورت

 و گرفتـه  صـورت  معاصر در غالباً هم
 كوچـك  كـشورهاي  كه شرايطي در

ــايي مرزهــاي و شــده ايجــاد  جغرافي

 در و گرديده ايجاد اسالمي امت براي

 در امـور  زعامـت  و رهبري مدت اين

 بلكـه  نبـوده،  خـاص  نژاد يك دست

 نژادهاي بين همواره قدرت معادالت

 .اسـت  شده دست به دست گوناگون
 بـراي  بـود  اسـالمي  امـت  انديشه گذاربنيان و مؤسس عرب

 بـود،  دارعهـده  نيز را آن رهبري سده يك دقيقاً و عالم، تمام

 سـپس  و نمودنـد  مشاركت رهبري اين در هافارس بعدها اما

 دسـت  در را قـدرت  و رهبـري  ...و بربـر  كُـرد،  ترك، لكمما

 و اقـوام  اين تمام رهبري و زعامت هم اسالمي امت گرفتند،
 حتـي  كـه  ايگونـه  به است پذيرفته كردم اشاره كه را نژادها

 وقتـي  باشـد  بوده هم قوم و نژاد يك از شخص يك تنها اگر

 رهبـري  و زعامـت  اسـالمي  امت ،رسيده قدرت و منصب به

  .اندكرده بيعت او با و اندپذيرفته ار وي
 جهـت  بـه  اسـت،  بوده شايسته و توانا تيمّل كُرد تمّل

 سـزا  بـه  سـهمي  اسـالمي  امـت  و اسالم به آنان خدمات

 نيـز  اسـالمي  امت بر زعامت و رهبري جهت از اند،داشته

 منحصر و توجه درخور شايستگي خدماتشان ديگر همانند

 تمدن و فرهنگي حيث از .اندداده نشان خود از را فردي به

 چنـد  در تـوانيم نمـي  را كرد ملت هايتوانمندي و آثار هم

 براي همان نيز سياسي بعد از .نماييم بازگو صفحه و سطر

 را قُـدس  آزادي انديـشه  توانست كه است كافي كُرد ملت

 سازد عملي را انديشه اين كوتاه زماني در و بپروراند سر در

 و كنـد  علـم  قـد  چنان هاغربي انگروير تهاجم مقابل در و
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 لحـاظ  بـه  .نماينـد  عـوض  را تاريخ مسير كه نمايد مقابله

 كـه  اسـت  پررنگ و برجسته اندازه آن اكراد نقش مذهبي

 توانـست  كـه  ملتـي  نيـست،  وصـف  قابل آساني به شايد

 نـابودي  و انحطاط مورد رفتمي كه را سنتي اهل مذهب

 دگـر  تا بخشد جان انبد چنان و كند احيا دوباره گيرد قرار

 در .گيـرد  دسـت  به را اسالمي امت رهبري شود قادر باره

 وجـود  چيـزي  اسالم يسايه زير در كه يابيممي در نتيجه

 و نهج اساس بر چون كُرد؛ مشكالت و مسأله نام به ندارد
 گـرفتن  دسـت  بـه  در همه و برابرند همه اسالمي مشرب

ـ  كـردم  عرض چنانچه اند،بوده سهيم قدرت  كردهـا  شنق

 فروپاشـي  از پـس  امـا  است تربرجسته و تررنگ پر بسيار

 هايحكومت كه اخير سده در اسالمي حكومت زمامداري

 در غربـي  مشخـصات  و شناسـنامه  بـا  ايمنطقه و محلي

 را ايعديـده  مـشكالت  آمدنـد  وجـود  به اسالمي ممالك

 گذاشـتن  زيرپا و )كُشينسل(جينوسايد كه اندنموده ايجاد

 رهبرپرستي و پرستي شخص ديگر، ايعده توسط ايعده

  .هاستحكومت آن مشخصات از
 اخيـر  شده ايجاد هايدولت چپاولگرانه يسايه زير در

ـ  ملـت  اسـالمي  نظـام  فروپاشي از پس و  از خيلـي  و ردُك

 دچـار  و گـشته  منـشعب  و پارچـه  پارچـه  ديگـر  هايملت

 خيلـي  از .انـد گـشته  شـدن  ذوب و شدن كنريشه پروسه

 هـاي دولـت  انـد، گرفته قرار  تجاوز و تعرض مورد تجها

 تـا  ندارنـد  ديگري چيز ستم و ظلم جز ايمنطقه و محلي

   .كنند عرضه مردم به
 نژاد و زبان بعد از نيست قبيله و ملت يك دين اسالم

-بـين  زبان عربي زبان ندارد، مشكلي كسي با هم آيين و

ا  اسـت،  روشـنگري  و آيين زبان است، اسالمي المللي امـ 

 و نمايـد  حـذف  را ديگر هايزبان كه نيست معنا بدان اين
 مختلـف  هايزبان به ايگونه به اسالم كند، ظلم بدانها يا

 زبـان  و هـستند  الهـي  هـاي نـشانه  از همگي هك نگردمي

 آفريدگار آفرينندگي و قدرت هاينشانه از يكي هم كُردي

 حـدي ا به ندارد حق مسلمان اسالم، يسايه زير در .است

 و ديـن  چـه  كـه  ايـن  از نظـر صـرف  بدارد روا ستم و ظلم

 باشـد  هـم  مـسلمان  اگر حال .باشد داشته زباني و مذهب

  .بگيرد قرار تعرض مورد نبايستي األولي طريق به ديگر
 مـورد  منطقه مختلف هايدولت جانب از ما كُرد برادران

 جانـب  از نيـز  خـود  ميـان  در انـد گرفتـه  قـرار  ستم و تعرض

 بـه  ناچار به و اندگرفته قرار ستم مورد زمامدارانشان و رهبران

 بـه  سـتم  و ظلـم  منـشأ  اساس در كه رب و ورد هايحكومت

 كـه  جـا  هـر  ستم و ظلم .اندبرده پناه -اندبوده همانها كُردها

 جهـت  و گردد محكوم است الزم و است قبيح و مذموم باشد

 فحـذ  بـراي  تـالش  انـدك،  اندك بايد شود، تالش آن رفع
 گـردد  تـالش  و شود شروع ايمنطقه و محلي هايحكومت

 و ايـدئولوژيك  مـسأله  اين شود ايجاد اسالمي امت حكومت
  .است زمانه و مردم و دين معاصر خواسته

 اعـم  مـسلمان  هايتمّل ميان در اسالمي انديشه مسأله

 .اسـت  سـعادت  و خوشـبختي  مايـه  ...و بربـر  كُـرد،  عرب، از
 ميـان  از ملي و قومي منازعات ودشمي سبب اسالمي انديشه

ــرود ــه آن و ب ــه ايتحف ــرب ك ــرات و غ ــي تفك  و غيردين
 تفكـر  كـه  زمـاني  .برود بين از فرستاده ما براي سكوالريسم

 تحقـق  واقعـي  معناي به اسالمي برادري و برابري اسالمي،

 و دموكراسـي  شـورايي،  صورت به اسالمي هايبرنامه و يابد
 و قومي مذهبي، تعصبات از و برسد انجام به اكثريت خواست

 و ملـي  و قـومي  جـدال  صـورت  آن در باشد دور به رويتك
  .بازدمي را خود رنگ ديگر تعصبات

اگر حاكميت اسالمي به معناي واقعـي تحقـق يابـد           
ديگر نيازي به دستاويز قراردادن مـسائل قـومي، ملـي و      

 چون اسالم تمامي حق و حقوق       ،نخواهد بود ... مذهبي و 
اكنون وقت آن رسيده كه     . ا در نظر گرفته است    ها ر ملت

ــي     ــرات غيردين ــانخواران و تفك ــا جه ــل ب ــت تقاب جه
مخصوصاً عليه امپرياليـسم و صهيونيـسم كـه جهـان را          

اند همه امت اسالمي دست بـه دسـت         تكه و پاره ساخته   
هـاي  هم دهنـد و بـا كنـار گذاشـتن سـليقه و خواسـت              

 بينديـشند،   شخصي و كم اهميت به منافع كلي و بزرگتر        
امروز بايد همه دست در دست هم نهيم در غم و شادي            
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 مّلت كُـرد    همچنين براي 

كافي است كـه آن افتخـار       

نصيبش شـد تـا از طريـق        

خانواده ايوبيان بـه رهبـري      

 صـالح   انهو قهرمان  تاريخي

-الدين ايوبي آن خدمات بي    

  .نظير را به اسالم روا دارند
 

هم شريك باشيم تا بتوانيم عليه چپاولگران بأيستيم و از          
  .هايمان جلوگيري كنيمغارت سرزمين

 ايـران  تركيه، هايحكومت طرف از كُرد ملت -

 ايـن  و انـد گرفتـه  قرار ستم و ظلم مورد سوريه و

 را كُـرد  ملت حذف پروسه تا تالشند در هاحكومت

 حقـوق  همـواره  و نموده عملي

 حتـي  بگذارنـد،  پا زير را آنان

 اسالمي شعار كه هاييحكومت

 ملـت  حقوق باز اندكرده علم را

 جمله از اندگرفته ناديده را كُرد

 توسـعه  و عدالت حزب دولت

 جمهـوري  حكومت يا تركيه در

 بعث حزب و ايران در اسالمي

-دهنادي بر همگي كه سوريه در

 اصـرار  كُرد ملت حقوق گرفتن

 در شـما  القولند؛ متفق و داشته

 كُـرد  ملـت  عليه كه هاييستم و ظلم اين با ارتباط

  چيست؟ نظرتان شودمي داشته روا

همانطور كه پيشتر عـرض كـردم        :راشد الغنوشي 
هـاي اقليمـي و     ديد حكومت كنم كه ته  باز هم تأييد مي   

 بـا پايبنـدي بـه        براي مردم آن كشورها، تنهـا      ايمنطقه
اسالم و دموكراسي و همكاري مردم در جهت مقابله بـا           

  .شودهاي جهان ميسر و چاره ميابرقدرت
گرايـان در تركيـه اقـدامات مهمـي را انجـام            اسالم

ــاتورك انــد، قــدرت بــيداده حــد و حــصر شوينيــسم آت
انـد، همـان    سكوالريست را در آن كشور محدود نمـوده       

هـا را در آن كـشور   ديگر اقليتقدرتي كه كُرد و عرب و      
دهد، حتي خـود اسـالم را هـم مـورد     مورد ستم قرار مي 

من با بـرادران كُـرد زبـانم       . تعدي و ستم قرار داده است     
كنم و از آنان در مقابـل آن همـه          احساس همدردي مي  
-شان روا داشته شده حمايت مـي      ظلم و ستمي كه عليه    

منان ديـن و     كُرد هـم بـا دشـ       گرايملّياما احزاب   . كنم

هايي كه ريشه تمامي ظلم     اند همان مّلت هم پيمان شده   
همـان  . گيـرد و ستم عليه بـشريت از آنـان نـشأت مـي           

ر و زيان به امت اسالمي بـوده و در          يه ضر كساني كه ما  
ي واقعي مسايل و مشكالت در ملت كُـرد را          واقع چهره 

به عقيده من كُردهاي تركيه حق دارنـد        . اندوارونه كرده 
 كـه   بـاورم اهان آزادي اوجاالن شوند حتـي بـر ايـن           خو

آزادي اوجاالن به نفـع حكومـت       
به اميد خدا اين    . تركيه هم هست  

ي اما مايه . اتفاق هم خواهد افتاد   
تأسف است كـه شـاخه سياسـي        
حــزب اوجــاالن حــزب آشــتي و 

دوش بــه ) پ.د.ب(دمكراتيــك 
دوش دشــــمنان ايــــدئولوژي  
ناسيوناليــسم عليــه اصــالحات   

دهد كه حـزب    اي رأي مي  قانوني
اســـالمي عـــدالت و توســـعه   

. كنـد آن را رهبري مـي    ) پ.ك.ا(
هـاي احـزاب كُـردي و       آن اصالحات اگر تمامي خواسته    

اسالمي را محقق نساخته اما در واقع امر اقداماتي مهـم           
است در جهت جلوگيري از تعدي و تجـاوز قدرتمـداران           

ــي  ــاتوركي ب ــن،وجــدانمليتاريــست سكوالريــسم آت   اي
اي ايجـاد شـود تـا تركيـه         شود زمينـه  اقدامات سبب مي  

آشتي ملي را براي تمام قوميتهـايش اعـالم و قـدرت را       
به مردم برگرداند و صلح و آشتي را در آن كشور پايـدار             

سـازد  سازد، اما آن چه گاليه و نگراني ما را برطرف مـي   
خوشــبختانه نزديــك بــه نيمــي از ملــت ُكــرد بــه نفــع 

اند و به دور از     لت و توسعه رأي داده    اصالحات حزب عدا  
تئوري و نظرات سركردگانشان سرنوشت كُرد و تركيه را         

انـد، هـر چنـد      به سرنوشت عبداهللا اوجـاالن گـره نـزده        
اوجاالن نيز حق دارد آزاد بشود اما واقعيت آن است كـه            

تواند همه مشكالت   نمي) پ.ك.ا(حزب عدالت و توسعه     
  ...را يكجا و با هم حل كند
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با شخصيت انقالبي، عـالم و     

زاده مجاهد نستوه احمـد مفتـي     

 1991 در سال    ام،ارتباط داشته 

اين افتخـار نـصيبم شـد تـا از          

  .نزديك ايشان را مالقات نمايم

ي ُكـــرد، رهبـــر برجـــسته

شخصيت انقالبي، عالم و شاعر     

زاده از  مرحوم استاد احمد مفتي   

طرف حكومت ايران مورد سـتم      

  .و جفاي بزرگي قرار گرفته بود

با تـاريخ كُـرد و       يو شناخت چگونه آشنايي    -

هاي اسالمي كُرد داريد كه در گذشته و        شخصيت

هايي اثر گذار در تـاريخ      حال به عنوان شخصيت   

  اند؟نقش داشته

تـر در مـورد نقـش آفرينـي         پيش :راشد الغنوشي 
ملت كُرد در جهت حفاظت از كيان اسالم و خدماتي كه           

 بـراي   ؛بحـث نمـودم   به اسالم و مسلمانان كرده اسـت        
رد همان كافي است كه آن      ملت ُك 

افتخار نصيبشان شد تـا از طريـق        
ــري    ــه رهب ــه ب ــانواده زنگي دو خ
عمادالدين زنگي و نورالدين زنگي     
ــه اســالم و   خــدمات شــاياني را ب

  . تقديم نمايندنانمسلما
 كافي كُرد مّلت براي همچنين

 تـا  شد نصيبش افتخار آن كه است

 رهبري به بيانايو خانواده طريق از

 الـدين  صالح انهقهرمان  و تاريخي

 بـه  را نظيـر بـي  خـدمات  آن ايوبي

  .دارند روا اسالم
 رهبري كه مفتخرند اعراب اگر

 آزادي و خطـاب  عمـربن  رهبـري  بـه  را اسالمي فتوحات

 بزرگـي  افتخار هم كُردها براي اندداشته عهده به را قدس

 بـه  هدوبـار  را اسـالمي  توحـات ف هـاي نميزسـر  كه است

 در و فلـسطين  سـرزمين  مخـصوصاً  برگردانيد سالمداراأل

 فرهنـگ  بعد در ،فتوحات بر عالوه المقدس،بيت آن ميان

 بـسيار  اسـالمي  تاريخ در كُردها نقش هم علمي مسايل و

-ابن اندگفته همواره نويسان تاريخ .است ارزنده و پررنگ

 همچنين سوريه، كُردهاي از است شخصيتي انيحرّ تيميه

 انـد كرده ثبت را ديگري بسيار برجسته هايشخصيت امن

 آفريني نقش اسالمي تمدن و تاريخ در و بوده راداك از كه

  .اندنموده

با شخصيت انقالبي، عـالم و مجاهـد نـستوه احمـد            
 ايـن افتخـار   1991ام، در سـال  زاده ارتبـاط داشـته   مفتي

  .نصيبم شد تا از نزديك ايشان را مالقات نمايم
م و ي كُـرد، شخـصيت انقالبـي، عـاِل     ستهرهبر برجـ  

زاده از طـرف حكومـت      شاعر مرحوم استاد احمـد مفتـي      
  .ايران مورد ستم و جفاي بزرگي قرار گرفته بود

 فقيـه  ولـي  با كه گاهآن داشتم ايران از كه ديداري در

 را فرصـت  كردم مالقات ايخامنه

 ايـــشان از شـــمرده، غنيمـــت

 دهنـد  اجـازه  تـا  نمودم درخواست

 مالقـات  را زادهمفتـي  احمد تاداس

ــايم، ــشان نم ــم اي ــي ه ــگب  درن

 مـأمور  دو غروب نمودند، موافقت

 همراهـي  مرا اقامتم محل هتل از

 هرشــ شــمال ســمت بــه نمودنــد

-همان اوين، زندان منطقه تهران

 زنـداني  آن در زادهمفتي كه جايي

 بـا  را زنـدان  محل طرف چهار بود

 در چنـد  هـر  بودنـد،  تنيـده  مأمور

 به اما بوديم غمناك بسيار يفضاي

 .بـردم  سـر  به ايشان با را امزندگي غروب زيباترين راستي
 خـود  ماجراي و داستان اديب، داعي آن اهللا، إلي داعي آن

 از بعـد  و اسالمي انقالب پيروزي در را اشآفريني نقش و

 انقالب اركان از خود كه شخصيتي .كرد بازگو برايم را آن

 تــالش آن تــداوم و انقــالب يپيــروز جهــت در و بــوده

 و آمـدي  ناكـار  خـاطر  بـه  بعـدها  اما داشته ناپذيرخستگي
-كنـاره  و گرفتـه  فاصله آن با انقالب مسير شدن منحرف

 جهـت  در تـالش  و نـصايح  دليـل  بـه  .است نموده گيري

 بـه  اسالم و انقالب اصلي مسير به منحرفان بازگردانيدن

 شـود؛ مـي  تهممـ  انقـالب  و نظام عليه سازتوطئه و معاند

 زنـدان  در سبب همين به را بركتش با عمر از سال چندين

 و نغـز  اشـعاري  زنـدان  خلـوت  در .بود كرده سپري

 بـرايم  را آن از ايقطعـه  چنـد  بود سروده پرمحتوا
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 خود كنترل كه بود عميق و نغز برايم قدر آن خواند

 گريـان  بانگ خروش و جوش با و داده دست از را

 مورد در آن از پس !ايگريه چه اام گريستم .برآوردم

 نستوه مجاهد اين عليه كه ستمي و ظلم و ايشان وضعيت

 كردم روانه ياخامنه آقاي براي را گزارشي گرفته صورت

 كه ستمي و ظلم همه آن كه نمودم درخواست ايشان از و

 شــده داشــته روا انقالبــي و مجاهــد شخــصيت آن عليــه

 گرسـنگي  بـود،   گذشـته  كار از كار االسفمع اما بردارند،

 روي گوشـتي  بـود  كـرده  فرسـوده  و فرتـوت  را جـسمش 

 .بـود  سـوخته  هـم  اسـتخوانش  بود، نمانده باقي استخوان
 بـه  سـرافرازانه  و نهـاد  خـاك  بـالين  بر سر آزادي با ديگر

 هـاي انسان ستم و جور دست از و شتافت معبودش سوي

  .شد رستگار ستمكار
 رهبـر  ايـن  چـرا  پرسـيدم  نگهبانـانش  از دارم يـاد  به

 پاسـخ  در ايـد؟ كـرده  زنـداني  را اهللا إلـي  داعـي  و انقالبي

 خـاطر  به فقط نشده، مرتكب را اتهامي و جرم هيچ :گفتند

 :گفتند عبارتي به ؟!ايمكرده اشزنداني نشود ترور كه اين
  !؟!كنيممي حفاظت او از ما

 كس هر بناست مگر :گفتم جواب در و افتادم خنده به

 بـه  بايـد  نـشود  ترور كه اين ترس از و باشد داشته دشمن

 اسـت  گونه اين اگر ؟شود دچار سرنوشت اين به و روز اين

 همچـون  كساني هم، نظام باالي رده هايشخصيت بايد

 دشـمنان  هـم  آنهـا  چون شوند زنداني بايد نيز رفسنجاني

   . - بود جمهور رييس موقع آن رفسنجاني - دارند زيادي
 پـرورش  و پيـدايش  موجب كه فضايي آن حقيقت در

 اعـالن  موجـب  هاملت ميان در و اسالمي هايشخصيت

 صاحب شخصيت .است افتخار يمايه گشته اسالمي پيام

 سـعيد  برجـسته  عـارف  و انقالبـي  عالمه قهرمان، و پيام

 ايستادگي توركيسم و آتاتوركي موج عليه تندي با نورسي

 خصيتش بزرگترين عنوان به اكنون هم  كه حالي در كرد

 ايـن  از نظـر صرف است، مطرح تركيه در اثرگذار اسالمي

  .ترك يا بوده كُرد شخصيت اين كه

هاي برجـسته معاصـر عـالم       يكي ديگر از شخصيت   
اسالم كه كُرد است عالمه محمدسعيد رمـضان البـوطي        

هــا كــه چنــين هــا و ايــن بالنــدگياســت ايــن پــرورش
بـراي  نظر از رنگ و نژاد و مليت   هايي را صرف  شخصيت

اي كـه محبـوب همگـان       عالم اسالمي ساخته، به گونـه     
باشند و همه از آنان تبعيت كنند به لطف و بركت آيـين             

  .پاك و مقدس اسالم است
 رومي، صهيب حبشي، بالل ابتدا همان از كه اسالمي

 گـرد  هـم  كنـار  را عمرتميمـي  بن قعقاع و فارسي سلمان

 و فـارس  و عـرب  ،تاريخ طول در كه اسالمي همان .آورد
 هم با را مسكين و ثروتمند را، آزاده و بنده را، ترك و كُرد

  .كرد جمع
 چـرخيم مي كعبه دور برادر چون همگي كه بينينمي مگر

    َوَأَنـا َوَأَنـا َوَأَنـا َوَأَنـا     َواِحـدَةً َواِحـدَةً َواِحـدَةً َواِحـدَةً     ُأمَّةًُأمَّةًُأمَّةًُأمَّةً    ُأمَُّتُكمُْأمَُّتُكمُْأمَُّتُكمُْأمَُّتُكمْ    هَذِهِهَذِهِهَذِهِهَذِهِ    إِنَّإِنَّإِنَّإِنَّ  ���� :فرمايدمي بزرگ خداوند
 ريسـ  و بازگرديم حال به گذشته از اگر ���� َفاْعُبـدُونِ َفاْعُبـدُونِ َفاْعُبـدُونِ َفاْعُبـدُونِ     َربُُّكمَْربُُّكمَْربُُّكمَْربُُّكمْ

 و تـرين مهـم  كـه  شـهري  همـان  بـزنيم  قطر يدوحه به
 و داد جـاي  خـود  در را اسالمي علماي مجمع ترينبزرگ
 .شد برگزار جا آن در مسلمين علماي اتحاد سوم يكنگره
 گرفتنـد  قرار همگان توجه و دقت محل كُرد علماي گروه

 عالمـه  آرا اتفـاق  به جهان سراسر از اسالمي عالم صدها

 علمـاي  اتحـاد  دبيركـل  عنـوان  به را داغيهقر علي دكتر

 اين نبود اتفاقي مسئله اين .اندنموده انتخاب اسالم جهان

 و راسيسم عنوان به را اعراب كه را نظرات آن تمام مسأله
-مي باطل و رد كنندمي معرفي اكراد مقابل در نژادپرست

 بودنـد  عـرب  دادند رأي ايشان به كه كساني اكثريت كند

 عبدالحميد محسن پروفسور بودن كُرد عراق در همچنين

 شخـصيتي  گرچـه  نـشد  مانع اسالمي حزب رياست براي

 عهده به را عراق اسالمي حزب رياست اما زبان كُرد است

  ...هستند عرب حزب اعضاي عمدتاً كه حالي در دارد
  نشريه لثين: منبع

  

  راه ما: ترجمه
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