
    انوشه مير مرعشي
در جري�ان اغتشاش�ات دو م�اه اخي�ر، يكي از 
استان هايي كه برخي از شهرهاي آن دچار التهاب 
و آش�وب ش�د، اس�تان سيس�تان و بلوچستان 
بود. البته واقعي�ت غيرقابل انكار اين اس�ت كه 
بسياري از ش�هرهاي اين اس�تان، در اين مدت 
در آرام�ش بوده اس�ت. اما اينكه چ�را در برخي 
از شهرهاي اين استان ش�ورش برپا شده؟ جان 
عده اي بيگناه به ناحق گرفته ش�ده؟ و خسارات 
زيادي به ام�وال مردم و بيت المال وارد ش�ده؟ و 
اينكه اين شورش ها چه ارتباطي با مواضع »مولوي 
عبدالحميد« و طرفداران او در آن شهرها داشته 
است، نكته اي اس�ت كه در مقال پي آمده، مورد 
بازخواني قرار داده ايم. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقمن�دان را مفيد و مقبول آيد. 

         
  اشارت نخست

استان سيستان وبلوچس��تان، از استان هاي وسيع 
و پر نعمت كش��ور است. اين اس��تان 26 شهرستان 
اصلي دارد و مردم��ان اين اس��تان، از دو قوم اصلي 
بلوچ و سيستاني )سكستاني( تش��كيل شده اند كه 
هر دو از اقوام قديمي ايران زمين به شمار مي روند. 
بلوچ هاي ايران، از دو طايفه اصلي مكراني و سرحدي 
و زيرشاخه هاي آن هستند. بخش��ي از مردمان اين 
استان از اهل سنت و بخشي از آنان نيز، شيعه مذهب 
هستند. البته حدود دودرصد از جمعيت اين استان 
هم، از اقليت هاي ديني اند. اما جالب است كه به دليل 
ازدواج هاي فراوان ميان زنان و مردان شيعه و سني 
با هم در اين اس��تان، تعيين درصد دقيق جمعيت 
شيعه و سني آن بسيار دشوار مي نمايد. صدالبته كه 
بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه مردمان شيعه 
و سني اين اس��تان در طول قرن ها، هيچ مشكلي با 
يكديگر نداش��ته و در كمال صلح و صفا در كنار هم 

زندگي مي كنند. 
دشمنان نظام جمهوري اسالمي اما به دنبال اهدافي 
چون تجزيه ايران، تفرقه افكني و ايجاد بلوا و شورش 
در كشورمان هستند، از ش��رايط خاص اين استان 
]برخي محروميت ه��ا، كم كاري برخي مس��ئوالن 
استاني و منطقه اي در سال هاي گذشته و خألهاي 
فرهنگي[ غافل نبوده و با سوءاستفاده از آن، به دنبال 
تفرقه افكني، ايجاد جنگ مذهبي و ترويج آشوب و 
شورش، به ويژه در يك دهه اخير بوده اند. اما اينكه 
چرا دش��من توانس��ت در اين مقطع، موفقيت هاي 
محدودي در ايجاد بلوا و آش��وب در اين استان پيدا 
كند را بايد به چند دليل از جمله سخنان تحريك آميز 
و تفرقه افكنانه مولوي عبدالحميد اسماعيل زهي، از 

روحانيون فعال شهر زاهدان دانست. 
    مولوي عبدالحميد كيست؟ 

عبدالحمي��د اس��ماعيل زهي مع��روف ب��ه مولوي 
عبدالحميد، در سال 1326. ش، در روستاي گلوگاه 
زاهدان متولد ش��ده اس��ت. وي بعد از طي مراحل 
مقدماتي، براي ادامه تحصيالت ديني به پاكس��تان 
رفت و در مدرسه ديني »دارالهدي« در ايالت سند، 
مش��غول تحصيل ش��د. مدتي بعد اما راه��ي ايالت 
»پنجاب«، در منطقه »بهاول پور« شد و نزد »عبداهلل 
درخواس��تي« رئي��س »جمعيت علماي اس��الم« 
درس خواند. س��پس به ح��وزه علمي��ه »درالعلوم 
رحيم يارخ��ان« رف��ت و در آنجا ن��زد »عبدالغني 
جاجروي« تفسير و حديث خواند و در سال 1349. 
ش و بعد از فارغ التحصيلي، به ايران و شهر زاهدان 
بازگشت. نامبرده در زاهدان، نزد مولوي عبدالعزيز 

از علماي بزرگ منطقه رفت و توسط وي، به مجلس 
علمايي همچون: »موالنا مفتي كفايت اهلل دهلوي«، 
»موالنا حسين احمد مدني« و »موالنا قاري محمد 
طيب قاسمي« راه يافت و نزد آنها به ادامه تحصيل 
پرداخ��ت. فارغ التحصيل��ي مول��وي عبدالحميد و 
بازگشت او به زاهدان، با مقطع تأسيس حوزه علميه 
دارالعلوم زاهدان توس��ط موالنا عبدالعزيز همزمان 
شد و به همين دليل نيز وي توانست از همان سال، 
تدريس را در اين حوزه علميه آغاز كند. البته بعد از 
بروز بيم��اري قلبي مولوي عبدالعزي��ز مالزاده باني 
و با دس��تور وي، مولوي عبدالحميد اسماعيل زهي 
مديريت دارالعلوم زاهدان را از س��ال 13۵6. ش به 

عهده گرفت. 
پس از پيروزي انقالب اسالمي اما و براساس سياست 
»وحدت مس��لمين« كه از آرمان هاي بلند حضرت 
ام��ام خميني)ره( ب��ود و با حمايت گس��ترده نظام 
جمهوري اسالمي، ساخت مدارس ديني برادران اهل 
سنت در كل ايران، 10 برابر شد و تعداد اين مدارس 
در طي چهار دهه، به ۵04 مدرسه رسيد! طبيعتاً در 
همين مدارس و فضاي حمايتي نظام، طالب و اساتيد 
اهل سنت توانستند رشد كنند و صاحب علم و مقام 
ش��وند. كمااينكه مولوي عبدالحميد هم، از همين 
امكانات استفاده كرد و توانس��ت به مقامات ديني و 

سياسي حكومتي برس��د. امري كه در شناخت وي، 
نبايد از آن غفلت كرد. 

  مواضع متناقض و عجيب مولوي عبدالحميد! 
در طي دو دهه اخير، مول��وي عبدالحميد اظهارات 
و مواضع مختلفي داش��ته كه حاشيه هاي فراواني را 
براي وي، منطقه سيستان و بلوچستان و كشور ايجاد 
كرده است. نكته مهم و اصلي اين اظهارات و مواضع، 
در اين ماجراس��ت كه نامبرده بر طبق تحصيالت و 
تفكرات مذهبي خود )حنفي مذه��ب بودن(، پيرو 
تفكر و سلوك حوزه علميه ديوبندي است و قاعدتاً 
بايد مرزبندي محكمي با تفكر وهابي داش��ته باشد. 
مثاًل اهل توس��ل و زيارت بزرگان و محب اهل بيت 
)عليهم السالم( باشد. اما به دليل مراوده و ارتباطاتي 
كه با آل سعود دارد، سخناني بر زبان مي آورد كه در 
تضاد با عقايد حنفي و سلوك ديوبندي هاست و در 
حوزه انديش��ه هاي تكفيري وهابيون قرار مي گيرد. 
اين تضادها در بسياري از دفعات، مورد انتقاد علماي 

حنفي مذهب ساير مناطق ايران قرار گرفته است. 
اما گذشته از اين موضوع، او بارها ادعاهايي را درباره 
برخي موضوعات بيان داشته، اما پس از روشن شدن 
مسئله و غلط بودن آنها، يا س��خن خويش را عوض 
كرده، يا اينكه با س��كوت و ع��دم عذرخواهي براي 
ادعاي غلطي كه مطرح كرده بوده، از كنار آن عبور 
كرده اس��ت! مولوي عبدالحميد به لحاظ سياسي، 
طرفدار جناح چپ و اصالح طلبان است و در حوادث 
سياسي داخلي به ويژه در جريان فتنه 88، به شكل 
علني از اين جريان حمايت كرده اس��ت، در حاليكه 
امامان جمعه اجازه ندارند تا به ش��كل علني، از يك 
جناح يا حزب سياسي طرفداري كنند و منافع ملي را 
زير پا بگذارند. در اين ميان مي توان يكي از شاذترين 
و عجيب ترين مواضع مولوي عبدالحميد در سال هاي 
اخير را، در زمان شيوع بيماري كرونا در ايران دانست. 
به خصوص در آنجا كه عامل شيوع بيماري در ايران 
را، طالب چيني جامعه المصطفي معرفي كرده بود! 
عالوه بر آن، اينكه بيماري كرونا را لشكر خدا عنوان 
كرده بود كه براي عذاب كردن چيني ها به آن كشور 
فرس��تاده ش��ده! و... از اين قبيل. حتي جالب است 
كه وي در س��ال 1396. ش و در زم��ان وقوع زلزله 
كرمانشاه، اين اتفاق را به عنوان نزول عذاب از سوي 
خدا براي گناهان مردمان آن منطقه مطرح كرده بود 
كه البته اظهارات و س��خنان نامبرده درباره بيماري 
كرونا، با واكنش هاي مختلف علماي س��ني و شيعه 
مواجه شد و به شكل مبسوط و علمي، پاسخ ادعاهاي 
كذائي وي منتشر گشت. )خبرگزاري فارس، مورخ ۵ 

فروردين 1401. ش( 
همچنين توهين هاي مكرر وي به مسلمانان فلسطين 
و ادعاي اينكه آنها نماز نمي خوانن��د و براي همين 
نمي توانند كشورش��ان را از چنگال اسرائيل نجات 
دهند هم از مواردي اس��ت كه باعث س��رازير شدن 
س��يل انتقادات به س��مت مواضع ناصواب وي شده 
اس��ت. ديگر اينكه وي بارها در زمان جنگ سوريه 
با گروهك هاي تكفي��ري و داعش، عليه سياس��ت 
راهبردي جمهوري اسالمي ايران در سوريه، موضع 
گرفت و ب��ه آن حمله ك��رد و اين در حال��ي بود كه 
بسياري از اهل تسنن سيستان و بلوچستان، بدون 
توجه به س��خنان ضد ملي مول��وي عبدالحميد، به 
صف مجاهدان و مدافعان حرم پيوسته و حتي تيپ 
»نََبويون« را هم در سال 1394. ش تشكيل دادند. 
رزمندگان اين تيپ در دو سال حضور در سوريه، در 
دو منطقه حلب و تِدُمر، رشادت هاي بسياري از خود 
نشان دادند، تا جايي كه مقاومت و جنگاوري آنها با 

عبدالحميد اسماعيل زهي، نظر به پيشينه، جستاري در اكنون

تناقض گويي، اختالف افكني
 آشوب سازي و ديگر هيچ!

عناصر داعش، تحسين همگان را در پي داشت. 
در ضمن رزمندگان اهل سنت اين تيپ در اين 
مجاهدت ها، شهدايي چون »سلمان برجسته و 
عمر مالزهي« را تقديم اسالم كردند. )خبرگزاري 

فارس، مورخ 12 مهر 1401. ش( 
  مولوي عبدالحميد و اغتشاش�ات 2 ماه 

اخير 
با ش��روع اغتشاش��ات دو ماه گذش��ته، مولوي 
عبدالحميد ك��ه گويي خ��ود را مؤظف به برهم 
زدن آرام��ش منطق��ه و تحريك ب��راي ايجاد 
اغتش��اش مي داند، در خطبه 8 مهر 1401. ش 
و در سخناني التهاب آفرين با مطرح كردن يك 
پرونده قديمي درباره تج��اوز به يك دختر بلوچ 
]پرونده اين جرم در دادگاه در حال رس��يدگي 
است و متهم آن دستگير ش��ده است[، موجب 
حمله برخ��ي از نمازگ��زاران مس��جد مكي به 
كالنتري 16 زاه��دان، در نزديك مصلي ش��د. 
همچنين در همان زمان، چند فرد مسلح كه در 
ميان نمازگزاران هيجان زده مخفي شده بودند، 
به س��مت مأموران امنيتي و ني��روي انتظامي 
تيران��دازي كردند كه اين عمل ب��ه تقابل آتش 
ميان دو ط��رف انجاميد و در ط��ي آن، چندين 
نفر كش��ته ش��دند كه از جمله آنها عبدالمجيد 
ريگي – برادر عبدالمالك ريگي- و ياس��ر ش��ه 
بخش از اعض��اي گروهك تروريس��تي جيش 
الظلم بودند. البته در جري��ان وقايع آن روز، به 
غير از تخريب اموال و مغازه هاي مردم، آس��يب 
رس��اندن به بيت المال، چندين ف��رد بي گناه از 
مردم عادي و نيروهاي امنيتي و انتظامي هم به 

شهادت رسيدند. 
به اين ترتيب مول��وي عبدالحمي��د به عنوان 
كس��ي كه خود محرك اصلي اغتشاش��ات 8 
مهر بود، منتقد نظام ش��د كه چ��را در آن روز 
به طرف نمازگزاران تيراندازي ش��ده اس��ت؟! 
اما مدتي بعد از فروكش كردن التهابات ايجاد 
شده در زاهدان، عبدالحميد مجدداً در خطبه 
نمازجمع��ه 13 آبان مس��جد مكي، س��خنان 
تحريك آميز و البته متناقض با عقايد و عملكرد 
پيشين خود بر زبان آورد كه اعتراضات فراواني 
را به دنبال داش��ت. وي در آن خطبه جمالت 
به شدت ساختارش��كنانه اي چون: »اين مردم 
خ��ون ديده اند و كش��ته داده ان��د، نمي توانيد 
آنها را بي��رون براني��د...«، »رفراندمي فوري با 
حضور ناظ��ران بين  المللي برگ��زار كنيد...«، 
»ايران يكي از كشورهاي اس��تثنايي از لحاظ 
مناب��ع و معادن در جهان اس��ت ك��ه امروز به 
خاك نشسته است...«، »مغزهاي متفكر همه 
فراري ش��ده اند...«، »زنان به حجاب تنفر پيدا 
كرده اند...«، »وقتي زنان را از همه چيز محروم 
كرده ايد و مي خواهيد ملت را به زور به بهش��ت 
ببريد، بدانيد كه شيعه و سني به زور به بهشت 
نمي رود...« را به زبان آورد! )خبرگزاري تسنيم، 
مورخ 1۵ آبان 1401. ش(. اين اظهارات وي، با 

استقبال شديد دشمنان اسالم مواجه شد. 
البته اين در حالي اس��ت كه بسياري مي دانند 
مواضع مولوي عبدالحمي��د در حمايت از زنان 
در آن روز، در تض��اد كامل با تفك��ر و عملكرد 
نامبرده درباره زنان است. وي بنا بر تفكر سنتي 
خود، مخال��ف حضور زنان ب��راي اقامه نماز در 
مسجد جامع مكي زاهدان اس��ت. همچنين تا 
به حال از او ديده يا ش��نيده نش��ده كه فعاليت 
يا حتي موضع گيري محكم��ي عليه رفتارهاي 
ضدزن برخي از افراد در استان خود داشته باشد. 
رفتارهايي چون: ازدواج اجباري و بدون رضايت 
دختر، تحمي��ل ازدواج به دختران در س��نين 
بسيار پايين و تضييع حقوق بانوان بلوچ و از اين 
قبيل. اين در حالي است كه عرف هاي غلط در 
ميان برخي از مردمان سيس��تان و بلوچستان، 
در رفتار ب��ا بانوان به قدري ف��راوان بوده، رهبر 
معظم انقالب اس��المي در س��فر به سيس��تان 
و بلوچس��تان، در تاريخ 2 اس��فند 1381. ش، 
درباره وضعيت زنان بلوچ و ظلم هايي كه به آنها 

مي شود، فرمودند: 
»هم��ه زن و مرد، باي��د در صف واحد باش��ند. 
زن هاي ما هم به فضل اله��ي در دوره حاكميت 
اسالم، مثل مردها در جبهه هاي دفاع از مقّدسات 
و ارزش ها ايستاده اند. اين جواناني كه در جبهه 
جنگ يا در مبارزه با اشرار و مفسدان اجتماعي 
و اقتصادي به شهادت رس��يدند، پرورش يافته 
همين دامن ه��اي پاكند. البت��ه در اين جا بايد 
عرض كنم كه در بعضي از مناطق كش��ور ما از 

جمل��ه در همين منطقه، نياز هس��ت به اين كه 
احترام، حرمت و كرامت زن بيشتر حفظ شود. 
زن بلوچ، زن مظلومي است: فرزند زياد، ازدواج 
تحميل��ي، فرزند تحميلي و ع��دم فرصت براي 
بازيافتن خود و هويت خ��ود از جمله چيزهايي 
اس��ت كه من در مدت اقامت در بلوچس��تان از 
نزديك شاهد بودم. مردهاي بلوچ بايد زن هاي 
خود را بيشتر مالحظه كنند. زن هاي بلوچ همان 
كساني هستند كه اين جوانان رشيد را در دامان 
پاكشان پرورش دادند. زن بلوچ مثل مرد بلوچ و 
زن سيستاني مثل مرد سيستاني، داراي كرامت 
و شجاعت و عّزت اس��ت و اين عّزت بايد حفظ 
شود. آنچه كه امروز براي ما در منطقه سيستان و 

بلوچستان در درجه اّول اهميت قرار دارد...«. 
در اي��ن ميان نكت��ه جالب اينكه خ��وِد مولوي 
عبدالحمي��د، در فيلمي ك��ه در فضاي مجازي 
موجود اس��ت، ب��ه صراح��ت از ارش��اد بانوان 
كش��ف حجاب كرده در زاه��دان حمايت كرده 

و مي گويد: 
»پوشش زن مسلمان از احكام اسالم است. اگر 
دختري در زاهدان حجاب بردارد، او را ارش��اد 
مي كنيم...«، و دقيقاً ب��ه همين دليل، نمي توان 
سخنان روز 13 آبان وي را در حمايت از دختران 

و زنان، صادقانه دانست. 
  مخالفت علماي اهل س�نت ب�ا مواضع 

مولوي عبدالحميد
مول��وي عبدالحميد داعيه رهبري اهل س��نت 
ايران را دارد و در س��ال گذشته و در خطبه هاي 
نمازجمعه 3 دي 1400. ش، با اظهاراتي مداخله 
جويانه در امور شوراي رهبري اهل سنت منطقه 
كردس��تان، به نحوه مديريت آنها بر حوزه هاي 
علميه آن مناطق ايراد گرفته و خود را رهبر اهل 
س��نت ايران ناميده بود. در مقابل ائمه جمعه، 
ش��وراي افتا و روحانيون اهل سنت كردستان، 
با صدور بيانيه اي در تاريخ 10 دي 1400. ش، 
به آن اظهارات مداخله جويانه پاس��خ دادند. در 

بخشي از آن بيانيه آمده بود: 
»آنچه را ك��ه در نماز جمعه زاه��دان، در مورد 
شرايط اهل سنت كردس��تان، خصوصاً علماي 
اين سامان مبس��وطاً بيان داش��ته ايد، روايتي 
اس��ت كه در آن درايتي ديده نمي شود. جايگاه 
جنابعالي ايجاب مي كرد كه به آن گزارش هاي 
ناقص و نارس و ناتمام و احياناً تحريف شده، اكتفا 
نمي كرديد و خدمات گسترده نظام اسالمي به 
روحانيت معزز و طالب گرامي اين ديار و خاك 
خرد خيز كردس��تان را، ناديده نمي انگاشتيد و 
زبان به ش��ماتت خادمان فرهن��گ و فرزانگي و 
حافظان امنيت كردستان نمي گشوديد: كبرت 
كلمه تخرخ من افواههم...« )خبرگزاري دانا، 10 

دي 1400. ش، كد خبر 1796693 ( 
عبدالحميد در چنين شرايطي، دوباره در خطبه 
13 آب��ان، ادعاهاي خ��ود رهبرپنداري خويش 
در ميان اهل س��نت ايران را تك��رار كرد. جالب 
اس��ت كه اين دفعه نيز علم��اي بابصيرت اهل 
س��نت در نقاط مختلف كش��ور، عليه سخنان 
س��خيف و تفرق��ه افكنانه مول��وي عبدالحميد 
در خطبه هاي نمازجمع��ه روز 13 آبان 1401. 
ش، موض��ع گرفتند. ب��ه طورمثال »ماموس��تا 
عبدالرحمن خدايي« عالم برجس��ته اهل سنت 
كردس��تان و امام جمعه شهر بانه، در واكنش به 
سخنان مالعبدالحميد اظهار داشت: »دشمنان 
مسئله شيعه و س��ني را بيان مي كنند و نبايد با 
سخناني نسنجيده، تماميت ارضي كشور توسط 
عالمان اهل سنت زير سؤال برود، در حالي كه در 
كشورمان بين اهل تشيع و تسنن، هيچ مشكلي 
نيست و با دوستي و محبت در كنار هم زندگي 
مي كنند و از همس��ايگي، ارتباط و رفت وآمد با 
يكديگر خوشحال هستند و رابطه آنها با هم گرم 

و صميمي است...«. 
همچنين »مولوي عبدالجلي��ل فرهمند« عالم 
اهل سنت شرق اس��تان گلستان، در واكنش به 
اظهارات وحدت ش��كنانه عبدالحميد اسماعيل 
زهي گفت: »اينكه جمهوري اسالمي ايران براي 
مردم مقبوليت و مش��روعيت دارد، به واس��طه 
حضور گسترده و پرش��ور مردم در صحنه هاي 
مهم انقالب و نظام اثبات ش��ده اس��ت... وقتي 
مردم در صحنه ه��اي مختلف نظ��ام و انقالب، 
ش��عار نه ش��رقي، نه غربي، جمهوري اسالمي 
س��ر مي دهند، ح��رف زدن از مداخل��ه مجامع 
بين المللي، زير سؤال بردن اس��تقالل كشور و 
زمينه حاكميت بيگانه اس��ت...«. عالوه بر اين 
بزرگان، »آخوند يوس��ف س��خندان« عالم اهل 
س��نت بندر تركمن، »ماموس��تا محمد امين« 
عالم اهل س��نت و امام جمعه موقت س��نندج، 
»ماموستا س��عيديان« از علماي برجسته اهل 
سنت كردستان و تني چند از ساير علماي اهل 
سنت كش��ور، عليه س��خنان ساختارشكنانه و 
تفرقه افكنانه مولوي عبدالحميد موضع گرفتند. 
)روزنامه كيهان، شماره 23161، مورخ 16 آبان 

1401. ش، ص 11 (
  كالم آخر 

بررسي مواضع و سخنان مولوي عبدالحميد در 
طي دو دهه گذشته و عملكرد وي موجب شده 
است كه وي در بس��ياري از موارد، به سخنگوي 
دش��منان نظام در داخل تبديل شود و وجاهت 
و مش��روعيت وي در نزد بزرگان اهل س��نت و 
عموم سني مذهبان ايران اسالمي از بين برود. 
همچنين مواضع ضدملي، توهين هاي ايشان به 
برخي از مراجع بزرگ ش��يعه همچون حضرت 
آيت اهلل مكارم شيرازي و نشستن بر سفره رنگين 
آل سعود و همراهي سياس��ي با آنها، باعث شده 
كه احترام وي در نزد ش��يعيان ايران هم دچار 

خدشه اساسي شود. 

بس�ياري مي دانند كه مواضع اخير 
مول�وي عبدالحمي�د در حمايت از 
زنان، با تفك�ر و عملك�رد نامبرده 
درباره زنان، در تضاد كامل اس�ت. 
وي بنا بر تفكر سنتي خود، مخالف 
حضور زن�ان ب�راي اقامه نم�از در 
مس�جد جامع مكي زاهدان است. 
همچنين تا ب�ه ح�ال از او ديده يا 
ش�نيده نش�ده كه فعاليت يا حتي 
موضع گيري روشني عليه رفتارهاي 
ضدزن برخ�ي از افراد در اس�تان 
خود داشته باشد. رفتارهايي چون: 
ازدواج اجب�اري، تحمي�ل ازدواج 
به دختران در س�نين بسيار پايين 
و تضيي�ع حق�وق بان�وان بل�وچ 
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بررسي مواضع و عملكرد عبدالحميد 
در ط�ي دو ده�ه گذش�ته، موج�ب 
ش�ده اس�ت ك�ه وي در بس�ياري از 
موارد، به س�خنگوي دش�منان نظام 
در داخ�ل تبدي�ل ش�ود و وجاه�ت 
و مش�روعيت وي در نزد اهل س�نت 
و ب�زرگان آن از بين ب�رود. همچنين 
مواضع ضدملي، توهين هاي ايش�ان 
ب�ه برخ�ي از مراج�ع ب�زرگ ش�يعه 
همچون آي�ت اهلل مكارم ش�يرازي و 
نشس�تن بر س�فره رنگين آل س�عود 
و همراه�ي سياس�ي ب�ا آنه�ا، باعث 
ش�ده كه احترام وي در نزد ش�يعيان 
ايران هم، دچار خدش�ه اساسي شود

»انقالب اسالمي در ايالم«
 در آئينه يك اثر نوانتشار

منطقه اي كه در آن، انقالب 
زودتر به پيروزي رسيد!

    محمدرضا كائيني
اثري كه ه��م اينك 
در معرفي آن سخن 
م��ي رود، ب��ه وقايع 
انق��الب  ن��گاري 
اسالمي در خطه ايالم 
پرداخته اس��ت. اين 
پژوهش توسط دكتر 
سيدمحمد طاهري 
مقدم تأليف ش��ده و 
مركز اس��ناد انقالب 
اسالمي به انتشار آن همت گماشته است. تارنماي ناشر 
كتاب، در باب موضوع آن اش��اراتي به ترتيب پي آمده 
دارد: »نخس��تين اقد امات مرد م اي��الم د ر همراهي با 
نهضت اس��المي، در اوايل د ه��ه  1340 و پس از قيام 
خونين 1۵ خرد اد  و س��پس تبعي��د  امام خميني)ره( 
ش��كل گرفت. به د نبال تبعيد  امام د ر س��ال 1343، با 
تالش هاي علما و فقهاي برجس��ته   اين منطقه، مرد م 
ايالم با اند يشه هاي امام و رسالت ايشان د ر مبارزه با رژيم 
شاهنشاهي آشنا شد ند . تبعيد  امام به عراق و سكونت 
ايشان د ر نجف اشرف و نزديكي و ارتباط آن شهر با ايالم، 
عاملي بود كه مرد م ايالم را ب��ا انقالب و امام مأنوس تر 
كرد. لذا س��اواك كار ويژه اي را براي كنترل منطقه و 
رصد  نواحي مرزي طراحي كرد. با آغ��از دهه 13۵0، 
انقالب اسالمي د ر ايالم با رهبري علما و روحانيون وارد  
مرحله  جد يد ي شد  و با فعاليت علمايي چون: آيت اهلل 
محمدتقي مرواريد، حجج اسالم جهانبخش )محمد( 
تعميركاري، عبدالرحمان حيدري، عباس س��لطاني 
شم آبادي و محمدنقي لطفي و افزايش آگاهي مردم، 
تعد اد  بيش��تري از مرد م به جريان انقالب پيوستند. با 
اوج گيري انقالب اسالمي در س��ال 13۵6، به واسطه 
شد ت مبارزات مرد م ايالم عليه رژيم د ر ماه هاي پاياني 
حكومت پهلوي، ساواك و نيروهاي نظامي توان مقابله 
با مرد م را ند اشتند  و بارها از مركز و استان هاي همجوار، 
د رخواست نيروي كمكي كردند . ناتواني نيروهاي رژيم 
باعث شد تا  بسياري از افراد  مرتبط با ساواك و شهرباني، 

قبل از پيروزي نهايي انقالب اسالمي از ايالم فرار كنند 
و انقالب اسالمي د ر ايالم، عمالً قبل از ساير نقاط كشور 

به پيروزي رسيد...«.  
انقالب اسالمي در ايالم، در بخشي از گزارش مستند 
خويش از انق��الب اس��المي در آن خطه، ب��ه وقايع 
مهرماه ۵7 اش��اره مي كن��د و مي نويس��د: »در ادامه 
مخالفت هاي مردم ايالم عليه رژيم پهلوي، در ساعت 
 4/30بعدازظه��ر روز 11 مهر م��اه 13۵7، گروهي از 
زنان و دانش آموزان دختر مدارس ايالم، با پوش��يدن 
چادر و رعايت حجاب اس��المي، در شهر ايالم دست 
به تظاه��رات زدند. تظاهركنندگان ضمن س��ردادن 
شعارهاي ضددولتي، مردم را به پشتيباني و پيوستن 
به انقالبيون دعوت مي كردند. اين تظاهرات خياباني را 
مي توان اولين تظاهرات زنان انقالبي ايالم عليه رژيم 
پهلوي، به صورت گس��ترده و منس��جم دانست. زيرا 
اگرچه تا پيش از آن نيز زن��ان ايالمي در مبارزه عليه 
رژيم فعاليت مي كردند و حتي در راهپيمايي  ها شركت 
مي كردند، ولي در اين زمان اين زنان بودند كه محوريت 
راهپيمايي را برعهده گرفتند. تظاهرات دانش آموزان 
دختر در تاريخ هفدهم مهرماه ۵7 در ايالم ادامه يافت. 
روزنامه اطالعات به اين موضوع اشاره مي كند: صبح 
و بعدازظهر دانش آموزان مدارس راهنمايي تحصيلي 
دخترانه ماندانا كه همگي چادر و روبند به سر و چهره 
داشتند در خيابان خيام اين شهر به راه افتادند و با دادن 
شعار در مسير خيابان هاي خيام و عبداللهي راهپيمايي 
كردند اين تظاهرات تا ظهر ادامه داشت و بدون دخالت 
پليس پايان يافت. آنها ساعت 3 بعدازظهر در محوطه 
مدرسه راهنمايي تحصيلي ماندانا اجتماع كرده بودند، 
هنگام بيرون آمدن به خيابان مأمورين پليس با پرتاب 
گاز اشك آور آنها را متفرق كردند... به تدريج اعتراضات 
مردمي گسترش يافت و كاركنان ادارات و دستگاه هاي 
دولتي نيز به انقالبيون پيوس��تند و دست به اعتصاب 
زدند. با گسترش اعتراضات و فعاليت هاي انقالبي، مردم 
حكومت پهلوي روز به روز در آستانه  اضمحالل بيشتر 
قرار مي گرفت و در عين حال ظلم و تعدي مسئوالن 

حكومتي در حال افزايش بود...«. 

   1357. يكي از راهپيمايي هاي انقالب اسالمي
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