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مقدمه
مســاله اقلیــت هــا در ایــران یکــی از مســایل پیچیــده و پرکشــش بــه شــار 
مــی رود. رژیــم همــواره تاکیــد کــرده اســت کــه در میــان شــهروندان هیــچ 
متایــزی بــه ســبب دیــن، مذهــب یــا نــژاد وجــود نــدارد، در حالــی کــه برخــی 

از ســازمان هــای حقوقــی غیــر از ایــن را مــی گوینــد. 
ــا  ــا در اینج ــرد. م ــی گی ــات م ــوع نش ــن موض ــتار از همی ــن جس ــت ای اهمی
ــای  ــه ه ــه ای از منون ــوان منون ــه عن ــران ب ــنت در ای ــل س ــت اه ــه موقعی ب
اقلیــت هــای ایرانــی مــی نگریــم، بــه عنــوان بزرگرتیــن الیــه مذهبــی بعــد 

ــد.  ــش دارن ــه مذهــب شــیعه گرای ــه ب ــران ک ــت مــردم ای از اکرثی
ــه  ــوط ب ــای مرب ــش ه ــاری از پرس ــه ش ــیم ب ــی کوش ــتار م ــن جس در ای
ــی  ــم سیاس ــا رژی ــان ب ــران و پیوندش ــت ای ــنت در حکوم ــل س ــت اه موقعی
ایــران پــس از انقــالب ۱۹۷۹ میــالدی )۱۳۵۷ خورشــیدی( و میــزان دســتیابی 
ــه  ــم ب ــد داری ــز قص ــم. نی ــخ دهی ــان پاس ــی ش ــی و مذهب ــوق سیاس ــه حق ب
واقعیــت مظلومیــت آنــان بپردازیــم کــه آیــا یــک واقعیــت در زندگــی سیاســی 
و اجتاعــی آنــان اســت یــا تنهــا یــک فرضیــه. نیــز مــی کوشــیم میــزان تاثــر 
ــان  حقــوق اهــل ســنت را از پراکندگــی آنــان و بافــت اجتاعــی شــان در می
ملیــت هــا و فرهنــگ هــای مختلــف و نبــود خواســت هــای یگانــه در میــان 
ــعی در  ــش س ــن پژوه ــه ای ــی ک ــم و اساس ــش مه ــم. پرس ــی کنی ــان بررس آن
بررســی و پاســخ بــه آن دارد ایــن اســت کــه آیــا اهــل ســنت بــر اثــر رویکــرد 
نخبــگان حاکــم بــه حاشــیه رفتــه انــد یــا بــر اثــر انــزوای اقلیــت بــودن و 
احســاس غربــت در بزرگرتیــن کشــور شــیعی و مذهبــی در جهــان، و منودهای 
ــی  ــگاه تاریخــی گذرای ــن پژوهــش ن ــز ای ــودن چیســت. نی ــن در حاشــیه ب ای
دارد بــه موقعیــت اهــل ســنت در نظــام سیاســی کشــور ایــران از هنــگام شــکل 
یابــی نویــن آن، تــا بدانیــم کــه آیــا میراثــی وجــود دارد کــه رژیــم کنونــی از 
آن تغذیــه مــی کنــد یــا ایــن کــه در سیاســت هــای مذهبــی اش در برابــر اهــل 
ــد، گرچــه مترکــز بیشــرت روی دوره  ــه فــرد عمــل مــی کن ســنت منحــر ب

پــس از انقــالب ایــران اســت.   
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نخســت: مقدمــه؛ موقعیــت اهــل ســنت در حکومــت ایــران پیــش از 
انقــاب ســال ۱۹۷۹ میــادی )۱۳۵۷خورشــیدی(

 اکرثیــت ایرانیــان قبــل از حاکمیــت صفویــان و در آغــاز آن دوران بــر مذهــب 
اهــل ســنت بودنــد تــا ایــن کــه دولــت صفویــه بــر اقلیــم هــای پارســی دســت 
یافــت و سیاســت هــای روشــمندی را بــرای مــروع ســازی نویــن دولــت بــه 
ــذا  ــم بخشــد. ل ــی مناســبی تحکی ــط مذهب ــن نظــام را در محی ــا ای ــرد ت کار ب
کوشــیدند ایــن محیــط سیاســی را بــا ابزارهایــی کــه تضمیــن کننــده ایــن کار 

اســت ایجــاد کننــد، هامننــد:  
1_ تاســیس یــک بنیــاد دینــی: حکومــت صفویــه بــرای نخســتین بــار در تاریــخ 
مذهــب شــیعه اثناعــری، یــک سیســتم رســمی دینــی ایجــاد کــرد. ایــن سیســتم 
از نظــر شــیوه هــای انتصــاب و حامیــت مالــی تابــع حکومــت بــود و طبــق گفته 
ــه شــیخ  ــی ب ــه امــوال فراوان ــن زمین مورخــان معــارص »شــاه اســامعیل در ای
کرکــی داد تــا دانــش آموزانــی دســت و پــا کنــد. او در ایــن زمینــه بــه مقتضیــات 
نیــاز بــه فقهایــی اشــاره مــی کــرد کــه تحــول از داعیــه گــری بــه حکومــت را 

ســامان دهنــد«.]1[
ــواره  ــه هم ــه شــیعه اســتقالل خــود را– ک ــا فق ــن نهادســازی باعــث شــد ت ای
آن را از ویژگــی هــای مذهــب شــیعه بــه شــامر مــی آورد - از دولــت و نظــام 
حاکــم از دســت دهــد. و ماموریــت ایــن دســتگاه مذهبــی بــر داعیــه گــری و 
موعظــه گــری و نظــارت بــر فرآینــد تغییــر مذهــب و گــزارش نویســی بــرای 
ــمن  ــه دش ــردم علی ــی م ــک مذهب ــال تحری ــامن ح ــی و در ه ــت سیاس حاکمی

خارجــی متمرکــز شــد.]2[  
ــد  ــی مخالفــت کردن ــاد رســمی مذهب ــه نه ــا پیوســنت ب ــا ب ــا برخــی از فقه ام
ــد  ــر رســمی باقــی مبانن ــی غی ــاد مذهب ــه در چارچــوب نه ــد ک ــح دادن و ترجی
ودربــاره ایــن مســاله و مســایل دیگــر، اختالفــی فقهــی میــان شــیخ کرکــی و 
شــیخ قطیفــی رخ داد؛ ]3[ هامننــد قبــول هدایــای ســلطان – شــاه کــه قطیفــی 

ــرد.  ــزه ک ــت و آن را تئوری ــی پذیرف ــرد و کرک آن را رد ک
2_ موضــع آنــان نســبت بــه اهــل ســنت: صفویــان سیاســت تغییــر مذهــب اهــل 
ســنت – اکرثیــت آن زمــان – از ایــن مذهــب بــه مذهــب حکومــت را بــا تبلیــغ 
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مذهبــی در شــهرها و روســتاها و مناطــق دنبــال کردنــد. آنــان ســمت وســوی 
کلــی حکومــت را بــا هویــت جدیــد شــکل دادنــد، نظیــر »شــاه فرمانــی صــادر 
کــرد مبنــی بــر ایــن کــه نــام دوازده امــام در خطبــه منــاز جمعــه وارد شــود 
ــل« وارد اذان  ــر العم ــی خی ــی عل ــه« و»ح ــی الل ــا ول ــهد ان علی ــه »اش و جمل
شــود«. ]4[ ایــن اذان بــه ســایر مســاجد کشــور تعمیــم داده شــد، گرچــه از نظــر 
تاریخــی و فقهــی، تــوده هــای علــامی شــیعه بــا ایــن اضافــات موافــق نبودنــد 

و آنهــا را ســاخته و پرداختــه » ُغــالت و مفوضــه لعنهــم اللــه« دانســتند. ]5[ 
شــاه بــر ایــن بــاور بــود کــه ســبب ناکامــی کوشــش هــای مذهبــی بــه کار رفتــه 
قبــل از شــاه اســامعیل در دو امــر محــدود مــی شــد: نخســت، ترس کوششــگران 
از رعیــت و خشــم مــردم و دوم، عــدم ترویــج کافــی مذهــب در میــان مــردم. 

 ]6[

از ایــن رو شــاه اســامعیل بــه دو طریــق ایــن دو مســاله را حــل کــرد. یــک، بــه 
واســطه تاســیس یــک نهــاد بــزرگ دینــی رسســپرده شــاه کــه از هــدف هــای 
عمــده اش »ترویــج بســنده مذهــب در میــان مــردم« طبــق گفتــه شــاه اســامعیل 
بــود  امــا مســاله دومــی را کــه شــاه از علــل ناکامــی مــی دیــد » تــرس از رعیت 
و خشــم مــردم« بــود. در ایــن زمینــه بــه اســتفاده از زور بیــش از حــد روی آورد 
تــا مانــع بــروز هــر گونــه خشــم وغضــب مــردم شــود. ایــن امــر حتــی موجــب 
ناراحتــی شــیخ کرکــی از مقربــان شــاه شــد و وقتــی شــاه دســتور داد تــا شــیخ 
ــر  ــت: »اگ ــاه گف ــه ش ــد و ب ــمگین ش ــی خش ــند کرک ــی را بکش ــالم تفتازان االس
کشــته منــی شــد مــی توانســتیم بــا برهــان و دلیــل بــر او فایــق آییــم و همــه 
بــالد مــاوراء النهــر الزامــا بــه ایــن امــر اذعــان مــی کردنــد«. ]7[ ظاهــرا ایــن 
سیاســت خشــونت آمیــز موجــب شــد تــا برخــی از تاریــخ نــگاران ماننــد علــی 
ــوی« نســبت  ــیع صف ــا »تش ــیع قزلباشــی«]8[ ی ــه »تش ــان را ب ــی ، صفوی رشیعت
دهنــد. وبرخــی حتــی آنــان را بــه » فســق و فجــور و مســتی و عربــده« نســبت 
داده انــد و ایــن کــه مذهــب شــیعه از آنــان مرباســت. وایــن کاری اســت کــه 

برخــی از اندیشــمندان معــارص ایــران انجــام داده انــد. ]9[
بــه هــر حــال ایــن سیاســت همچــون اســراتژی شــاه و نظــام او بــود کــه فکــر 
مــی کــرد ایــن تنهــا ضامــن ثبــات حکومتــش در برابــر تهدیدهــای داخلــی و 
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خارجــی اســت. او کوشــید تــا ایــن سیاســت را در عــراق هــم پیــاده کنــد. طبــق 
گفتــه یکــی از تاریخنــگاران عراقــی، شــاه اســامعیل هنگامــی کــه بــرای دومیــن 
بــار وارد بغــداد شــد: »دوبــاره بــه کشــتار روی آورد و شمشــیر بــه روی اهــل 
ســنت و مســیحیان کشــید و آنــان را کشــت و در پیــروزی مذهــب شــیعه تنــدروی 
ــه  ــود، ب ــراط پیم ــده راه اف ــی مان ــه ســنیان باق ــرد و در ســتمگری نســبت ب ک

گونــه ای کــه بســیاری از آنــان را مجبــور کــرد تــا شــیعه شــوند«. ]10[
در اینجــا منــی تــوان دو ســتون مهمــی کــه کشــور نویــن و معــارص ایــران بــر 
آنهــا پایــه گرفــت را فرامــوش کــرد: شــیعه کــه از آغــاز عهــد صفــوی، و قومیــت 
فــارس کــه در عهــد پهلــوی، نهادینــه شــدند. ایــن دو بــه شــیوه ای کــه فهــم آن 
دشــوار اســت درهــم آمیختــه شــده انــد کــه خــود نتیجــه پیامدهــای سیاســی، 
ــن  ــوان در ای ــده ای اســت و منــی ت ــدد و در هــم تنی ــی، اجتامعــی متع مذهب

زمینــه تنهــا بــه یــک عامــل محــدود اســتناد کــرد . 
ــان  ــر دیگرمذهب ــیعه در براب ــب ش ــمی مذه ــر رس ــمی و غی ــاد رس ــع نه موض
ــتند  ــق داش ــی تعل ــنتی فقاهت ــب س ــک مکت ــه ی ــط ب ــر دو خ ــود و ه ــان ب یکس
کــه همچــون جهــت گیــری اغلــب مــدارس ســنتی در برابــر اهــل ســنت لحنــی 
ــه و  ــامن اصــالح طلبان ــه شــیعه و گفت ــش اصــالح طلبان ــد. جنب ــد مــی گیرن تن
ــب ســنتی ســنی –  ــا مکت ــاس ب ــت هــا - در قی ــر اقلی ــش در براب بســیار معتدل
هنــوز پانگرفتــه بــود و جریــان اصــالح طلــب پــس از جنبــش تنباکــو و انقــالب 

ــت شــکل گرفــت.  مروطی
دوم: اهل سنت ایران پس از انقاب ۱۳۵۷

ــژه اهــل  ــه وی ــی – ب ــوی، وضــع اقلیــت هــای مذهب در عهــد محمــد رضــا پهل
ســنت – از نظــر حقــوق سیاســی و اجتامعــی بســیار بــد بــود. از ایــن رو اقلیــت 
ــا ســایر گــروه  هــا خواهــان دســت یابــی بــه حقــوق خــود بودنــد و همــراه ب

هــای مــردم بــه امیــد تغییــر اوضــاع در انقــالب رشکــت کردنــد. 
پــس از انقــالب، مظلومیتشــان در قانــون اساســی تثبیــت شــد، در حالــی کــه 
انقــالب ایــران مــی توانســت همــه را – بــی توجــه بــه هویــت مذهبــی شــان – 
زیــر نظــر یــک حکومــت ملــی جامــع گــرد آورد. امــا اصــل ۱۲ قانــون اساســی 
مــی گویــد کــه اســالم و مذهــب شــیعه اثنــا عــری دیــن رســمی ایــران اســت 
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و »ایــن اصــل تــا ابــد تغییــر نخواهــد کــرد«. ]11[
ــه  ــور ب ــس جمه ــت رئی ــت و هوی ــت دول ــن هوی ــه تعیی ــاز مربمــی ب  اساســا نی
عنــوان » شــیعه اثنــا عــری« وجــود نداشــت، زیــرا ایــن هویــت بــا واقعیــت 
نظــام نویــن کــه فــرض بــر آن بــود تــا بــر اســاس شــوراها باشــد و بــه جــای 
عصمــت امامــان و متــون بــه دو رشط فقــه و عدالت بســنده کنــد، تناقض دارد.

]12[ گرچــه پیــش نویــس قانــون اساســی یــی کــه خمینــی در تبعیــدگاه پاریــس 

خــود تهیــه کــرد بــر شــیعه بــودن رئیــس جمهــور و ایــن کــه بایــد مــروج مذهــب 
شــیعه باشــد تاکیــد داشــت امــا در نســخه اول پیــش نویــس قانــون اساســی کــه 
بــه هنــگام تدویــن قانــون اساســی در مجلــس خــربگان بررســی شــد مــوادی 
ــور  ــس جمه ــودن رئی ــیعی ب ــور و ش ــمی کش ــب رس ــودن مذه ــیعه ب ــه ش ــه ب ک
اشــاره مــی کنــد وجــود نداشــتند . ]13[ امــا آیــت اللــه منتظــری – رئیــس مجلــس 
خــربگان در آن هنــگام – جهــت تصویــب دو اصــل مهــم کــه تاثیــری منفــی بــر 
کشــور ایــران داشــت دخالــت کــرد و اصــل دوازدهــم و اصــل صــد و پانزدهــم 
ــد داشــت.  ــران تاکی را تثبیــت کــرد کــه بــر هویــت کشــور و رئیــس جمهــور ای
بعــدا حســینعلی منتظــری ایــن خطــای بــزرگ را حــس کــرد و بــه رهــربان اهــل 
ــا ایــن مــواد در اصــالح قانــون  ســنت مخالــف ایــن نــوع هویــت قــول داد ت
ــرا  ــن اصالحــات انجــام نشــد زی ــی شــود.]14[ امــا ای ــده بازبین اساســی در آین
او قبــل از اصــالح قانــون اساســی در ســال ۱۹۸۹ میــالدی )۱۳۶۸خورشــیدی( 
از منصــب خــود برکنــار شــد. مــواد یادشــده بــه هــامن صــورت باقــی ماندنــد 
و اهــل ســنت - کــه شامرشــان طبــق گفتــه برخــی از افــراد وابســته بــه ایــران 
ــرار  ــی ق ــرد امنیت ــت پیگ ــت – تح ــر اس ــون نف ــش ملی ــدود ش ــم ح ــت ک دس
گرفتنــد.]15[ برخــی از آمارهــای دیگــر حاکــی اســت کــه جمعیــت اهــل ســنت در 
ایــران میــان ۱۰٪ و ۲۰٪ از کل جمعیــت ایــران اســت.]16[ ورصف نظــر از آمــار 
واقعــی جمعیــت اهــل ســنت کــه حکومــت متایلــی بــرای اعــالم آن نــدارد، بــا 

ایــن همــه، مظلومیــت و محرومیــت اهــل ســنت ادامــه یافــت. 
بــه هــر حــال، شــمول قانــون اساســی بــر ایــن مظلومیــت توســط رهــرب کنونــی 
ــد، رهــرب اهــل ســنت،  ــوی عبدالحمی ــه مول ــود ک ــی ب ــت شــد و آن هنگام تثبی



6

ــنت  ــل س ــض از اه ــع تبعی ــتار رف ــتاد و در آن خواس ــرای او فرس ــه ای ب نام

ــه او نوشــت و گفــت  ــی ســابقه، نامــه ای ب ــی ب ــه ای در حرکت شــد امــا خامن

چارچوبــی کــه مســووالن بــرای رفــع تبعیــض از اهــل ســنت بــه کار مــی برنــد 

هامنــا »آمــوزه هــای دینــی و قانــون اساســی« اســت. ]17[ یعنــی رهــرب ایــران 

حکمیــت را بــه قانــون اساســی ســپرد کــه اهــل ســنت از آن شــکایت دارنــد و 

علــت آن، نهادینــه کــردن حاشــیه رانــی آنــان و آمــوزه هــای مذهبــی اســت کــه 

تنهــا نوعــی از فهــم مذهبــی اســت کــه دیگــران ممکــن اســت بــا آن مخالــف 

باشــند.  

ــه ای پاســخ داد و گفــت: »مــا از شــورای  ــه نامــه خامن ــد ب مولــوی عبدالحمی

ــه همــه  ــم دســتور رهــربی را جهــت اجــرا ب ــی انتظــار داری ــی امنیــت مل عال

دســتگاه هــا و نهادهــای نظــام ابــالغ کنــد. مــا از رئیــس جمهــور انتظــار داریــم 

بــه مســووالن فشــار آورنــد تــا در مــورد اجــرای عدالــت و لغــو تبعیــض رسیعــا 

اقــدام کننــد تــا میــان شــهروندان ملــت تبعیــض و تفاوتــی نباشــد و زیــر تاثیــر 

فشــارهای محلــی موجــود در برخــی از ادارات و وزارتخانــه هــا قــرار نگیرنــد«. 

]18[ یعنــی مولــوی عبدالحمیــد بــا توســل بــه هــامن قانــون اساســی بــه رهــرب 

پاســخ داد تــا بــه او دربــاره اصولــی از قانــون اساســی کــه از عدالــت و رفــع 

تبعیــض بــه ســبب دیــن و مذهــب ســخن مــی گویــد، یــادآوری کنــد.  

ــالح  ــان اص ــژادی خواه ــی و ن ــی و دین ــای مذهب ــت ه ــال، اقلی ــامن ح در ه

ــان  ــی می ــای دین ــاس باوره ــر اس ــه ب ــدند ک ــی ش ــون اساس ــوادی از قان م

شــهروندان ایرانــی تبعیــض قایــل مــی شــود و آشــکارا خواهــان برابــری میــان 

ــواد  ــی از م ــرای برخ ــت اج ــا جه ــت ه ــه اقلی ــم ک ــی بینی ــت. ]19[ م ــا نیس آنه

متوقــف شــده قانــون اساســی کوشــیدند و در هــامن حــال کوشــیدند برخــی 

از مــواد تحکیــم کننــده فرقــه گرایــی مذهبــی و تبعیــض علیــه آنــان را – کــه 

ــد.  ــر دهن ــان مــی شــوند – تغیی ــوای آن پنه ــر ل ــران زی رهــربان ای

رژیــم ایــران برخــی از سیاســت هــای مذهبــی زیــر را دربــاره اهــل ســنت در 

پیــش گرفــت:
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1_ سیاســت هــای جمهــوری اســالمی در برابــر شــخصیت هــای بــارز اهــل 
ســنت: 

پــس از پیــروزی انقــالب کردهــای اهــل ســنت بــه ســبب ادامــه سیاســت هــای 
حاشــیه رانــی و محرومیــت از ثــروت و قــدرت خشــمگین شــدند. خمینــی، بــه 
رغــم مشــارکت کردهــا در انقــالب و اســتقبال از آن، آزادی آموزش اســالم ســنی 
را بــه آنــان نــداد و بــه اهــل ســنت اجــازه نــداد تــا مســجدی در تهــران داشــته 

باشــند یــا از نفــت کردســتان در مناطــق خــود بهــره بربنــد. ]20[
ــه ســبب آن چــه  ــران ب ــی از رهــربان اهــل ســنت در ای ــی زاده یک ــد مفت احم
ــی  ــد، از خمین ــی نامی ــان«]21[ م ــاره آن ــم درب ــده هــای رژی ــردن وع »اجــرا نک
بســیار خشــمگین بــود. او در ســال ۱۹۸۲ میــالدی )۱۳۶۱ خورشــیدی( دســتگیر 
شــد و ده ســال در زنــدان مانــد. مفتــی زاده را در ســلولی گذاشــتند کــه یــک 
مــر و نیــم ارتفــاع داشــت، بــه طــوری کــه منــی توانســت بایســتد، اســتخوان 
هایــش بــه تدریــج شکســته شــدند و پیکــرش داغــان شــد تــا ایــن کــه در ســال 
۱۹۹۳ میــالدی )۱۳۷۲ خورشــیدی( آزاد شــد. دو هفتــه پــس از آزادی نابینــا 
ــا ایــن همــه مســووالن از تــرس تجمــع در ســالگرد  شــد و ســپس درگذشــت. ب

ــل رســاندند. ]22[  ــه قت ــش را دســتگیر و ب درگذشــتش، برخــی از طرفداران
ایــن روش برخــورد تنهــا در مــورد مفتــی زاده نبــود بلکــه تــا امــروز نیــز ادامــه 
ــی  ــت گردهامی ــم جه ــکل محک ــک تش ــد ی ــه بتوان ــخصیتی ک ــر ش ــا ه دارد و ب
اقلیــت هــا یــا تحریــک آنهــا جهــت مطالبــه حقــوق خــود تشــکیل دهــد برخــورد 
مــی شــود. شــیخ مولــوی عبدالحمیــد رهــرب اهــل ســنت ایــران از علــی خامنــه 
ــتورات  ــا دس ــد ت ــان ده ــرد فرم ــت ک ــالمی درخواس ــوری اس ــرب جمه ای ره
محرمانــه صــادق الریجانــی رئیــس پیشــین قــوه قضائیــه دربــاره اجــرای حکــم 
ــد. او  ــف کن ــدر را متوق ــواد مخ ــاق م ــه قاچ ــم ب ــنی مته ــان س ــدام زندانی اع
ــدام  ــف اع ــه توق ــورد الیح ــری در م ــل از رای گی ــن کار قب ــت ای ــی خواس م
قاچاقچیــان در پارملــان انجــام گیــرد.  مولــوی عبدالحمیــد گفــت: »اعــدام اخیر 
ــهرهای  ــدر در ش ــواد مخ ــایل م ــه مس ــوم ب ــنی محک ــان س ــامری از زندانی ش
مختلــف ایــران، احتــامل صحــت وجــود اوامــر مخفــی رئیــس قــوه قضائیــه را 

در ایــن زمینــه تقویــت مــی کنــد. ]23[
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آزارهــا از ایــن نیــز گذشــت و روحانیــان بــزرگ اهــل ســنت را هــم در برگرفــت. 
ــی،  ــن امین ــیخ کاک حس ــران – ش ــرب ای ــدان – در غ ــت در هم دادگاه روحانی
ــبت  ــه او نس ــام را ب ــه اته ــرد و س ــار ک ــتان را احض ــنت کردس ــل س ــی اه مفت
داد: تحریــک افــکار عمومــی علیــه نظــام، تبلیــغ علیــه نظــام و تحریــک افــکار 
عمومــی و ایجــاد فتنــه میــان شــیعه و ســنی. رئیــس مجمــع فقهــی کردســتان 
اتهامــات نســبت داده شــده بــه مفتــی اهــل ســنت کردســتان را محکــوم و آنهــا 

را کــذب و ســاختگی توصیــف کــرد. ]24[ 
ــیعه  ــع ش ــاد او از مراج ــس از انتق ــاه پ ــه م ــی س ــن امین ــتگیری کاک حس دس
ــع دســتیابی  ــن مراجــع را متهــم کــرد کــه مان صــورت گرفــت کــه طــی آن، ای
اهــل ســنت بــه مناصــب دولتــی مــی شــوند. او در اظهــار نظــر پیرامــون نامــه 
مناینــدگان اهــل ســنت در پارملــان ایــران بــه رئیــس جمهــور حســن روحانــی و 
درخواســت تخصیــص پســت هایــی بــرای آنــان در دولــت پــس از اســتعفای ســه 
ــارات روحانــی نیســت و  تــن از وزرا، گفــت: »حــل مشــکل اقلیــت هــا از اختی

مطالبــات اهــل ســنت بــا نامــه نــگاری تحقــق منــی یابــد«. ]25[
نیــز در نامــه شــیخ عبدالحمیــد بــه آیــت اللــه محســن اراکــی دبیــر کل مجمــع 
تقریــب مذاهــب، نظــر او را بــه بازداشــت هــای خودانگیختــه و سیاســت زده 
علیــه شــخصیت هــای اهــل ســنت جلــب کــرده اســت: »احضــار علــامی اهــل 
ســنت و دســتگیری آنــان در ســال هــای اخیــر و دیگــر مشــکالت یادشــده، باعث 
شــده اســت تــا اهــل ســنت احســاس انــزوا کننــد و چشــم انــداز روشــنی بــرای 
ــه  ــرای دســتیابی ب ــدی ب ــن امــر پیامدهــای ب ــد. ای خــود و فرزندانشــان نبیین

وحــدت و اخــوت اســالمی خواهــد داشــت«. ]26[
ــتگیری  ــان و دس ــت آن ــا و بازداش ــخصیت ه ــرد ش ــه پیگ ــوع ب ــا موض  طبیعت
برخــی دیگــر محــدود منــی شــود بلکــه پایــگاه هــای مردمــی را نیــز در برگرفتــه 

اســت. ]27[ 
بــا بررســی گــزارش هایــی کــه رخدادهــای امنیتــی ایــران را رصــد مــی کننــد 
ــی،  ــور کل ــه ط ــا ب ــت ه ــرد و اقلی ــنی و ک ــهروندان س ــرد ش ــم، پیگ ــی بینی م
ــال: مســووالن  ــوان مث ــه عن اســراتژی روشــمند مقــام هــای ایرانــی اســت. ب
ــهیدان  ــواده ش ــد. خان ــدام کردن ــنی را اع ــرد س ــرداد ۱۳۹۵ ۲۵ ک ــی در م ایران
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ــیانه ای  ــای وحش ــکنجه ه ــرض ش ــدام، در مع ــل از اع ــان قب ــد، این ــی گوین م
قــرار گرفتــه بودنــد. حســن امینــی مدیــر مدرســه علــوم دینــی امــام بخــاری 
در ســنندج و مفتــی و قاضــی رشع ایــن شــهر در میــان اعــدام شــدگان بودنــد. 
]28[ در هــامن مــاه، اســتان خوزســتان در جنــوب غــرب ایــران شــاهد اعــدام 

ســه عــرب احــوازی بــه تهمــت تروریســم بــود]29[. بایــد گفــت کــه احــکام اعــدام 
ــه متهــامن بــدون تضمیــن هــای حقوقــی جهــت دفــاع از متهــم و بــدون  علی
هــر گونــه اقدامــات دادرســی طبیعــی صــادر مــی شــود، بلکــه دســتگیری شــبیه 
ربــودن اســت کــه پــس از آن، حکــم اعــدام طــی یــک یــا دو جلســه و احیانــا 
ــع  ــا موض ــه اروپ ــود. اتحادی ــی ش ــادر م ــم ص ــات مته ــنیدن دفاعی ــدون ش ب
مخالفــی در برابــر ایــن اعــدام هــا گرفــت و کاتریــن اشــتون کمیــر عالــی 
امــور خارجــه اتحادیــه اروپــا در آن زمــان نگرانــی خــود را نســبت بــه بازداشــت 
هــا و اعــدام عــرب هــای ایــران اعــالم کــرد. او گفــت: » نســبت بــه گــزارش 
هایــی کــه مــی گویــد ایــن افــراد از یــک محاکمــه عادالنــه برخــورار نبــوده و 
مجبــور بــه اعــراف شــده انــد، نگرانــم. مــن بــه مقــام هــای ایرانــی دربــاره 
ــت از  ــه حامی ــژه نســبت ب ــه وی ــی، ب ــن امللل ــن بی ــه قوانی تعهداتشــان نســبت ب
حقــوق مدنــی و سیاســی اقلیــت هــای قومــی تذکــر مــی دهــم. و بــا توجــه بــه 
ــار دیگــر از  ــاره حکــم اعــدام، ب ــا درب ــه اروپ موضــع و اصــول محکــم اتحادی

ایــران مــی خواهــم همــه اعــدام هــای مقــرر را متوقــف ســازد. ]30[ 
ــی  ــای دســته جمع ــدام ه ــی اع ــاه ۱۳۹۵ مســووالن ایران ــن در مهرم هــم چنی
ــه شــامری از  ــان کــرد مــی نامنــد و نیــز علی ــه کســانی را کــه تجزیــه طلب علی

ــد. ]31[  ــه اجــرا در آوردن اهــل ســنت ب
ــی  ــن گردهامی ــدگان در چهارمی ــت کنن ــی، رشک ــام هــای ایران ــان 95 مق در آب
مجمــع فقهــی علــامی اهــل ســنت را – کــه در ســنندج برگــزار شــد – احضــار 
ــی  ــن اجتامعات ــر در چنی ــار دیگ ــر ب ــد اگ ــد کردن ــی و تهدی ــان بازجوی و از آن
رشکــت کننــد بــه اتهــام توطئــه علیــه امنیــت ملــی در دادگاه بدنــام روحانیــت 

ــد شــد. ]32[ محاکمــه خواهن
ایــن رسکــوب شــدید و مســتمر بارهــا بــا تظاهــرات مکــرر رو بــه رو شــد، بــه 
ویــژه کــه زنــان و کــودکان هــم از رسکــوب حاکمیــت در امــان مناندنــد. ]33[ عرب 
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ــن رســانه هــای رســمی دولــت هــم در  ــی از تحریــف وتوهی هــای احــواز حت
امــان مناندنــد. ]34[ گاهــی تظاهــرات بــه خشــونت میــان نیروهــای امنیتــی و 
تظاهرکننــدگان مــی انجامیــد. ]35[ نیــز ایــن گونــه سیاســت هــا بــه تشــکیل گــروه 
هــای مســلح آزادیبخشــی انجامیــد کــه علیــه حاکمیــت فعالیــت مــی کننــد. آنــان 
توانســتند در بــازه هــای زمانــی کوتــاه بــه درون مواضــع ســپاه پاســداران نفــوذ 

کننــد. ]36[
2_ سیاست های رژیم درباره رفت و آمد شخصیت های سنی:

ــان  ــررات ســختی را در مــورد رفــت و آمــد و مســافرت روحانی ــران مق ــم ای رژی
و بــزرگان اهــل ســنت بــه شــهرها و اســتان هــای ایــران وضــع کــرده اســت، بــه 
طــوری کــه افــرادی کــه مــی خواهنــد مســافرت کننــد بایــد موافقــت نامــه امنیتی 
داشــته باشــند. بــه عنــوان مثــال، آنــان از حضــور محمــد حســن گرگیچ امــام جمعه 
اهــل ســنت در زاهــدان و حســن امینــی حاکــم رشع کردســتان و برخــی دیگــر از 
علــامی اهــل ســنت جهــت مشــارکت در گردهامیــی طــالب مــدارس علــوم دینــی 
بلوچســتان جلوگیــری کردنــد. روحانیــان اهــل ســنت بــه ایــن اقــدام هــا اعــراض 
ــور آزادی  ــل کش ــه در داخ ــد ک ــی کن ــا م ــران ادع ــت: » ای ــچ گف ــد. ]37[ گرگی کردن
وجــود دارد امــا بــه علــامی مشــهور اهــل ســنت اجــازه منــی دهنــد بــه همه اســتان 
ــه  ــامن ب ــه آس ــتان ن ــالب در بلوچس ــی ط ــس از گردهامی ــد. پ ــافرت کنن ــا مس ه
زمیــن آمــد و نــه رژیــم تغییــر کــرد و نــه خللــی در امنیــت کشــور بــه وجــود آمــد، 
لــذا عزیــزان نبایــد طبــق توهــامت خــود عمــل کننــد. نبایــد جلــوی امــور کامــال 
قانونــی را گرفــت و امنیــت را مختــل کــرد. هــم چنیــن نبایــد کارت هــای هویــت 
شــهروندان هنــگام ورود بــه زاهــدان گرفتــه شــود زیــرا ایــن کار قانونــی نیســت 
و بــه تــرس و رعــب میــان شــهروندان منجــر مــی شــود«.  امینــی نیــز گفــت: » 
ــامی اهــل ســنت  ــه عل ــرا ب ــه زاهــدان شــد زی ــع ســفرش ب وزارت اطالعــات مان
اجــازه منــی دهنــد بــه شــهرها و اســتان هــای ســنی ســفر کننــد، هــم چنیــن بــه 
آنهــا اجــازه منــی دهنــد تجمــع یــا بــا همدیگر دیــدار کننــد«. ایشــان در ســال ۱۳۸۸ 
هنــگام ســفر بــه زاهــدان جهــت مشــارکت در مراســم فــارغ التحصیلی طــالب دار 
العلــوم مکیــه دســتگیر و پــس از ده روز آزاد شــد امــا از ســفر بــه زاهــدان منــع 
گردیــد. شــیخ عبدالحمیــد اســامعیل زهــی امــام و خطیــب اهــل ســنت در زاهــدان 
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گفــت، مقــام هــای کشــورش از ســفرهای داخلــی و خارجــی برخــی از علــامی اهل 
ســنت جلوگیــری مــی کنــد. او گفــت: »مســافرت آزادانــه در داخــل کشــور از حقوق 
شــهروندی اســت و منــی تــوان مانــع ســفر کســی از یــک اســتان بــه اســتان دیگــر 
شــد، قانــون اساســی بــه هیــچ نهــادی چنیــن مجــوزی نــداده اســت. اهــل ســنت 
هیــچ خواســته ای فراتــر از آن چــه در قانــون اساســی آمــده ندارنــد و هــر گونــه 
کارهــای مخالــف قانــون اساســی را رد مــی کننــد« ]38[.  قتــل برخــی از روحانیــان 
اهــل ســنت و کوتاهــی حاکمیــت در حامیــت از آنــان را نیــز بایــد بــه اینهــا اضافــه 

کنیــم. ]39[ 
از ایــن رو شــخصیت هــای اهــل ســنت خواهان تغییر قانــون اساســی و جایگزینی 
آن بــا قانــون اساســی دیگــری شــدند کــه حقــوق شــهروندان و اقلیت هــا را محرم 

می شــامرد. ]40[
3_ سیاست های ایران در زمینه ساخنت مساجد اهل سنت:

ــه  ــا – ب ــگاه ه ــازی پرستش ــا نوس ــاخنت ی ــه س ــی در زمین ــای ایران ــام ه مق
ــد. شــهر تهــران  ــاد آشــکاری نشــان مــی دهن ویــژه مســاجد اهــل ســنت – عن
ــه هــای کوچکــی  ــدارد. شــاید منازخان ــرای اهــل ســنت ن ــی یــک مســجد ب حت
ــاد در  ــه و اعی وجــود داشــته باشــد امــا حکومــت اجــازه برگــزاری منــاز جمع
مســجدهای جامــع را بــه آنــان منــی دهــد. ایــن موضــوع در چارچــوب مامنعت 
از ســفرهای علــامی اهــل ســنت – آن گونــه کــه پیشــر گفتیــم – بــه ســبب تــرس 

از تجمــع و دیــدار و هامهنگــی میــان آنــان، قابــل درک اســت.   
ــز  ــران را نی ــا مســجد اهــل ســنت در ته ــران واپســین قســمتهای تنه ــم ای رژی
ــل  ــل اداری توس ــه دالی ــب ب ــن تخری ــه ای ــان در توجی ــردد. ]41[ آن ــب ک تخری
جســتند. ]42[ ســفیر اردن در تهــران گفتــه اســت، اهــل ســنت، از جملــه ســفیران 
ــا منــاز  ــه او » م ــق گفت ــد. ]43[ طب ــه محــروم ان ــامت هــا، از منــاز جمع و دیپل
ــی  ــم، در جای ــی آوردی ــه جــا م ــتان ســعودی ب ــه را در کنســولگری عربس جمع
شــبیه گاراژ کــه در آن فــرش هایــی بــرای منــاز گذاشــته انــد و چــون خطبــه 
منــاز بــه عربــی اســت فقــط بــه دیپلــامت هــا اختصــاص دارد و بــه روی مــردم 
ــا  ــد و از م ــران آم ــت ای ــار شــخصی از ســوی دول ــک ب ــاز نیســت. ی ــادی ب ع
خواســت تــا ایــن مســجد را ببندیــم، گرچــه صــدای اذان مــا بــه خیابــان منــی 
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ــت:  ــد! او گف ــا بپیوندن ــه م ــرای منــاز ب ــا ب ــم ت ــه مــردم منــی گفتی رســید و ب
ــد. مــی دانیــم کــه در تهــران  »بایــد در مســجد دانشــگاه تهــران منــاز بخوانی
ــک مســجد  ــا چــرا ی ــان کنیســه، ام ــد و هــم یهودی هــم مســیحیان کلیســا دارن
ــان  ــا در می ــرب ه ــرت از ع ــدارد؟! نف ــود ن ــران وج ــنت در ته ــل س ــرای اه ب
فــارس هــا وجــود دارد. او از شــام بــه عنــوان عــرب و بــه عنــوان ســنی نفــرت 
دارد. اگــر بخشــی از ملــت شــام، ســنی و بخشــی دیگــر، کــرد انــد، ایــن نبایــد 
جــزء سیاســت هــای حکومــت هــا باشــد، و کشــورهایی کــه مــی خواهنــد ترقــی 
کننــد بایــد همــه قرهــا را دور هــم جمــع  کننــد. قــری گــری و فرقــه گرایــی 
مذهبــی، عامــل نابــودی کشــورها هســتند. اگــر خامتــی - کــه انســان وارســته 
ــکا مــی رود و اگــر  ــه آمری ــرای موضــوع گفتگــوی متــدن هــا ب ای اســت – ب
ــی  ــودی و بودای ــا مســیحی و یه ــد ب ــی کن ــا را وادار م ــا م ــوی متــدن ه گفتگ
گفتگــو کنیــم، اولــی تــر از همــه گفتگــوی میــان ماســت، دســت کــم در داخــل 

ــران.« ]44[    ای
ازهــر رشیــف بــه عنــوان نهــاد مذهبــی اهــل ســنت تخریــب تنهــا مســجد اهــل 

ســنت در ایــران را نکوهــش کــرد.  ]45[
ســازمان دیــده بــان حقــوق بــر نیــز در گــزارش ســال ۲۰۱۵ میــالدی )۱۳۹۴ 
ــرای  ــجد ب ــاخنت مس ــی از س ــووالن ایران ــری مس ــود از جلوگی ــیدی( خ خورش

اهــل ســنت در تهــران انتقــاد کــرد. ]46[
ــز  ــالدی )۱۳۹۲ خورشــیدی( خــود نی ــزارش ســال ۲۰۱۳ می ــن ســازمان در گ ای
مقــام هــای ایرانــی را متهــم کــرد کــه بــه اهــل ســنت اجــازه ســاخنت مســجد 

منــی دهــد و بــه آنــان اجــازه منــی دهــد عیــد قربــان را برگــزار کننــد.]47[
ایرانــی هــا بــه مامنعــت از دسرســی اهــل ســنت بــه مســاجد بســنده نکردنــد 
ــن کار را در  ــد و ای ــود روی آوردن ــاجد موج ــب مس ــت تخری ــه سیاس ــه ب بلک
مــورد آخریــن مســجد اهــل ســنت در تهــران یــا اخیــرا در مــورد مسجدشــان در 
چابهــار انجــام دادنــد ]48[ وطــی آن، مســجد اهــل ســنت معــروف بــه مســجد 
ــق  ــد. طب ــران کردن ــار را وی ــهر چابه ــوررس ش ــه ک ــادق در منطق ــر الص جعف
اطالعــات محلــی هــا، ایــن مســجد حــدود ۱۵ ســال عمــر داشــت و در منطقــه 
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کــوررس شــهر چابهــار واقــع بــود. افــران نیــروی انتظامــی هنــگام عملیــات 
تخریــب، راه هــای منتهــی بــه مســجد را بســتند و بــه کســی اجــازه ندادنــد وارد 
آن شــود. آنــان همــه محتویــات موجــود در مســجد را بــا خــود بردنــد تــا کســی 
ــب  ــار بســیار شــبیه تخری ــب مســجد چابه ــرد. شــیوه تخری ــا عکــس نگی از آنه
ــام  ــی ام ــه دین ــب مدرس ــهد و تخری ــنت در مش ــل س ــض اه ــیخ فی ــجد ش مس
ابوحنیفــه در زابــل اســت کــه عملیــات تخریــب پــس از بســنت راه هــای منتهــی 

بــه ایــن مســاجد صــورت گرفــت.]49[
 پرسشــی کــه برخــی از شــیعیان خواســتار نزدیکــی مذاهــب مطــرح مــی کننــد 
ــی  ــد؟ یک ــی خوانن ــاز من ــیعیان من ــاجد ش ــا در مس ــنی ه ــرا س ــت: چ ــن اس ای
از علــامی اهــل ســنت  در پاســخ بــه ایــن پرســش مــی گویــد: »تهــران حتــی 
یــک مســجد بــرای اهــل ســنت نــدارد و همــه مســاجد تنهــا بــه شــیعیان تعلــق 
دارد. مــردم کشــورهای غربــی فرقــی میــان مســاجد منــی بیننــد امــا آشــکار 
اســت کــه بــه طــور مثــال، ســنی هــا منــی تواننــد در مســجد ســیگار بکشــند در 
صورتــی کــه شــیعیان ایــن کار را انجــام مــی دهنــد، تعــداد منازهــای روزانــه 
هــم فــرق مــی کنــد؛ در حالــی کــه شــیعیان ســه بــار در روز منــاز مــی گزارنــد، 
ســنیان پنــج بــار ایــن کار را مــی کننــد. اهــل ســنت از ایــن گلــه مــی کننــد کــه 
ایــن مســاجد فقــط ســه بــار در روز بــرای منــاز بــاز مــی شــوند لــذا الزم اســت 
مســاجد خــاص خــود را داشــته باشــند تــا بتواننــد هــر پنــج منــاز مذکــور را بــه 

جــای آورنــد«. ]50[
 امــا حتــی اگــر فرقــی هــم نباشــد، ســاخنت مســاجد و پرستشــگاه هــا از حقــوق 
اقلیــت هاســت کــه قوانیــن اساســی و کنوانســیون هــای حقــوق بــر بــر آنهــا 

تاکیــد مــی کننــد. 
ــه  ــتند ب ــت خواس ــهرها از دول ــوراهای ش ــان و ش ــدگان پارمل ــی از مناین برخ
اهــل ســنت اجــازه دهنــد مســاجد خــود را بــدون محدودیــت در تهــران و همــه 
مناطــق ایــران ایجــاد کننــد امــا دولــت معتقــد اســت کــه منازخانــه هــا کافــی 
اســت و بــا ایــن بحــران بــا نوعــی نادیــده گرفــنت و انــکار رفتــار مــی کنــد. ]51[
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4_ اهل سنت و پست های کلیدی: 
ــم  ــای مه ــب ه ــه منص ــتیابی ب ــنت از دس ــل س ــالمی اه ــالب اس ــس از انق پ
دولتــی و از اشــتغال در دســتگاه هــای حاکمیــت و جایــگاه هــای موثــر محــروم 
شــده انــد. مولــوی عبدالحمیــد، روحانــی اهــل ســنت، در نقــد سیاســت هــای 
ــی انتظــار  ــور روحان ــس جمه ــد:» از رئی ــت مــی گوی ــی و محرومی حاشــیه ران
ــن  ــه همی ــم بگــامرد و ب ــم افــرادی از اهــل ســنت را در پســت هــای مه داری
ــا بــه او رای دادیــم«. او گفــت، اهــل ســنت ۷۵٪ جمعیــت اســتان  دلیــل م
ــد یکــی  ــان ۳۰۰ کارمن ــد امــا از می سیســتان و بلوچســتان را تشــکیل مــی دهن
از نهادهــای دولتــی فقــط ۱۸ کارمنــد ســنی هســتند. او گفــت نبایــد بــه دالیــل 
ــن تبعیــض  ــاور او، ای ــه ب ــم. ب ــی، شایســتگان را محــروم کنی ــی و عقیدت مذهب
بــه شــکل منفــی بــر کشــاورزی و دامــداری و صنایــع منطقــه تاثیــر گذاشــته 
اســت و شــهروندان مناطــق زندگــی اقلیــت ســنی بــا فشــارهای مذهبــی رو بــه 
رو هســتند. لــذا دولــت بایــد بــا اهــل ســنت و مــردم مذاکــره کنــد و بــه جــای 

ــرد. ]52[ ــی هــا رشوط مــردم را بپذی ــا آمریکای گفتگــو ب
 خــود مســووالن ایرانــی هــم بــه ایــن ســتم وارد بــر اقلیــت هــا عمومــا و اهــل 
ــان  ــه جری ــته ب ــی - وابس ــد خامت ــد. محم ــی کنن ــراف م ــا، اع ــنت خصوص س
اصــالح طلــب - ایــن عقبگــرد سیاســی و مذهبــی را نکوهــش کــرد و گفــت: » 
صــد ســال پیــش آیــت اللــه نائینــی روحانــی از حقــوق مســیحیان و زردشــتیان و 
یهــود در پارملــان دفــاع کــرد، در حالــی کــه ایــران امــروز عقــب افتــاده اســت و 

از وجــود غیــر مســلامنان در شــورای شــهرها جلوگیــری مــی کنــد«. ]53[
 حســن روحانــی – وابســته بــه میانــه روهــا – نیــز از سیاســت هــای جریــان 
ــاد و  ــت هــا عمومــا و اهــل ســنت خصوصــا انتق ــر اقلی محافظــه کار در براب
اعــراف کــرده اســت کــه برخــی نهادهــای حکومتــی از انتصــاب اهــل ســنت 
در پســت هــای بــاالی کشــور مخالفــت مــی کردنــد. ]54[ امــا ایــن ســخنان حتــی 
بــا انتقــاد خــود اهــل ســنت نیــز رو بــه رو و بــه عنــوان تبلیــغ انتخاباتــی رصف 

توصیــف شــدند. 
ــخصی را  ــی ش ــی ک ــت: روحان ــیده اس ــان پرس ــده پارمل ــادری مناین ــهاب ن ش
معرفــی کــرده کــه نظــام بــا او مخالفــت کــرده باشــد؟ روحانــی کــدام وزیــر یــا 
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اســتاندار از اهــل ســنت را معرفــی کــرده  کــه بــا او مخالفــت شــده اســت؟ ]55[
بــه نظــر مــی رســد ســخنان روحانــی تنهــا بــرای تبلیغــات انتخاباتــی بــوده و او 
منــی توانــد وضــع موجــود ضــد اقلیــت هــا و اهــل ســنت را تغییــر دهــد، زیــرا 
ــخن  ــن را در س ــت وای ــالب اس ــرب انق ــت ره ــتقیام در دس ــوع مس ــن موض ای
ــارات  ــت هــا از اختی ــت: » حــل مشــکل اقلی ــه گف ــم ک ــی مــی بینی حســن امین
روحانــی نیســت و در نتیجــه منــی تــوان خواســته هــای اهــل ســنت را بــا نامــه 

پراکنــی حــل کــرد.« ]56[
 مــی تــوان گفــت، ایــن امــر بــه شــکلی فیزیکــی وابســته بــه رهــربی هــم نیســت 
تــا بتوانــد بــا تصمیــم هــای سیاســی رونــد امــور و اوضــاع اهــل ســنت را تغییــر 
دهــد! ظاهــرا موضــوع بســیار پیچیــده تــر از اینهاســت و حاشــیه رانــی اهــل 
ســنت پیامــد ســال هــا گفتــامن بنیادگــرا و رادیــکال اســت کــه نخبــگان دینــی و 
حاکــم و پایــگاه هــای تــوده ای و بســرهای اجتامعــی شــان از آن تغذیــه کــرده 
انــد و بخشــی از شــیوه هــای تدیــن موجــود در ایــران اســت کــه مــی تــوان از 
آن بــه عنــوان فرهنــگ کشــور نــام بــرد. در واقــع ایــن خــط و ربــط  میــراث 
ــیه  ــه حاش ــدن و ب ــگام کوچان ــا از هن ــت و دقیق ــون اس ــه تاکن روزگار صفوی
رانــدن اهــل ســنت در آغازهــای عــر صفویــه و قتــل شــیخ االســالم تفتازانــی 
تــا ایــن لحظــه  ادامــه دارد و البتــه بــا تفــاوت هایــی در ابزارهــا و هــدف هــا و 
راهربدهــا. گلــه از رهــربی و نخبــگان حاکــم اســت کــه ولــو بــه شــکل تدریجــی 
ــد  ــه کاری نکــرده ان ــده از دوره صفوی ــر ایــن فرهنــگ رایــج بازمان بــرای تغیی

بلکــه در جهــت قانونــی کــردن و نهادینــه کــردن آنهــا اقــدام کــرده انــد.   
پیشــر، نامــه رهــربی بــه مولــوی عبدالحمیــد را نقــل کردیــم کــه در آن، او را 
بــه داوری قانــون اساســی دعــوت مــی کنــد؛ و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه 
ــه وارد کــردن مســاله اقلیــت هــا  ــر اوضــاع را نــدارد، و البت رژیــم قصــد تغیی
ــی  ــکات انتخابات ــره کشــمکش سیاســی و تحری ــه دای ــژه اهــل ســنت ب ــه وی و ب
جــای خــود دارد. روحانــی پیشــر گفتــه بــود کــه اهــل ســنت مظلــوم نیســتند. 
او در یکــی از ســفرهایش بــه اســتان کردســتان ایــران در ســال ۲۰۱۵ میــالدی 
)۱۳۹۴ خورشــیدی( در پاســخ بــه پرســش غافلگیرانــه یکــی از روزنامــه نــگاران 
دربــاره عــدم وجــود یــک اســتاندار ســنی در یکــی از اســتان هــای ســنی نشــین 
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خشــمگین شــد و بــا لحنــی احساســی پاســخ داد کــه دولتــش فرقــی میــان شــیعه 
و ســنی قایــل نیســت. او گفــت: »از کــدام تفرقــه ســخن مــی گویــی؟ آیــا مــا 
مانــع پیوســنت اهــل ســنت بــه دولــت مــی شــویم؟ و آیــا دولــت فقــط در هیئــت 
دولــت خالصــه مــی شــود؟ ]57[ گرچــه خــود او هنــگام تبلیغــات انتخاباتــی خشــم 
خــود را از بــه حاشــیه رانــدن اهــل ســنت توســط محافظــه کاران ابــراز کــرده 

بــود. 
سوم: اهل سنت و کشمکش سیاسی میان اصاح طلبان ومحافظه 

کاران
امــروزه مشــکل اهــل ســنت در ایــران ایــن اســت کــه آنــان در کشــمکش 
ــد. روحانــی  ــان و محافظــه کاران، عــددی شــده ان سیاســی بیــن اصــالح طلب
از پرســش روزنامــه نــگار دربــاره نادیــده گرفــنت حقــوق اهــل ســنت و اقلیــت 
هــا خشــمگین مــی شــود و ســپس در تبلیغــات انتخاباتــی اش محافظــه کاران 
را متهــم بــه حاشــیه رانــدن اهــل ســنت مــی کنــد. ایــن نشــانگر بهــره جویــی 
سیاســی از کل مســاله اســت کــه آن را پیچیــده تــر مــی کنــد و آن را دور از راه 
حــل هــای واقعــی و راهــربدی مســووالن کشــور قــرار مــی دهــد زیــرا فــرض 
بــر ایــن اســت کــه مســایل اقلیــت هــا در چارچــوب ســامانه امنیــت ملــی کشــور 
باشــند و دولــت بــه واســطه گفتگــو و تشــخیص مشــکل، بــا جدیــت بــرای حــل 
مشــکالت بکوشــد نــه ایــن کــه در بوتــه اخــاذی سیاســی محــدود مبانــد. اگــر 
اصــالح طلبــان منــی تواننــد اوضــاع را تغییــر دهنــد الزم اســت بــا رصاحــت 

دربــاره حــدود تــوان و امکاناتشــان بــا مــردم وتــوده هــا صحبــت کننــد.
 مــا در حالــی کــه شــاهد گفتــامن معتــدل اصــالح طلبــان - در قیاس بــا گفتامن 
و اعــامل محافظــه کاران - نســبت بــه اهــل ســنت هســتیم، نخبــگان حاکــم بــه 
هیــچ شــخصیت اصــالح طلبــی اجــازه منــی دهــد تــا نقــش خــود را در اعطــای 
حقــوق اهــل ســنت اعــامل کنــد یــا خواســته آنــان را بــرآورده ســازد، توگویــی 

عمــدی در کار اســت تــا پرونــده اهــل ســنت دســت نخــورده باقــی مبانــد.
ــه  ــا را ب ــت ه ــای اقلی ــته ه ــتیبان خواس ــان پش ــی، روحانی ــای ایران ــام ه مق
ــته  ــی )درگذش ــر خاقان ــد طاه ــیخ محم ــان ش ــه در راس آن ــد ک ــیه راندن حاش
ــا انقــالب و تشــویق اعتصــاب  بهمــن ۱۳۶۴( قــرار داشــت. او در همبســتگی ب
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کارگــران مناطــق نفتــی عبــادان و محمــره )خرمشــهر( نقــش مهمــی در پیروزی 
ــود. ]58[ ــی عــرب بزرگــی ب انقــالب اســالمی داشــت.  او مرجــع مذهب

 پــس از پیــروزی انقــالب، خاقانــی از خمینی مطالباتی داشــت که مهمرینشــان 
تاکیــد بــر عــرب بــودن منطقــه احــواز بــه عنــوان مــاده ای اساســی در اثبــات 

حقــوق همــه اهالی محمــره، عبــادان و اهوازاســت.]59[
  امــا پــس از آن کــه اوضــاع آرام شــد، مقــام هــای ایرانــی، شــیخ محمــد طاهــر 
شــبیر خاقانــی را – کــه نابینــا بــود - در خانــه اش بازداشــت و ســپس بــه قــم 

منتقــل کردنــد کــه تــا هنــگام وفــات در ســال ۱۳۶۴ در حبــس خانگــی بــود. ]60[
  آیــت اللــه رشیعتمــداری نیــز بــه حاشــیه رانــده شــد. او – طبــق گفتــه حجــت 
االســالم هاشــمی رفســنجانی – روابــط محکمــی بــا علــامی عبــادان نظیــر آقای 
قامئــی و دیگــران داشــت. اینــان همگــی از مبــارزان ضد شــاه بودنــد و عبادان 
بــه ســبب قیــام هــای کارگــران رشکــت نفــت، مرکــز مقاومــت بــه شــامر مــی 
رفــت. اینهــا روشــنفکر بودنــد. ]61[ طبــق گفتــه حســن صفــار، رشیعتمــداری نــه 
تنهــا نســبت بــه »دیگــری« ســنی در ایــران بلکــه نســبت بــه »دیگــری« ســنی 
در خــارج ایــران نیــز رواداری نشــان مــی داد. او مرجــع تقلیــد رواداری بــود 
ــالم  ــان اس ــت جه ــر جمعی ــنی نظی ــالمی س ــای اس ــازمان ه ــا س ــی ب و روابط
ــات هــای اســالمی از جهــان اســالم  )رابطــة العــامل اإلســالمي( داشــت و هی
نــزد او مــی رفتنــد. از جملــه شــیخ ابوالحســن نــدوی و هیــات همــراه در قــم به 
دیــدارش رفتنــد کــه بــا اســتقبال گــرم او رو بــه رو شــدند و گفتگوهایــی دربــاره 

نزدیــک کــردن الیــه هــای امــت اســالمی میــان آنــان صــورت گرفــت. ]62[
در همیــن زمینــه، طالقانــی، حســینعلی منتظــری و شــامر فراوانــی از اصــالح 
طلبــان کــه نــگاه جــذب کننــده و نــه دفــع کننــده داشــتند نیــز بــه حاشــیه رانــده 

 . ند شد
البتــه منــی تــوان گفــت، حاشــیه رانــی اصــالح طلبــان تنهــا بــه دلیــل موضــع 
ــا محافظــه کاران بــوده بلکــه ناشــی از همــه مواضــع  معتدلشــان در قیــاس ب
سیاســی و مذهبــی شــان بــوده اســت کــه رژیــم خطــری را در آنهــا مــی دیــد 

کــه جمــود مذهبــی و سیاســی اش را تهدیــد مــی کــرد. 
از ســوی دیگــر، رژیــم از مراجعــی کــه در برابــر اهــل ســنت تنــدرو بــوده و 
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از زبــان لعنــت و دشــنام و اهانــت علیــه منادهــای اهــل ســنت اســتفاده مــی 
ــانی  ــد خراس ــه وحی ــت الل ــال آی ــوان مث ــه عن ــت. ب ــرده اس ــت ک ــد حامی کردن
ــه  ــه شــدیدی علی – یکــی از مراجــع قــم – در یکــی از ســخرنانی هایــش حمل
منادهــای اهــل ســنت کــرده و فتــوا داده اســت تــا قــرب ابوبکــر و عمــر نبــش 
قــرب شــوند زیــرا آنــان در زمیــن غصــب شــده فــدک دفــن شــده انــد. او گفــت: 
» بــه ســبب غصــب فــدک، اکنــون وظیفــه هــر مســلامنی اســت کــه نبــش قــرب 
ــده جسدشــان را از آن خــارج  ــه انجــام رســاند و باقــی مان ایــن دو مــرد را ب
کنــد زیــرا امــر غصــب مســلم اســت و طبــق اجــامع همــگان، حکــم دفــن در 
ــن هــامن قاعــده و نتیجــه  ــش قــرب اســت. ای ــن غصــب شــده، وجــوب نب زمی
ــد: »عمــر بــن الخطــاب، بــت  ــز در ســخرنانی دیگــری مــی گوی اســت« ]63[. نی
ــه تیمــم  ــی اســت ک ــک باشــگاه عــرق خــوران و نادان پرســت، رشابخــوار، مال

منــی شناســد.« ]64[
 ایــن زبــان بــازی – برخــالف آن چــه کــه در مــورد ناقــدان منادهــای کشــور 
ایــران هامننــد خمینــی و خامنــه ای یــا حتــی والیــت فقیــه رخ مــی دهــد - در 
ــران  ــم ای ــوی رژی ــی را از س ــه واکنش ــچ گون ــنت هی ــل س ــای اه ــورد مناده م

برمنــی انگیــزد.
 ایــن رژیــم برخــالف تبلیغاتــش دربــاره دعــوت بــه وحــدت و نزدیکــی 
ــاخت و  ــاد س ــان من ــرد و از آن ــانی ک ــراد الپوش ــن اف ــورد ای ــلامنان، در م مس
ــد  ــان را پدی ــی از حاشــیه ران ــروه های ــان، گ ــن زب ــا ای ــت. ضمن مشــورت گرف
آورده و بــه آن چــه کــه برخــی »حافظــه بیــامر« مــی نامنــد، بــدل شــده اســت. 
ایــن هــامن فرهنــگ انتقــام و انتقــام گیــری اســت کــه در ذهنیــت شــیعی ریشــه 
دارد و نشــانگر گرایــش روانــی بیــامری اســت کــه همــواره در ســختی و انــدوه 
زندگــی مــی کنــد و روح انتقــام و انتقــام گیــری را تغذیــه مــی کنــد و آنهــا را 
بــا انبوهــی از مناســک و شــعائر از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل مــی کنــد. ]65[

 گرچــه رژیــم ایــن »مســایل پیچیــده« را نادیــده مــی گیــرد، فتواهــای رســمی 
از ســوی خامنــه ای و دیگــران دربــاره حرمــت دشــنام بــه صحابــه صــادر شــده 
امــا ایــن فتواهــا  بــه دلیــل اســتمرار فرهنــگ ســب و دشــنام نــزد گــروه هایــی 
از مداحــان سیاســی وابســته بــه حکومــت، در دروس فقــه و حــوزه بــه فتواهــای 
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سیاســی غیــر فعــال بــدل شــده اســت.]66[ مراجــع بنیادگــرا و نیــز بســیاری از 
شــیعیان، موضــع خــود را توجیــه مــی کننــد و مــی گوینــد، صحابــه را ســب و 
دشــنام منــی دهنــد بلکــه فقــط آنــان را لعــن  مــی کننــد، ]67[ و ســب و لعــن بــا 
یکدیگــر تفــاوت دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه  رژیــم ایــران و مراجــع شــیعه 

بــا لعــن کــردن منادهــا و مراجــع شــیعه مخالفــت مــی کننــد. 
سیاســت هــای رژیــم ایــران همــه کوشــش هــای تقریــب بیــن مذاهــب را – کــه 
ــرده اســت.  ــران ک ــاد - وی ــه راه افت ــران ب ــه بروجــردی در ای ــت الل توســط آی
رژیــم ایــران ایــن کوشــش هــا را بــه ســود خــود مصــادره کــرده و بــر تاثیــر و 
گســرش آن آســیب رســانده اســت. رایــرن برونــر بــه ایــن موضــوع مهــم توجــه 
کــرده اســت. او گفــت: »در ســال ۱۹۷۹میــالدی )۱۳۵۷ خورشــیدی( تاریــخ بــه 
اصطــالح جنبــش کالســیک تقریــب اســالمی متــام شــد و آرمــان دســتیابی بــه 
ــه مولفــه مرکــزی و مســتقیم سیاســت خارجــی کشــورهای  تقریــب مذاهــب ب
ــغ  ــه قصــد تبلی ــط ب ــب فق ــای تقری ــش ه ــه کوش ــل شــد«.]68[ هم ــی تبدی معین

هــدف هــای رژیــم انجــام مــی گیــرد و نــه بــرای پیوســتگی اســالمی. 
چهارم: آینده اهل سنت در ایران 

ــران اســت و در صــورت  ــم سیاســی ای ــرو خــود رژی ــل ســنت در گ ــده اه آین
اســتمرار ایــن رژیــم، محــال اســت اهــل ســنت کشــور ایــران شــاهد هرگونــه 
تغییــر اســراتژیک بــه ســوی دســتیابی بــه حقــوق و شــهروندی واقعــی باشــند. 
امــا ایــن امــر مانــع اعطــای برخــی از حقــوق سیاســی و مدنــی آنــان یــا طــرح 
گاه بــه گاه مســاله آنــان منــی شــود. ایــن امــر بــر اثــر فشــارهای بیــن املللــی 
و منطقــه ای یــا در دوره هــای تبلیغــات انتخاباتــی و... انجــام مــی گیــرد کــه 

رژیــم آن را یــک تعهــد موقــت و مصلحــت گرایانــه تلقــی مــی کنــد. 
حــل مشــکل اقلیــت هــای مذهبــی و اتنیکــی پیونــد مســتقیمی بــا آینــده کشــور 
ایــران و حــل بحــران هــای سیاســی و مذهبــی اش دارد. بــه عبــارت دیگــر بــا 
میــزان آمادگــی کشــور بــرای تبدیــل شــدن بــه کشــور آزادی هــا و پلورالیســم 
مذهبــی و سیاســی و در پیــش گرفــنت الگــوی کشــور مدنــی ارتبــاط دارد. ایــن 
ــر خــط مشــی آن  ــی و تغیی ــم کنون ــد نتیجــه سیاســت هــای رژی کار مــی توان
ــه دارای  ــی مــی شــود، رژیمــی ک ــم کنون ــه جانشــین رژی ــا رژیمــی باشــد ک ی
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خردمنــدی سیاســی و ملــی بیشــر در برابــر دیگــری خواهــد بــود. از ایــن رو 
در اینجــا بایــد ایــن پرســش را دربــاره تــوان جریــان مــدرن لیــربال مذهبــی بــه 
عنــوان بدیــل حاکمیــت کنونــی مطــرح کــرد، واگــر ایــن تغییــر صــورت گیــرد، 
آیــا معادلــه میــان اهــل ســنت و رژیــم تغییــر خواهــد کــرد؟ نیــز امکانــات اهــل 
ــز  ــم بعــدی نی ــا هــر رژی ــی ی ــم کنون ــا رژی ــان در تعامــل ب ســنت و قــدرت آن
ــان از یــک وحــدت مذهبــی منســجم برخــوردار  مــورد ســوال اســت، زیــرا این
نیســتند و از تفــاوت هــای ژرف مرتبــط بــا نــژاد و فرهنــگ و میــراث فرهنگــی 

و گرایــش رو بــه رو هســتند! 
ــی تشــیع و فارسیزاســیون  ــی یعن ــه هــای ایدیولوژیــک و مل ــه هــر حــال، پای ب
کــه اســاس رژیــم کنونــی انــد مانــع گســرش فضــای اهــل ســنت مــی شــود. 
ــی  ــی و متدن ــت دین ــت و محوری ــه مرکزی ــران ب ــی ای ــی و نظام ــربان دین ره
ایــران اعتقــاد دارنــد و طبــق گفتــه یحیــی رحیــم صفــوی مشــاور عالــی نظامــی 
رهــرب جمهــوری اســالمی »ایــران اســالمی اکنــون قلــب جهــان اســالم اســت 
ــق اصــول علمــی مهندســی کــرده  ــی، نقشــه راه را طب ــی و رهــرب کنون و خمین
انــد. ایــن مهندســی و ســامانه واضــح انــد« و طبــق گفتــه او »پیــروزی انقــالب 
ــن اســالمی آمــاده کــرده،  ــی متــدن نوی ــرای برپای اســالمی، عرصــه الزم را ب
ــم  ــوع مه ــن موض ــق ای ــی تحق ــربی کنون ــتوار ره ــر آن اراده اس ــزون ب واف
ــدون متــدن ســازی در تحــوالت  ــم ب ــا منــی توانی ــن ســاخته اســت! م را ممک
ــا از  ــد، دشــمنان م ــه بدانی ــر شامســت ک ــر باشــیم. ب ــه ای موث اوضــاع منطق
ــوژی و  ــی ترســند. ایدیول ــا م ــوژی م ــه از ایدیول ــا منــی ترســند بلک ــدرت م ق
فرهنــگ توقــف پذیــر نیســتند بلکــه در حرکتــی مــداوم انــد«. او بــه ایــن امــر 
بســنده نکــرده بلکــه بــه اندیشــه حذفــی داعشــی بســیار نزدیــک شــده اســت. 
یحیــی رحیــم صفــوی بــر ایــن بــاور اســت کــه »الگــوی اســالم ایرانــی، درســت 
ــح محمــدی در  ــد و اســالم صحی تریــن الگوهاســت و دیگــر الگوهــا باطــل ان
ــه او  ــق گفت ــت« و طب ــه اس ــود یافت ــه من ــت فقی ــط والی ــی و خ ــالم ایران اس
ــد خواســته هــای  ــر منــی توانن ــی و اســالم ازهــری مــر دیگ »اســالم وهاب

ــد!« ]69[ ــرآورده کنن ــان اســالم را ب جه
 ایــن ســخنان آشــکار را منــی تــوان در ایــن زمینــه نادیــده گرفــت زیــرا نشــانگر 
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دکریــن آکنــده از روح پارســی و شــعوبیگری نخبــگان نظامــی ایــران در برابــر 
دیگــری اســت. دیگــری – طبــق ایــن دیــدگاه – نــه متــدن دارد و نــه تاریــخ بلکــه 
اســالم محمــدی واقعــی هــم نــدارد، و اســالم فقــط اســالم ایرانــی اســت کــه 
بایــد طبــق نظریــه والیــت مطلقــه فقیــه در همــه کشــورهای اســالمی تعمیــم 

یابــد؛ نظریــه ای کــه بــه ســبب ســاختارش مرزناپذیــر اســت. 
تنهــا ســخنان ایــن فرمانــده نظامــی در ایــن زمینــه نیســت بلکــه جــواد ظریــف 
وزیــر امــور خارجــه بــه هــزاران ســال عمــق تاریــخ بــاز مــی گــردد تــا بگویــد 
ــد  ــات دادن ــی نج ــتار جمع ــی و کش ــان را از بردگ ــه یهودی ــد ک ــان بودن ایرانی
ــی نجــات  ــتار جمع ــی و کش ــان را از بردگ ــان، یهودی ــه او » ایرانی ــق گفت و طب
دادنــد. شــاه ایــران یهودیــان را از اســارت در بابــل نجــات داد. ایــن شــاه تنهــا 

خارجــی اســت کــه بــه عنــوان )مســیح( توصیــف شــده اســت«. ]70[
 جــوادی آملــی - مرجــع مذهبــی – طــی ســخنانی خطــاب بــه وزیــر خارجــه 
ایــران مــی گویــد: » بدانیــد کــه شــام در گفتگــو بــا دیگــر کشــورها دســت بــاال 
را داریــد. شــام در گفتگوهــا از همــه باالتریــد زیــرا رشف و عــزت و عظمــت و 
مردانگــی از خصوصیــات ماســت و برشامســت کــه عظمــت ایــن کشــور و ایــن 

ملــت را بــه جهانیــان برســانید«. ]71[
 ایــن روحیــه ناسیونالیســتی برتــری طلــب مســتمر کــه خــوراک روزانــه اش ده 
هــا اظهــار نظــر اســت در نظــام آموزشــی و حــوزوی و کانــال هــای رســانه ای 
و فضاهــای کشــوری وجــود دارد. همــه اینهــا ســتمدیدگی اقلیــت هــا عمومــا و 

اهــل ســنت و عــرب هــا را خصوصــا آشــکار مــی کنــد. ]72[
پایان.. ایران سنی

بــه نظــر مــی رســد، امــروزه نخبــگان حاکــم بــر ایــران نگرانــی عمیقــی نســبت 
بــه هویــت کشــور ایــران دارنــد و در همه ســخنان و اظهــارات خود بــرای اثبات 
ایــن هویــت تردیــدی نشــان منــی دهنــد، گرچــه هیــچ کــس در ایــن زمینــه بــا 
آنهــا بحــث و جــدل منــی کنــد. بــه هــر حــال ایــن منــودی از منودهــای بحــران 

در میــان نخبــگان حاکــم در ایــران اســت.  
تصمیــم گیــران منــی تواننــد تاریــخ ایــران و محیــط و مناطــق پارســی را کــه 
از فتوحــات اســالمی تــا آغازهــای قــرن شــانزدهم میــالدی، قــرن هــا عرصــه 
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اهــل ســنت و زبــان عربــی بــود فرامــوش کننــد یــا نادیــده بگیرنــد، بلکــه اغلــب 
تالیــف هــای مذهبــی و علمــی عهــد صفــوی بــه زبــان عربــی بــود زیــرا زبــان 
ــی،  ــگان مذهب ــر آن، نخب ــزون ب ــود. ]73[ اف ــده ب ــتحکم نش ــوز مس ــی هن فارس
ــوژی زده  ــی، ایدیول ــه گرای ــب و فرق ــخ و مذه ــا تاری ــه ب ــتند ک ــی هس نخبگان
انــد و ایــن نخبــگان، عوامــل موفقیــت و ناکامــی خــود را بــا میــزان گســرش 
مذهــب و ایدیولوژیــی - کــه خــود ترســیم مــی کننــد و بــه آن بــاور دارنــد – می 
ســنجند.  لــذا ســخنان مســووالن بلنــد پایــه ایرانــی درباره بــدر شــیعی و روزگار 
ایرانــی و ایــن کــه بغــداد بــار دیگــر پایتخــت امپراتــوری ایــران شــده بارهــا 
تکــرار شــده اســت. ایــن ســخنان آن قــدر کــه  تــوان و اشــتهای توســعه طلبــی 
ایــران را در منطقــه نشــان مــی دهــد، در ورای خــود، تجســم بــن بســت ایــران 
معــارص را نیــز نشــان مــی دهــد. قــرن بیســت و یکــم بــا قــرون قبــل از اســالم 
تفــاوت دارد، بــل حتــی بــا قــرن شــانزدهم و روزگار پیشــا دولــت مــدرن نیــز 

تفــاوت دارد. 
ــر اقلیــت هــا  ــز در براب ــه واکنــش خشــونت آمی ایــن احســاس بحــران خــود ب
ــت  ــه در بازگش ــت ک ــناخته هاس ــراس از ناش ــی از ه ــن ناش ــد. ای ــی انجام م
ایــران بــه دامــان ســنی گــری تبلــور مــی یابــد کــه طبــق برخــی گــزارش هــا بــه 
مــرور زمــان بــه واســطه تغییــرات ناگزیــر جمعیتــی یــا بــه وســیله ســازمان های 
ســنی سیاســی منظــم و موثــر یــا حتــی بــه واســطه مشــارکت فعــال ســنیان در 
ــن رو واکنــش همیشــگی، حــذف  ــرد. از ای ــه و حکومــت صــورت مــی گی جامع
کامــل، محرومیــت تــام و گســرش نگرانــی نســبت بــه جلوگیــری از ایــن تــرس 
نامحــدود اســت کــه بــه وســیله تغییــرات گســرده جمعیتــی غیــر قابــل انــکار در 
ســوریه و عــراق صــورت مــی گیــرد. ایــن هــامن چیــزی اســت کــه هانــی فحص 

اندیشــمند شــیعی » کسموپلیتنیســم ایرانــی« مــی نامــد. 
رژیــم هنــوز بــه سیاســت قاطعیــت در برابــر دیگــری و بــی تاثیــر بــودن راه 
ــوب و  ــرر و رسک ــای مک ــدام ه ــه اع ــذا ب ــت، ل ــد اس ــی معتق ــای میان ــل ه ح
ــام  ــر انج ــا پیش ــوی ه ــه صف ــه ک ــامن گون ــت ه ــی آورد، درس ــرد روی م پیگ
دادنــد. بــا ایــن همــه از نظــر تاریخــی، صفویــان، ســنیان را ریشــه کــن نکردنــد 
و اساســا هیــچ دولتــی – هــر نــوع دولــت – منــی توانــد بــر یــک اقلیــت مذهبــی 
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یــا اتنیکــی چیــره شــود، بلکــه ایــن سیاســت بــه انــزوا وعزلــت کمــک مــی کنــد 
ــه  ــن را ب ــم ای ــت. رژی ــی نیس ــر مل ــت فراگی ــود دول ــه س ــال ب ــر ح ــه ه ــه ب ک
خوبــی مــی دانــد امــا طبــق فلســفه و باورهــای ایدیولوژیــک ایــن رژیــم، حفــظ 
ــزوا و  ــه ان ــه برایــش مهــم اســت و ن ــه دســت آمــده در منطق دســتاوردهای ب

تبعیــض نــژادی و مذهبــی اهــل ســنت در ایــران. 
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 پی نوشت ها:

]1[ محمــد جــامل بــاروت: الــراع العثامين-الصفــوي وآثــاره يف الشــيعية يف شــامل بــالد 
الشــام )نــربد بیــن عثامنــی هــا و صفویــان و تاثیــر آن بــر شــیعی گــری در شــامل بــالد 

شــام(. چــاپ یکــم/ املركــز العــريب لالبحــاث ودراســة السیاســات. ۲۰۱۸. ص۱۸۱.

]2[ رجــوع شــود بــه: جعفــر املهاجــر: الهجــرة العامليــة إىل إيــران يف العــر الصفــوي، 
ــارات  ــم. / انتش ــاپ یک ــان(. چ ــران در دوره صفوی ــه ای ــا ب ــی ه ــل عامل ــرت جب )مهاج

ــه: ــود ب ــوع ش ــز رج ــدی. نی ــات بع ــروت ۱۹۸۹، ص۱۹۳ و صفح ــه. بی الروض

علــی درويــش: السياســة والديــن يف مرحلــة تأســيس الدولــة الصفويــة )سیاســت و مذهــب 
در دوره تاســیس دولــت صفویــه(. چــاپ یکــم. املركــز العــريب لألبحاث ودراســة السياســات. 

۲۰۱۳، ص۲۸۵ و ص۳۱۱.

ــان  ــالف نظــر می ــه اخت ــوط ب ــات مرب ــاره جزئی ــات بیشــر درب ــرای کســب اطالع ]3[ ب
ــه..  ــه: احمــد کاظــم االکــوش: عــرش الفقي شــیخ کرکــی و شــیخ القطیفــی رجــوع شــود ب
اإلرهاصــات التاريخيــة واملبــاين الفقهيــة لواليــة الفقيــه )عــرش ولــی فقیــه؛ نشــانه هــای 
تاریخــی و بنیادهــای فقهــی والیــت فقیــه(. چــاپ یکــم. الرافدیــن. بیــروت ۲۰۱۸. ص۲۱۱.

]4[ طالــب الوائلــی: مــن الطريقــه الصوفيــة حتــى تأســيس الدولــة )از صوفــی گــری تــا 
تشــکیل حکومــت(. ص۱۸۳.

]5[ بــاروت: الــراع العثامين-الصفــوي )کشــمکش بیــن عثامنــی هــا و صفویــان(. صــص 
۱۸۴ و ۱۸۵.

]6[ رجــوع شــود بــه: مــن الطريقــه الصوفيــة حتــى تأســيس الدولــة )از صوفــی گــری تــا 
تشــکیل حکومــت(. صــص۱۸۳ و ۱۸۴.

ــی  ــان؛ از صوف ــة )صفوی ــيس الدول ــى تأس ــة حت ــة الصوفي ــن الطريق ــون.. م ]7[ الصفوي
گــری تــا تشــکیل حکومــت(. هــامن. ص۱۸۷. شــیخ االســالم لقــب تفتازانــی بــود. او ســی 
ســال قاضــی هــرات بــود. او نــوه عالمــه ســعد تفتازانــی فیلســوف و متکلــم معــروف ســنی 

اســت.

ــا و  ــی ه ــن عثامن ــمکش بی ــوي )کش ــراع العثامين-الصف ــاروت: ال ــامل ب ــد ج ]8[ محم
صفویــان(. هــامن. ص۱۸۳. خــط مشــی او در دشــنام و لعــن چهــره هــای ســنی همچــون 
ــا بــه دو  شــیخ کرکــی بــود. او در همــه اظهــارات و خطــب خــود بــرای طرفدارانــش علن

خلیفــه اول لعــن مــی فرســتاد. هــامن.

ــادة  ــب.. أوراق ج ــن املذاه ــب ب ــؤال التقري ــه. س ــب الل ــدر ح ــه حی ــود ب ــوع ش ]9[ رج
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ــی.  ــن مذاهــب.. مســائل جــدی(. انتشــارات موسســه االنتشــار العرب )پرســش نزدیکــی بی
ص۱۸۴.  .۲۰۱۰

]10[ علــی ظریــف االعظمــی: تاريــخ الدولــة الفارســية يف العــراق )تاریــخ حکومــت فــارس 
هــا در عــراق(. چــاپ یکــم. انتشــارات الــوراق. بیــروت ۲۰۱۸. ص۱۲۹. و نیــز رجــوع شــود 
بــه: کریــم عبــد املجیــد. كيــف تحولــت إيــران مــن التســنن إىل التشــيع )چگونگــی چرخــش 

ایــران از تســنن بــه تشــیع(. انتشــارات میــدان. ۲۳ دســامرب ۲۰۱۸

http://cutt.us/8PWC1 .

ــت و  ــرب؛ هوی ــیعیان ع ــة )ش ــة واملواطن ــرب.. الُهوي ــيعة الع ــرک: الش ــف مش ]11[  تالی
ــات ۲۰۱۹. ص۴۴۹. ــه السیاس ــاث و دراس ــی لالبح ــز العرب ــم. املرک ــاپ یک ــهروندی(. چ ش

]12[ اشــاره در اینجــا بــه ایــن اســت کــه تبعیــض علیــه ســنی هــا در بیــش از یــک مــاده 
در قانــون اساســی وجــود دارد. اصــل دوازدهــم مــی گوینــد مذهــب رســمی کشــور شــیعه 
اثناعــری اســت. مــاده ۱۱۵: پســت هــای رده بــاالی حکومتی-رهربی و ریاســت جمهوری- 
بــه شــیعیان اختصــاص داده شــده و اهــل ســنت و بقیــه مذاهــب از دســت یابــی بــه ایــن 
مناصــب محــروم هســتند. آنهــا همچنیــن حــق تصــدی هیــچ یــک از پســت هــای رده بــاال 
ــون  ــی کــه قان ــی پســت های ــد حت ــی را ندارن در ادارات و دســتگاه هــای حســاس حکومت
اساســی بــه آنهــا اشــاره نکــرده اســت. رجــوع شــود بــه : تقريــر الحالــة اإليرانيــة )گــزارش 

ماهانــه ایــران(. ژانویه-فوریــه ۲۰۱۸. موسســه بیــن املللــی مطالعــات ایــران. ص۷.

]13[ ســید جــواد ورعــی. رســمیت مذهــب شــیعه در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی. 
فصلنامــه علمی-پژوهشــی شــیعه شناســی. ســال دوازدهــم. شــامره ۴۸. زمســتان ۱۳۹۳.

http://cutt.us/QnlOS

]14[ گفتگوهــای احمــد الکاتــب و مراجــع و علــام و اندیشــمندان )حــوارات أحمــد الكاتــب 
مــع املراجــع والعلــامء واملفكريــن(. چــاپ یکــم. موسســه االنتشــار العربــی. بیــروت ۲۰۱۱. 

ص۲۸۱-۲۸۲.

]15[ احمــد الکاتــب. گفتگوهــای احمــد الکاتــب و مراجــع و علــام و اندیشــمندان )حــوارات 
أحمــد الكاتــب مــع املراجــع والعلــامء واملفكريــن(. ص۲۸۲. برخــی آمارهــا جمعیــت ســنی 

هــا را از ده تــا پانــزده میلیــون نفــر اعــالم کردنــد.

]16[ روزنامه الریاض: ایران: جمعیت ۲۰ میلیونی سنی ها. ۱۳ نوامرب ۲۰۰۹. 

http://cutt.us/ZduGM .

]17[ گزارش وضعیت ایران )تقرير الحالة اإليرانية(. ژانویه و فوریه ۲۰۱۸. ص۷.

http://cutt.us/8PWC1
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]18[ هامن.

]19[ هامن.

ــوان  ــل اإلخ ــن داخ ــلمین )م ــوان املس ــون: از درون اخ ــدا و داگالس تامس ــف ن ]20[ يوس
ــروق. ۲۰۱۳. ص۱۰۳. ــارات ال ــوم. انتش ــاپ س ــلمن(. چ املس

ــه: د.  ــی زاده رجــوع شــود ب ــات مفت ــی و مطالب ــی زاده و خمین ــدار مفت ــاره دی ]21[ درب
احمــد زکــی: آیــت اللــه خمینــی میــان انقــالب و ســتمگری )آيــة اللــه الخمينــي بــن الثــورة 

والطغيــان(. چــاپ یکــم. انتشــارات قاهــره. ۲۰۱۵. ص۳۳۰.

]22[ يوسف ندا و داگالس تامسون. صص ۱۰۵ و ۱۰۶.

]23[ گــزارش وضعیــت ایــران )تقريــر الحالــة اإليرانيــة(. چــاپ مرکــز مطالعــات ایرانــی 
خلیــج عربــی. ژانویــه و فوریــه ۲۰۱۷. ص۳۳.

]24[ گزارش وضعیت ایران )تقرير الحالة اإليرانية(. مارس ۲۰۱۷. صص۲۰ و ۲۱.

]25[ هامن.

]26[ ســنی آنالیــن: نامــه شــیخ عبــد الحمیــد بــه دبیــر کل مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب 
http://cutt.us/JuOk0..۲۰۱۲ اسالمی. اول ســپتامرب

]27[ بــرای کســب اطالعــات بیشــر در مــورد رسکــوب و شــکنجه و زنــدان ســنی هــا رجــوع 
شــود بــه: محمــد رسور: وضعیــت اهــل ســنت در ایــران )أحــوال أهــل الســنة يف إيــران(. 

چــاپ چهــارم. انتشــارات الجابیــه اردن. ۲۰۱۷. صفحــات ۲۱۳ و بعــدی.

ــز  ــارات مرک ــة(. اوت ۲۰۱۶. انتش ــة اإليراني ــر الحال ــران )تقري ــت ای ــزارش وضعی ]28[ گ
ــدی. ــات بع ــی. ص۱۵ و صفح ــج عرب ــران خلی ــات ای مطالع

]29[ هامن.

ــة(. هــامن.  ــة واملواطن ــت و شــهروندی )الشــيعة العــرب.. الُهوي ]30[ شــیعیان عــرب؛ هوی
ص۴۷۸.

]31[ رجــوع شــود بــه: گــزارش وضعیــت ایــران )تقريــر الحالــة اإليرانيــة(. اکتــرب ۲۰۱۶. 
انتشــارات مرکــز مطالعــات ایــران خلیــج عربــی. ص۲۵ و صفحــات بعــدی.

]32[ رجــوع شــود بــه: گــزارش وضعیــت ایــران )تقريــر الحالــة اإليرانيــة(. نوامــرب ۲۰۱۶. 
ــر  ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ــی. ص۲۱ و ص۳۵. ب ــج عرب ــران خلی ــات ای ــز مطالع مرک
ــزارش هــای  ــه گ ــه مجموع ــت رجــوع شــود ب ــاره اقلی ــرد مســتمر درب ــن رویک ــاره ای درب
ماهانــه. گــزارش وضعیــت ایــران )تقريــر الحالــة اإليرانيــة(. ژانویه-فوریــه ۲۰۱۷. مــارس 

http://cutt.us/JuOk0
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ــل ۲۰۱۷. ۲۰۱۷. آوری

ــه: بازداشــت گروهــی از معرضــان در  شــهرهای خوزســتان، موقــع  ]33[ رجــوع شــود ب
http://cutt.us/rKgBF ،ايــران انرناشــيونال

.http://soo.gd/7xdi .34[ رجوع شود به: ایرانیان عرب ودردی کهن، راديو فردا[

]35[ رجــوع شــود بــه: اعراض هــا در اهــواز بــه خشــونت کشــیده شــد، معرضیــن 
می گوینــد یــک مامــور امنیتــی کشــته شــده اســت، ايــران انرناشــيونال.

.https://bit.ly/2ItzQQZ

]36[ رجــوع شــود بــه: موسســه بیــن املللــی مطالعــات ایــران: اپوزیســیون کــرد مســلح و 
رژیــم ایــران؛ ابعــاد و انگیــزه هــای تنــش )املعارضــة الكرديــة املســلحة والنظــام يف إيــران.. 

 http://cutt.us/emdsH.۲۰۱۸ أبعــاد التصعيــد ودوافعــه(. ۲۵ جــوالی

]37[ رجــوع شــود بــه: الجزیــره نــت: یکــی از علــامی اهــل ســنت: خواهــان دســت یابــی 
http://cutt.us/V1qdK .۲۰۱۸ بــه حقــوق قانونــی خــود هســتیم. ۶مــی

ــت ســفر در داخــل  ــه ممنوعی ــی ب ــی ســنی ایران ــه: اعــراض دو روحان ]38[  دویچــه ول
http://cutt.us/rQpSU .ایــران. ۲۴/ ۴/ ۲۰۱۸م

]39[ افزایش نگرانی روحانیان سنی ایران پس از قتل یک امام جمعه

http://cutt.us/C9nXf ،

ــر  ــا توجــه بــه رشایــط کنونــی جهــان تغیی ــد ب ــد: سیاســت های کشــور بای ]40[ عبدالحمی
http://cutt.us/IPrOF ،کنــد

]41[ الجزیره نت: آخرین بخش تنها مسجد اهل سنت در ایران تخریب شد. 

ــک  ــجد را در لین ــب مس ــی تخری ــزارش ویدیوی ۳۰/ ۷/ ۲۰۱۵م. http://cutt.us/n6EZB. گ
زیــر دنبــال کنیــد: http://cutt.us/9VLrL و رجــوع شــود بــه کتــاب گروهــی از مولفــان: 

اهــل ســنت در ایــران )أهــل الســنة يف إيــران(. چــاپ یکــم. املســبار ۲۰۱۳. ص۷۰.

]42[ شبکه العامل: تخریب آخرین مسجد اهل سنت در تهران. ۳ آگوست ۲۰۱۵. 

http://cutt.us/ckB7D .

]43[ ســفیر اردن دکــر بســام عمــوش: ایــران مانــع ســاخت مســجد بــرای اهــل ســنت مــی 
http://cutt.us/SQNUk .۱۱/۵/۲۰۱۳ شــود. یوتیوب. تاریــخ انتشــار

]44[ هامن.

]45[ فــارغ التحصیــالن االزهــر: االزهــر تخریــب تنهــا مســجد اهــل ســنت در تهــران را 

http://cutt.us/rKgBF
https://bit.ly/2ItzQQZ
http://cutt.us/emdsH
http://cutt.us/9VLrL
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محکــوم کــرد. االزهــر از مقــام هــای ایــران خواســت تــا دربــاره تخریــب ایــن مســاله در 
http://cutt.us/bJxJF.۲۰۱۵ ــل پاســخگو باشــد. ۲ آگوســت ــن املل ــه بی ــر جامع براب

]46[ ســازمان دیدبــان حقــوق بــر: گــزارش بیــن املللــی ۲۰۱۵: ایــران و رویدادهــای ســال 
http://cutt.us/8gVpi ..۲۰۱۴

]47[ ســازمان دیدبــان حقــوق بــر. گــزارش بیــن املللــی ۲۰۱۴. ایــران و رویدادهــای ســال 
http://cutt.us/atRYq.۲۰۱۳

]48[ مسجد چابهار در ۱۴ مارس ۲۰۱۹ توسط حکومت ایران تخریب شد.

]49[ خربگــزاری هرانــا: تخریــب یــک مســجد اهــل ســنت در شهرســتان چابهــار/ ویدیــو 
https://bit.ly/2CgPsq3

]50[ يوسف ندا و داگالس تامسون. ص ۱۰۴. هامن.

]51[ مسجدی برای اهل تسنن در شهر تهران ساخته شود، ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۷. 

ــام  ــک مق ــالمی: ی ــوری اس ــزاری جمه ــه: خربگ ــود ب ــوع ش http://cutt.us/Bgvv4. و رج
شــهرداری بــر لــزوم ســاخت مســجد اهــل ســنت در تهــران تاکیــد کــرد. ۱۷ ژوئــن ۲۰۱۸.

http://cutt.us/p9kP8

]52[ الجزیــره نــت: ایــران: یــک روحانــی معــروف از تبعیــض حکومــت نســبت بــه اهــل 
http://cutt.us/03Y85.۲۰۱۸ ــوالی ــرد. ۲۱ ج ــاد ک ــنت انتق س

ــته  ــرد داش ــی عقبگ ــال در دموکراس ــد س ــران ص ــی: خامتــی: ای ــی ســی عرب ــی ب ]53[ ب
ــوالی ۲۰۱۸. ــنبه ۸ ج ــت. یکش اس

ــی و  ــال در دموکراس ــد س ــران ص ــی: ای ــودی: خامت ــا ت http://cutt.us/KNTby و راش
http://cutt.us/cO1ej.۲۰۱۸ عدالــت عقبگــرد داشــته اســت. ۹ جــوالی

]54[ راشــا تــودی: روحانــی بــه محافظــه کاران: آیــا بــا راه انــدازی مســجد بــرای اهــل 
http://cutt.us/fwa2G .۲۰۱۷ ــی ــد؟!. ۱۰ م ــنت موافقی س

ــات  ــز مطالع ــی ۲۰۱۷. مرک ــة(. م ــة اإليراني ــر الحال ــران )تقري ــت ای ــزارش وضعی ]55[ گ
ــی. ص ۱۶. ــج عرب ــی خلی ایران

]56[ گزارش وضعیت ایران )تقرير الحالة اإليرانية(. مارس ۲۰۱۷. صص ۲۰ و ۲۱.

ــا اســتاندار ســنی در ایــران وجــود  ــر ی ــه نــت: ســوال از روحانــی: چــرا وزی ]57[ العربي
نــدارد؟ )ســؤال لروحــاين.. ملــاذا ال يوجــد وزيــر أو محافــظ ســني يف إيــران؟(. ۳۱ جــوالی 

http://cutt.us/K6TVv .۲۰۱۵  و نیــز رجــوع شــود بــه:

http://cutt.us/8gVpi
http://cutt.us/cO1ej
http://cutt.us/fwa2G
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محمــد محســن ابــو النــور: ترکمــن هــای ایــران؛ ســه ســال پــس از برجــام بــه چــه حقوقــی 
دســت یافتنــد؟ )تركــامن إيــران.. مــاذا جنــت األقليــة الســنية بعــد 3 أعــوام عــى االتفــاق 

النــووي؟(، ۱۴ جــوالی ۲۰۱۸. املنتــدى العــريب لتحليــل

السياســات اإليرانيــة http://cutt.us/twGU5.  نیــز رجــوع شــود بــه: ســامح عبــود: اقلیــت 
ــة يف  ــة واملذهبي ــة والعرقي ــات الديني ــران )األقلي ــژادی در ای ــی و ن ــی و قوم ــای دین ه

إيــران(، چــاپ/ مركــز مــر املحروســة. ۲۰۱۴.

ــدارك ۲۰۱۲،  ــر م ــز ن ــی، چاپ/مرک ــب الرفاع ــيد طال ــی الس ــون: أمال ــيد الخي ]58[ رش
صــص۳۶۵و ۳۶۶.

ــه: د.  ــه رشوط رجــوع شــود ب ــاره بقی ــب الرفاعــي، ص۳۶۵. درب ــی الســيد طال ]59[ امال
احمــد زکــی. آیــت اللــه خمینــی بیــن انقــالب و ســتمگری )آيــة اللــه الخمينــي بــن الثــورة 

والطغيــان(.

، ص۳۴۴. ایــن خواســته هــا بــه تدریــج و بــه دنبــال تجربــه حکومتــداری آخوندهــا تبلــور 
ــران در ۲۰۱۷. چــاپ  ــزارش اســراتژیک ســاالنه. ای ــه: گ ــت. رجــوع شــود ب بیشــری یاف

مرکــز پژوهــش هــای ایرانــی خلیــج عربــی. ص۴۰ و بعــد از آن.

]60[ املثقــف الجدیــد: چــرا خمینــی شــیخ را کشــت؟ )ملــاذا قتــل الخمينــي هــذا الشــيخ؟(. 
http://cutt.us/GBc3 . .۲۰۱۷ ــی ۱۲ م

]61[ رفسنجانی: حیاتی. چاپ دوم. انتشارات الساقی. بیروت. ۲۰۱۲. ص۱۰۶. 

]62[ عبــد العزیــز القاســم: گفتگــو و نزدیکــی بیــن مذاهــب در ســعودی )الحــوار والتقــارب 
املذهبــي يف املشــهد الســعودي(. مکاشــفات الشــیخ حســن الصفــار. چــاپ یکــم. کتابخانــه 

العبیــکان. ریــاض. ۲۰۰۸. ص۸۹.

]63[ فتــوای وحیــد خراســانی در ســخرنانی روز چهارشــنبه ۲۲ فوریــه ۲۰۱۷. بــرای اطــالع 
بیشــر از مــنت فتــوا رجــوع شــود بــه: یوتیــوب در تاریــخ ۲۵ فوریــه ۲۰۱۷.

http://cutt.us/R2q5V

]64[ فقهــای اختــالف افکنــی فرقــه ای؛ بــه عنــوان مثــال وحیــد خراســانی. ســخرنانی در 
ــوب منتــر  ــه ۲۰۱۶ در یوتی ــخ ۲۸ ژانوی ــن ســخرنانی در تاری ــه ۲۰۱۶. ای ــخ ۲۵ ژانوی تاری

http://cutt.us/V02pK..شــد

]65[ محمــد مختــار الشــنقیطی: ســلفی گــری جهــادی شــیعی )الســلفية الجهادية الشــيعية(. 
http://cutt.us/YFmKO ..۲۰۱۷ وبــالگ الجزیره. ۱۶ مــی

]66[ اليــوم الســابع: رســانه هــای ایرانــی: مداحــان اهــل بیــت فتــوای خامنــه ای بــرای 

http://cutt.us/GBc3
http://cutt.us/R2q5V
http://cutt.us/V02pK
http://cutt.us/YFmKO
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حــرام بــودن دشــنام بــه خانــم عایشــه را نادیــده گرفتنــد. ۱۲ ژوئــن ۲۰۱۶.

http://cutt.us/mq6we

]67[ دیدار نگارنده با شامری از فقهای شیعه در نجف. فوریه ۲۰۱۴.

]68[ رايــرن برونــر: ازهــر و شــیعیان؛ تقریــب مذاهــب اســالمی در قــرن بیســتم )األزهــر 
ــم از  ــوا، مرج ــليم الع ــد س ــن(، محم ــرن العري ــالمي يف الق ــب اإلس ــيعة.. التقري والش
آملانــی بــه عربــی محمــد صفــار، احمــد محمــود. چــاپ مرکــز انتشــارات تنویــر قاهــره. 

ص۴۵۷.  .۲۰۱۷

]69[ باشــگاه خربنــگاران جــوان، قلــب متــدن نویــن اســالمی در ایــران می تپــد/ ایــران 
http://cutt.us/LDDtE.ــه شــده اســت ــری منطق ــروز میدان هــای درگی پی

ــد.  ــات دادن ــی نج ــل کش ــی ونس ــان را از بردگ ــا یهودی ــر: ایرانی ه ــزاری مه ]70[ خربگ
http://cutt.us/HVC3

]71[ موقــع نوانديــش: آیــت اللــه جــوادی آملــی خطــاب بــه ظریــف: در مذاکــرات یــک رس 
https://bit.ly/2OfbBKu . وگــردن از کشــورها باالتریــد

ــران از درون؛ سیاســت هــا و  ــاد و دیگــران: ای ــه: محمــد ســید الصی ]72[ رجــوع شــود ب
ــدی. ــرب ۲۰۱۸. ص۱۵۷ و صفحــات بع ناکامــی هــا. مرکــز مســبار امــارات. اکت

ــيعة  ــهروندی )الش ــت و ش ــرب؛ هوی ــیعیان ع ــی: ش ــف گروه ــه: تالی ــود ب ــوع ش ]73[ رج

ــامن. ص۴۴۱. ــة(. ه ــة واملواطن ــرب الُهوي الع

http://cutt.us/mq6we
http://cutt.us/LDDtE
http://cutt.us/HVC3
https://bit.ly/2OfbBKu
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