
 شیعه لیک و ایرانیت دئیه فارس ایستعمارچیلیغی

 30 علی شریعتی و فارس شعوبیه چیلیگی

 

کئچمیش دانیشیقالردا ایشاره ائتدیگیمیز دک علی شریعتی فارسلیق 

اوچون ایسالمیتدن مستقیل اوخونوش و قرائت اورتایا قویماق اوچون 

نا "تشیع علوی" ایفاده سینی بیله شیعه لیک و صفویلیک قارشیسی

ایسالمیتی فارسلیق و  الیشمیش. بو آرادا علی شریعتیقویماغا چ

 ایرانیت اوچون دوغما قلمه آلدیغی دوغرولتوسوندا اوخویوروق:

ه و ینتبلیغچیلر اسالم رسمیم ایرانا گلدیکده ایران ملتی "ایسال

 بیر تقلیدچی سیاسی قدرته تسلیم اولموش دنایسالمیته دعوت ائ

قی و ااؤزو بیر داعی، آراشدیرماجی، حترسینه ایرانلیالر دئییل، 

بیرینجی  . اونالرآیاغا قالخمیش دوزگونلوگو تبلیغ ائتمک نقشینده

مدعیلر، رسمی داعیلر، اسالمی یایماقدا رسالت صاحیبی اوالن 

 ونالر. االرخلیفه لر، حاکیملر و عرب فاتحلری دک ظاهیر اولموش

االن ایله دثلری، عرب حاکیملرینه باغلی اوالن خاطبلری، یحقاضیلری، م

مشغول اوالنالری کفر آدی آلتیندا محکوم ائتمیش، درس حوزه لرینده 

تفسیر، حدیث، فقه و اسالم حئکمتینی اؤیرنمیش یئنی اؤیرنجیلر 

 نین اؤزلری عرب دیلی، ادبیاتی الر. اونالراوالراق اورتایا چیخمیش



ق اوالرا م شناس، دوزگون و ایسالاؤیرتیجی سی و بیلینجلی مبلغ

عرب فاتحلرینه ایستر ایسالمیتی، ایسترسه ده عرب دیلینی یئنیدن  

 .iاؤیرتمیشلر"

کئچمیش دانیشیقالردا اشاره اولوندوغو کیمی علی شریعتی نین ادعا 

کابل و غزنه  ائتدیگی او زامانکی ایران آنالییشی افغانستانین شرقینده

ت آنالییشی آراسیندا کیچیک بیر بؤلگه اولموش. باشقا بیر یاندان مل

مملکتلرینده اورتا آتیلمیش و اون سکیزینجی عصر آمریکا و فرانسه اون 

اوالراق دیل و مدنیت اساسلی بیر آنالییش ده آوروپادان دوقوزونجو عصر

اوندان اؤنجه کی "ملت" آنالییشی "امت"  یاییلماغا باشالمیش.

آنالییشی ایله ائشیت و برابر ایشلنمیش. دئمک، هر هانکی بیر 

دونیاسیندا نظر صاحابی  ایسالمیتی قبول ائده رک ایسالمیت ینشخص

نکی بیر ملتین آدینا یازماق و عربلری دیل هر ها اولماسی، ایسالمیتی

اؤزو ده  سیو مدنیتدن اوزاق، داها دوغروسو گئری قالمیش قلمه آلما

ساوادسیزلیق و عظمت طلبلیک ساییالر. بو باخیمدان علی شریعتی 

فارس جبهه ملی محفلی نین یوکونو داشیماقدا اوالن بیر حمال کیمی 

 ریعتیدن گئنه ده اوخویوروق:علی شاؤزونو ایفاده ائتمگه چالیشمیش. 

ژیمی نین دگیشمه سی، "بنی اومیه علیهینه باش قالدیرما، خالفت رئ

عاری نین حؤکومت رهبرلیگینه یول تاپماسی، قضایی آل رسول" ش"



 ن مرکزلری نینمقامالرا صاحیب چیخماق، علمی، اسالم حوزه لری

 ه ، والیته، اهل بیته، شیعه لیگه، صوفیلیگیارادیلماسی، امامته

سؤیکنمک ... بونالر هامیسی مختلیف نقشلر ساییالر. ایران ایسالمی 

ق پرستلیگین، ا، مدنیت، حدوشونجهاونو تمیزلمیش، پارالتمیش، 

 انسانیتین درین معنوی و عئلمه سیالحالنمیش و منطق روحو ایله

، زینتیندن خلیفه لیگ دولدورموش، ائله جه ده اونو )ایسالمیتی(

و  دنو رسمی ظاهیرپرستلیکدن، عامیلیک ند، اشرافیتدنعربلیک

  . ii"انعکاس وئررمیش....بیر داها عربلره  بدویلیکدن اوزاق

اوسته دؤنه دؤنه ایشاره اولدوغو کیمی بوگونکو فارس مدنیت 

ی شریعتی نین "ایرانیت" آنالییش دن علی-راسیستلری، او جومله

نانج و تاریخی واقعیتلر ایله اوست اوسته دوشمز. دئمک، اسالم بیر ای

دونیا گؤروشو اوالراق چین سرحدلرینه دک یاییلدیقدان و  مختلیف 

دا خالق و ائتنیکلر ایسالمیتی قبول ائتدیکدن سونرا بیر چوخ انسانالر 

 او زامانالر عرب -ؤلگه سینده، فرد اوالراق عرب دیلی و کولتورونون ک

و حتی  موشلفلسفه سی ایله تماسدا او یونانادبیاتی واسیطه سی 

. کیمسه بو مسئله نی دانماق و انکار میشلرامام درجه سینه یوکسل

ائتمک ایستمز. آنجاق بو آرادا "ایرانلی" دئیه بیر "فارس"  قوزو اورتایا 

آتماق گولونج و مسخره ساییالر. بو عالیملردن بیری ده امام محمد بن 



ن یوال چیخاراق "مدینه البخاری اولموش. بو ذات بخارادان عربستا

النبویه" و "مکه المکرمه" شهرلرینده اوتراق ائده رک اون میندن 

و اونون صحابه لریندن توپالیاراق  دن( آرتیق حدیث پیغمبر10000)

أبو جعفر محمد دؤنموش.  گئری بوگونکو اؤزبکیستانین بوخارا شهرینه

عرب  طبریستاندان بغداد شهرینه گئده رک اورادا الطبريبن جرير 

ولي الدين عبد دیلینده تحصیل آالراق بؤیوک تاریخچی و فقیه اولموش. 

الرحمن ابن محمد ابن خلدون الحضرمي، اسپانیانین گونئیینده 

، سیاستچیسی و جامعه سی دوغولموش زامانی نین بؤیوک تاریخچی

أبو عبد هللا محمد بن بطوطة، مراکشین "طنجه"   شناسی اولموش.

ابولفضل بیهقی قزنه وقدان و سیاح اولموش. شهرینده دوغولموش، حق

)ایران  لیلرین حاکیمیتی آلتیندا مورخ اولموش. بو گلیشمه لری بیر ملت

و  چاپیندا قلمه آلماق اؤزونو آلداتماق ملتی دئیه فارسلیق(

علی شریعتی فارس شاهلیغی نین سون ساییالر.  عوامفریبلیک

 یش، اوخویوروق:گونلرینده انقالب ایسالمی آرزوسو ایله یازم

چوخ حساس زمانالر کئچیریریک. ایندی تعیین ائدیجی ایللر "

کئچیریریک، قدر گئجه سیندن ساعاتالر کئچیریریک. فرشته لرین، 

احساس ائدیریک. گئجه قارانلیق  روحون یاغماسینی گؤیدن یئره

اولماسینا باخمایاراق آالتورانلیق یاخینالشیر، دان یئری نین 



النماسی یاخیندیر. یئنی دگرلر یارانمیش. گلجک آلین یازیمیز ایشیق

بیلینجلنمه میز،  ایسالم ایدئولوژی سی نین یارانماسی و یازیلیر. 

اونون قدیم اولدوغو کیمی علمی بیر مجموعه بیچیمینده و ارثی عادت 

تکمیل  ،دئیه عامیانه بیچیمده بیر دعوته، رسالته دؤنوشمه سی

سی دوشمنی قورخویا ساالراق لیاقتسیز اولماسی، سرعتلنمه 

ائتمکدن عاجیز درک اونو  (نی)جناحالری نیریناتالاحاکیمیت ق

   .iii"ائتمیش

اوسته گؤروندوگو کیمی علی شریعتی، معنوی دونیا ایله مادیات 

)دؤلتچیلیک( دونیاالرینی بیرلشدیرمگه و اوندان فارسلیق اوچون امت و 

فارس ملی مذهبیلری ملت تئوریسی نین ایفاده سینی "ایرانیت" دئیه 

 میش. عئین حالدا انقالباورتایا قویماغا چالیشدئیه اوچون بیرایدئولوژی 

دن بیر هئیت )ابراهیم یزدی، اسالمی نین باش توتاجاغینی خاریج

مصطفی چمران، صادق قطبزاده( ایله مصره گئده رک مجاهیدلره 

و ب نظامی اؤیرنیمی درسلری آلماقدا ائشلیک و همراهلیق ائتمیش.

ت اداره سی اساسدا دا حسینه ارشاد شاه زامانی نین اطالعا

میش.  دئمک، مسئله اسالم و اسالمیت دئییل، طرفیندن تعقیبه آلین

ایسالمیتی حاکیمتچیلیک باخیمیندان فارسلیق خدمتینه آلماق و 

"ایرانیت" مقوله سینی "فارس و شیعه" دئیه تانیمالماق و تعریف 



دئمک، فارس شاهلیق سیستیمی نین ائتمک منظور اولونارمیش. 

الئیکلیگی و اجتماعیتین دینی اینانجالرینا و دمکراسی آنالییشینا دقت 

اؤز  یفارس ملی مذهبی کسیمی محمدرضا شاهاوچون یئتیرمدیگی 

قویموش مقامدا یئر آلمیش ایمیش. بیر دوشمن کیمی قارشیسینا 

ینا دقت رضاخان ایش اوسته گلن گوندن اعتیبارا توپلومون نورماالر

یئتیرمدن قورو فارس ملیتچیلیگی و باستانگرایلیق اساسیندا ایران 

ممالیکی محروسه سینه حاکیم کسیلمه سی، ایستر رضاخان و 

ایسترسه اوغلو محمدرضا شاه  پارالمئنتاریست بیر سیستیم یاراتماق 

الرینا یلیاقتلری اولمادیغی و دینچی و سولچو کسیمی اؤز قارش

یم سیستیمی ایله انسانالرین ذهنیتلرینی اؤیرنآلدیقالری، 

الری، اق"کشف حجاب" دئیه قادینالرین باشالرینی آچدیرمحاضیرالمادان 

اوالن سینماالر گونو گوندن دینچی  وشکیلینده غرب بیچیمینده

کسیمی ده فارس شاهلیق سیستیمیندن اوزاقالتدیغی اوچون فارس 

و دین باخیمیندان رادیکالالشماغا لیبرال کسیمی  ملی مذهبی دئیه 

جبهه فارس یئنیدن بیچیملنمگه و شکیلنمگه باشالمیش. او زامانالر 

مهدی باشیندا محمد مصدق اولدوغونا باخمایاراق محفلی ملی 

یالنیز "جبهه ملی ایران" آدلی دگم و  یدهللا سحابیو  بازرگان

 1340باستانگرای فارس ملیتچیلیگی ایله راضیالشمادیقالری اوچون 



فارس ملی و مذهبی آدلی ی ایل "نهضت آزادی ایران" ( اینج1961)

 .  قورموشالرمحفلینی 

مهدی بازرگان مصدقچی و مشروطیت طرفداری اولدوغونا باخمایاراق 

نی شاه ایله مذاکره  دینچی ده اولدوغو اوچون روح هللا خمینی

مگه و ائتالف حؤکومتی قورماغا چالیشمیش، بو دوغرولتودا دیرائت

 اوخویوروق:

ه سینه گان شاه نظامی نین ییخیلماسینا و رئژیمین چؤکمبازر"

آزاد "سیز بیر باریش دؤلتی قورونوز. بیز  -میش: اینانمایاراق خمینیه دئ

سئچکیلر کئچیرک، ملت وکیللریمیزی مجلیسه گؤنده رک و یاواش 

 iv"!یاواش نظامی شاهین الیندن چیخاراق

سحابی و سیدمحمود مهدی بازرگان، یدهللا محفلی نهضت آزادی 

" آنالییشی هویت اسالمی و ایرانی"ایله طالقانی باشچیلیغی 

ده آشاغیدا گؤره  علی شریعتیقورموشالر.  تشکیالتاساسیندا بیر 

جه گیمیز دک بو محفله عضو اولدوغو اوچون  "ایرانیت" مقوله سینی 

" باشچیلیغی ایله اسالمی –باز شناسی هویت ایرانی "

لیک" اساسیندا تئوریزه ائتمگه چالیشمیش. نهضت "فارسلیق و شیعه 

آزادی نین خاریجی قوروجوالری مصطفی چمران، ابراهیم یزدی و 

فضانی دینچی سیاسی صادق قطب زاده اولموشالر. محمد رضا شاه 



( 1965) 1344 زکنونجه صاحابالرینا آچماق ایستمو سولچو دوش

حنیف نژاد محمد اینجی ایل نهضت آزادی محفلی نین گنج نسلی 

" آدلی بیر چریکی سازمان مجاهدین خلق ایرانباشچیلیغی ایله "

زامانی دوستاق شاه مهدی بازرگان تشکیالت قورماغا باشالمیشالر. 

 :شاها خطاب دئمیشمحمدرضا ضی قارشیسیندا اوالرکن قا

. بیزدن لوک و قوروپ بیزیکسون بؤ دانیشان "سیز ایله قانون دیلینده

مهدی  .vسل حؤکومت ایله سیالح ایله دانیشاجاقدیر"سونراکی ن

 آلتیندا قولتوغواونون بازرگانین ایفاده سیندن بللی اولدوغو کیمی 

مجاهیدلر دئیه اؤز نوچه لرینی گیزلتمیش گؤرونورموش. بئله لیکله 

ده عربلیگی ایرانیت اوچون دوشمن -فارس ملی و مذهبیلری منطقه

اسراعیل حؤکومتی، شاه حؤکومتینی قلمه آلدیقالرینا باخمایاراق 

فلسطین مسئله سینده اؤزونه متفق قلمه آلدیغی  اوچون، فارس 

شاهلیق علیهینه عرب دؤلتلریندن کؤمک آلمانی ده ملی و مذهبیلری 

بوگون جمهوری دئمک،  اؤزلری اوچون بیر چیخیش یول قلمه آلمیشالر.

ده  اوزره مانور وئرمه سیفلسطین مسئله سی ایسالمی نین 

فارس ملی و مذهبیلری نین فلسطین مسئله  کئچمیشده گیزلی اوالن

و امکداشلیق پالنالرینا   شماالریناآنالسی اوزره مصر دؤلتی ایله 

عرب و یهود دوشمنلیگیندن یوال چیخاراق نهضت آزادی اساسالنار. 



محفلی نین خاریج قولونو تمثیل ائدن ابراهیم یزدی آمریکانین 

واشنگتون شهرینده مصره سفیرلیگی ایله تماسا کئچه رک مصر 

)آرزو ائتدیکلرینی( بیلدیرمیش. بئله  ینحکومتیندن کؤمک اومدوقالری

مصره گئتمه  علی شریعتیدن -لیکله ابراهیم یزدی تیمی او جومله

فجر )گئجه سحره ع طل  علی شریعتی نین اوسته "م  لی اولموشالر. 

شاهلیق علیهینه سیالحلی یاخیندیر و ایشیقالنیر( دئمه سی ده 

دا داها آرتیق بو دوغرولتوچاتیشمانین باشالنماسیندان خبر وئرمیش. 

 بیلگینی ابراهیم یزدیدن ائشیتمک داها دا یاخشی اوالر:

مهندس محمد توسلی تهراندان اؤیرنجیلر تشکیالتی نین نماینده "

فئدراسیونون ایکینجی قورولتایا کونسی اوالراق ایسویچده قورولموش 

قاتیلمیش. بونالر انجمن ایسالمی محفلینه باغلی ساییالردی. بیز 

لوکله کونفئدراسیون و جبهه ملی تشکیالتینا باغلی ایسه بوتون

ساییالردیق. بیر محرمانه سفر اوچون مصره گئتدیک. ... مصرلر ایله 

دانیشدیق مصره گئتمه میزی قبول ائتدیک. ... واشینقتونداکی مصر 

سفارتینده کی مسئول ... بیزی ایسویچده کی مصر سفیرلیگینه 

یشدیق. مصر مقامالری بیزی مصره تانیش ائتدی. بیز اونالر ایله یاز

 گئتمگه قبول ائتدیلر. اونالر بیزی "نهضت آزادی" آدی ایله قبول ائتدیلر.

دن -مصره گئتمک اوچون معرفینامه و الزیملی مدرکلری، او جومله



طالقانی ایله و باشقاالری ایله ایلیشگی و رابیطه میز اولدوغونا داییر  

اباقجا حاضیرالنمیش ایدی. بیزدن کاغاذ وئردیک. بونالرین هامیسی ق

. الریداؤنجه ده باشقاالری بو ایشه قول چکمیش، آنجاق باشارمامیش

جالل الدین فارسی گئتمیش، اونا اوز وئرمه میشدیلر. علی شریفیان 

دی. مصر مقامالری بونالرین شخص دا گئتمیش، باشارمامیش

ایله گلدی.  اولدوقالرینی بیلمیشدیلر. علی شریفیان دا بیزیم تیم

.... بیر تیم اولدوق  پرویز امین وعلی شریعتی، صادق قطب زاده 

مصر مقامالری بیزیم بعضی ایشلر گؤردوگوموزدن و مصره گئتدیک. 

خبرلری وار ایدی.. تشکیالتیمیز گیزلی اولدوغو اوچون هر بیریمیزین 

نئچه آدی و مختلیف گذرنامه سی وار ایدی. منیم گذرنامم مصری 

عضی گذرنامه لری بیز اؤزوموز دوزتمیش ایدیک. مصرده اوالرکن ایدی. ب

بیرکسین فارسچا یازیشماق قصدی و نیتی یوخ ایدی. بیزه ایراندان 

گلن مکتوبالر فرانکفورتدا یاشایان بیر مسئوال گئدیردی. او اورادان 

مکتوبالری دیپلوماتیک پوست ایله قاهره یه گؤندریردی. بیز اورادا 

تده ساواکین هئچ بیر خبری اولمادی. بیز یئر آلتی و اولدوغوموز مد

. عملیاتیمیزین دا گیزلی و مستعار آدی دیقگیزلی تشکیالت یاراتمیش

کلمه لری یازیلمازدی.  وار ایدی. یازیشماالردا ایران، جبهه ملی، مصر

صحیفه لیک کتابیمدا یازمیشام. بونالرین  120من بونالری چمران آدلی 



آد آلتیندا اولموش. بیر جدول بیچیمینده یازمیشام و  هامیسی مستعار

آدالری ایضاح ائتمیشم. بیز چوخ مطالعه ائتدیکدن سونرا بیر نظره 

ایچریده گیزلی و مخفی موباریزه نین اوصولوندان -چاتدیق؛ او دا بو: 

. اؤیرنیم گؤرمدیگیمیز و پولیس گوجلری ایله یوخلوغو ایدیخبریمیزین 

ائتدیکده ساواک بیزه  لمدیگیمیز اوچون موباریزهنئجه یاناشمانی بی

"گیزلی رابیطه و چمران ایله من اول بو اؤیرنیمی  ردی.مسلط ساییلی

قورماغی" اؤیرندیک. او زمانا دک هئچ نه بیلمیردیک )اؤرنک اوالراق: 

اینجی ایل شمس الدین امیر عالیی نین ائوینده کاظمی و  1340

نیشیرمیشالر/ ساواک اداره سی سالک ییغینجاقالری وار ایمیش. دا

کاظمی بگ، بو  - نین رئیسی کاظمی بگه تلفون آچمیش، دئمی:

بو بو خبری کیم ساواکا وئرمیش دئیه یانلیش!  توتولموش تصمیم

بیزیم ده بیلگیمیز یوخ ایدی.  انسانالر بیر بیرلرینه شک ائدیرمیش.

ه بو سسلرین مصرده اؤیرندیک و سونرا ماسا آلتیندا بیر میکروفون ایل

آلیندیغینی باشا دوشدوک. بئله لیکله "رمزی یازماق، گیزلی عکس 

یرندیک. چکمک، گیزلی ایلیشگی قورماق ... بونالرین هامیسینی اؤ

مصرلرین بیزه وئردیکلری یازی جزوه لرینی بیرلشدیره رک بیر درگی 

گؤندردیک. مجاهدلر بیرینجی  ایرانا حالینا گتیردیک و مجاهدلر اوچون

"امن ائو"لرینی نارمکده قوردوالر. بیز بونالرین هامیسینی )گیزلی 



فعالیت، گیزلی ایلیشگی قورماق، نظامی عملیات، پارتالییجی مواد 

لمگی، اسلحه ایله ایشلمگی، رمز یازمانی ...( مصرده القاص ایله ایش

او زامانالر مجاهیدلر عملیاتا  اؤیرندیک. (پادگانیندایندا )ساخالو

اونجو ایل بیریجی پولیس ایله قارشی دورما  1349باشالمامیشدیالر. 

اینجی ایلدن خمینی ایله دوزنلی ایلیشگیمیزی  1350باشالدی. 

: من، ینتوتدوغو تصمیمه اساسا اوچ نفرآرتیردیق. ... تشکیالتین 

)چوخ بیلگی و اطالعاتیمیز اولدوغو اوچون(  نین چمران و قطب زاده

 . vi"ایرانا گئتمک حاقی یوخ ایدی. ..

 اکنون ما علی شریعتی نین اشاره ائتدیگی "گؤروندوگو کیمی اوسته 

شاهلیق ده گذرانیم" ایفاده سی  را  مي ای کننده تعیین های سال

چیملنمیش و فورماالشمیش ایش بیرلیگیندن حئکایت ائدر. علیهینه بی

دیر تاوالمادیر، شیعه لیگی فارسلیق خدمتینه آالراق -دئمک، "تله

 حئکایه سیدیر"!  حاکیمیتچیلیک و فارس پرستلیک فارس

فارس ملی و مذهبیلری آیت هللا خمینی نی اؤزلرینه بیر وسیله دئیه 

شاه حاکیمیتدن دوشدوکدن سونرا بیر داها عبا و عمامه سیز 

. آنجاق روح هللا خمینی بو یق آتینا مینمگه چالیشمیشالرفارسل

نی گؤزلرینده قویموش. بو و آرزوالری ده اونالرین ایستک-مسئله

 دوغرولتودا اوخویوروق:



آیت هللا خمینی  آیت هللا خمینی بازرگان گؤندردیگی مکتوبو یئرتدی!"

ده تهراندان قم شهرینه گلن گئجه انقالب شوراسی اونون محضرین

لی، هیجان نی چوخایدیلر. من ده اورادا وار ایدیم. من آیت هللا خمینی 

ایله جدی بیچیمده و حالتده گؤردوم.  روحیه راحاتسیز و آنالدیلمایاجاق

... او مسئولالرا چوخ شدت و حدت ایله انقالبین ایسالمی بیچیمده 

ن داوام ائتمه سینی سفارش ائدیردی. او جامعه نین بوتون عضولری نی

انقالبا قوشولماسینی و وزارتخاناالردا اساسی دگیشیکلیک ائدیلمه 

دن بیر مکتوب ین بیرینجی وزیرینسینی ایستیردی. او آرادا موقت دؤلت

مامیش و "ایران انقالبی" نمکتوب بسم هللا ایله باشالگتیردیلر. 

 -مکتوبو یئرتدی و دئدی: ایسالمسیز یازیلمیشدی. آیت هللا خمینی 

یم؟ بو زو یئرتدی! من سیزه نئچه دفعه دئگیز! فالنی مکتوبونویناونا دئگ

"ایسالم انقالبی"دیر. ایراندا "انقالب" ایشه یارامادی. ایراندا ایسالم 

 . vii..."ایشه یارادی

و تعریفدن ده بللی اولدوغو کیمی دوشونجه  قاوسته کی آنالدی

دئیه " هامی بیرلیکده"سیندن، دونیا گؤروشوندن آسیلی اولمایاراق 

اورتاق و مشترک بیر و، هدف تهراندا حاکیمیت دگیشیکلیگی اولدوغ

فارس لمادیغی، اوزره آنالشی حاکیمیتچیلیک سیستیمی یاراتماق

اؤز دیل و  اولمایان ملی توپلومالرین آیدینالری و اوخوموش کسیمی



علی  ،اوچونمالیک اولمادیقالری  امدنیتلری اوزره بیلینج و شعور

بی نسله آشیالدیغی و تزریق شریعتی لرین ده اوخوموش مذه

پدر مادر ما متهم هستیم؛ فاطمه فطمه است، تشیع صفوی ائتدیگی "

دئیه ایچریک و محتوا باخیمیندان ایچی بوش، آنجاق " و تشیع علوی

عوام انسانالر اوچون دویقو و احساس سؤمورمکده باشاریلی اوالن 

انسانالرا  دورمادان یایینالنماغا و اوخوموش کسیمی ده عواممتینلر 

فارس حاکیمیتچیلیک بئله لیکله . میشتای و بنزر ائتمگه یول آچ

دن فقط کیراواتلی، ساچلی و ساچاقلی -دگیشمه سیستیمی

ساده فیقورالر قالدیریالراق اونالرین یئرینه عبا، عمامه، چادیر چاقچیر 

بو سایدیقالریما باخمایاراق انقالبدا . کؤینکلی فیقورالر اوتوردولموش

 ساغدان و سولدان حاکمیتین قورولماسینا نی سهیم گؤرنلراؤزلری

. بو محفللردن بیری ده "سازمان قاتیلماق و سهم آلماق ایسته میشلر

نهضت "مجاهدین خلق" دئیه ابراهیم یزدی ده اوسته آنالتدیغی کیمی 

 . میشتؤره مه لری ساییل و یئتمه لری تشکیالتی نین یئنی "آزادی

اینجی ایلین آبان آیی نین اون  1358 ،خالق  سازمان مجاهدین

. یازمیشالرمکتوب قم شهرینه آدرئسینه خمینی  آیت هللا دؤردونده

اؤز ده اونالرین یازدیقالری مکتوب اونالرین مجاهد آدلی درگیلرینده 

 :عکسینی تاپمیش



 

مجاهیدلرین بو چاباالرینا باخمایاراق کئچمیش دانیشیقالردا اشاره 

ت هللا خمینی نجف شهرینده تضی مطهری آیمر ،اولوندوغو کیمی

 تانیتمیش و اؤز گؤروشلری اساسینداری خمینیه مجاهیدلبیله  اوالرکن

 آیت هللا دئشیفره ائتمیش. مجاهیدلر دوشونجه باخیمینداناونالری 

، باشینا قویماق ایستدیکلری حنا بویاق و رنگ توتمادیقدانین خمینی 

دغین قالیقالری مجاهیدلر ده دوشونجه باخیمیندان محمد مص

اینجی ایل حاکیمیتی اله کئچیرمک اوچون  1360 ساییلدیغی اوچون، 

حاکیمیتی ابولحسن بنی صدر ایله ائتالف ائتمگه و محمد مصدقچی 

چاتیشماغا باشالمیشالر. او گوندن  اله کئچیرمک اوچون سیالحلی



پدر آتا ) ایشلتدیکلری "سئوگیلی باشالیاراق مجاهدلر خمینی اوچون

" صفتینی (خمینی دجالدجال خمینی )یئرینه "کلمه سی گرامی(" 

هللا خمینی وسیله  آیتبازرگان مهدی  استفاده ائتمگه باشالمیشالر.

 ، مجاهیدلرحاکیمیتدن آتیلدیقدان سونراجمهوری اسالمی سی ایله 

مجاهدین اؤزلرینه جذب ائتمگه چالیشمیشالر، بو دوغرولتودا اونو  

اولموش  یوکسک ساحه لی کادر عضولریندنکیالتی نین خالق تش

 سعید شاهسوندیدن اوخویوروق:

اونجو ایل، شهریور آیی نین ییرمی بیرینده  1364"مهندس بازرگان 

آلمانیایا بیر موضوع اوزره کنفرانس وئرمگه گلمیشدی. من گونلوک 

. ایشلریمی یئرینه یئتیردیکدن سونرا پاریسده یاشادیغیم یئره گئتدیم

مهدی آلمانیادا منی  عود رجوی منه بیر سفاریش گؤندردی ومس

کنفرانس سالونوندا گؤروشمگه مأمور ائتدی. مسعود  بازرگان ایله

رجوی منه نئجه بازرگان ایله گؤروشمگی تکلیف ائدندن سونرا، مندن 

دی. مسعود رجوی نین -بیر مکتوبو مهدی بازرگانا یئتیرمگی ده ایسته

بازرگانی دؤرت یول آیریجیندا  ندسن مهسفاریشینه اساسن م

بو دؤرت موضعدن  قویمالی ایدیم. بئله لیکله مهدی بازرگان مجبورا

( 2( مسعود رجویدن تعریف ائتمه لی؛ 1 -"بیرینده یئر آلمالی ایدی: 

( جمهوری ایسالمی حاکیمیتینی 3لمه لی؛ سمسعود رجوینی پی



پیسله مه لی  ( جمهوری ایسالمی حاکیمیتینی4تعریف ائتمه لی؛ 

مهندس مهدی : "و درکینه گؤره نظرینه . مسعود رجوی نین"ایدی

قالمیش ایدی. جمهوری اسالمی حؤکومتی و مجاهیدلر اورتادا  بازرگان

موضع بیری نین طرفینه کئچیب، او بیریسی نین علیهینه آراسیندا 

و  ". من مهدی بازرگاندان اورتادا دوردوغو یئریتوتماق ایستمیردی

 موضع توتماغا دورتمه لی اونو باشقا بیر و موضعی اشغال ائتمه لی

بللی اولمالی  اوچون بئله لیکله اونون موضع سی مجاهیدلر ایدیم.

ایدی.  بازرگانین منه یاناشماسی نزاکت و احترام اساسیندا اولماسینا 

. سونرا من من اوزاقالدابیلمدیماؤز دوردوغو یئریندن  نواو، باخمایاراق

ود رجوی نین مکتوبونو اونا وئردیم. رجوی مکتوبدا وورقوالمیش و مسع

سون اوالراق نصیحت موضعسیندن و سیزین  -"تأکید ائتمیشدی: 

نظره آالراق توکنمز و سونسوز ذره نیزی دا اولمانیزی  لی و باشلییاش

ثابیت ائتمه نیزی خواهیش ائدیرم. منیم  المانیزولره قوشمجاهیدل

! من سیزین و عائیله گئتمه گینیزرانا گئری ای -سیزه سفاریشیم: 

نیزین بوتون خرج و مخاریجلرینی سونونا دک قبول ائدیرم". مهدی 

گولدو و دئدی: "رجوی و  ،مکتوبو اوخودوقدان سونرابازرگان 

من خانیمی می  -"دئگینیز:  و یه منیم ساالمیمی یئتیرینیز-ابریشمچی

رجوی نی چوخ جاوابی مسعود  ن بوبازرگانیمهندس سئویرم". 



اونون بو موضع توتماسینا  مسعود رجوی راحاتسیز ائتدی، بئله لیکله

" آدلی کتابینی مروری بر کارنامه خیانت بار بازرگانقارشین "

مجاهیدلرین یازدی و چاپ ائتدیردی. رجوی بونال دا یئتینمگه رک 

تلویزیونوندا چیخیش ائده رک آچیقچا بازرگانا اولمازین حقارتی و توهین 

 viii."یائتدده نی 

نین سیاستدن  اولوندوغو کیمی فارس تشکیالتالری هر زامان ایشاره

آنالییشالری انسان حاقالری، مختلیف دیل و مدنیتلرین آزادلیغی 

بیله  حاکیمیتچیلیک باخیمیندان قدرته اورتاق و شریک اولماقدئییل، 

، ایمکان اوالرسا، تک باشالرینا حاکیم اولماق منظور اولونار. دئییل

ایستر  فارس حاکیمیتی و مخالفتی آراسیندا قارشی دورما دئیه دئمک،

بیر چوخ انسانالرین قانی  شاه زامانیندا و ایسترسه ده شئیخ زامانیندا

تؤکولمه سینه باخمایاراق اونالرین قدرت بؤلوشمه سی اوزره نین 

اورتاق و مشترک دیل تاپابیلمدیکلری مینلر گوناهسیز انسانالرین اعدام 

توتساقالردا تجاوزه، شکنجه یه معروض قالماقالرینا و  اولونماسینا،

بو سورگون اولونماقالرینا یول آچمیش قدرت خولیاچیلیغی ساییالر. 

قدرت خولیاچیلیغیندا فارسچا اداره چیلیک دیلی اوالراق اعمال اولونار. 

اوسته آدی کئچمیش محفللر انقالب فارسچا یازیالر. الر دا بوتون اعدام

شاهلیق علیهینه بیرلشه رک، ایچریده بیربیرلرینی اولمامیشدان اؤنجه 



دن مصر دؤلتی نین -او جوملهدستکلمیش، خاریجده خاریج دؤلتلردن 

، آمریکا ixمیشآلکؤمک تجربی  امنیت تشکیالتی و نظامی گوجلریندن

محمدرضا شاها مراجعتی ایله شاه ایرانی  سولیوان نینویلیام سفیری 

ت هللا خمینی ایرانا گئری دؤنموش. و "انقالب" دئیه آی xترک ائتمیش

قوه  مذهبیملی و فارس کئچمیشده فارس شاه حاکیمیتینه مخالف 

بو دایانیشماالرینا باخمایاراق اورتاق و مشترک بیر پلورالیست  لری نین

بیر سیستیم یاراتمانی اؤزلری اوچون انسانلیق مسئله سی دئیه درک 

 ائتمه میشلر.

وئردیکدن سینده اسالم انقالبی باش  دئمک، ایران ممالیکی محروسه

امامت، والیت، علی شریعتی ده اوسته وورقوالدیغی کیمی "سونرا 

"انقالب صادیر  عرب مملکتلرینه اهل بیت، شیعه لیک" دئیه 

 ی"رسالت فارسلیقایرانلیالرین " صدور انقالب(مک )ائت

فارسالر ایسالمیتی عربلردن آالراق عرب ساییلمیش. بئله لیکله 

ایل  8اسالم صادیر ائتمک خولیاسینا قاپیلمیشالر.  بیر داها ینهمملکتلر

ایران آراسیندا باش وئرمیش ساواشالر دا بو دوغرولتودا  -عراق 

قلمه  یتئوریسیئن یتیر. بو باخیمدان اؤزلرینی ایسالمدگرلندیریلمه لید

"صدور انقالب" گؤروشلری دقت نین آالن فارس مدنیت راسیستلری 

ارس حاکیمیتی مسئولالری طرفیندن ویکی پئدیادا چکیجی ساییالر. ف



"سیاست صدور انقالب اسالمی ایران" دئیه عوموم دونیا اوچون بیلگی 

 : ن نین ده اوخونماسی پیس اولماز دئیه دوشونورم. او متxiیاییلمیش

بیر سیاسی یولدور. بو  گینی صادیر ائتم "ایران نین اسالم انقالبی

باش وئرمیش انقالبدان آلمیش درسلری  اینجی ایل ایراندا 1357یول 

درس وئرمک و یایماق، باشقا اسالمی و حتی غیر اسالمی مملکتلرده 

بو آیت هللا خمینی . منظور اولوناراونالرا بو مسئله نی باشا سالماق 

. "ایران xiiآشکار ایفاده ائتمیش و اورتایا قویموش" ،آچیقسیاستی 

یک دونیا گؤروشو انقالبینی صادیر ائتمک سیاستی امتچیل

اینجی ایل اسالمچیالر واسیطه سی ایله  1357اساسیندادیر. هدف 

ایراندا باش وئرمیش انقالب اساسیندا اسالمی بیرلیک یاراتماق منظور 

 اولونار. 

  الزیملی ایشلر: ایسالم ایدئولوژیسی دونیادا اؤز گؤروشونه

" انقالبی صادیر ائتمکو اصیللیگینه مالیک اوالرسا، "

ون شرطلر حاضیر ساییالر. بئله لیکله بو اصیللیگی اوچ

یاراتماق و اورتاق چالیشماق اوچون اورتاق اؤیرنیم یولو 

 یاراتماق الزیم ساییالر. 

 :هدف 



ایسالم ملتلری آراسیندا "وحدت کلمه" دئیه سیاسی دوشونجه  -1

 بیرلیگی یاراتماق.

 دونیا دؤلتلری آراسیندا دوشونجه و نظر اعمال ائتمک مسئله -2

سی )اؤرنک اوچون: اسالم دؤلتلری نین اورتاق وتو اعمال ائتمک 

 ی(.الرقاح

سیاسی، امنیتی، اقتصادی، مدنی و ... اورتاق کیملیک  -3

 .xiii"یاراتماق

و مشترکلیک هامیسی دیل و  لیقبو اورتاقاوسته گؤروندوگو کیمی 

مدنیت اساسیندا اداره چیلیک سیستیمینه اساسالناجاق بیر 

ئله سی ساییالر. بو سیاسی سیستیم ده سیاسی سیستیم مس

 "ایران فرهنگی" دئیه فارس حاکیمیتی طرفیندن ایفاده اولوندوغو اوچون

فارس ایستعمارچیلیغی و اوستونلوگو )برتری طلبی( اساسیندا 

قوروالجاق بیر خولیا و خیال ساییالر. دئمک، فارس ایستعمارچیلیق 

و یانچیالری ایسالمیتی فارسلیق اوچون بیر وسیله دئیه قلمه آلمیش 

 بو دوغرولتودا سیاست یئریتمگه چالیشارالر.

 19.01.2019ایشیق سؤنمز، 

 

 



                                                             
i

 292اسالمی، ص.  -علی شریعتی، بازشناسی هویت ایرانی 

ii  293 – 292اسالمی، ص.  -علی شریعتی، بازشناسی هویت ایرانی 

iii  318 – 317.  اسالمی، ص -علی شریعتی، بازشناسی هویت ایرانی 

iv
 . 233ص  ،ینیامام خم ی  رهیس 

v  :حمید صدر، اشک تمساح حزب هللا متنفعhttps://hammihan.com/post/14855981  

vi   بخش دوم تدارک  –، دبیر کل نهضت آزادی ايران  عرفان قانعی فرد با با دکتر ابراهیم يزدیگفتگوی

 : 30.07.1383، علیه حکومت شاه! مبارزه مسلحانه

http://www.iran-chabar.de/1383/07/30/ghaneifard830730.htm 
vii

 .1359 وریشهر 31ـ  یاسالم یـ روزنامه جمهور خواهیمعاد دیعبدالمج نیاالسالم والمسلم حجت 

viii
دی شماره  1386شهروند وزیر دولت انقالب شد،  طلب لیبرالی که نخست روایت اصالح، بارسقیانسرگه  

31 
ix

 ... عرفان قانعی فرد با با دکتر ابراهیم يزدیگفتگوی باخ اوسته:  

x
سرهنگ مرتضی عشقی پور، فرمانده حفاظت کاخ نیاوران در زمان پادشاه پیشین، می گوید: ویلیام  

، در آخرین روزهای حضور محمدرضا شاه در ایران، نزد شاه آمد و 1357یکا در ایران، در دی ماه سولیوان، سفیر آمر

  http://iranglobal.info/node/70270: !به وی گفت به "تعطیالت" برود

xi  سیاست خارجی در جمهوری اسالمی ایران راهبردهای : 
https://fa.wikipedia.org/wiki#2/سیاست_صدور_انقالب_اسالمی_ایران-cite_note 

xii  صحیفه ، آلینمیش: سید عبدالقیوم سجادی، سیاست خارجی در جمهوری اسالمی ایران راهبردهای
فصلنامه علوم « آلینمیش: امام خمینی)ره( و جنبشهای اسالمی معاصر .118،  ص. 20، جلد 1386نور،  

، آلینمیش: امام خمینی)ره( و جنبشهای 266، ص 11، جلد 1386،  11. و صحیفه نور، جلد 5سیاسی، شماره 
 . 5فصلنامه علوم سیاسی، شماره « اسالمی معاصر

xiii  باخ اورادا.المی ایرانسیاست خارجی در جمهوری اس راهبردهای ، 

https://hammihan.com/post/14855981
http://www.iran-chabar.de/1383/07/30/ghaneifard830730.htm
http://iranglobal.info/node/70270
https://fa.wikipedia.org/wiki/سیاست_صدور_انقلاب_اسلامی_ایران#cite_note-2

