
  علي احمدي فراهاني
محمدحسنين هيكل روزنامه نگار و تحليلگر نامدار 
مصري، در دوران اوج گيري نهضت ملي ايران و به 
طور مش�خص تر پس از اعدام س�پهبد حاجيعلي 
رزم آرا توسط شهيد اس�تاد خليل طهماسبي، به 
ايران س�فر كرد و به ثبت وقايع سياس�ي كشور و 
حاالت رجال سياسي آن دوره پرداخت. او پس از 
بازگشت به مصر، مجموعه اي از مشاهدات خويش را 
در كتاب ايران فوق البركان )ايران كوه آتشفشان( 
منتشر كرد. همان گونه كه در خوانش تحليلي اين 
متن روش�ن خواهد ش�د، هيكل بياني داس�تاني 
دارد و حتي در س�خنان او اغراق هاي�ي نيز ديده 
مي ش�ود، اما خميرمايه اصلي گفته هاي او، وقايع 
ايراِنِ آن روز است و از واقعيت سرچشمه مي گيرد. 
در نوش�تاري كه از نظر مي گذراني�د، ديدگاه هاي 
هيكل درباره محمدرضا پهل�وي، در دهه آغازين 
س�لطنت وي مورد خوانش و تحليل ق�رار گرفته 
است. درباره شاه، ديدگاهي بر آن است كه او پس 
از 28 مرداد به ورطه قانون شكني و اختناق آفريني 
سقوط كرد اما از توصيفات هيكل چنين برمي آيد 
ك�ه او از آغاز س�لطنت چنين تمايالتي داش�ته و 
تنها پس از كودتا، زمينه را براي تحقق آن مساعد 
ديده اس�ت. در ادامه اين نوش�تار نيز، تحليلي از 
خصال و شرايط آيت اهلل سيدابوالقاسم كاشاني از 
منظر حس�نين هيكل آمده كه مي تواند خواننده 
را به مقايس�ه س�وق دهد و حاالت رهبر روحاني 
نهضت ملي اي�ران را بيش�تر نمايان س�ازد. اميد 
مي بريم كه انتش�ار اين س�ند ارجمند تاريخي در 
س�الروز قيام ملي 30 تير 1331، براي نسل جوان 
و عالقه مندان ب�ه تاريخ معاصر اي�ران مفيد آيد.

   
  از خدمت در طويله تا پادشاهي بر ايران

محمد حسنين هيكل در طول مدت اقامت در ايران 

در دوران اوج گيري نهضت ملي، توانست به بسياري از 
اطالعات آشكار و پنهان سياست در كشورمان دست 
يابد. از جمله مصاديق اين احاطه و اطالع، نكاتي است 
كه در »ايران فوق الب��ركان« درباره خاندان پهلوي، 
شاه وقت و ش��خصيت او ذكر كرده است. او پيشينه 
ش��غلي رضاخان و ني��ز بالتكليفي و دس��تپاچگي 
فرزندش براي حفظ ميراث پدر را به درستي تشريح 
كرده است. او بر خالف عده اي كه امريكانيسم نظري 
و عملي شاه را به پس از مرداد 32 حوالت مي دهند، 
آن را در رفتارهاي شاه از ش��هريور 20 به بعد رصد 
مي كند. او در اين باره نوشته اس��ت: »در وسط اين 
توفان هاي حائل كه در تهران مي پيچيد، جواني در 
32 س��الگي مي خواهد اين توفان هاي بنيان برانداز 
را آرام كند و تاج او در س��ر و تخت س��لطنت در زير 
پايش باش��د. اين جوان كه محمدرض��ا پهلوي نام 
دارد، عقده اي او را آزار مي دهد و آن عقده اين است 
كه نمي خواهد وسيله  از بين رفتن تاج و تختي باشد 
كه پدرش با هزار زحمت آن را براي خانواده  پهلوي 
فراهم كرده است. پدرش رضا پهلوي، زندگي خود را 
در دوران قاجار از نوكري در طويله آغاز كرد و سپس 
از قزاقي و نايبي و باالتر به مقام وزارت جنگ رسيد 
و بعد به تخت س��لطنت حمله كرده و آن را تصاحب 
كرد و زماني كه محمدرضا در اين خانواده متولد شد، 
پدرش يك قزاق عادي بود و خاطره  آن، آن دوره فقر 
سياه، هميش��ه بر جبهه اين خانواده، يعني خانواده 
اصطبل، س��ايه مي انداخت. محمدرضا مي خواست 
به هر قيمتي كه باش��د، تاج و تخت موروثي را حفظ 
كند به همين دليل بود كه او هيچ نصيحتي را از هيچ 
مستشار خارجي رد نمي كرد و در اجراي توصيه هاي 
آنها هيچ ترديدي به خود راه نم��ي داد. همچنين به 
همين دليل بود كه اقدامات او هميشه متناقض بود 
و تصميماتش، به همديگر شباهت نداشت. اقدامات 
ديروز شاه با امروزش و امروزش با فردا، بلكه كارهاي 

صبح او با س��خنان عصر او، يكس��ان نبود و سر اين، 
همان تعدد مستش��ار و اختالف مسير آنها بود. مثاًل 
انگليس مي گفت تو پادشاه هس��تي و تو حاكم اين 
س��رزميني و ملت تو نادان و جاهل هستند، تو بايد 
آينده  مملكت را بسازي، برو جلو و نترس ما پشت سر 
تو هستيم، اين مجلس كه با تو همكاري نمي كند و 
بلكه مقابل تو قرار گرفته ب��راي چه بماند؟ براي چه 
اين مرد آيت اهلل كاشاني جلوي تو ايستاده، كه گويا 
او پادشاه است نه تو، مجلس را منحل كن و آيت اهلل 
را دستگير كن و حكومت نظامي  را اعالم كن تا كارها 
درست شود. شاه در آستانه به كار بستن اين توصيه 
بود كه امريكا ش��نيده و دخالت كرد، نصايح امريكا 
در اين جمله ه��ا، خالصه مي ش��د: انحالل مجلس 
كار خطرناكي اس��ت و اين كار با اصول دموكراسي 
وفق نمي دهد، چرا مجل��س را منحل كني وقتي كه 
مي تواني با اعضاي مجلس طرح دوستي بريزي و آنها 
را در كنار خود قرار بدهي و چرا آيت اهلل را دس��تگير 
كني با او اظهار دوس��تي و اس��تمالت كن تا اين كه 

تكيه گاه تخت تو باشد.
ش��اه رئيس مجلس را نزد خود خواست تا در طول 
بحران، در كنار او قرار بگيرند ولي اين براي دوستي 
شاه با مجلس كفايت نكرد و جلسه اي در مجلس نبود 
مگر اينكه در آن، حمالت ش��ديدي از سوي وكال به 
شاه و خواهرش مي ش��د و بلكه اين حمالت از شاه و 
خواهرش تجاوز نموده و به قبر پدرش نيز مي رسيد 
و كراراً اسم رضاشاه توأم با جمالت ظالم و خونخوار 
و سفاك در زير سقف پارلمان شنيده مي شد. سپس 
شاه خواست از آيت اهلل استمالت كند و نماينده خود 
را نزد آيت اهلل- كه دچار كسالتي شده بود- فرستاد. 
فرس��تاده ش��اه را مجبور كردند ك��ه در حال خم و 
روي دو زانوي خود به حضور آيت اهلل برس��د و از آن 
باالتر اين بود كه آيت اهلل به او گفت راس��ت اس��ت 
كه مي گويند ش��اه به صحت من عالقه مند اس��ت؟ 

درباره شاه، ديدگاهي بر آن است كه او 
پس از 28 مرداد به ورطه قانون شكني 
و اختناق آفرين�ي س�قوط ك�رد اما از 
توصيفات هيكل چني�ن برمي آيد كه 
او از آغ�از س�لطنت چني�ن تمايالتي 
داش�ته و تنها پس از كودت�ا، زمينه را 
ب�راي تحقق آن مس�اعد ديده اس�ت
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 بازخواني احواالت محمدرضا پهلوي در دوران نهضت ملي 
در آيينه روايت محمد حسنين هيكل
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محمد حسنين هيكل در طول مدت 
اقامت در اي�ران در دوران اوج گيري 
نهضت ملي، توانس�ت به بسياري از 
اطالعات آش�كار و پنهان سياس�ت 
در كش�ورمان دس�ت يابد. از جمله 
مصاديق اين احاط�ه و اطالع، نكاتي 
اس�ت كه در »ايران ف�وق البركان« 
درب�اره خان�دان پهلوي، ش�اه وقت 
و ش�خصيت او ذك�ر كرده اس�ت. او 
پيش�ينه ش�غلي رضاخ�ان و ني�ز 
بالتكليفي و دس�تپاچگي فرزندش 
براي حفظ ميراث پدر را به درس�تي 

تشريح كرده است

تمایالت شاه به اختناق پس از 
کودتای امریکایی بیشتر شد

نماينده شاه گفت بلي اهميت اعليحضرت نسبت 
به شما به اين حد رس��يده است كه مرا فرستاده 
تا بهترين آرزوهاي قلبي او را به شما ابالغ كنم. 
آيت اهلل با تندي جواب داد: اگر اين طور باشد پس 
چرا خودش با پاي خود به  عيادت من نمي آيد؟! 
بعد از اينكه شاه از اين تالش ها نتيجه اي نگرفت، 
مصمم ش��د تا افكار عمومي  را به نفع خود تغيير 
دهد. در مصاحبه اي كه با شاه داشتم، او مي گفت 
پدرم تمام مايملك خود را براي من گذاشت كه 
شامل يك چهارم زمين هاي مزروعي ايران بود. 
او اين ثروت را براي بقاي عظمت و جاللت تاج و 
تخت پهلوي مقرر كرده بود ولي زمان تغيير كرد 
و من تصميم دارم اين زمين ها را به بهاي ارزان، 
در اختي��ار دهقانان قرار دهم!... و ش��اه تصميم 
گرفت امالك پهلوي را بين رعيت تقسيم كند و 
از ثروتمندان نيز خواست از مقداري از زمين هاي 
خود به نف��ع دهقانان صرف نظر كنند اما ش��اه 
در اين راه نيز موفق نش��د و نه تنه��ا از موافقت 
ثروتمندان برخوردار نشد بلكه از عاطفه  فقرا نيز 
محروم گرديد، زيرا آنها مي گفتند اين اراضي كه 
شاه آن را به دهقانان مي دهد، از پدر خود به ارث 
برده، و پدر او نوكر طويله بود، پس اين ثروت را 
از كجا آورده، آيا غير اين است كه از اموال مردم 
غارت كرده؟ ل��ذا محمدرضا ه��م كاري نكرده، 
قس��متي از مظالم پدرش را به صاحبانش پس 

داده است«.
  شاه در لباس گاو چراني!

همان گونه كه اشارت رفت، ش��اه به داليلي- كه 
ذكر آن مجالي ديگر مي طلبد- از آغاز س��لطنت 
خويش سعي كرد تا به امريكايي ها نزديك شود و 
حامي اي غير از انگليسي ها داشته باشد. اينكه او 
در مقام قائل شدن تفاوت ميان امريكا و انگليس، 
تا چه ميزان درس��ت يا غلط فكر مي كرد، بحثي 
ديگر است اما در اين ميان، مهم آن است كه وي 
در طريق جلب توجه مقام��ات امريكا و اخذ وام 
از آنان، به رفتارهايي س��خيف تن داد. هيكل در 
اين باره در گزارش خويش آورده است: »اهميت 
ايالت متحده به ايران، چيز تازه اي اس��ت. امريكا 
در تهران، مس��افر حيرت زده و سرگرداني است 
كه به دنبال اهداف پيچيده و مبهمي  مي گردد و 
نمي داند بهترين راه براي رسيدن به اين اهداف 
چيس��ت؟ خطوط اصلي اهداف امريكا در تهران 

بدون شك دو چيز است:
1- دفاع از خاورميانه

2- نفت ايران
ام��ا دف��اع از خاورميان��ه؛ امري��كا در مقابل آن 
حيرت زده و سرگردان است و اكثر ديپلمات هاي 
امريكايي كه در تهران با آنها مالقات كردم عقيده 
دارند براي اينكه ايران را به ص��ورت مركز دفاع 
غرب از كمونيسم دربياوريم، دير شده و فرصت 
از دس��ت رفته اس��ت. يك ديپلمات امريكايي 
مي گف��ت فايده ن��دارد، اي��ران نمي تواند مركز 
قدرت غرب براي دفاع باشد ولي نمي توانيم آن 
را مثل يك دروازه  باز، رها كنيم!... اياالت متحده 
مي خواس��ت امور اقتصادي ايران را بر پايه هاي 
ثابت استوار كند و چندين بار اعالم كرد در نظر 
دارد ايران را با همه  وسايل ممكنه تقويت كند، 
ولو اينكه اين كار مس��تلزم اين باشد كه امريكا 
خيابان هاي تهران را با دالر فرش كند! ولي اين 
كار از حدود نيت تجاوز نكرد و همه  كمك امريكا 
براي ايران به رغ��م كل ادعاها، طبق برنامه اصل 
چهار )تروم��ن( بيش از نيم ميلي��ون دالر نبود. 
در عين حال كارشناسان امريكايي كه به عنوان 
مستش��اران فني براي وزارتخانه ه��اي ايران از 
سوي اياالت متحده تعيين شده بودند، بيش از 
يك ميليون دالر س��االنه براي دولت ايران خرج 
مي تراش��يدند و هيچ يك از آنه��ا حاضر نبودند 
تا به اي��ران بيايند، مگر اينكه دول��ت با آنها يك 
موافقت نامه بابركت براي س��اليان دراز با حقوق 
كالن امضا كند كه با دالر پرداخت ش��ود! مثاًل 
يكي از آنها مي آمد و در يك اداره مشغول مي شد 
بعد از آن سكرتر و دفتر مخصوص داير مي شد و 
يك ماه نمي گذشت تا اينكه كار اين كارشناس 
وزارت در وزارت مي شد يا اينكه وزارتي در باالي 
وزارت. ايران همه اينها را به خود مي پذيرفت و در 
تب آرزوي وام هاي سنگين امريكايي مي سوخت 
و اين همان سر واقعي سفر ش��اه به امريكاست. 
پادش��اه جوان هر كاري كه از دستش برمي آمد 
انجام داد تا وام را براي خود تضمين كند با رئيس 
ترومن چن��ان رفتار كرد كه تنها س��زاوار درگاه 
خداوند بود! به خاطر قرض با اعضاي كنگره چنان 
اظهار دوستي كرد كه گويا آنها شريك هاي خدا 
بودند! او براي قرض لباس گاو چران ها را پوشيد، 
سوار گردن اسب هاي چوبي رنگارنگ چرخ و  فلك 
ش��د، با هنرپيش��ه هاي هاليوود عكس انداخت 
و همه اين كاره��ا را براي جلب اف��كار عمومي 
 امريكا انجام داد و باالخره به تهران برگش��ت و 
آرزوي او همچنان در آسمان ها با وامي )حداقل( 

300ميليون دالری پرواز مي كرد.« 
  خاک نعلين آيت اهلل، يک ميليون بار، از 

همه سياستمداران بيشتر شرافت دارد!
نظريه پردازان علم سياس��ت بر اي��ن باورند كه 
فقدان ق��درت سياس��ي در يك س��و از عرصه 
سياس��ت ورزي، با تجميع آن در س��ويي ديگر 
تالزم دارد. در فاصله زماني شهريور 20 تا مرداد 
32، شاه ايران به رغم تمام امريكاگرايي و تكاپوي 
سياسي، مجموعاً ضعيف بود، چه اينكه كه پس از 
فرار رضاخان، كانون هاي قدرت در كشور متنوع 
ش��ده و پايگاه اجتماعي بس��زايي يافته بودند. 
يكي از اين كانون هاي شاخص، مرحوم آيت اهلل 
سيدابوالقاسم كاش��اني و اطرافيانش بودند كه 
پس از پايان دوره 20 س��اله ديكتاتوري پهلوي 
اول، وزني وزين در سياس��ت ايران يافته بودند. 

محمد حسنين هيكل در دوران اقامت خويش 
در ايران، چهار بار به ديدار آيت اهلل كاشاني رفت 
و بس شيفته ش��خصيت او ش��د. وي بعدها در 
گزارش خويش از ايران، زندگي، زمانه و كارنامه 
آيت اهلل را اين گونه به توصيف نشس��ته اس��ت: 
»صدای آيت اهلل ابوالقاسم كاشانی در تمام گوشه 
و كنار جه��ان می پيچ��د و او همچنان می غرد: 
س��گ های انگليس! از كش��ور ما خارج شويد و 
نفت ما را رها كنيد. رزم آرا ك��ه با چهار گلوله از 
ميدان اخراج شد، موقعيت را كاماًل تحت سيطره 
و نفوذ آيت اهلل درآورده است. تهران افسانه های 
گوناگونی از آيت اهلل نقل می كند. اولين قسمت 
از س��ری عجايب، قصه تظاهرات بزرگی بود كه 
آيت اهلل هنگام بررس��ی اليحه نفت در مجلس 
به آن امر كرده بود، س��يل جمعي��ت از طريق 
خيابان هايی ك��ه به ميدان بهارس��تان منتهی 
می شدند، در حال فرياد زدن و شعار دادن پيش 
می رفتند. در تهران ش��ايعه شده بود كه پليس 
در صورت نزديك ش��دن جمعيت به پارلمان، 
دستور دارد كه به سوی آنها تيراندازی كند! خبر 
به آيت اهلل نيز رسيده بود. ناگهان آيت اهلل خطاب 
به پس��رش فرياد زد: كفن مرا بياور! كفن برای 
ايشان آورده شد. آيت اهلل بعد از غسل و دو ركعت 
نماز، كفن را پوش��يد و با اس��تقبال از مرگ ، در 
پيشاپيش جمعيت به راه افتاد. توده های عظيم 
تظاهركننده با مشاهده كفن پوشی آيت اهلل، به 
تل بزرگی از باروت تبديل شدند و خود آيت اهلل، 
چون آتش��ی در ميان باروت قرار گرفت. مردم 
در خيابان ه��ای تهران با خروش��ی چون امواج 
دريا و مانند قضا و قدر الهی ، به س��وی پارلمان 
پيش می رفتند، ولی هنگامی كه مردم به محل 
پارلمان رسيدند، ناگاه، افراد پليس كه در باالی 
س��اختمان مجلس بودند، مواضع خود را ترك 
كردند، زيرا طبق دستوری از كاخ »مرمر« گفته 

شد كه در مقابل آيت اهلل مقاومت نكنيد.
دشمنی سرسختانه آيت اهلل كاشانی با انگليس 
مشهود است. در س��ال 1941 كه رشيد عالی 
گيالنی در عراق، عليه اس��تعمار انگليس قيام 
كرد، پش��توانه معن��وی انق��الب وی، آيت اهلل 
كاش��انی بود. مثلثی كه در آن زم��ان بر بغداد 
حكومت می راند، عب��ارت بود از رش��يد عالی 
گيالنی: رهبر انقالب، حاج امين الحسينی: مفتی 
اعظم قدس و آيت اهلل كاش��انی: رهبر نيرومند 
شيعه. انقالب گيالنی در برابر انگليس با شكست 
مواجه شد و آيت اهلل كاشانی در كنار همرزمانش، 
گيالنی و حسينی، از مرز عراق به سالمت وارد 
ايران ش��دند، ولی زمانی كه انگليس��ی ها وارد 
تهران شدند، اولين كارش��ان اين بود كه منزل 
آيت اهلل را به وسيله تانك ها و زره پوش های خود 
محاصره و سپس وی را به خارج از ايران تبعيد 
كنند. آيت اهلل، لبن��ان را برای تبعيد پذيرفت تا 
زياد از ميهن خود دور نباش��د و بتواند مسائل 
ايران را پيگيری كند و همين نكته، راز پيروزی 
او در انتخابات است. آری! او در تبعيد بود، ولی 
در تهران ب��ه نمايندگی مجلس ش��ورای ملی 
انتخاب ش��د! و اكنون ديگر مفهومی نداش��ت 
كس��ی كه به نمايندگی مجلس انتخاب ش��ده 
است، در تبعيد بماند، لذا دولت، با عزت و احترام 
از ايشان دعوت كرد كه به وطن خود بازگردد. 
نفوذ معنوی آيت اهلل كاشانی در قلب های مردم 
بود و نفوذ مادی وی، اموال همه مردم شيعه بود 
كه داوطلبانه، يك پنجم درآمد س��االنه خود را 
به عنوان »خمس« به ايشان تقديم می كردند 
و نيروی انسانی ايشان، همه طالب علوم دينی 
حوزه های علميه نجف و ق��م و ديگر حوزه های 
ش��هرهای ايران بودند و البته خطب��ا و وعاظ و 
ائمه مساجد هم در همه جا، ثناگوی آيت اهلل و 
مدافع وی بودند. بدين ترتيب، آيت اهلل بر همه 
مردم كوچه و بازار سيطره كامل داشت ، ولی او 
می خواس��ت بر پارلمان و اف��كار آگاهان كه در 
اختيار پارلمان بودند، نيز مسلط شود تا بتواند 
اهداف نهض��ت خود را ب��دون مقاومت مؤثری 
اجرا كند، از اين رو، فراكس��يون جبهه ملی در 
مجلس ب��ه وجود آمد ك��ه اكثر اعض��ای آن از 
فارغ التحصيالن دانشگاه »سوربن« بودند و همه 
آنها به رياس��ت دكتر محمد مصدق، زير پرچم 
آيت اهلل كاش��انی گرد آمدند و رهبری آيت اهلل 
را از جان و دل پذيرفتند. وقت��ی كه ديپلمات 
برجس��ته انگليس، لرد ونس��ينارت در مجلس 
لردهای انگليس در س��خنانی به آيت اهلل حمله 
كرد، ب��ه دنبال او وزير خارج��ه انگليس درباره 
آيت اهلل گفت: اين تحريك كننده تروريس��ت، 
عامل اصلی حوادث فاجعه آميز ايران اس��ت! به 
دنبال اين اظهارات، نمايندگان مجلس شورای 
ملی، آيت اهلل را به رياست مجلس انتخاب كردند 
تا اين رفتار شكستی برای انگليس و يك پيروزی 
برای آيت اهلل باشد. يكی از نمايندگان مجلس به 
نام دكتر بقايی، در نطق خود عليه انگليس گفت: 
خاك نعلين آيت اهلل، يك ميليون بار از كله های 
همه سياستمداران بيشتر شرافت دارد... يكی 
ديگر از عوامل نفوذ آيت اهلل كاش��انی، جمعيت 
فدائيان اسالم اس��ت. اگر آيت اهلل نتواند از نفوذ 
معنوی بهره مند شود، از نفوذ ملی خود، يعنی 
زبان خطبا و ائمه جماعت اس��تفاده می كند و 
اگر از آن نيز نااميد ش��ود، به نفوذ سياسی خود 
در مجلس مل��ی تكيه می كند و اگ��ر از آن هم 
نتيجه ای نگيرد، از قدرت مادی خود كه ريشه در 
اموال ايشان دارد، استفاده می كند و اگر آن نيز 
مؤثر نباشد، همه آن قدرت ها را به كناری می نهد 
و آخرين س��خن را به فدائيان اسالم می سپارد. 
فدائيان اسالم چگونه سخن می گويند؟ سخن 
آنان، از گلوله های سربی است! و جمله های آنان 

را رگبار مسلسل ها می نگارند!«

  ناصر علي ن   ژاد
م��دت مديدی ب��ود كه 
هر از گاهی، سايت های 
مختل��ف اظهارنظ��ری 
برخ��الف مبان��ی دين 
مبين اس��الم از نورعلی 
تابن��ده مدعی رياس��ت 
را  گناب��ادی  فرق��ه  
اطالع رسانی می كردند 
می ش��د  ش��نيده  و 
عزيزالوج��ودی از دي��ار حبيب، پاس��خی به آن 
بافته های صوفيانه كه اگر ملحدانه نبود ضاللت آور 

بود، می داد.
در نخستين روزهای نمايشگاه بين المللی كتاب 
سال 1394 كه مطابق هميشه در تهران از غرفه 
پركار »نش��ر راه نيكان« ديدن می كردم، شنيدم 
مراجعه كننده ای پرس��يد چرا جوابی به اظهارات 
نورعلی تابنده در جمع بانوان نداده ايد؟! مسئول 
غرفه- كه فردی مطلع و آگاه بود- جويای مطلب 
ش��د كه او در جواب گفت رئيس فرق��ه گنابادی 
مدعی است: »با تشرف به من شرف پيدا می كنيد 
و زمانی كه با من بيعت كرديد گناهان تان به گردن 
من است و در بيت شخصی كه بيعت می گيرد از 
طرف خدا مشخص شده]است[ و اگر برای تشرف 
شوهرتان يا پدرتان هم راضی نبود كه شما مشرف 
شويد نيازی به اجاره نداريد، چون تشرف شخصی 
است و به ديگری ربط ندارد حتی پسر بدون اجازه 
پدر می تواند مش��رف ش��ود، چون زمانی كه پدر 

فرزند را به دنيا آورد مگر از او اجازه گرفت؟«
حس كنجكاوی مرا برانگيخت تا مطلب فوق را در 
سايت ها به دست آوردم، پس از اندك جست وجويی 
آن را در پايگاه جامع فرق، اديان و مذاهب با جوابی 
قاطع يافتم. مسئوليت شيعه بودنم، مرا برانگيخت 
در كنار جواب��ی كه در رس��اله ديگر ب��ه دريافت 
جاهالنه نورعل��ی تابنده از زندگ��ی فاطمه و علی  
)عليهماس��الم( داش��ته و جمالت و اصطالحاتی 
دور از شأن علی و فاطمه ) عليهماسالم( را به زبان 

آورده، در رس��اله ای به نام »فاطم��ه معمای ذهن 
بش��ر« داده ام جواب اين اظه��ارات صوفيانه را كه 
هم خلق را در ارتكاب به گناه بی پروا می كند و هم 
موجب هرج  و  مرج در كانون خانواده ها می ش��ود 
دفتری سازم تا آنان كه با سايت ها غريبه اند بخوانند 
خادم به دين و امت محمدی را از خائن بازشناسند. 
شايد آنهايی كه كاماًل شست وشوی مغزی نشده اند، 
به انحراف كامل كشيده نشده اند بخوانند و بدانند 
در مجلس صوفيان خبری از دين و دينداری نيست 

كه نيست.
چون بنای تدوين رساله ای كه هم اينك در معرفي 
آن سخن مي رود بر بيان اسالمی نبودن دعاوی اي 
می باش��د كه نورعلی تابنده به زبان آورده است، 
بايد با توجه به همان ادعاها جواب داده ش��ود كه 
مرس��وم مدعيان مسندنش��ين فرقه های صوفيه 
است. همان بلندپروازی های عاری از حقيقتی كه 
اسالميت تصوف را زير سؤال می برد، كه در ارتباط 
با رئيس گروهك گنابادی به ص��ورت زير بايد با 

اسالم تطبيق داده شود:
الف: »با تشرف به من شرف پيدا می كنيد!«

ب: »در زمانی كه با من بيعت كرديد گناهان تان 
به گردن من است!«

ج: »اگر برای تشرف، شوهرتان يا پدرتان هم راضی 
نبود كه مشرف شويد نيازی به اجازه نداريد!« كه 
در رساله مورد معرفي به آن پرداخته شده است، 
ولی طرح دو موضوع قبل از ه��ر گونه رد و اثبات 
سه موردی كه بايد گفته شود مغاير با اسالم است، 

الزم و ضروری مي نمايد:
اول: شناخت استاد در صعود الی اهلل كه در فرهنگ 
تص��وف فرق��ه ای از او با ن��ام »پير«، »مرش��د«، 

»قطب«، »شيخ« و »خضر« ياد شده است.
دوم: حدود اختيارات او در راهنمايی سالك طريق 

عبوديت.
سوم: بررسی اصالت فرقه گنابادی با ضوابطی كه 
در تصوف شرط اس��ت كه اگر در مورد هر فرقه از 
فرق صوفيه ناديده گرفته ش��ود و اصالت شناسی 
نشود آن فرقه همان طور كه از نظر اسالمی بدعت 
اس��ت در تصوف هم فرقه ای بی اصالت می باشد 
كه ه��زار البته هم بايد بدون تعص��ب و دور از هر 
عناد با استناد به مس��تندات مورد قبول صوفی و 
غيرصوفی بازگو گردد تا »س��يه روی شود هر كه 

در او غش باشد«.

به بهانه انتشار اثر تاريخي معرفی 
كتاب »خودبزرگ بينی صوفيانه«

 با تشرف به من 
شرف پیدا می کنید!
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