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حسن داعی االسالم کیست؟
تْطػ  libertyforiranدر طپتبهجز 2011 ,7
ثَ للن داًیل لْثبىًْ ۱۷،اهجز ۲۰۰۹
در هؽلت لجلی ثَ حظي داػی االطالم اػبرٍ کزدم  -هزدی کَ اّ را در هزکش ثحثِبی اخیز
پیزاهْى ًبیبک هی ثیٌین -حظي داػی ثَ گفتَ چٌذیي هٌجغ ثب هدبُذیي خلك ،گزٍّ تزّریظتی
کَ ّسارت اهْر خبرخَ آهزیکب آى رادر فِزصت گزُِّبی تزّریظتی لزار دادٍ ،هزتجػ اطت.
گزُّی کَ ارتجبؼبت ًشدیک ثب رژین صذام حظیي داػت.
خٌیفز رّثیي در یبدداػتی در هدلَ کبهٌتزی ًَ تٌِب ثَ ایي هذػب ثذثیي اطت ثلکَ هي را هتِن
کزدٍ کَ ّارد ثبسی تخزیت چِزٍ دطت چپی ُب ػذٍ ام .ثب ّخْد آًکَ لحي ػوْهی خٌیفز را
لحٌی ػصجی هی ثیٌن اهب فکز هیکٌن خْاطتَ اّ ثزای ایي کَ هي خشییبت ثیؼتزی ثزای
پؼتیجبًی اس ایي ادػب ارائَ ثذُن درخْاطت هؼمْلی اطت  .ثَ ُویي ػلت اظِبرات چٌذ ًفز ،اس
خولَ گفتَ ُبی اػعبی طبثك هدبُذیي خلك را در ایٌدب ًمل هیکٌن کَ ُوگی ثَ ًمغ داػی
االطالم در ایي گزٍّ اػبرٍ هی کٌٌذ.
ثَ ًظز هي ایي گفتَ ُب ًؼبى هی دُذ کَ ػک ّ تزدیذ در هْرد رّاثػ داػی االطالم ثب هدبُذیي
ثی پبیَ ًیظت ّ ثز اطبص هٌؽك ّ ػْاُذ اطت.
هظؼْد خذاثٌذٍ ػعْ طبثك هدبُذیي خلك کَ در حبل حبظز اس کبرػٌبطبى هؽزذ ّ اس هٌتمذاى
ایي گزٍّ اطت هی گْیذ:
«ثذّى ُیچ تزدیذی هی تْاًن ثگْین کَ حظي داػی االطالم ػعْ چیشی اطت کَ هب آى را فزلَ
رخْی هی ًبهین .رّی ُویي اصل حظي داػی هؽیغ رُجزی رخْی اطت ّ الذاهی ًخْاُذ کزد
داػت ثبػَ ّ لؽؼب ثذّى اؼالع یب رظبیت ّ هْافمت
ٍ
کَ ثَ ًْػی ثب ًیبسُب ّ التشاهبت آًِب تٌبلط
آًِب ًخْاُذ ثْد (حبال اگز ًخْاُین ثگْیین کَ ػوال دطتْر هی گیزد) .ػجبرت «ػعْ» ًْع راثؽَ
داػی را ثب رخْی ُب هؼخص هی کٌذ .هدبُذ ُب ُن هثل اػعبی المبػذٍ کبرت ػعْیت ثزای
اػعبیؼبى صبدر ًوی کٌٌذ .اهب هي ثظیبر ػک دارم کَ هدبُذیي رّسی ػعْیت اّ را تکذیت کٌٌذ.
ُوبًؽْر کَ ُیچگبٍ رد ًکزدًذ کَ ػلیزظب خؼفز سادٍ ػعْ ایي گزٍّ اطتًْ .ػتَ ُبی داػی
االطالم در ّة طبیت هدبُذیي دیذٍ هی ػْد .هدبُذیي ًْػتَ ُبی کظی را هٌتؼز ًوی
کٌٌذ خش آًِب کَ در چبرچْة لیذُب ّ دطتْرات طبسهبًی ثبػذ».
هحوذ حظي طجحبًی ػعْ ثلٌذ پبیَ طبثك هدبُذیي کَ ثَ دلیل طزپیچی اس طیبطتِبی
رطوی هدبُذیي هذت  ۸طبل در سًذاى اًفزادی ثْدٍ ّ ًِبیتب ثَ ًیزُّبی اهٌیتی صذام تحْیل
دادٍ هی ػْد ،هی گْیذ:
«حظي داػی االطالم کَ ػعْ طبسهبى هدبُذیي ( فزلَ رخْی) ثَ حظبة هی آیذ هذت سهبى
ؼْالًی هْرد اًتمبد ػذیذ هظؼْد رخْی رُجز فزلَ ثْد چزا کَ حظي داػی حبظز ًجْد آهزیکب را
تزک کٌذ ّ ثَ فزلَ کَ در آى سهبى تحت حکْهت صذام حظیي در ػزاق ثْد ثپیًْذد .اهب اکٌْى ّ
تحت ػزایػ خذیذ کَ ثبلی هبًذٍ ُبی فزلَ رخْی پض اس طمْغ صذام حظیي ثَ کؼْرُبی

غزثی آهذٍ اًذ ،هْلؼیت اختوبػی حظي ّ تْاًبیی اع در تکلن ثَ سثبى اًگلیظی تْخَ رخْی را
خلت کزدٍ اطت .ثَ ًظز هی آیذ کَ کَ اّ ًفز ثؼذی اطت کَ در ًْثت اطت تب ثزای هٌبفغ گزّ ٍ اس
اّ اطتفبدٍ ػْد ( ».ثزگزفتَ اس همبلَ ای کَ طبل  ۲۰۰۷ثَ للن طجحبًی ًْػتَ ػذ .در ایي
هؽلت ػزذ کبهلی اس ارتجبغ ّ ُوکبری ػویك خبًْادٍ داػی االطالم ثب هدبُذیي دادٍ ػذٍ
اطت .حظیي ثزادر داػی االطالم ّ فبؼوَ خْاُز اّ اس اػعبی کبدر رُجزی هدبُذیي ثْدًذ).
هِذی ًْرثخغ اطتبد رّاثػ ثیي الولل در داًؼگبٍ ُزیظجْرگ هی گْیذ:
«هي حظي داػی االطالم را اس ًشدیک ّ ثَ ؼْر ػخصی هی ػٌبطن  .اّ رّسًبهَ ًگبر ًیظت
ثلکَ تبخز ػؽز اطت .اّ یک ػعْ طبثك هدبُذیي اطت کَ ثزای طبلِب هٌتمذ طبسهبى ثْد.
چٌذیي طبل در ارّپب سًذگی هی کزد تب ایٌکَ ثَ آهزیکب ّ ثَ فٌیکض آریشًّب اهذ .دّثبرٍ هدبُذیي اّ
را خذة کزدًذ ّ در حبل حبظز در ؼزذ ّ دفبع اس هْاظغ طبسهبى تزّریظتی اع فؼبل اطت.
کظبًی کَ اّ را هی ػٌبطٌذ ثَ خْثی هی داًٌذ کَ تؼِذ ّ التشام اّ ثَ هدبُذیي ػولی فزصت
ؼلجبًَ اطت».
افزاد هؽلغ دیگزی ُن ثَ ؼْر خصْصی ثب هي در هْرد پیًْذُبی داػی االطالم ثب هدبُذیي
صحجت کزدٍ اًذ ،اگز کض دیگزی هبیل اطت اؼالػبت ثیؼتزی را در ایي هْرد در اختیبر ػوْم
ثگذارد ثب هي توبص ثگیزد.
ثزای اؼالػبت ثیؼتز در هْرد طبثمَ هدبُذیي خلك ،ػزذ ّسارت اهْر خبرخَ آهزیکب اس ایي گزٍّ را
در صفحَ تزّریظن ثجیٌیذ .دیذٍ ثبى حمْق ثؼز ُن طبل  ۲۰۰۵گشارػی در هْرد خشئیبت طْاثك
گزٍّ در ػکٌدَ ّ سًذاى اًفزادی اػعبی ًبراظی آى هٌتؼز کزد.
هدبُذیي گزٍّ ػجَ ًظبهی ثْد کَ ثب ایذئْلْژی تزکیجی اس اطالم ّ هبرکظیظن تبطیض ػذ.
گزٍّ اهزّسٍ هکزرا ثَ ػٌْاى ًْػی کبلت ( فزلَ) تْصیف هی ػْد کَ ثز اطبص کیغ ػخصیت
هحْری ػکل گزفتَ ّ تحت رُجزی هزین رخْی اطت .
ّسارت اهْر خبرخَ هی گْیذ کَ اػعب هتؼِذ هیؼًْذ کَ پیوبى ؼالق اثذی ثجٌذًذ ّ در هزاطن
ُفتگی (غظل ایذئْلْژیک ُفتگی) ػزکت کٌٌذُ .وچٌیي گشارع ػذٍ کَ کْدکبى در طٌیي
ًْخْاًی اس ّالذیٌؼبى خذا هی ػذًذ .ثؼذ اس آًکَ در طبل  ۲۰۰۳رخْی در فزاًظَ ثَ ظي تْؼئَ
تزّریظتی ثبسداػت ػذ اػعبی هدبُذیي خلك در طزاطز ارّپب اػتزاض ّ خْدطْسی کزدًذ ّ دّ
ًفز در خزیبى ایي خْدطْسی ُب خبى ثبختٌذ.
دػوٌی ّ ًفزت ایي گزٍّ اس خوِْری اطالهی هٌدز ػذ کَ ثب صذام حظیي ائتالف کزدٍ ّ هتحذ
ػًْذ ّ ُوزاٍ ثب ؼزف ػزالی در خٌگ طبلِبی دَُ  ۱۹۸۰ایزاى ّ ػزاق همبثل ایزاى ثدٌگٌذ.
ثذًجبل خٌگ خلیح فبرص گشارع ػذ کَ هدبُذیي ثب گبرد ریبطت خوِْری ػزاق در طزکْة
خًْیي ػیؼیبى ػزاق ّ کزدُبیی کَ ػلیَ رژین صذام لیبم کزدٍ ثْدًذ ُوکبری هی کزدًذ .ثز
اطبص آًچَ در گشارع ّسارت اهْر خ ارخَ آهزیکب آهذٍ گشارػِبی رطبًَ ُب هی گْیذ کَ هزین
رخْی رُجز هدبُذیي اػعب را تؼْیك هی کزد کَ کزدُب را ثب تبًک سیز ثگیزًذ.
اتحبد گزٍّ ثب صذام ثَ ؼْر گظتزدٍ ای ثب ًفزت ّ تحمیز ػوْم خبهؼَ ایزاًی ُوزاٍ ػذ ّ ایي
حض تب ثَ اهزّس ُن ثبلی هبًذٍ اطت.

ثب ایي ّخْد هْضع ًظبهی ظذ ایزاًی ایي گزٍّ ،هحجْة خٌگ ؼلجبى در ّاػٌگتي اطت .ثزخی اس
آًِب -ػبخص تزیي ػبى تبم تبًکزدّ ًوبیٌذٍ خوِْری خْاٍ اس ایبلت کلْرادّ -طبل  ۲۰۰۵در
کٌفزاًظی در حوبیت اس ایي گزٍّ ػزکت کزدُ .وبى طبل ػبُذ تبطیض کویتَ طیبطت ایزاى
ثْدین کَ ؼزفذار هدبُذیي اطت ّ ریبطت آى ثب ریوًْذ تبًتز اس هْطظَ طیبطتِبی خبّر ًشدیک
ّاػٌگتي ( )WINEPاطت.
ؼزفذاراى ًْ هحبفظَ کبر هدبُذیي ثزای خزّج ًبم ایي گزٍّ اس فِزطت تزّریظتی اس طبل ۱۹۹۷
فؼبر هی آّرًذ.
ؼٌش هبخزا ایيخبطت کَ ثب ّخْد توبم ادػبُبی ثی اطبطی کَ خٌگ ؼلجبى ،سهبًی کَ ثَ دًجبل
خٌگ ػزاق ثْدًذ اس ارتجبغ صذام ثب گزٍّ ُبی تزّریظتی هؽزذ هی کزدًذ ،ایٌک اس یک گزٍّ
تزّریظتی کَ احتوبال ًشدیکتزیي ارتجبغ را ثب صذام داػتَ حوبیت هی کٌٌذ.
ة داػی االطالم در یک ثظتز افتبدٍ اًذ هوکي اطت
ثَ ًظز هی آیذ ًْ هحبفظَ کبراى کَ ا
تْظیحی داػتَ ثبػٌذ .اگز داػی االطالم حمیمتب یک ػعْ ػولیبتی هدبُذیي ثبػذ -چٌبًکَ
ػْاُذ چٌیي تذاػی هیکٌذ -دطت کن هیتْاى گفت ثظیبر ثؼیذ ثَ ًظز هی رطذ کَ اّ داػیَ دار
خٌجغ دهْکزاطی ّ حمْق ثؼز در ایزاى ثبػذ.

