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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 متعال یبھ نام خدا

   ٤                                                                 خمینی  روح ا...ھمھ چیز درباره 

 ٤                                                     ن در تالش برای تجزیھ ایران                       استعمارگرا

           ٤                                                 خمینی)                                        جدّ ( سوابق احمد ھندی

 ٦            بر چھ اساسی است؟ادعای سیادت خاندان خمینی 

  ٦                                  ی                                                 ؛ كیش خاندان خمین"سیك"مسلك 

  ۱۰                                                                            خمینی) (پدر ماجرای قتل مصطفی ھندی

  ۱۱                                                                                              ھندوستان "اود" موقوفھ 

  ۱۲                                                                            زد؟ یدست بھ افشاگر یبرادر خمین چرا

  ۱۲                                                    ی                        خمین پسندیده بھ ینصیحت نامھ مرتض

  ۱٤                                   ی     روح ا... خمین یاظھارات پسندیده درباره تاریخ تولد و نام خانوادگ

  ۱٥                                    ی                                                                   عدم اجتھاد خمین

  ۱۷                                                                           یخمین یبرا یكسب درجھ اجتھاد التماس

  ۱۸                                                                          حوزه بزرگان خمینی علیھ  ھای شورش 

 ۲۲     بھ سران متصوفھ   تعلق خاطر خمینی

  ۲۳                           خوندھای مرتدآخمینی و طرح تأسیس مدرسھ ای جدید در قم با ھدف پرورش

 ۲٤                                                  زرتشت خرالزمان در پیشگویی ھایآایراِن حکومت دیو بر 

  ۲٥                                                                                           ملت ایران خونینرستاخیز 

  ۲۷             چیست؟ "دین فطري"

  ۲۹                                                                                  دجال در کتاب دانیال نبی (تورات)

  ۳۰                                                                                  دجال در مکاشفات یوحنا (انجیل)

  ۳۳                                                                                                        دجال در روایات

  ٤۰                                                  بنی عباس  حكومت بني ابلیس و ؛جمھوری اسالمی نظام  

 ٤۳                    دجال در ایرانامیر مؤمنان درباره ظھور  شگفت انگیز یبین پیش

    ٤٥                                                                                   در روایات اھل سنت مسیح دجال
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  ٥۰                                                                                       بطالن بدعت والیت فقیھ   دالیل

  ٦۳                                                      سران جمھوری اسالمی و حذف فیزیکی ھمکاران سابق

  ٦٥                 برترین شگرد ابلیس و خدمتگزارانش در تخریب دین                                          

                 ۶۶                        حاکمیت روحانی نمایان بر ایران و آنچھ کھ بھ زودی اتفاق خواھد افتاد...   دلیل 
  

  ۷۰                                                                             اسالمي؛ بزرگترین فریب تاریخ  انقالب
  ۷۰                                                                              بھ فاجعھ سینما ركس آبادان یاشاره ا

  ۷۲                                                                                     رادیو بی بی سی و انقالب ایران

  ۷٥                                                                   جھانگشایی دجالجنگ با عراق؛  آغاز پروژه 

   ۸۰  خاورمیانھنھضت شیعھ نمای دجال و آغاز خونریزی از شیعیان در 

 ۸۳ شباھت دو اسالم سیاسی بنیادگرای شیعھ و سنی

 ۸۳ سیاست ضدیت با اسرائیل

 ۸٥                                           پیامدھاي آنبني عباس و ابلیس و بني رئوس سیاستھای حكومت 

 ۸۹          "ضحاک ماردوش"ماجرای 

  ۹٥                                     گزیده ای از کلمات قصار و یکصد دروغ ثبت شده در تاریخ از خمینی 

    ۱۰۰                                       "تبلیغات منفی"بھ وسیلھ حربھ مؤثر  با احکام و مقدسات ینبرد خمین

  ۱۰۲    مسألھ حجاب اجباری در ایران    

  ۱۰٤                                                                   خمینی با ایرانیان و مسلمانان  دالیل خصومت

 ۱۰۸                         ب خمینی             بھ انقالانگلستان در کمک دولت ھمراھی با  و آمریكادولت 

  ۱۰۹                                         ی                                در جوان یخمینو فجایع اخالقی سوابق 

   ۱۱۳      ی                                                                                    درباره دیوان اشعار خمین

 ۱۱۸                                                                                       حکومت فقیھان یھا آسیب

 

ھموطنان در داخل کشور در صورت تمایل بھ ارسال این فایل برای دیگران حتماً از 
مطمئن(مانند طریق ایمیل ناشناس و خطوط اینترنت عمومی و استفاده از فیلترشکن 

 مایند.نسایفون) اقدام 

 شده است. خودداریمنابع مورد استفاده در تھیھ این كتاب  از معرفی برخی ، خاصبھ سبب مالحظات 

3 
 



 یروح ا... خمینھمھ چیز درباره 

 ان در تالش برای تجزیھ ایراناستعمارگر

گرچھ بھ نظر چنین آید كھ دلیل و جھتي نداشتھ و خود بھ  تمام فتنھ ھاي مختلفي كھ بھ مرور در ایران بر پا شده است ،« 
كند مالحظھ خواھد نمود كھ این خود برپا مي شود ولي اگر محقق بي طرف و بي غرضي با نظر دقت بھ تمام آنھا نگاه 

ھمھ این  ییعنو مرتب ، بھ طور واضح و آشكار بھ دست طّراح قابل و زبردستي طرح ریزي شده.  یدر پ یپ یفتنھ ھا
ضعیف ساختن و از بین بردن مركز  یو برابر ضد مذھِب سكنھ آن فتنھ و آشوب ھا علیھ نفوذ و اقتدار ایران بوده و 

بعد از فوت فتحعلیشاه ، چندین تن «    ۱».واقع شود یكھ در ھنگام لزوم و مواقع معین ممكن است پناھگاه عموم یثقل
 یھا ایران را خواستند تجزیھ كنند. میرزا ابوالقاسم قائم مقام آن نقشھ ھای از شاھزادگان قاجاریھ بھ تحریك انگلیس

دست عمال خود قائم مقام را بھ كشتن دادند. بعد از قتل قائم مقام تا ھا ھم بھ ی جنایتكارانھ را در ھم نوردید. انگلیس
در ایران ھرج و مرج سیاسي حكمفرما بود و جاسوسان انگلیسي بدون ھیچ مانع و  یخان فراھان یصدارت میزا تق

و تجزیھ ممالك ایران ترغیب مي كردند. در خراسان  یقبایل و متنفذین را بھ یاغیگر یرادعي در ھمھ مملكت رؤسا
افاغنھ را براي تصرف سیستان محرك مي شدند. در مرو تراكمھ را براي تصرف گرگان تحریك مي كردند. در بغداد 

  ۲»صرف جزایر بحرین مشّوق مي شدند.ت یعثماني ھا را برا

ات از ایران بسنده نكرده و چون ایران ھنوز بھ اندازه منطقھ قفقاز و ھر یدولت انگلستان در زمان قاجار بھ جداساز« 
و تأسیس دولت خودمختار  یشورش ایل بختیار یبرا یكھ مورد نظر انگلستان بود تضعیف نشده بود ، طرح یا

آغاز ھرگونھ فعالیت در مناطق مورد  یو تجزیھ لرستان و خوزستان در دستور كار قرار داد. انگلستان برا یبختیار
و جاسوسان خود را بھ مناطق ھدف اعزام مي نمود. دنیس رایت درباره اعزام جاسوس بھ  یابتدا عوامل نفوذنظر خود 

قصد آنان این نبود كھ علیھ حكومت شاه قاجار دست بھ "مي نویسد:  یھند شرق یدولت بریتانیا و كمپان یایران از سو
كھ مسئولیت دفاع از ھندوستان را بھ عھده داشتند اطالعاتي فراھم  یكسان یدسیسھ و تحریك زنند بلكھ آن بود كھ برا

 ۱۸۰۹ یمي توان بھ دو دوره تقسیم كرد: اول؛ فاصلھ سالھا یرا بھ طور كل یو اطالعات یآورند. این فعالیت جاسوس
عات اطال یدر جستجو یمختلف نظام یآن ، افسران وابستھ بھ ھیئت ھا ی) كھ طیقمر ۱۲٥٤تا  ۱۲۲٤( ۱۸۳۸الي 

ش.   ۱۲۱۹میالدي( ۱۸٤۰دولت انگلستان در سپتامبر سال   ۳"مي زدند... یدور و دراز یدر ایران دست بھ سفرھا
خود در منطقھ گلپایگان و توابع ، یكي از  یجاسوسان درویش نما یاز سو یق.) پس از دریافت اطالعات مقدمات ۱۲٥٦

و  یمال یو ارائھ كمكھا یخان بختیار یھت تحریك محمدتقالیارد را ج یجاسوسان برجستھ خود بھ نام اوستین ھنر
كارل   ٤»وادار نمود. یرا بھ شورش علیھ حكومت مركز یبھ منطقھ اعزام نموده و الیارد سرانجام و یبھ و یتسلیحات

 ایران در ابتداي سده ي پیش سرزمیني« اي مایر در كتاب "شاه سازان؛ پایھ گذاري خاورمیانھ معاصر" مي نویسد: 
دكتر ھینریش بروگش ، سفیر پروس در ایران نیز در  »بود بھم ریختھ و جوالنگاه جاسوسان روسیھ و انگلستان.

عسكرون از  یدر روستا ی) بھ مالقات با یك جاسوس انگلیس۳٥٤،ص۲(جلد "بھ دربار سلطان صاحبقران یسفر"كتاب 
  كند. یھا اشاره م یاز شورش بختیار یناش یھا یتوابع گلپایگان و ناآرام

 خمینی)  جدّ سوابق احمد ھندی (

ندوستان بود و بعد در کشمیر و لکنو زاده روستای کینتور درمنطقھ بربنکی در ایالت اوتار پرادش ھ ،احمد ھندی 
بنابر قول آیت ا... مرتضي پسندیده (برادر بزرگ روح ا... از لکنو ، ھندوستان را ترک کرد. وی  سپسه و زندگي كرد

قمري بھ ایران آمد و ابتدا چند سال در پوشش یک درویش در منطقھ  ۱۲٥۰تا  ۱۲٤۰ ی) در فاصلھ سالھایخمین

 ۲۳٦،ص۱۹، تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن  محمود محمود - ۱
 ۲۲-۲۵ص ، دست پنھان سیاست انگلیس در ایران ی ،خان ملك ساسان - ۲
 ۱۸۷انگلیسی ھا در میان ایرانیان،ص - ۳
 .یشمشیر یتاریخ ، مھد یاز تاریكي ھا ی؛ پژوھشي ژرف در گوشھ ایمام خمینخاندان ا - ٤
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معّمم  یگلپایگان سكني نمود و سپس برای مدتی بھ بغداد رفتھ و سپس مجدداً بھ ایران بازگشتھ و این بار در پوشش سید
اقدام بھ خرید یک قلعھ مستحکم بھ مساحت تقریبی دو  ۱۲٥٥ربیع الثانی سال  ۱٥در خمین سكني گزیده و در تاریخ 

ھزار متر نمود كھ در زمان پسرش مصطفی ھندی(پدر روح ا... خمیني) بخشي از آن بھ اجاره حكومت خمین در آمد. 
ما عمارت اندرونی (کھ بعدھا منزل امام شد) را بھ نورمحمدخان « آیت ا... پسندیده در خاطراتش می نویسد: 

حاکم خمین) کرایھ دادیم... سید محمد صدر اصفھانی ، برادر مرحوم صدراالشراف رئیس عدلیھ خمین نیز اصفھانی(
بر فراز این قلعھ دو پرچم در اھتزاز بوده است؛ خاندان ھندي کھ تابعیت انگلیس را »  اتفاقاً در ھمین خانھ ساکن بود.

[در طول دوره سلطھ استعماری  منزلشان افراشتھ بود طبق عادت مرسوم آن زمان ، پرچم انگلستان بر بام  داشتند،
و در بخش دیگری از انگلستان بر ھند و پاکستان، تمام مردم آن منطقھ  از جملھ احمد ھندی  تابعیت انگلیسی داشتھ اند] 

، احمد  این قلعھ كھ در اجاره مقامات دولتی خمین بود ، پرچم ایران در اھتزاز بوده است. بر اساس خاطرات پسندیده
بعد بھ خرید امالك در روستاھاي اطراف و نیز باغ و كاروانسرا در خمین پرداختھ است. در این كھ  یھندي در سالھا

پس از خرید امالك از درآمد  ینیست. پسندیده مي گوید كھ احمد ھند یبي شغل و درآمد بوده تردید یفرد یاحمد ھند
كھ قبل از خرید آن امالك با كدام درآمد زندگي مي كرده است و نیز پول آنھا امرار معاش مي كرده است اما نمي گوید 

را بر عھده  یپسرش مصطفي انجام وظایف و ،یخرید آن امالك را از كجا آورده بوده است؟ پس از فوت احمد ھند
و  مھمترین وظیفھ مصطفي ھندی از سوی حکومت استعماری ھند ایجاد رابطھ دوستی با خوانین بختیاریگرفت. 

رؤسای راھزنان آن منطقھ بوده است تا امنیت کامل برای کاروان ھای تجارتی انگلیس و عدم امنیت برای کاروان 
ھای سایر دولت ھای خارجی بھ وجود آورد، اما وی بھ تدریج با استفاده از امکاناتی کھ حکومت ھند در اختیارش 

ظاھر شده و حتی از خوانین منطقھ نیز اخاذی می نمود. وی در منطقھ باج گیر تمام عیار قرار داده بود در نقش یک 
از راھزنان نیز سھم می گرفت و امکان فروش اموال مسروقھ را برای ایشان در نقاط دیگر فراھم می کرد و مھمتر 

 ٦۱تا  ٥۸پسندیده در صفحات  این کھ با اعمال نفوذ از دخالت مأموران دولتی برای توقیف دزدان جلوگیری می نمود.
ی در آن جالبولی ھنوز حقایق  کھ پیش از چاپ بھ شدت مورد جرح و تعدیل و سانسور قرار گرفت[خاطرات خود 

بھ رابطھ خاندان خود با راھزنان و اشرار منطقھ و حرف شنوی آنھا از خاندان خود اشاراتی آشکار نموده  ]وجود دارد
غارت كرده بودند... بعد ما بھ خمین آمدیم و آنھا ھم گوسفندھا  در آنجا دزدھا و داودعلي رفتھ و یك گلھ اي را«...است: 

دزدھا در خود قلعھ با مرحوم آقا را بھ خمین آوردند كھ بفروشند. دزدھا با ما بھ خمین آمده و گوسفندھا را ھم آوردند... 
ھ ایشان بدھند كھ وي ) از گوسفندھا را ب۱۰/۱نجفي(پسر عمھ و شوھر خواھر امام خمیني) قرارداد كردند كھ ده یك(

در خمین از گوسفندھا نگھداري كند. ایشان ھم قبول كرد كھ ده یك یا ده دو بگیرد و بقیھ مال دزدھا باشد. خواستند با 
 ٥»من قرارداد كنند كھ من قبول نكردم.

اسامی اساتید « ادعا شده است کھ  مصطفی خمینی در نجف تحصیل کرده است. پسندیده در تقریرات خود می نویسد: 
[خاطرات آیت ا... پسندیده، » سید مصطفی در نجف و اصفھان در خاطرم نیست ولی می دانم کھ از مراجع بوده اند

ی ھندی در نجف یا سایر شھرھای مذھبی اما حقیقت این است کھ کوچکترین اثری از حضور مصطف ].۱٤-۱٥ص
مورخان و محققان (حتی محققان وابستھ بھ جمھوری اسالمی) با وجود کوشش فراوان عراق بھ دست نیامده است. 

اما بھ جای آن نتوانستھ اند کوچکترین اثر و نشانی از حضور مصطفی خمینی در ھیچ یک از مراکز مذھبی پیدا کنند ، 
در ھند و عضویت در انجمن فراماسونری اخّوت و ھمکاری او با شرکت نفت انگلستان و ایران  نشانھ ھایی از رد او

  با بررسی کتاب خاطرات سر دنیس رایت(دیپلمات و یک انگلیسی مسلمان نما بھ نام حاج ویلیامسون پیدا کردند.
ھا  انگلیسی"دنیس رایت در کتاب  سر انگلیسی در ایران) می توان بیشتر بھ راز غیبت چندسالھ مصطفی ھندی پی برد؛

بسیاری از اداره امور جاسوسی انگلستان در ایران توسط کمپانی ھند شرقی انجام « بیان می کند:   "در میان ایرانیان
می شد و بھ علت احترامی کھ مردم ، حاکمان ، امرا و درباریان ایرانی بھ آخوندھای سید  می گذاشتند و بھ علت 

نویسی سیدھا برای حل مشکل و رفع چشم زخم و درمان بیماری داشتند بھ  آن زمان ایران بھ دعااعتقادی کھ مردم 
طوری کھ مالھای سید  نفوذ زیادی در اندرونی ھا پیدا کرده بودند و بھ خوبی بھ اخبار اندرونی ھا و محافل خصوصی 

بھ ایران می  "سید ھندی"دسترسی پیدا می کردند و بھ ھمین علت انگلستان بسیاری از جاسوسان خود را بھ شکل 

 قبلی منبع - ٥
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و  سعی در نفوذ در بین مردم و حکومت کنند و اخبار را بھ موقع بھ انگلیسی ھا بدھند ، فرستاد تا ضمن جاسوسی
ھمچنین سیدھای ھندی سعی می کردند در بین قبایل و عشایر نفوذ داشتھ باشند و آنھا را علیھ حکومت مرکزی 

رکت بھ سمت ھندوستان و ضربھ زدن بھ منافع انگلستان و بھ فکر ح تحریک کنند تا حکومت ایران تضعیف شود
نباشد و تحریک حکومت قاجار برای جنگ با روس ھا از طریق سیدھای نفوذی و بھ بھانھ جنگ با کفار و صدور 
فرمان جھاد و فشار بھ حکومت ایران برای جنگ با کافران و بعد شکست ایران و از دست دادن بسیاری از سرزمین 

حمایت انگلستان از تجزیھ افغانستان از  ایران در ھمین راستا بود... و  انگلستان ھر چند سال یک بار  ھای شمالی و
 »جاسوسان خود را بھ ھندوستان فرا می خواند تا بھ آنھا شیوه ھای جدید نفوذ و جاسوسی را آموزش دھد.

دین « پسندیده در خاطرات خود ھمچنین مي نویسد:   خاندان خمینی بر چھ اساسی است؟ "سیادت"ادعای 
قمري از كشمیر بھ عتبات نجف و كربال مسافرت  ۱۲٥۰تا  ۱۲٤۰بھ نام سید احمد داشت كھ بین سالھاي  یعلیشاه پسر

 کتاب خاطرات آیت ا... پسندیده راجع بھ کلمھ شاه بعد از نام ۸در زیرنویس صفحھ » مي كند... و سپس بھ خمین مي آید.
در  " سید و آقا"، بھ معنای کلمھ شاه   »کلمھ شاه در اینجا بھ معنی سیّد می باشد.« دین علی توضیح داده شده است کھ: 

منطقھ پنجاب بھ انتھای اسامی اقطاب تصوف افزوده می شده است. نام اکثر جاسوسان حکومت استعماری انگلیسی 
بودند دارای پسوند شاه بوده است مانند قلندرشاه (مشھور بھ بابا ھندوستان کھ بھ عنوان درویش بھ ایران اعزام شده 

ھندی) و مددعلیشاه کھ با ادعای کیمیاگری و کرامت ، خود را بھ دستگاه میرزا یوسف مستوفی الممالک صدراعظم 
ا در ھند ھمچنین مرتضی پسندیده بھ صراحت اعالم کرد کھ باالتر از اسم اجداد خود رناصرالدین شاه نزدیک کردند. 

، از  سید شھاب الدین مرعشی نجفی مرحوم«   .نمی تواند بھ یاد بیاورد ، یعنی شجره نامھ ای داّل بر سید بودن ندارند
در شجره نامھ شناسی خبره [کھ بھ محضر حضرت ولّی عصر نیز تشرف یافتھ بود] مراجع تقلید و علمای بزرگ شیعھ 

در اوایل کار خمینی در حوزه ، در جلسھ درس خود اعالم نمود کھ خمینی ھندی االصل است و سید و  وو اھل فن بود 
مرعشی و محل درسش  آقایعرب نژاد نیست اما عده ای از طلبھ ھای جوان و شاگردان خمینی بھ تحریک او بھ خانھ 

نام م کھ مدت ھا ساکن ھند بود بھ یعھ ھحملھ نموده و او را تھدید بھ مرگ و وادار بھ سکوت نمودند. یک روحانی ش
در منطقھ شبھ قاره ھند در بین سیک ھای در این خصوص پژوھشھایی انجام داده و می گوید:  احمدعلی مصباحآقای 

متنوع از جملھ سیاه ، سفید ، سبز و دیگر رنگ ھند رسم بوده است کھ شال ھایی بھ دور سر و کمر خود با رنگ ھای 
زمانی کھ پدربزرگ خمینی کھ از سیک ھای ھندوستان بود و برای انگلیسی ھا کار می کرد و برای  ند وندھا می ب

آنکھ راحت تر و آسوده تر بتواند با مسلمانان بھ ویژه شیعیان معاشرت و در میان ایرانیان نفوذ کند بھ ظاھر مسلمان 
نام احمد ھندی را برگزید و از آنجا کھ با شال سیاه بر سر بستھ شده بھ ایران و نجف و کربال رفت و آمد می شد و 

کرد و چون در ایران بر سر ناآگاھی عموم مردم ، بستن شال و یا پارچھ سیاه بر سر (بھ صورت عمامھ) نشانھ 
یادآور   ٦»ه شد و او را سید احمد ھندی نامیدند.سیادت بھ حساب می آمد برای ھمین ھم بھ احمد ھندی لقب سید داد

در امپراتوري كھ است راھكارھاي ارائھ شده وزارت مستعمرات بریتانیا بھ یكي از جاسوسان خود بھ نام"ھامفري" 
باید عوامل « : و آموزش داد وھاب" [مؤسس فرقھ وھابیت] را كشف كردبھ خدمت مشغول بود و "ابن عبدال عثماني

، آستانھ و نجف وارد كنیم و آنھا باید در لباس علماي اسالم جنایات فراوانی األزھر دینی كزامیان علمای مرود را در خ
سبز و سیاه  ھد زیادی را در لباس سیادت و عماممرتکب شوند تا مردم بھ علماي دین بدبین شوند. ھمچنین باید افرا

  ۷ »بدبین شوند. نیز تا مردم بھ تدریج بھ سادات و منسوبین بھ اھل بیت ماییموارد ن

 ی؛ كیش خاندان خمین"سیك" مسلك

(ملقّب بھ نانک شاه)  "نانک"سیک کھ انشعابی از تصوف ھند می باشد، ھندو زاده ای تیزھوش بھ نام  مسلکمؤسس 
بود کھ در تصوف ھند بھ مقام قطب و مرشد نائل گشتھ و بر اساس اختالطی از اصول عقاید صوفیان ھند و عقاید 
مذاھب ھندو و مسیحیت ، بھ یاری دوستی ایرانی بھ نام ُمردانا کھ نوازنده ای چیره دست بوده است ، این مسلک را با 

ان نھاد، اما طبیعتاً مسلمانان بھ شدت بھ مخالفت با این دین ابداعي جدیدالتأسیس بر ھدف جلب مسلمانان و ھندوھا بنی
سیک ھا با حمایت استعمار انگلیس موفق شدند در الھور و اطراف آن حکومتی تشکیل  ، آمدند. در اواخر قرن ھفدھم

  ، سایت سپیده دممقالھ دو رھبر - ٦
 ""خاطرات مستر ھامفری - ۷
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یک ھا نزدیک بھ یکصد سال بھ طور دھند اما دیری نگذشت کھ مقھور مسلمانان شدند و اکثریت ایشان بھ قتل رسیدند. س
خود اشتغال داشتند و در این مدت موفق  مسلكندگی کرده و بھ تبلیغ و اشاعھ مخفی در پنجاب و ایاالت اطراف آن ز

شدند کھ افراد زیادی از ھندو و مسلمان را بھ کیش خود درآورند تا این کھ آنان مجدداً با کمک ھای مالی تسلیحاتی 
میالدی پس از درگیری ھای خونین بسیار با مسلمانان موفق شدند  ۱۸۲٤در سال  شرقی(استعمار انگلیس)انی ھند کمپ

دین علیشاه ، پدر احمد ھندی و  جد اعالی روح ا... خمیني ، از سیک ھایی حکومتی در بخش پنجاب تأسیس نمایند. 
بھ زور قلمروی حکومت خودمختار  ۱۸٤۹استعمار انگلیس سرانجام در سال  بود کھ در این درگیری ھا کشتھ شد.

سیک را ضمیمھ خاک حکومت استعماری ھند نمود و سیک ھا از آن تاریخ رسماً تحت حمایت دولت انگلیس قرار 
می نویسد:  )Sikhs( المعارف آمریکانا در مقابل کلمھ سیخز ةدمتگزاران آن دولت درآمدند. دائرگرفتھ و بھ صورت خ

و ھرگز در دوران طغیان بزرگ یک ھا ثابت کردند کھ دوستانی وفادار برای بریتانیا می باشند ساز آن زمان بھ بعد «...
سیک ھا از این کھ « المعارف ورلد بوک نیز در مقابل کلمھ سیخیزم می نویسد:  ةدائر »نیز از اطاعت سر باز نزدند.

از بریتانیا  ۱۹٥۷مسلمانان بار دیگر بھ قدرت برسند در وحشت بودند و بھ ھمین جھت در زمان طغیان سپاھیان در 
  » حمایت کردند. سیک ھا در جنگھای اول و دوم جھانی نیز از بریتانیا پشتیبانی نمودند.

 یھند یسیك ھا  نشان

 

  یاسالم یجمھور نشان                                                         

رسم سیکھا این است  .عالمت سیک ھا کھ سھ شمشیر می باشد نماد آمادگی پیوستھ آنان برای جنگ با مسلمانان است 
خانھ، اتومبیل، ھواپیما و ھر غنیمتی کھ بھ دست آرند!   کھ این عالمت را با افتخار بر دارایی ھای خود نقش می کنند:

جالل است و نباید بدون وضو  بھ آن دست زد!  "هللا"، کلمھ جاللھ نشان  البتھ جمھوری اسالمی  ادعا می کند کھ این
در  (کھ بیست سال پیش فردی کھ بھ وی معترض شده بود کھ چراآدمکش حرفھ ای جنایتکار و فارسی ،  افغانی الدین

کھ گفتھ (و از سرسپردگان معمر قذافی ملک او بھ شکار پرندگان بیگناه می پردازد را با اسلحھ شکاری بھ قتل رساند) 
در اوایل انقالب کاندیدای ریاست جمھوری  )دخیل بوده است ۸می شود در جریان سر بھ نیست شدن امام موسی صدر

، امام مرا فرا خواند و اشاراتی فرمود دال بر این کھ بھتر است من  می گوید کھ پس از کاندیدا شدن جالل الدین .گردید

بھ فاصلھ کوتاھی پیش از وقوع انقالب ایران ، امام موسی صدر (زاده شھر قم) بھ عنوان یکی از محبوب ترین  - ۸
بھترین « نظام سیاسی در ایران مطرح بود و خود خمینی گفتھ بود: شخصیت ھای شیعھ در جھان بھ عنوان رھبر آینده 

 »می می شناسم امام موسی صدر است.فردی کھ برای رھبری حکومت اسال
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، چھ اشکالی  از نامزدی ریاست جمھوری انصراف دھم چرا کھ زاده افغانستان ھستم. من بھ امام گفتم: حضرت امام
دانند!  من نگرانی  دارد؟ شما ھم کھ خود اھل کشمیر می باشید! امام خندیدند و گفتند: باشد ، اما مردم مرا ایرانی می

این نظام  :امام از ریاست جمھوری خود را درک کرده و بھ ایشان حق دادم. امام نگران این بودند کھ مردم بگویند
 افغانی است!و رئیس جمھورش  ش ھندیجمھوری اسالمی ایران ، رھبر

 

    

 

                          

 گروھي از سیك ھاي تند رو                                

خمینی با اصرار تمام،اصل ھجدھم قانون اساسی جمھوری اسالمی را زیر پا نھاد و تمام آرم ھایی کھ طبق اصل مزبور 
برای پرچم جمھوری اسالمی پیشنھاد شده بود را رد کرد و شکل طرح مقدماتی کھ خود شخصاً  "هللا اکبر"با شعار یک 

خمینی اشتباه کرد و اگر البتھ  رسم کرده بود ، بعد از ترسیم نھایی توسط کارشناس مسئول را مورد تصویب قرار داد.
ی دینو ین و قدیمی ترین نماد ملی خودخواھی و نژادپرستی اش اجازه می داد کھ پرچم شیر و خورشید کھ اصیل تر

سال است کھ ایرانیان بھ  ۳٦ملت ایران است را حفظ کند بھتر می توانست نظامش را بر ایرانیان تحمیل نماید. اکنون 
بھ این دلیل است کھ عقالی پرچم جمھوری اسالمی بھ عنوان پرچم یک اشغالگر بیگانھ می نگرند نھ پرچم کشورشان. 

 می گویند!سخن این رسوایی را بھ زیان خود می بینند امروز از احیای نماد شیر و خورشید  جمھوری اسالمی کھ
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 ۹ماجرای قتل مصطفی ھندی

موجبات صورت می گرفت  تانسدر حاشیھ امنیتی دولت فخیمھ انگلکھ البتھ زورگیری ھا و تعّدیات مصطفی ھندی 
ناراحتی شدید چند تن از خوانین متنفذ منطقھ بھ نام بھرام خان ، جعفرقلی خان و میرزا قلی سلطان را فراھم آورد. 
کوتاھی حاکم خمین در جلوگیری از تجاوزات راھزنان تحت امر مصطفی ھندی و خودداری از دستگیری آنان و 

ھ اعمال مجازات در مورد آنان کھ ھمگی با حمایت مصطفی استرداد اموال مسروقھ و نیز عدم تمایل رئیس عدلیھ ب
ھندی انجام می شده است سرانجام طاقت آنان را طاق کرد و ھنگامی کھ آنان در گفتگویی کھ با ھندی داشتند بھ 
صراحت وی را مسئول تمامی شرارتھایی کھ در منطقھ انجام می شد دانستند ، ھندی از روی عصبانیت و احتماالً برای 

ھدید ایشان تفنگ محافظ خود را از دوش وی برداشتھ و بھ سوی ایشان تیراندازی نمود. اما گویا خوانین بالفاصلھ ت
حالت دفاعی می گیرند و میرزا قلی سلطان متقابالً بھ سوی ھندی تیراندازی کرده و وی در اثر جراحات وارده کشتھ 

بوده از بیم انتقام گیری نایب الحکومھ کھ ھمدست ھندی بوده می گردد. دو برادر کھ یکی از آنھا قاتل مصطفی ھندی 
است و از بیم بازماندگان مسلح وی ، بھ ھمراه زن و فرزند خود می گریزند. خاندان خمینی نیز اموال باقی مانده وی را 

ی ھندی و بھ علت تابعیت انگلیسی مصطفغارت کرده و خانھ اش را بھ آتش می کشند. نکتھ قابل توجھ این است کھ 
اعتراض سفارت انگلیس بھ دولت ایران و تعقیب مصّرانھ موضوع توسط مقامات سفارت و فشار بھ دولت جھت 

باالترین مقامات کشور از قبیل امین السلطان اتابک صدراعظم مقتدر مظفرالدین شاه و  ، دستگیری و مجازات عامالن
و برای نخستین بار در مقابل کشتھ شدن یک نفر ھندی ،  محمدعلی میرزا ولیعھد مجبور شدند در قضیھ دخالت کنند

بھرام خان دستگیر شده و در خانھ ھندی تحت سھ خان مشھور و مقتدر کھ تنھا یکی از آنھا قاتل بود کشتھ شدند. 
ھا روح ا... خمینی نیز پس از ورود بھ ایران و دستیابی بھ قدرت ،  چند تن از بھرامی  خود [شکنجھ جان می سپارد. 

میرزا قلی خان در محل بھ قتل می رسد و جعفر قلی خان بھ تھران اعزام می   ](بازماندگان بھرام خان) را اعدام کرد
اكاذیب جملھ [از گردد و سر وی در مأل عام بریده می گردد و اموال آنھا نیز بھ نفع خاندان ھندی مصادره می گردد. 

است کھ قتل وی را در مبارزه مسلحانھ با مأموران رضاشاه عنوان می درباره پدر روح ا... خمینی یکی این منتشره 
 ھا قبل از سلطنت رضا شاه رخ داده است!]سالد در حالی کھ این حادثھ نکن

معاھده ترکمانچای کھ موجب برخورداری اتباع روس از مصونیت قضایی در ایران گردید سبب شد کھ دولت انگلیس 
) بھ تحمیل رژیم کاپیتوالسیون بر ۱۸٤۷مارس  ۱٤نیز بھ موجب ماده نھم قرارداد صلح بین ایران و انگلیس(مورخ 
م در ایجاد یا توسعھ نفوذ استعماری انگلیس بھ شمار ایران توفیق یابد. اتباع انگلیس در کشورھای خارجی عواملی مھ

در می رفتھ اند و بھ ھمین جھت یکی از مھمترین کوشش ھای انگلیس ایجاد امنیت برای اتباع و ایادی خود بوده است. 
یا  طول دویست سال تاریخ استعماری آن کشور در ایران بھ کّرات اتفاق افتاد کھ ھر زمان کھ یکی از اتباع انگلیس و

حتی فراشان ایرانی سفارت آن کشور مورد کوچکترین اھانتی قرار می گرفت ، مسئوالن سفارت نھایت کوشش را بھ 
عمل می آوردند کھ عامل آن اھانت یا آزار بھ شدیدترین وجھی تنبیھ شود تا کسی جرأت نگاه چپ بھ یک انگلیسی یا 

 عوامل انگلستان را نداشتھ باشد.

پس از استقرار در «  ود درباره سفر بھ تھران برای پیگیری قتل جعفرقلی خان می نویسد:پسندیده در خاطرات خ
تھران بھ عمارت عین الدولھ صدراعظم وقت رفتیم... عین الدولھ قبا پوشیده بود، سبیلھای زیادی ھم داشت. من رفتم 

د ، ما عادل نیستیم. قاتل را بدھید بھ دست ما، ما قبایش را گرفتم. دقیقاً یاد داده بودند بھ کنایھ بگویم: اگر شما عادل ھستی
او را می کشیم. عین الدولھ گفت: نخیر،قاتل را می کشیم ولی مظفرالدین شاه دستور داده قاتل پدرش ناصرالدین شاه را 

تا قاتل  ھم در محرم و صفر نکشند. ما ھم در محرم و صفر آدم نمی کشیم. بعد از آن اگر نکشتیم شما مدعی باشید. گفتم:
گفت: بسیار خوب ، بمانید اینجا. من درد پا  کشتھ نشود ، از این عمارت بیرون نمی رویم و ما اینجا متحصن می شویم.

دارم و شما مدتی است من را سر پا نگھ داشتھ اید... من خستھ شده ام. بروید ظھیراالسالم را خبر کنید بیاید اینجا. 
 ]۲٥-۲٦[صفحات  .»نجا بمانند تا قاتلشان کشتھ شودکنید کھ این ھمشیره ھا در آعمارتی آنجا ھست. آن را مھیّا 

 خاندان امام خمینی  - ۹
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عین الدولھ را در زمره خودخواه ترین، زورگوترین و بیرحم ترین رجال قاجار بھ شمار می آورند،اما می بینیم کھ این 
آیا جز و مالطفتی رفتار می کند. رجل مقتدر قاجار چگونھ در برابر این چند نفر مردم بھ ظاھر عادی با چنین مالیمت 

 حمایت سفارت انگلیس از این بازماندگان دلیل دیگری را می توان برای این رفتار غیر معمول عین الدولھ برشمرد؟...

پسندیده بھ دیدار خود با مشیرالسلطنھ كھ پس از سفر مظفرالدین شاه و عین الدولھ بھ فرنگ، وظایف صدراعظم را 
من را بغل گرفت. در دامانش نشاند و خیلي احترام كرد. گفت كھ: «... و مي نویسد: نیز اشاره كرده بر عھده گرفتھ بود

 پسندیده حتي بھ دیدار ولیعھد نیز مي رود:].  ۲٦-۲۷[ صفحات » دستور كشتن قاتل صادر شده. قاتل را مي كشیم...
میرزا دستور داد من و اخوي(ھندي) بھ حضورش بعد از آن براي دیدن محمدعلي میرزا بھ عمارت گلستان رفتیم. «...

برویم... از داالن بھ خود شمس العماره وارد شدیم. سپس دست چپ از پلھ ھا باال رفتیم. یك راھرو درازي داشت كھ 
طرف دست راست ، رؤسا و وزراء نشستھ بودند و ما در یك اتاقي در آخر رفتھ و نشستیم. طولي نكشید كھ آمدند و 

االحضرت محمدعلي میرزا مي گوید: آقا مرتضي و آقا نور بیایند تا من ایشان را ببینم... براي مالقات بھ كاخ گفتند كھ و
گلستان رفتیم... میدان وسیعي بود پر از درخت. محمدعلي میرزا آنجا ایستاده بود. ما ھم نزدیك شدیم. وقتي ما را دید 

 ] ۲۷-۲۸[صفحات  »ر داالن شمس العماره آمدیمگفت: شما برگردید. ما ھم برگشتیم و مجدداً بھ زی

بھ ! تنھا جھت اعالم انجام وظیفھ نسبت بھ سفارت دولت فخیمھ بوده است لیعھدو بھ نظر مي آید كھ این دیدار كوتاه 
در دست  یو شخص روح ا... خمین یاز سابقھ خاندان خمین ی، ھیچ سند راستی کھ اگر افشاگري ھاي پسندیده نبود

بود و اگر اخبار پراکنده ای نیز در این زمینھ وجود داشت ، کسی باور نمی کرد. غیر از بایگانی وزارت خارجھ  ینم
انقالب بھ سرعت  یروح ا... خمینی و خاندانش در ساواك بود كھ پس از پیروز یدولت بریتانیا ، تنھا سوابق رسم

  ۱۰.ضبط و معدوم گردید

 ۱۱ھندوستان "اود"موقوفھ 

این فصل از كتاب حاوي چنان مطالب تكان دھنده اي است كھ اگر اسناد و مدارك معتبر تاریخي و گزارش ھاي رسمي  
آیا بھ راستي خود حقوق دھندگان (سیاستمداران انگلیسی) نبود ، عقل سلیم قادر بھ پذیرفتن این حقایق عجیب نمي بود. 

مي توان معتقدات مذھبي و روحاني ملّتي را تا بدین حد بھ بازي گرفت و از این احساسات مقدس براي تسلط نفوذ 
پرونده ھاي راكد ھند كھ گرانبھاترین اسناد سیاسي جھان در آن نگھداري مي شود، این استعماري بھره برداري كرد!؟ 
 ۱۲۱٥ھا از آغاز قرن نوزدھم یعني پس از سفر اول سر جان ملكم بھ ایران( انگلیسي« رسوایي را آشكار مي كنند...  

م) چنین احساس كردند كھ غیر از ھیئت حاكمھ وقت در ایران ، نیروي دیگري ھم در این كشور وجود دارد  ۱۸۰۰ -ھـ 
ذھبي نام دارد. بنابر این كھ اھمیت آن از لحاظ توسعھ و بسط نفوذ اجانب كمتر از ھیئت حاكمھ نیست و این نیرو جامعھ م

آنھا كوشیدند با علماء و روحانیون مذھب تشیع كھ فوق العاده در عامھ مردم ایران نفوذ داشتند تماس حاصل كنند و 
روشي را در پیش بگیرند كھ از نفوذ آنان نیز بھ نفع خود استفاده نمایند و من غیر مستقیم اعضاي برجستھ این جامعھ را 

باشند. این بود كھ چندین فقره اعتبار بھ عنوان موقوفات ترتیب دادند تا توجھ علما و روحانیون ضعیف در اختیار داشتھ 
كھ در اختیار شعبھ اوقاف ھند در بغداد براي تقسیم در ایران و بین النھرین قرار  یاولین موقوفھ ا  ۱۲»را جلب نمایند...

روزي كھ وقف گردید در حدود سیصد میلیون قران مي شد.  داده شد، قریب یكصد لك روپیھ بود كھ بھ پول ایران در
فرمانرواي لكنھو بود ولي در حقیقت واقف آن  "صوبھ اود"نایب السلطنھ ھندوستان این موقوفھ را كھ ظاھراً متعلق بھ 

انت كھ یك زن رقاصھ شیرازي االصل بھ شمار مي رفت، بھ نام سپرده ثابت در بانك دولتي انگلستان در لندن بھ ام
گذارد تا سود و ربح آن ھمھ سالھ بھ تھران منتقل شود و در اختیار شعبھ اوقاف ھند در كنسولگري بغداد قرار گیرد... از 

در بین النھرین و ایران آغاز گردید ، عده اي از علما و روحانیون كھ از كنھ افكار  "اود"روزي كھ تقسیم سود موقوفھ 
ماھانھ پرداختي كنسولگري بغداد و سفارت تھران را قبول نكردند. نخستین  اطالع داشتند مقرري "وصي"و سیاست 

كسي كھ در عراق از قبول وجوه موقوفھ اود ھند امتناع كرد مرحوم شیخ مرتضي انصاري مرجع تقلید در نجف اشرف 

 .این پرونده تھیھ شده و موجود استگفتھ مي شود كھ رونوشتي از البتھ -  ۱۰
 أخذ از كتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران ، اسماعیل رائین - ۱۱
 ۱۷٤۳، ص ٦محمود محمود ، تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس ، جلد - ۱۲
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ردند چنانچھ از بود... عالوه بر مرحوم انصاري،عده اي از علماي دیگر نیز از قبول موقوفھ اود ھند امتناع مي ك
مرحوم آقاحسین نجم آبادي كھ یكي از روحانیون عالي مقام ایران در عتبات عالیات مجاور بود نقل مي كنند كھ شب در 
خواب دید كھ فاحشھ اي از آسمان بر سرش ادرار كرده ، فردا صبح از طرف كنسولگري انگلیس در بغداد از وجوه 

روحاني بھ محض دیدن پول، خندید و ضمن گفتن خواب شب گذشتھ از قبول  اوقاف ھند مبلغي براي او آوردند. عالم
میالدي تا كنون، بھ موجب اسناد رسمي حكومت ھندوستان  ۱۸٥۰در عین حال از سال   ۱۳وجوه موقوفھ امتناع ورزید

و  و وزارت خارجھ انگلیس در حدود ششصد نفر از علما و روحانیون از وجوه موقوفھ سفارت فخیمھ در تھران
كنسولگري بغداد استفاده كرده و حتي عده اي از آنان رسید كتبي نیز داده اند. سر آرتور ھاردینگ، وزیر مختار انگلیس 

اختیار تقسیم وجوه موقوفھ اود ھند در دست من مانند اھرمي بود كھ با آن « مي نویسد:  "یك دیپلمات در شرق"در كتاب 
 یدر سالھاي خیل...] ۳۲٤[ص»و ایران بلند كنم و ھر مشكلي را حل نمایم مي توانستم ھمھ چیز را در بین النھرین

نزدیك گذشتھ سیاستمداران انگلیس در شرق و بھ خصوص ایران، در موقع لزوم مقدار قابل توجھي از وجوه موقوفھ 
را بھ اشكال مختلف در اختیار علماء و روحانیاني كھ ریشھ ھاي خانوادگي آنھا در ھند بھ وجود آمده بود گذاردند و 

[شورش و آشوب خرداد  كھ ھمھ خوانندگان از آن مسبوقند حوادث شوم و نكبت بار خلق الساعھ اي بھ وجود آوردند
بھ بعد بنا بر تفسیر جدیدي كھ كنسول انگلیس در بغداد بر وقف نامھ كرد بنا شد كھ  ۱۹۱٥از سال  ].۱۳٤۲

نیز از این موقوفھ سھم ببرند. ھنوز شش ماه از اجراي تفسیر جدید نگذشتھ بود كھ ناگھان جواسیس و  "دراویش"
از راه بلوچستان و خراسان بھ طرف ایران و بین النھرین  یعاتي انگلستان در پوشش دوازده درویش ھندعمال اطال

شروع بھ فعالیت نمودند و  یسرازیر شدند. از این عده، ھفت نفرشان در ایران اقامت كردند و ھر یك بھ نام و مسلك
ن چندي باقي مانده اند كھ عده اي از نخست وزیران ، از میراث آن دراویش حتي امروز نیز پیروااز ایران رفتند.  یمابق

 وزراء و نخبھ مملكتي مریدان آنان ھستند.

کرد کھ پس از فتوای تحریم تنباکو و ھمچنین نقش کلیدی علمای شیعھ در رھبری مقاومت  خاطرنشاندر اینجا باید  
عراقیان در جریان اشغال آن کشور توسط انگلستان کھ شکستی سنگین با بیش از ھفتاد ھزار کشتھ بھ این دولت تحمیل 

ود خمینی خردسال و خاندانش بھ ورنمود ، طرح نابودی مرجعیت شیعھ در دستور کار انگلیسی ھا قرار گرفت. ضمناً 
ماری عھای است ھای آشکار و فعالیت ایران و سراسر دوره زندگی وی در کشور مقارن بود با دوره شدیدترین دخالت

 ۱۹۱۹و قرارداد  ۱۲۹۹ اسفند ھای انقالب مشروطیت گرفتھ تا مسألھ نفت و کودتای انگلستان در ایران ، از آشوب
   و...

علیرغم سابقھ استعمار در دو قرن گذشتھ در خاورمیانھ کھ رسماً در تاریخ ثبت [مایھ تأسف است کھ 
است و حتی بخشھای مھمی از آن از سوی بایگانی وزارت خارجھ بریتانیا منتشر گردیده ، افرادی 

از یک سو بھ یاری استعمار شتافتھ کھ سعی  ، نامیدن این بدیھیات "توھم توطئھ"پیدا می شوند کھ با 
دارد تاریخ را از خاطر مردم بزداید تا زمینھ تکرار آن وجود داشتھ باشد ، و از سوی دیگر بھ شعور 

 ]ملت ایران توھین کنند. جالب است کھ بیشتر این افراد نیز از اساتید دانشگاھھای غرب می باشند! 

آیت ا... مرتضي پسندیده تا حدود یك ماه پیش از انقالب از سركردگان   ؟دست بھ افشاگري زد یخمین چرا برادر
برادرش محترمانھ بھ او گفتھ شد كھ از این پس از ھرگونھ دخالت در  یفعال آن محسوب مي شد ، اما ناگھان از سو

 یمصاحبھ ا یپسندیده ط ی، مرتض۱۳٥۷ماه  ید ۲٥بسیار گران آمد. در تاریخ  ینماید و این امر بر و یامور خوددار
كشمیر بود كھ در  یجد ما آقا سید احمد از اھال« كھ در روزنامھ اطالعات بھ چاپ رسید صریحاً اعالم نمود كھ: 

 یبودن خمین یاكثر مردم بر این گمان بودند كھ ھند تا پیش از این اعتراف »جواني خود بھ ایران مھاجرت كرد. یسالھا
ایران "      وارد ساختھ بود ، چنان كھ پس از انتشار مقالھ  یبھ و یبدنام كردن خمین یبرا یاتھامي است كھ رژیم پھلو

) كھ ٥٦ماه  یدر روزنامھ اطالعات (در د[یا بھ قول خمیني: "استعمار سیاه و چیز سرخ!"]  "سرخ و سیاه ستعماراو 
معرفي كرده بود ، مردم بھ خشم آمده و انقالب رسماً كلید خورد.   یتبار و مرتبط با مراكز استعمار یرا ھند یخمین

 ۱۰۳دست پنھان سیاست انگلیس در ایران ، ص - ۱۳
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خانھ نشین شده  یبھ دستور صریح خمین یموجب شد كھ و یاظھار نظرھاي خیرخواھانھ و نصایح تلخ پسندیده بھ خمین
 ممنوع گردد. یگروھ یو از انجام ھر نوع مصاحبھ و بیان ھر گونھ اظھار نظر بھ رسانھ ھا

  یپسندیده بھ خمین یرتضنصیحت نامھ م

نالھ ھا از ھر سو بھ گوش مي رسد و نفرینش بھ ارباب عمائم (عمامھ داران) عالمي را گرفتھ است. بر اساس آنچھ «... 
ھر روز مشاھده مي كنیم و آن چیزھایي كھ بھ گوش ما مي رسد و خودمان احیاناً در جریان آن قرار مي گیریم، مردم 

اع گذشتھ را مي كنند... روزي كھ در خمین بھ دستور حزب ھر ساعت دست بھ آسمان دارند و آرزوي بازگشت اوض
جمھوري و با تمھید و توطئھ اي كھ گمان ندارم بھ دور از اطالع شما بوده ، عمامھ از سر من كشیدند و از ھیچ اھانتي 

جنایات  ھا ریختھ شد، این ھمھ این ھمھ خونابا نكردند من ذره اي گالیھ نكردم كھ روزگار جدمان پیش چشم بود... 
ھا بھ سبب اخوت من و شما دامن مرا بگیرد،  وقوع یافت كھ از ذكر آن بھ خود مي لرزم كھ مبادا قطره اي از این خون

فقط براي این كھ شما بھ جاي گوش سپردن بھ آنھا كھ ھم بھ اسالم و ھم بھ ایران عالقمند بودند ، گوش بھ شیاطین 
ید و آدم ھاي بدنامي مثل رفسنجاني و مشكیني و صانعي و جالداني مثل آن شما چگونھ بر مسند والیت مي نشین دادید.

ثابت است کھ اكثر [مقام مي دھید  شیخ بدكاره گیالني و موسوي تبریزي و دھھا و دھھا آدم خبیث و بدعھد را قدرت و 
ید اخالقي و افرادي كھ خمیني از میان جامعھ روحانیت براي تصدي امور كشوري گزینش نمود داراي فساد شد

این عمل زشت و شیطانی با روح ایمان و دینداری ھیچ سازگاری نداشتھ و فرد را مستعد  و انحرافات شنیع جنسي بودند
آن وقت سادات عالیقدري مثل حاج آقا حسن قمي، سبط آن افتخار ازلي تشیع، حاج آقا حسین قمي  ].جنایتکاری می سازد

طاب ثراه و آقاي حاج سید كاظم شریعتمداري، مرجع بر حق شیعھ مولي علي را با آن خفّت خانھ نشین مي كنید و 
ت سال پیش حكم مرجعیت شما را امضا مرجعیت را از آنان سلب مي كنید ، از آنھا كھ خود با اشك و نالھ ھاي من بیس

كردند و بھ شاه دادند تا از توھین و آزار شما ممانعت شود. روزی کھ شما دستور دادید ھمھ صندوقھا را در کشور بھ نام  
 شما خود بھتر از ھر كسي مي دانید كھ منع. خامنھ ای باز کنند، من گفتم کھ این انتخاب ، ایران را بر باد خواھد داد... 

از ابتدا با مداخلھ روحانیون در امور كشوري و لشگري مخالف بودم و بھ شما گفتم وقتي ما مصدر كار شویم اگر 
كارھا مطابق خواست مردم نباشد ھمھ نفرت متوجھ ما خواھد شد و در نھایت اسالم ضرر خواھد دید. آیا امروز نتیجھ 

از جان مي گذشتند و در زمان شاه از فكلي و بازاري و  اي بجز این حاصل شده است؟ این مردمي كھ در راه اسالم
دانشجو و زن و مرد شعائر دیني را محترم مي داشتند، امروز نھ بھ دین توجھي دارند و نھ براي شعائر دیني ارزشي 

یم و قائلند. آنھا مي گویند اگر دین این است كھ اولیاي جمھوري اسالمي اِعمال مي كنند، بھتر است كھ ما كافر باش
با سیاستھاي غلط جمعي منبري و مدرس كھ از اداره خانھ خودشان ھم عاجزند ،  اصالً اسم مسلمان روي ما نباشد.

امروز ایران بھ نھایت ذلت و خواري در دنیا افتاده است... من با چند روحاني شیعھ پاكستاني اخیراً حرف مي زدم آنھا 
كشور ما سابق شیعھ مقام و ارزشي داشت ، ولي حاال تا ما اسم تشیع را از وضع ایران گریھ مي كردند و مي گفتند در 

مي آوریم مي گویند البد مثل ایران! حاج آقا صدر بھ من مي گفت مردم لبنان كھ در غیبت آقا موسي صدر چشم بھ ایران 
و بعد ، از جنگ با اسرائیل و  داشتند ، امروز خیلي از ما زده شده اند. این چھ معنا دارد كھ ما اسلحھ از اسرائیل بخریم

بنده در مورد جنگ و مسائل آن حرف نمي زنم كھ خود مثنوي ھفتاد من كاغذ  تحریر(آزادي) جنوب لبنان سخن بگوییم.
است ، فقط مي گویم آیا بھ گوش شما نمي رسد كھ بعضي از نورچشمي ھا چھ دست اندازي ھا بھ بیت المال مسلمین بھ 

زدگان كرده اند؟... بنده گمان دارم كھ با ارسال این نامھ البد تضییقات و گرفتاري ھا براي ما اسم جنگ و كمك بھ جنگ 
بیشتر خواھد شد ولي چون چند روزي است كھ حس مي كنم ھر لحظھ ممكن است حق تعالي آرزویم را اجابت كند و 

یا خداحافظي برادري با برادرش این  اجازه ترك این جھنم فاني را مرحمت فرماید ، لذا بھ عنوان وصیت یا توصیھ و
جمالت را نوشتم... خوشا بھ سعادت آنھا كھ ھمان روزھاي نخست رفتند و این روزھا را ندیدند. من نیز دیر و زود مي 

 -قمري    قم ۱٤۰۳شوال  ۲٥»      روم. تنھا وحشت من براي شماست. خداوند ھمھ را بھ راه راست ھدایت كند.
 مرتضي پسندیده

 

 

13 
 



 یروح ا... خمین یاظھارات پسندیده درباره تاریخ تولد و نام خانوادگ

جمادي الثاني جعل شده تا مصادف باشد با روز والدت حضرت زھرا (س). آیا ھنگامي كھ  ۲۰روز  یخمین تاریخ تولد 
ولد شده اند، گرچھ مت ۱۳۲۰جمادي الثاني  ۲۰در واقع ایشان در روز «...پسندیده در مورد تاریخ تولد خمیني مي گوید: 

، آیا منظورش افشاي این مطلب نبوده است كھ سند كتبي و »جمادي الثاني نوشتھ شده است... ۱۸در كتاب جنات الخلود 
[جنات الخلود نام كتابي است كھ مصطفي ھندي   جمادي الثاني مي باشد؟ ۱۸موثق ما در مورد تاریخ تولد واقعي خمیني 

 داشتھ و تاریخ تولد فرزندانش و وقایع مھم را پشت نخستین صفحھ آن یادداشت مي كرده است]جلدي از آن را در اختیار 

بر اساس اسناد ، خمینی دارای سھ شناسنامھ بوده است: اولی با نام خانوادگی ھندی از ثبت احوال شھر خمین توسط 
ت احوال شھر قم ثبت شده است و حسین علی بنی آدم ثبت شده است و دومین شناسنامھ با نام موسوی خمینی از ثب

سومین شناسنامھ با نام مصطفوی از ثبت احوال شھر گلپایگان توسط جعفری نژاد ثبت شده است. خمینی پس از ورود 
بھ ایران و پیروزی انقالب ، برای فرار از پرونده ھای جنایی سعی کرد سوابق خویش با نام ھندی و موسوی را از بین 

ما « جعلي مي باشد چرا كھ پسندیده در خاطراتش مي نویسد:  یي خمیني با نام خانوادگي مصطفوببرد. شناسنامھ ادعای
را انتخاب  یرا انتخاب كنیم. گفتند نمي شود، بنابر این من ھند ینام پدرمان(مصطفي) فامیلي مصطفو یخواستیم بر مبنا

را ھا  یبھ انگلیس یشبھھ وابستگ ین فامیل ھندبعداً چوكوچكتر ما نورالدین نیز ھمین لقب را پذیرفت.  یكردم و اخو
حال اگر پسندیده نتوانستھ بود نام .» من ھم با این كار موافقت كردمرا عوض كنید(!)  یپیش مي آورد گفتند: این فامیل

ضمناً بعید است کھ أخذ شناسنامھ ایرانی برای خمینی بدون رشوه و مصطفوي را برگزیند، خمیني چگونھ توانست؟... 
 استفاده از نفوذ بریتانیا ممکن بوده باشد.
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    ۱٤یعدم اجتھاد خمین

       اجتھاد است. در فرھنگ لغت دھخدا ذیل كلمھ  یشرط ضرور یتسلط بر زبان عرب  :یعدم دانستن زبان عرب -۱
 ھالحدیث،اصول و كتب فقھیمقدمات اجتھاد: علم عربیت،معاني و بیان،منطق،علم درایھ «  مي خوانیم: "مجتھد"

استداللیھ،اخبار و آیات مربوط بھ احكام است كھ سرانجام موجب حصول ملكھ شود كھ بتواند ردالفروع علي االصول 
 ۲۸زبان عربي بھ منزلھ الفباي روحانیت شیعي است. ھنگامي كھ یاسر عرفات در روز » كرده و مسائل را دریابد.

ن آمد، مردم در پاي تلویزیونھا شاھد بودند كھ خمیني با این كھ سیزده سال در عراق بھ دیدار خمیني در تھرا ٥۷بھمن 
بھمن براي  ۲۹زندگي كرده حتي قادر بھ فھم زبان عربي نیست چھ رسد بھ تكلم بدان! روزنامھ اطالعات در روز 

ین زبان كتابھایي نیز نوشتھ امام خمیني با این كھ بھ زبان عربي تسلط كامل دارد و بھ ا« توجیھ این موضوع نوشت: 
زنده و پایدار باشد(!!) گفت و گوھاي خود با یاسر عرفات را بھ زبان فارسي ادامھ  یاست،اما براي این كھ ملیت ایران

اما خود آقاي خمیني در تقریر خاطرات روزھاي آخر اقامتش در عراق  آنجا كھ بھ دیدارش با یكي از مأموران » داد(!)
من بھ او گفتم « ره مي كند كھ از او خواستھ بود دست از فعالیت علیھ حكومت ایران بردارد مي نویسد: امنیتي عراق اشا

كھ این یك تكلیف شرعي است كھ بھ من متوجھ است. من ھم اعالمیھ مي نویسم و ھم در موقعش در منبر صحبت مي 
است ، شما ھم تكلیفي دارید عمل كنید... گفتم كھ كنم و ھم نوار پر مي كنم و بھ ایران مي فرستم و این تكلیف شرعي من 

من(در صورتي كھ ھیچ در ذھن من این نبوده،آنوقت ھم نبود) مي روم خارج ، من مي روم پاریس كھ مملكتي است كھ 
اي آقاي دعایي ھم بودند آنجا برآن دیگر وابستھ بھ ایران و مستعمره ایران نیست. البتھ ناراحت شد ، اما حرفي نزد. بعد 

، نشر مؤسسھ فرھنگي قدر ٥۳-٥٤،ص۱[حكایتھاي تلخ و شیرین،جلد »، آقاي دعایي كھ اآلن سفیر ھستند...ترجمھ 
 ]۱۳۷٤والیت،

براي تحصیل بھ  ۱۳۳۹امام خمیني كھ در سال « پسندیده درباره تحصیالت خمیني مي نویسد:   فقدان علم: -۲
عراق(اراك) رفتند، مطول را نزد مرحوم شیخ محمد علي بروجردي ، منطق را نزد حاج شیخ محمد گلپایگاني ادامھ 

مدت انجام تمام این ]  ٥۱. پسندیده،ص[خاطرات آیت ا.. »داده و شرح لمعھ را نزد مرحوم آقاعباس اراكي آغاز كردند...
و نوروز  ۱۳٤۰با ھجرت آیت ا... حائري از عراق بھ قم كھ در رجب « تحصیالت چند ماھي بیش نبوده است زیرا:  

صورت گرفت ، امام خمیني نیز بھ قم رفتند. در قم مطول را نزد ادیب تھراني ادامھ دادند. مقداري از سطوح را  ۱۳۰۰
یرزا سید علي یثربي كاشاني كھ از علماي بزرگ بود خواندند. تا آخر سطوح را نزد ایشان خوانده و با نزد مرحوم آقا م

وي بھ درس خارج مرحوم آیت ا... حائري مي رفتند. عمده تحصیالت امام نزد آقاي حائري یزدي بود. در ھمین حال 
[پسندیده در جملھ قبل مي گوید: مقداري ان]  [ھم» تحصیل امور معنوي و عرفاني را بھ طور جدي(!!) شروع كردند...

از سطوح ، اما اینجا مي گوید: تا آخر سطوح!  آیا پسندیده در خاطراتش زیركانھ در حال القاي واقعیات درباره برادرش 
) وفات یافت. در حوزه ۱۳٥٥ذیقعده  ۱۷( ۱۳۱٥بھمن  ۱۰آیت ا... عبدالكریم حائري در تاریخ  بھ مخاطبان نیست...؟]

اي علمیھ ، ھرگاه طلبھ اي حتي یك جلسھ در درس یكي از مدرسان شركت داشتھ باشد ، بعداً مي تواند خود را از ھ
شاگردان آن مدرس معرفي نماید. اگر فرض كنیم كھ خمیني تحصیالت ذكر شده فوق را تكمیل كرده باشد ، باید قبول 

س از وفات آیت ا... حائري ، با این تصور كھ جامع كرد كھ تمام آنھا ،كل تحصیالت وي محسوب مي شود. خمیني پ
 یدر حوزه ھا یاحراز مقام استاد ھمھ علوم معقول و منقول شده ، ترك تحصیل نموده و بھ تدریس روي آورده است.

علمیھ بھ این شكل است كھ تنھا یك شرط دارد و آن این كھ طّالب ، كسي را براي تدریس شایستھ تشخیص دھند و از 
 یاست كھ یك معمم م یاز ساده ترین كارھای یرا براي آنھا شروع كند. بنا بر این احراز مقام مدرس یاو بخواھند درس

، مباحثھ جاي تدریس را گرفتھ است ، ھیچ مدرسي (حتي براي ھمچنین از زماني كھ در حوزه ھا تواند انجام دھد. 
تدریس در دوره خارج) نیاز بھ سواد و معلومات زیادي ندارد. تعداد طلبھ ھایي كھ در جلسات درس ھر یك از 
روحانیون در ھر حوزه علمیھ شركت مي نمایند ھمواره بھ عنوان مھمترین شاخص در مورد میزان علم و دانش آن 

و قدرت وي در بھره رساني از علم و دانش خود بھ دیگران مورد استناد قرار مي گیرد. آیت ا... منتظري روحاني 
من و مرحوم شھید مطھري دو نفري جلد دوم كفایھ را پیش «...راجع بھ نحوه تحصیل خود نزد خمیني چنین مي گوید: 

م سطح كفایھ را بخوانیم. مقداري از عبارات كفایھ را ایشان شروع كردیم. ایشان در ابتدا فكر مي كردند كھ ما مي خواھی

 ، مھدی شمشیری "گفتھ نشده ھا درباره روح ا... خمینی"اخذ از کتاب  - ۱٤
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خواندند و گذشتند. ما بنا كردیم بھ اشكال كردن. ایشان گفتند: بھ این شكل مطلب پیش نمي رود. ما گفتیم پیش نرود. 
ارج كفایھ گفتند: مگر سطح كفایھ را نمي خواھید بخوانید؟ ما گفتیم: سطح آن الزم نیست.  باالخره بھ این شكل ایشان خ

فكر و استعداد ایشان خیلي  ھفت سال طول كشید. -از اول جلد دوم تا آخر آن-و این دوره درس ایشانرا شروع كردند 
اینجا دارد بھ صورت بسیار مؤدبانھ می گوید کھ ایشان سواد  نیز منتظری[ خوب بود ولي حافظھ ایشان خیلي قوي نبود

ایشان در دوره بعد كفایھ جلد اول را ... ھفت ھشت نفر بیشتر نشده بودیم(!)باالخره تا آخر دوره  ]چندانی نداشتند!
[خاطرات » شروع كردند و این درس ایشان یك دفعھ شلوغ شد. تعداد شاگردان ایشان بھ پانصد ششصد نفر ھم رسید(؟!)

یاد دارند زمانی کھ  معّمرین [سالمندان] حوزه علمیھ قم ھمھ بھ« وی ھمچنین می نویسد: ]. ۹٥آیت ا... منتظري،ص
من بھ ھمراه شھید مطھری بودیم کھ ایشان را وارد صحنھ فقھ  ، مرحوم امام فقط چند شاگرد منظومھ و اسفار داشتند

بسیاری از افراد مواجھ  با مخالفت ھا و استھزاءو اصول کردیم و بھ افراد معرفی می کردیم و در این رابطھ 
 ]۳٦٤[خاطرات آیت ا... منتظري،ص»شدیم.

االصول را مباحثھ مي كرده ، بھ مدت ھفت سال جمعاً ھفت ھشت  ةیني مطالب مندرج در جلد دوم كفایھنگامي كھ خم
نفر در جلسات ایشان شركت كردند ، ولي ھمین كھ مباحثھ جلد اول را شروع كرد، ناگھان جلسات درس ایشان شلوغ شد 

و دادن شھریھ  و تعداد طلبھ ھا بھ پانصد ششصد رسید! چرا...؟  ایشان نھ تنھا بھ ناگھان از منبعي نامرئي پولدار شدند
بھ طلبھ ھا را شروع كردند بلكھ ناگھان بھ صورت یك روحاني نترس و سیاسي ھم درآمدند و با كمال شجاعت و 

در آن زمان خمیني نھ تنھا مرجع تقلید، بلكھ حتي مجتھد نیز نبوده است تا اطمینان بناي حملھ بھ شاه را نیز نھادند.  
یچ یك از مراجع تقلید وقت نسبت بھ او حسن نظر نداشتھ اند تا وجوه كسي وجوه شرعیھ برایش بفرستد و نیز ھ

مبلغ ھنگفت شھریھ ماھانھ براي پانصد ششصد نفر طلبھ از  و مشخص نیست كھ یھ در اختیار ایشان قرار دھندشرع
  كجا تأمین مي شده است...؟

سنت ھزار و چھارصد سالھ تشیع ، كھ بنا بر  آیت ا... بروجردي ، مرجع عام و بي رقیب شیعھ در آن دوره ،
، زیر بار بدعت  حكومت را متعلق بھ امام معصوم دانستھ و با دخالت روحانیون در سیاست مخالف بود

بعد از « علي دواني مي نویسد: ھا و ماجراجویي ھاي سیاسي خمیني نرفتھ و این منجر بھ منزوي شدن خمیني گردید. 
ي با خمیني) امام خمیني ھم لب فرو بست و گوشھ گیري انتخاب كرد. اگر درسي این ماجرا (مخالفت آیت ا... بروجرد

مي گفت در خانھ بود و اگر در جایي مجلسي بود كمتر شركت مي كرد. در بیرون ھم كمتر كسي ایشان را مي دید. بھ 
الم تشیع آیت ا... [علي دواني، زندگاني زعیم بزرگ ع » عبارت دیگر آن ھمھ شور و احساسات یكباره فروكش نمود.

 موھبتي بزرگ براي خمیني بود و راه او را كامالً باز نمود. یفوت آیت ا... بروجرد]  ۳۱۲-۳۱۳بروجردي،ص

خمیني نھ تنھا از ھیچ یك از مجتھدان سابق داراي اجازه اجتھاد نبوده  بلكھ حتي فاقد مقبولیت (از   عدم مقبولیت: -۳
شروط اصلي مرجعیت) بوده است. بھ موجب رسم حوزه ھاي مذھبي ، زماني كھ یك مرجع تقلید وفات مي یابد ، اجتماع 

یداي مرجعیت مي باشد، بھ منزلھ نوعي بیعت با وي مقلدان مرجع متوفي و سایر مردم در خانھ آیت ا... دیگري كھ كاند
تشخیص داده و بھ عنوان مرجع تقلید  اعلم و اعدلبھ شمار مي رود و مھمترین نشانھ است داّل بر این كھ مردم او را 

در خاطرات خود در مورد تعیین مرجعیت تقلید پس از فوت آیت ا...  یانتخاب نموده اند. حسینعلي منتظرخود 
پس از درگذشت آیت ا... بروجردي ، مرجعیت از حالت تمركز خود خارج شد و میان چند نفر « مي نویسد:  بروجردي

از علما پخش گردید. در آن زمان كساني كھ در قم مطرح بودند آیت ا... گلپایگاني و آیت ا... شریعتمداري و آیت ا... 
ظر داشتند. ما نظرمان بھ مرجعیت ایشان بود... یادم مرعشي نجفي بودند ولي بسیاري از خواص بھ آیت ا... خمیني ن

ھست در ھمان وقت من رفتم منزل آقاي گلپایگاني. منزل ایشان در بازارچھ بود. مردم زیادي آنجا اجتماع كرده بودند و 
و  جات زیادي آوردند براي فاتحھ آیت ا... بروجردي. كوچھ ھا پر از جمعیت بود و با تشریفات ایشان را با دستھ

ولي شب ھمان روز من رفتھ بودم منزل آیت ا... خمیني. نماز مغرب و عشاء را اسكورت ایشان را آوردند در مجلس. 
با ایشان خواندم و حدود یك ساعت و نیم نشستیم با ایشان درد دل كردیم و راجع بھ فوت آیت ا... بروجردي و مسائل 

[خاطرات آیت ا... حسینعلي منتظري،   ».آنجا سر بزندحتي یك نفر نیامد  آن روز با ایشان صحبت كردیم ،
 ،شركت كتاب]۹۲ص

16 
 



 یخمین یبرا یكسب درجھ اجتھاد التماس

مطلبی بی  [کھ البتھ و بازداشت خمیني و شایعاتی مبنی بر احتمال اعدام وي ٤۲خرداد  ۱٥پس از شورش و آشوب  
نزدیكانش بھ   ]نبود ویآشکارا  تحت حمایت دولت انگلستان بوده و شاه  قادر بھ برخورد شایستھ با  زیرا او اساس بود

مظفر بقایي متوسل شدند تا چاره اي بیاندیشد. بھ بقایي گفتھ شد كھ خمیني از پنج آیت ا... العظمي (از آیت ا... حائري تا 
داد كھ ابتدا آن اجازه نامھ ھا در یك جزوه كوچك چاپ و منتشر  آیت ا... بروجردي) اجازه اجتھاد دارد. بقایي پیشنھاد

شود و سپس بھ سبب شھرت و محبوبیتي كھ خمیني بھ سبب مخالفت با شاه كسب كرده وي بھ عنوان مرجع تقلید معرفي 
  اجازه اجتھاد نداشتھ است! یالعظمای از ھیچ آیت هللا یاما در ھنگام اجراي این طرح، معلوم  شد كھ خمینگردد. 

طرفداران خمیني بھ سركردگي حسینعلي منتظري باالخره با تالش فراوان و التماس موفق شدند از دو نفر از  مراجع 
من متن تلگرافی « منتظری می نویسد: تقلید قم از جملھ آیت ا... شریعتمداري و آیت ا... مرعشي تأیید مرجعیت بگیرند. 

ا... و مرجع عالیقدر تقلید نام برده بودم، یکی از آقایان گفت: ایشان کھ مرجع  قای خمینی بھ عنوان آیترا خواندم کھ از آ
اما مراجعي »  کنم  پس ایشان مرجع تقلید است! کند؟  گفتم من از ایشان تقلید می تقلید نیست ، چھ کسی از ایشان تقلید می

ز دیگران محسوب مي شده (و پس از فوت آیت ا... بروجردي، مردم چون آیت ا... سید محمدرضا گلپایگاني كھ باالتر ا
وي را براي اقامھ نماز وي برده بودند) و آیت ا... سید احمد خوانساري (استاِد خمیني) حاضر بھ تأیید مرجعیت خمیني 

قائم مقامي  [حسینعلی منتظري كھ از وي بھ عنوان ایدئولوگ معاصر نظریھ والیت فقیھ یاد مي شود بھ پستنشدند. 
خمیني رسید ، اما بھ سبب ظلم ھا و خرابکاری ھا زبان بھ انتقاد گشود و بھ ھمین سبب مبغوض گشتھ و از قائم مقامي 
 خلع گردید. وي بھ خطاي اجتھادي خود درباره نظریھ والیت فقیھ اعتراف كرده و از اقدامات خود ابراز پشیماني نمود.]

لتماسي مبني بر اجتھاد و مرجعیت خمیني ، سرلشگر حسن پاكروان آنھا را نزد شاه پس از صدور این تأییدنامھ ھاي ا
برد و در طي مذاكراتي ، موجبات آزادي خمیني را فراھم آورد. وي كھ پیش از آن موجبات انتقال خمیني از زندان بھ 

ر جھت تأمین وسائل رفاه و خانھ مرفھي در قیطریھ را فراھم ساختھ و در تمام مدت بازداشت وي حداكثر كوشش را د
فروردین  ۲۲آسایش او بھ عمل آورده بود ، پس از انقالب پاداش خدمات خود را بھ تمامي دریافت كرد یعني در تاریخ 

با سفر بھ  ٤۲کھ برای نجات خمینی بعد از غائلھ خرداد بھ دستور خمیني اعدام گردید! آیت ا... شریعتمداري نیز  ۱۳٥۸
مزد خود را بھ تمامی دریافت كرد. وي بھ سبب مخالفت با اصل والیت ان مرجع معرفی کرده بود تھران وی را بھ عنو

مورد توھین و ، مطلقھ فقیھ قرباني یك توطئھ شوم گردید و بھ اتھام آگاھي از كودتا علیھ نظام ، سلب مرجعیت شده 
رود طبیب بھ خانھ وي داده نمي شد از ضرب و شتم قرار گرفتھ و در حصر خانگي در حالي كھ بیمار بود و اجازه و

دنیا رفت. آیت ا... منتظري در خاطرات خود از منبعي موثق جریان ریختن مواد منفجره در چاھي در نزدیكي اقامتگاه 
خمیني و كودتا علیھ نظام را توطئھ اي براي برخورد شدید با آیت ا... شریعتمداري عنوان مي كند. آیت ا... شریعتمداري 

ھا مقلد در ایران و خارج از ایران داشت و مخالفتش با والیت مطلقھ فقیھ براي خمیني قابل تحمل نبود. منتظري كھ میلیون
زماني شخص دوم نظام پس از خمیني بوده است مي گوید كھ اطالع موثق دارد كھ احمد خمیني در زندان بھ دیدار قطب 

تلویزیون اقرار كند كھ قصد قتل امام و كودتا بھ نفع آیت ا...  زاده رفتھ و بھ او گفتھ است كھ براي مصلحت نظام در
شریعتمداري را داشتھ است ، و بعد امام او را عفو مي كند. وي مطابق توصیھ احمد خمیني عمل كرد اما سپس اعدام 

رد اھانت قرار گردید! آیت ا... منتظري كھ بیشترین نقش را در ماجرای تأییدنامھ ھای التماسی ایفا كرده بود نیز مو
در كرمان بازداشت و بھ  ۱۳٦٥گرفت و از قائم مقامي خلع گردید. دكتر مظفر بقایي نیز كھ مبتال بھ دیابت بود در سال 

بھ راستی چرا خمینی اصرار داشت تا با ھرکھ با او نیکی کرده بود این تھران اعزام شد و تحت شكنجھ قرار گرفت. 
ھنگامي كھ در اثر پیگیري شاكیان ، پرونده اي در مراجع « مرتضی پسندیده:  بنا بر اظھاراتگونھ معاملھ کند؟ 

انتظامي و قانوني براي خمینی تشكیل مي شد، ھمواره با نفوذ صدراالشراف كھ بعدھا بھ وزارت دادگستري و ریاست 
دمھ زد و حتي دستور داد مجلس سنا رسید نجات مي یافت ، اما پس از این كھ بھ قدرت رسید تا توانست بھ نوادگان او ص

دكتر جواد صدر و پسر و عروسش را بھ زندان افكنده و حد بزنند زیرا نمي خواست كسي بداند یا باور كند كھ خانواده 
اجازه نمی داد کھ  الوھیت [بطوری کھ اشاره خواھد شد]کبر و غرور این مدعی » ما مدتي جیره خوار آنان بوده است.

نسبت بھ خود تحمل نماید و اگر کسی بھ او کمکی می کرد ، می باید با معدوم ساختن وی ،  بتواند لطف و منت کسی را
  صورت مسألھ را پاک نماید!
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 ۱٥حوزهبزرگان خمینی علیھ ھای شورش 

...شدت عالقھ امام بھ فلسفھ و عرفان بر حوزویان فلسفھ ستیز پوشیده نبود.   از شبھات حکمی زاده تا فلسفھ ستیزان:-۱
این در حالی بود کھ درس فلسفھ امام خمینی چندان علنی نبود و بھ طور خصوصی و کامالً محدود برگزار می شد. تنھا 

د. اما مباحث جنجالی فلسفھ و طلبھ ھایی مجاز بھ شرکت در این درس بودند کھ امام خمینی بھ آنھا اذن حضور داده باش
عرفان اسالمی بھ ایجاد چالش ھای جدی در میان حوزویان انجامید. یکی از علمای قم حکم تکفیر امام خمینی را صادر 
کرد و طلبھ ھای ضد فلسفھ نیز معاشرت با امام و خانواده اش را تحریم کردند. آیت ا... عزالدین زنجانی اینگونھ بھ یاد 

سی کھ امام را تکفیر کرد و کارش در حوزه قم صدا کرد، یکی از علمای زنجان بود. وی در محلھ سیدان ک« می آورد: 
قم ساکن بود و من از او کھ علت را پرسیدم دستم را گرفت و گفت: این شخص می گوید دست تو خداست! این بھ خاطر 

شاید خیلی ھا قضیھ مشھور پیشنھاد   ۱٦»تصور غلطی بود کھ از بحث فلسفی وحدت وجود برای او حاصل شده بود.
یک روحانی مقدس را مبنی بر آب کشیدن کوزه ای کھ مرحوم مصطفی خمینی از آن آب نوشیده بود شنیده اند. این 
روحانی با این تفکر کھ فرزند امام نیز بھ دلیل اعتقادات فلسفی پدرش نجس است ، دستور آب کشیدن کوزه را داده 

س فلسفھ امام ، دعواھا بر سر اندیشھ ھای فلسفی عرفانی ایشان فروکش کرد... بعدھا آیت ا... بود... با تعطیلی در
خمینی در پیام منشور روحانیت برای خواص [ العظمی بروجردی ھم با تدریس علنی و گسترده فلسفھ مخالفت کرد.

اى آب نوشید. كوزه  ، مرحوم مصطفى از كوزه در مدرسھ فیضیھ فرزند خردسالم« انقالب بھ این جریان اشاره می کند: 
ھا ،  یافت، وضع روحانیت و حوزه گفتم. تردیدى ندارم اگر ھمین روند ادامھ مى را آب كشیدند چرا كھ من فلسفھ مى

ھا را حفظ  شد كھ خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نھاد و كیان و مجد واقعى حوزه وضع كلیساھاى قرون وسطى مى
ا حاکمیت سیاسی روحانیت بیشتر بھ کلیساھای قرون وسطی شباھت دارد یا پایبندی بھ سنت دیرین عدم آی» نمود!!

ضمناً سبب آب کشیدن کوزه فراتر از مسألھ تدریس فلسفھ بود زیرا خمینی در حوزه علمیھ بھ "کمونیست"  حاکمیت آن؟!
فلسفھ یونان قدیم و آراي حكماي ایشان از عمدتاً  آن ریشھ ھاي(كھ باید خاطرنشان ساخت کھ فلسفھ ھمچنین  مشھور بود!

بھ عنوان نمونھ در كتاب مستدرك  .مورد مذمت امامان شیعھ قرار گرفتھ است و از پرداختن بھ آن نھی فرموده انداست) 
شریرترین خلق و علمایشان  «در حدیثي درباره مردم آخرالزمان مي فرمایند: (ع)  امام حسن عسکریالوسائل ، 

 ]»بھ فلسفھ و تصّوف تمایل دارند. و در زمین ھستندخدا 

: امام و دوستانش از ھمان اوایل ورود آیت ا... العظمی بروجردی بھ قم ، ایشان را بھ مخالفان طرح اصالح حوزه -۲
پیگیری طرح اصالح حوزه ترغیب کردند.اما طولی نکشید کھ ھمھ رشتھ ھای اصالح طلبان حوزه پنبھ شد و زعیم 

ن روزگار بوده است در این حوزه قم بھ این تالش ھا بدبین گشت. مرحوم حجت االسالم علی دوانی کھ از طالب فعال آ
باره نوشتھ کھ پس از عقب نشینی آیت ا... بروجردی ، امام خمینی بھ ھمراه مرحوم آیت ا... شیخ مرتضی حائری یزدی 
و دیگر اعضای ھیأت مصلحین حوزه نزد وی می روند تا علت را جویا شوند. در خالل مذاکرات، ناگھان آیت ا... 

انم کھ می خواھید اصالح کنید؟! آقا مرتضی حائری با عصبانیت می گوید آقا یعنی ما از کجا بد« بروجردی می گوید:
مفسد ھستیم؟! پدر من حوزه ای بھ آن خوبی تشکیل داد و ما مفسد ھستیم؟! این را می گوید و عمامھ اش را بھ زمین می 

یش را کھ در دست داشتھ بھ دیوار می روح ا... خمینی ھم استکان چازند. با دخالت یکی از اطرافیان آقای بروجردی ، 
و ھمھ  آقای بروجردی بلند می شود بھ اندرون می رود. آنھا ھم برخاستھ از خانھ خارج می شوندکوبد کھ می شکند. 

پس از این واقعھ ، امام خمینی برای ھمیشھ ارتباطش را با بیت آیت ا... بروجردی   ۱۷»چیز بھ حال اول باقی می ماند.
  ۱۸سکوت پیشھ نمود.محدود کرد و 

 mousavibojnordi.blogfa.com :، سیدعلي موسوي بجنوردي "و مخالفان حوزوی اش امام خمینی"نوشتاراز  -۱٥

 گفتگوی دکتر عبدا... نصری با آیت ا... عزالدین زنجانی در شبکھ چھار (برنامھ دیدار با فرزانگان) -۱٦
 ۳۱۰زندگانی آیت ا... بروجردی ، علی دوانی ، ص  -۱۷
 ۸۷خاطرات دکتر مھدی حائری یزدی ، بھ کوشش حبیب الجوردی ، ص  -۱۸
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، مرجعیت در ۱۳۴۰پس از درگذشت آیت ا... العظمی بروجردی در فروردین سال   کار فرھنگی یا مبارزه سیاسی؟ -۳
سنت گرایان حوزه تحت مرجعیت آیت ا... سید محمد رضا گلپایگانی در آمدند و بھ قم بین سھ قطب این حوزه تقسیم شد. 

یشان حوزه نیز از مرجعیت دو تن از استادان عالی حوزه حمایت می کردند. گروھی حرکت آرام خود ادامھ دادند. نواند
کھ چندان با حکومت پھلوی سر ستیز نداشتند و کار فرھنگی را ترجیح می دادند ، مرجعیت آیت ا... سید کاظم 

تند. گروه دیگر نیز کھ را بھ راه انداخ "دارالتبلیغ اسالمی"شریعتمداری را پشتیبانی می کردند و مؤسسھ ای بھ نام 
خواھان مبارزه جدی با حکومت پھلوی و اولویت کار سیاسی بودند ، با انحرافی دانستن تشکیالت دارالتبلیغ ، گرد 

حامیان امام خمینی از ھمان زمان ،  امام خمینی جمع شدند و رقابتی طوالنی و دشوار با دو گروه دیگر را آغاز کردند.
نام گرفت و دربرگیرنده استادان و  "جامعھ مدرسین حوزه علمیھ قم"و بعدھا  "ھیأت مدرسین"کھ تشکیالتی را بنا نھادند 

آیت ا...  ۱۳۶۱روحانیون برجستھ و مھمی بود کھ افکار انقالبی امام را پذیرفتھ بودند. ھمین تشکل بود کھ در سال 
، گروه بندی حوزه را وارد مرحلھ جدی تری مخالفت امام خمینی با دارالتبلیغ شریعتمداری را از مرجعیت خلع کرد. 

کرد و واکنش ھایی را در پی داشت. مرحوم آیت ا... احمدی میانجی از مؤسسین جامعھ مدرسین بھ یاد می آورد کھ 
وقتی مخالفت امام با تشکیالت دارالتبلیغ را برای مرحوم آیت ا... العظمی سید ھادی میالنی در مشھد بازگو کرده بود، 

در این میان عالمھ طباطبایی بھ   ۱۹مرجع تقلید شنیده کھ: آقای خمینی بھ کار آقای شریعتمداری چھ کار دارد؟از این 
دلیل روابط حسنھ اش با حضرات آیات امام خمینی و شریعتمداری سعی فراوانی داشت تا این اختالفات فروکش کند. وی 

در خصوص اختالفات « ه تالش ھایش گزارشی داده است: در نامھ ای کھ بھ آیت ا... العظمی میالنی نوشتھ، دربار
مربوط بھ دارالتبلیغ باید عرض کرد کھ این مسألھ یکی از مسائل بغرنج این حوزه قرار گرفتھ و تاکنون راه حلی حقیقی 

و  تھ اندبرایش پیدا نشده است و کسان زیادی کھ بھ منظور جمع کلمھ با آقایان وارد مذاکره شده اند با شکست مواجھ گش
 اغلب واردین ، صورتاً ھم اگر نباشد معنیاً با آقای شریعتمداری موافقند و حجت آقای خمینی را قانع کننده نمی دانند.

ش را مرھون آیت ا... شریعتمداری است با ھمردیف دانستن خود با ساختگي ا می بینیم کھ چگونھ خمینی کھ مرجعیت[
دلیل اصلي مخالفت خمیني با دارالتبلیغ این بود كھ وي بھ سبب  ضمناً  برخاستھ است!! ویاو، بھ رقابت و مخالفت با 

، با ھر دو آقا  ھفتھ گذشتھ آقای انگجی قم مشرف شده] .سیاسي اش ، مایل بود تا ھمھ حول او گرد آیند و اھداف اغراض
چار تاکنون بھ عرض عالی رسانیده اند. این مالقات کرد کھ در بعضی از آنھا بنده نیز شرکت داشتم. بھ جایی نرسید و نا

مدت کھ بنده مراجعت کرده ام جز یک مباحثھ بھ ھیچ کاری نرسیده ام ، بھ طور مداوم منزل ما تردد است. چند مرتبھ تا 
جع کنون با آقایان مالقات و مذاکره کرده ام ، نتیجھ ای نبخشید... عده یی از ھواخواھان ھر یک از آقایان می خواھند مر

خود را رئیس منحصر بھ فرد قرار دھند و در این راه از ھیچ گونھ تحریک و دسیسھ و ایجاد اختالف فروگذاری نمی 
شاید مھم ترین جلوه تضاد و تقابل جریان ھای حامی امام خمینی با مرحوم آیت ا... شریعتمداری در دیدار   ۲۰»کنند.

  ۲۱کھ ھر دو نفر آن را روایت کرده اند. شریعتمداری نمود یافتپرچالش آقایان منتظری و ھاشمی رفسنجانی با آقای 

جبھھ ھای جدیدتری در برابر با تبعید امام خمینی بھ ترکیھ و سپس عزیمت ایشان بھ عراق ،  قم در برابر نجف: -٤
خمینی مرحوم حجت االسالم سید احمد منش عملی ایشان گشوده شد و حوزه نجف نیز بھ جمع منتقدان افزوده گشت... 

فشار افکار عمومی و اعتراضات مردم « نیز درباره دالیل موافقت حکومت پھلوی با عزیمت امام بھ نجف نوشتھ است:
و علما، مشکالت دولت ترکیھ در نگھداری و و کنترل فعالیت ھای امام با توجھ بھ جو مشابھ ایران و ترکیھ و از این دو 

ای حوزه آن دیار از جملھ عوامل اصلی تبعید بودند. رژیم می پنداشت مھم تر وضع نجف و سکون و رکود حاکم بر فض
کھ با تبعید امام بھ عراق...  بدون نیاز بھ مراقبت ھای مستقیم ، وضعیت حوزه نجف مانع طبیعی و مھم برای محدود 

تلخی یاد کرده کردن فعالیت امام می باشد... امام خمینی خود در آثارش از سختی ھای شرایط حوزه نجف بارھا بھ 
سید احمد خمینی در دیگر نوشتھ ھا و سخنان خود از فضای سنگینی کھ در نجف وجود داشت سخن گفتھ است:  ۲۲»اند.

 ۲۳۰خاطرات مرحوم آیت ا... احمدی میانجی ، بھ کوشش مرکز اسناد انقالب اسالمی ، ص -۱۹
 مجموعھ اسناد و نامھ ھای مرحوم آیت ا... العظمی میالنی بھ کوشش فرزند وی -۲۰
 ۲۵۴، ص ۱و نیز خاطرات آیت ا... منتظری ، جلد  ۱۸۸، ص۱لدھاشمی رفسنجانی ، دوران مبارزه ، ج -۲۱
مقدمھ ، نشر مؤسسھ تنظیم و  ۳۱، مقدمھ از احمد خمینی، ص ۱کوثر (مجموعھ سخنرانی ھای امام خمینی) ، جلد -۲۲

 نشر آثار امام خمینی
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دادند... آنھا کتاب ھا و اعالمیھ ھای امام را کھ با ھزاران  ةتارک الصالمقدس نمایان متحجر در نجف بھ امام نسبت  «
بصره و شھرھای عراق و ایران، توسط افراد نفوذی و ظاھرالصالح می گرفتند  مشکل تھیھ می شد بھ بھانھ توزیع در

شاید این جملھ امام در این زمینھ گویاترین باشد کھ در لحظھ ترک نجف و داخل چاه یا رودخانھ ھا می ریختند... 
تالش ھای منتقدان و مخالفان امام در نجف بھ   ۲۳»اھل اینجا چھ کشیدم؟!  خدا می داند در این مدت از دست« فرمود: 

ھمین محدود نشد و عالوه بر نادیده گرفتن ایشان از سوی برخی ، اقداماتی نیز برای از رونق افتادن درس خارج امام 
کھ از اعضای اصلی حلقھ نزدیکان و شاگردان مھم  –در نجف در جریان بود. مرحوم آیت ا... سید عباس خاتم یزدی 

از مرحوم آیت ا... سید محمد روحانی بھ عنوان شاخص ترین کسانی یاد می کند کھ تالش ھای او  –در نجف بود امام 
فضای رقابتی حوزه ھای علمیھ عراق (نجف و  ۲٤برای کاھش تعداد طالب شرکت کننده در درس امام مؤثر واقع شد.

ان با برخوردھای محترمانھ ای کھ با دیگر بزرگان و ایش ۲٥کربال) تا حدودی توانست حاشیھ امنی برای امام ایجاد کند
عراق داشت ، مانع از تشدید اختالفات می شد. با این حال تحریکات رژیم شاه از یک سو و تندروی ھای برخی از 

جعل سند علیھ مرحوم ایت طالب انقالبی حامی امام سبب می شد کھ گاھی تنش ھایی در سطوح عالی حوزه پیش آید. 
 –کھ از برجستھ ترین شاگردان مرحوم آیت ا... العظمی خویی و از علمای برجستھ نجف بود  –حمد روحانی ا... سید م

بھ منظور وابستھ جلوه دادن وی بھ رژیم پھلوی ، یکی از اقدامات غیر اصولی و تندورانھ برخی طالب انقالبی بود کھ 
با درگذشت آیت ا... العظمی حکیم کھ او ھم چندان   ۲٦ود.بر تیرگی روابط جریان انقالبی حامی امام با بزرگان نجف افز

تالش ھا برای تثبیت مرجعیت امام خمینی و آیت ا... العظمی سید   ۲۷گرایشی بھ منش سیاسی امام خمینی نداشت
ابوالقاسم خویی منجر بھ شکل گیری رقابتی سنگین در نجف شد. گرایش برخی از بزرگان و فعاالن حوزوی آن 

ن آیت ا... سید محمد باقر صدر و امام موسی صدر بھ سمت آیت ا... خویی ، باز ھم بر مرزبندی ھا روزگار ھمچو
از سوی دیگر با  افزود و با وجود تالش ھای امام در جھت تلطیف اوضاع ، خود بھ خود بر اختالفات افزوده می شد.

و سیاست گریز نجف زاویھ ھای ، علمای محتاط ۱۳۵۷و  ۱۳۵۶تشدید فعالیت ھای سیاسی امام در سال ھای 
بیشتری با امام پیدا می کردند و تالش ھای معتمدینی چون مرحوم شیخ نصرا... خلخالی ھم سودی نداشت... قوی 
ترین جریان ھای نجف کھ آیت ا... العظمی خویی و آیت ا... شیخ حسین حلی آنھا را نمایندگی می کردند، با امام از 

می بینیم کھ چگونھ [  اسی سازگاری چندانی نداشتند و امام نیز متقابالً منتقد آنھا بود.نظر مبانی فقھی و رفتار سی
خود را در نجف رونمایی  "والیت فقیھ [بدعت] مبانی" کتابمباحث علمای شیعھ با تفکرات وی مخالف بوده اند. خمینی 

 توان، علما  اوباش از میان معممان گرد او بھ سبب ازدحام اراذل و ، اماکرده بود کھ بھ خاطر آن مستوجب تکفیر بود 
و بدعت  ایدئولوژیبرخورد شایستھ با او را نداشتند. خمینی در پیام منشور روحانیت درباره مخالفت روحانیت سنتی با 

شنیدى كھ شاه  خواستى بگویى شاه خائن است ، بالفاصلھ جواب مى در شروع مبارزات اسالمى اگر مى«  خود می گوید:
ھای دیگران نخورده  دلی كھ پدر پیرتان از این دستھ متحجر خورده است ھرگز از فشارھا و سختی است... خونشیعھ 

است. وقتى شعار جدایى دین از سیاست جا افتاد و فقاھت در منطق ناآگاھان غرق شدن در احكام فردى و عبادى شد و 
شاه « و در سیاست و حكومت دخالت نماید... ترویج تفكر  قھراً فقیھ ھم مجاز نبود كھ از این دایره و حصار بیرون رود

توان در مقابل توپ و تانك ایستاد و اینكھ ما مكلف بھ جھاد و مبارزه نیستیم و  و یا با گوشت و پوست نمى» سایھ خداست
امام زمان كننده حكومت قبل از ظھور   تر ، شعار گمراه دھد و از ھمھ شكننده یا جواب خون مقتولین را چھ كسى مى

شد با نصیحت و مبارزه منفى و  دیگر ، مشكالت بزرگ و جانفرسایى بودند كھ نمى» إن قُلت« باطل است و ھزاران 
اش را آماده نمود(!) علما و  وسیلھ تبلیغات جلوى آنھا را گرفت؛ تنھا راه حل ، مبارزه و ایثار خون بود كھ خداوند

شد آماده نمودند و بھ مسلخ عشق  ر تیر زھرآگینى كھ بھ طرف اسالم شلیك مىروحانیت متعھد سینھ را براى مقابلھ با ھ
ھا متوسل شدند  اى نباشد. ایادى پنھان و آشكار آمریكا و شاه بھ شایعات و تھمت آمدند...در آن زمان روزى نبود كھ حادثھ

دادند. واقعاً  بھ افرادى كھ ھدایت مبارزه را بھ عھده داشتند مى و كمونیست و عامل انگلیس ةتارك الصالحتى نسبت 

   ۳۴۷الی  ۳۴۵، صص ۱مجموعھ آثار یادگار امام ، جلد -۲۳
 ۸۲خاطرات آیت ا... خاتم یزدی ، ص  -۲٤
 ۱۷۵الی  ۱۶۹ھمان ، صص  -۲٥
 ۹۲۲و ۹۲۱، ۳نھضت امام خمینی ، نوشتھ حمید روحانی ، جلد  -۲٦
 ۹۴خاطرات آیت ا... خاتم یزدی ، ص  -۲۷
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گریست... ھمھ اینھا نتیجھ نفوذ بیگانگان در جایگاه و در فرھنگ  در تنھایى و اسارت خون مى (!)روحانیت اصیل
 ])۲۸۲، ص: ۲۱ صحیفھ امام ، جلد»(و برخورد واقعى ھم با این خطرات بسیار مشكل و پیچیده است. (!)ھاست حوزه

آیت ا... خاتم یزدی بھ یاد می آورد کھ امام تنھا دو بار از مراجع نجف علناً گالیھ کرد و ھر دو بار نیز گالیھ وی  
بین جریان وابستھ بھ شھید آیت ا... سید محمد باقر صدر کھ بھ حزب الدعوه مشھور بود  ۲۸متوجھ آیت ا... خویی بود.

و حتی ده سال پیش در جریان انتصاب آیت ا...  جود داشت کھ ھنوز ھم پابرجاستبا حامیان امام خمینی نیز اختالفاتی و
ھاشمی شاھرودی بھ ریاست قوه قضائیھ این اختالفات سر باز کرد و آیت ا... یوسف صانعی و حجت االسالم محتشمی 

در خاطرات انتقاد کردند. پور علناً با این انتخاب بھ دلیل حضور فعال آیت ا... ھاشمی شاھرودی در حلقھ حزب الدعوه 
علی اکبر محتشمی پور کھ از طالب انقالبی عصر حضور امام در نجف بوده است ، می توان شواھد فراوانی از این 

دیگر مشکل طالب انقالبی حامی امام در نجف با جریان وابستھ بھ آیت ا... سید محمد شیرازی   اختالفات را پیدا کرد.
ی کھ مرحوم آیت ا... شیرازی ھنگام ورود امام بھ کربال استقبال بسیار خوبی از ایشان بھ با وجودو کربالیی ھا بود. 

عمل آورد ، اما پس از رحلت آیت ا... العظمی حکیم و طرح مرجعیت آیت ا... شیرازی از سوی کربالیی ھا این روابط 
د و تبعات آن تا بعد از پیروزی انقالب تیره و سرد شد... اما دامنھ این سردی و تیرگی بھ انقالبی ھای نجف ھم رسی

اسالمی ایران ھم ادامھ داشت و ھنوز ھم این تنش ھا پابرجاست. امام در دوران اقامت در نجف فقط با نجفی ھا رو بھ 
رو نبود ، بلکھ حوادث ایران و اختالفات باسابقھ دوره حضور ایشان در قم ھنوز ھم پیامدھای خود را در داخل و خارج 

شان می داد. در این دوران دو مسألھ جنجالی کتاب شھید جاوید و آثار دکتر شریعتی توانستھ بود اختالفات جدی کشور ن
میان طیف حامی امام با دیگر علمای قم ایجاد کند. نویسنده کتاب شھید جاوید از حامیان و شاگردان مھم امام بود و این 

صالحی نجف آبادی ، نویسنده این کتاب ، با چشم پوشی از [داشت.  کتاب نیز نزدیکی فکری زیادی با اندیشھ ھای امام
تمامی اخبار و احادیث متقن از پیامبر (ص) درباره شھادت امام حسین (ع) در کربال ، مدعی شده کھ امام حسین (ع) 

این نوع  تشکیل حکومت بھ سوی کوفھ حرکت نمودند! البتھ تالش برای بدون آگاھی از سرنوشتشان ، تنھا بھ منظور
دکتر شریعتی نیز توانستھ بود با درخشش خود  ] تفکر وی تعجب انگیز نیست زیرا نظر استادش خمینی نیز ھمین بود.

بسیاری از طالب انقالبی حامی امام را جذب کند. ولی امام کھ از عواقب ھرگونھ موضع گیری بھ سود یا زیان این دو 
خود را بیان می کرد ، اما از ھرگونھ حمایت یا محکومیت علنی پرھیز کرد و نویسنده آگاه بود ، اگرچھ تلویحاً مواضع 

پرواضح بود کھ ھرگونھ حمایت امام از دکتر شریعتی یا آیت ا...  ۲۹ نشان داد کھ بھ خوبی از تدبیر اوضاع برمی آید.
را بر انقالبیون دشوارتر صالحی نجف آبادی می توانست شدیدترین شکاف ھا را در حوزه ھای علمیھ ایجاد کرده و کار 

    ].علناً دفاع کرده بود "شھید جاوید"نویسنده اینجا یا اطالع کافی ندارد و یا مغرضانھ می گوید.خمینی از کتاب [کند. 
سالھ حضور امام در نجف پایان  ۱۳با خروج امام از عراق و عزیمت ایشان بھ پاریس، آثار مرزبندی ھای دوران 

حامیان آیت ا... خویی و آیت ا... شیرازی در کنار حامیان نیافت و با ابعاد دیگری بھ ایران و حکومت جدید منتقل شد. 
اد ایدئولوژي [براي آگاھي از میزان تض امام حفظ کردند... آیت ا... شریعتمداری مرزبندی خود را با اندیشھ ھای

  را مطالعھ نمایید.] "حکومت فقیھان یھا آسیب"بزرگ تشیع ، تیتر  خمیني با تفكر علمای

 

 

 

 ۱۳۷خاطرات آیت ا... خاتم ، ص  -۲۸
باید خاطرنشان ساخت کھ تیراژ کتابھای علی شریعتی در دوره صدارت شریف امامی بھ یک میلیون رسید و این  - ۲۹

کھ خمیرمایھ انقالب را تشکیل داد. شریعتی حرف نو می زد و خمینی کھ خود نیز حرفی نو از نوع دیگر داشت  آثار بود
بدعت گذاری آینده خود می دانست ھیچ گاه با وی مخالفت نکرد. پس از استفاده از   سنت شکنی را زمینھ سازھر نوع و 

حدود یک سال پیش از ب تز "اسالم منھاي روحانیت" بود كھ صاحآثار شریعتی در انگیزش جوانان برای انقالب ، او 
 پیروزی انقالب در لندن کشتھ شد زیرا یکی از موانع جدی بر سر راه حکومت روحانیت بھ شمار می رفت. 
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 بھ سران متصوفھ خمینی تعلق خاطر

درصد منطبق بر نظرات ابن  ۹۸ در آثارش ، و آراء و نظرات خمیني ابن عربی بود الدین محیان سرسپردگخمینی از 
بوده کھ در فصوص الحکم خود می  ملحدیک صوفی زندیق و  ، مشھور بھ "محي الدین" بن عربیبوبكر ا .عربي است

اعتقادات ابن عربي درباره خداوند بسیار نزدیك است بھ  "من در مکاشفھ ، شیعیان را بھ صورت خوک دیدم."نویسد: 
صوفیھ کھ  بھ او بي تأثیر نبوده باشد. خاطرنشان مي سازدنسبت اعتقادات مذھب ھندو و شاید این امر در ارادت خمیني 

یوي [چنان كھ حكام و سالطین مدعي مقام دنکھ منكر والیت امامان آل محمد (ص) و مدعی مقام معنوی ایشان ھستند 
سران صوفیھ از سوي خلفاي عباسي براي مخالفت با  رسماً مورد لعن امامان معصوم قرار گرفتھ اند.امامان ھستند] 

و  طانشی يخلفا ان كھكاربھ این فریب « فرمود:درباره آنھا  (ع) امام ھاديامامان آل محمد (ص) حمایت مي شدند. 
زنده داري مي كنند  و شب تن پروريد مي كنند براي زھ آنھا اظھار. نكنید عتناا ندھست دین ھايستونتخریب كنندگان 

 برايهللا نمي گویند مگر  را براي پاالن نھادن. الالھ اّال  نيچارپایا كشند تا رام كنندگرسنگي مي  و ارپایانچ صیدبراي 
 سخن مي گویندبا مردم . اننادان مگر براي پركردن ظرف ھاي بزرگ و ربودن دلنمي خورند  اندكمردمان.  فریب

ان رقصیدن و دست زدن ش. اورادندفكنمي ا خود ضاللتدر چاه  نھانان را آرام آرام و ایشخدا و  محبت تظاھر بھاي بر
. جز كم عقالن انآننمي شوند بھ  باورمندو  یھاننمي كنند این فرقھ را مگر سف است و اذكارشان آواز خواندن. پیروي

و بھ زیارت شیطان  ، دبایستبھ قصد دعا و زیارت  شانسر قبر یكي یا بر  ان روداین زپس ھر كس بھ زیارت یكي ا
ده كر یھ و ابوسفیان را یاريیزید و معاو مانند این است كھھ دكنرا یاري  شاني از اییك و ھر كس عبادت بتان رفتھ

      د:فرموامام پاسخ ؟ دنشما معترف باش بھ حق كھ حتي آناني از ایشان د:سؤال كر (ع)امام  یاران یكي ازپس  »باشد.
پست  آنھاکھ  درستیھ د و با ما بھ مخالفت نمي پردازد. بقدم نمي نھما  عقوقراه  دركھ بھ حقوق ما معترف باشد  يكس «

انند مجوس ایشھستند و راه آنان غیر از راه ماست و ھم  از مخالفان ما ھمگيو صوفیھ  ف صوفیھ خواھند بودیترین طوا
ِي بي اعتقاد بھ صوفیان سنسران صوفیھ چون ابن عربی و مولوی ( ، شخمیني و اعوان  ۳۰».این امتي انصار و

وی را بھ مطالعھ آثار  ورباچفگدر نامھ بھ  خمینی احیاء نمودند. در ایرانرا ناس تشیع) دشمنان سرشو  شریعت
گورباچف را بھ مطالعھ آن توصیھ مي كند  ، عربي كھ خمیني حال ببینیم آثار ابن. توصیھ می کندرا مالصد عربی و ابن

چیست؟ بھ عنوان یك نمونھ ، ابن عربي در فصوص الحكم خود درباره گوسالھ پرستي قوم بني اسرائیل در زمان غیبت 
: خشم حضرت موسي بھ حضرت موسي (ع) و خشم شدید آن حضرت پس از بازگشت و آگاھي از این امر ، مي نویسد

یعني چرا  !تنھا یكي از جلوه ھاي خداوند بودمحدود شدن آنھا بھ پرستش  ھ پرستي قوم خود نبود بلكھ بھ سببسالگو سبب
ھ ابن عربي توضیح نمي دھد لبت آنھا تنھا گوسالھ را پرستیده اند ، بلكھ باید ھر چیز كھ چشمشان بر آن افتد را بپرستند!

و دیگر  [از نظر ابن عربی اگر گوسالھ پرستي بني اسرائیل گناه نبود خداوند امر بھ كشتار در میان آنھا كرد؟ كھ چرا
در واقع خدا ھیچ و معتقدان بھ وحدت وجود ، بین خدا و مخلوقاتش اتحاد وجود داشتھ و خدا در مخلوقات حلول دارد. 

كھ  د و از آن رو كھ غیر از خدا ھیچ چیز وجود ندارد پس ھركسچیز نیافریده ، بلکھ اشیاء ھمھ تجلیات ذات خدا ھستن
این لّب كالم  وحدت وجود است کھ اگر خوب در كند در واقع در برابر خدا سجده كرده است!  در برابر بتی سجده می

  "ندارد!خدایی وجود "کھ: نھایتاً خواھد رسید بھ اینو  "ھمھ چیز خداست!"تعمق شود می رسد بھ اینکھ دقت و آن 
ابن عربی   ]می خواند! "خاتم االولیاء"خاطرنشان می سازد کھ ابن عربی کھ بنیانگذار این ایده شیطانی است خود را 

 حماقت و وقاحت را بھ جایی رساند کھ درباره آیھ لعن ابلیس در قرآن پس از تمّرد از امر الھی مبنی بر سجده بر آدم
شد درجھ و مقام است و قھر محبوب از شدت عالقھ است ، زیرا شیطان حاضر ن (ع) گفت: مقصود از این لعن ، ارتقای

(كھ ادعا مي كند بھ او وحي شده!) شرح  "فصوص الحكم"بر كفریات ابن عربي در  خمینيبر غیر خدا سجده کند! 
ابن عربي کافیست!]  بن عربیاوست برای تخطئھ ا پیرو و محب[ھمین قدر کھ خمینی  نوشتھ و آن را تأیید مي كند!
بر من امالء كرده است!" سطر سطر آثار ابن عربي آن را خود مدعي است كھ: "خدا نیز درباره "فتوحات مكیھ" خود 

 عالم نمایانِ  كفر محض است كھ براي تحمیل آن بھ دیگران و عوام فریبي ، در آن از آیات و روایات استفاده كرده است.
و ھركس  از عبارات غامض و پیچیده استفاده كرده در آثار خود ، ساختن كفر این مطالبھم مسلك ابن عربي براي نھان 

آنھا براي گریز از احادیث لعن صوفیھ  د.شوناداني مي  جھل و كھ این كفریات را زیر سؤال ببرد از سوي ایشان متھم بھ

 و التحرف ةالبدع - ۲البحار ، ج ةسفین -الشیعھ  ةحدیق - ۳۰
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تنھا خمیني از نظر عقیدتي یك "صوفي" بود و توسط امامان ، از عنوان "عرفان" بھ جاي "تصوف" استفاده مي كنند. 
خمیني پس از پیروزي انقالب در نامھ اي بھ محمدي اغراض سیاسي سبب شده بود كھ از باب فقاھت وارد شود. 

ھ نشود گرچھ وي سابق )دراویش گنابادي سابق قطب"سلطان حسین تابنده" (د كھ متعرض بھ او دستور دا ،گیالني
مالصدرا نیز کسی بود کھ بھ سبب اندیشھ ھای الحاد آمیز ، از سوی علمای بزرگ   را داشت.ھمكاري با رژیم پھلوي 

اصول دین ما" مي اصول [كھ خامنھ اي آن را "اصول در جاي جاي مثنوي مولوي نیز شیعھ طرد و تبعید گشتھ بود. 
بیان احادیث جعلِي خلفاي غاصب و تخطئھ تشیع با كتابفروشي ھا در ایران مملو از آن است]  و خواند و كتابخانھ ھا

ین در عاشورا و انكار مھدویت ، و داستانھای مستھجن و تعریف و تمجید از این خلفا ، زیر سؤال بردن حركت امام حس
باید توجھ  !صرف سرودن یك شعر درباره امیرالمؤمنین ، مولوي را شیعھ نمي سازد بھ چشم مي خورد. کلمات زشت

ر صد دروغ ، خریدار ندارد بنا بر این ھمواره دروغ ھا در البالي سخنان راست عرضھ مي صد د داشت كھ مكتوباتِ 
خاطرنشان مي . [رجوع كنید: "نقد مثنوي" (قابل دانلود در اینترنت)]شود. مثنوي نیز خالي از این قاعده نبوده است 

 وارد نمي باشد. ییسنده خود سالھا از مجذوبان مثنوی بوده و اتھام تعصب شیعي بر وسازد كھ نو

 »بھ فلسفھ و تصّوف تمایل دارند. و و علماي آنھا (مردم آخرالزمان) شریرترین خلق خدا در زمین ھستند« 

 

 

 ۳۱خمینی و طرح تأسیس مدرسھ ای جدید در قم با ھدف پرورش آخوندھای مرتد
ھا این مدرسھ را  یکپارچھ کردن آنا... حاج شیخ عبدالکریم حائری با گردآوردن مدرسین بسیار و تنظیم دروس و  آیت

شود... اگرچھ حوزه علمیھ قم کانون  یاد می "مؤسس حوزه علمیھ قم"سان کھ از او بھ عنوان  ای بخشید آن حیات دوباره
اصلی مبارزات خمینی بود اما او نیک یافتھ بود کھ برای حرکتی تازه باید کانونی تازه ایجاد کند و ھمین کمبود بود کھ 

یعنی یک سال  ۱۳۴۱ھمین نیاز بود کھ نھایت در سال  ».ای امروزی بنا کنیم باید مدرسھ« فیان خود گفتھ بود: بھ اطرا
مأمور گردید  "محمدحسین بھشتی"خرداد یکی از شاگردان و نزدیکان فکری و مبارزاتی خمینی یعنی  ۱۵قبل از حادثھ 

خواھند مبارزه سیاسی  گذاران این مدرسھ یافتھ بودند کھ اگر می ای را تأسیس کند... خمینی ، بھشتی و دیگر پایھ تا حوزه
[این ھمان ھدفی   آن باشند. "تشکیالتی نمودن"و  "نظم بھ نظم درآوردن حوزه علمیھ بی"خود را آغاز کنند باید دنبال 

بار نرفت و ت تحت عنوان طرح اصالح حوزه ، بھ آیت ا... بروجردی تحمیل کند و وی زیر خمینی بنا داشبود کھ 
ھا  ھای درسی حوزوی کھ شاید ده این بود کھ در مدرسھ حقانی متون و کتاب گفت: از کجا بدانم کھ قصد اصالح دارید؟]

شد را مورد پاالیش قراردادند و با استفاده از الگوی نظام  ھای علمیھ تدریس می سال بود کھ بھ روش سنتی در حوزه
ھای درس ، زنگ تفریح نظارت دقیق و منظم بر طالب و  بر سر کالسآموزش و پرورش ، سیستم حضور و غیاب 

اساتید ، اضافھ کردن ورزش بھ ساعات آموزشی و ھمچنین تدریس برخی دروس غیر حوزوی ، خواندن روزنامھ و 
شد و توسط طالب ھمگی نوعی ھنجارشکنی در آن  استفاده از رادیو (کھ در آن زمان از سوی علمای ارشد منع می

ا... خمینی  با آنکھ تأسیس این حوزه بھ اشارت آیت آمد) ازجملھ وجھ تمایزھای این حوزه علمیھ بود. ن بھ حساب میدورا
را بر  "مرکز اسالمی ھامبورگ"و پیگیری محمدحسین بھشتی بود اما بھ دلیل آنکھ بھشتی عازم آلمان بود تا مدیریت 

ه گرفت ، قدوسی از ھمان ابتدای مدیریت وسواس و دقت بسیار عھده بگیرد علی قدوسی مدیریت این مدرسھ را بر عھد

نوشتھ امیرفرشاد ابرھیمی، از اعضای جدا شده انصار حزب  "مصباح یزدی و ھزارتوی حلقھ حقانی"برگرفتھ از  -۳۱
 ا... (خالصھ شده).
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ا... خمینی بود  او شاید از معدود روحانیون پیرامون آیت  داد. ھا در این مدرسھ بھ خرج می باالیی را برای گزینش طلبھ
حقانی کھ سال را در دستور کار خود قرارداد ، علی معلی یکی از طالب مدرسھ  "تشکیالت"و  "کادر سازی"کھ مسئلھ 

کادر سازی بھ منظور مطالعھ « کند:  گونھ ترسیم می بھ این مدرسھ راه یافتھ بود ، انگیزه حقانی را از این امر این ۴۸
ھای  اسالم بھ عنوان یک حکومت دینی و تربیت نیروھای مبارز برای ایجاد حکومت اسالمی و مدیریت آن ، از انگیزه

ا... خمینی در حکمی ، قدوسی را مأمور ستاد انقالب اسالمی  پیروزی انقالب ، آیتاندک زمانی پس از   »آنان بود.
ھای انقالب اسالمی را تشکیل و کار محاکمھ  مستقر در قم نمود و ھمچنین طی فرمانی وی را مسئول ساخت تا دادگاه

وی در ھمان دادگاه متصدی مقام وابستگان بھ نظام پھلوی و مخالفین انقالب اسالمی را آغاز نمایند و بعد از آن نیز 
، ھمچنین دادستانی کل کشور درآمده قضاوت شده و سپس بھ عضویت در شورای عالی قضایی و دادستانی کل انقالب و

ھای انقالب اسالمی و ھمچنین دادسراھای نظامی و شورایعالی قضایی کشور  با ھمین انتصاب بود کھ قدوسی در دادگاه
ھای مدرسھ حقانی را وارد امور قضایی نظام  آموختھ محمدحسین بھشتی بسیاری از دانشدر کنار دیگر ھمراه خود 

 سینیان، ا... ح فالحیان، روح یی ، معادیخواه ،   محسنی اژهافرادی ھمچون: رازینی ،  .وپای جمھوری اسالمی نمودن
 و...مصطفی پورمحمدی 

 
 

 ایراِن آخرالزمان در پیشگویی ھای زرتشتحکومت دیو بر 

زرتشت از اھورامزدا از سرنوشت ایران درآخرالزمان می پرسد ، اھورامزدا ابتدا از یک دوره سیاه و پر  ھنگامی کھ
  را می دھد:  [منجی بزرگ جھانی] سوشیانسمصیبت چیرگی شیطان و دیو بر ایران یاد می کند و سپس نوید ظھور 

ظاھر می شود و تمامی مردم سیاه پوش  دیِوکینآید و   اي سپیتامان زرتشت ، چون ھزاره سر آید پست ترین ھنگام« 
سحر و و از پست ترین نژاد ھستند. آنھا بھ یاری  ۳۲ن دیوان خشم ، زین سیاه دارند و موي ژولیده و آشفتھآشوند. 
از بین ، ِده ھای ایران را کھ من آفریدم ویران کنند و ھمھ چیز را بیاالیند و دین و پیمان و شادی و راستی را جادو 
این ده ھاي  زیرا آنچھ را کھ گویند نکنند. ھستندمردم  و بد دین ترین بوده رسد. آنان فریفتار دین من بھ نیستی و ببرند

ایران كھ من اورمزد آفریدم بھ آز و دروغ و فریب بركنند. مھر پدر را از پسر و برادر را از برادر بگیرند. در آن 
و  ھای نوروز ابرھای بدون باران ظاھر شوند و آب رودھا و جویبارھا بکاھد. جشنآید.  کم آبی و خشکسالیھنگام 

ی از مردم ایران در دنیا آواره گردند. در آن ھنگام دار و درخت بکاھد و ھنر و عده امھرگان کنار گذاشتھ شوند. 
را از فرد دیندار گرامی تر نیروی مردان کم باشد و آزرم و سپاس از نان و نمک ندارند. در آن دوران بد ، یک مرغ 

دارند. مردم گمان می برند کھ نیکوکارند اما از رذیلت و گمراھی و خشم و آز در راه دوزخ اند. در آن دوران بد ، 
شایستھ باشد کھ دو مرد عبادت کنند تا دین بھ نیستی و نزاری نرسد ، چون از صد ، از ھزار ، و از ده ھزار ، یکی 

و اندر آن ھنگام   ]"دین فطري چیست؟"رجوع كنید: [ و آن نیز کھ بگرود کار دین انجام ندھد.باشد کھ بھ دین گرود 
آن پست ترین بندگان بھ خداوندی ده ھای ایران روند و بِھدینان پس از آن نتوانند پاکی  سخت ای سپیتامان زرتشت ،

بزرگان و دانشمندان دین بھ شکستگی و بندگی رسند و بندگان پست بھ بزرگی و فرمانروایی رسند.  خود حفظ کنند.
مردمان گفتار دینداران را دروغ پندارند و گفتار مردم پست و طعنھ زنان و دلقکان و فتوادھندگان بھ ناحق را باور 

از پنج گناه مردم ، سھ گناه را اسزا گویند. بَدان سوگند دروغ خورند و شھادت دروغ دھند و بر من اورمزد ن کنند.
و نیکان را دشمن باشند و عبادت مقبول انجام ندھند و از دوزخ بیم نداشتھ باشند. صدقھ  پیشوایان و پیروان دین کنند

ندھند و آن کھ دھد باز پس ستاند. در آن ھنگام ھمھ آزپرست و ناسزا دین باشند. مردم از زندگی بھ تنگ آمده و مرگ 
از ھر ده  وخویش را از من خواھند و خردساالن و جوانان بیمناک بوده و ایشان را ھوای بازی و رامش از دل برنیاید. 

اي سپیتامان زرتشت، چون  ...نفر مردم ایران ، نھ نفر بھ سوی باختر (غرب) تباه شوند و بھ سبکی و آلودگی رسند
را ھویدا می  شھرھای فراوان و نھان در زیر زمین ایران گنج ]برزمینفرشتھ موکل [ھزاره بھ پایان رسد ، سپندارمذ 

آنان چنان بد حکمرانی کنند کھ  و افتد ]ضد ایراني [غیر ایراني و و فرمانروایي ایرانشھر بھ دست انیران[نفت]  کند
باشد و آبادی و ده و دودمان و مال و دسترنج و کشتن مرد نیکوکار پرھیزگار و کشتن مگس در چشمشان یکسان 

 تحت عمامھ ھا!موھای ژولیده  - ۳۲
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و اموال گرد آورند و زیر چشم حریص شان از مال پر نشود قنات و رود و جویبار مردم ایران بھ این بیگانگان رسد و 
آنگاه مردم کنند. و اعمال نکوھیده بسیار و بسا نابکاری ھا از غالمبارگی و زن بارگی و ھوی پرستی زمین نھان کنند 

ایران در رنج و سختي و عذاب خواھند افتاد، چنان رنجی کھ حتی در زمان ضحاک و افراسیاب تورانی نیز دیده نشده 
در آن نھ ھزار سالی کھ چھ در زمان آنان مردم بھتر می زیستند و ایشان را رنج دشمنی از اھریمن و دیوان کمتر بود. 

زندگی مردمان کوتاه و با فقر و بی چیزی ھمراه  نرسیده باشد. من اورمزد بھ مردم دادم ھیچگاه این سختی بھ مردم
، رنج و زیان و بھ امید معاد و رستگاری روح خویشبھ مردم بگو کھ ایشان باید  ایران کامالً ویران می گردد.است. 

ویم: کسی کھ ای سپیتامان زرتشت ، بھ تو نیز این گ .دشمنی این دیوپرستان را بر خود ھموار نموده و بردباری کنند
جویای خواھش تن باشد ، رستگاری روح نتواند چرا کھ تِن سیر و فربھ و روِح نزار و گرسنھ در دوزخ خواھد بود. 

حقیقت در این بھ [ »کسی کھ جویای رستگاری روح باشد ، در دنیا شکستھ و فقیر باشد اما روحش فربھ در بھشت.
پس کسی کھ طغیان کرده و حیات دنیا را برگزیند ، بھ تحقیق کھ « بدین صورت اشاره شده است:  آخرین كتاب آسماني

دوزخ اقامتگاه اوست و اما کسی کھ از مقام پروردگار خود بترسد و نفسش را از ھوی نھی نماید ، بھ تحقیق کھ بھشت 
 انسان تقویت روح جسمانی ، سببانسان و مقھوریت شھوات  نفستضعیف  )۳۷-٤۱سوره نازعات؛ (» اقامتگاه اوست

روح انسان با  .مشخصھ اصلی تمایز انسان و سایر موجودات زمینی "کنترل شھوت و خشم" استو بالعكس.  می شود
امیر مؤمنان  مھار ھر انگیزش شھوانی یا غضبی ، درجات بلندی را در عالم قدس پیموده و بھ خداوند نزدیک می گردد.

وجود انسان در دنیا و سرنوشت ابدي او » ھر كھ نفس خود را در لذت رھا كند ، بدبخت مي گردد.« (ع) مي فرماید: 
 ].شده استخالصھ و انتخاب میان این دو تقابل دائمي عقل و شھوت" "در 

 دگرگون بود كار و شكل ھمین           ھزاره سر آید بھ ایران زمین    

 کھ دین بھی را زند بر زمین                   بود حکمرانی آن دیوکین   

 دگرگون شود ساز و آیین و راه            چو آید بھ گیتي نشان سیاه        

 نبیني تو با خلق روي زمین                جز آز و نیاز و بجز خشم و كین

 ني كسي كو بود دین بسیجنبی              بجز راه دوزخ نورزند ھیچ      

 مر آن را بھ زیر زمین گسترند             بسي نعمت و مال گرد آورند   

 بھ ھنگام ضحاك و افراسیاب              نیامد كسي را چنان رنج و تاب  

 بھ سم ستورانش ویران كنند                 ز ھر جانب آھنگ ایران كنند   

پس از ابراز ناراحتی زرتشت از اخبار این وقایع شوم و وحشت انگیز، اھورامزدا  :ملت ایران خونینرستاخیز 
ایران را دوست دارد و ھرگز اجازه نخواھد داد کھ سرزمین اھورایی اش در چنگ  زرتشتمی گوید کھ وی بیشتر از 

می  است "رگ جھانيمنجي بز"یا  ظھور ناجی ایران کھ از سرداران سوشیانسدیو باقی بماند. اھورامزدا درباره 
در خراسان پیدا شود و ھوشیدر بھ دریاچھ فرزدان زاییده شود، در سي سالگي با من  نشان سیاھیھرگاه : « فرماید

از [آنگاه با سپاھي بي شمار از ھند و چین   ۳۳و پدر او بمیرد. ستاره از آسمان فرو آیدو شبي كھ ظاھر شود  دسخن گوی

تلویزیون ملی یونان ، جیمی استانلوس پیشگوی معروف یونانی کھ زلزلھ بم ، واقعھ یازده  ۳ھ گزارش شبکھ ب- ۳۳
وقوع بھ صورت بسیار دقیق پیشگویی کرده بود، دقایقی قبل سپتامبر ، سونامی و دھھا واقعھ دیگر را از سالھا پیش از 

 1394) در ایران پسری بھ دنیا آمده کھ در سال ۱۹۸٦فوریھ  ۱٥( ۱۳٦٤بھمن   ۲۷در تاریخ « از مرگ گفت: 
دوره فتنھ و  اما نگارنده درباره صحت و سقم این پیشگویي اظھار نظر نمي كند» سرنوشت دنیا را تغییر خواھد داد.

اما باید توجھ داشت کھ چون این امر ارتباط تنگاتنگی با امر  ، سال ذکر شده است ٤۰سال تا  ۳۷دجال از  سلطھ
 .محتمل استو تأخیر چند سالھ نیز  "بداء" صولدارد ، امکان ح "ظھور"
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شمار پادشاه از جانب سیستان و پارس و خراسان آیند و با دیوان خشم  یلشگر ببھ ایران بتازند...  ]سوي شرق
بھ جایگاه دیوان بتازند و آنچنان کشتاری کنند  یشمار یمین كمر را بكشند و سپاه ببجنگند و گرگ دو پا و دیوان چر

و  یك شب تباه خواھد شدچون زمان دشمن سر آید در  سپیتامان زرتشت، یدشمنی تا آن زمان ندیده باشد. ا کھ ھیچ
كشتھ باد دیو، این ده ھاي ایران كھ من اورمزد بیافریدم دوباره آباد شوند. پشوتن درخشان خواھد آمد و مي گوید: 

و  بیاید ]منجي موعود[، و او را صد و پنجاه مرد پیرو دین ھمراھي مي كنند... سپس سوشیانس كشتھ باد دروغ 
    ۳٤»و رامش و سرور با ایرانیان باشد. یاھریمن پاك شود و شاد پیروك پیروز شود و زمین از دیوان فریدون بر ضحا

 بپرسید زرتشت بار دگر                   ز ھرمز دادار پیروزگر                                  

 چگونھ شود دیو ناپاك پست      سیھ جامھ را كي نماید شكست                                        

 كھ اي مرد دیندار انُده مدار          بدو گفت دادار پروردگار                                          

 پدید آید از چند گونھ نشان            چو ھنگام ایشان شود در جھان                                 

 شود چون شب داج تاریك و تار           زمین خراسان ز نم و بخار                                      

  ۳٥ستاره فرو بارد از آسمان        نشان آن کھ چون آید اندر جھان                                    

 چو آید بھ وقت و بھ ھنگام گاه             بر آید نشان از خراسان سپاه                                   

 شھ نامور سوي ایران زمین           ۳٦بسي لشگر آرد ز ھند و ز چین                               

 یكي لشگر آرد عجب بیكران           ز پارس و خراسان و از سیستان                               

 بسي كشتھ گردند مردان نام        بباشد سھ جنگ تمام        بھ ایران                                

 اُ با نره دیوان پرخاشگر               شود اھرمن جنگ را چاره گر                               

 بسي خستھ و كشتھ در كارزار               شود لشگر دیو ناپایدار                                        

 كھ بھرام خواند ِورا خاص و عام           بیاید پس آن مرد فرخنده نام                                      

  جھان را رھاند از آن گمرھان               بگیرد سر تخت و تاج شھان                                

چون ھزاره بھ سر آید مردمانی در ایران : « آمده است از قول جاماسب (از شاگردان زرتشت) نامھ نیزجاماسب در 
برسر مال و  [رقابت شدید مسئوالن نظام با یکدیگرپدید آیند دروغگو و پیمان شکن کھ با یکدیگر رشک و کین کنند 

ختیار در او  [نفت] هپیدا شد شھربسپارند. گنج ھای فراوان نامرئی در ایران [ھندی] ھو تمام ایران را بھ بیگان ]مقام
و مردمان بھ مرگ خود آزادگان ایرانشھر در رنج و سختي زندگي خواھند کرد  قرار گیرد.  [دشمن ایرانیان] انیران

د کھ فرزندي را کھ زایند بفروشند و پسر مادر را زند و برادر بر برادر رحم نکند و كار بھ جایي رس راضی باشند.
 و مردمان بھ دغلکاری و نابکاری گردند و مزه راست ندانند. یکدیگر درگیر شوند بابراي کسب خواستھ ھاي خود 

رانشھر رو بھ آب و ھواي ایرواج مي یابد.  شوند و دروغ مردان زن صفت کھ ناپدید بودند در ایرانشھر ھویدا مي
و ویراني ھا بھ بار آورد . و گرماي سخت مي رود و نباتات کم شود. از آن پس زمین لرزه  پدیدار شود  آشفتگي و سرما

اھالن و نابخردان بھ دست نا باران بي موقع و بي فایده باریدن مي کند. سوار پیاده شده و پیاده سوار مي شود و روزگار

 ھفتم بھمن یشت - ۳٤
 موشکباران شبانھ...؟ - ۳٥

 نیز بھ اشاره حضرت ولّی عصر بھ سوی لشگر خراسانی بشتابند. یان واجد شرایط منطقھ ھند و چینشاید شیع - ۳٦
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 چونو قلب ھا  فتھنابکاري گسترش یا .کم شوند دالورانگذرد. مردان بھ دلقکي و لوده گري و ریاکاري روي آورده و 
در ظاھر  ي افتد كھدست انیرانھ ي ایران بفرمانروایپادشاھي و ن نابکار و ناالیق روي کار آیند. سنگ شود و سردارا

  »بسیار دین مدار ھستند.

دی�ن او  وپی�امبر ع�رب خ�اتم پی�امبران خواھ�د ب�ود  :  «م�ي گوی�د "منجي ب�زرگ جھ�اني"ظھور جاماسب ھمچنین درباره 
و دی�ن پادش�اھی عج�م را ب�ر ب�اد دھ�د   شو دول�تباط�ل كن�د  ي آس�ماني پیش�ین را کتابھ�ا اشرف ادیان است و کت�اب او ھم�ھ

 دنی�اکسی پادش�اه  بھ حکم خداوند،  مجوسی را زایل کند و آتشکده ھا را خراب كند و از فرزندان دختر آن خورشید جھان
او  یاب�د و پ�س از س�لطنت مت�دادو در مكھ ظھور كند و دولت او ت�ا روز رس�تاخیز ا جانشین آن پیامبر باشد ینآخرکھ  شود

 بکشد و نام مذھب سپس و حبس کردهدر بگیرد و  راباشد  خداوند انگرصیبزرگ کھ بنده ع و اھریمنرسد. ا پایانیا بھ دن
ک�اران  را ب�ھ قت�ل ان اھ�ریمن و تبھ" باشد و خالیق را بھ سوي پروردگ�ار دع�وت نمای�د و ھم�ھ پی�روبرھان قاطع"او  حق

 [نظ��ام] دّج��ال را ن��ابود س��ازد. س��پسد و ب��ھ جن��گ برخی��زو  خ��روج ک��رده پای��ان دنی��ا باش��د. پ��سدر  رس��اند و ظھ��ورش
و انگش�تر و  ش�بانان ب�ا ھودار[موس�ی (ع)] رنگ د و عصای سرخپا سازبر گیرد و َعلَم دین خدا را در آنقسطنطنیھ را ب

م�ان و مبران خ�دا و حکیب�اقي نمان�د و پی�ازرتش�تی ب�ھ ی�ک دی�ن درآورد و دی�ن را  ی�انجھان و ھمھ دیھیم سلیمان با او باشد
 ».نوران و ابرھا و بادھا و مردان سپید روی در خدمت او باشندجا جنّیان و ھمھ گونھ ھاي

ھر کودکی بر فطرت اسالم (حقیقی) زاده می شود و این پدر و « پیامبر خاتم (ص) فرمودند:   چیست؟ "دین فطری"
دین . است نیک" کردار نیک ، پندار ، گفتار نیک" اصول دین فطری» مادر ھستند کھ او را یھودی یا نصرانی می کنند.

خود آن را ابالغ نموده است تا این خداوند یک دین است و آن دین فطری است کھ ھر پیامبری مطابق رشد بشر زمان 
، تعالیم او تحریف شده است. دین  اما بعد از ھر پیامبری کھ در زمان خاتم پیامبران دین بھ صورت کامل ابالغ گردید.

ایجاد یك نظام طبقاتي در زرتشت نیز از تحریف مصون نماند و موبدان زرتشتی آن را تحریف کرده و بھ ابزاری برای 
و بھ قدری مردم را بھ ستوه آوردند کھ اکثریت ایرانیان در برابر مھاجمان عرب  بر مردم بدل کردند ظلمجامعھ و 

اسالم نیز پس از رحلت پیامبر دچار ھمین سرنوشت گردید و تشیع (حقیقت اسالم) باقی ماند کھ  مقاومت بایستھ ننمودند.
دوره دجالیھ ، ضربات سنگینی متحمل گردید و آن نیز با غصب جایگاه رھبری ظاھری آن در دوره صفویھ و سپس 

در اینجا بد نیست كھ بھ فرآیند انحراف دین حضرت مسیح نیز   احیای آن بھ دست دوازدھمین جانشین پیامبر خاتم است.
اشاره اي داشتھ باشیم. پس از صعود آن حضرت بھ آسمان ، یكي از مخالفان متعصب آن حضرت بھ نام "پولس" ظاھراً 

بھ سرعت با حواریون (بھ ویژه پطرس كھ  ، ورد و در جمع حواریون وارد شد اما بھ دلیل انحرافات عقیدتيایمان آ
و بھ ترویج  رد و از آنھا جدا شدجانشین مسیح و برنابا كھ از سوي مسیح مأمور بھ گردآوري انجیل بود) اختالف پیدا ك

چون فرد عوامفریبي بود ، براي جذب مردم شگردھاي  انحرافات بدعت آمیز خود (الوھیت مسیح و تثلیث) پرداخت و
"چون بھ مسیح ایمان آوردید دیگر آزاد و رستگار شده اید خاصي بھ كار مي برد از جملھ اینكھ بھ مردم اعالم مي كرد: 

 در حالي كھ " چھ می خواھید بکنید!و دیگر زیر یوغ شریعت و بندگی نروید." یعنی "از این پس آزاد ھستید كھ ھر
از آن رو كھ  مذھب پولس نیاز بھ عمل عبادی و اجتناب از مناھی مأمور بھ شریعت ھستم."  مسیح مي گفت: "تا زنده ام

در مسیحیت منحرف پولسي  شدید گسترشاما  نداشت ، مورد پسند مردم قرار گرفت و حواریون در اقلیت قرار گرفتند.
كھ بھ طور امپراتوري روم براي نجات از شّر مؤمنان بھ مسیحیت اصیل  كھھنگامي  قرن چھارم میالدي رخ داد؛

تبدیل كرد. اگر  كشور بھ مذھب رسمي ""Nicaea در مجمعآن را پذیرفت و  ،روزافزون بر شمارشان افزوده مي شد
صفحھ  مسیحیان در كنار انجیل ھاي چھارگانھ مسیحیت رسمي منحرف كھ صدھا مورد تناقض در آنھا وجود دارد ، یك

از انجیل برنابا را مطالعھ نمایند مشاھده خواھند كرد كھ چگونھ با فطرتشان تماس یافتھ و قلب و روحشان را تكان مي 
صبح و شام در كنار مسیح بوده را رھا كنند و انجیل خود را از ، مسیحیان چرا باید برناباي حواري كھ سالھا  ۳۷دھد.

این بھ دلیل آن كھ حكومت مشرك روم كسي بگیرند كھ در زمان حضور مسیح ، دشمن خونین آن حضرت بوده است؟ 
داده ام  برادران من ، بدانید كھ انجیلی کھ من بھ شما« درباره انجیل خود مي گوید: پولسانتخاب را برایشان كرده است. 

نوشتھ انسان نیست. من آن را از کسی نگرفتھ و کسی ھم آن را بھ من نیاموختھ است ، بلکھ عیسی مسیح آن را با الھام 
تحریفی و متناقض آن از نظر منطقی  مسیحیت رسمی و انجیلرسالھ پولس بھ غالطیان)  »(بر من آشکار نموده است!

  انجیل برنابا در فضاي اینترنت قابل دانلود مي باشد. - ۳۷
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اگر خمینی و کھ بسیاری از آنان بھ بی خدایی رو می آورند.  پاسخگوی جوانان غربی نیست و برای ھمین است
تروریسم اسالمی کھ با قدرت گرفتن او متولد شد ظھور نکرده بود ، امروز بی اغراق ، نیمی از اروپا و آمریکا 

 دراما با وجود ھمین تروریسم اسالمی نیز آمار گرایش بھ اسالم در جوامع غرب بسیار باالست.  .ندمسلمان بود
دوازده جانشین ھمچنین و کھ دین کامل و نھایی را ابالغ خواھد نمود تورات و انجیل بھ بھ ظھور پیامبر آخرالزمان 

بشارت ھای فراوانی داده شده بود اما کاھنان یھود و اسقف  کھ دین را تا روز رستاخیز نگاھداری خواھند نمود ، ایشان
حذف نمودند اما ھنوز اشاراتی وجود دارد کھ از آن جملھ است آیات  مقدسی از آنھا را از کتابھای ھای مسیحی بسیار

من مشاھده کردم کھ او کھ بر عرش بود کتابی در دست راست داشت کھ «  سیزدھم باب پنجم مکاشفات یوحنا: یک تا
فت قفل آن را ھفت قفل بر آن بود و دیدم کھ فرشتھ ای ندا داد: چھ کسی شایستگی دارد کھ این کتاب را بگیرد و ھ

، پس ھمگی گریستند. یکی از تند قفل ھای این کتاب را بگشایندبگشاید؟ ھمھ اھل کائنات می دانستند کھ قادر نیس
بزرگانی کھ آنجا بود بھ من گفت: گریھ نکن کھ یک شیر کھ ھم نژاد حضرت داود است خواھد آمد و کتاب را خواھد 

ر میان آن "چھار تن" ایستاد درحالی کھ گویی بھ شکلی فجیع بھ قتل رسیده گشود و من دیدم کھ در آن بین ، "قربانی" د
ھار تن" در برابر او سر بود ، و کتابی را کھ در دست صاحب عرش بود گرفت و در این ھنگام تمام بزرگان و آن "چ

آن را بگشایی زیرا  ده و این سرود را زمزمھ کردند: این تویی کھ شایستگی داشتی کھ کتاب را بگیری و قفلفرود آور
راه تو بودند این تو کسی ھستی کھ در راه خدا بھ شکل فجیعی بھ شھادت رسیدی و با نثار خون خود و آنان کھ ھم

ی. این تو ھستی کھ شایستگی داری نیرو و خردمندی و افتخار و برکت پروردگار را دریافت شایستگی را کسب کرد
یدند کھ صاحب عرش بھ "قربانی" فرمود: برکت ، شرف ، افتخار و کنی. سپس تمامی اھل آسمان ھا و زمین شن

جرمیا کھ درباره خونخواھی منجی  ٤٦دھم کتاب آیھ»  "قربانی" تعلق خواھد داشت. فرمانروایی برای ھمیشھ بھ تو
وند امروز روز انتقام خدا« باشد: بن علي حسیناین "قربانی" نمی تواند کسی جز حضرت  بزرگ است داللت دارد کھ

است زیرا او اراده فرموده کھ انتقام "قربانی" را از دشمنانش بگیرد. پس شمشیر خدا انتقام آغاز کرده و خود را از خون 
امام حسین با ایثار وجودش   »قربانی داده است. "رود فرات"ایشان سیراب خواھد نمود چرا کھ خداوند در ساحل شمالی 

، چراغ دین خدا را کھ و با حماسھ خود بر قرآن و دین خدا زده بودند را گشود ، قفل ھایی کھ خلفای غاصب و بنی امیھ
اھل ادیان و مذاھب گوناگون بھ مقام واالي امام حسین معترفند و بعضاً  برافروخت. دوبارهدر حال خاموش شدن بود 

 چنین سروده است:  آن حضرتھوری سنّی مذھب درباره عالمھ اقبال البراي ایشان سوگواري مي كنند. 

 عشق با عقل ھوس پرور چھ کرد                          آن شنیدستی کھ ھنگام نبرد                          
 سرو آزادی ز بستان رسول                            آن امام عاشقان، پور بتول                          
 آمد پسر "ذبح عظیم"معنی                            پدر "بای بسم هللا" ، هللا هللا                          
 دوش ختم المرسلین نعم الُجمل                         بھر آن شھزاده ی خیر الملل                          
 مصرع از مضمون اوشوخی این                   سرخ رو عشق غیور از خون او                          
 ۳۸یت را زھر اندر کام ریختحرّ              چون خالفت رشتھ از قرآن گسیخت                          
 چون سحاب قبلھ باران در قدم                   خاست آن سر جلوه ی خیراالمم                           
 اللھ در ویرانھ ھا کارید و رفت                        بارید و رفتبر زمین کربال                            
 موج خون او چمن ایجاد کرد                             تا قیامت قطع استبداد کرد                           
 دیده استلھ گراِ  پس بنای ال           بھر حق در خاک و خون غلتیده است                           
 ۳۹خود نکردی با چنین سامان سفر                          مدعایش سلطنت بودی اگر                           
 دوستان او بھ یزدان ھم عدد               ٤۰دشمنان چون ریگ صحرا التعد                           
 یعنی آن اجمال را تفصیل بود                             ابراھیم و اسمعیل بود ◌ّ سر                           
 پایدار و تند سیر و کامگار                   عزم او چون کوھساران استوار                           
 فظ آئین است و بسمقصد او ح                     تیغ بھر عزت دین است و بس                           

 اشاره است بھ كودتاي سقیفھ و جدا شدن منصب خالفت از قرآن و عترت. - ۳۸
 ي برد.اگر ھدف او قیام براي دستیابي بھ سلطنت بود ، زنان و كودكان را ھمراه خود نم - ۳۹
 التعد: بي شمار - ٤۰
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 پیش فرعونی سرش افکنده نیست                 ماسوی هللا را مسلمان بنده نیست                           
 ملت خوابیده را بیدار کرد                     خون او تفسیر این اسرار کرد                           
 از رگ ارباب باطل خون کشید              چون از میان بیرون کشید "ال"تیغ                            

 سطر عنوان نجات ما نوشت                    بر صحرا نوشت "اال هللا"نقش                            
 ز آتش او شعلھ ھا اندوختیم                 ٤۱رمز قرآن از حسین آموختیم                           

 سطوت غرناطھ ھم از یاد رفت                         شوکت شام و فر بغداد رفت                           
 تازه از تکبیر او ایمان ھنوز                  تار ما از زخمھ اش لرزان ھنوز                           
 اشک ما بر خاک پاک او رسان                     ای صبا ای پیک دور افتادگان                           

 

گناه عاصیان کفر کافران و چون من کھ دانیال ھستم رؤیایی در شھر شوش دیدم: « :  ٤۲دّجال در کتاب دانیال نبی
 خواھد برخاست.دژم رو(عبوس) و دانای بھ احکام ظلمت (سحر سیاه و علوم غریبھ) ، حاکمی  بھ نھایت رسیده باشد

مقدسات را خواھد نمود و کامیاب شده و خرابی ھای عجیب و  عظیم خواھد شد لیکن نھ از توانایی خودش قّوت او
خواھد پنداشت. او مغرور شده و خود را بزرگ در دست اوست و پیش خواھد رفت و مکر و حیلھ خواھد کرد. نابود 

خر واقع خواھد شد. من كھ دانیالم  بعد از این با امیر امیران جنگ خواھد نمود اما شكست خواھد خورد و این در ایام آ
کھ حضرت دانیال در رؤیا دیده است بھ  [شدت فاجعھ بھ بار آمده توسط دجال  ٤۳»رؤیا  مدتی ضعیف و بیمار شدم.

 حدی بوده است کھ وی را بھ مدت چند روز بیمار ساختھ است.]

 برپا خواھد کرد. او کارھای عجیب عظیم انجام می دھد و ویرانی ھاو  ٤٤او برخاستھ مقّدسان را نجس خواھد داشت« 
زیرا  خواھد آمد تا عده ای سفید و طاھر شوندامتحان حکیمان بھ او ملحق خواھند شد. او بھ جھت با فریب بسیاری 

ھنوز نیست. او  بر ضد خدا سخنان عجیب خواھد گفت و کامیاب خواھد شد در ھر جھتی کھ اراده  [ظھور] زمان معین
و خود را از ھمھ بلندتر خواھد شمرد...  دشمن خواھد بودفضیلت زنان و خدای پدران او بھ کند، زیرا مقّدر چنین است. 

ان را بھ اشخاص فراوان تسلط خواھد داد و زمین و آنانی را کھ بھ او اعتراف کنند ، جالل ایشان را خواھد افزود و ایش
مورد حملھ قرار گرفتھ و مردم از شّر او خالصی توسط دولتي قدرتمند آنگاه از سوی جنوب غنائم بھ ایشان خواھد داد. 

او با خشم عظیم بیرون رفتھ اشخاص بسیاری را تباه خواھد  اخباری از مشرق و شمال بھ او می رسد. .خواھند یافت
حكومت او آنقدر بھ درازا خواھد كشید تا گروھي بفھمند و پاك گردند و گروھي «  ٤٥»رد و بھ اجل خود خواھد رسید.ک

 »كھ ھرگز نمي فھمند ناپاك و شریر باقي بمانند.

خواھد ساخت مقدسان را ذلیل خواھد گفت و  یبر ضد حضرت اعل یو سخنان ٤٦را بھ زیر خواھد افكندسھ پادشاه او « 
 و و او را تلف و تباه خواھند نمود سپس عدالت بر پا خواھد شد و سلطنت را از او گرفتھ خواھد كرد.شریعت را تبدیل و 

 ٤۷»سلطنت بھ مقدسان حضرت اعلي داده خواھد شد.

 

 اشاره بھ قفل گشایي امام حسین از كتاب خدا - ٤۱
 حضرت دانیال (ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود کھ در ایران می زیست. - ٤۲
     ۲۳-۲۷، آیات ۸باب  - ٤۳
      د. مي سازر نظر مردم خوار و خفیف مقدسان و مقدسات را د - ٤٤
         ۳۳-٤٤، آیات ۱۱باب  - ٤٥
 سلسلھ پھلوی (دو پادشاه و یک ولیعھد رسمی)           - ٤٦
 ۲٤-۲۸، آیات ۳باب  - ٤۷
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ھای  داشت مانند شاخدو شاخ  و دیدم کھ از زمین بیرون آمد دیگریعجیب  ھیوالی«  :٤۸دجال در مکاشفات یوحنا
بھ او دھاني داده  ؟كیست مانند او و كیست كھ بتواند با او جنگ كند .بود اژدھا صدای انندصدای وحشتناکش مبره و 

پس دھان خود را بھ كفرھاي خدا برگشود و بھ خدا و سكنھ آسمان كفر گوید. و بھ .  ..شده كھ بھ كبر و كفر تكلم كند
داده شد تا با مقدسین جنگ كند و بر ایشان غلبھ یابد و نیروی تسلط بھ ھر قبیلھ و قوم و زبان بدو عطا  یقدرت یو

در اینجاست صبر و ایمان مقدسین. ساكنان سرزمین  او را خواھند پرستید. یو ساكنان سرزمین جز عده مشخص ٤۹شد
ھر كس صورت ان سرزمین را گمراه مي سازد. وادار مي شوند او را بپرستند و معجزات عظیم بھ عمل آورد و ساكن

 نشاند تا می کن، برده و آزاد را وادار  ، فقیر و غنى بزرگ و کوچکاو  ھیوال را نپرستد كشتھ خواھد شد.
د معاملھ ای کنبھ دست آورد یا  شغلی دتوان و ھیچ کس نمی روی دست راست یا پیشانی خود بگذارند. را شمخصوص

و اینجا حکمت است ، پس ھرکس کھ فھم دارد عدد ھیوال  ٥۰...او را بر خود داشتھ باشد  مگر اینکھ عالمت مخصوص
  ٥۱».است ٦٦٦را بشمارد زیرا کھ عدد آن مرد است و عددش 

یکی از ھفت فرشتھ آمد و بھ من خطاب کرد « یاد شده است:  "فاحشھ"و در باب ھفدھم ، از رژیم ضدمسیح بھ عنوان 
کھ بیا تا سرانجام آن فاحشھ بزرگ را کھ بر آبھای بسیار ایستاده بھ تو نشان دھم کھ پادشاھان جھان با او زنا کردند و من 

ز خباثت و نجاست و پیالھ ای زرین بھ دست خود پر ا  ٥۲زنی دیدم کھ از نام ھای کفر پر بود و بر سرش ده شاخ داشت
 »و آن زن را دیدم مست از خون شھدا و مقدسین... ٥۳و بر پیشانی اش نوشتھ بود: بابل عظیم ؛ مادر فواحش دنیا.

بعد از آن دیدم فرشتھ ای دیگر از آسمان نازل شد کھ قدرت عظیم داشت و «   :ضدمسیحو اما درباره سرانجام نظام 
، منھدم شد بابل عظیم کھ مسکن دیوھا و پناھگاه ھر روح خبیث گردیده  زمین بھ جالل او منور شد و ندا داد: منھدم شد

ید آنچھ را کھ او بھ دیگران داده و بود. گناھان این شھر بھ فلک رسیده و خدا ظلم ھایش را بھ یاد آورده است. بدو رد کن
پس او را جزا دھید. او را با عذاب و ماتم بسوزانید زیرا می گوید: بھ مقام ملکھ نشستھ ام و ماتم ھرگز نخواھم دید. 

زیرا زورآور است بالیای او از مرگ و ماتم و آتش و قحط در یک روز و یک ساعت خواھد آمد و سوختھ خواھد شد 
داوری می کند. آنگاه پادشاھان دنیا کھ با او زنا کردند ، چون دود سوختنش را ببینند گریھ و ماتم  خدایی کھ بر او

خواھند کرد و از خوف عذابش دور ایستاده خواھند گفت: وای ای شھر عظیم ، ای شھر قدرتمند ، زیرا کھ بدترین 
ت زیرا سرمایھ ایشان در آنجا بود از طال و عقوبت در یک ساعت بر تو فرود آمد و تاجران جھان بر او خواھند گریس

نقره و جواھر و مروارید و کتان و ابریشم و مس و آھن و مرمر و شراب و روغن و گندم و رمھ ھا و اجساد انسان... 
پس ای آسمان ، مقدسان ، رسوالن و مؤمنان ، شادی کنید زیرا خدا انتقام شما را از او کشیده است و مانند این شھر 

ان تو امتھا گمراه گشتند و خون تمامی مقدسان و ساحرھرگز یافت نخواھد شد زیرا تو از اکابر جھان بودی و از دیگر 
 ٥٤»مقتوالن بر عھده توست.

خواھد یافت و مقدسین مؤمنان را   یخود خالص  از زندان  كھ یشیطان« در باب بیستم نیز از ضدمسیح یا ھیوال با عنوان 
آتش از « یاد شده است کھ سرانجام:  »فراھم خواھد آورد جنگكرده و ایشان را بھ جھت   مردم را گمراهو   سر بریده

مشھور بود و مدتی در خوزستان ایران می زیستھ است. گروھی از  "تعمید دھنده"یوحنا: حضرت یحیی (ع) کھ بھ  -٤۸
 بازماندگان پیروانش ھنوز در خوزستان زندگی می کنند.

 فارس و عرب و کرد و ترک و لر و...                - ٤۹
 تي...؟انتخابا ھايمھر - ٥۰
 ٦-۱۸باب مكاشفات: آیات  - ٥۱
 اشاره بھ ده نیروی نظامی.  - ٥۲
سرزمین بابل کھن ، مھد سحر و جادو بود و لقب بابل عظیم اینجا اشاره بھ محور فعالیت دجال و یارانش دارد کھ  - ٥۳

کھ در پیشگویی زرتشت نیز بدان اشاره شد. ارتباط نامشروع با پادشاھان جھان نیز اشاره بھ بذل منابع ھمانا سحر است 
 ثروت کشور بھ دولت ھای بزرگ است.

 باب ھجدھم - ٥٤
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در باب نوزدھم ، سرانجاِم ھیوال یا پیامبر دروغین و پیروانش   »جانب خداوند بر سر او و اعوانش ریختھ خواھد شد.
از جایگاھشان بیرون کشیده و در دریاچھ  شیطانرا ھمراه با  پیامبر دروغین یا ھیوالاو (منجی) ، « بیان می شود: 

بر می خیزند و سپس ضیافت عظیمی بر روی کشتار امت پیامبر دروغین مردم و مقدسین بھ  کبریت گداختھ می افکند.
 »اجساد کشتگان برپا می گردد.

این را نیز باید : «  ر دجال چنین می گویداز ظھو  نبی  و حزقیال  دانیال  و تصویرپردازی  مسیح  بر اساس کلمات  پولس
پرست ، مغرور و متکبّر  بدانی کھ در آخرالزمان مسیحی بودن بسیار دشوار خواھد بود؛ زیرا مردم ، خودپرست ، پول

از روز مسیح   پیشزن ، خشن و متنفّر از خوبی خواھند بود. درباره حوادث  رحم، تھمت مردم سنگدل و بی .خواھند بود
 ارتدادی بزرگآمده است؛ اّما بدانید کھ تا این دو رویداد واقع نشود، آن روز ھرگز نخواھد آمد:  نخست، [ظھور منجی]  

در معبد   وکھ عامل این ارتداد است با ھر چھ کھ مربوط بھ دین خداست مخالفت کرده  مرد شریردوم، خواھد داد.   رخ
 کند می  عمل  دروغین  و عجایب  و آیات  شیطان  ؛ او با قدرت خداست  گویی  نمایاند کھ می  چناننشیند و خود را  می ٥٥خدا

کھ منشاء آن  راخباین ابدیھي است كھ   »سازد. می  یابند گمراه  را نپذیرفتند تا نجات  راستین  محبت  کھ  و آنھایی
دجال " ، و منسوخمنحرف شده و درباره آخرین دین الھی است نھ ادیان  گفتارھای حضرت عیسی مسیح (ع) می باشد

كرده و آسیبي جدي بدان وارد مي سازد بھ طوري كھ احیاي آن ظھور  حقّھدین بھ سبب ایجاد فتنھ در  "موعود ادیان
 .امكان پذیر خواھد بود "منجي موعود ادیان"تنھا با ظھور 

 

 

 ھیوالیی در خدمت ابلیس

توصیف شده است کھ بدني چون پلنگ ، پنجھ ھایي چون  مھیب ھیوالییك ھمچنین در كتاب مكاشفات ، ضدمسیح مانند 
خرس ، سري چون اژدھا با ھفت شاخ و دندانھایي آھنین ، و چند سر دیگر بھ صورتھاي شیر ، پلنگ و كفتار دارد. این 

باشد. سر  "یانسان یامواج توده ھا"ي تواند اشاره بھ ظاھر مي شود كھ م "دریا"ھیوالی بسیار خشمگین از  روی 
ھرچھ گستره شیر و پلنگ و كفتار نمایانگر كارگزاران اصلي او ھستند.  یاژدھا  نمایانگر شخص ضدمسیح و سرھا

(بھ سبب تأثیرات بیشتر شیطان در میان پیروانش افزوده می گردد او جنایات ضدمسیح وسعت می یابد بر محبوبیت
از ضد مسیح و رژیمش در د. تمان ماھیت و ھویت خود مي كنضد مسیح با تحریف متون مقدس سعی در ک .آنان)دلھای 

 .یاد شده است "فاحشھ")  و False prophet( "پیامبر دروغین"،  "ھیوالی درنده"كتاب مكاشفات با سھ عنوان 

 ؟!"هللا"جماران زیر نام مقدس  "حسینیھ"تکیھ بر کرسی در  - ٥٥
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   ) و فریب توده مردمضدمسیح( آنتی کرایست

 

 

the Antichrist and the Devil  

 دو روح در یك كالبد  :ابلیسضدمسیح و 

ر د ین شیطان جن مي باشد تنھا. ابلیس كھ خبیث تردر كالبد بشري است "ابلیس كامل حلول"نمونھ ضدمسیح تنھا 
 ضدمسیح کالبد .مي نمایدحلول كامل  است رسیده ممکن نھایت سقوط و شقاوتكھ بھ  ين اِنسپیكر خبیث ترین شیطا

بوده و زبان او، زبانی است کھ ابلیس بھ وسیلھ آن برای دخل و تصرف مستقیم در زمین  ابلیسابزار ،  موعود
، علم و  او كامیابيرمز  است و "ابلیس"تمام سرمایھ وجودي و پشتوانھ ضدمسیح   .مستقیماً با مردم سخن می گوید

ضدمسیح دقیقاً دست بھ كارھایي مي زند   بھ دلیل ھمین حلول است كھ .قیق بھ راھھاي جلب خشنودي ابلیساھي دآگ
یاد  "كابینھ شیطان"در منابع مسیحي از دولت ضدمسیح با عنوان . تخریب و فساد در آن نھفتھ است كھ باالترین میزان

 دارد را بر زبانو مقدسان نام خدا   ضدمسیح. "نقطھ اوج قدرت شیطان در زمین"مت او با عنوان و از حكو شده است
ھدف ضدمسیح ، سلطھ بر  ست.ا بشریت علیھ ابلیسبزرگترین متحد  ایستاده است. او مقدسكتاب روي در حالي كھ 
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كشیدن و تباھي انسانھا و مورد پرستش قرار گرفتن است و ھدف ابلیس ، تخریب دین الھي و بھ كفر و فساد 
در نابودی دین الھی  ابلیسراھکار اصلی  و این دو، یكدیگر را در نیل بھ اھداف متقابل یاري مي كنند.  ٥٦بشریت

 در )ابلیسخود (یا بھتر بگوییم: ، بدین شکل کھ ضدمسیح  است "تبلیغ منفی" ، بھ دست شخصیت منفور ضدمسیح
ظاھری با کفر و گناه و فساد ،  وضدیت ادعای تقابل، با دفاع ظاھری از دین آن را تضعیف و با  یپیشوایی دینجایگاه 

  د.كنآنھا را ترویج می 
 

ماه  در«  یاد می کند: ٥۷و ترور وحشت سلطانمیشل نوستراداموس (پیشگوی معروف غربی) از ضدمسیح با عنوان 
برای افروختن آتش سومین جنگ جھانی  "پسر شیطان"درب جھنم باز شود و سومین ضدمسیح یا  ۱۸۹۹ھفتم سال 

اولین و دومین ضد مسیح در نوشتھ ھای نوستراداموس بھ ترتیب بھ "ناپلئون بناپارت" و [درآسیا زاده می گردد. 
"آدولف ھیتلر" تعبیر شده اند کھ ھر دو با ھدف کشورگشایی و توسعھ قلمروی حکمرانی بھ جنگ ھای فراوان دست 

آلوده است با خود ده آفت قوم فرعون را بر زمین آورد.  قتل و زنااو کھ بھ  ریختند.]بسیاری و بی مھابا خون ھای زده 
را زنده می کند. این کاھن بزرگ مشرقی برای دیدار فرانسھ از کوه آپونین  سیره سالطین مغولرھبری زورمند کھ 

با عصای خود جھان را بھ لرزه در  وخواھد گذشت ، از فراز آسمان، از برف ھا، دریاھا و کوھھا گذر خواھد کرد 
ماه است. ھرکس را کھ مخالف  ۷سال و  ۳۷او  فتنھطول  بھ اروپا وارد می شود. رنگ او با قبای آبی .خواھد آورد

عقیده او باشد می کشد یا زندانی و تبعید می کند. او و شیاطینش مجال می یابند کھ بدون محدودیت در زمین جوالن 
قدرت او افزایش می یابد تا آن کھ باالدست قدرتھای شرق قرار می  است. مایھ وحشت بشریتبزرگترین دھند. او 

آغاز جنگ جھاني سوم را شلیك موشكي با قدرت ویرانگر از سوي ضدمسیح بھ سوي غرب مي نوستراداموس » گیرد.
را  ضدمسیحکھ نظام  شخصیتیداند كھ بخشي از سواحل دریاي مدیترانھ را غیر قابل سكني مي كند. نوستراداموس 

در قلبگاه آسیا فقر فراوانی بروز خواھد کرد و برای سیاه چرده و سیاه مویی « ساقط می کند چنین معرفی می کند: 
می  درباره مرگ ضدمسیحنوستراداموس   »فواره خواھد زد. خونجوان کھ در جوشاجوش کنش ھای اھریمنی است ، 

ند و برای یک نفر بھ بار می آورستایش شده و مورد احترام بودند رسوایی ھایی  ھاپرستشگاه کسانی کھ در « نویسد: 
خاطرنشان می سازد  »کھ تصویرش را بر سکھ ھای طال نقش کرده اند، پایان با شکنجھ ای شگرف فرا خواھد رسید.

استناد مورد  )ده استدستکاری شنیز کھ پیش از انتشار ، مغرضانھ از سوی غربی ھا (کھ پیشگوئیھای نوستراداموس 
 نمی باشد و ما تنھا ذکر آن را جالب یافتیم.

 

 دّجال در روایات

ریشھ گرفتھ است و بھ این دلیل دّجال را با این نام  "پوشاندن"بھ معنای  "تَدجیل"دّجال از  بھ چھ معناست؟ "دّجال"
گرفتھ شده کھ بھ  "تَدجیل"این واژه از  -پوشاند پوشاند یا این کھ حق را با باطل می خوانند کھ او با کفرش مردم را می می

تدجیل و دروغگویی گذاری دّجال بھ این نام از شدت  برای فریب است. بنا بر این قول ، دلیل نام "زراندود کردن"معنای 
ریشھ این  -و مردم می فریبدباطل را حق جلوه داده و بیان کردن خالف آنچھ در دل دارد، دروغ و نیرنگ او با اوست. 

اند کھ او سراسر  گذاری کرده است و بھ این دلیل دّجال را بھ این اسم نام "گروه بزرگ ھمسفران"بھ معنای  "َدّجالھ"لغت 
ِمن « ، گرفتھ شده است؛ "سرگین"بھ معنای  "َدجال"این واژه از لغت  -پوشاند زمین را با ھواداران فراوان خود می

بھترین وجھ آن است کھ  .»الدّجال للسرجیِن ألنھ ینجُس وجھ االرض: دجال سطح زمین را بھ نجاست وجودش می آالید
پوشی و اظھار مطالبی است کھ  گفت شود: دّجال بھ معنای بسیار دروغگوست و دروغ او سحر ، فریب ، تھمت ، حق

 ] ۲۲۸، ص ۱٤تاج العروس، ج  لغت نامھدر دل او وجود ندارد. [

سوگند كھ ھمھ آنھا را گمراه خواھم ساخت ، مگر بھ عزت تو «  :ابلیس براي خداوند چنین سوگند خورده است - ٥٦
 ۸۳و  ۸۲سوره ص ، آیات  - »آناني كھ از براي تو خالص شده باشند.

 تروریسم دولتي با انقالب ایران زاده شد. - ٥۷
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با کارھایش مردم را فریفتھ و  . اوچیره دست استفنون سحر و تسخیر جن است کھ در ناپاک و خونریز دجال مردی 
دارد و ملبس بھ  او قدي بلند و ریشي درازمی کند. فتنھ و آشوب آنھا را در مستی و بی خبری قرار داده و دنیا را پر از 

در روایات بھ طور مکرر بھ خطر ایمان آوردن مسلمانان بھ دجال اشاره شده کھ حاکی از این است   لباس بزرگان است.
مرد  دجال ظاھر می گردد.  "پیشوای مقدس"ری فریبکار است کھ در نقش یک کاف و "شیطانی مسیح نما"وی کھ 

بیند نفرین شده اي است كھ خروج كرده و و مردم را با فریب بھ خود ملحق مي سازد و سپس چون حماقت ایشان را مي 
دّجال توصیھ شده است. از جملھ  ھاز شّر فتنورت پناه بردن بھ خدا در روایات بر ضر .ادعاي امامت و الوھیت مي كند

ھر یک از شما ھنگامی کھ از تشھّد پایانی فارغ شدید، باید کھ از چھار «  در روایتی  ، از پیامبر (ص) نقل شده است:
پیامبر (ص) » چیز بھ خدا پناه برید: از عذاب جھنّم ، از عذاب قبر ، از فتنھ زندگی و مرگ و از شّر مسیح دّجال

و  ھیچ فتنھ ای در زمین از روزي کھ خدا ذریھ آدم (ع) را آفرید بزرگتر از فتنھ دجال نیست (اَخطر الفِتَن)«   فرمودند:
پیغمبرم و شما آخرین اّمت  ھمانا خدا پیغمبري مبعوث نفرمود جز آن کھ امتش را از دجال بر حذر داشت و من آخرین

اگر من باشم او را بھ حجت الزام نمایم و اگر شما باشید  ا خروج خواھد كرد.مي باشید، بنابر این او ناگزیر از میان شم
جھد کنید تا او را بھ حجت الزام سازید. ھنگام خروج ، لشگر خود را از چپ و راست بفرستد و دعوى نبوت کند و بعد 

 (یعنى او نومید است از دعوى خدایى کند و در میان دو چشم او نوشتھ باشند کھ ھو آیس من رحمت ّهللا  ،از دعوى نبوت
بیشتر خلق متابعت او بسیار باشد و  سحربا وى ببیند آب دھن بر روى او اندازد و  رحمت خداى) و ھر مؤمن کھ او را 

و با وى بھشتى و دوزخى باشد و ھر مؤمنى کھ بھ دوزخ او مگر کسی کھ خداى تعالى او را از آن نگھ دارد کنند 
لک او چھل روز باشد و بعضى از آن روزھا مقابل ح بخواند کھ آتش در او اثر نکند و مدت مُ گرفتار شود باید کھ فوات

چند سال باشد و بعضى دیگر کمتر از سال و برخى مقدار چند ماه و برخى دیگر برابر ھفتھ و بعضى بھ قدر روزى و 
 »بھ مقدار گرفتن آتش باشد در چوب خشک. و روز آخرشبرخى دیگر مقابل ساعتى 

ھا و دیدگان مردم برای وادار کردن آنان بھ پیروي از ساحر و ارضای مطامع نفسانی  سحر عبارتست از تّصرف در دل 
بھ خواب سحر را در اصطالح امروز ". کھ معموالً با کمک شیاطین خبیث جن صورت می گیرد(سحر سیاه) او

ساحر اوھام و بھ طور كلي ، کاربرد دارد.  می گویند کھ در علم روانشناسی "ھیپنوتیزم"" یا مصنوعی فرو بردن
ساحر براي در سحر سیاه ،  را در جھت مطامع خود بھ حركت در مي آورد. و مردمخیاالت مردم را تحت كنترل گرفتھ 

بھره گیري از امداد شیاطین می باید در مبادرت بھ انجام زشت ترین و ظالمانھ ترین اعمال و جنایات درنگ نکرده و 
(مانند قرار دادن متون مقدس در مکان ھای ناپاک یا نشستن بر بھ مقدسات الھي بھ صورت آشكار یا پنھان اھانت كند 

ساحران از مصادیق آیھ شریفھ اند ، اعدام است.  حکم ساحر در اسالم نابت باشد.و نیز باید ھمواره با حال جروی آنھا) 
   »کھ بھ رجالی از جّن پناه می بردند، و آنان جز بر طغیانشان نمی افزودند. رجالی از انس(انسان)« کھ مي فرماید:

   ] ۲۳۳عقد الدرر: ص  -[مسند أحمد بن حنبل » خروج نماید. ضعیف شدن دینبھ ھنگام   دجال«  پیامبر(ص) فرمودند:
(اصفھان) کھ شھري از شھرھاي خسروان روستاھاي اصبھان مشرق از دھي بنام یھودیھ کھ از  او (دجال) از« 

بدبخت کسی  «فرمایند:  میدرباره دجال ]  امیر مؤمنان(ع) ۲۰۲[الزام الناصب: ص » ایراني است خروج مي كند.
او از شھری خروج کند کھ بھ آن اصبھان تکذیب نماید.  او را تصدیق کند و نیک بخت کسی است کھ او را است کھ

چشم راستش ممسوح (نابینا) است و چشم دیگرش کھ بر پیشانی  ٥۸شناسند. می ھودیھی را آنای کھ  گویند. از قریھ
میان دو چشمش  کھ با خون در آمیختھ و ای است درخشد کھ گویی ستاره سحری است و در آن علقھ آنچنان می اوست

كند  رود ، آفتاب با او حركت می دریاھا فرو می خواند و در سوادی آن را می و ھر باسواد و بی "کافر"نوشتھ شده است: 
در  ٥۹كوه سفیدی است كھ مردم آن را طعام پندارند. در قحطی شدیدی و در مقابلش كوھی از دود است و پشت سرش

 كند و زمین منزل بھ منزل زیر پایش كھ فاصلھ ھر گامش یك میل است، سوار شده خروج می ار سپیدیحالی كھ بر حم

شاھنشاه قباد اول اصفھان را بھ دو بخش گی (جی) « آمده است:  ۱۸) صفحھ تاریخچھ خمیندر کتاب نامھ کمره ( - ٥۸
و  "جی"برای اصفھان دو شھر بوده یکی  «ھمان کتاب:  ۲۰و در صفحھ »  و تیمره (کمره یا خمین) تقسیم کرد.

باید خاطرنشان ساخت کھ   »... و روستای تیمری (کمره یا خمین) در بخش یھودیھ واقع شده است."یھودیھ"دیگری 
 !شھر خمین را از استان اصفھان جدا کرده و در استاني جداگانھ بھ نام استان مركزي قرار داده است نظام حاكم ،

 .باشد اشاره بھ قحط معنویت و دینمی تواند  - ٥۹
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و انس و شیاطین در شرق و  و بر آبی نگذرد جز آنكھ تا روز قیامت فرو رود و با صدای بلندی کھ جن در نوردیده شود
آیید، من کسی ھستم کھ آفرید و ھماھنگی بخشید و من   ای اولیاي من، بھ نزد« گوید:  شنوند، می غرب عالم آن را می

گوید. او یک  در حالی کھ آن دشمن خدا دروغ می» پروردگار واالی شما ھستم!  گیری کرد و راه نمود. من  اندازه
راه   خورد و رود و پروردگار شما یک چشم نیست و غذا نمی خورد و در بازارھا راه می غذا می  چشمی است کھ

]  از امیر مؤمنان (ع) ھمچنین نقل شده است كھ درباره دجال ۲الّدین و تمام النّعمھ: ج [کمال» والی نداردرود و ز نمی
ھاي) سبز رنگ  آگاه باشید کھ بیشتر پیروانش آن روز اوالد زنا و اصحاب طیلسان ھاي (جامھ«  فرمودند:

 ]   ۱۹٤، ص ٥۲بحاراالنوار: ج »[..ھستند.

در این سالھا ، راستگویان  قبل از قیام قائم سال ھای پر خدعھ و نیرنگی در پیش است.«   امیر مؤمنان (ع) فرمودند:
دروغگو شمرده شده و دروغگویان راستگو شناختھ می شوند. ماحل تقرب پیدا می کند و رویبضھ در سخن گفتن پیشقدم 

منظور از «؟ حضرت فرمودند: راوی می گوید: عرض کردم ماحل و رویبضھ بھ چھ کسانی گفتھ می شود»  می گردد.
در این روایت رویبضھ معنی نشده »  ماحل آدم مکاری است کھ بھ وسیلھ مکر زیاد، مردم را بھ خود متوجھ می کند.

مرد حقیر و ؛ ةینطُق فی امر العامّ  ةُ الرجُل التّافِ  ةرویبض« است اما در جای دیگر بھ مناسبتی پیامبر(ص) می فرمایند: 
» علیرغم عدم شایستگی، در امور عاّمھ مردم دخالت می کند و بھ جای آنھا اظھار نظر می نماید.بی شخصیتی کھ 

دجال « می فرمایند:  ی دجالخوارقساوت قلب و عطش خونحضرت امیر مؤمنان(ع) درباره ]  ۲۷۸[غیبت نعمانی: ص
دجال ادعای خدایی دارد. بنا بر روایات ، روح وي ھنگامی كھ   .»را سر ببرد تمامي مردم روي زمینکھ  ندارد یباك

ألسُت بَِربّكم؛ آیا من پروردگار شما « پروردگار عالم ، ارواح را مورد خطاب قرار داده و از آنھا سؤال فرموده كھ: 
در  » خودم!« عني: ی» أنَأ« پاسخ داده: » من ربّك؛ پروردگار تو كیست؟« پاسخ منفي داده  و در پاسخ سؤال » نیستم؟

ارواح دچار ریزش شدند و بر اساس درجھ تقصیر ، در درجات ایمان و كفر و نفاق و شرك  ،"ألست"صحنھ امتحان 
قرار گرفتند ، غیر از ارواح انبیاء و اولیاء كھ آنھا نیز در درجات خود قرار گرفتند و وظیفھ یافتند كھ بقیھ انسانھا را 

در سلسلھ مراتب خاتم االنبیاء حضرت روح ) یاري كرده و باال بكشند. "دنیا زندگي" در صحنھ امتحان نھایي (یعني
نسل اندر نسل از حضرت خاتم االنبیاء  روح دجال دارای پست ترین درجھ است. داراي عالي ترین درجھ و ، ارواح

اجداد ایشان تا حضرت  اصالب (پشت) شریف ترین مردان و در ارحام شریف ترین زنان در وجود آمدند و ھیچ یك از
آدم از طریق "زنا" بھ وجود نیامد (بر اساس حدیث نبوي) اما بھ وجود آمدن دجال كامالً بر عكس است چنان كھ 

بدترین نسل "و  "مادران زناكار"را از  ويوالدت  اشاره خواھد شدن داامیرالمؤمنین در حدیثي كھ در صفحات بعد ب
 د. نمي دان "ھا

، ھر کھ در برابرش بایستد او را  ٦۰ھتک ستور کند. از قزوین وارد شود« ره دجال مي فرمایند:  امام صادق(ع) دربا
بکشد. ھر کھ متابعت او کند کافر شود. ھرکھ از او کناره گیرد فقیر شود. بشتابند مردم بھ اطاعت او از کافر و مؤمن. 

امیرالمؤمنین (ع) در روایتی مشابھ از » است. ٦۲نام او نام پیامبری از پیامبران ٦۱کوھھا را از خوف خود پر کند.
ھرکس از آن زندیق فرار کند ، او را بھ چنگ آورد و ھر کس با «درباره زندیقی کھ از قزوین وارد می شود آمده است: 

او جنگ کند او را بھ قتل رساند و ھر کس از وی کناره گیری کند فقیر گردد و ھر کس از او متابعت نماید کافر گردد 
ا آنجا کھ مردم دو گروه خواھند گردید: گروھی بھ سبب از دست رفتن دین خود می گریند و گروھی دیگر برای از ت

  ٦۳».دست رفتن دنیای خود

و او خروج مردم آرزوی خروج او را داشتھ باشند دجال خروج نمی کند مگر این کھ « حذیفھ یمانی نقل کرده است: 
نمی کند مگر زمانی کھ خروج او بر مردم ھمانند نوشیدن آب سرد در یک روز گرم گوارا باشد و این گونھ مردم 

                    تھران از فراز قزوین می گذرد. -پرواز پاریس - ٦۰
 سلطان وحشت - ٦۱

 روح هللا؟! - ٦۲
 ةبحاراالنوار ، تاریخ الحج - ٦۳
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و بھ درستی کھ در میان شما امت اسالم چھار فتنھ خواھد بود: اول فتنھ رقطا  ٦٤شده باشندخواھان دجال و تشنھ او 
م و چھارم فتنھ ھای فالن و فالن کھ فتنھ چھارم ادامھ خواھد داشت تا ، سو (آشوب ھا و انقالب ھا) ، دوم فتنھ تاریک

سپس بھ شما خبر می رسد کھ دجال بھ ھمراه «...حذیفھ ھمچنین از رسول خدا نقل نمود: »  شما را تسلیم دجال نماید.
کھ اصالً خلق  یھودیان اصفھان خروج کرده اند. یکی از چشم ھای او خون آلود است و چشم دیگرش ھمانند آن است

 » نشده است.

 دواز شواھد این ادعا این کھ در در توصیف چھره باطني اوست ،  "یك چشمي بودن وي"برخي از عالئم دجال چون 
  نوشتھ: کافر دو چشمشدر میان « و ھمچنین: » ّهللا  ةھو آیس من رحمنوشتھ:  دو چشمشدر میان « روایت آمده است: 

چشم «  :عبارتند از را توصیف مي كند دجالصورت باطني و ملكوتي برخی از عالئمی کھ  »بھ خدا و بھ رسول خدا.
؛  بیان سخنان ناسزا در باب دین »چشم چپش در میان پیشانی است« ؛ اشاره بھ بی دینی اوست. »راست دجال کور است

بر خری سوار « خونخواری او. ؛ اشاره است بھ صفت »چشم او خون آلود یا بھ رنگ کبود می باشد«  از سوي او.
؛ کنایھ است از سخن توخالی و دروغ. »از ھر موی خرش طبلی آویزان است«  ٦٥»میل است ۲۰است و ھر گام خرش 

پشگل خرش بھ صورت نقل ونبات است (وعده ھای دروغ) و مردم چون آن را بردارند و بخورند متوجھ می شوند « 
کھ اشاره است بھ شدت » نجاست خرش میان دو کوه را پر می کند!«  در روایت دیگر است کھ:»  کھ پشگل است!

 ورد.آفسادی کھ بھ بار می 

در روز اول « مفضل بن عمر از امام صادق (ع) و ایشان از پدران بزرگوارش تا امیرالمؤمنین (ع) نقل کرده کھ: 
و زنان و شاربان خمر و آوازخوانان و اصحاب لھو و لعب بھ او می  ٦٦خروج دجال ، ھفتاد ھزار از یھود و اعراب

ھمراه او ھستند... و یاران او در استفاده از ابلیس و شیاطین سرکش دور او گرد آیند و ساحران جنّی و انسی  پیوندند.
و بسا  «کھ: یادآور گفتھ اھورامزداست [  .»خمور (مسکرات) و ارتکاب فسوق  و انواع جنایات افراط می کنند

 ]»نابکاری ھا از غالمبارگی و زن بارگی و ھوی پرستی و اعمال نکوھیده بسیار کنند.

قائم قیام نمی کند تا این کھ چشم دنیا شکافتھ شود و سرخی در آسمان «  منین (ع) بھ عمر بن سعد فرمودند:امیرالمؤ
گریند. تا آنگاه کھ قومی پیدا شوند بی بھره از پدید آید و آن اشک ھای حامالن عرش است کھ بر مردم روی زمین می 

آنھا مردمی ند در حالی کھ خود از او بیزارند. خوانفرزند من [مھدی] می  بھ سويآنھا مردم را  ٦۷مواھب الھی.
 و ٦۹میان ستمگران فتنھ انگیزند و ٦۸بر اشرار تسلط دارندند. ھستنھاد و بی نصیب از رحمت حق پست 

متأسفانھ سیاستھای القا شده استعمار بھ ایادی خود در مردم ھنگام ورود خمینی بھ ایران! عجیب شور و اشتیاق  - ٦٤
  ایفا نمود. "تشنگی کاذب مردم"رژیم پھلوی نقش مھمی در این 

و یا صاحب منصبانی كھ با اشتباھات حیرت  دیگران باشد در استحماروی  مھارتدجال ،  احتماالً مقصود از حمار - ٦٥
 .انگیز، وی را (بھ زیان خویش) بھ قدرت رساندند

و مقصود  بود) اطالق گردیده است "جھل"در قرآن و حدیث بھ بادیھ نشینان (کھ صفت بارز ایشان  "اعراب"کلمھ  - ٦٦
 .از آن اینجا "جاھالن" است

فرشتگان را نیز بھ گریھ وا داشتھ است.  حتي كھ حاصل عصیان و گناه بشریت استپدید آمدن دجال و اعوانش  - ٦۷
 نیز بھ این مضمون اشاره دارد. دانیال نبيچنان كھ دیدیم 

تشکیل می دادند. حاج مھدی  ي منطقھ بازارھازورگیرشرورھا و ھستھ اولیھ فدائیان اسالم و جمعیت مؤتلفھ را  - ٦۸
را در قالب ھیئت ھای مذھبی صادر کرد. طیب حاج  ن بسیج این افرادعراقی می نویسد کھ امام از ابتدای دھھ چھل فرما

اعدام گردید) ، ھادی غفاری ، حبیب ا... عسگراوالدی تازه مسلمان ، محسن  ۴۲رضایی(کھ پس از غائلھ خرداد 
زورگیرھای سرشناس بودند کھ بسیاری از آنھا پس از انقالب  از جملھ ھمین تازه مسلمان .. الجوردیرفیقدوست و اسدا.

دست آورده بودند  این بزرگان بازار با استفاده از قدرت و نفوذي كھ بھ[در مصادر مھم اقتصادی و امنیتی قرار گرفتند. 
در كشور شدند كھ امروز آثار  ایع تولیدیكاال ، مانع از رشد صن طمع سود بیشتر از طریق واردات از روز اول برای

شرورھای جزء نیز با پیروزی انقالب بھ کمیتھ ھای  ]، تورم و فقر نشان مي دھد. خود را در قالب آمار باالي بیكاری
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رھبر آنھا مردی سیاه دل و روسیاه ، بی  ۷۰جنبش خود را آشکار می کنند. کوفھ حومھدر  کنند.پادشاھان را نابود 
بھ  بدترین نسل ھاو  ۷۱مادران زناکاردین ، از نظر حق افتاده ، دارای عیوب بسیار و لئیم و پرخور است کھ از 

    ۷۲»ت.اس وجود آمده

اول خروج دجال است و «     صاحب االمر(ع) آمده است: در باب چھاردھم كتاب منتھي اآلمال در عالئم ظھور حضرت
و از اخبار ظاھر شود کھ  واقع خواھد شد  خونریزی و فتنھ در عالمو بھ وجود نحس او آن ملعون ادعای الوھیت نماید 

خونی میان پیشانی او واقع شده و مانند ستاره می درخشد و پارچھ  یک چشم او مالیده و ممسوح است و چشم چپ او در
و بسیار بزرگ و تنومند و شکل عجیب و ھیئت غریب و بسیار ماھر در سحر است و در  است در میان چشم او واقع

است کھ از سحر بھ  او کوھی سیاه است کھ بھ نظر مردم می آورد کھ کوه نان است و در پشت سر او کوه سفیدی پیش
ایشان  ۷٤هشیاطین و َمَردِ و  "ربکم االعلی اولیائی انأ"ند ک و فریاد می ۷۳نظر مردم می آورد کھ آبھای صاف جاری است

و  و شیاطین اطراف او را گرفتھ و اوالد زنا بر سر او اجتماع نمایند  رهفَ و کَ  ۷٥نھھَ از ظالمین و منافقین و سحره و کَ 
قلوب کھ   شوند و آالت لھو و لعب و تغنی از عود و مزمار و دف و انواع سازھا و بربطھا مشغول می  بھ جمیع نغمات

از زنان و مردان چنان جلوه درآورند  تابعین او را مشغول بھ آن نغمات و الحان می نمایند و در انظار ضعفاء العقول
کھ آن نغمات و الحان و صداھای دلربا را روند  سر او می  ھمھ خلق از عقبو کھ ھمھ ایشان را بھ رقص آورند 

فرمودند: ھر   کھ پیامبر خدا(ص) و در روایت ابوامامھ است آن باشند تی میو مس  گویا کھ خلق ھمھ در سکربشنوند 
حمد را بخواند بھ جھت دفع سحر آن ملعون   مؤمنی کھ دجال را ببیند آب دھان خود را بر روی او افكند و سوره مبارکھ

او و لشگر قائم علیھ السالم میان  عالم را پر از فتنھ و آشوب نماید و چون آن ملعون ظاھر شودکھ در او اثر نکند. 
علیھ  باالخره آن ملعون بھ دست مبارک حضرت حجت الھی علیھ السالم یا بھ دست عیسی بن مریم  جنگ واقع شود.
منتھي  محدث جلیل القدر آقا سید اسماعیل عقیلی نوری أخذ شده از کتاب  فقیھ الموحدین:  ة[کفای»  ۷٦السالم کشتھ شود

کتاب منتھی اآلمال  ی از چاپ ھای پس از انقالبِ رخباید خاطرنشان ساخت کھ این مطلب از باآلمال؛ شیخ عباس قمي] 
 حذف گردیده است!

پیامبر (ص)   سفیاني مي جنگد در حدیث ذیل اشاره شده است:لشگر دجال و سپس لشگر بھ لشگر حضرت قائم كھ با 
ما اھل بیتی ھستیم کھ خداوند نھ دنیا، بلكھ آخرت را برایمان « بھ امام حسن و امام حسین نگاه كرد و گریست و فرمود: 

بھ سبب توطئھ سقیفھ و  [ ار سختی و آوارگی و گرفتاری مي گردنددچبرگزیده. بھ درستي كھ اھل بیت من پس از من 
آنھا  کھ گروھی با پرچم ھای سیاه از مشرق قیام كنند. یتا زمان ]و یازده امام معصوم غصب حق خالفت امیرالمؤمنین

حق را طلب مي كنند اما بھ آنھا داده نمی شود ، پس می جنگند و پیروز می شوند و ھر چھ بخواھند بھ آنھا اعطا می 
پذیرند تا این کھ حکومت را بھ دست مردی از اھل بیت من بسپارند کھ دنیا را از عدل و داد پر  یشود ولی آنھا  نم

انقالب اسالمی پیوستھ و با تسلط بر جان و مال و ناموس مردم در سالھای اول انقالب ، فجایع فراوانی بھ بار آورده و 
  بھ عنوان بازجو و شکنجھ گر سر از زندانھای جمھوری اسالمی درآوردند. سپس

 منجر خواھد گردید. بار ، سرانجام بھ سومین جنگ جھانیاخ اختالف افكنی میان ابرقدرت ھا كھ بر اساس برخی - ٦۹
 كھ بسیاری از فعالیت ھای سیاسي خمینی در تبعید در آن صورت می گرفت در حومھ کوفھ قرار دارد. نجف - ۷۰

 ۱۰۵رجوع كنید: پاورقي صفحھ  - ۷۱
 ۲٥، باب  ةبحاراالنوار ، تاریخ الحج - ۷۲
 مردم را با شعار نان و آب می فریبد! توده - ۷۳
 پیروان - ۷٤
 کاھنان - ۷٥

 تھ شدن دجال بھ دستخراسانی با نظام دجال و وارثان وی خواھد بود ، اما کشجنگ لشگر قائم بھ رھبری سید  -۷٦
امام زمان(ع)  کھ در حدیث "شروسی" بدان اشاره خواھد شد.دجال صورت می گیرد  "رجعتِ "حضرت ولّی عصر در 

  بھ اذن الھي زنده مي گردانند. یرد نموده اند را جھت مجازات دنیوني كھ آسیب جدی بھ دین وااكفار و منافق
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پس ھر کھ زمان ایشان را دریابد ، بھ سوی آنان شتاب كند گر  خواھد کرد بعد از آن کھ پر از ظلم و جور شده باشد.
ی کھ پرچم ھای سیاه از خراسان بھ راه افتاد ھنگام«و در روایت دیگر:  »چھ با دست و زانو بر روی برف و یخ بخزد.

اھل حق ھستند ، آنھا حق را   بھ سویش بشتابید ولو با سینھ خیز رفتن بر روی برفھا باشد ، کھ صاحبان آن پرچم ھا
مطالبھ می کنند ولی بھ آنھا داده نمی شود ، نبرد می کنند و پیروز می شوند و آنچھ می خواستند بھ آنھا داده می شود 
ولی آنھا دیگر نمی پذیرند. گویی با چشم خود می بینم کھ سالح ھا را حمایل کرده اند و پیش می تازند تا پرچم ھا را بھ 

دلھای آنھا چون آگاه باش کھ آنھا یاران مھدی اند و زمینھ سلطنت جھانی او را فراھم می سازند. کنند.   مھدی(ع) تسلیم
را  فارسیانیاه را مشاھده کردید کھ از سوی مشرق بھ حرکت درآمده ، ھنگامی کھ پرچم ھای سقطعات آھن است. 

زمانی کھ در سنت من تغییر ایجاد کردند ، یاور خاندانم با «  :و ۷۷»گرامی بدارید کھ دولت ما در میان آنھا می باشد.
قیام خواھد کرد. ھیچ کس با او و لشگریانش روبرو نمی شود مگر  ۷۸پرچم ھای سیاه از سرزمینی کھ خراسان نام دارد

کھ مغلوبش می سازند و بر آنچھ در دست دشمنانشان قرار دارد چیره می شوند تا جایی کھ سرانجام پرچم ھایشان بھ 
این جنبش در حقیقت خوانده شده اند.  "شھید"در روایات مشابھ ، کشتگان این قیام  »بیت المقدس نزدیک می گردد.

حضور بھ صورت ناشناس در میان لشگر سید خراسانی و آن حضرت  سازماندھي مي شودتوسط حضرت ولّي عصر 
راھنمایی ھای کلیدی ایشان بھره  از جنبش عدالت خواھانھاین  و تنھا سید خراسانی امام (ع) را می شناسد و در داشتھ

باید خاطرنشان ساخت  این لشگر از سرزمین خراسان آغاز خواھد شد.جھانی منجی موعود با خروج حركت  مند است.
 خبردر  اندکی پس از خروج سفیانی در شام خواھد بود. می باشد (ع)کھ از نسل امام حسن مجتبیسید حسنی کھ قیام 

عباداً لنا أولى بعثنا علیكم « در تفسیر آیھ د. نسید خراسانی شھرھای تھران و قم را با جنگ می گشای یاناست کھ لشگر
گروھى ھستند كھ خداوند آنھا را پیش از خروج قائم بر انگیزد و آنھا ھر جا كھ دشمنان آل «آمده است کھ:  ۷۹»بأس شدید

      ۸۰».محمد (ص) را بیابند مى كشند

طلوع ستاره ای سرخ رنگ و ویرانِی ری و  در ھنگاممھدی پس از یك غیبت طوالنی ، « پیامبر خاتم (ص) فرمودند: 
مھدی این امت از ماست. ھنگامی کھ بر دنیا ھرج و مرج حاکم «  و:   ۸۲ .»ظھور خواھد كرد(تھران) زوراء  ۸۱خسف

گردد و آشوب ھا رخ دھد و راه ھا بستھ شود و مردم یکدیگر را غارت کنند و نھ بزرگی بر کوچک رحم کند و نھ 
ا نگھ دارد ، خدای تعالی مھدی را برانگیزد کھ نھمین فرزند حسین است و او دژھای گمراھی کوچکی احترام بزرگ ر

و کھ من در اول زمان اساس آن را پایدار ساختم  دین را در آخرالزمان پایدار کند چنانو دلھای مھر شده را بگشاید و 
  ۸۳»زمین را از عدل پر سازد ھمانگونھ کھ از ظلم و جور پر شده باشد.

اگر کسی نباشد کھ تالش خاطرنشان می سازد کھ اعتقاد بھ مھدویت خاص تشیع نیست و اعتقاد تمامی ادیان الھی است. 
ھای انبیاء و اوصیاء در بھ کمال رسانیدن انسان را بھ ثمر نشاند، خلقت بشر و بعثت انبیاء امری عبث بوده و البتھ این 

از ھنگام ھبوط حضرت آدم (ع) خداوند حجت و خلیفھ اي بر زمین داشتھ است و  نسبت از خداوند متعال بھ دور است.
امیر مؤمنان می فرمایند: این مقام در اختیار پیامبران و اوصیاي ایشان بوده و این امر تا روز رستاخیز استمرار دارد. 

میان مردم تھدید مي كند در خداوند حجت ھاي خود را بھ صورت آشكار یا پنھان یا حتي در حالي كھ خطر آنان را «
الھِي ھر زمان ، محور  خلیفھ  ۸٤»ھاي روشن و واضح (ھدایت و رستگاري) از بین نروند. دلیل حفظ خواھد كرد تا

 غیبت شیخ طوسی  - ۷۷
خاطرنشان مي سازد كھ  .کھ بھ پدید آمدن نشان ھای سیاه از خراسان اشاره می کند است مؤید پیشگویی زرتشت - ۷۸

از آنھا نام گروه  حتي عده ایسیاه انتخاب كرده و  ھاي تكفیریون سلفي براي انطباق این نوع احادیث بر خود ، پرچم
 خود را "خراسان" نھاده اند!

 ٥اسراء،  - ۷۹
 ۲۰٦،ص۸کافی، ج - ۸۰
 خسف االرض: فرو رفتن زمین  -۸۱
 ٥۲بحاراالنوار ، ج -۸۲

 ۲٥، باب  ةنقل از جابر بن عبدا... انصاری ، بحاراالنوار ، تاریخ الحج - ۸۳
 ترجمھ و شرح نھج البالغھ - ۸٤
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(ص)  كائنات بوده و شناخت او از ضروریات دین است و از آن روست كھ حتي اھل سنت این حدیث را از پیامبر خدا
 طرح الھي.» ناسد بھ مرگ جاھلیت مرده استشمي امام زمان خود را ن د درحالي كھھركس بمیر« روایت كرده اند كھ: 

چنان كھ قرآن  داشتھ وعدل و قسط را در زمین برپا دارند رھبری جامعھ را بر عھده این بوده است كھ خلفاي خداوند
 بھ اذن خدا مگر براي آن كھ نفرستادیم را  ھیچ رسوليلِیُطاع بإذن هللا؛ و و ما انزلنا من رسول اّال  «تصریح دارد: 

ھمواره در پي  تھ اند زیرا اكثریت مردم، حاكمیت نداشلھي جز در دوره ھایي بسیار كوتاهاما پیشوایان ا» اطاعت شود.
ھر انساني اختیار  .ھواھاي نفساني و لذتھاي  موقت دنیایي بوده و از بُعد روحاني و ابدي وجود خویش غافل بوده اند

پیروي نھي نفس از گردن نھادن بھ حكم عقل و نفس" و " شھوات] انتخاب بین "ارضاي[افسارگسیختھ و نامشروعِ 
ھایي نیز " را دارد و خداوند تشخیص این خوب و بد را در فطرت انسان قرار داده و براي تقویت فطرت ، پیام سھو

كھ مورد نارضایتي سطح زمین در  و بي عدالتي ھا جوامعاي كنوني ناھنجاریھده است. توسط رسوالنش ارسال نمو
جامعھ  براي است كھ حاصل آن ھا و غلبھ روح شیطانيانسان بد" ھاي "انتخاب ھمین نتیجھخداوند متعال مي باشد 

انتقال زیرا خصوصیات روحي و رواني و اخالقي نیز از طریق وراثت است "متولد شدن جرثومھ ھای فساد و جنایت" 
[چنانكھ حضرت نوح بھ درگاه خداوند دعا مي كند: پروردگارا ، یك تن از كافران را بر روي زمین باقي مگذار  مي یابد

ر حقیقت ، تجسم شقاوت بشریت بوده و این جرثومھ ھا کھ د ].كھ آنان جز فرزنداني كافر و فاجر بھ دنیا نمي آورند
حاصل سیر انحطاطي بشریت اند و ھنگامي كھ وضعیت براي مردم طبعاً ،  را بھ دست گرفتھ اند جوامعمقدرات  امروز

روي زمین غیرقابل تحمل شود خداوند براي نخستین بار در تاریخ بشریت ، مستقیماً دخالت فرموده و بھ دست ولّي 
 تک تک افراد برایاما حاصل این "انتخابھای بد" و   .زمین را از لوث وجود ظالمان پاك خواھد فرمود ، خویش

بخش از روح انسان كھ چون میداني بھ شعاع ھفتاد سانتي متر، بدن او را آن  است. "روح و حیات معنوي تخریب"
و  قابل عكسبرداری "كرلیان"نامیده مي شود كھ توسط دوربین ھاي یا "میدان انرژي" فرد احاطھ كرده است "ھالھ" 

 و حیواني او مي باشد. نسان كامالً برعكس مسیر كمال مادیكمال روحي امسیر چنانكھ قبالً اشاره شد است.  مشاھده
اگر نھ آن بود كھ ھمھ مردم یك امت (گمراه) مي شدند ، سقف ھاي خانھ ھاي (تمامي) كساني را كھ خداي رحمان را [«

خانھ ھایشان نیز درھایي از باور ندارند از نقره مي كردیم و بر آنھا نردبامھایي مي نھادیم تا بر آن باال روند و براي 
نقره مي كردیم و تختھایي كھ بر آن تكیھ زنند. و از ھرگونھ زینت. و اینھا ھمھ برخورداري ناچیز دنیوي است، حال 

ھنگامی کھ خدا بنده ای «) از سوی دیگر: ۳۳-۳٥زخرف: »(ردگار تو براي پرھیزگاران است.آنكھ آخرت در نزد پرو
بھشت حیواني با بھشت روحاني با ھم جمع نمي امام صادق) »(وی را در بال فرو می برد.از بندگانش را دوست بدارد 

، كھ دنیاطلبی  ]»دنیا و آخرت دو راه مختلف اند مانند مشرق و مغرب.« شود و چنان كھ امیر مؤمنان مي فرماید: 
خود را ، انسان را بھ رنج ھاي شدید مي افكند كھ روح استكمال و بر خالف مسیر  مال مادیكشانیدن روح بھ سوي ك

روح براي پرواز در غیره  نشان مي دھد.  وافسردگی  و اضطراب و ھاي روحی، روانی و عصبی در انواع ناراحتی
[مرغ باغ ملکوتم ، نِیَم از عالم خاک    دو . نھ خزیدن در لجن دنیاي محدود مادیقدس آفریده شده ، نامتناھی عالم 

موجب ایجاد ، كھ عملي خالف فطرت و بر خالف مسیر روح استنیز  گناه زی قفسی ساختھ اند از بدنم] سھ رو
، حفاظي در برابر آتش برزخي  مرگ ماورايسفر روح زخمي و آسیب دیده ، در د. جراحت بر روح انسان مي گرد

آسیب وارد مي ھ ھالھ انسان شدیداً جنسي ب، مواد مخدر و ارتباطات نامشروع  استفاده از مشروبات الكلي داشت. نخواھد
ان با زنان و مردان خداباورخداوند در كالم خویش در پي بیان حرمت ازدواج كھ این. ان ناپذیر استگاه جبركھ  كند

ھالھ یا میدان ممكن است بھ این دلیل باشد كھ » آنھا شما را بھ سوي آتش دعوت مي كنند «مشرك و ناباور مي فرماید: 
. ھمچنین [مگر این كھ خداوند خود از آسیب حفظ فرماید]وارد مي سازد منفي این افراد بھ ھالھ خداباوران آسیبانرژي 

خطر  موجب بروز آسیب بھ دو طرف مي گردد.ھنگام تداخل ھالھ ھا  زنا ، ناھماھنگي میدانھاي انرژی در عمل شنیع
بھ حتی یعني  »والتقربوا الزنا«تفا نكرده و مي فرماید: است كھ قرآن بھ نھي از زنا اك این آسیب روحي بھ قدری جدی

را مھیا سازد كھ انرژي فرد را بھ آن آسیب بھ ھالھ مي تواند زمینھ ورود موجودات متافیزیكي[جن] نشوید.  ھم آن نزدیك
واسماء مقدس و  ذكاربا تزكیھ نفس و تمركز بر ا شایدآسیب بھ ھالھ دفعتاً صورت مي گیرد اما ترمیم آن  .تخلیھ مي كنند

است كھ از حجاب جسم  آسیب ھاي وارده بھ روح ھنگامي براي انسان قابل مشاھده .باشدبھ صورت تدریجي امكان پذیر 
مرگ چیزی جز جدایی روح از جسم نیست. و روحی کھ  « :گفتسقراط در بستر مرگ   بیرون آید. و دنیاي مادی

مرگ نماید کھ آن مقصوِد  ده، خود را آما انسان حقیقی باید در مدت حیات ازقفس تن رھا شود زندگی دیگر خواھد یافت.
شود. پرورش تن کھ  نورپرداخت تا آماده ورود در  بھ پرورش روحبا "مراقبھ" زندگی است. برای این کار باید ھمواره 
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حصار روح است سبب آن می شود کھ این حصار محکم تر روح را اسیر خود کند و بیشتر مردم چنین می کنند و با 
، روح را متأثر دنیویزندگی  نیازھايدست خود روح را کھ خواھان جوالن است در مانع محکم گرفتار می کنند. 

 فرما" بدنفس "دی دور می سازد. خواھش و از آزا ساختھ با آلودگی ھا دمساز می کند. نیاز تن، روح را گرفتار كرده
تن است روح را برای رفع آن بھ دنبال می کشد و  از حقیقت دور می کند. چون اعمال دنیوی پیوستھ با فرمان و  کھ نیاز

میل تن اجرا می شود، روح با آن ھمآغوش  بوده و در ھمھ حال از آن پیروی می کند. پس تا زمانی کھ روح بھ سبب 
نیاز جسم آزاد نیست، نمی توان آن را برای بھ دست آوردن  حقیقت بھ کارگرفت. پس الزم است جان را از بالی امیال 
تن آزاد سازیم. انسان حقیقی در طول زندگی چنین می کند کھ جان خود  را از آفت خواھش تن دور نگھ می دارد تا 

د از تن جدا می شود، با آلودگی ھا تیره وتار نشده باشد زیرا ھنگامی کھ روح بھ فرمان خداوند  برای رسیدن بھ مقصو
 اكثریت غالب[متأسفانھ بھ عالم مقصود، مجذوب انوار حقیقت کھ بر آن می تابد، نمی شود.  ورودشد ھنگام اگر چنین با

شما  .]اني ھستندحلھ "حیات حیواني" فراتر نرفتھ و حتي در سنین كھولت نیز دل شیفتھ لذتھاي نفسانسانھا ھرگز از مر
ھی می دھم کھ از میان باد و باران است و ماه بر جاده نمی تابد و شما را چراغی جز انوار پاک ارا از سفر مرگ آگ

روح با خود نیست. توشھ راه از نیکی ھا بردارید کھ طعامی بھ دست شما نمی دھند. راه را ھموار کنید تا پای شما بر 
اندیشھ خود را پرواز دھید کھ از فراز تختھ سنگی کوتاه شما را منظری خوش نمایان نمی سنگ ھای سخت فرو نیاید. 

شود. از حقیقت سیراب شوید چون آبی نمی بینید تا تشنگی خویش فرو نشانید. ستاره روح کھ از افق حیات سر بر می 
 مھدیده پنھان می شود. زمز زند چندی درآسمان وجود تسبیح گویان سو سو می زند، سپس در پرتو انوار ازلی از

  »فرشتگان مراقب پیوستھ گوش ما را مھبط راز خویش قرار می دھد و لعل وجود آدمی را بھ نور افشانی می خواند.
غیر بھ "زھد" و دوري از تجمالت و  حقیقي دیناكید توصیھ  و روح بھ ھر چیزي كھ توجھ نشان دھد با آن یكي مي شود

و آمادگي آن براي ورود بھ  در لذتھاي دنیایي بھ خاطر حفظ سالمت و استقالل روحضروریات زندگي و استغراق 
دین (اصیل و حقیقی) مجموعھ قوانین و راھکارھایی است کھ برای ھماھنگی و انطباق حیات مادی و  است. ملكوت

 اشتھ باشد از آلودگياست در عالم ماده اقامت دتا روح در طول مدتي كھ قرار  حیات روحانی انسان وضع گردیده است
 .مصون بماند زندگي مادی ھاي

 بنی عباس ابلیس و حكومت بنی ؛جمھوری اسالمی نظام 

ظھور مجدد حکومت عباسیان وجود داشتھ و شواھد و قرائن  ی از امامان درباره حکومت دجال ودر منابع شیعھ اخبار
عباسیان از بنی ھاشم و از نسل عباس عموی پیامبر داللت بر این دارد کھ حکومت جمھوری اسالمی مصداق آن است. 

(ص) بودند کھ در دوره امامت امام صادق (ع) با بھره برداری از خویشاوندی با پیامبر و تحت عنوان یاری اھل بیت 
معصوم) بھ بسیج مردم پرداختھ و حکومت بنی امیھ را ساقط کردند. آنھا پس از دست یابی بھ قدرت ، خود   ۱۳پیامبر (

ادعای جانشینی پیامبر (ص) را کردند و چون وارثان بھ حق آن حضرت (امامان شیعھ) کھ پسرعموھایشان بودند را 
تھدیدی برای حکومت خود می دانستند بر آنان سخت گرفتھ و آنھا را با تبعید و حبس و حصر آزرده و سپس یک یک 

از بنی ھاشم بوده و دعوی محبت اھل بیت رسول را آنان را تا امام حسن عسکری (ع) بھ شھادت رساندند. آنھا کھ 
ند زیرا اگر می ردو عمر شده و بھ نشر آن ھمت گما داشتند پس از رسیدن بھ قدرت ، ناصبی و پیرو مذھب ابوبکر

خواستند شیعھ بمانند می باید مطابق وعده ای کھ بھ مردم داده بودند قدرت و خالفت را بھ آل علی (ع) تحویل می دادند. 
قل است کھ روزی در جمعی کھ حضرت علی (ع) و عباس حضور داشتند ، پیامبر (ص) غمگینانھ بھ عموی خود ن

،  یا رسول هللا «پس عباس گفت: » وای بر فرزندان من ، از آنچھ کھ از فرزندان تو بھ ایشان رسد.« فرمودند: عباس 
عباس »  [آنچھ کھ باید بشود ، شده است.« دادند: و پیامبر پاسخ » اگر صالح می دانید دیگر با زنان ھمبستر نشوم

عموی پیامبر (ص) تا بیست سال پس از بعثت بھ آن حضرت ایمان نیاورده بود و ھنگامی کھ در یکی از جنگھا بھ 
جمھوری اسالمی از لحاظ منسوب داشتن خود بھ خاندان پیامبر (ص) و سوء  نظاماسارت درآمد اسالم آورد.]  

، شباھت فراوانی بھ حکومت آل عباس دارد.  برای مشروعیت بخشیدن بھ حکومتش معصوم ۱٤استفاده از نام 
از شگرد او در استفاده ابزاری  ت اما در مورد خامنھ ای ، یاروح ا... خمینی کھ معلوم اس ينژادریشھ تکلیف 

مقدسات بھ شگرد عباسیان تشبیھ شده است و یا واقعاً نسبش ھم علیرغم ادعای حسینی بودن ، بھ عباسیان می رسد 
حضرت اباالحسن موسی بن جعفر (ع) درباره پایداری  در روایات آخرالزمان ، خود اوست. "عباسی"و مقصود از 

یھ بنی عباس قیام کنند بھ طوری کھ زمین از خونشان اگر اھل آسمان و زمین عل« دولت دوم بنی عباس می فرمایند: 

40 
 



قرار گرفتھ بر پایھ حیلھ و نیرنگ دولت بنی عباس کھ سیراب گردد ، مادام کھ سفیانی خروج نکرده بی اثر است... 
دوم) از میان می رود تا جایی کھ اثری از آن باقی نخواھد ماند (دولت اول) و آنگاه دوباره تجدید می گردد (دولت است 

امام باقر (ع) با اشاره بھ این کھ بنی العباس دارای دو رایت   ۸٥»بھ طوری کھ گویی ھیچ آسیبی بھ آن نرسیده است
اوالد عباس سلطنت دور و درازی خواھند داشت کھ در آن افراد دور را بھ خود « (پرچم) خواھند بود می فرمایند: 

و خیری در آن نیست. ھنگامی کھ از آنھا بر مردم طاقت فرساست حکومت نزدیک و نزدیکان را از خود دور می کنند. 
انتقام الھی و کیفر او احساس ایمنی کنند ، ناگھان دچار سرنوشتی شوند کھ یک تن از بزرگان آنھا نباشد تا پراکندگی 

رُض ُزخُرفِھا و حتی اذا اُِخَذِت اال« شان را جمع کرده و بھ نالھ ھایشان گوش فرا دھد. این است معنی آیھ شریفھ  
حکومت آنھا بر مردم سخت طاقت فرساست از آنچھ از فزعات کھ چون «...در خبر محمد بن حنفیھ آمده است:   »ازیَّنَت

ابرھای پر رعد بر مردم تجلی کند. پس ھنگامی کھ احساس اطمینان و ایمنی کردند و گمان بردند کھ فرمانروایی شان را 
یحھ چنان دمار از روزگار آنھا بر آورند کھ یک نفر نماند کھ آنھا را صدا زند و جمعیتی زوالی نیست ، ناگھان با یک ص

باقی نخواھد ماند کھ دور آنھا گرد آیند چنان کھ خداوند در قرآن بھ آنھا مثل زده است: حتی اذا اُِخَذِت االرُض ُزخُرفِھا و 
ستھ شد و اھل آن پنداشتند کھ خود قادر بر آن ھمھ بوده اند، ازیَّنَت؛ ھنگامی کھ (رستنی ھای) زمین پیرایھ برگرفت و آرا

(یونس: » .فرمان ما شب ھنگام یا بھ روز در رسد و چنان از بیخ و بنش بر کنیم کھ گویی دیروز وجود نداشتھ است
َن اْلَخوْف َواْلُجوِع َو  َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيءٍ « سوره انعام کھ می فرماید:  ۱۱٦بنا بر فرموده معصومین ، مصداق آیھ . )۲٤ مِّ

َن األََمَواِل َواألنفُِس َوالثََّمَراِت وَ  ابِِریَن ؛ بھ تحقیق کھ شما را می آزماییم با مقداری ترس و گرسنگی و  نَْقٍص مِّ ِر الصَّ بَشِّ
 پیامبراسالم شیعیاِن تحت ظلم دولت دوم بنی عباس می باشند.  »نقصان اموال و جانھا و ثمرات و بشارت ده صابران را

وارد اّمت من  رن اسالمي باحكمرانتر از آن شنیده نشده  از سوي  كھ سخت بالي شدیدي ، در آخرالزمان : «ندفرمود
ھیچگاه این  در آن نھ ھزار سالی کھ من اورمزد بھ مردم دادم[یادآور گفتھ اھورامزدا بھ زرتشت:  ۸٦...»دخواھد گردی

وقتی سلطنت بنی فالن (عباس) حتماً سلطنت خواھند نمود.  «امام باقر (ع) فرمودند:  ]سختی بھ مردم نرسیده باشد.
، پراکنده شده و دولتشان از دست خواھد رفت ، تا آنگاه کھ خراسانی و سفیانی یکی  کارشان بھ اختالف کشید نمودند و

اسبانی کھ مسابقھ می دھند تالش می کنند زودتر وارد کوفھ شوند. و نابودی بنی از مشرق و دیگری از مغرب  مانند 
مادام کھ بنی « و ھم فرمودند: » .فالن بھ دست آنھا (لشگر خراسانی) خواھد بود و یک تن از آنھا باقی نخواھد ماند

برخی از حوادث قبل از   درباره  ۸۷».عباس بر اریکھ سلطنت تکیھ زده اند امت محمد (ص) فرج و آسایش ندارند
ف الصنفین من اختال« :ظھور، عبدهللا بشار برادر رضاعی حضرت سیدالشھداء(ع) از ایشان روایت کرده است کھ

 ای  لفظ کلمھ  و یقتل منھم الوف الوف الوف؛ دو گروه از مردم عجم درباره العجم فی لفظ کلمة و یسفک فیھم دماء کثیرة
اسحاق بن  ۸۸»شوند... شود و ھزاران ھزار نفر کشتھ می گردند و در میان آنان خونریزی بسیار می دچاراختالف می

آنچھ را کھ شما دوست دارید (قیام حضرت قائم) «  : السالم روایت کرده کھ آن حضرت فرمود عمار از امام صادق علیھ
ین خود اختالف کنند. و چون آنان بر سر "كلمھ" دچار تفرقھ شدند عباس) در ب نخواھید دید مگر موقعی کھ بنی فالن (بنی

تاکید شده است كھ این اختالف بر سر کلمھ "عدل   ۸۹».شود افتند و آن وقت است کھ سفیانی ظاھر می مردم بھ طمع می
« ند: امام صادق (ع) در روایت محمد بن صامت برخی از عالئم ظھور را چنین بر می شماروعدالت" خواھد بود. 

درباره پایان کار بنی عباس اشاره  ۹۰»و آمدن سفیانی و قتل نفس زکیھ و خسف بیداء و صیحھ آسمانی عباسیھالکت 
امام  ۹۱»برای بنی العباس در زوراء ، قیامتی برپا خواھد گردید. «دیگری نیز در کتاب مالحم و فتن وجود دارد: 

در نزدیكی ری کوه سیاھی وجود دارد کھ در دامنھ آن « صادق(ع) در روایتي ، زوراء را چنین معرفي مي فرمایند:
در روایات ھمچنین بھ وقوع ھرج و مرج شدید و قحط و قتل و   »شھری ساختھ شود بھ نام طھران و آن زوراء است.

(كھ  است با وقوع جنگ داخلی در ایران بین لشگر سید خراسانیکھ احتماالً مقارن  غارت گسترده در زوراء اشاره شده
 و لشگریان بنی عباس (نیروھای وفادار بھ جمھوری اسالمی). )ظامي استبنا بر كتاب مكاشفات یوحنا ، یك فرمانده ن

 ۲٥، باب  ةبحاراالنوار ، تاریخ الحج - ۸٥
 ۴حاكم نیشابوري ، مستدرك ، ج  - ۸٦
 ۲٥، باب  ةبصیر ، بحاراالنوار ، تاریخ الحجنقل از ابو - ۸۷
 ۲۹۷ص  ، مجمع النورین -۸۸
 ۲۰۹ص ، روضھ کافی -۸۹

 ۲٥، باب  ةبحاراالنوار ، کتاب الحج - ۹۰
 ۹۱باب  - ۹۱
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و چقدر  بھ غارت رودده و اموال د. پس چقدر مرد و زن بھ قتل رسیشو ميزوراء  فتنھ وارد« : ندفرمود پیامبراسالم
[با توجھ بھ آشفتگی اجتماعی و زوال اخالق و معنویت ناشی از حکومت دجال ، می توان  ۹۲»...دگرد نوامیس ھتک

، فاجعھ ای در انتظار مردم تھران است چنان کھ درباره آن وارد شده: ی کرد کھ در صورت بروز ھرج و مرجپیش بین
با توجھ بھ شیوع عجیب گناھان بزرگ در پایتخت » نداشتھ باشند. مردم را بالی عظیم پیش آید کھ ھیچ ملجأ و پناھی« 

دجال و این کھ مردم در پی آسیب رسانی بھ یکدیگر و باال رفتن بھ قیمت پای بر سر دیگران نھادن ھستند ، این مسألھ 
ی قرار گرفتھ در سراشیب انحطاط و نیست ، دور از انتظار نمی باشد. جامعھ ایران بھ سبب بیماری ھیأت حاکمھ خود

در ]  درجھ خواھند گرفت.پاداش و  شتھ و صبوري كنند از خداوندالبتھ بي گناھاني كھ در این فتنھ دچار آسیب گ است.
برخی از روایات ، از حکومت دوم بنی عباس با عنوان حکومت بنی مرداس نیز یاد شده است (مرداس نام پدر 

مقدر است کھ پیش از ظھور امام مھدی (ع) ، دو سلطنت اموی و عباسی کھ "ضحاک" است.) بر اساس روایات ، 
یازده امام شیعھ را بھ قتل رسانده اند مجدداً احیا شده و بر سریر قدرت باشند و تبھکاری را بھ نھایت رسانند و 

کسی کھ از دست «...  می گوید: ابن عباس درباره دولت دوم بني عباسنابودی نھایی شان بھ دست آن حضرت باشد. 
آنھا فرار کند او را خواھند گرفت و کسی کھ متحصن شود او را پیاده می کنند و کسی کھ بھ دنبالشان رود او را بھ فتنھ 
می افکنند. کسی کھ با آنھا مخالفت نماید او را بھ فقر می افکنند و کسی کھ بر آنھا نفرین کند مانند آن است کھ تیری در 

احیای سلطنت اموی در سوریھ نیز توسط فردی از نسل امویان کھ در روایات از او با لقب  ۹۳»اشد.راه خداوند افکنده ب
"سفیانی" یاد شده است صورت خواھد گرفت و خروج او یکی از عالئم حتمی ظھور امام زمان است کھ بھ فاصلھ 

بدون خروج سفیانی ، قائم « در روایت است کھ   ھمچنیناندکی پیش از ظھور سید خراسانی در ایران رخ خواھد داد. 
 » (ع) ھرگز قیام نخواھد نمود.

زلزلھ ای در شام خواھد بود کھ بیش از صدھزار فرمود: ... (ع) منینؤامیرالم« فرمود: ) (عامام باقر خروج سفیاني:
.. پس بنگرید .۹٤ار خواھد دادن قران و عذابی برای کافرامنؤداوند این زلزلھ را رحمتی برای منفر را خواھد کشت. خ
س از آن پسر ھند جگرخوار از دره  پ .ا" می گویند در زمین فرو خواھد رفتکھ بھ آن "حرست کھ روستایی از دمشق

 »، منتظر قیام مھدی باشید. پس چون سفیانی دمشق را گرفت .خشک شورش خواھد کرد تا این کھ دمشق را بگیرد
من بینھم فویٌل للّذین کفروا من مشھد یوٍم عظیٍم؛ احزاب با ھم بر سرآنچھ در میانشان فاختلف األحزاب  «در تأویل آیھ 

از امامان نقل است کھ از  ۹٥»بود اختالف کردند پس واي بر آنان کھ کفر ورزیدند از حضور در آن روز بزرگ
ھ کرده و آنھا را از آن ، اختالف سفیانی با دو تن از دیگر مدعیان قدرت در شام است کھ سفیانی بر آنھا غلب  مصادیق

ھر دوی در برخی روایات بھ ھمزمانی خروج سفیانی و خراسانی اشاره شده و در برخی دیگر ، خروج  بین می برد.
كھ در بیانات  ظھور برخي از عالئمدر ھ ممكن است [البتھ باید توجھ داشت ك در ماه رجب عنوان شده است. ایشان 

وای بر دو گروه از امتم ؛ «  پیامبر (ص) فرمودند:   ]ء" تغییراتي روي دھد.امامان عنوان شده بھ سبب حصول "بدا
از بنی عباس دو پرچم افراشتھ می گردد ؛ «  ۹٦»شیعھ بنی امیھ و شیعھ بنی عباس و پرچم گمراھی کھ با آنھاست.

یکی از آنھا ابتدایش پیروزی [بر بنی امیھ] و انتھایش وزر و وبال خواھد بود. آن را یاری نکنید و خدای یاری شان 
آن را یاری نکنید و خدای یاری شان و پرچم دیگر ابتدایش وزر و وبال و انتھایش کفر خواھد بود. نفرماید. 
بر اساس روایاتي كھ مالحظھ شد ، سفیاني ھنگامي خروج خواھد نمود كھ دولت بني عباس بر اریكھ قدرت   ۹۷»نفرماید.

 حاكم بر ایرانكنوني بني عباس باشد رژیم كھ احتمال مي رود مصداق دولت باشد و بھ نظر مي رسد كھ تنھا دولتي 
و كاري  زان اموی خواھد جنگیدسید خراسانی ابتدا با شیعھ نمایان عباسی و سپس با شیعھ ستی است.

   ناتمام ماند بھ سرانجام خواھد رسید. "صفین"كھ در 

 سیدبن طاووس ، مالحم و فتن -۹۲
 ۳۸مالحم و فتن ، باب - ۹۳
 عباس در ایران و نجات ایرانیان باشد.  است زمینھ ساز سقوط دولت دوم بنی زلزلھ ممكناین  - ۹٤
 ۳۷مریم:  - ۹٥

 ۳٤ابن طاووس ، مالحم و فتن ، باب - ۹٦
 ۳٥مالحم و فتن ، باب  - ۹۷
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 دجال در ایران امیر مؤمنان درباره ظھور شگفت انگیز یبین پیش

موجود است. جمھوری  "الزام النّاصب"خطی کتاب  در نسخھ"شّروسي شّماسي" بیان شده كھ حدیث پیش بیني در این 
، اما گفتھ می شود کھ  اسالمی تمامی نسخھ ھای خطی این کتاب را کھ توانستھ است بھ دست آورد نابود ساختھ است

ھنوز نسخھ ھایی از آن وجود دارد کھ یکی در خزانھ آستان قدس رضوی است. برخی علمای ثقھ و مورد اعتماد اظھار 
بي شك و سبک و سیاق حدیث نیز  ۹۸یث را در نسخھ ھای خطی رؤیت نموده اند.داشتھ اند کھ پیش از انقالب این حد

سبک و سیاق گفتار امیرالمؤمنین (ع) است. این حدیث از دو طریق روایت شده: سند اول از سلیم بن قیس ھاللی شبھھ ، 
مسلم از امام صادق (ع) از از حذیفھ یمانی از سلمان فارسی از امیرالمؤمنین (ع) و سند دوم از زراره از محمد بن 

بی و هللا علیھم و من عالئم ظھوره بِأ قبل أن یظھر المھدی من آل محمد صلوات « ۹۹امیرالمؤمنین (ع):
اُمی، خروج رجل زندیق الّشروسی الّشماسی الذی یھدم دین البھلوی یخرج من بالد خراسان یرید 

یخرج علی الملک البھلوی من ملوک العجم یخ ابناء السالوالیة و الخالفة  و یّدعی االمامة و ھو من 
لعراق فیظھر علیھ الملک و ینفیھ الی بالد الّروم فیبقی فیھا مدت احدا عشرسنة و بضعة ایام. فیفلط الی ا

فإن یغری اھل الّری  ، بعد سنین و اشھر فیھزم الشروسی الی بالد االفرنج مترقباً و راجئاً للخالفة.
لی ملک البھلوی ، یحوطونھ النصاری و اخوان القردة لینکلوا بھ علی والخراسان و بالد الجبل ع

رأس المسلمین و یَُرّوجونھ علی الملک فی خراسان والبالد الجبل ، فیفّر الملک العجم الی مصر، فیَطلَُع 
من بالد االفرنج الی خراسان و یأتی الی بلدة الزوراء تسّمی بالطھران علی جانب الّری فتکون  الشیطان

لھ صولة و جولة ، فیھدم دین البھلوی و ینادی بالجمھوریة و یّدعی االمامة فَیُسلّمون لھ الناس خوفاً و 
انّھ کّذاٌب اِشّر، دجاٌل » ویٌل لکل افّاک االثیم« طمعاً فیغّر الناس و یَفُکُّ باالخرین ، و ھو االفّاک االثیم 

منا اھل البیت و لیس ھو منّا و انھ من ابناء السیخ ابن مرئة  بَِطر ، َمیشوٌم ملعوٌن ُمَغلٌَّف مأبون یَّدعی انھ
والشروسِی زندیق الملحد قد اتخذ دین جلباباً الفاجره و اتباعھ ضعفاء العقول و ابناء البغایا من العجم 

،  بیتلِصولتھ  و یّدعی امامتنا و والیتنا و خالفتنا َکِذباً و افترائاً علی هللا و علی رسولھ و علینا اھل ال
فَتَُعمٌّ فتنتھُ بالد المسلمین و یطمُع فیھا فیَطمُع بالعراق و یغری اھلھا طالباً للُملک فَیخرج علیھ طاغیة 

، د الغوص و قسم الی بالد الجبلبجیش العراق الی بال زحفالعراق من بنی شیصبان اول اسمھ "ص" فی
والقتل والقتال بینھما سریع ذریع و یدعی کل منھما قتالھم شھداء و لیسوا بشھداء اّال المقتول منھم ھدماً 

و تسع سنین حتی الی أن یموت اجر الشھید ، والحرب بینھما سبع أمن السماء علی حین غفلة و اّن لھم 
ةٌ علی المؤمنین و خیار شیعتنا و الشروسی و یُھلک بھ خلٌق کثیٌر کثیٌر ، و فی ھالک شروسی تکون فتح

پیش از ظھور مھدی آل محمد کھ درود خدا بر «    و اما ترجمھ:   »یَقَُع ھرج والمرج فی بالد العجم...
ایشان باد و از نشانھ ھای ظھور او کھ پدر و مادرم فدایش باد ، خروج زندیقی ملقب بھ شروسی 

و از بالد خراسان خروج کرده و جویای والیت و ا .کھ آئین پھلوی را نابود می سازداست شماسی 
 كھ از ملوك عجم است است و بر پادشاه پھلوی"سیک زاده" او  مي کند.خالفت است و ادعای امامت 

خروج کند. پس پادشاه بر او غلبھ یافتھ و او را بھ بالد روم (ترکیھ) تبعید کند و او یازده سال و اندی 
امیدوار بھ دستیابی بھ  در دل ط  سوی عراق می رود در حالی کھدر آنجا می ماند. سپس با احتیا

خالفت است. پس از سالھا و ماھھا ، شروسی بھ بالد فرنگ می گریزد در حالی کھ مردم خراسان و 

حدیث  بھ سبب عدم دسترسی بھ نسخھ خطی ، نمی توان بھ این حدیث استناد نمود اما ھنگامی کھ این درست است كھ -۹۸
این حدیث بھ دلیل  ی می کند.شایانقرار می گیرد ، بھ روشن شدن بیشتر حقیقت کمک  در کنار بقیھ اخبار و رویدادھا

 وجود نام دودمان "پھلوی" در آن ، از نسخھ خطی وارد نسخھ چاپی نشد.
 شده است. و بھ صورت شنیداری اخذ این حدیث در سایت یوتیوب موجود است -۹۹
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حمایت می کنند مسیحیان  وشورانیده می شوند علیھ پادشاه پھلوی با فریب ری و شھرھای کوھستانی 
علیھ او  بھ نفع سازند وتا بھ دست او مسلمانان را بھ نکال و عذاب مبتال و یھودیان از شروسی 

سر ، پس طلوع می کند  ۱۰۰می گریزد  پس پادشاه عجم بھ سوی مصر تبلیغ می کنند.پادشاه 
از بالد فرنگ بھ سوی خراسان و می آید بھ سوی شھر زوراء کھ معروف بھ طھران است  ۱۰۱شیطان

ی خواھد بود. پس آئین پھلوی را قرار دارد. پس برای او كّر و فّر و قدرت و جوالن و در کنار ری
طمع تسلیم از روي و ادعای امامت می کند. پس مردم از روی ترس یا  تنابود ساختھ و اعالم جمھوری

(شروسي) او می گردند. پس مردم یکدیگر را فریفتھ و برخی بر برخی دروغ می بندند و او 
بھ درستی کھ او دروغگویی  ۱۰۲»گناھکاری دروغپردازوای بر ھر « و گناھکار است دروغپرداز 

شرور و دجالی طغیانگر، منحوس و ملعون ، ُمَغلّف (دارای قلبی قفل شده) و مأبون (اُبنھ ای) است و 
و  ادعا می کند کھ از ما اھل بیت است اما از ما نیست ، بلکھ "سیک زاده" است و پسر زنی بدکاره

زندیقی ملحد  ، شروسیبھ تحقیق كھ و  عقل و فرزندان زنان بدکاره عجمی پیروان او افراد کم 
امامت و والیت و خالفت ما را  نموده و ادعای طلبیکھ دین را نقاب و پوششی برای قدرت  ۱۰۳است

، پس فتنھ او سراسر بالد بر خدا و رسول او و بر ما اھل بیت دروغ می بندد  بدین منظور د ومي كن
عراق طمع کند ، پس مردم آن را می شوراند  ابتدا بھ پسمسلمین را فرا گیرد و وی در آنھا طمع کند. 

آرد ، پس حاکم طاغی عراق کھ حرف اول اسم او "ص" است علیھ او  را بھ چنگ تا فرمانروایی شان
ان) گسیل می دارد و بخشی را خروج می کند ، پس لشگر عراق را بھ سوی شھرھای غوص (خوزست

بین آنھا صورت می  یبھ سوی شھرھای کوھستانی (ایالم و کرمانشاه). پس کشت و کشتار شدیدنیز 
گیرد و ھر دو طرف ادعا می کنند کھ کشتگانشان شھیدند اما شھید نیستند مگر کسی از آنھا کھ منھدم 

غفلت است ، پس برای او اجر شھید باشد.  گردد بھ طور ناگھانی با بارشی از آسمان ، در حالی کھ در
پس جنگ میان آنھا ھفت یا نھ سال بھ طول انجامد تا آن کھ شروسی بمیرد  و خلق بسیاری بھ سبب او 
ھالک گردند ، و در ھالکت شروسی گشایشی برای مؤمنان و شیعیان نیکوکار ما باشد و سرانجام ھرج 

این حدیث طوالنی بھ خروج سید حسنی خراسانی و جنگ  در ادامھ» و مرج در بالد عجم واقع گردد...
م کھ در آن بیست ھزار روس و سپس گشودن شھرھای عجم (بھ خصوص شھر ق متجاوز او با لشگر

شروسی را کشتھ و دو تن از سرانشان را مصلوب می کند) و خروج یمانی و ظھور  تن از پیروان
حضرت صاحب االمر در مکھ و رفتن ایشان بھ مدینھ و زنده نمودن ابوبکر و عمر و محاکمھ و 
قصاص آن دو و رفتن ایشان بھ نجف و زیارت حضرت امیرالمؤمنین اشاره شده و آمده است کھ آن 

ھمراه با یکصد ھزار رزمجو بھ کربال می روند و پس  ، ی با لشگر سفیانیحضرت پیش از رویاروی

ینقلب ملک العجم فی محرم « ی درباره عالئم پیش از ظھور امام زمان فرموده اند: (ع) نیز در خبر امام صادق - ۱۰۰
حتی یفّر الملک العجم لئال یأخذه الناس ثم یموت غماً ؛ شاه عجم در ماه محرم در اثر انقالب مردم و  ...بسفک الدماء

 » غم و غصھ می میرد. درخونریزی سقوط کرده و می گریزد تا بھ دست مردم نیافتد و سپس 
 حلول ابلیس در كالبد دجال است. یرالمومنین (ع) نیز بھ وضوح گویایاین عبارت ام - ۱۰۱
 ۷سوره جاثیھ ، آیھ - ۱۰۲
 مؤمنین (ع) چقدر دقیق وي را معرفیپي مي بریم كھ امیرال "ملحد"و  "زندیق"با توجھ بھ معاني دو كلمھ  - ۱۰۳

لغت نامھ »[كافر، بي دین، فاسدالعقیده و آن كھ ایمان ظاھر كند و بھ باطن كافر باشد. «فرموده اند:  زندیق بھ معني: 
آنكھ در دین درآورده آنچھ را كھ از راه حق برگشتھ ، فاسق ، بي دین ، كافر ، بت پرست و  «ملحد بھ معني:  -دھخدا]

 لغت نامھ دھخدا]»[ در آن نیست.
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از زیارت حضرت امام حسین ، پیکر آغشتھ بھ خون حضرت علی اصغر ، طفل شیرخواره امام حسین 
کھ بر دست ایشان ھدف تیر لشگریان ابن زیاد قرار گرفت ، را بیرون می آورند در حالی کھ گویی 

و از گلوی او خون تازه بر زمین می چکد. پس خونخواه بزرگ ، پیکر آن طفل تازه بھ شھادت رسیده 
را در برابر لشگریان روی دست می گیرد و تعھد خود مبنی بر نابودی تمامی دشمنان امام حسین را 

سید حسنی بھ امام «  اعالم می فرماید. پس از شکست لشگر سفیانی و نزول حضرت عیسی و... :
شروسی پیش از ظھور شما مرده و در ری دفن شده است و او دشمن شما بود و مھدی عرض می کند: 

خلق بسیاری را گمراه کرد. آیا نمی خواھید او را زنده کرده و محاکمھ کنید و از او انتقام بگیرید؟ و 
امام می فرماید: آری و چھ خوب پیشنھادی مطرح کردی ای پسر عمو ، پس من و تو ھمراه با 

شویم بھ سوی قبر شروسی. پس شروسی را زنده از قبر بیرون آورد و او را بھ سبب  لشگریان روانھ
خون ھای فراوانی کھ ریختھ و اموال فراوانی کھ با باطل خورده و تباه ساختھ و نوامیس مردم کھ مباح 
ساختھ و بھ سبب تحت ظلم قرار دادن شیعیان اھل خیر و دوستان ما  و ادعای امامت و والیت ما بھ 

ھمانطور کھ با جبت و  از روی قصاص و بھ سبب ارتداد اعدام می کند دروغ ، محاکمھ کرده و
درباره کیفیت قتل دجال توسط امام مھدی گفتھ شده کھ آن » طاغوت (ابوبکر و عمر) عمل فرمود...

               :حضرت وی را با یک ضربھ شمشیر از میان دو شقھ می فرماید

 از کمربند آن سپھر وقار                   تیغ چون ذوالفقار می بینم                        

 گـور دجـال زار می بینـم       سوی مشرق زمین طلوع کند                              

ا را دام خود قرار داد و در دلھای آنان تخم گذارد شیطان را معیار كار خود گرفتند و شیطان نیز آنھ« 
نشان پرورش داد. شیطان با چشم ھای آنان می نگریست و با زبان ھای خود را در داما ھایو جوجھ 

ظرشان زشت را در ن مراھی را پیش راند و كردارھایآنان مركب گ آنان سخن می گفت. پس با یاری
 ھیم است و با زبان او سخن باطل میاست كھ شیطان در سلطنتش س زیبا جلوه داد. این فعل كسی

 ۷نھج البالغھ ، خطبھ   »گوید.

 در روایات اھل سنت مسیح دجال
شیخ محمود الغرباوي ، نشر دارالکتاب العربی ، قاھره (منبع  "،المقال في المسیح الدجال ةخالص"ه از كتاب: اخذ شد 

روایات باید توجھ داشت کھ برخی از اما اھل سنت). روایات مربوط بھ دجال بیشتر در منابع اھل تسنن نقل شده است 
اھل تسنن در باب دجال بھ سبب ورود جعلیات اھل کتاب بھ این منابع ، صحیح و قابل اعتماد و استناد نیستند ، اما در 

[توضیحات داخل کروشھ ھا (غیر از منابع) از  کتاب فوق احادیثی  گرد آمده است کھ با روایات تشیع سازگاری دارد.
 مترجم است.]

[المھدي المنتظر: منصور عبدالحكیم، » خرج الّدجال ةفإذا كان رأس المائ «؛  ۱۰٤ندظھور می کرأس قرن دجال در 
دجال ]  ۲۷مسیح دجال: سیف صالح الدین، ص ة[فتن از آیات مقارن ظھور او ، ظھور ستاره دنبالھ دار است  ]۲۱٥ص

[في لفظ  »ةشجركأن رأسھ أغصان «؛ داردپھن و سر بزرگی چون شاخھ درخت  یپیشاناست و عظیم الجثھ مردي 
[َروي » ةالعظیم ةو ھي الحی ةكأن رأسھ أصل«؛ سر و صورت او بھ سر و صورت ماري بزرگ شباھت دارد  الطبراني]

 داد.رخ قمری  ۱٤۰۰انقالب ایران در سال  - ۱۰٤
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ابن ابي شیبھ و طبراني در كبیر از رسول خدا(ص) روایت كرده ابن ابي شیبھ و الطبراني في الكبیر عن النّبي(ص)]  
پھن و خمیده  یبینمسیح ضاللت داراي ؛ »أجلي الجبھھ عریض المنخر فیھ اندفاء... و فیھ ةأما المسیح الضالل«اند كھ: 
پوستی دارای   ]۹۲، ص۱۳[فتح الباري: ج یک دستش اندكي از دیگری درازتر است دارد.دست ھایی ضخیم است. 

اوست در میان از نشانھ ھاي پیش از ظھور دجال ، فراموشي ذكر [احمد و الطبرانی عن ابن عباس]   است بسیار سفید
در حدیث مسلم است از نواس بن سمعان كھ رسول خدا(ص) [َروي عبدهللا بن احمد بن حنبل]   مردم و بر منابر وعظ

[شرح  ةالمحبوب ةالشعر مباعد للجعود ةأي: شدید جعود»...انّھ شاب قَطَط«نووي مي گوید: »  انّھ شاب قَطَط«فرمود: 
درباره "مطلب این رابطھ در در [ دجال براي محبوبھ اش. شعرسرایيبھ كھ اشاره است ] ٦٥،ص۱۸مسلم للنووي: ج

 ]توضیح بیشتری ارائھ شده است. "دیوان اشعار خمیني

عشقت أباه فأولدھا شقاً و كانت الشیاطین تعمل لھ األعاجب... و  ةھو من اوالد ِشق الكاھن المشھور... و كانت أمھ جنی «
كھ عاشق پدر او مي گردد و  یاست جنّ  یو مادر او زنلقبھ المسیح. او (دجال) از اوالد یك كاھن مشھور است... 

 ]۲۱۷: صة[اإلشاع» ]روح هللا[است مسیحمي كنند... و لقب او خارق العاده  یاو كارھا یشیاطین برا

را مدھوش و   عقول بزرگ است كھ یفتنھ دجال بھ قدراست. قدرتی عجیب برای پوشانیدن حق با باطل دجال دارای 
[شرح صحیح  ر ساختھ و سرعت عمل او بھ ضعفا اجازه تأمل در حقیقت حال او و خوارقش را نمی دھدافكار را متحی

دارد. شیطان فریبنده بسیار شیطان در کنارش ، ظاھری ھمواره حضور دجال بھ سبب  ] ٥۹، ص۱۸مسلم للنووي: ج
مسیح دجال   می گردند.او شده و دچار بدبختی  پیروبیشتر مردم  از این روو  محبت دجال را در قلوب مستعد می افکند

ربوبیت و الوھیت كرده و  یدعوبسیار ماھر است ،  در فنون سحر و تسخیر جنکھ خطرناك ترین دجاالن بوده و 
خوارقی ظاھر می کند کھ بدان مردم را از توحید منحرف کرده و از دین باز می گرداند. این خوارق حقیقی نیست بلکھ 
تخیالتی است کھ با سحر بھ نظر مردم می آورد و خدا می آزماید بدان بندگانش را ؛ بسیاری را بدان گمراه ساختھ و 

ی فرماید و آن را حجتی بر کافرین و منافقین قرار می دھد. خداوند با او شیاطینی برانگیزد کھ بسیاری را بدان ھدایت م
[روح و ھمراه اوست فتنھ ای عظیم ، تا خدا بدان حق برای او کارھای شگفت انگیزمی کنند و با مردم سخن می گویند 

سپس او را فضیحت  خط بطالن کشد. [تشیع عوام زده و صفوی]را آشکارسازد و بر باطل  و حقیقت مذھب تشیع]
ساكنان صحرا و كوھستانھا از میان  ]۱۸ج [شرح النووي لمسلم: .و عجز او را بھ خلق بنماید] با جام زھر؟![فرماید 

بیشترین كساني ھستند كھ از علماء دور بوده و قادر بھ تمیز حق از باطل نیستند بادیھ نشینان و ترك ھا و كردھا و... 
مي كند دجال با مخاریق خود مردم را بھ شرك و كفر دعوت ]  ۱۲٦[اإلشاعھ: ص .دجال را تصدیق مي كنندكھ خوارق 

دجال کھ تظاھر بھ دین [فاسد و ظلماني و ھمچنین ضعفاء العقول از او متابعت مي كنند.  یو اھل فسوق و صاحبان دلھا
یقت دین و تنھا مناسک ظاھری را می شناسند و از حق و ایمان می نماید عمدتاً ظاھربینانی را می فریبد کھ از دین ،

افرادی کھ بھ عنوان مثال ظاھراً بھ نماز می ایستند اما در نماز کوچکترین توجھی بھ خداوند ندارند و . ایمان کم بھره اند
برای  آنان از ارتکاب انواع گناھان بزرگ چون رباخواری و ظلم و اجحاف بھ مردم و... رویگردان نیستند. آنھا

دین و دینداری فدا کردند.  معصومان مجالس عزاداری برپا می کنند اما نمی دانند کھ ایشان برای چھ ھدفی خود را
از دالیل وقوع فتنھ سھمگین دجال ، تمایز دینداران خالص و حقیقی از دینداران  ظاھری مورد نظر خداوند نمی باشد و

با زیر پا نھادن وصیت پیامبر باز شد تا "اصحاب سقیفھ" بھ سبب آن راه برای است ھمان دلیلی  و ایناست  ظاھری
   ].خدا ، کرسی خالفت را پس از آن حضرت تصرف کنند

از مشارق و مغارب زمین برانگیزد كھ بھ او مي گویند: ھرچھ مي خواھي از ما  از میان جنّیان خداوند با دجال شیاطیني
بروید و بھ مردم بگویید كھ من پروردگار ایشان ھستم و با بھشت و دوزخم آمده ام. پس ، پس بھ ایشان گوید:  بخواه

شیاطین نزد مردم مي روند و بھ صورت پدر و مادر و خواھر و برادر و دوستان از دنیا رفتھ آنان در خواب ظاھر شده 
  ۱۰٥و آنان را بھ متابعت دجال فرا می خوانند و بر حقانیتش گواھی می دھند.

شخصاً کسی را می شناخت کھ در آشوب ھای انقالب ایران از مخالفان انقالب بود اما شبی در خواب ، یکی  مترجم - ۱۰٥
از بستگان از دنیا رفتھ اش را دید کھ او را بھ متابعت خمینی توصیھ نمود و وی از آن پس بھ جرگھ ھواداران خمینی 

:  امام خمیني ھر جا كھ استماتش(بھ زعم خود)  گقتھ پیوست! یكي از محافظان خمیني براي تمجید از وي و بیان كرا
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آفرینش آسمانھا و  ؛أَكثَر النَّاِس ال یَْعلَُمونَ  َو لَِكنَّ لَخلُق الّسموات و األرض أكبر من خلق النّاس  «، آیھ  مفسرانی از برخ
ممکن است بھ  اند كھ را بھ ظھور دّجال ناظر دانستھ  ۱۰٦»زمین از آفرینش مردم بزرگتر است اما بیشتر مردم نمی دانند

شیفتگانش را از ایمان و با نیرو و جاذبھ شیطانی خود ،  دجال اشاره داشتھ باشد کھتوسط  قدرت مسخ توده مردم
و آنھا را بر اساس نظام ارزشی باطل خود  بندگي خداوند مي ُكشد و سپس آنھا را بھ كفر و بندگي خود زنده ساختھ

، چنان کھ در  بازآفرینی کرده و از آنھا بردگانی گوش بھ فرمان می سازد ]ولو در تضاد آشکار با اصول اعتقادی دین[
ند و سپس بھ آنان مي از خوارق دجال این است كھ بعضي از مؤمنان را مي ُكشد و دو نیم مي ك «روایت است کھ: 

رافع بن خدیج از طبراني از سعید بن مسیب از   ]۲۲[المسیح الدجال: ص »، و آنھا زنده بر مي خیزند.گوید: برخیز
رسول خدا(ص) روایت مي كند كھ آن حضرت پس از نقل برخي مقدمات خروج دّجال گریستند. پس چون درباره علت 

بر اھل  یصد و فیھم المجتھد؛ بھ سبب دلسوزِألولئك القوم األشقیاء ألن فیھم المقت ةُ رحم« از ایشان سؤال شد فرمودند: 
غالب اتباع دجال چون او کافر شوند. ظھور دجال » آنان مقتصد و مجتھد مي بینم. شقاوت (اتباع دجال) چرا كھ در میان

فحشاء، لواط ، دجال  اولین عالمت از عالئم کبرای قیامت است کھ عالئم بعدی بھ فاصلھ کمی پس از آن ظاھر شوند. 
متعفن و نفرت انگیز بر می از وجود دجال رایحھ ای را رواج می دھد.  و موسیقی  [مواد مخدر]خمور و مسکرات 

دجال دارای  دجال قادر نیست بھ مکھ و مدینھ وارد شود زیرا این دو شھر توسط مالئکھ الھی حراست می شوند.  خیزد.
عقده ھای بسیار پیچیده روانی و شخصیتي مضطرب است کھ بھ سبب نقص وجودی و احساس حقارت ، شّر می آفریند. 

مملو از  یحیات ی، سریع الغضب و دارا دوست ندارد. او بی نھایت خودخواه و خودپرستبھ نیکی میل نمی کند و آن را 
 ۱۰۷].منبع۱۳[ صاست، و در آمد و شد در تاریکی ھای ظلم و جور زد و خورد و ستیز 

از منكر چون امر بھ معروف و نھي « از ابن عباس درباره عالئم خروج دجال روایت شده است:  :از دالیل ظھور دجال
كنند... شراب نوشند... حریر پوشند و  یرا سھل شمرند. احكام را ضایع كنند. رباخوار یترك نمایند ، خون ریزرا 

دنیا) تفقھ نمایند و مساجد را زینت یعنی برای ( كنند و براي غیر دین یجرائم آل فرعون را ظاھر نمایند. پیمان شكن
را تعطیل كنند  یقاریان شان زیاد گردند و فقیھان كم و حدود الھ دھند و دلھایشان را خراب كنند و قطع رحم نمایند ، و

و مردان بھ زنان و زنان بھ مردان شبیھ گردند و مردان بھ مردان و زنان بھ زنان كفایت نمایند ، پس دّجال را 
دم بھ جاھلیتي دجال در حین غفلت مردم از دین الھي ظھور مي كند ، گویي كھ مر »برانگیزد تا از ایشان انتقام گیرد.

ھمھ گیر شدن فسادھاي اخالقي و اجتماعي و ارتكاب معاصي   آلوده تر و تاریك تر از جاھلیت قبل از اسالم بازگشتھ اند.
بر ملت ایران بوده  لطھ دجال ، این بالی سھمگینبھ صورت علني در جامعھ ایران پیش از انقالب مھمترین عامل س

ن خوشگذران) آن ارا ھالك كنیم بر شمار مترفین(مرفھ یاراده كنیم مردم شھرچون « است. قرآن مجید مي فرماید: 
مي افزاییم تا در آن شھر مرتكب فسق و فجور گردند و بدین ترتیب عذاب بر ایشان واجب گردد و آن را در ھم فرو 

 » كوبیم.

مردم را بھ صالح و  كھ از سوي مشرق ظھور كند و ییھودبا ریشھ است  یمسیح دجال مرد « مکان خروج دجال:
 ]٤۰ارشادالعباد: ص[ ».استقامت و ایمان بخواند. او سپس دعوي نبوت و پس از آن دعوي الوھیت نماید

و آنان یھود ھستند ] عبا؟![ بیشتر پیروان دجال زنازاده ھستند کھ لباس بلند می پوشند « د:(ع) مي فرمایامیرالمؤمنین
یخرج الّدجال من یھود أصبھان و معھ سبعون ألفا من الیھود « ابویعلي روایت مي كند:  »کھ لعنت خدا بر ایشان باد.

قدم مي نھادند شش جّن ایشان را ھمراھي مي كردند!  خاطرنشان می سازد كھ سحر و رمالي از بدو تأسیس جمھوری 
اسالمی در میان عوامل رژیم رواج فراوان یافت كھ گوشھ اي از حقایق مربوط بھ آن با لو رفتن افتضاحات اسفندیار 

یي كھ از جن گیران حرفھ اي و صاحب نام مي باشد بر ملت ایران آشكار گردید. ھر یک از مسئوالن بلندپایھ نظام مشا
   چند جن گیر و رمال حرفھ ای با دستمزدھای میلیاردی در استخدام دارند.

 ٥۷غافر: - ۱۰٦
 اثر محمود الغرباوی "دجالالمسیح خالصة المقال فی ال"ھ ترجمپایان  -۱۰۷
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 ۱۰۸».دجال از میان یھود اصفھان خروج مي كند و با او ھستند ھفتاد ھزار یھودي طیلسان پوش؛ علیھم السیجان
طبراني  »یان اصفھان ھستند.از یھود بیشتر پیروان دجال «عبدالرزاق نیز از یحیى بن ابى كثیر روایت كرده است کھ: 

دجال از ؛ یخرج الّدجال من قِبَِل أصبھان «در األوسط از عمران بن حصین روایت مي كند كھ رسول خدا(ص) فرمود: 
لدّجال یخرج من المشرق ا« از وھب بن منبّھ ، بھ نحو مرفوع از ابن عباس نقل شده كھ:  ».سوي اصفھان خروج مي كند

: ة[اإلشاع».خروجھ المشرق جزماً؛ مكان خروج دجال بھ طور قطع و جزم از مشرق مي باشدفمحل «   .»من سجستان
اصفھان" معرفی می شھر مشاھده می شود کھ روایات ، خروج دجال را از مشرق و بھ طور مشخص " ] ۲۳۱ص

کنند و روایاتی کھ خروج وی را پس از ظھور امام مھدی (ع) و در ناحیھ شامات اعالم می کنند ضعیف بوده و بر 
 اساس اخبار اھل کتاب (خصوصاً یھود) است کھ وارد کتب اھل سنت شده است. 

المجوس و الیھود و النصاري و ھذه و یكون أصحابھ و جنوده: «...رسول خدا(ص) فرمودند:  دیگر صفات اتباع دجال: 
و غیر اعراب از  ییاران و لشگریان او مجوس و یھود و نصاراألعاجم من المشركین... و اصحاب الّربا و أوالد الّزنا؛ 

ھرگاه « فرمایند:  امیر مؤمنان(ع) مى  ]۲۲۲: صة[اإلشاع» میان مشركین مي باشند... و نیز رباخواران و زنازادگان
شیطان برخی افراد را بھ اعمال زشت  مانند زناکاری ، شرابخواری ، رباخواری و... بکشاند ، عبادت بسیار با خشوع 

و در  کشند  سپس آنھا را بھ قبول والیت غیر معصومان کھ بھ سوى آتش مىساختھ و  و خضوع را ھم محبوب ایشان 
دجال شریرترین خلق اند نزد خداي تعالي و ایشان كساني اند كھ بھ دنبال او مي  پیروان »کشاند. ، مى  قیامت یارى نشوند

یخرج الدّجال و معھ  «روند و با او در زمین فساد بر انگیزند و مردم را با سحر و خیاالت فریفتھ و گمراه مي سازند. 
 ةبرو برو کلم»  أی رجل کثیر الشعر یقول: برو برو -علي مقدمتھ أشعر -و ھی موضع – ةسبعون الفاً من الحاك

دجال با خود بھشت و «  [عن علی کرم هللا وجھھ ، رواه ابن عدی فی الکامل و الدیلمی] و معناھا اسَع اسَع. ةالفارسی
رسول   بن أبي أمیھ] ة[أخرج احمد بھ سند صحیح... عن جناد» دوزخی دارد؛ بھشتش دوزخ و دوزخش بھشت است

و با او دو نھر است؛ نھري را بھشت مي گوید و نھري را آتش. پس كسي كھ وارد شود بھ نھري «...خدا(ص) فرمودند: 
» كھ او بھشت مي نامد ، پس او در آتش است و كسي كھ وارد شود بھ نھري كھ او آتش مي نامد، در بھشت است.

بھشت دنیوی است کھ دجال برای كارگزاران رانت  از بھشت و دوزخ دجال ، مقصود  [روایت احمد از جابر بن عبدهللا]
و دوزخ دنیوی است کھ برای مظلومان مي سازد كھ  ،خوارش فراھم مي سازد کھ پس از مرگ دوزخشان خواھدبود

 .پس از مرگ بھشتشان خواھد بود

ستھ گردد. در ثلث دوم فتنھ اش، دو ثلث از در ثلث اول فتنھ دجال، ثلث از نزوالت آسمانی کاھمچنین در خبر است کھ 
کھ  ۱۳٥۷کاھش منظم میزان نزوالت جوی از زمستان  نزوالت آسمانی کاستھ گردد و در ثلث سوم فتنھ اش ، کل آن. 

 بنا بر گزارش کارشناسان ، .شعار داده شد:  بھ کوری چشم شاه، زمستونم بھاره ، تا بھ امروز  امری کامالً مشھود است
و در سال  ۲۱۰۰بھ  ۱۳٦۷ده و در سال بومترمکعب  ۳٤۰۰درآستانھ انقالب  ۱۳٥٦ل آبی ھر ایرانی درسال پتانسی

بھ کمتر از  ۱٤۰۰مترمکعب رسیده است و اگر ھمین روند ادامھ پیدا کند طبق پیش بینی ھا در سال  ۱۹۰۰بھ  ۱۳۸٦
خشکسالی سی ا ایجاد تغییرات اقلیمی ، ببر اساس یک گزارش بین المللی ،  .مترمکعب در سال خواھد رسید ۱٤۰۰

مسئوالن نظام بھ جای مدیریت منابع آب و بھره وری از آب ھای سطحی و ممانعت از ھدر سالھ ایران آغاز شده است. 
گذشتھ ، با ادامھ آبیاری و کشاورزی بھ شیوه سنتی ، احداث بی رویھ سدھا و بھ خصوص برداشت  ھ دھھرفتن آن در س

برای ایرانیان  فاجعھ ایه آبھای زیرزمینی کھ پس انداز آبی ھر منطقھ برای دوران خشکسالی است ، غیرمجاز از سفر
بینی وضعیت امروز و افت منابع آب  در وزارت نیرو پیش ۱۳٤۷رقم زده اند. باید خاطرنشان ساخت کھ از سال 

ژاد (یا سبورجیان بھ  یھودیان جدیداالسالمي چون حبیب ا... عسگراوالدي تازه مسلمان ، محمود احمدي ن -۱۰۸
، مھدوي كني ، مصباح یزدي ،  ي ، اسد ا... الجوردی تازه مسلمان) ، اسفندیار رحیم مشای"قاري تورات"معناي 

بھ زودي مسیح دجال در دین « لمانان مي گفتند: یادآور قول یھودیان در صدر اسالم است كھ بھ مسسعید امامي و...؟  
در احادیث نیز اشاره شده كھ یھود ،  »محمد ظھور مي كند تا آن را نابود سازد و ما بھ یاري اش بر خواھیم خواست.

نید: "سیاست [براي اطالع از نقش یھودیان جدیداالسالم در انقالب رجوع ك اسالم را بھ مرز نابودي خواھند رساند.
 ]ضدیت با اسرائیل" در ھمین كتاب.
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عیسی کالنتری، وزیر  شتھ است.ھا بھ صورت مداوم ادامھ دا برداشت دھھ ھای اخیرزیرزمینی شده بود اما طی 
سي و پنج ما در این «  با ابراز نگراني جدي از وضعیت آب در كشور مي گوید: موسوم بھ اصالحاتکشاورزی دولت 

میلیارد  ٤۰فقط  میلیارد مترمکعب را مصرف کردیم. ۱۲۰میلیارد مترمکعب آب شیرین، بیش از  ۱٦۰سال، از  شش
سری شھرھا مثل حواشی کویرھا، این شھرھا را تبدیل بھ شھرھای مرده کردیم. یعنی ھر  مانده است. در یک مترمکعب

ھ در واقع ما بچقدر بارندگی ھم وجود داشتھ باشد، دیگر آن شھرھا قابل احیا نیست و ظرفیت نگھداری آب را ندارد. 
ھا درست نیست. سیاست  را بر ھم زدیم. این سیاستل درازمدت و زیربنایی کشور ئمدت، ھمھ مسا خاطر منافع کوتاه

اگر این روند ادامھ پیدا کند، مثل قوم مایا، ما سومین قوم در  ھای کشور است. ماندگاری کشور در راستای حفظ آب
ما تکنولوژی را بھ  تاریخ بشر خواھیم بود کھ بھ خاطر آب مجبور ھستند از بین روند و ناچار ھستند مھاجرت کنند.

برقی و لودر آوردیم. یعنی از   سازی کردیم و اره  ر وارد کردیم، اما با تکنولوژی، کشور را تخریب کردیم. ما جادهکشو
، افتادیم بھ  کنند کھ کار حفاری را راحت می عنوان این ھای حفار بھ با دستگاه کردیم؛ تکنولوژی در جھت تخریب استفاده

ما با سدسازي ، تمام  ..، حفارھا. ا این کار را کردند و در زیر زمین، سدھ ھای زیرزمینی. در روی زمین جان آب
اكنون  ۱۰۹»رودخانھ ھایمان را خشك كردیم. ششصد دریاچھ روي زمیني و زیر زمیني ایران در حال خشك شدن است.

مي امیر مؤمنان (ع) براي آغاز مھار بحران آب در ایران نیاز بھ یكصد و پنجاه میلیارد دالر سرمایھ گذاري است. 
البتھ امید است کھ با ریشھ کن  »دجال بھ ھیچ آبی نمی رسد مگر کھ در زمین فرو می رود تا روز قیامت.«  د: فرمای

[البتھ فاجعھ محدود بھ  شدن نظام دجال و رفع نحوست وجود او از ایران ، خداوند رحمت فرماید و برکت باز دھد.
امروز با آب آلوده ، خوراك آلوده ، ھواي آلوده، سوء تغذیھ ، فشارھاي عصبي ناشي از بحران كم آبي نبوده و ایرانیان 

استرس و ھمچنین پارازیت ھاي ارسالي براي اختالل در شبكھ تلویزیون ھاي ماھواره اي دست بھ گریبانند كھ 
 "سونامي سرطان" در ایران را موجب شده است.]

منجی "است و مسیح دجال یعنی  "منجی"مسیح بھ معنای   یاد شده است؟ "مسیح دجال"چرا از دجال با عنوان 
ضمناً مسِح مسیح، برکت الھی داشت اما مسح  نجات مردم است. ، دجال بھ دروغ ادعا می کند کھ ھدفش ."دروغین

با او ، تماس  کرده است ، تماسو در او حلول از آنجا کھ شیطان وجود دجال را احاطھ دجال ، لعنت الھی در پی دارد.  
خوانده اند کھ چنان حق را  "س الکفرأر"دجال را از آن رو  .و بوسیدن دست وی ، بوسیدن دست شیطان با شیطان است

با باطل خود پوشانده و دین الھی را تضعیف نماید کھ ھیچ یک از جلوداران و ائمھ کفر پیش از او نکرده باشند و پس از 
جامع صفات و شقاوت تمامي دشمنان  و و دین دشمن خدا "پیچیده ترین و خطرناکترین"دجال سمبل  او نیز نکنند.

باشد.  وسفیان و جبت و طاغوت و معاویھ میسرشناس انبیاء و اوصیاء ، از فرعون و نمرود گرفتھ تا ابوجھل و اب
 باشد. می یانچنان كھ ابلیس نماد كل شّر در میان جنّ  انھاستنسمسیح دجال نماد كل شّر در میان ا

 

 

 

 

 

 

»  کمتر کشوری در جھان محیط زیست خود را مانند ایران تخریب کرده است.« کارشناسان بین المللی می گویند:  - ۱۰۹
ایران در بیابان زایی و فرسایش خاک در میان پنج کشور نخست جھان است و ھر سال بھ وسعت جزیره تنب ، خاک از 

 دست می دھد.
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  بطالن بدعت والیت فقیھ دالیل

در است کھ قرآن با آن مخالف است و ھمانا آغاز پدید آمدن فتنھ ھا ، ھواپرستی و بدعتگذاری در احکام آسمانی « 
 ۱۱۰».آن گروھی بر گروھی دیگر والیت یابند کھ بر خالف دین خداست نتیجھ

امور و رسیدگی بھ  وجوھات شرعیدر مسائل شرعی ، اخذ  فتواوالیت محدود فقیھ از جملھ حق قضاوت ، صدور 
از  شیخ مرتضی انصاریاست.  مرجعیتمطرح بوده و در ارتباط نزدیک با نھاد  فقھ امامیھاز دیرباز در  حسبیھ

اسب خود مطرح کرده و پردازد. او این بحث را در کتاب مک است کھ بھ بحث در مورد والیت فقیھ می نخستین فقیھانی 
دھد. او والیت فقیھ در افتاء و قضاوت را  شرح می سیاستوت و قضاء ، افتاالشرایط را در سھ منصب  منصب فقیھ جامع

استقالل فقیھ در تصرف اموال و انفس، « پذیرد ولی گسترش آن بھ حوزه امور سیاسی را خیر. او معتقد است كھ:  می
اقامھ دلیل بر وجوب اطاعت فقیھ « و » است شود  بھ عموم ثابت نشده علما تخیل می چھ از اخبار وارده در شأن جز آن

شود ، خار در خرمن کوبیدن است. فاقامھ الدلیل علی وجوب اطاعھ الفقیھ  ھمانند امام جز آنچھ با دلیل خاص خارج می
. فصل ۱۳۶۸قم: مکتب عالمھ ، [شیخ مرتضی انصاری. المکاسب، » کاالمام(ع) اال ما خرج بالدلیل دونھ خرط اقتاط

اقامھ حدود در دست « فقیھ بزرگي چون شیخ مفید كھ بھ دروغ ادعا مي شود معتقد بھ والیت فقیھ بوده مي گوید:    بیع]
فقھا نیست بلكھ در دست امامان معصوم و نایبان خاص آنھاست. اگر فقیھ قدرت داشتھ باشد بر اجراي احكام و حدود ، 

(تازه این » و فرزند خود جاري كند در صورتي كھ علم داشتھ باشد و از سلطان نیز خوف نداشتھ باشد مي تواند بر غالم
والیت مطلقھ استنباطي است كھ این فقیھ بھ طور غیر مستقیم از بعضي از روایات كرده و قول ایشان حجت نیست.) 

ره غیبت كبري مي باشد فقیھ كھ بھ معناي تشكیل حكومت غیرمعصوم از سوي یك مدعي نیابت در دو
علماي  ھرگز در تشیع وجود نداشتھ است. تنھا حاكمیت مشروع در تشیع ، حاكمیت امام معصوم است.

شیعھ در طول تاریخ تشیع در نھایت ، منصب قاضي القضاتي و اجراي حدود را قبول كرده اند كھ آن نیز مطلقاً بھ 
 معناي حكومت نمي باشد.

اعتقاد اھل تشیع ، پیامبر خاتم (ص) بھ دستور خداوند حضرت امیر مؤمنان علی(ع) و  بنا برتشیع چھ می گوید؟  
امیرالمؤمنین و خالفت امر امامت  .تعیین فرمودند دنیا روزواپسین یازده فرزند ایشان را بھ عنوان جانشینان خود تا 

احادیث صریح نبوي (ثقلین ،  در و...)سوره مائده  ۶۷و  ۵۶ ، ۵۵ ،۳ اشارات قرآني (آیات عالوه بر بالفصل ایشان
رجوع: [وجود داشتھ و قابل تردید نیست بھ صورت متواتر در منابع معتبر اھل تسنن یوم الدار و...)  غدیر ، منزلت ، 

(قابل دانلود در فضاي ...و، كتاب نص واالجتھاد  کتاب المراجعات ،ی پیشاور در دفاع از حریم تشیع  کتاب شبھا
پیامبر در سخنرانی    سعی در کتمان آن از عوام دارند کر آن نیستند اماعلمای اھل تسنن نیز امروز منو  ]اینترنت)

و صاحب اختیار و امام شماست. آن گاه  پس از من بھ فرمان پروردگار، علی ولیّ « غدیر فرمودند: 
کھ خدا و رسول او را  قیامتاین قانون تا برپایی  .امامت در فرزندان من از نسل علی خواھد بود

ھر آن کھ با علی بستیزد " بدانید جبرئیل از سوی خداوند خبرم داد: «و فرمودند:  ».خواھد داشتدیدار کنید دوام 
بنگرد کھ برای فردای رستاخیز خود چھ پیش  دھر کس بای ".، نفرین و خشم من بر او باد و بر والیت او گردن نگذارد

کھ خداوند بر  مباد کھ گام ھایتان پس از استواری درلغزد فرستاده. تقوا پیشھ کنید و از ناسازگاری با علی بپرھیزید
 کھ آگاه باشید« و در ھمان سخنرانی با اشاره بھ قصد سوء منافقان از میان صحابھ فرمودند: » .کردارتان آگاه است

آن را غصب کرده و بھ تصرف خویش  ،نموده بدلی ھپادشا ھامامت را ب ، بھ زودی پس از من
بھ زودی پس  ، مردمانای « و فرمودند:   .»بر غاصبان و چپاول گران وندنفرین و خشم خدا پس .درآورند

 .بدون یاور خواھند ماند خوانند و در روز رستاخیز تنھا و از من پیشوایانی خواھند بود کھ شما را بھ سوی آتش می
جایگاه در آنان و یاران و پیروانشان در بدترین جای جھنم،  ، مردمان ای.خداوند و من از آنان بیزاریم ، مردمان ای

 ٥۰البالغھ ، خطبھ نھج  - ۱۱۰
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
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 آگاه باشید ، مردمانای «  و در پایان خطبھ بھ بازگشت امر بھ پیشوایان الھی اشاره فرمودند:» متکبّران خواھند بود.
کھ اوست انتقام گیرنده  آگاه باشید .دشاز ماست. او بر تمامی ادیان چیره خواھد  "مھدیالقائم "،  امھمانا آخرین ام کھ

 .کھ اوست چیره بر تمامی قبایل مشرک  آگاه باشید .کھ اوست فاتح دژھا و منھدم کننده آنھا  آگاه باشید .از ستمکاران
کھ صرفاً برای [ منافقصحابھ طوری کھ پیامبر خبر داده بودند ، ب » ...کھ او خونخواه تمام اولیای خداست  آگاه باشید

و آیات بسیاري در نكوھش ایشان در قرآن نازل  رسیدن بھ جاه و مقام دنیایی ظاھراً بھ پیامبر ابراز ایمان کرده بودند
موفق شدند برای غصب حکومت در توطئھ خود  ]ثابت مي باشد در منابع و كتب معتبر اھل سنتشده و فسق ایشان 

جامعھ صالحیت حاکمیت امامان عادل را رگ و ریشھ ھای جاھلیت ھنوز در بسیاری از مسلمانان وجود داشت و زیرا 
بدین ترتیب .  دنشان داو نیز در زمان امام حسن و امام حسین نداشت و این را بعداً در دوره خالفت امیرالمؤمنین 

در اختیار حكام جور قرار گرفت  و پیشوایان الھي با محرومیت از حق حاكمیت خود ،  مانند گذشتھحاكمیت زمین 
(س) چنانکھ حضرت زھرا  و اوضاع بشریت بھ تدریج بھ ناھنجاري كنوني رسید منزوي گشتھ و بھ شھادت رسیدند

 ین فساد آبستن شدهند کھ شتر ابھ جانم سوگ« فرمود:  بھ مردم ، غصب مسند جانشینی پیامبر توسط غاصبانپس از 
و بزودی شما از پستان آن بھ جای شیر، خون و زھر ھالک کننده خواھید دوشید. اینجاست کھ اھل باطل زیان خواھند 

 گذاری شده است. در آن ھنگام آمادهدید و آیندگان در خواھند یافت کھ اساس تیره روزی آنھا بھ دست گذشتگان پایھ 
ظھور فتنھ باشید و خود را بھ شمشیرھای برنده و حملھ ھای پیاپی و ھرج و مرج فراگیر و استبداد ظالمان مژده 

صاحب خواھند نمود. افسوس بر شما باد ، دھید. آنھا حق و حقوق شما را اندک پرداخت کرده و محصوالتتان را ت
است م شما را بھ کاری کھ خالف میل شمیا ما می توانیه است. آکارتان بھ کجا خواھد انجامید. قلب ھای شما کور شد

 »  یم؟وادار ساز

از  یاز این رو در برھھ ھایكند ،  یم یرا نف یغدیر و عاشورا ھر حكومت« : ي وارستھلماعبھ قول یكي از 
از روز نخست مردم  پیامبر خدا (ص)  ..تاریخ، بردن نام این دو رویداد ، شكنجھ و چھ بسا اعدام در پي داشتھ است.

دنیا و آخرت ضمانت  زندگیر اسالم را از من قبول كنید تا سعادت شما را د: "را چنین بھ دین خدا دعوت مي فرمود
  » یا این كھ اسالمشان ، اسالم محمد(ص) نیست؟... ؟ آیا مسلمانان امروز سعادتمندند نمایم."
اسالم ھنگامی ظھور خواھند کرد کھ بسیاری از مردم در اثر شدت سختی مصیبتھای وارث و جانشین پیامبر آخرین 

شیعیان تا زمان قیام دوازدھمین آخرالزمان از میان بروند و یا  خلوص یافتھ و صمیمانھ پذیرای حکم ایشان باشند. 
ن درباره غیبت امام مھدی می امیر مؤمنا، توصیھ بھ صبر و انتظار فرج شده اند و این از اصول كلي تشیع است.  امام

عالم مردم را بھ خاطر ظلم و  نمي ماند ، اّما پروردگار از حجت الھی خالیبدانید كھ زمین ھرگز  اي مردم،« فرمایند: 
در حق خود انجام می دھند بھ زودی از دیدن حجت  كھ می شوند و ھمین طور بھ جھت اسرافیكھ مرتكب  ستمی

كھ امام غایب از فرزندان من در پس پرده غیبت قرار  ھنگامی«   ۱۱۱»خواھد ساخت.] محروم خویش [امام مھدی
ا سوگند بھ ھ و امامت بھ پایان رسیده است اماكثریت مردم دچار این توھم خواھند شد كھ حجت خدا از بین رفت گیرد ،

   ۱۱۲»، حجت خدا در میان آنھا حضور دارد. خدایی كھ علی را آفریده است در چنین روزی
 و بھ طوری كھ خواھیم دید نھ نیازیخود حكومت ایشان را بھ دست مي گیرند یابند امام مھدی  ھرگاه مردم شایستگی

 بھ حكومت نایب در دوره غیبت شده است. بیانات معصومان كوچكترین اشاره ایاست و نھ در  "نایب"بھ حكومت 
 

آگاه باشید ، بھ خدا سوگند ابابكر « : ایشان امیر مؤمنان در وصف حکومت غاصبان مسند خالفت سخنان
ھ بآسیاب  کھدانست جایگاه من نسبت بھ حكومت ، چون محور آسیاب است  جامھ خالفت را بر تن كرد در حالى كھ مى

ھا بھ   دانست كھ سیل علوم از دامن كوھسار من جارى است و مرغان دور پرواز اندیشھ كند. او مى دور آن حركت مى
پس رداى خالفت رھا كرده و دامن جمع نموده از آن كناره گیرى كردم و در این اندیشھ نتوانند كرد.  بلنداى من پرواز

زا و تاریك كھ پیران را فرسوده ،  بودم كھ آیا با دست تنھا براى گرفتن حق خود بھ پاخیزم یا در این محیط خفقان
صبر پیشھ سازم. پس صبر و  ، دارد وھگین نگھ مىجوانان را پیر و مردان با ایمان را تا زمان لقای پروردگار اند

 ٥۱بحاراالنوار، ج - ۱۱۱
 كتاب الغیبة نعماني - ۱۱۲
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مانده بود و با  یمتر دیدم. پس صبر كردم در حالى كھ گویا خار در چشم و استخوان در گلو  بردبارى را خردمندانھ
خطّاب  ابنتا اینكھ اّولی بھ راه خود رفت و خالفت را بھ برند.  نگریستم كھ میراث مرا بھ غارت مى دیدگان خود مى

بپذیرند چگونھ  ]بر مسند خالفت ناحق در تکیھ[خواست عذرش را  رد... شگفتا ابابكر كھ در حیات خود از مردم مىسپ
مند  دوشیدند و از حاصل آن بھره  در ھنگام مرگ ، خالفت را بھ عقد دیگرى در آورد. ھر دو از شتر خالفت سخت

اى از خشونت ،  سپرد كھ مجموعھ ]عمر[سرانجام اّولى حكومت را بھ راھى در آورد و بھ دست كسى  گردیدند.
سختگیرى ، اشتباه و پوزش طلبى بود. زمامدار مانند كسى است كھ بر شترى سركش سوار است. اگر عنان محكم 

مردم در ، كند. سوگند بھ خدا  مىشود و اگر آزادش گذارد ، در پرتگاه سقوط  ھاى بینى حیوان پاره مى كشد ، پرده
ھا شدند و من در این مدت  ھا و اعتراض حكومت دومى  در ناراحتى و رنج مھّمى گرفتار آمده بودند و دچار دو رویى

سپس عمر خالفت را در  ھم سپرى شد. اواى جز شكیبایى نداشتم تا آن كھ روزگار  زا و عذاب آور ، چاره طوالنى محنت
شورای شش نفره ای کھ عمر برای تعیین خلیفھ پس از خود تشکیل [پنداشت من شان می كھ ھم تراز شورایى قرار داد 

پناه بر خدا از این شورا ، در ]  قرار داد یشداد و امیرالمؤمنین (ع) را برای مشروعیت بخشی بھ آن ، یکی از اعضا
ا امروز با اعضاى این شورا برابر شوم و در در تردید بودم ت ]ابوبکر[كدام زمان در برابر شخص اّولشان در خالفت 

اى كھ از من داشت روى بر  م. یكى از آنھا با كینھنشستصف آنھا قرارم دھند!  ناچار باز ھم دم فرو برده و با آنان 
تا آن كھ سومى  ...را بر حق برترى داد و آن دو نفر دیگر كھ زشت است آوردن نامشان  تافت و دیگرى دامادش

سرگردان بود. و خویشاوندان  خالو  مطبخخالفت رسید. دو پھلویش از پرخورى باد كرده ، ھمواره بین  (عثمان) بھ
كھ بھ جان گیاه بھارى بیافتد ھمراه او بیت المال را خوردند و    پدرى او از بنى امیّھ بھ پاخاستند و چون شتر گرسنھ

و باز شد و اعمال او مردم را برانگیخت و شكم بارگى او عثمان آن قدر اسراف كرد كھ ریسمان بافتھ ا بر باد دادند.
بود ، از ھر طرف مرا احاطھ كردند تا آن كھ   ھاى پر پشت کفتار روز بیعت ، فراوانى مردم چون یال نابودش ساخت.

اى انبوه مرا در میان   نزدیك بود حسن و حسین لگد مال گردند و رداى من از دو طرف پاره شد. مردم چون گلّھ
و گروھى از اطاعت من سرباز   ، جمعى پیمان شكستند گرفتند. اّما آنگاه كھ بھ پاخاستم و حكومت را بھ دست گرفتم

گویا نشنیده بودند سخن خداى سبحان را كھ   زده و از دین خارج شدند و برخى از اطاعت حق سر بر تافتند ،
ى و فساد در زمین نباشند و سرانجام از برتری جویان سراى آخرت را براى كسانى قرار دادیم كھ خواھ« فرماید:  مى

آرى بھ خدا آن را خوب شنیده و حفظ كرده بودند ، اّما دنیا در دیده آنھا زیبا بود و زیور آن »  آن پرھیزگاران است.
كنندگان  سوگند بھ خدایى كھ دانھ را شكافت و جان را آفرید ، اگر حضور فراوان بیعت ھایشان را خیره كرده بود. چشم

كردند و اگر خداوند از علما عھد و پیمان نگرفتھ بود كھ در برابر شكم بارگى  نبود و یاران حّجت را بر من تمام نمى
ساختم و آخر  ستمگران و گرسنگى مظلومان سكوت نكنند ، مھار شتر خالفت را بر كوھان آن انداختھ و رھایش مى

تر  اى بى ارزش دیدید كھ دنیاى شما نزد من از آب بینى بزغالھ آنگاه مىكردم.  خالفت را بھ كاسھ اّول آن سیراب مى
 »است.

 
حاكم مشروع در مذھب شیعھ ، امام معصوم است. اما تكلیف حكومت در دوره غیبت چیست؟ شیعیان وظیفھ دارند تا با 

مردم است و از تبعات این د كسب شایستگي ، شرایط ظھور امام را فراھم نمایند. اگر امام غایب است ، تقصیر از خو
، سلطھ حكومتھاي غیر مشروع و ستمگر است. جامعھ ھرگز بدون حكومت نمي ماند زیرا اكثریت مردم ، جاھل تقصیر

چیره شده و بر جامعھ حاكم ترین آنھا بر رقبا  یو ھوي پرست و طالب حكومت اند و مطابق قانون جنگل ، ھمواره قو
ن فراوان دارد و الزم نیست كھ مدافعان نظریھ والیت فقیھ ، نگران ھرج و مرج عروس دنیا ، خواستگاراد. مي گرد

 ناشي از فقدان دولت باشند!
بھ طور کلی ، درباره محدوده اختیارات فقیھ ، آنچھ در میان فقھای شیعھ بر آن اتفاق نظر وجود دارد دو امر است:  

مي گوید: واجب  یحدود اصالً جایز نیست ، اما  روح ا... خمینبیان احکام و رفع خصومات. بنا بر اجماع فقھا ، اقامھ 
است، یعني ما قیام كنیم و » مالزمھ بین اجراي احكام و حكومت« است! و اما مغالطھ اصلي خمیني در اینجا، القاي 

خوب  ندارد! ی، احكام ضمانت اجرای حكومت را بھ دست بگیریم تا احكام و حدود را جاري كنیم زیرا بدون حكومت
 یّ مگر در دوره امامان پیش از حضرت ولمعلوم است كھ ندارد و در دوره غیبت امام معصوم نباید ھم داشتھ باشد!  

عصر (از حضرت امام حسن مجتبي تا حضرت امام حسن عسكري) كھ در جامعھ حضور آشكار داشتند، قوانین اسالم 
شاید امام زمان ده ھزار سال « ینی در نجف می گفت: خم در زمینھ سیاست و حكومت بھ دست آنان اجرا مي شد؟...
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وی کھ مدعی اجرای احکام اسالمی بود بھ کدام حکم اسالم عمل تازه [  »دیگر ھم نیاید ، احکام اسالم باید زمین بماند؟
کرد؟  بھ عنوان تنھا یک نمونھ ، کجای اسالم می گوید کھ مردم ھم وجوھات شرعی (خمس و زکات) پرداخت کنند و 

بھ نی و البتھ خمی برد؟  دم را باید بھ زور بھ خدمت سربازیكجاي اسالم مي گوید كھ جوانان مرھم عوارض و مالیات؟ 
احکام برخی از بھ حاکمیت شرع گماشت تا نیز را  مبتلی بھ مرض سادیسم صادق خلخالیِ محض تكیھ بر تخت قدرت ، 

در فقھ شیعھ وجود ندارد و امامان آن را ارائھ  یاحكام حكومتدار  ]را بھ نحو احسن اجرا کند!مورد نظرش اسالم 
مي دانند این است  تنھا چیزی كھ شیعیان از حكومت اسالمی باشد. یبِھ جامعھ نم ینكرده اند زیرا پیش از ظھور، مبتل

مدعی تشکیل حکومت ، خمینی بھ بھانھ وجود چند حکم کلی حکومتی در قرآن كھ امام معصوم باید در رأس آن باشد. 
بیان جزئیات احکام بر عھده پیامبر و . در قرآن بیان نشده استنیز ین احکام ھماسالمی گردید در حالی کھ جزئیات 

چنان کھ بھ عنوان مثال ، قرآن بھ اقامھ نماز فرمان داده اما بیان نحوه و کیفیت اقامھ نماز را [جانشین ایشان است  ۱۲
اجراي قوانین اسالم تنھا بر عھده پیشوای معصوم بوده و تنھا از عھده ایشان  ].بر عھده پیشوای معصوم نھاده است

كھ مردم صالحیت حاكمیت ایشان را پیدا كنند. حکومت اسالمی تنھا در  زمانی صورت خواھد یافت است وساختھ 
و آنھا کھ تجلی نور الھی اند ، با علم  امام خالصھ می شود و قوانین آن تنھا در سینھ ایشان است ۱۲شخص پیامبر و 

حضرت امیرالمؤمنین (ع) بھ جناب كمیل مي  ۱۱۳الھی ، آگاه بھ مصالح فرد فرد انسانھا و دیگر مخلوقات ھستند.
انكرت و جحدت بعد ما قبلت.  و یا كمیل ، الدیُن ہلل فال تغترن بأقوال االمة المخدوعة الّتي ضلّت بعد ما اھتدت« فرمایند: 

. یا كمیل ، ھي نبوة و رسالة و امامة و یا كمیل ، الدین ہلل فال یقبل هللا تعالي من احد القیام بھ اّال رسوالً أو نبیّاً أو وصیاً 
ما بعد ذلك اّال المتولین و متغلبین و ضالین و معتدین؛ اي كمیل ، دین بھ تمامي از آن خداي تعالي است پس فریب این 

[اشاره بھ  از قبولامت مورد خدعھ قرار گرفتھ را نخور. امتي كھ گمراه شد پس از ھدایت ، و منكر شد و رد كرد پس 
و خدا نمي پذیرد از اي كمیل ، دین بھ تمامي از آن خداي تعالي است  .ھي امت در قبول خالفت ابوبكر و عمر]گمرا

نبوت و رسالت و  ، ي كمیل ، دینا رسول باشد یا نبي باشد یا وصّي باشد.كھ او آن را مگر و قیام بھ كسي زعامت 
شوند و گمراھان و  بھ زور مي آیند و بھ زور غالب می كھ انیھیچ نیست جز مدعیامامت است و پس از آن 

  ۱۱٤»متجاوزان.
كھ از عالئم حتمي  "آسماني "ندایدر شام و  "سفیاني"معصومین ھمواره شیعیان را از قیام تا پیش از جنبش ضدشیعی 

د و بھ شیعیان روایات متواتر در این باب وجود دارظھور است منع فرموده و بھ صبر و انتظار توصیھ فرموده اند. 
در درگیري ھا بر سر حاکمیت جامعھ دخالت نكنید زیرا در غیر این صورت بھ جناح « سفارش صریح شده است كھ: 

معصومین ھمگي بھ صبر در دوره غیبت توصیھ نموده اند ، نھ قیام  »پیروز در غصب منصب ما یاري رسانیده اید.
امام صادق (ع) درباره خودداری از  تحرکات سیاسی قبل از قیام سید  بھ عنوان نمونھ ، براي بھ دست گرفتن حكومت!

یا سدیر ، الزم بیتک و کن حلساً من احالسھ و « توصیھ فرمودند: بھ نام سدیر جلیل القدر خراسانی بھ یکی از شیعیان 
دیر ، در خانھ ات بنشین ای ساسکن ما سکن اللیل والنھار فإذا بلغک اّن السفیانی قد خرج فأرحل الینا ولو علی رجلک؛ 

و مادامی کھ شب و روز آرام در گردش است آرام بگیر ، اما وقتى بھ تو خبر رسید كھ سفیانى خروج كرده بھ سوى ما 
دلیل آورده اند کھ این حکم  [عالم نمایان فرقھ والیت فقیھ ۱۱٥»حرکت كن اگر چھ مجبور شوى كھ با پای پیاده بیایى.

عمر بن نا بوده است کھ ھزار و چھارصد سال زنده بماند و خروج سفیانی را درک کند!] خاص سدیر است! آیا سدیر ب
پنج نشانھ پیش از ظھور قائم (ع) وجود دارد: صیحھ ، سفیانی ، خسف ، قتل نفس « حنظلھ از امام صادق(ع) نقل کرد: 

شما پیش از این نشانھ ھا قیام کرد ، اگر کسی از اھل بیت ،   فدایت شوم«عمر می گوید: عرض کردم: ». زکیھ و یمانی
[خراسانی و یمانی کھ از نایبان خاص امام زمان ھستند ھر دو  ۱۱٦»خیر« حضرت فرمودند: » آیا وی را ھمراھی کنیم؟

خمینی در کتاب والیت فقیھ خود تنھا دو شرط برای حاکم اسالمی تعیین می کند: آگاھی بھ احکام و عدالت!  اما - ۱۱۳
جلوگیری مجری حدود اسالمی باید معصوم باشد تا یك سر سوزن بھ مورچھ ای ظلم نکند. اصل تشکیل حکومت برای 

 از ظلم است و اگر حاکم ظلم کند ، نقض غرض می گردد.
 ۴۳، حدیث ۵۷المصطفي لشیعة المرتضي ، ابي جعفر طبري ، ص بشارة - ۱۱٤
 ۳، حدیث ۱۳،ب ۳۶، ص۱۱وسائل الشیعھ، جلد -۳۸۳روضھ کافی ، جزء ھشتم ، حدیث - ۱۱٥
زید فرزند امام زین العابدین (ع) علیھ  .خاطرنشان می سازد کھ قیام۷، حدیث ۳۷،ص ۱۱وسائل الشیعھ ، جلد - ۱۱٦

خلیفھ وقت کھ منجر بھ شھادت وی شد ، بر خالف توصیھ امام زمانش ، حضرت باقر (ع) بود. پس از آن "زیدیان" کھ 
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وهللا الیخرج واحد منّا قبل خروج القائم اّال کان « امام زین العابدین (ع) می فرمایند:   ].پس از سفیانی خروج می کنند
ثل فرخ طارمن کره قبل ان یستوی جناحاه فأخذه الصبیان فعبثوا بھ؛ بھ خدا سوگند کھ کسی از ما قیام نمی کند قبل مثلھ م

از قیام قائم ما مگر کھ مثل او مثل جوجھ پرنده ایست کھ قبل از رشد و قوت گرفتن بالھایش از النھ پرواز کند و بازیچھ 
اً استدالل کرده اند کھ: کلمھ "قبل" در "قبل خروج القائم" یعنی "مقابل" و مجدد [عالم نمایان ورشکستھ»  کودکان گردد.

امامان بارھا تصریح کرده اند کھ بھ این قیام ھا راضی نیستند. امام صادق (ع) در حدیثی در برابر خروج قائم!!!]  
لیدفع ظلماً او ینعش حقاً اّال ما خرج و الیخرج منّا اھل البیت الی قیام قائمنا احد « صحیح باالجماع می فرمایند: 

ما اھل بیت تا زمان میان از احدی قیام نکرده و نخواھد کرد  اصطلمتھ البلیة و کان قیامھ زیادة فی مکروھنا و شیعتنا؛
ھدف دفع ظلم یا احیای حقی ، مگر کھ قیامش سبب ازدیاد ناگواری و مکروه برای ما و شیعیان  با ،قیام قائم ما

 این حدیث از چاپ ھای جدید صحیفھ سجادیھ حذف گردیده است!]  البتھ [ ۱۱۷»ماست.
ھر پرچمی کھ قبل از قیام قائم برافراشتھ شود، صاحب « ، ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل می کند:  در حدیث صحیح

فاجتنبوا الطاغوت ؛ از طاغوت دوری « و قرآن می فرماید:  ۱۱۸»آن طاغوت است کھ غیر خدا را پرستش می کند.
عنوان می کنند کھ مقصود حدیث ، پرچم ھایی نیست کھ بھ سوی حق دعوت می  یعالم نمایان فرقھ دجال ۱۱۹».ماییدن

امام (ع) کالم خود را در اینجا مقید نفرموده اند بلکھ بھ طور مطلق بیان کرده اند. امامان بسیار دقیق سخن ، اما  کنند
کل رایت ترفع قبل قیام القائم : « کافی تحت این حدیث می نویسد گفتھ اند. مرحوم مال صالح مازندرانی در شرح اصول

 »و إن کان رافعھا یدعوا الی الحق (حتی اگر صاحبش بھ سوی حق دعوت کند) فصاحبھا طاغوت یعبد من دون هللا
، اجتھاد  دجایی کھ نّص و متن صریح وجود دار  پیروان خمینی می گویند امام در زمینھ حاکمیت فقیھ اجتھاد نموده اند!

بھ ھمان « ن بھ ما آموختھ اند کھ بھ یقینیات عمل کنیم و ھر کجا یقین نداشتیم توقف و احتیاط کنیم: اماماچھ معنی دارد؟ 
یعنی در وقایع و رویدادھای تازه آن  ۱۲۰».برای شما روشن گردد وضوعدستور کھ بر آن ھستید عمل کنید تا این کھ م
بزرگ شیعھ ھیچ یک ادعا نکردند کھ ی اصحاب امامان و علما و فقھا »گونھ کھ در گذشتھ عمل می کردید عمل کنید.

علما و فقھای بزرگ در طول ھزار و چھارصد سال گذشتھ بھ  آیاما اختیاراتی چون اختیارات پیامبر و امامان را داریم. 
  د!؟نموفق بھ کشف والیت مطلقھ فقیھ شوزودتر تا  نداشتندنبوغ اندازه روح ا... خمینی علم و 

» دولت بد بھتر از بی دولتی است.« امیرالمؤمنین (ع) نیز استناد می کنند کھ فرمود:  پیروان والیت فقیھ بھ این قول 
نین است و "دولت بد" از وضعیت "ھرج و مرج" بھتر است و چنان کھ اشاره شد ، در ھر ھرج و مرجی، قطعاً چ

امام در اینجا دارند از باالخره یکی از جویندگان قدرت و فرمانروایی بر رقبا چیره می گردد و دولتی تشکیل می دھد. 
 بھ شیعیان فرموده است کھ شما این "دولت بد" را تشکیل دھید؟ امیرالمؤمنین (ع) آیا یك واقعیت خارجي خبر مي دھند. 

بیاورید بھ بھانھ ھای واھی و خنده  ن دین بھ دنیا فروختھھر گونھ حدیث و آیھ ای برای عالم نمایا
 از شمول آن بگریزند زیرا نمی خواھند از دنیای شیرین خود دست بردارند.  آور سعی می کنند

و شاید عوام  "دموکراسی حقیقی"است یعنی  "جمھور مردم"عصر با  حکومت در زمان غیبت امام
و  شیعھ ترجیح بدھند کھ در این دموکراسی از حق رأی خود استفاده کنند ، اما شیعیان خالص

  البتھ در آن دخالت نخواھند داشت. برگزیده

مخالف امامان شیعھ و ناصبی بودند قیام ھای بسیاری صورت دادند و این کار آنھا سبب می شد کھ حکومت وقت بھ 
باشد و قادر بھ ایجاد مزاحمت زیاد برای شیعیان اھل بیت نباشد و بھ سبب ھمین "سپر بال بودن  سرکوب آنھا مشغول

دوست دارم کھ خروج کننده ای از خاندان محمد (ص) قیام کند و من « زیدیھ برای شیعھ" امام صادق (ع) فرمودند: 
 »نفقھ او را بپردازم.

 ۲۵مقدمھ صحیفھ سجادیھ ، ص - ۱۱۷
 ٦، حدیث  ۳۷،ص ۱۱وسائل الشیعھ ، جلد - ۱۱۸
 ۳٦سوره نمل ، آیھ  - ۱۱۹
 ۱۳۳، ص  ٥۲بحاراالنوار ، جلد  - ۱۲۰
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الملوک حکام علی الناس و العلماء « (ع) کھ می فرمایند:  خمینی در کتاب والیت فقیھ خود بر اساس حدیث امام صادق
ادعا می کند کھ بھ سبب جھل حاکمان بھ قانون(شرع) حاکم حقیقی فقھا ھستند و بدین ترتیب با تبدیل » حکام علی الملوک
امام  ، حاکم را حذف کرده و حکومت را بھ فقھا انتقال می دھد. آیا»العلماء حکام علی الناس« حدیث شریف بھ: 

 صادق(ع) خود نمی توانستند حدیث را از ابتدا بھ این شکل بیان فرمایند؟!  

اصلي ترین اختالف شیعھ با اھل سنت ، در پذیرش حكومت غیر معصوم از سوي آنھاست ، آن وقت روح ا... خمینی 
مشاھده کنید   را در تشیع بنیان نھاد كھ غاصبان خالفت پس از رحلت پیامبر (ص) در اسالم بنیان نھادند! یھمان بدعت

   کھ چگونھ شخصیت ھای وھابی بھ سبب بدعت باطل والیت فقیھ ، علیھ شیعیان حجت می آورند: دکتر غامدی می گوید:
بوي نیست؛ چرا كھ صحابھ بعد از وفات بر اساس اعتقادات شما شیعیان ، دین اسالم مطابق با دین ن« 

و بھ امامان شیعھ ھم كھ بعد از علي  فرامین او را جامھ عمل نپوشاندندپیامبر(ص) بھ پیامبر خیانت كرده و 
آمدند اجازه ابالغ دین را ندادند. پس در نتیجھ دین واقعي بھ ظھور نپیوستھ است و فقط شیعھ بوده است كھ 

بھ دست ما برسد ، دین  یكھ از كانال غیر عل یگوید: دین كرده است. شیعھ ميعمل در خفا بھ دین حقیقي 
نموده و مردم بھ دین ھا را فتح  نیست.  اعتقاد ما اھل سنّت این است كھ دین اسالم ظھور كرده و سرزمین

بھ شود.  اّما شیعھ اعتقادش این است كھ دین ظھور پیدا نكرده و بھ آن عمل نمي ۱۲۱كنند. یاسالم عمل م
را كھ براي  یتوانند شخصی گردد. مردم خود م است كھ با شورا انتخاب مي یعقیده اھل سنّت ، امامت امر

دھند را انتخاب كنند تا بر اساس قرآن و سنّت بین مردم حكومت كند و  این مقام صالح تشخیص مي یتصد
كھ شیعھ بعد از قطع نسل  یچیز ۱۲۲مطالب با یكدیگر اختالف داشتھ باشند. یھم ندارد كھ در فھم برخ یاشكال

 اگر دین الھی ھمین است کھ ظھور پیدا کرده ، پس چرا اوضاع جوامع اسالمی چنین آشفتھ و نابسامان است؟! - ۱۲۱
نتیج�ھ ام�ام منتخ�ب از س�وی م�ردم ک�ھ در ش�ورای س�قیفھ کلی�د خ�ورد ، ھم�ین اوض�اع وخیم�ی اس�ت ک�ھ ب�ھ م�دت  - ۱۲۲

امامان شیعھ تصریح فرموده اند ک�ھ اب�وبکر و عم�ر ک�ھ ب�انی ای�ن سال در کشورھای اسالمی جریان داشتھ است.  ۱٤۰۰
ا (ص) را ب�ھ ش�ھادت رس�اندند مس�تقیماً انحراف شوم شدند و برای تحکیم پای�ھ ھ�ای ق�درت خ�ود دخت�ر گرام�ی رس�ول خ�د

مسئول تمامی ظلمی ھستند کھ تا پیش از برپایی حکومت عدل الھی بھ دست حضرت قائم آل محمد (ص) در دنی�ا جری�ان 
خواھد داشت. آنھا و وارثانشان برای گسترش امپراتوری تازه تأسیس خود دست بھ حملھ بھ کشورھای ھمجوار زده و ب�ا 

نی ک�ھ در رک�اب کس�ا «د: ن�م�ی فرمایخلف�ا فتوح�ات  ب�اره(ع) در میرالم�ؤمنین[افراوان�ی ب�ھ ب�ار آوردن�د. نام اس�الم فج�ایع 
 گ م�ی رون�د در ح�الی ک�ھ ای�ن س�رداران ب�ھ حک�م خ�دا ب�اور نداش�تھ و ام�ر خ�دا را در م�ورد غنیم�ت ھ�ایبھ جن سرداران

ام م�ی ن در ای�ن فتوح�ات ک�ھ ب�دون اذن ام�حاض�راد بھ مرگ جاھلیت مرده ان�د و کشتھ شونجنگی رعایت نمی کنند ، اگر 
ابوبکر و عمر ولّی نعمت تمامی حاکمان جور تا ظھور و  ]»اند.یاری رسانده  حقوق مسلّم ما حبسبھ دشمنان ما در  باشد

امامان معصوم فرموده اند: اگر امیرالمؤمنین (ع) جانش�ین بالفص�ل رس�ول خ�دا (ص) برپایی حکومت امام زمان ھستند. 
دند حتی دو شمشیر در دنیا علیھ یکدیگر باال و پائین نمی شد و مردم از باالی سر و زیر پاھایش�ان روزی داده م�ی می ش

افق�ان در ف�رو إّن المنافقین ف�ی درک اس�فل م�ن النّ�ار؛ ب�ھ تحقی�ق ک�ھ من« شدند. قرآن کریم در نکوھش منافقان می فرماید: 
واي ب�ر ام�تم از « پی�امبر خ�اتم (ص) فرمودن�د:  بسیار مھلک بوده اس�ت.ضربات منافقان بر اسالم  »ترین طبقات آتشند.

در شھر  یي غصب حق برادرم علی و شوراي صغردر شھر مدینھ برا ی؛ شوراي كبریو شوراي صغر یشوراي كبر
،  پ�س از فتن�ھ منافق�ان در س�قیفھ و انح�راف دی�ن اس�الم » براي تبدیل سنت و احكامم تشکیل مي گردد.ھران) (تزوراء 

(ب�ھ عن�وان خمین�ی نی�ز ب�ا ب�دعت خ�ود مبن�ی ب�ر حاکمی�ت غی�ر معص�وم قیقی باقی مانده ب�ود ک�ھ تشیع بھ عنوان اسالم ح
نف�ر اش�اره م�ی کنن�د ک�ھ در ی�ک ت�ابوت  ۱۲میرالم�ومنین (ع) در ح�دیثی ب�ھ ا ضربھ ای مھلک ب�ر آن وارد آورد. نیابت)

د ک�ھ ب�ھ ترتی�ب عبارتن�داز: ب�وخواھند و با شدیدترین عذاب ھا دست بھ گریبان فلزی در نازل ترین درک جھنم محبوس 
قابیل ، نمرود ، فرعون، یھودا (کھ شریعت حضرت موسی را منحرف کرد) ، پولس (کھ با ابداع تثلیث ، تعالیم حضرت 

محم�د(ص) را  عیسی را منحرف کرد)، ابلیس ، جبت و طاغوت و سھ ت�ن از ھمدستانش�ان (در س�قیفھ ک�ھ دی�ن حض�رت
 نمودند) و سرانجام ؛ دجال.و بشریت را از ھدایت و سعادت محروم منحرف 
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شیعھ امامت(؟!) ناچار شد بدان عمل كند ھمان است كھ اھل سنّت بعد از رحلت پیامبر بدان عمل نموده است؛ 
    »تجمع كرده و حول محور او بچرخد. یتا امروز گرد شخصوالیت فقیھ را اختراع كرده 

ضعفاء و با صفت " "الدّجال ةشیع"کھ در کالم امیرالمؤمنین (ع) از آنھا بھ عنوان  پیروان والیت فقیھھنگامی کھ 
ما در اکثریت ھستیم پس  نام برده شده در برابر استدالل در رّد نظریھ والیت فقیھ عاجز می مانند می گویند: " العقول

آیا عمر و ابوبکر و طرفدارانشان در غصب جایگاه از کی تا بھ حال در دنیا حق با اکثریت بوده است؟ حق با ماست!! 
آیا جز این است کھ بنابر رأی قرآن ، اکثریت بشریت در طول تاریخ ھمواره حکومتی معصوم در اکثریت نبودند؟... 
و إن تطع اکثر من فی االرض یضلوک عن سبیل هللا؛ اگر از اکثریتی کھ در  « ؛گمراه بوده و اھل حق در اقلیت بوده اند

در دنیا زور با اکثریت است نھ حق. اگر حق با اکثریت  ۱۲۳»زمین اند اطاعت کنی تو را از راه خدا منحرف می سازند
 اقلیت بوده است ز ، مذھباز آغا حقیقي تشیع. بود کھ امروز خلیفھ خدا ، امام زمان ، در پرده غیبت مستور نمی بودند

از راھھایی نروید کھ روندگانش فراوانند بلکھ « کھ فرمود: چھ پرمغز است سخن حضرت عیسی (ع) . نھ مذھب توده
ھ حركت درآمد "تشیع عوام زده در خیابانھا ب ٥۷كھ در سال  مذھب توده ای»  از راھی بروید کھ روندگانش کمند.

 . "حقیقياصیل و تشیع "" بود نھ صفوی

آیا آنچھ كھ امام حسین(ع) براي آن بھ قیام برخاست جز افشاي چھره كریھ والیت غیر معصوم بود کھ بر مسند غصب 
امام حسین « گفت: د می خمینی برای توجیھ حکومت طلبی خو[شده رسول خدا نشستھ و بھ ظلم و جنایت مشغول بود؟ 

د بیعت ننمودند و برای این کھ بھ سبب عدم بیعت ، در حرم امام حسین(ع) برای این کھ با یزی»  برای حکومت قیام کرد!
امن الھی (مکھ) کشتھ نشوند و حرمت این مکان شکستھ نشود بھ سوی کوفھ حرکت کردند و ھنگامی کھ از سوی لشگر 

ایشان  عمر سعد محاصره شدند بھ آنھا فرمودند مرا رھا کنید تا جای دیگری غیر از کوفھ بروم. اما آنھا خواستار تسلیم
شدند و امام زیر بار تسلیم نرفتند و آنھا حملھ بھ امام(ع) را آغاز نمودند. امام (ع) قصد جنگ نداشتند بلکھ جنگ بر 
ایشان تحمیل شد. تازه بر فرض کھ امام حسین(ع) قصد جنگ داشتند؛ جھاد ابتدایی حق امام و از احکام خاص امام 

اگر امامان باب حکومت فقیھ بر مردم را گشوده باشند، یعنی العیاذ باہلل  ] معصوم است و چھ ارتباطی بھ خمینی دارد؟
از این احتمال غافل بوده اند کھ بی تردید قدرت طلبان شیادی در آینده تالش خواھند کرد تا در پوشش فقیھ بر ُگرده توده 

بر را  یچنین امر باطل و خنده آور می توان اه و امداد ابلیسسی سحر با بھ کارگیریآیا جز  مردم ناآگاه سوار شوند.
 قادر بر این كار است؟! "دجال موعود"آیا كسي جز و   ؟تحمیل نمود مردمان

، حکم شرعی بوده و اطاعت از آن مانند اطاعت حکم خدا و رسول  ، حکم ولی فقیھ از دیدگاه پیروان والیت مطلقھ فقیھ
[بھ عنوان یک نمونھ ، آیا  حال اگر این فقیِھ غیر معصوم و جایزالخطا، مرتکب خطا شود چھ؟... و امام زمان است.

  آقای خامنھ ای در گزینش احمدی نژاد و اعتماد بھ او دچار خطا نشده و ھزینھ غیر قابل محاسبھ ای متحمل نگردید؟]
آیا ممکن است کھ « غیر معصوم فرمودند: در روایات متواتر از امام صادق(ع) نقل شده است کھ در نفی خالفت 

این امر خالف »  خداوند متعال کسی را بھ عنوان خلیفھ بر مردم بگمارد ، اما چیزی از امور مردم بر او پوشیده باشد؟
حکمت الھی است. خداوند شرع مقدس خود را بھ عنوان امانت تا روز قیامت نزد پیامبر (ص) و اوصیای معصوم 

سمعت أباعبدّهللا یقول من «  فضیل بن یسار می گوید:  ، چگونھ غیر معصوم بتواند آن را حفظ کند؟ ایشان نھاده است
شنیدم کھ امام  ؛خرج یدعو الناس و فیھم من ھو اعلم منھ فھو ضال مبتدع و من اّدعى االمامھ و لیس بامام فھو كافر

كند در حالى كھ در میان مردم اعلم از او یافت كسى كھ خروج کند و مردم را بھ سوى خود دعوت صادق(ع) فرمودند: 
بر اساس اعتقادات   »مى شود گمراه و بدعت گذار است و كسى كھ ادعاى امامت كند در حالى كھ امام نیست كافر است.

شیعھ ، اعلم ترین مردم پس از پیامبر(ص) دوازده امامند کھ ھمواره تا پایان دنیا یکی از ایشان در میان مردم حضور 
و روز قیامت می بینی کسانی را کھ بر خدا دروغ « امام باقر (ع) در تفسیر آیھ شریفھ کھ:   ارد و امام زمان است.د

این آیھ در شأن کسی است « فرمودند: » بستند رویشان سیاه شده است. آیا در جھنم جایگاھی برای متکبران وجود ندارد
قول امامان شیعھ ، ابوبکر و عمر کھ جایگاه حکومتی امام معصوم را بنا بر  ۱۲٤»کھ بگوید من امام ھستم و امام نباشد.

 ۱۱٦انعام ، آیھسوره  - ۱۲۳
 و لیس لھا بأھل... ة، باب من اّدعی االمام ةتاب الحج، ک ۱اصول کافی ، جلد  - ۱۲٤
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 "امام" غصب کرده و خود را جانشینان پیامبر می خواندند ، مصداق این آیھ و حدیث ھستند. اما آنھا الاقل خود را
خمینی را امام نخستین کسی کھ [ننامیدند اما رھبران جمھوری اسالمی عنوان امام را ھم بر خود اطالق نموده اند! 

بود کھ احتماالً آخرین رئیس جمھور نظام جمھوری اسالمی خواھد بود. وی در مراسم  حسن روحانی خطاب کرد ،
امام "تنھا لقبی کھ شایستھ حضرت آیت ا... العظمی خمینی می دانم ، «مرگ مصطفی خمینی در مسجد ارگ گفت: 

وی در این باره می گوید: ھنگامی کھ بھ سوی مسجد در حرکت بودم درباره قصد خود دچار تردید »  است. "خمینی
شدم: اگر این را بگویم ، آیا مردم نخواھند گفت کھ دارند یک امام سیزدھم  درست می کنند؟  اما چون پشت درب مسجد 

 پیروان والیت فقیھبودن قول ابوبکر و عمر نیستند اما قائل بھ حجت  اھل سنتھمھ    رسیدم ، تصمیم گرفتم کھ بگویم!]
کسی کھ شریک نماید امام منصوب از  «بر اساس حدیث شریف:  قول امامشان را حجت می دانند.از این فراتر رفتھ و 

 تندمی دانس "واجب االتباع"ابوبکر و عمر تنھا خود را »  جانب خدا را با کسی کھ امام نیست ، مشرک بھ خداوند است.
و  "والیت رسول اللھی"و سپس ادعای  "والیت فقیھ"بود. وی ابتدا ادعای  "والیت الھی"اما روح ا... خمینی مدعی 

می نماید کھ می تواند مصداق  "والیت مطلقھ الھی"بھ خامنھ ای) ادعای  ۱۳٦٦دی ماه  ۱٦سپس (در نامھ مورخ 
خواند و آن  یبھ سوي دین م مردم راو  ھور كردهظدجال از سوي مشرق « حدیث مراحل سھ گانھ دعوی دجال باشد:  

عمل مي كند... سپس ادعای نبوت کند و در این مرحلھ  دینبھ  اً ظاھر ار مي كند تا بھ کوفھ مي رسد. پسرا آشك
خردمندان از او مفارقت می کنند. سپس ادعای الوھیت کند کھ در این حال کامالً کور و کر شده و نقش کفر بر پیشانی 

پنھان نماند و در این مرحلھ از او مفارقت می کند ھرکس کھ در قلبش  یاش حک می گردد كھ این نقش از ھیچ مسلم
  ] ۹۱،ص۱۳ج ، [فتح الباري ».مثقال ذره ای از ایمان باشد

بر شما زمانی خواھد آمد کھ در آن چیزی از حق مخفی تر و چیزی از باطل آشکارتر نباشد و نھ « 
 ؛ امیرالمؤمنین (ع)۱۲٥»خدا و رسول او برچیزی شایع تر از دروغ بستن 

برای  خمینیعالم نمایان فرقھ ل عمده استدالنمونھ ای از تحریفات در نصوص برای توجیھ شرعی حکومت فقھا:  
باشد کھ دارای ضعف سندی است(برخی از فقھا در سند این اثبات والیت مطلقھ فقیھ ، روایت مقبولھ عمر بن حنظلھ می

مقبولھ خدشھ کرده اند؛ بھ عنوان مثال محقق اردبیلی با اشکال در سھ تن از روات آن یعنی محمد بن عیسی و داود بن 
ر حصین و عمر بن حنظلھ سندش را موثق ندانستھ است) ولی حتی اگر از اشکال سندی آن چشم پوشی کنیم ، باز ھم ب

فی دین أو میراث،  ةن رجلین من أصحابنا بینھما منازعقال: سألت أباعبدهللا (ع) عحق حکومت فقیھ داللت نمی کند:  
، إیحّل ذلك؟ فقال: من تحاكم إلی الطاغوت فحكم لھ ، فإنما یأخذ سحتاً، و إن كان حقّھ ةحا كما إلی السلطان او الی القضافت

، و قد أمر هللا أن یّكفَر بھ.  قلت: فكیف یصنعان؟ قال: انظروا إلی من كان منكم قد روی ثابتاً ، ألنَھ أخذ بحكم الطاغوت 
، فإذا حكم بحكمنا فلم فإنّی قد جعلتھ علیكم حاكماً حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا وعرف أحكامنا ، فارضوا بھ حكماً ، 

الراّد علینا الرادَّ علی هللا و ھو علی حّد الشرك باہلل. عمر بن حنظلھ،  یُقبل منھ ، فإنّما بحكم هللا قد استُخّف ، و علینا ُردَّ و
از امام صادق (ع) سؤال کرد: اگر مشکالتى کھ مردم براى آن بھ حاکم یا بھ قضاِت منصوب از طرف حاکم مراجعھ 

یھ آنھا مراجعھ نمایند یا مى کنند ، بین دو شیعھ رخ دھد چھ کنند؟ آیا مى توانند بھ حاکم وقت یا قضاِت منصوب از ناح
این کھ مراجعھ بھ آنھا حرام است؟ حضرت فرمودند: مراجعھ بھ آنھا حرام است ، زیرا رجوع بھ آنھا رجوع بھ طاغوت 
است و خداى سبحان از مراجعھ بھ طاغوت نھى فرموده است. عمر پرسید: پس آنھا چھ کنند؟ حضرت فرمود: بھ 

من او را حاکم و حرام و احکام ما مراجعھ کنند و بھ حکمیت او رضایت دھند کھ راویان حدیث ما و آگاھان از حالل 
پس چون مطابق حکم ما داوری نمود و از او قبول نگردید ، حکم خداوند را  (قاضی و داور) در میان شما قرار دادم.

(اصول کافی،جلد ستسبک شمرده و ما را ردکرده اند و رد ما ، رد خداست و چنین شخصى ، در حد شرک بھ خدا
فون الکلم یحرّ « قرآن:  ھمچون کاھنان تحریفگر بنی اسرائیل کھ بنابر فرمایش والیت فقیھعالم نمایان فرقھ ) ٥٤،ص۱

  »إِنِّی قَْد َجَعْلتُھُ َعلَْیُکْم َحاِکماً  «را در  "حاکم"با مغلطھ ، » آیات کتاب را از موضع اصلی آن می گردانند ؛عن مواضعھ
ترجمھ کرده اند! در حالی کھ در لغت عرب تنھا بھ معنای  "حکومتگر" ، بنا بر معنی مصطلح آن در زبان فارسی

است. این امر در کتب لغت عرب از بدیھیات است و در آیات قرآن نیز بھ این معنی آمده است. بھ عنوان مثال  "قاضی"
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، »اِس أَْن تَْحُکُموا بِاْلَعْدِل. چون بین مردم داوری می کنید بھ عدل داوری کنیدإِذا َحَکْمتُْم بَْیَن النَّ «   سوره نساء: ٥۸آیھ در 
ُ فَأُولئَِک ھُُم اْلکافُِرون. کسانی کھ بنابر آنچھ کھ خدا نازل فرموده « سوره مائده:  ٤٤و در آیھ  َمْن لَْم یَْحُکْم بِما أَْنَزَل هللاَّ

 داوري است ، اما علماي دجالي یك و نیم صفحھ اي درباره قضاوت وسراسر این حدیث یك »  .حکم نکنند کافرانند
پس از سالھا زیر و رو کردن منابع  سطر از آن را بیرون كشیده و با ترجمھ اي غلط ، مورد استناد قرار مي دھند!

توقیع  ، ھمین مقبولھ عمر بن حنظلھ و ھمچنینالھ برای اثبات والیت مطلقھ فقیھکل سرمایھ این فرقھ ض شیعھ ،
امام زمان در  نیم. صحیح مي داآنھا را  قابل استناد نیستند ، گرچھ ما ضعف سندیبھ سبب شریف است کھ ھر دو 

و اما در حوادث «  توقیع شریف در غیبت صغری (کھ چھار نایب خاص داشتھ اند) بھ اسحاق بن یعقوب می فرمایند:
از آن رو کھ اسحاق » بر شما و من حجت خدای بر ایشان ھستم.آتی بھ راویان حدیث ما مراجعھ کنید کھ آنھا حجت من 

بن یعقوب خود از راویان حدیث بوده است پس احتمال اقرب وجود دارد کھ این توصیھ حضرت ، ارجاع دادن وی بھ 
لكھ ب فقھا و مجتھدیناز  نھ ،نایب خاص ایشان در آن زمان (محمدبن عثمان العمری) باشد. از سوی دیگر در این توقیع

 .كھ در زمان صدور این توقیع، جز احادیث و سخنان معصومین چیزي بیان نمي كرده اند نام برده شدهراویان حدیث از 
معصومین سخن گویند نھ  سخنانو بر اساس این توقیع ، راویان حدیث در صورتي حجت ھستند كھ بر اساس احادیث و 

سند این توقیع ناتمام و . اتفاق افتاد و فاجعھ بھ بار آورد] ٥۷در سال  خود [چنان كھ بھ وھم و گمان و ھوي و ھوس
، در در خصوص داللت این توقیع بپذیریمرا  ھواداران والیت فقیھتمامی توجیھات  حتی اگر ، اما ش نیز ناتمام استداللت

خمینی ھرچھ باشد ، مقتدای  .نھایت داللت دارد بر راھنمایی خواستن از فقھای جامع الشرایط ، و نھ حق حکومت ایشان
  بھ رأی آیات و احادیث بوده است!استاد تفسیر  دیم ،چنان كھ دی و عالم نمایان پیرو او "محی الدین ابن عربی" است کھ

شبھھ را برای این شبھھ نامیدند کھ بھ حق شباھت دارد و نور ھدایت دوستان خدا در آن ، یقین است و راھنمای آنھا « 
 ۱۲٦».اما دشمنان خدا : دعوت کننده شان در شبھات ، گمراھی و راھنمای آنان کوری استھدایت الھی. 

اگر شیطان باطل را بھ صورت حق نمی « امام سجاد (ع) در بخشی از دعای خود بھ خداوند متعال عرض می دارند: 
 »آراست ھیچ کس از صراط تو منحرف و گمراه نمی شد.

 

 

 !]"یعني "جھاد براي نفس ، اما در كالم خمیني "جھاد با نفس" یعني "جھاد اكبر"  [در كالم پیامبر (ص)
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والیت سیاسي فقیھ (آنھم بھ صورت محدود) تنھا در آثار معدودي از فقھاي گذشتھ چون مال احمد نراقي مورد اشاره 
با مغالطھ و دروغپردازی ، بسیاری از علمای گذشتھ را بھ اعتقاد بھ  فرقھ والیت فقیھ الم نمایانما عقرار گرفتھ است ، ا

د(كھ این چنین نیست) می داشتنعلما این بدعت را قبول آن حتي اگر والیت مطلقھ فقیھ متھم می کنند. چنان كھ اشاره شد 
از معصوم  ین نصّ بر فرض محال حتي اگر چنیاعتقاد علما در اسالم حجت نمي باشد ، بلكھ قول معصوم حجت است. 

وجود مي داشت كھ بھ فقھا اجازه تشكیل حكومت در دوره غیبت را مي داد ، این امر البتھ بر یك مجتھد و فقیھ جامع 
[استاد روح ا... خمینی ،  الشرایط قرار مي گرفت و تردیدی نیست کھ خمینی یک مجتھد و فقیھ جامع الشرایط نبود.

این والیت فقیھی کھ آورده ای اصلی « آیت ا... سید احمد خوانساری ، پس از بازگشت وی بھ ایران در دیدار با او گفت:
دارد یا آن را برای خود اختراع کرده ای؟ اگر اصلی داشتھ باشد ، بر مبنای منطق ، ولّی فقیھ باید اعلم باشد و من از تو 

البتھ چندي بعد گروھي از پیروان  سکوت کرد. ، و خمینی کھ در برابر این استدالل پاسخی نداشت»  م!اعلم تر ھست
 ] از سرش بر زمین انداختند. ایشان تعرض كرده و عمامھبھ  خمیني در منطقھ بازار تھران

سید زمان خود مواجھ شد. والیت فقیھ خمیني یا لزوم حاکمیت سیاسی فقیھ بر جامعھ، با مخالفت مراجع عظام تقلید در 
دانستھ و  »پشتوانھ در قوانین و حکمت شیعیبدعت عاری از ھرگونھ « نظریھ والیت فقیھ را یک  ابوالقاسم خویی

 علیھم السالم والیت تنھا بھ پیامبر(ص) و ائمھشود.  والیت در زمان غیبت با ھیچ دلیلی برای فقھا اثبات نمی« گوید:  می
شود دو امر است؛ نفوذ قضاوت و حّجیت فتوایشان. اما حق  آنچھ از روایات برای فقھا اثبات می اختصاص دارد.

است ـ ندارند مگر در امور حسبیھ و فقھا در این  "والیت"در اموال قاصران و غیر ایشان ـ کھ از شئون تصرف 
محدوده والیت دارند اما نھ بھ معنای ادعا شده [یعنی نھ بھ معنای والیت] بلکھ بھ معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات 

الفقیھ فی االُمور  ةوالی« » [تصرف است ، نھ والیتباشد جواز  چھ برای فقیھ ، ثابت می وکیلش... بنابراین ، آن
 ا... خوئی].  . پایگاه اطالع رسانی آیت (عربی)  »الحسبیّھ

ار سر داده می شود شعھ شعار "مرگ بر ضد والیت فقیھ" ک«  نوشت:بھ خمینی آیت ا... العظمی گلپایگانی در نامھ ای  
ی نیست چرا کھ بسیاری از علما بھ والیت فقیھ اعتقاد نداشتھ و ندارند از جملھ استاد خود شما آیت ا... سید صحیح

قانون اساسی  ۱۱۰مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیھ بود و بھ اصل  نیز شریعتمداریآیت ا...  » عبدالکریم حائری.
د [نوه خود خمینی (حسین فرزن نیز با نظریھ والیت فقیھ مخالف بود. سید حسن طباطبایی قمیآیت ا...  رای نداد.

این  .و بھ این سبب پاسخ تندي از پدربزرگش دریافت نمود مصطفی خمینی) درباره والیت فقیھ ابراز تردید جدی کرد
نوجوانی مرید خمینی بوده اخیراً گفتھ است کھ: "والیت  نیز کھ ازافتضاح بھ قدری باال گرفتھ است کھ اکبر رفسنجانی 

والیت فقیھ چیزی نیست کھ « خمینی بدعت خود را چنین تعریف می کند:  در این حال ،مخصوص دوازده امام است."] 
مجلس خبرگان درست کرده باشد ، چیزیست کھ خدای تعالی درست کرده است! ھمان والیت رسول هللا است! مخالفت 

داد قلمداد می عدم اعتقاد بھ بدعت خود را ارتو حتی  پا را فراتر نھاده و »با والیت فقیھ تکذیب ائمھ و اسالم است!
باشد مضایقھ نداریم ، اما اگر بخواھد  یگویند: مسألھ والیت فقیھ ، اگر یك مسألھ تشریفات شان مي آقایان بعضي « :!کند

و بر   ۱۲۷»شوند!  ی، ما آن را قبول نداریم. اگر متوجھ بھ الزم این معنا باشند ، مرتد م بكند در امور ، نھ  دخالت
نما و تحجرگرا ھم کم نبودند و نیستند.   روحانیون وابستھ و مقدس« مخالفان خود از میان علمای سنتی چنین می تازد: 

ژست تقدس  ای با  فعالیت دارند. امروز عده (!)ھای علمیھ ھستند افرادی کھ علیھ انقالب و اسالم ناب محمدی  در حوزه
ای غیر از این ندارند. خطر تحجرگرایان و   زنند کھ گویی وظیفھ  دین و انقالب و نظام می ھمآبی چنان تیشھ بھ ریش

ای از فکر این مارھای خوش خط و خال کوتاھی   ھای علمیھ کم نیست. طالب عزیز لحظھ  مقدس نمایان احمق در حوزه
ل این افعی ھا نباید اتحاد طالب عزیز حفظ . آیا در مقاب اند و دشمن رسول ّهللا   نکنند، اینھا مرّوج اسالم آمریکایی

   در حقیقت ، دین الھی را تحجر می نامد! ، ن علمای مخالف با نوآوری والیت فقیھمتحجر خواندبا وی  ۱۲۸»شود؟

در اختیار  "والیت فقیھ"، اما مقصود خمینی و ھمفکرانش از  است "فقاھت فقیھ"والیت فقیھ در متون شیعھ تداعی کننده 
گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است کھ برای پیامبر و امام معصوم در مذھب شیعھ وجود دارد ، و البتھ والیت 

 ۲٥٤، صفحھ ۹، صحیفھ نور، جلد ۱۲/۷/٥۸سخنراني  - ۱۲۷
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در والیت تفاوت بسیار آشکاری با والیت سیاسی كھ فقھایي چون مال احمد نراقی بدان اشاره نموده اند دارد. فقیھ خمیني 
است یعنی بنا بر تشخیص خود می تواند بھ مصلحت ، احکام اولیھ  "والیت تشریعی"ی مطلقھ خمینی ، ولی فقیھ دارا

را تعطیل کرده و احکام جدیدی وضع نماید و این ھمانند احکام خدا خواھد بود! وی حق حالل کردن حرام و حرام 
یل نمودن نماز، روزه، کردن حالل و حتی اموری را دارد کھ پیامبر (ص) نداشتھ است. بنابر نص صریح خمینی:  تعط

  حج  و بھ طور کلی احکام عبادی و غیر عبادی برای حفظ نظام جایز است! 

آیا ھنگامی کھ  ۱۲۹تعطیل نمودن شرع فراتر از اختیارات پیامبر(ص) است و در حوزه اختیار خداوند متعال قرار دارد.
خمینی پا را فراتر   قرار می گیرد مصداق بارز دعوی الوھیت نیست؟  "والیت مطلقھ الھی"این ادعا در کنار ادعای 

نھاده و حتی (نعوذباہلل) قتل امام زمان کھ محور کائنات ھستند را برای حفظ نظامش جایز اعالم می کند. وی در جلد 
این [یعنی حفظ جمھوری اسالمی] یک «  ، بھ وارثانش چنین رھنمود می دھد:۳٦٥  صحیفھ، صفحھ ۱٥

ھایی است کھ خدا دارد؛ یعنی حفظ جمھوری اسالمی از  کلیف الھی است برای ھمھ کھ اھم تکلیفت
معصوم   ۱٤این در حالیست کھ خلقت برای   »حفظ یک نفر ، ولو امام عصر باشد ، اھمیتش بیشتر است!

اعتقادی شیعھ می  برپاست و بھ این حقیقت در خطبھ غدیر و حدیث کساء بھ وضوح تصریح شده است و این از اصول
د تنھا بھ دست و خداون »بھ برکت وجود وی خالیق روزی داده می شوند« باشد. امام عصر آخرین خلیفھ الھی است کھ 

نمی دانیم کھ خمینی دیگر چگونھ و با چھ زبانی واضح [را در سراسر جھان خواھد افراشت.  دین خوداوست کھ پرچم 
 یادبزرگترین دشمن امام زمان(ع)  بھ عنوان دجالكھ از از این روست  ]کند!تر از این می توانست خود را معرفی 

را کھ در زندگی ھر شیعھ واقعی محوریت دارد از زندگی بسیاری از  "شخص  امام"و  "امامت" اصل خمینی. شده است
این  ».او شریعت را تبدیل خواھد کرد« شیعیان نادان کنار زد. این چنین است کھ دانیال نبی (ع) درباره اش فرمود: 

نام شھاب مرادی فرقھ ضالھ مطلقاً در انتظار ظھور مھدی آل محمد (ص) نیست. یکی از آخوند ھای این فرقھ مرتد بھ 
چھ معنا دارد کھ گفتھ می شود غیبت امام زمان بھ دلیل بد بودن شیعیان است؟ شیعیان خیلی ھم خوب «  اخیراً گفتھ است:

و خالصھ ھیچ نیازی بھ ظھور » ھستند و نظام مقدس جمھوری اسالمی نیز بھ نحو احسن مشغول اداره امور آنھاست!
 حکومت و عیش ما نمی باشد!امام زمان و برچیده شدن بساط 

امامت دوازده امام معصوم و انتظار ظھور  ، این فرقھو  است "انکار امامت امامان دوازده گانھ"والیت فقیھ در حقیقت 
و تحقق این وعده حتمی الھی را تعطیل نموده است زیرا آن را بھ مصلحت حکومت خود نمی داند (یعنی ھمان کاری 

ند غصب مسند امام معصوم را در بوده ا اما چون از بطن جامعھ شیعھ برخاستھ اند مجبورکھ ابوبکر و عمر کردند) 
حدیث از امامان شیعھ  ، حتي دوست امام" كھ مجموعھ گفتارھاي خمیني اصحیفھ جلد " ۲۲در [قالب شیعی ارائھ کنند. 

 ایشان بھ نقل كالم ما بشناسید.] پایبنديبر اساس افراد را  منزلت، در حالي كھ امامان فرموده اند: قدر و  وجود ندارد
   بر جھل توده مردم نسبت بھ حقیقت دین سوار گشتھ است. "اسالمی"این نظام موسوم بھ 

فرقھ والیت فقیھ استدالل می کند کھ اگر جامعھ باید حاکم داشتھ باشد ، آیا بھتر است کھ او یک فقیھ و مجتھد آگاه بھ 
احکام الھی باشد یا این طور نباشد؟ پاسخ روشن است: اگر حکومت حاکم غیر معصوم با اصول تشیع منافات نمی 

و جاه و مقام ھد حقیقی و وارستھ از ھوای نفس و حّب دنیا داشت و فرد مورد نظر برای حکومت نیز یک فقیھ و مجت

 ویرا نیز بھ لیست  "تعطیل کردن توحید"کھ یکی از صحابھ نزدیک خمینی بھ نام آذری قمی  خاطرنشان می سازد - ۱۲۹
افزود! از میان بدعت ھایی کھ خمینی بنا نھاد می توان بھ مباح ساختن موسیقی و شطرنج اشاره نمود کھ این امر حتی 
اعتراض برخی ار شاگردانش(حجت االسالم قدیری) را نیز برانگیخت. یکی از دالیل حرمت نظر بھ صفحھ شطرنج 

آوردند ، او مشغول بازی شطرنج بود و آن  بن معاویھد این است کھ ھنگامی کھ سر مقدس امام حسین (ع) را نزد یزی
یکی از « اد. حجت االسالم دعایی مدیرمسؤول روزنامھ اطالعات می گوید: قرار دسر مقدس را زیر میز شطرنج 

موسیقی  خدمات بزرگ امام بعد از انقالب حل مسألھ موسیقی بود. ایشان حتی اجازه دادند کھ در محضر ایشان برنامھ 
[از  »ھا وجود داشت و برنامھ بھ صورت زنده پخش شد. بھ صورت زنده اجرا شود کھ انواع و اقسام ساز "شھید مطھر"

دالیل حرمت موسیقي ، نقش تخدیري آن با سست نمودن انسان در برابر جاذبھ ھاي جنسي و مادي است و بھ ھمین دلیل 
 سرمایھ گذاري فراوان مي كنند.]است كھ قدرتھاي استعماري در ترویج آن در میان ملت ھا 
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کافر  ، می بود ، این مسئلھ قابل بررسی بود. اما اگر فرد مورد نظر بھ ظاھر ادعای فقاھت و اجتھاد داشتھ اما در باطن
  بوده ایم. سال گذشتھ شاھد ۳٦ی آید کھ در ی پیش مو احوال و شیطان پرست باشد اوضاع

ی (ع) در جلد دوم کتاب االحتجاج طبرسی در حدیثی طوالنی درباره علمای کافر و فاسد شیعھ نما ، امام حسن عسکر
كھ معموالً بھ  ھا ناصبی اینیف می فرمایند ، زیرا خطر آنھا را از خطر لشگریان یزید بر امام حسین (ع) بزرگتر توص

در جایگاه و لباس عالم شیعھ در تضعیف اعتقادات شیعیان کم   ، سبب آلودگي نطفھ ، دشمن پیامبران و امامان ھستند
ھر فقیھي كھ نفسش را حفظ كند و از دینش مراقبت « امام حسن عسکری (ع) ھمچنین می فرمایند:  اطالع می کوشند. 

نمایند ، البتھ  تقلید] باشد ، مردم می توانند از او شكند و با ھوا و ھوس مخالفت كند و مطیع امر موالی خود [امام زمان
فقط برخی از فقیھان این گونھ اند نھ ھمھ آنان ؛ بعضی از آنھا زشتی ھا و جنایاتی مرتكب می شوند كھ پست ترین 

  ۱۳۰»طبقات مردم انجام مي دھند. پس از ایشان بھ نام ما ھیچ چیز قبول نكنید كھ ایشان كرامتی نزد ما ندارند.

شباھت فرقھ دجالي با فرقھ عمري  سلكي است كھ ابوبكر و عمر ابداع نمودند.فرقھ والیت فقیھ في الواقع نسخھ دوم م
خمینی  مسكوت نھادن ظلمھا بھ اھل بیت و منع لعن دشمنانشان نشان مي دھد. ود را درروز بھ روز آشكارتر گشتھ و خ

؛ ھمگی بھ ریسمان الھی چنگ موا بحبل هللا جمیعاً و التفرقواواعتص« در آیھ شریفھ  "حبل هللا"، مانند علمای اھل سنت
خامنھ ند. دانستھ ا امیرالمؤمنین"والیت "می دانست در حالی کھ امامان شیعھ آن را  "اسالم"را » زنید و متفرق نشوید

اکبر رفسنجانی اخیراً گفتھ است:  اذعان کرده است کھ در جوانی بھ سبب عقاید خود ، متھم بھ سنی گری بوده است. ای
جانشین  اھمیتش آنجاست كھ اگر علي(ع)» ی دارد کھ ابوبکر جانشین پیامبر شده است یا علی؟!امروز چھ اھمیت «

بنا بر اعتقاد شیعھ ، تمامي نكبت ھا و مصیبت ھا و  رسید ، ونمي  ا، ھرگز حكومت بھ شمبالفصل پیامبر خدا مي شد
  محصول این انحراف است. و ناھنجاري ھاي امروز در گستره زمین نابساماني ھا

 پیامبر خاتم (ص)» ھنگامی کھ بدعت ھا ظاھر شوند ، عالم باید علم خود آشکار سازد واّال لعنت خداوند بر اوست« 

 ؛ پیامبر خاتم (ص)»از بدعت ھا بپرھیزید زیرا ھر نوظھوری بدعت است و ھر بدعتي در آتش است.« 
سیره ، سیره محمد(ص) است. و بدترین امور امور نوظھورند و ھر ھمانا بھترین سخن ، كتاب خدا و بھترین « 

 ؛ پیامبر خاتم(ص)» بدعتي ضاللت است.
ھیچ بدعتی در دین ایجاد نمی شود مگر آن کھ سنّتی ترک گردد. پس ، از بدعت ھا بپرھیزید و با راه راست و « 

و درستی آن ثابت شده باشد و بدترین کارھا ، آشکار حق باشید. نیکوترین کارھا سنتی است کھ سالیانی بر آن گذشتھ 
 ۱۳۱»آنچھ کھ تازه پیدا شده  و آینده آن روشن نیست

ھمانند دیگر رژیم ھای نامشروعی کھ در طول تاریخ ، منصب امامان معصوم شیعھ را غصب نموده  جمھوری اسالمی
،  اند ، تشیع را تھدیدی برای خود می داند و بھ ھر نحو از انحاء برای کتمان اصول و تضعیف و تخریب آن می کوشد

کار آمده است، سعی می کند با چراغ  و تنھا تفاوت آن با دیگر نظام ھای جور این است کھ چون با نام تشیع روی
سال است كھ با در اختیار گرفتن مساجد و منابر بھ گمراه نمودن مؤمنان كم اطالع  ۳٦این رژیم  .خاموش حرکت کند

علمای مخالف با والیت فقیھ اکثراً از دنیا رفتھ اند و تنھا چند تن از آنھا باید خاطرنشان ساخت کھ   از دین مشغول است.
ھایی کھ در نجف اشرف صورت می دھد پس از فوت  مانده اند کھ این نظام منحرف العقیده قصد دارد تا با فعالیتباقی 

اگر عمر این فرقھ ضالھ یاری کند و موفق شود تا آیت ا... سیستانی مرجعیت را بھ طور کامل تحت تسلط خود درآورد. 
امروز در حوزه ھاي علمیھ  تشیع چیزی باقی نخواھد نھاد. در سالھای آینده مرجعیت را بھ طور کامل قبضھ کند ، از

اگر احساس كنند طلبھ ای با استعداد  با بدعت والیت مطلقھ فقیھ مخالف است و ممکن است در آینده بھ مرجعیت رسد، 
اخراج مي  ، یا مسموم مي گردد، یا با پرونده سازي بھ زندان مي افتد و یا خلع لباس شده و از حوزه یا كشتھ مي گردد

 "پاشنھ آشیل"بیشترین فشار رژیم از ابتدا متوجھ علمای مستقل و بدعت ستیز بوده است زیرا گردد. 
علمای فراوانی بھ سبب یک  است. "انحراف آن از مذھب تشیع"جمھوری اسالمی روشنگری درباره 

 ۲۷وسایل الشیعھ ، جلد  -۱۳۰
 نھج البالغھ - ۱۳۱
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و برخي نیز چون آیت ا... روحاني ، با سالح كمري اظھار نظر انتقادی بھ مرگ ھای مشکوک و نابھنگام از دنیا رفتھ 
حوزه ھای علمیھ جمھوری اسالمی، طلبھ ھای ایرانی و خارجی را کامالً فاسدالعقیده و بی اند. مورد تھدید قرار گرفتھ 

تشیع تربیت می کنند و آنھا با لباس روحانیت بھ شھرھا و کشورھای خود بازگشتھ و  اعتقادي سواد نسبت بھ مبانی
ی فرقھ ضالھ وھابیت سوق می موجب فتنھ و فساد برای مردم می گردند و آنان را از دین باز گردانده و حتی بھ سو

این اگر . حقیقتاً موھبتی بزرگ برای وھابیت بوده و موجبات گسترش آن را فراھم کرده است انقالب ایران. دھند
رخ نمی داد ، آیین تشیع در این عصر ارتباطات و گسترش اطالعات ، نیمی از جھان را گرفتھ  انقالب

بود. این انقالب سّد و مانعی بسیار مؤثر در برابر گسترش تشیع ایجاد کرد و در عوض موجب 
  .وھابیت گردیدمسلك گسترش 

بدعت و انحراف خود را بھ وجھ رسمي با تكیھ بر اریكھ حكومت و با زور و پول و تبلیغات ،  خمیني 
 "اسالم"تبدیل كرد چنان كھ ابوبكر و عمر نیز بھ ھمین وسیلھ ، بدعت خود را بھ وجھ رسمي  "تشیع"

انقالب فرقھ شیعھ نمای والیت فقیھ برای تشیع و شیعیان مصیبتی وحشت انگیز بوده و با  ۱۳۲تبدیل كردند.
رده است ، پیش بینی شده کھ با گسترش مسلک ھا و ادیان باطل ، در افتضاحات فجیعی کھ بھ نام تشیع بھ بار آو

عرض سھ چھار دھھ آتی شیعیان در ایران در اقلیت قرار گیرند. بھ این دالیل و مھمتر از ھمھ بھ دلیل خیزش 
یک خطرناکی کھ علیھ تشیع در منطقھ شکل گرفتھ است ما اطمینان داریم کھ یک جنبش شیعی اصیل در آینده ای نزد

دین الھی ھمواره در حضیض ضعف خود از سوی پا خواھد گرفت زیرا مسألھ موجودیت دین الھی مطرح است. 
و حضرت محمد ، خداوند یاری شده است چنان کھ حضرت عیسی (ع) برای تجدید آن پس از حضرت موسی (ع) 

 (ص) برای احیای آن پس از انحطاط مسیحیت آمدند. 

با مصوبھ مجلس خبرگان بھ  ۵۷انقالب اصل والیت فقیھ پس از   شخصیت ھاي سیاسي:اصل والیت فقیھ و مخالفت 
مھدی زمان دولت اضافھ شد. در پیش نویس قانون اساسی جمھوری اسالمی کھ در  قانون اساسی جمھوری اسالمی

بھ ای بھ والیت فقیھ نشده بود، خمینی نیز بدون اشاره بدان ، پیش نویس را تأیید کرد. بنا  تدوین شده بود اشاره بازرگان
قیھ ، پس از آگاھی از آنکھ مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای والیت ف ابوالحسن بنی صدرروایت 

عزت ا... سحابی ، علی گلزاده غفوری ، آیت ا...  ، ا... طالقانی آیتتنظیم کند ، او بھ ھمراه ھفت تن دیگر از جملھ 
تصمیم بھ استعفا در اعتراض بھ این موضوع داشتند اما نھایتاً ماندن  ای مقدم مراغھنوربخش و کارم شیرازی ، ناصر م

 مرتضی حائری یزدی بینند. بنا بھ روایت وی ، در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل والیت فقیھ را بھ مصلحت می
) نیز با والیت فقیھ مخالف بود اما بھ بھانھ کسالت از مخالفت خودداری کرد. بھ گفتھ حوزه علمیھ قم(فرزند بنیانگذار 

[کتاب  .بنی صدر ، مکارم شیرازی نیز سخت علیھ والیت فقیھ سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است
بنی صدر ، مطھری چند روز پیش از کشتھ شدن بھ وی گفتھ  بھ گفتھ]. ۱۴۷درس تجربھ ، ابوالحسن بنی صدر ، ص 

بني صدر ھمچنین اظھار مي  »با این اوضاعی کھ وجود دارد ، آینده اسالم و ایران را بھ شدت تیره می بینم.« بود: 
 »م شوند والیت فقیھ باید مستقر شود.اگر پنجاه ھزار نفر ھم اعدا«  دارد كھ خمیني گفت:

       قتل آیت ا... طالقانی نیز بھ علت مخالفت با مسئلھ والیت فقیھ بود. وی در انتقادی بھ روحانیون مجلس خبرگان گفت: 
اه آیت ا... طالقانی از پایگ» اختیاراتی کھ شما برای والیت فقیھ گذاشتھ اید از اختیارات شاه ھم بسیار بیشتر است.« 

مردمی و محبوبیت وسیعی برخوردار بود کھ خطر بسیار بزرگی برای حاکمان نظام جمھوری اسالمی بھ شمار می 
رفت بھ طوری کھ اگر ایشان در اظھار نظری در نماز جمعھ و یا در بین مردم مخالفت خود را علنی ابراز می کرد و 

، باعث بروز خطری جدی برای نظام تازه تأسیس خمینی حقیقت وجودی والیت فقیھ را در اسالم مردود اعالم می کرد 
بھ رأی گذاشتھ شود کھ مرگ  ۱۳۵۸شھریور  ۲۱می شد. قرار بود اصل والیت فقیھ در اجالس مجلس خبرگان در 

شھریور اتفاق افتاد!  وی  ۱۹ناگھانی طالقانی کھ عضو این مجلس و مخالف سرسخت تصویب اصل والیت فقیھ بود در 

 ھ نام "اسالم" تثبیت كنند بھ طوریابوبكر و عمر در فقدان رسانھ ھا و ارتباطات مدرن موفق شدند بدعت خود را ب - ۱۳۲
 كھ امروز باور اكثریت مسلمانان است.
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ْنیَا  ۲۰٤شکوکش در یک سخنرانی با اشاره بھ آیھ پیش از مرگ م سوره بقره (َو ِمَن النَّاِس َمن یُْعِجبَُك قَْولُھُ فِي اْلَحیَاِة الدُّ
اگر بھ ھمین منوال پیش برود مستبدینی خواھند بر ما مسلط «...َو یُْشِھُد ّهللاَ َعلَى َما فِي قَْلبِِھ َو ھَُو أَلَدُّ اْلِخَصاِم) چنین گفت: 

قرار ، محیط عناد ، بھ ھم ریختگی ، موضع گیری  ۱۳۳گشایی شد. این محیط آزادی را اگر قدردانی نکردیم ، محیط عقده
دادیم ، ھمان طوری کھ قرآن در این آیات اشاره می کند، نتیجھ اش پیدا شدن مستبدینی است ، ھمانطوری کھ در تاریخ 
گذشتھ مان بوده است و در تمام ادوار تاریخی. دیگر بھ صغیر و کبیر ما رحم نخواھند کرد. در چنین محیطی است کھ 

رون می آورد؛ از چھ راه مردم را می فریبد؟ از طریق وعده آب و یک انسان خودخواه و در عین حال زرنگی سر بی
نان؛ و ِمن النّاس َمن یُعِجبَک... دقت کنید: بعضی از مردمند کھ وقتی با شما مواجھ می شوند، سخنرانی می کنند، شعار 

دنیا؛ وعده آب و نان، وعده می دھند، گفتھ آنھا شما توده ھای مردم را فریفتھ خود می کند؛ یُعِجبَُک قولھ فی الحیات ال
مسکن، وعده آسایش. در چنین محیطی!  این انسان برای رسیدن بھ ھدف ھمھ جور وسیلھ را توجیھ می کند. دین را بھ 

خدا را شاھد می گیرد کھ استخدام می گیرد. شرف و انسانیت را بھ استخدام می گیرد. دروغ می گوید. فریب می دھد. 
شما ملتم؛ یُْشِھُد ّهللاَ َعلَى َما فِي قَْلبِِھ. خدا را شاھد می گیرد کھ من می خوام این مملکت  من دلسوزترین مردم در حق

تا وقتی سوار کار نشده وعده  را نجات بدم... َو ُھَو أَلَدُّ اْلِخَصاِم؛ ولی روحیھ اش ؛ کینھ ورزتریِن مردم نسبت بھ خلق.
در بدو پیروزی انقالب یک روز ھنگامی [نقل است کھ ».    کند...می دھد. وقتی سوار شد دیگر بھ ھیچ کس رحم نمی 

کھ خمینی وارد جمع شد ، ھمھ برای دستبوسی ھجوم آوردند. آقای طالقانی در گوشھ ای نشست و بھ صحنھ خیره شد. 
ھا انقالب ھنگامی کھ حضار علت را جویا شدند ، طالقانی گفت: بنده فکر می کردم برای پایان دادن بھ این دست بوسی 

 ]کردیم!

 سران جمھوری اسالمی و حذف فیزیکی ھمکاران سابق

عامل معروف سازمان اطالعاتی شوروی پیشین (کا گ ب) در ایران کھ بھ غرب رفت در  والدیمیر کوزیچکین« 
درباره مرگ مشکوک آیت ا... طالقانی کھ خودش نیز در آن زمان در ایران بوده  "کا گ ب در ایران" کتابش بھ نام

پیرمرد در اعتراض بھ آنھا از ھمھ سمت ھایش دست کشید. یک چنین شکل اعتراضی کھ توسط یکی « است می گوید : 
ینده مخصوصی از محبوب ترین شخصیت ھای کشور بھ عمل آمده بود ضررش فقط متوجھ مقامات بود. از این رو نما

کھ پس از ورود بھ ایران ، از بازماندگان بھرامی ھا (یکی از قاتالن اشاره طالقانی اینجا بھ رفتار خمینی است  - ۱۳۳
ابروست را تحت پیگرد ، حبس ، شکنجھ و اعدام  شباالی چشم پدرش) گرفتھ تا ھر کس کھ روزی بھ وی گفتھ بود

ی چگونھ می تواند ادعای جانشینی پیشوایان تشیع را داشتھ باشد ؛ جانشینی آن پیامبر رحمت کھ فردچنین  قرار داد.
پس از فتح و  »ھرکس رخسار ایشان را می دید بھ شکل معجزه آسایی ھر ھّم و غمی کھ داشت فراموش می کرد«

ار داده و عزیزانش را در جنگ مکھ ، کافران و ظالمانی کھ بیست سال ایشان را مورد اھانت ھا و آزارھای سخت قر
ھنگام راه رفتن مراقب بودند تا  ھا کشتھ بودند بخشید و اسالم آوردن عاری از حقیقت آنان را پذیرفت. یا امامانی کھ

ھنگام مواجھھ با رکیک ترین اھانت ھای اھل شام (کھ تحت تأثیر تبلیغات مسموم حاکمان  پای بر مورچھ ای ننھند ، و
یت قرار گرفتھ بودند) با ایشان چنان با مھربانی و مھمان نوازی رفتار می کردند کھ آنھا شرمنده اموی علیھ اھل ب

 یا  »خداوند می داند رسالت خویش را کجا قرار دھد.« شده و عذرخواھی می کردند و این آیھ را تالوت می کردند کھ: 
سقیفھ) وآشکار نمودن چھره اسالم حقیقی آن کھ برای دریدن نقاب تزویر حکومت اموی (وارث شورای [امام حسین 

یاد کھ از تشنگی رو بھ مرگ ھنگام مواجھھ با یک ھزار تن از لشگریان ابن ز] جانفشانی عظیم را صورت دادند
، بیشتر ذخیره آب خود را در اختیار آنھا قرار دادند در حالی کھ می دانستند کھ بسیاری از ایشان دو ھفتھ دیگر بودند

یگر ھند جنگید و خود و عزیزانش را بھ شھادت خواھند رساند. آن حضرت ھمچنین می دانستند کھ دو ھفتھ دبا او خوا
اگر مردم زیبایی ھای ما را ببینند بھ « پیشوایان معصوم شیعھ فرموده اند: گردید.  نیازمند ذخیره آب خود خواھند

ھ حکومت زمین در اختیار ظالمان و غاصبان متأسفانھ یک ھزار و چھارصد سال است ک» سوی ما جلب می گردند.
معصوم برگزیده خداوند بھ جھانیان گردیده و در ھدم دین الھی کوشیده و بھ  ۱۴است و آنھا مانع از معرفی صحیح 

است و قابل نابودی  "واقعیت تکوینی"آن را بھ مرز نابودی کامل کشیده اند اما تشیع یک  "فتنھ دجال"خصوص با 
ست ، خوشبختی معنوی و بھشت ابدی تک تک انسانھایی است کھ بھ بوده و ھآنچھ کھ قابل نابودی  نمی باشد ، اما

  ، از معارف و ھدایت الھی محروم گردیده اند. سبب زیاده خواھی و ظلم شیاطین
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از سوی خمینی فرستاده شد و از آیت ا... خواست تا بھ تھران بازگردد و پس از مذاکره ھایی کھ انجام شد طالقانی 
برگشت. مسکو چون او را رھبر مخالفان در میان روحانیون بھ حساب می آورد  تصمیم گرفت با او رابطھ برقرار کند. 

با طالقانی مالقات و زمینھ را ارزیابی کند. مالقات در دھم بھ وینوگرادف سفیر شوروی دستور دادند 
) دست داد و دو ساعت بھ درازا کشید. وقتی وینوگرادف بھ سفارتخانھ برگشت از ۱۳۵۸شھریور  ۱۹(۱۹۷۹سپتامبر

نتیجھ دیدار خیلی خوشحال بھ نظر می رسید. صبح روز بعد ھمھ روزنامھ ھای تھران خبر درگذشت آیت ا... طالقانی 
را درج کرده بودند. مخبرین ایرانی کھ مواظب جزئیات بودند وضع جسد را شرح دادند و آشنایان بھ دانش پزشکی، از 
این شرح ، عالئم مسمومیت را بھ وضوح دریافتند. جزئیات مرگ طالقانی فقط چند روز بعد بھ وسیلھ منابع ما معلوم 

ھنگام صبح صورت گرفت. پس از خاتمھ مالقات  طالقانی مانند شد. جریان از این قرار بود: مالقات با سفیر شوروی 
معمول سرخوش بود. ولی شب ھنگام پس از صرف شام ناگھان حالش بھ ھم خورد. تلفن خانھ را قطع کرده بودند. 
 طرفدارانش کوشیدند بھ او آب بخورانند ولی جریان آب ھم قطع شده بود. پیرمرد شانسی نداشت. مخالفانش ھمھ چیز را

ضمناً بھ دستور خمینی از انجام کالبد شکافی برای تشخیص علت مرگ ممانعت [تا آخرین جزئیات حساب کرده بودند 
طبیعتاً ھمانطور کھ در اینگونھ موارد معمول است، ھمھ اختالف نظرھایش با مقامات فراموش شد و یک دوره  ] گردید

بش چپ تنھا پشتیبانش را در میان روحانیت از دست داد. و طوالنی عزاداری اعالم گردید. بھ این ترتیب بود کھ جن
با توجھ بھ روش و منش خمینی » اکنون مقامات می توانستند بھ تنبیھ جوانانی کھ از حد خود فراتر رفتھ بودند بپردازند.

ود ، کارنامھ  و یارانش (احمد خمینی ، رفسنجانی و خامنھ ای) کھ در ارتکاب قتل ھای پنھانی ، حتی ھمراھان نزدیک خ
قطوری دارند ، احتمال قتل آیت ا... طالقانی بھ دستور خمینی نھ تنھا دور از ذھن نیست بلکھ بسیار منطقی می نماید و 

و ترورھا و قتل ھای دیگری چون مرگ آیت ا... الھوتی  شد باعث شناخت بیشتر ماشین ترور جمھوری اسالمی خواھد
در انفجار حزب جمھوری اسالمی ، نظام با .. طالقانی مشکوک می دانستند. کھ ناظران آن را ھمانند مرگ آیت ا.
تن اعالم کرد تا شبیھ سازی با واقعھ کربال انجام  ۷۲را بھ دروغ  نفر بود ۱۲۰وقاحت تعداد کشتھ شدگان کھ بیش از 

زمان انفجار ، رفسنجانی و احمد خمینی در محل حضور نداشتند و قبل از انفجار خارج شده دھد و برخالف ھمیشھ ، در 
بودند و آقای بنی صدرکھ در آن موقع رئیس جمھور بودند بارھا درمصاحبھ تلویزیونی اعالم کردند کھ: پس ازانفجار از 

ار کار مھندسی نظامی بوده و طوری انجام ستاد ارتش پرسیدم کھ این انفجار کار کیست؟ و آنھا اظھار کردند این انفج
شده کھ سقف بتونی دفتر مرکزی حزب کامل فرو بریزد و بیشترین تلفات را داشتھ باشد و تنھا سپاه و ارتش قادر بھ 
انجام این انفجار بوده اند و بررسی ھای اطالعات ارتش نشان می دھد کھ این کار ارتش نبوده و باید کار سپاه و خودی 

د و جالب است کھ در آن زمان کھ یک نوجوان را تنھا بھ خاطر داشتن اعالمیھ گروه مخالف خمینی بھ دادگاه ھا باش
انقالب می فرستادند ، پرونده این انفجار را و بعدھا انفجار دفتر نخست وزیری را بھ دادگستری فرستادند و  آن را 

ار را کار مجاھدین اعالم کرد در صورتی کھ مجاھدین ھرگز بایگانی کردند! و پس از انفجار اول ، رفسنجانی این انفج
مسئولیت انفجار حزب جمھوری اسالمی را قبول نکردند و چند سال بعد ھنگام برخورد با حزب توده ، نظام این انفجار 

و در  را کار حزب توده خواند و در زمان لو رفتن معاملھ آمریکا و اسرائیل با نظام جمھوری اسالمی در ھنگام جنگ
فارلن) کھ گفتھ می شد توسط بستگان آیت ا... منتظری لو رفتھ ، این انفجار  زمان رفسنجانی ( افتضاح ماجرای مک

وزیری بھ  کارمھدی ھاشمی عنوان شد و بعدھا از آنجا کھ الجوردی بنا بر شواھدی پس از انفجار در دفتر نخست
وآنھا را دستگیر کرده بود اما بھ ناگاه با دخالت احمد خمینی و  مجاھدین انقالب اسالمی و بھزاد نبوی مظنون شده بود

بھ دستور خمینی پرونده  حکم خیمنی از ادامھ روند بررسی پرونده جلوگیری شد و بھزاد نبوی و ھمکارانش آزاد شدند و
د نبوی توسط باند مسکوت ماند و  بایگانی شد! و سال ھا بعد در زمان برخورد با حزب مجاھدین انقالب اسالمی و بھزا

خامنھ ای و بازجویی باند خامنھ ای از حزب مجاھدین انقالب اسالمی و بھزاد نبوی ، انفجار حزب جمھوری اسالمی را 
وزیری کار مجاھدین انقالب اسالمی و بھزاد نبوی اعالم کردند. مرحوم الھوتی پس از  ھم مانند انفجار دفتر نخست

ی و کشف اسناد سفارت آمریکا و مشاھده متن مالقاتھای بسیاِر آمریکایی ھا با آقای جریان حملھ بھ سفارت و گروگانگیر
بھشتی بھ خمینی می گوید کھ: این سران حزب جمھوری بھ شما وفادار نیستند و حاکمیت و دولت را قبضھ کرده اند و 

از میان [  »خواھم کرد. تکلیف بنی صدر را کھ مشخص کردم تکلیف آنھا را ھم مشخص« خمینی در جواب می گوید: 
اطرافیان خمینی ، بھشتی تنھا کسی بود کھ سابقھ پرخاش کردن بھ او بھ سبب برخی کارھایش را داشت. بھ راستی 

سالیوان آخرین سفیر آمریکا در    ]از میان رفتند...؟ شانعجیب نیست کھ از میان حلقھ فعاالن انقالب ، قابل تحمل ترین
الھ ای در مدح  آقای بھشتی انتشار داد و گفت بھشتی شخصیتی بود کھ می توانست یک نظام ایران پس از انفجار ، مق
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ھمسو با غرب را رھبری کند. آقای بنی صدر ادامھ می دھد: این انفجار توسط ھاشمی رفسنجانی ، خامنھ ای ، احمد 
کھ در زندان ، بازجویان گفتھ اند کھ خمینی و با موافقت خمینی انجام شد.  مھندس سحابی ھم در خاطراتش اذعان داشتھ 

ما خودمان می دانیم انفجار حزب جھوری اسالمی کار مجاھدین خلق نبوده است. و بھ اینھا باید اضافھ کرد سقوط 
و کشتھ شدن چند تن از  ۱۳۶۰مھر ۷در  نیروی ھوایی ارتش ایران ۱۳۰-ھرکولس سیمشکوک ھواپیمای نظامی 

سران ارتش کھ در جریان تشکیل ستاد مشترک و بھ زیر فرمان رفتن ارتش در سایھ سپاه در مقابل نظر رفسنجانی و 
وری (آقای بنی صدر کھ خامنھ ای مقاومت می کردند از جملھ کشتھ شدن تیمسار سرلشگر فالحی ، تیمسار سرلشگر فک

با ستاد ارتش در ارتباط بوده در گذشتھ بارھا اعالم کردند کھ بنا بر شواھد ، انفجار ھواپیمای حامل این فرماندھان 
نظامی قطعاً عمدی بوده است) وسقوط مشکوک ھواپیمای سرلشگر ستاری (فرماندھی نیروی ھوایی ارتش کھ بر 

و فرماندھان ھوانیروز و ھدف گیری ھواپیمای بابایی توسط پدافند ھوایی... استقالل ھوانیروز پافشاری می کرد) 
ا... الھوتی یکی دیگر از ھمراھان خمینی کھ در ھواپیمای پروازی از فرانسھ ھمراه خمینی بود و از یاران او بود  آیت

در زندان اوین توسط الجوردی کھ با حکم خمینی کار  بھ علت مخالفت با رفتارھای انحصار طلبانھ خمینی دستگیر و
مرگ  ا... الھوتی سکتھ قلبی اعالم شده است و . روایت رسمی جمھوری اسالمی از درگذشت آیتمی کرد کشتھ شد

سال از این  ۲۵ا... طالقانی توسط مراجع مستقل مشکوک خوانده شد ولی پس از گذشت  ا... الھوتی ھمانند مرگ آیت آیت
، در مصاحبھ با  ھای وی ، عروس واقعھ ، خانواده الھوتی از جملھ حمید فرزند وی و نیز فائزه و فاطمھ ھاشمی

ا... الھوتی اثر سم استریکنین بھ دست آورده بود و  انونی در معده آیتنامھ شھروند امروز اعالم کردند کھ پزشکی ق ھفتھ
  ۱۳٤»ر زندان بھ مرگ طبیعی نمرده است.ا... الھوتی د دھد کھ آیت این نشان می

 
  ۱۳٥برترین شگرد ابلیس و خدمتگزارانش در تخریب دین

دینی و دینداری مردمان نقش و تأثیری عمکرد تمام کسانی کھ بھ عنوان متولیان دین شناختھ می شوند ، در نوع سلوک 
اساسی دارد؛ عالمان ، مبلّغان ، مربیان ، معلمان و ھر کس دیگری کھ در منظر و مرآی مردمان بھ نوعی متولّی دین 
شناختھ می شود و انتظار دینداری تاّم و تمام از او می رود. اساساً انسان بیش از آن کھ از قول و سخن و تبلیغ متولیان 

تأثیر بپذیرد ، از رفتار و سلوک و عملکرد آنان متأثر می شود و بھ ھمین سبب عملکرد متولیان دین ، بھ ویژه دین 
عالمان دین در تقویت جایگاه دین یا تضعیف آن ، و ترویج دین یا تنفیر آن در میان مردمان بسیار مھم است...  صالح و 

ن است، و در جوامعی کھ حکومت دینی وجود دارد ، عالمان دین و فساد جوامع، بھ شدت متأثر از عملکرد متولّیان دی
فقیھان و نیز زمامداران و حاکمان بیش از ھمھ در این باره مسئولیت دارند. از پیامبر اکرم(ص) روایت شده است کھ 

ت من فاسد شوند؛ دو گروه از اُّمت من باشند کھ چون صالح شوند، اُّمت من صالح شود؛ و چون فاسد شوند، اُمّ « فرمود: 
 »علما و زمامداران.

،  ھرگاه عالمان دین بھ علم خود عمل ننمایند ، خطر سست شدن باورھای دینی مردمان و کاھش پایبندی آنان بھ دین
جدی است. زمانی کھ عالمان دین بھ علمشان عمل نمی کنند ، در واقع مردمان را در تنگنای معضالت فکری درباره 

ر می دھند. از جملھ مردمان را بدین پرسش ھا می کشانند کھ؛  چھ اشکالی ھست کھ عالمان دین دین و دینداری قرا
مردم بھ راحتی نمی توانند حساب دین و دینداری بدانچھ علم دارند و دیگران را بدان می خوانند، خود عمل نمی کنند؟  

ن سبب می شود کھ باورھای دینی مردم در را از حساب عالمان بی عمل و بدعمل و مدعیان دینداری جداکنند، و ای
معرض امواج تردید و ابھام قرار گیرد و در صورت دست نیافتن بھ مالک ھای دین و دستاویزھای بنیادین، دین 

 گریزی در مردم امری اجتناب ناپذیر است.
از او دینتان [دینتان متھم دانیچون عالِم را دنیادوست دیدید ، او را در د« امام صادق(ع) در سفارشی واال فرموده است:  

زیرا دوستداِر ھر چیزی گرد محبوبش می گردد؛ و پیامبر(ص)  ]بدانید کھ دینداری اش ، فریب استرا نگیرید و 
دنیا را واسطھ قرار مده کھ تو را از راه دوستی  ھفریفت فرمود: خدا بھ داود(ع) وحی کرد کھ میان من و خودت ، عالِم

اگر عالمان دین بر خالف آموزه ھای »   من باز می دارد ، زیرا کھ آنان راھزنان بندگان جویای منند(آنان دین زنانند)

 ، سایت سپیده دم دو رھبر ، محمد رستگار - ۱۳٤
  (خالصھ شده). نھج البالغھرھزنان دین؛ آسیب شناسی دین و دینداری در  -۱۳٥
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بسیاری  دین عمل کنند و دست تعّدی بگشایند و نادرستی نمایند و در لغزش ھا فرو روند ، فقط خود را تباه نمی کنند کھ
را نیز با خود بھ تباھی می کشانند و این امر از بزرگترین مصیبت ھایی است کھ دین و دینداری را تھدید می کند. 

لغزش عالم ھمچون شکستھ شدن «  ستھ کھ این گونھ تعبیر کرده است:امیرمؤمنان  لغزش عالِم را چنان خطرناک دان
لغزش و انحراف کسانی کھ الگوھای دینی در   »د غرق می سازد.کشتی است کھ غرق می شود و گروھی را نیز با خو

جامعھ محسوب می شوند و مردم در رفتار و سلوک خود بھ آنان تأسی می کنند ، ازعمده ترین عوامل آسیب دیدن 
 باورھا ، اعتقادات ، ارزش ھا و سلوک دینی در جامعھ است و ھرگونھ فساد و تباھی از جانب چنین الگوھایی سالمت

دین گریزی را فراھم می نماید. امیرمؤمنان(ع) چنین ھشدار داده  ھنی جامعھ را مختل می سازد و زمینروحی و روا
 » لغزش عالِم، عالَم ھا را بھ فساد می کشاند.« است: 

اقتدار این و آن واقع  همطامع اشخاص قرار گیرد و در حوز اگر دین نقشی ابزاری پیدا کند و در خدمت تمایالت و
شود، آسیب ھای جدی بھ دین و دینداری وارد می گردد. وقتی دین و دینداری نقش ابزاری بیابد ، بر رنگ فطری آن ، 
رنگ تمایالت و مطامع اشخاص زده می شود و چنین رنگی موجب تنفیر مردمان و بیزاری آنان از دین و دینداری می 

ونھ ھایی برجستھ از قرار گرفتن دین در خدمت تمایالت و برخی حوادث تلخ و اسفبار و ننگین تاریخ اسالم نم شود.
مطامع این و آن است. معاویھ ، امام جمعھ و جماعت بود و بر منبر می رفت و مردمان را بھ تقوا و پرواپیشگی فرا می 

پا کرد و خواند ، و با نقاب دین و دینداری و امامت جمعھ و جماعت و پیشوایی مسلمانان ، بساط سلطنت و ملوکیت بھ 
     از پیامبر خدا (ص)روایت شده کھ فرمودند:خود را بر جان و مال و ناموس مردمان مسلط کرد و خودکامگی نمود. 

  ۱۳٦»نگریید برای دین ھنگامی کھ اھلش متولی آن باشد ، بلکھ بگریید برای آن ھنگامی کھ غیر اھلش متولی آن گردد.« 
ھر کس کھ دین را ابزار دستیابی بھ دنیا و بھره مندی از آن قرار دھد در آتش جای «  امیرالمؤمنین (ع) می فرماید:

، بدون  اگر فقط ظواھر دینی حاکم باشد «عالمھ طباطبایی درجلد دوم المیزان چقدر زیبا اشاره می کند کھ: »  دارد.
چھ نتایجي براي دین بھ بار مي  عھحاكمیت فقھاي منحرف بر جام »محتوا و معنویت ، فساد جامعھ بیشتر خواھد بود.

گرویدن گروه گروه جوانان ایراني بھ مجوسیت ، مسیحیت ، الحاد و بی دینی و مھاجرت گروه گروه زنان و  آورد؟
 …دختران ایراني بھ شھرھاي بدنام جنوب خلیج فارس

 حاکمیت روحانی نمایان بر ایران و آنچھ کھ بھ زودی اتفاق خواھد افتاد... دلیل

در متون دینی بدان وعده داده شده و آن ظھور یک  اكنون فقط معجزه مي خواھد كھنجات ایران و احیاي دین خدا 
و از سوي  میان نیروھاي مسلح از، است كھ بھ زودی در پی یک تزلزل جدی در ارکان نظام  "قھرمان بزرگ"

خراسان قیام خواھد نمود و جوانان را برای مبارزه با رژیم فرا خواھد خواند و جوانان نیز کھ اکثریت جمعیت کشور 
ھنگامی کھ را تشکیل داده اند دعوتش را اجابت خواھند نمود. او شخصیتی بسیار محبوب و دارای نفوذ کالم است. 

بھ دار آویختھ  مھ ھایشان از تیرھای برقر مشھور ، با عماموعد سقوط روحانی نمایان مرتد حکومتی سر رسد ، بنا ب
  خورشیدی بھ بعد مورد انتظار خواھد بود. ۱۳۹٤خواھند گردید و این واقعھ از سال 

خداوند ھرگز جباران دنیا را در ھم نشکستھ مگر پس از مھلت ھا و نعمت ھا ، و ھرگز استخوان « 
 امیرالمؤمنین (ع) ؛»آزمایش ھا و تحمل مشکالت شکستھ ملتی را بازسازی نفرموده مگر پس از

اگر دست امام زمان در  ی باشند وبھ صورت ناشناس در میان لشگر سید خراسانی م (ع) امام زمانچنان كھ اشاره شد 
ھر چھ بھتر است كھ كار باشد امكان گریز یا اختفاء وجود نخواھد داشت پس عوامل رژیم كھ مرتكب جنایت نشده اند 

نمي تواند ادعا كند كھ ي كسرژیم ، دیگر  عجیببا عیان شدن افتضاحات امروز  از ھمكاري با رژیم توبھ نمایند.زودتر 
فتنھ دجال بھ این سبب چنین مدت درازي بھ طول انجامید تا آنھا  ژیم بھ دلیل "خدمت بھ اسالم" است!ھمكاري اش با ر

آن كھ ھالك شود « بھ قول قرآن: را مشخص كنند (حق یا باطل) تا  كھ باید حقیقت را بفھمند ، آن را بفھمند و جبھھ خود
و اھریمني  نظاماین کسانی کھ با   »ھالك مي شود از روي دلیل و نجات یابد آن كھ نجات مي یابد از روي دلیل.

 المالحم والفتن - ۱۳٦
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در در راھپیمایی ھا شرکت می کنند و ھمکاری می کنند و شده است  برپا "ابلیسانقالب "در نتیجھ کھ  نامشروع
و تخریب  اندر ظلم ھا و جرایم آن ۱۳۷بھ عوامل آن رأی می دھند (كھ بھ نوعي تأیید رژیم محسوب مي شود) انتخابات ھا

و ھمکاری با آن ھزینھ ھای سنگینی بر ایرانیان تحمیل کرده  پذیرش این رژیم خواھند بود. شریکدین خدا توسط آنان 
یک غده سرطانی کھ جامعھ را بھ احتضار کشیده است با مسّکن اصالحات و... قابل درمان نیست و تنھا  و خواھد کرد.

وظیفھ مردم تا آن . با جراحی خارج نمود کھ البتھ عملی بسیار دردناک و پر ھزینھ استدر موعد مقرر باید آن را 
  .است(در حد امكان)  دیگران "اه سازیآگ"و  "نافرمانی مدنی"روز موعود ، 

ھدایت در عصر غیبت محسوب شده و از سوی امامان بھ  نشانھ ھایعلمای حقیقی و وارستھ از دنیا و ھوای نفس کھ از 
، در  است) بھ پیروی از پیشوایان معصوم شیعھ گشت شمارشده اند (کھ البتھ تعدادشان ان عنوان راھنمایان مردم معرفی

لذتھای نفسانی و با ریاضات شرعی برای مقھور کردن نفس و اعتالی روح  جّد و جھد می عدم تعلق خاطر بھ دنیا و 
و آنھا روحانیان واقعی ھستند کھ بھ ھیچ قیمتی حاضر بھ تکیھ بر مسند قدرت و قبول مسئولیت معیشت مردم نمی  کنند

ذ و سفره ھای رنگارنگ و البتھ پول و اما فقیھ نمایان بی اعتقاد  تنھا در پی زنان جوان و زیبا، غذاھای لذی .باشند
بسیار جذابند اما یکی از دالیل خلقت آن این است کھ خداوند معلوم دارد کھ چھ لذتھای دنیایی قدرت بوده و ھستند. 

خداوند دین چشم پوشی کنند. اكتفا كرده و از عمده آنھا این لذتھا  بھ حد اقلکسانی بھ خاطر بھشت رضای او حاضرند 
این فرستاده تا انسان را بھ سوی مقھور نمودن نفس لذت طلب ، و تعالِی روح راھنمایی نماید، آنگاه فقیھان را برای 

کھ در دنیا بھ زھد امر شده اند ، دین را ابزار ارضای پست ترین شھوات اولیھ و ثانویھ خود قرار داده و بدین سبب 
  مردم را از دین فراری می دھند.

ره و سخن معصومان متروک شود کار علما بھ تجارت پیشگی و کاخ سازی و شھوت پرستی ھنگامی کھ اخالق و سی
از کشیشی کھ اھل تجارت ھم ھست بگریز چنان کھ از طاعون « در زبان انگلیسی مثلی ھست کھ می گوید:  می رسد.

گر بنده ای نماز و روزه ا« در نکوھش دنیادوستی آمده است کھ خداوند در معراج بھ پیامبر خود فرمود: » می گریزی!
اھل آسمان و زمین را داشتھ باشد و مانند فرشتگان شکم خود را از طعام خالی گذارد و لباس عبادت پیشگان پوشد ، اما 
مشاھده کنم کھ در دل او ذره ای از دوستی دنیا یا خوشنامی و شھرت آن یا ریاست و زینت آن وجود دارد ، او را در 

نمی دھم و محبت خود را از قلبش جدا سازم و دلش را تاریک سازم تا مرا فراموش نماید و  بھشت ھمسایھ خود قرار
نمودن آن توسط  بدیھي است كھ یكي از دالیل ترك كالم چھارده معصوم و مھجور» شیرینی محبتم را بھ او نمی چشانم.

 ، پرده فكني بر رسوایي دنیادوستي و لذت پرستي شان است.فقیھ نمایان حاكم
در دستگاه روحانیت پیش از انقالب ، فساد بزرگی حکمفرما شده بود و عده زیادی از افراد بی اعتقاد و سودجو برای 

بھ این لباس درآمده نھ برای ھدایت مردم بھ سوی خدا) و (بھره مندی از مزایای مادی و اجتماعی مقام روحانیت 
امام زمان ظھور می کردند ، روحانی نمایان فاسد کھ موقعیت  بودند و اقبال مردم نسبت بھ روحانیت چنان بود کھ اگر

حضرت  خود را در خطر می دیدند آن حضرت را تکفیر می کردند و مردم نیز چشم بستھ مطیع اوامر آنان بودند.
از نخستین دشمنان امام مھدی پس از ظھور ، مقلدان فقھا ھستند زیرا احکام صادره از « صادق (ع) می فرمایند: 

ی آن حضرت بر خالف فتواھای مراجع آنھاست. حتی خود فقھا ھم اگر از شمشیر و قدرت آن حضرت بیمناک سو
نبودند بی درنگ فتوای قتل ایشان را صادر می کردند اما از روی خوف و نیز بھ طمع رسیدن بھ مقام اظھار متابعت 

(ع) ھنگام خروج ، دشمن آشکاری غیر از فقھا دارند. قائم می او می کنند در حالی کھ در دل خالف آن را پنھان 
بدیھی است کھ اگر اکثریت مردم مطیع محض چنین فقھایی باشند ، امام زمان بھ طور طبیعی امکان غلبھ بر  »ندارد.

یکی از دالیل ظھور بنا بر این از شرایط ظھور این است کھ مردم از روحانی نمایان فاصلھ بگیرند. آنان را ندارند 
را با خود ھمراه ساختھ و  روحاني نمایاند تا با ارتدادش ، مي كنظھور  دجال . ھمچنینانجام ھمین مقصود است ، دجال

او (دجال) برای « آنان را از صف علمای حقیقی و وارستھ جدا سازد. چنان کھ دانیال نبی بھ این مضمون اشاره دارد:
 »  ند.امتحان حکیمان خواھد آمد تا عده ای طاھر و سفیدروی شو

البتھ نتیجھ اکثر این انتخابات ھا نیز از پیش تعیین شده است و یکی از شواھد این امر افشاگری احمدی نژاد بود کھ  - ۱۳۷
 در مصاحبھ ای تلویزیونی اظھار داشت کھ از شش ماه پیش می دانستھ است کھ رئیس جمھور خواھد شد!
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را بھ چنان انحطاطی  کشید کھ با تبلیغات غربی ھا و  "مترقی ایدئولوژی" سلسلھ صفوی با عوام زده کردن تشیع ، این
 کمونیستھا در قرن بیستم در کشور، بسیاری از تحصیل کردگان و روشنفکران ، جذب ایدئولوژی ھای باطل آنھا شدند. 
مذھبی نمایان حاکم نیز امروز ھر چھ بیشتر در تبلیغ ظاھری برای شعائر و مناسبتھای شیعی (جھت استفاده ابزاری) 
می کوشند ، بیشتر جوانان را از دین الھی وعرفان حقیقی فراری داده و آنھا را بھ سوی مسلک ھا و مکتب ھای 

 معنوی کاذب  و جریانات منحرف سوق می دھند. 
آموزه ھای اصیل تشیع  نیز کھ مداحی پاپ و موسیقی حرام را وارد عزاداری ھا کرده اند ، تیرکش رژیممداحان ھفت 

آنھا بھ را بھ صورت منحرف بھ مردم ارائھ کرده و از آن در جھت تخدیر مردم و تبلیغ برای نظام استفاده می کنند. 
دلیل اصلی حرکت حماسی امام حسین (ع) کھ افشای چھره انحراف و ظلم بود ھیچ اشاره ای نکرده و در عوض برای 

ر دروغپردازان است سایدرآوردن اشک مردم بھ جنبھ ھای فرعی و منفی کھ بعضاً نیز ساختھ و پرداختھ خودشان و 
یكي از دالیل نزول كرده و بھ ایشان بي احترامي مي كنند. پرداختھ و وجھھ معصومان را در اذھان نا آگاه مخدوش 

  نیز بھ خود خواھد گرفت. نت ھا بھ معصومان بوده كھ بھ زودی ابعاد گسترده تریبر ملت ایران این نوع اھا ۵۷نكبت 
ر پذیرایی مداحان حکومتی با مقامات قراردادھای چند صد میلیونی می بندند و در این مراسم تبذیر و اسراف فراوان د

(از روی چشم و ھمچشمی) صورت می گیرد. اخیراً نیز خبر رسیده کھ بنا دارند "دانشگاه مداحی" تأسیس کرده تا ھر 
خاطرنشان می سازد کھ اخیراً برخی از مداحان جوان [چھ بیشتر در جھت کنترل شور و ھیجان مردم عزادار بکوشند. 

ھر چند رژیم در بھره برداری سیاسی از عزاداری ھا  مرگ ھای مشکوک از دنیا رفتھ اند.] غیر حکومتی و مستقل با
 می کوشد ، اما عزاداری ھای پیشوایان شیعھ ماھیتاً علیھ حکومت ھاست.

وضعیت آموزشی حوزه ھای علمیھ نیز مدتھاست کھ بھ شکل اسفناکی درآمده است؛ درس  باید خاطرنشان ساخت کھ
یوناني و ل شده و جای خود را بھ فلسفھ تعطی است حقیقت دینو سخن و سیره معصومان کھ مغز و معارف و اخالق 

نود درصد آنچھ در حوزه تدریس می شود نھ بھ درد دین می خورد نھ بھ درد دنیا.  داده است و (عرفان اسالمي) تصوف
برخی از علما و حتی مراجع چنان عمر خود را در مسائل فرعی و جانبی مذھب صرف کرده و در آن فرو رفتھ اند کھ 

ھنگامی کھ علما این چنین از مسائل اصولی غافل  می باشند. اصول اعتقادی تشیع دچار جھلی حیرت انگیز نسبت بھ
حتی گفتھ می شود کھ فرزندان باشند چگونھ می توانند راھنمای مردم عامی باشند و ایشان را متوجھ وظایفشان سازند؟ 

 برخی از مراجع کافر شده اند. معلوم است کھ یک جای کار اشکال اساسی دارد.
 ۱۲ھزار و چھارصد سالھ مسلمانان بھ بالیا و مصیبت ھا بھ دلیل پشت کردن بھ ابتالی  بھ قول یكي از علماي وارستھ:

خلیفھ الھی است کھ خداوند متولی امور ایشان قرار داده است و آنھا کسانی ھستند کھ نظام کائنات بھ خاطر ایشان 
و محرومیت از حق حاکمیتشان در انزوا  ۱۳۸برپاست. بھ سبب این حق ناشناسی مردم ، یازده تن از ایشان با مظلومیت

زندگی کرده و بھ شھادت رسیدند و آخرین ایشان نیز بیش از ھزار و دویست سال است کھ در انزوا بھ سر می برند. 
وظایف شیعیان ، ھمواره  یکی از  بنا بر این مشکالت شدت خواھد یافت تا سرانجام مردم صمیمانھ بھ ایشان رو کنند.

معصوم ، ذکر خداست) و دعا از صمیم وجود برای ظھور ایشان است. ھنگامی  ۱۴ھدی بودن (کھ ذکر بھ یاد امام م
کھ شیعیان این وظیفھ اصولی را نشناسند ، بھ جای ایشان ، امامی عوضی بر می گزینند کھ می گوید: حفظ نظام من از 

 حفظ جان امام عصر واجب تر است! 
و در نتیجھ زمینھ ظھور انحراف آشکاری  پیشوایان معصوم مھجور گشتھ انحطاط حوزه سبب شد کھ سیره و سخنان

امروز این منحرف  معصومان ، عالم نمایانسیره و معارف  بودنبا مھجور   فراھم گردد. "والیت مطلقھ فقیھ"بھ نام 
خزعبالت ابداعی خود پر کرده و بھ تمامی آنھا یک پسوند فلسفھ و تصوف و نیز خالء را با ترکیبی از علوم غربی و 

سي افزوده اند؛ اقتصاد اسالمی ، جامعھ شناسی اسالمی ، فلسفھ اسالمی ، و بھ خورد طّالب شیعھ می دھند!  "اسالمی"
ھاي  و... ھر یك با بودجھ بي از قبیل سازمان تبلیغات اسالمی و دانشگاه جامعة المصطفیسازمان عریض و طویل مذھ

ال ترویج خزعبالت یك مذھب انحرافی در ح (معادل ده درصد بودجھ كشور) بین یكصد تا پانصد میلیارد تومانیساالنھ 
شود كھ مردم از  . این مبالغ ھنگفت در حالی این چنین در سطل زبالھ افكنده میھستند و تخریب پایھ ھاي دین الھی

گیرد  مظلومیت امام زمان امروز این باشد کھ تحت عنوان نیابتشان ، جنایات گسترده صورت میشاید بزرگترین  - ۱۳۸
 ، این کھ دشمنان امروز ایشان کھ ھمردیف سپاھیان یزید بن معاویھ در کربال ھستند بزرگترین مظلومیت امام حسینو 

 .سازند بیگانھ میدور و و مردم را از ایشان  پرچم عزای ایشان را بلند کرده اند
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یھ تحت نفوذ جمھوری جھلترک تحصیل برای طّالب حوزه ھای [ .اند شدت فقر در حال كلیھ فروشی و تن فروشی
دین خود باید بھ سرعت باقی مانده و آنھا برای حفظ  ، اسالمی بسیار بھتر است از مطالعھ و فراگیری این مطالب ضالّھ

فھ و كفریات "ابن البتھ در ایران حوزه ھاي علمیھ نسبتاً مستقل نیز وجود دارند كھ در آنھا فلس از این مراکز خارج شوند.
معارف شیعی کھ تھدیدی برای تشیع دروغین است باید فراموش شود ، از این روست کھ   ]عربي" تدریس نمي شود.

(مجموعھ اخبار ائمھ اطھار) بھ سختی از سوی دشمنان داخلی و خارجی تشیع مورد تھاجم قرار  "بحاراالنوار"گنجینھ 
ھ را مطالعھ نماید ، اگر معاند نباشد ، در برابر علم و حکمت وحیانی کسی کھ چند صفحھ از این مجموع می گیرد.

 ، کل این گنجینھ را کنار نھاد.جود چند روایت ضعیفنمی توان صرفاً بھ بھانھ وپیشوایان معصوم شیعھ زانو خواھد زد. 
 

عوام زده ارباب جمھوری  امام زمان (ع) پس از ظھور ، دین راستین الھی را احیا فرموده و این دین بھ قدری با دین
در طول تاریخ ،  »مردم می اندیشند ایشان دینی نو آورده اند. « :کھ بھ طوری کھ در روایت است اسالمی متفاوت است

دلیل از سوي اكثریت مردم طرد می  پیامبران ھمواره با باورھا و رسوم نھادینھ جوامع مبارزه كرده اند و بھ ھمین
ادیان الھی پس از پیامبران بھ تدریج مزایای مادی یافتند و این امر موجبات ورود افراد  گشتند.

این سودجویان بی اعتقاد کھ ھمگی در عوام فریبی نیز چیره  آورد.مي سودجو بھ این حوزه را فراھم 
تدریج از روح و ادیان الھی بھ  بدین ترتیب .دست بوده اند نقشی اساسی در انحراف ادیان ایفا نموده اند

 حقیقت خود تھی شده و بھ مناسک و اعمال ظاھری فروکاستھ شده اند و تشیع نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
، دین  الھی منسوخ شده پیشینبھ عنوان تشیع معرفی می شود مانند ادیان  جمھوري اسالميآنچھ کھ امروز از سوی 

  حقیقی و تشیع راستین نیست بلکھ دین عوام الناس است.
و شیعھ حقیقی  گشتھمعصوم جستجو  ۱٤در سخنان و سیره  می بایدتشیع راستین و آخرین دین خدا 

نھ در ، نیز در لشگری کھ بھ زودی از سوی حضرت ولّی عصر در شرق ایران سازماندھی می گردد 
ت کافی ، بھ صورت موروثی شیعھ ھستند و بھ گناھان و صفات بد کردار مردم عوامی کھ بدون شناخ

   آلوده اند و ابزار دست بدعتگذاران قرار گرفتھ اند.
 

م را بھ دست خواھند گرفت کھ درت اوست ، افرادی زمام امور امتسوگند بھ خدایی کھ جانم در دست ق« 
چیز آنھا را مباح می شمرند ، ثروت اگر مردم سخن بگویند آنھا را می کشند و اگر سکوت کنند ھمھ 

آنھا را تاراج می کنند ، بھ حریم آنھا تعّدی می کنند، خون آنھا را می ریزند و دل آنھا را با ترس و 
وحشت پر می سازند. مردم را ترسان و لرزان می یابی و جز وحشت و اضطراب در آنھا نمی بینی. در 

ه و سرنوشت آنھا را بھ دست می گیرند. در آن روز آن ھنگام گروھی از شرق و گروھی از غرب آمد
؛ »وای بر ضعفای امتم از دست آنھا... چھره ھای آنھا چھره انسان و دلھای آنھا دل شیاطین می باشد.

 حضرت محمد (ص)

كھ فتنھ ھاى آینده را دریابد ، با چراغى روشن در آن گام  ]حضرت مھدى[آگاه باشید ، آن كس از ما « 
كند تا گره ھا را بگشاید. بردگان و ملت  ھمان سیره و روش پیامبر(ص) و امامان رفتار مى نھد و بر مى

 .كند ھاى گمراه و ستمگر را پراكنده و حق جویان پراكنده را گردآورى  ھاى اسیر را آزاد سازد. جمعیت
را نشناسند ،  او سالھاى طوالنى در پنھانى از مردم بھ سر مى برد ، آنچنان كھ اثرشناسان، اثر قدمش

سپس گروھى براى درھم كوبیدن فتنھ ھا آماده  .گرچھ در یافتن اثر و نشانھ ھا تالش فراوان كنند
خورند. دیده ھاشان با قرآن روشنایى گیرد و معانی آن در  گردند و چونان شمشیرھا صیقل مى مى

 (ع)امیرالمؤمنین؛ .»كشند گوشھاشان طنین افكند و در صحبگاھان و شامگاھان جام ھاى حكمت سر مى
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 ؛ بزرگترین فریب تاریخاسالمی انقالب
 بھ فاجعھ سینما ركس آبادان یاشاره ا

خوزستان تنھا استاني بود كھ بھ انقالب نپیوستھ بود و سرایت آشوب و اعتصاب بھ این استان براي تعطیل شدن 
  امیر مؤمنان(ع) در حدیثي مردم خوزستان را چنین مي ستایند: پاالیشگاه آبادان و فلج شدن رژیم حیاتي بود. حضرت 

  »مسیح ایمان آوردند. یھستند كھ بھ عیس یآورند و آنان اولین مردم یآنان بھ دجال ایمان نم« 
مرداد ، سوخت ھواپیما را بھ داخل سالن سینما در زیر پاھاي  ۲۸عامالن جنایتكار این فاجعھ ، در شب سالگردكودتاي 

) و درھاي سینما را نیز قفل و زنجیر  (بھ این سبب پاھاي اجساد عموماً تا زانو كامالً ذوب شده بود سرازیر كردند مردم
كردند. شدت فاجعھ بھ حدي بود كھ حال مأموران نجات از دیدن صحنھ ھاي داخل سینما بھ ھم مي خورد. بھ دلیل شدت 

مانند تصویر دلخراشي كھ از مادري كھ كودكش را تفكیك نبودند(حرارت ، برخي از جنازه ھا در ھم ذوب شده و قابل 
پس از این فاجعھ ، بھ طوري كھ مجبور شدند اجساد را بھ صورت گروھي دفن كنند. در بغل داشت منتشر گردید) 

را آغاز كمیتھ تحقیقي متشكل از نماینده دولت ، نماینده روزنامھ اطالعات و نماینده آیت ا... شریعتمداري كار تحقیق 
نسخھ اي از این ( كرد و در گزارش مستند خود نتیجھ گرفت كھ دستور این عملیات از شھر نجف صادر شده بود.

گزارش كھ در اختیار آیت ا... شریعتمداري بود ، پس از بازداشت ایشان از سوي رژیم جمھوري اسالمي ضبط گردید.)  
در راه  ی، از ھیچ اقدام ی، كھ در آن ھنگام در پست نخست وزیر تان، عامل سرسپرده استعمار انگلس یشریف امام

یاري انقالب كوتاھي ننمود با این استدالل كھ انتشار این گزارش سبب خشم رھبران انقالب شده و شانس ھرگونھ 
ان انقالب و بدین ترتیب با سكوت رژیم ، مردم قول رھبر برد ، مانع از انتشار آن شد یبا روحانیت را از بین م یآشت

مبني بر دست داشتن رژیم در این فاجعھ را پذیرفتند و خوزستان نیز بھ انقالب پیوست و پاالیشگاه تعطیل گردید. این 
فاجعھ بھ نقطھ عطف پیروزي انقالب تبدیل شد و رژیم از آن پس قدم بھ قدم عقب نشست و شش ماه بعد نیز سقوط 

، ناراضي نمودن فرھنگیان و وادار نمودنشان بھ  و ھمچنین باستانگرایانھدر پیش گرفتن سیاستھاي دین ستیزانھ [نمود.
) كھ ۲، و نمایش سركوب دانشجویان توسط نیروھاي نظامي از طریق تلویزیون سراسري(كانال  پیوستن بھ اعتصابیون

 ری انقالبدر یا منجر بھ شورشي بزرگ در سطح شھر تھران گردید، تنھا گوشھ اي از دیگر اقدامات شریف امامي
، در اثر فشار افكار عمومي ، رژیم جدید دادگاھي نمایشي براي مجازات عامالن ادعایي ] پس از پیروزي انقالببود.

فاجعھ تشكیل داد كھ بھ رسوایي بزرگي منجر شد و در طي آن براي مردم محرز گردید كھ رھبران رژیم جدید عامالن 
پس از این رسوایي ،  ، سایت سپیده دم]"جزئیات رجوع كنید: "دو رھبر [براي اطالع از حقیقي این فاجعھ بوده اند.

ی می عده ا« بازماندگان فاجعھ براي اعتراض بر مزار عزیزان خود متحصن شدند كھ خمیني در تھدید ایشان گفت: 
ود این فاجعھ خاطرنشان می سازد کھ جمھوری اسالمی بنای یادب »اَسالم شعار می دھند! روند سر گور ُمرده ھا بر ضد

را در خیابان اصلی روبروی سینما رکس قرار نداده بلکھ آن را در کوچھ فرعی پشت سینما قرار داده است تا با جلب 
ھرکس سینما می رود « خمیني جواز این فاجعھ را چنین صادر كرده بود كھ: توجھ کمتر ، این افتضاح پوشیده تر ماند! 

 » خونش مباح است!

نشینی و عدم دخالت  ای با تقدیر از عقب پس از تصرف رادیو توسط انقالبیون در بیانیھ ۱۳۵۷ بھمن ۲۲خمینی در 
کنم کھ در صورت جلوگیری از تجاوز ارتش، پیوستن آنان بھ  بھ امرای ارتش اعالم می«  : تگف ارتش در امور سیاسی

دانیم و مانند برادران با آنان رفتار  ملت و دولت قانونی ملی اسالمی ، ما آنان را از ملت و ملت را از آنان می
آی ارتَشبد! تو نمی خواھی آقا باشی؟ می خواھی نوکر باشی؟ ما می « و نیز خطاب بھ امرای ارتش گفت: » نماییم. می

ای با شرکت تقریباً تمامی فرماندھان  در ھمان شب شورای عالی ارتش شاھنشاھی در جلسھ!»  خواھیم َکھ تو آقا باشی
ھای ملت را اعالم کرد. اما تنھا ساعاتی بعد ، شماري  رتبھ خود و بدون ھیچ مخالفتی پشتیبانی کامل خود از خواستھ عالی

رئیس شھربانی کل ، سرلشگر  مھدی رحیمیفرمانده ھوانیروز ، سپھبد  منوچھر خسروداداز آنان از جملھ سرلشگر 
 خلخالی بھ حکم  مدرسھ رفاه، در  ساواکرئیس سابق  نعمت نصیریاولین فرماندار نظامی ایران و تیمسار  رضا ناجی

و  اعدام شدند. ناگفتھ نماند كھ خمیني بالفاصلھ پس از پیروزي ، صادق خلخالي كھ یك بیمار رواني سادیست
نفر را اعدام  ھشتصدر عرض تنھا یك ماه دبھ حاكمیت شرع گماشت تا را  (معروف بھ صادق گربھ كش) بودسایكوپات

معروف بود كھ خلخالي در حوزه علمیھ ، گربھ ھا را با قرار دادن گلو  الي در اتاق خفھ مي نمود. برای آگاھی از  کند.
عصر از « می گوید: کیھانماھیت خلخالی بھتر است او را از زبان خودش بشناسیم: خلخالی در مصاحبھ با خبرنگار 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C_(%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%AF%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C_(%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%AF%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)


پیش امام بازگشتھ بودم و با ھمراھان و ھمکاران و محافظانم قرار بود شام را در منزلم بخوریم. داشتیم می آمدیم داخل 
کردند. دستور  کوچھ منزل کھ از شیشھ ماشین دیدم دوتا بچھ پانزده ، شانزده سالھ گویا مخفیانھ چیزی با ھم رد و بدل

دادم بگیرند و بگردندشان تا ببینم ماجرا چیھ. خودم از کیف پسره یک روزنامھ مجاھدین در آوردم. یادم ھست فامیلش 
شریعتی بود از خانواده ھای اسمی قم. ھمانجا پسره را با گلولھ زدم و بھ ھمراھانم گفتم اینجوری باید با این جانوران 

اینھا اگر گناھکار  «ب افرادی کھ بھ اعدام ھای فلھ ای او اعتراض می کردند می گفت: خلخالی در جوا» برخورد کرد!
استاد برجستھ حقوق ریچارد فالک ،   ۱۳۹»گناه باشند بھ بھشت می روند! باشند کھ بھ سزای عملشان رسیده اند و اگر بی

و بھ نفعش مقالھ  وي رفتھنسھ بھ دیدار كھ ابتدا تحت تأثیر خمینی قرار گرفتھ و در فرا بین الملل دانشگاه پرینستون
برنامھ خمینی برای ایراِن پس از شاه مبھم  « مي گوید:اما پس از مشاھده رفتار او در تھران شوكھ شده بود  نوشتھ بود

بود. او بسیاری از پیروان خوش قلب و دلسوز خود را فریب داد و بعد آنھا را سرکوب کرد. خودش ھم در مراحل 
 »ھدایت کرد.  موضع داد و بھ دالیل مختلف جمھوری اسالمی را بھ یک مسیر اھریمنی مختلف تغییر

 

خمیني در پاریس اعالم کرد کھ در بازگشت بھ ایران بھ قم خواھد رفت و نقشی در قدرت نخواھد داشت. او اعالم کرد 
برای وی پس از ورود بھ ایران  کھ تنھا قصد دارد در قم در کسوت یک روحانی بھ امور معنوی مقلدان خود بپردازد.

بود چھره ای ملی کھ را (آخرین نخست وزیر شاه) زیرکانھ مھدی بازرگان  مقابلھ با دولت ملی گرای شاپور بختیار
و ھمگان را توصیھ بھ ھمکاری با او نمود و اعالم کرد کھ "دولت از امروز یک دولت مسئول تشکیل دولت موقت کرد 

نصب بازرگان تمامی نیروھای سیاسی اعم از مذھبی و غیر مذھبی را مخالفت با خداست."  دینی است و مخالفت با آن
خمینی پس از معرفی نخست وزیر  ۱٤۰بھ طور یک پارچھ در برابر دولت بختیار قرار داد و سقوط آن را تسھیل نمود.

و پس از چند ماه بھ خود بھ شھر قم رفت و بھ سازماندھی نیروھای مذھبی نمای خود مشغول شد ،  دولت موقت
بھ عنوان نمونھ؛ در ابتدا اصلي  قدرت را بھ طور كامل در قبضھ خود گرفت. ، پایتخت بازگشت و با سیاست گام بھ گام

م یحكتبھ نام والیت فقیھ در قانون اساسي وجود نداشت ، چون شرایط مساعد نبود ، اما ھنگامي كھ پایھ ھاي حكومت وي 
، م ، خوانساريخویي ، حكی ات عظامساسي اضافھ نمود. مھمترین علما و مراجع شیعھ چون آیشد این اصل را بھ قانون ا

گلپایگاني ، شریعتمداری و... با این موضوع مخالفت كردند و از سوي خمیني با الفاظ: مرتجع ، متحجر و بي شعور 
ب ، ھنگامی کھ علما درباره کتاب تازه این در حالی است کھ در سالھای پیش از پیروزی انقال .مورد اھانت قرار گرفتند

خلخالي با وضع فالكت باري در گذشت و در اواخر كار ، از شدت تعفن ، كسي را یاراي ورود بھ اتاقش نبود.  - ۱۳۹
دست  بود كھ امامھاي زیادي كھ كردم اضطراب دارم اما این  نقل است كھ وي در اواخر عمر مي گفت: در زمینھ اعدام

ا و آخرت مسئولیتي ندارم! سفارش كرده ام مجوزھاي امام را در كفنم مرا در این زمینھ باز گذاشتھ بود و من در دنی
 قرار دھند!

، شیاطین جن را بھ سوی ایشان و ھیپنوتیزم آنھادر آغاز مطالب خواندیم کھ دجال برای بھ اشتباه افکندن مردم  - ۱٤۰
با توجھ بھ اشتباھات عجیب و غریب صاحب منصبان و نخبگان از طیف ھای گوناگون بھ نفع روح ا...  گسیل می دارد.

خمینی در طول تاریخ فعالیت سیاسی اش (از بسیج شدن عجیب برخی علما در جریان مرجع سازی او تا بسیج شدن 
در  "شیطان"ردم) بھ نقش برجستھ تمامی گروھھای سیاسی برای پیروزی او و بھ حرکت وادار شدن کورکورانھ توده م

 .این تراژدی وحشتناک پی می بریم
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بحث ما اکنون والیت فقیھ « رونمایی شده "والیت فقیھ" او بحث و اعتراض می کردند زیرکانھ برای ایشان پیام فرستاد: 
 اسالم را تھدید میكھ  ھ وضوح مشخص شده است كھ تنھا خطری[با گذر زمان ب »اسالم در خطر است! نیست، امروز

البتھ مخالفت علما با خمیني دیگر سودي نداشت ، زیرا خمیني میلیونھا نفر از عوام النّاس  بود!] یكرد وجود خود خمین
سحر ، تحت سیطره خود درآورده بود و آنھا بھ قدري تحت نفوذ وي بودند كھ اگر بھ آنھا فرمان مدد ابلیس و نادان را با 

ریشھ مسألھ ، انحطاط حوزه علمیھ بود کھ چنان از اصول کھ اشاره شد  چنان مي داد: بمیرید، در جا مي مردند!
اعتقادی دور افتاده بود کھ نتوانستھ بود حقیقت دین را برای توده مردم روشن سازد و این کھ وظیفھ مردم در دوره 

و  صمیمانھ برای ظھوردعای و زھد و خودسازی و تزكیھ نفس و  و انتقال آن غیبت ، انتظار و کسب آگاھی و معرفت
مردم نیز کھ از سویی نسبت بھ اصول اعتقادی و وظایف دینی خود عالم نبودند و از سوی  است.ست عدم دخالت در سیا

دیگر ازجو فساد اخالقی علنی حاکم بر جامعھ ناراضی بودند ، بھ طور طبیعی بھ سوی روحانی نمایی کھ دم از اسالم 
وز بر این پندار ھستند کھ ھم امر ي ھاداعش دارند در راه اسالم جھاد می کنند!ند کھ می زد کشیده شدند و فکر می کرد

ند! این است کھ بزرگان فرموده اند: معصیت از روی جھل بھتر است از عبادت از روی دارند در راه اسالم جھاد مي كن
 جھل! 

 رادیو بی بی سی و انقالب ایران

برای مردم ایران مخابره می شد و  رادیو بی بی سی فارسی  بالفاصلھ توسطسخنان خمینی در آشوب ھای انقالب ، 
دو سال بعد از سقوط رژیم شاھنشاھی در ایران و روی کار آمدن جمھوری تقریباً تمامی مردم بھ آن گوش می کردند. 

صحبت جالبی   "ایران سوسایتی"ان دان ، رئیس وقت بخش فارسی بی بی سی ، در یک جلسھ سخنرانی در اسالمی ، ج
در ارتباط با نقش برجستھ و کارساز بی بی سی فارسی در دو رویداد تاریخی مھم ایران معاصر ، کھ ھرکدام منجر بھ 

گفتھ او رادیوی بی بی سی فارسی توانستھ کرد. بھ  ا شاه پھلوی گردیده بودندسقوط حکومت ھای رضاشاه و محمدرض
نقشی کلیدی را در کنار جریانات تعیین کننده دیگر ایفا  ۱۳٥۷بھمن  ۲۲و  ۱۳۲۰شھریور  ۲۰بود در جریان تحوالت 

اگرچھ بھ طور کلی در بخش فارسی دقت زیاد بود کھ چنین بھانھ ھایی را بھ دست منتقدان و بھ ویژه مقامات  ۱٤۱نماید.
ولی قرائت اطالعیھ ای از سوی خمینی کھ مردم را بھ شرکت در تظاھرات علیھ دولت دعوت  دولت شاھنشاھی ندھند ،

اضی کھ می بایست در آینده صورت گیرد ، بر می کرد، یعنی آگاھی دادن بھ مردم برای شرکت در یک حرکت اعتر
آنچھ مسائل را برای مقامات داخلی در  خالف تمام موازین خبری، حد اقل یک بار در بی بی سی فارسی صورت گرفت.

ایران بغرنج و تحریک آمیز می کرد ، اصل خبرھا یا گزارشاتی کھ در ارتباط با ایران خوانده می شد نبود ، بلکھ تکیھ 
ریان برنامھ ھا و نحوه بیان آنھا در انتقال ، مسائلی بود کھ در برخی از اوقات می توانست مفھوم خبر را ویژه مج

عوض کند و یک موضوع ساده را بھ یک جریان تحریک آمیز تبدیل سازد. خبرھا ھنگامی کھ بھ فارسی ترجمھ می 
آن وقت مفھوم خبر بھ طور غیر قابل  .یدھ دارای نظریات خاص سیاسی بودند قرائت می گردشدند و توسط کسانی ک
پرویز راجی ، سفیر وقت ایران در لندن بھ وزارت خارجھ بریتانیا در مورد پوشش خبری بی بی قبولی تغییر می کرد. 

ھمھ مردم بھ برنامھ رادیو  تقریباً « می نویسد:  "آخرین سفر شاه"ویلیام شوکراس در کتاب سی فارسی شکایت می کرد. 
شاه شخصاً کوشیده است تا   گوش می دادند و بی بی سی آخرین گفتار ھای آیت ا... خمینی را پخش می کرد.بی بی سی 

داد بھ ضرر رژیم  سی می بی خبرھایی کھ بی «اکبر رفسنجانی اعتراف می کند: » گفتارھای بی بی سی را متوقف کند.
از قدیم گفتھ اند « گفت:  ۸۸اسفند  ۲۷کروبی در مھدی  ۱٤۲»خورد. ھا این اخبار بھ درد ما می شاه بود و خیلی وقت

ید کھ با این عملکرد یایم نھ شما. اما اتفاقاً این شماتر است. نھ ما وابستھ بھ بیگانھ  دوست نادان از دشمن دانا خطرناک
شبرد انقالب در زمان انقالب کھ بی بی سی اخبار را انتشار می داد و بھ گونھ ای بھ پیآب بھ آسیاب دشمن می ریزید... 

اما حاال انتشار اخبار اشکال دارد؟ اگر این گونھ استدالل شود پس باید حق را بھ شاه داد  کمک می کرد اشکالی نداشت
اگر ریش خمینی را بزنید  :گفت ششاه در روزھای پایانی سلطنت[»  انقالب را بی بی سی راه انداخت. :کھ می گفت

روح ا... خمینی اعالمیھ ھایش را از طریق   ]."محصول انگلستان"نوشتھ شده است:  اشخواھید دید کھ روی چانھ 

 مرداد را از قلم انداختھ است. ۲۸البتھ وي  نقش بي بي سي در كودتاي  - ۱٤۱
۱٤۲-۲۰۱۳/۰۸/blog-post_۱۱ http://ayatollahbbcpersian.blogspot.co.uk.html 
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ملت ایران . رادیو بی بی سی قرائت می کرد و این اعالمیھ ھا توسط مردم روی نوارھای کاست ضبط و تکثیر می شد
انگلستان پس   ۱٤۳!د نمودنشان دادن چھره خمینی در کره ماه بھ مردم(!) توسط بی بی سی را فراموش نخواھھیچ گاه 

 ۱۹۷۹سالھ با ایران منعقد کردند کھ در سال  ۲٥قراردادی   ۱۹٥٤در سال   بھ ھمراه آمریکا مرداد ۲۸از کودتای 
ما مدتی است کھ در حال مذاکره با کمپانی ھای «  گفت: ۱۹۷۳در سال  ایران شاه .خاتمھ می یافتخورشیدی)  ۱۳٥۸(

ما قید شده بود کھ کمپانی ھای نفتی ۱۹٥٤نفتی بوده ایم و من اکنون بھ کلیات موضوع اشاره می کنم. در قرارداد 
نفت منافع ایران را بھ بھترین وجھ حفظ خواھند کرد اما ما دالیل کافی داریم کھ این کار انجام نشده است. آنھا چاھھای 

این  ۱۹۷۹و ما شش سال دیگر یعنی سال ما را نھ بازیافت مجدد کرده اند و نھ بھ آنھا گاز تزریق کرده اند.  
اکنون دو امکان وجود دارد: یک امکان این کھ تا شش سال  قرار داد را دیگر بھ ھیچ وجھ تمدید نخواھیم کرد.

ادامھ دھند بھ شرطی کھ درآمدی کھ از ھر بشکھ نفت بھ ما می رسد کمتر از کشورھای  دیگر کمپانی ھا بھ کارشان 
خاتمھ پیدا  ۱۹۷۹میلیون بشکھ برسد. امکان دیگر این کھ  قرارداد تا سال  ۸منطقھ نباشد و ظرفیت تولید ما بھ 

سیاستمداران  بدین ترتیب»  ند.در صف بایستبراي خرید آن خواھد کرد و این شرکتھا مانند دیگر مشتریان باید بیایند 
غربی نیازمند ترتیبات جدیدی بودند کھ با ایجاد انقالب در ایران شکل گرفت. اسدا... علم ، وزیر دربار پھلوی ، در سال 

آیا َعلَم غیب »  رژیم سلطنتی در ایران تا دو سال دیگر سقوط خواھد کرد. «در خاطرات خود با اطمینان نوشت:  ۱۳٥٥
ا از قصد و برنامھ سیاستمداران غربی آگاه شده بود؟ پس از پیروزی انقالب ، دولت ھای غربی بھ مدت می دانست ی

دالر خریداری نمودند.آنھا در نتیجھ جنگ ایران و عراق و  ۱۲تا  ۸دالر را بھ قیمت  ۳٦بیست سال نفت بشکھ ای 
 ی سالھا بھ ایران پرداختھ بودند را با بھرهفروش تسلیحات بھ قیمت گزاف بھ ایران ، تمامی دالرھای نفتی کھ در ط

ایران بوده است زیرا  "بالی سیاه" بلكھ "طالي سیاه"نھ  در حقیقتنفت  بھ خزانھ ھای خود بازگردانیدند. مضاعف
متحمل گردیده است سر بھ صدھا برابر ارزش منابع طبیعی آن می  ي كھ كشور بھ سبب سیاست ھاي استعمارخسارات

بدعت والیت مطلقھ فقیھ و انقالب بھ اصطالح اسالمی یک طراحی ماھرانھ استعماری  عواید اقتصادی ، گذشتھ از  زند.
ر اساس ثبت تاریخ ، نقش تخریبی انگلستان در دویست سال گذشتھ در ایران قابل ب  بود. دین الھی برای ریشھ کن نمودن

ی یدا"مبتذل  و تولید سریال تا (با اقداماتی از قبیل انتشار رمان کردهکتمان نمی باشد ھر چند کھ بھ انحاء گوناگون تالش 
. ھرگاه نورھاي امیدي چون امیركبیر ) از حساسیت افکار عمومی جامعھ ایرانی معاصر علیھ خود بکاھد"جان ناپلئون

كوتام ، از این روست كھ ریچارد  و مصدق براي ملت ایران درخشیدن گرفت این دولت استعماري آن را كور كرد.
ھیچ ملتي در دنیا بھ اندازه  «ایران شناس آمریكایي و محقق علوم سیاسي در كتاب "ملي گرایي در ایران" مي نویسد: 

امام راحلش اخیراً با وقاحتي  آشكار اعرافي) با فراموش كردن خاستگاه و پیشینھحجت االسالم امام جمعھ قم ( - ۱٤۳
یك بھ مدت دین خداوند میده است! بر این اساس ، حیرت انگیز "تشیع منفك از انقالب اسالمي" را "تشیع انگلیسي" نا

صیل را  كشف و تا این كھ امام خمیني سرانجام تشریف آورده و تشیع ا بودهانگلیسي  دینھزار و چھارصد سال یك 
كھ  ھا در محافل خصوصي ، امام راحلشان را امام زمان مي خوانندعجیب نیست كھ برخي از این معرفي فرموده اند!

از آن طرف ھم یک  «می گوید: سنتیبھ مبلغان تشیع با اشاره  نیز یرھبر کنونی جمھوری اسالمظھور كرد و رفت! 
، یا  ، می شنوید بینید زین روی آتش بریزند؛ کھ میعده مزدور را بھ راه بیاندازند کھ برای این آتش ھیمھ فراھم کنند. بن

آن تشیّعی . دندر لن ، در کجا؟ جا؟ در آمریکادر ک .رسانھ در اختیار اینھا می گذارندخبر دارید. وسائل ارتباط جمعی و 
ي كھ تشیع منحرف چطورپس » تشیّع بھ درد شیعھ نمی خورد. آنمریکا بخواھد برای دنیا پخش بشود،کھ از لندن و از آ

ایران ،  آنشیع و مھد سال پیش برای نابودی ت ۳٦ استعمارگران خورد؟!!... بھ درد از لندن پخش مي شدسال پیش  ۳٦
را بر سر کار آوردند و حال کھ این نظام وظیفھ اش را بھ نحو احسن انجام داده و تاریخ مصرفش بھ  جمھوري اسالمي

و و اکنون تنھا راه تضمین بقای خود در برابر اراده استعمارگران را دستیابی بھ تسلیحات اتمی می بیند  اتمام رسیده 
کرده و ز تشیع احساس خطر چندانی ندیگر ا ، و ارتداد عامھ شیعیان این رژیم فضایحنیز بھ سبب  استعمارگران

، از  بھ سوی ایران روانھ کنند "محو باقیمانده آثار تشیع و تجزیھ کشور"برنامھ دارند کھ سلفی ھای تکفیری را برای 
زیرا سقوط  نمایندتبلیغ تشیع راستین کھ مشروعیت والیت فقیھ و جمھوری اسالمی را زیر سؤال می برد ممانعت نمی 

 .  رژیمي كھ از "خطوط قرمز" ایشان عبور كرده است را تسریع مي كند
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کھ بھ وسیلھ نفت ایران (جھت تأمین سوخت نیروی دریایی خود)  انگلستاندولت  »ایراني ھا از انگلیسي ھا نفرت ندارد.
نفت ایران وابستگی اقتصادی پیدا کرده بود برای انتقام از ایرانیان برای  و بھ ۱٤٤در دو جنگ جھانی پیروز شده بود

سربازان و اما دور نیست آن روزی کھ  ،سیاه ترین بالی تاریخ را بر سر ملت ایران آورد، خلع ید خود از صنعت نفت 
درباره  ۱۹۹٥ر سال سالنامھ سازمان اطالعات انگلیس د ۱٤٥سرداران ایرانی حضرت ولی عصر شھر لندن را بگشایند.

خسارتی کھ وی بھ انگلستان وارد کرد از خسارتی کھ ھیتلر در جنگ دوم جھانی بھ انگلستان وارد «مصدق نوشت: 
یحیی رحیم صفوی ،  »تر بود. معترف ھستیم کھ انگلستان در برابر مصدق شکستی بی سابقھ را متحمل شد.زرگکرد ب

آمریکایی ھا و صھیونیست ھا دو « یسی ھا در منطقھ چنین اشاره می کند: فرمانده پیشین سپاه پاسداران بھ نقش انگل
دشمن بزرگ ایران ھستند در این سی و چھار سال کھ از انقالب اسالمی می گذرد. البتھ اسرائیلی ھا و انگلیسی ھا 

تاریخی انگلیس در سابقھ ھا خط می دھند.  خبیث تر ھستند. یعنی در خیلی از جاھا انگلیسی ھا بھ آمریکایی  خیلی
و  آنھا بسیار پیچیده عمل می کنند ، عراق، افغانستان دارد و این منطقھ دست انگلیسی ھاست. ارتباط با ایران

 »ھا را اینھا بدست می گیرند. بعضی وقتھا عقل آمریکایی

 

 

 "!اَسالم در خطر است"

 ۱۹۱۸نوامبر  ۲۲؛ روزنامھ تایمز، »متفقین با موج نفت بھ ساحل پیروزي رسیدند.« لرد كرزن گفت:  - ۱٤٤
در جریان قحطی   ، دکتر محمدقلی مجد " نوشتھ۱۹۱۷-۱۹۱۹قحطی بزرگ و نسل کشی در ایران "بر اساس مستندات کتاب  - ۱٤٥

خود در اثر گرسنگی و بیماری جان  كھ نیمي از جمعیت كشور را تشكیل مي دادند میلیون ایرانی دهحدود  ۱۹۱۹تا  ۱۹۱۷سالھای 
روپا  ند. عامل این قحطی ، خرید و مصادره غالت و مواد غذایی از سوی ارتش انگلیس در ایران و ارسال آن بھ ارا از دست داد

می نویسد: ابتدا تنگھ ھرمز را بستیم و بھ  انگلیسيافسر ، بستن راه ھای ورود مواد غذایی بھ كشور بوده است. سرگرد داناھو  و
را نیز بھ ده  كشورراه ھای ورود غلھ بھ ایران را بستیم و غلھ داخل  و سپس ایران ندادیمدولت مدت پنج سال درآمدی از نفت بھ 

 قحطی دچار شدند.بھ ری کردیم تا ایرانیان برابر قیمت خریدا
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 یک فرقھ سازی استعماری دیگر :فرقھ والیت فقیھ

بار از این شكست درس گرفت و این توفیق چنداني نیافتھ بود ، در تضعیف تشیع استعمار كھ در سازماندھي جنبش باب و بھاء 
 .شدعمل وارد بھ صورت بسیار حساب شده  مناسب وبا ترفندی بسیار دقیق و در زمانی 

 جنگ با عراق؛ آغاز پروژه جھانگشایی دجال

بھ ھمراه ھیئتی از شیعیان کویت بھ دیدار ۱۳۵۷اسفند  ۷حجت االسالم مھری ، نمانیده خمینی در کویت در تاریخ 
تاکید ورزید و  "متشکل شدن کشورھای اسالمی در زیر یک دولت و یک پرچم"خمینی آمد و وی در آن دیدار بر لزوم 

بسیجیان جھان باید بھ فکر ایجاد حکومت « ۱٤٦»غلبھ کند.سالمی باید بر ھمھ دنیا یک دولت بزرگ اَ  «  اظھار داشت:
قادر   ما باید بھ شدت ھرچھ بیشتر انقالب خود را بھ جھان صادر کنیم و این طرز فکر را کھ«   »بزرگ اَسالمی باشند.

صادر کنید و قدرت  سالم را بھ تمام دنیاسالم را بھ پیش ببرید و اَ شما باید اَ «  » ، کنار بگذاریم. بھ صدور انقالب نیستیم
ایجاد یک حکومت بزرگ اسالمی (کھ تکفیریون وھابی چون گروه داعش آن [»  اَسالم را بھ تمام ابرقدرتھا بفھمانید.

را "امارت بزرگ اسالمی" می خوانند) یک نظریھ ُعَمری است. عمر بن خطاب اولین کسی بود کھ با جنگ و 
قاد داشتھ و دارند کھ دوازدھمین جانشین معصوم پیامبر اسالم (ص) خونریزی چنین حکومتی ایجاد کرد. شیعیان اعت

در طول تاریخ ھرگاه حکومت اسالمی بر اساس وعده قرآنی و بشارت نبوی چنین حکومتی را تشکیل خواھند داد. 
تحت امر "غیر معصوم" تشکیل شده است (مانند دوران امویان و عباسیان)، سرکوب شیعیان تشدید شده و آنھا 

تاریخ  ترین دوره ھای شکنجھ و خفقان را تجربھ کرده اند زیرا آنان بھ چنین حکومتی اعتقاد نداشتھ و ندارند.بد
 نشان می دھد کھ فاسدترین و جنایتکارترین حکومتھای تاریخ ، حکومتھای مذھبی تحت امر غیر معصوم بوده اند.]

خواھان یک رابطھ عادی و مسالمت  ، طلبانھ خمینیھای تحریک کننده و جنگ  رژیم عراق در ابتدا بر خالف سیاست
روز بعد از پیروزی انقالب) سفارت عراق در ایران با ارسال نامھ ای  ۴( ۲٦/۱۱/۱۳٥۷آمیز با ایران بود: در تاریخ 

ترین عالیق برادری با تمام ملت ھا و  بھ نخست وزیر دولت موقت (مھندس بازرگان) سیاست عراق را برقراری محکم
عراق خروج ایران  ۲۳/۱۲/۱۳٥۷در  -ھای مشروعشان اعالم کرد داخلھ در امور داخلی آنان و احترام بھ آرمانعدم م

/ ۲۶در تاریخ  -از پیمان سنتو را تبریک گفت و از ورود این کشور بھ جرگھ کشورھای غیر متعھد اعالم حمایت کرد
ت عدم تعھد و عدم مداخلھ در امور داخلی و عراق از برقراری رابطھ حسنھ با ایران و رعایت سیاس ۱۳۵۷/ ۱۲

در تاریخ  -اجتناب از سیاست برتری طلبی و آمادگی ھمکاری متقابل و مساوی عراق با ایران اعالم حمایت کرد
احمد حسن البکر رئیس جمھور عراق با ارسال پیامی برای خمینی برقراری نظام اسالمی ایران را  ۲۱/۱/۱۳٥۸

کھ جنگ با عراق را گام نخست در  اما خمیني قراری روابط مستحکم میان دو دولت شد.تبریک گفت و خواستار بر
با تحریکات  صدور انقالب بھ جھان) می دانست و لیونییتشکیل ارتش بیست م(تحت عنوان  گسترش قلمروی حاکمیتش

 "جھاد ابتدایی"تا از سویی در مظان اتھام  دست یازیدن بھ فراوان خود ، صدام حسین را وادار بھ حملھ بھ ایران کرد 

 ۱۳٥۹و اول اردیبھشت  ۱۳٥۹فروردین  ۳۱روزنامھ جمھوری اسالمی ،  - ۱٤٦
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(کھ از اختیارات امام معصوم است) قرار نگیرد و از سوی دیگر با مخالفت ایرانیان با جنگ روبرو نشود و مقاصد 
ت مرزی انجام تحریکابا انواع اقدامات تھدید كننده چون او  دنبال کند. "دفاع مقدس"جھانگشایانھ اش را تحت عنوان 

صدام  و کافر و فاسد خواندن صدام و دعوت مردم عراق بھ قیام علیھ او و دعوت نظامیان عراقی بھ شورش یا فرار ،
روزنامھ کیھان با تیتر بزرگ  ۱۳۵۹فروردین  ۳۰ماه قبل از حملھ عراق بھ ایران در  پنجرا بھ حملھ بھ ایران واداشت. 

خمینی را کامالً می شناخت و می دانست  ، صدام » ا بھ قیام دعوت کرد!امام ارتش عراق ر« در عنوان اصلی نوشت: 
،  غیر از قصد جھانگشایی بر این خواست پیشدستی کند تا در جنگ دست باال را داشتھ باشد. کھ قصد جنگ دارد ، بنا

وی ، جنگ با عراق علت دیگری نیز داشت و آن کینھ شخصي خمینی نسبت بھ صدام بود زیرا صدام بھ درخواست شاه 
سرانجام  اونع از ورود وی بھ خاک خود شد و را از عراق اخراج نمود و وی قصد رفتن بھ کویت را نمود کھ کویت ما

تلفنی بھ شاه گفتھ بود: خمینی  ۱۳٥۷صدام حتی در شھریور ماه  گردید.] ای آن ھنگام دنیا مرکز رسانھ[راھی فرانسھ 
اگر اجازه دھید او را بدون سر و صدا برای ھمیشھ خفھ کنیم و شاه  .م برای ما اینجا مایھ دردسر استھم برای شما و ھ

نقل شده است كھ میزان  ینجف مطلب علمایاز یكي از [بھ صدام پاسخ منفی داده بود.  شریف امامیپس از مشورت با 
كھ  یدر حرم دراز كشیده و بھ خواب رفتھ بود. ھنگام یشب یمی گوید: خمین یرا نشان مي دھد. و یخمین یكینھ ورز

كردم ، اما از آن  یگذشتم، پایم بھ پایش خورد و بدین سبب از خواب پرید. من بسیار از او عذرخواھ یمن از كنارش م
 یزد و از كنارم م یمن دراز كشیده و یا خوابیده ام مي آمد و محكم بھ پایم لگد مدید كھ  یشب بھ بعد ھرگاه م

 ]گذشت!

کرد امام بسیار   ھنگامی کھ صدام بھ ایران حملھ« اکبر رفسنجانی در مصاحبھ با صادق زیباکالم می گوید: 
کار خود را در خوشحال شده و با لبخند و ذوق می گفتند: این عنایت خداوند است(!) و صدام با این 

حسین زاھدی در   »دام انداخت و با این کار باعث شد کھ ما بتوانیم تکلیف خاورمیانھ را مشخص کنیم.
شورای انقالب از من خواستند برای سوي از  ۱۳۵۹روزی در سال «   نویسد:   خود بھ نقل از مھندس بازرگان می   مقالھ

وقتی بھ جلسھ رفتم دیدم اقای دعایی سفیر ایران در عراق نیز در  کنم. مشورت در مسئلھ مھمی در جلسھ شورا شرکت 
گزارشی دارند. آقای دعایی بیان کرد کھ در ماھھای اخیر ھر چند وقت یکبار و  جلسھ حضور دارد. گفتند آقای دعایی 

برای اخالل و وزارت امور خارجھ احضار و با ارائھ مدارکی بھ دخالتھا و کوشش ایران  گاھی گاھی ھرھفتھ مرا بھ 
نمایند و من توضیح می دھم کھ این ھا کار دولت ایران نیست و گروھھای خود سرند کھ  اعتراض می آشفتگی در عراق 

نمایی ھستند و نظایر این نوع استداللھا برای رفع اعتراض. اما ھفتھ گذشتھ صدام حسین مرا احضار کرد و  دنبال قدرت 
خمینی  خاللھا گفت این وضع برای من قابل تحمل نیست. شما بروید تھران و بھ آقای پس از اعتراض شدید بھ دخالتھا و ا

خودم شخصاً بھ ایران  بگویید من اولین دولتی بودم کھ جمھوری اسالمی را بھ رسمیت شناختم و اگر اجازه بدھند من 
فرستم  رتبھ بھ ایران می عالی من یک ھیئت  میایم تا با مذاکره اختالفاتمان را حل کنیم اگر مایل نیستند با من مذاکره کنند

شود زیرا ادامھ این وضع برای  و یا دولت ایران یک ھیئت عالی برای مذاکره بھ عراق بفرستد تا اختالفات فیمابین حل 
خواھم کرد. سپس آقای دعایی تاکید کرد  من قابل تحمل نیست و من برای خاتمھ دادن بھ این وضع بھ ایران حملھ نظامی 

گیرد کھ آقای  شورای انقالب تصمیم می« نویسد:  آقای زاھدی در ادامھ می » کھ این آدمی است کھ حملھ خواھد کرد.
و تعیین تکلیف بھ دیدار رھبر انقالب بروند.  دعایی بھ اتفاق آقای مھندس بازرگان و آقای دکتر بھشتی برای بیان ماجرا 

گویند:  کند رھبر انقالب در پاسخ بھ او می بیان می جرا ونھایتاً تھدید صدام را در این دیدار ابتدا آقای دعایی شرح کامل ما
کھ باید توجھ کرد کھ امروزه موقعیت ما بھ علت  . سپس آقای مھندس بازرگان بھ استدالل می پردازد محلش نگذارید

مطلوب نیست و اگر گرفتار جنگ بین ملل جھان چندان  اعمال تندی کھ شده و مواضع تندتری کھ اتخاذ گردیده است در 
ما حمایت خواھند کرد. ازاین گذشتھ وضعیت ارتش بھ علت  شویم کسی از ما حمایت نخواھد کرد بلکھ از طرف مقابل 

ھای بسیاری کھ بھ ارتش و ارتشیان از افراد وگروھھای  اھانت اعدام بسیاری از فرماندھان عالی و درجات پائین تر و 
و بھ کلی فاقد روحیھ الزم است. از این گذشتھ تسلیحات نظامی ما  ضع بسیار نامناسبی دارد مختلف شده ومی شود و

دیگر دسترسی بھ لوازم یدکی مشکل و شاید غیر ممکن باشد. براینھا  امریکایی است و با مشکالت میان دو کشور  عمدتاً 
ما پیروز شویم. بنا بر این باید از وقوع ھای عربی محال است بگذارند  باید اضافھ کرد کھ جھان غرب و حتی کشور 

مجدداً آقای دکتر بھشتی شروع بھ استدالل  گفتم محلش نگذارید.گویند:  پاسخ می جنگ جلوگیری کنیم. رھبر انقالب در 

76 
 



نند ک خیزند و برای بار سوم تکرار می کنند و از جایشان برمی پایان گیرد تحمل نمی کند اما آیت ا... خمینی تا سخن او  می
در اندرونی حرکت می کنند . اقای دعایی کھ بسیار ناراحت شده بود می گوید آقا  و بھ طرف  گفتم محلش نگذاریدکھ: 

خمینی کھ نزدیک در اندرونی رسیده بودند پس از تأمل کوتاھی رویشان را بھ طرف  من بھ بغداد نخواھم رفت. آقای 
کھ منتظر پاسخ شوند بھ قسمت اندرونی  بدون اینباشد کھ بروی و  ات می وظیفھ شرعی گویند:  دعایی برگردانده ومی

گوید  کرده است می انقالب برمی گردند و اقای دعایی بسیار ناراحت بوده در حالی کھ گریھ می شوند. بھ شورای  وارد می
ران غافلگیرانھ حملھ و مدتی بعد عراق بھ ای .تواند بکند حملھ خواھد کرد. ھیچ کس کاری نمی بھ خدا قسم او (صدام) 

دولت ھای غربی از اوایل دھھ ھفتاد میالدی قصد ایجاد جنگ بین ایران و عراق را داشتند و دو کشور را تا » کند. می
آستانھ جنگ نیز پیش بردند. گفتھ می شود کھ شاه در برابر اصرار شدید آنھا برای ایجاد جنگ بھ آنھا پیغام داده بود: بھ 

نگ برای شما چقدر درآمد دارد تا چک آن را برایتان بکشم و دو کشور را از این مصیبت بزرگ من بگویید کھ این ج
معاف دارید.  اما آنھا تنھا در پی پول نبودند ، بلکھ در پی شیعھ کشی و تخریب و بھ ورشکستگی کشانیدن دو کشور 

 ۱٤۷ثروتمند و قدرتمند منطقھ بودند.

متأسفانھ « بھ خمینی می نویسد:   ۲/۲/٦۷فتح خرمشھر بود، در نامھ مورخھ  منتظری کھ از مخالفان ادامھ جنگ پس از
جنگ تحمیلی بھ جای بدی رسیده و دولت و ملت و انقالب ما را در شرایط بدی قرار داده. قطعاً حضرتعالی از اوضاع 

دی و تعطیل شدن نابسامان مردم و رکود اقتصادی و سقوط پول ما و کسری بودجھ و خرابی شھرھا و مراکز اقتصا
کارخانھ ھا و تورم و گرانی و کمبودھا و بیکاریھا و خانھ بدوشی میلیونھا شھروند چندین استان کشور و ترک مغازه و 

ھا و رشد مفاسد  ییمؤسسات فرھنگی و باال رفتن نارضابازار و  محل کار و پناه بردن بھ دھات و کوھھا و تعطیل شدن 
این وضع است اطالع دارید... ما متأسفانھ در جنگ و در بسیاری کارھای دیگر  اداری و اخالقی کھ الزمھ قھری

فرصتھای زیادی را از دست دادیم و ھر روز دلمان را بھ گزارشھای مبالغھ آمیز نسبت بھ وضع خود و خرابی وضع 
ھا کھ جای خود  دشمن و بھ شعارھا و وعده ھای بی اساس خوش کردیم تا باالخره وضع ما بھ اینجا رسید کھ دولت

دست انقالب مقدس(!) ما را  سیاست شیطانی قدرت ھای حامی صدامدارند بسیاری از ملت ھا را ھم از دست دادیم... 
صدام را شرق و غرب و ... بھ خون ھزاران مسلمان عراقی از نظامی و غیر نظامی و زن و بچھ و بی گناه آغشتھ کرد

ھمھ آنھا توازن ما و عراق و ضعف ھر دو کشور است تا اسرائیل و  کشورھای عربی ھمھ کمک می کنند و خواستھ
 »اربابانش با خیال راحت بھ سیاست ھای استعماری خود ادامھ دھند.

بعد از ده سال باید عملکرد خود را حساب کنیم... چقدر « نیز در یک سخنرانی یادآور می شود:  ٦۷وی در پایان سال 
و چقدر جوان ھایی از دست دادیم کھ ھر کدام یک دنیا ارزش داشتند و چھ شھرھایی نیرو از ایران و از دست ما رفت 

از ما خراب شد. باید اینھا بررسی شود و ببینیم اگر اشتباھی کرده ایم اینھا توبھ دارد و اقالً متنبھ شویم کھ بعداً تکرار 
ا را در دنیا منزوی کرد و مردم دنیا را بھ ما نکنیم . چقدر در این مدت شعارھایی دادیم کھ غلط بود و خیلی از آنھا م

بدبین کرد و ھیچ لزومی ھم برای این شعارھا نداشتیم. اینھا راه عاقالنھ تری داشتھ و ما سرمان را پایین انداختیم و 
گوییم خدایا و گفتیم ھمین است کھ ما می گوییم بعد ھم فھمیدیم کھ اشتباه کرده ایم. باید بفھمیم کھ اشتباه کرده ایم و بعد ب

ما در جنگ خیلی اشتباه کردیم و خیلی جاھا لجبازی کردیم و شعارھایی ای ملت ایران، ما اینجا اشتباه کرده ایم ...
ما خیلی جاھا لجبازی کرده ایم و گویی بھ حرف و تذکرات افراد  دادیم کھ می دانستیم نمی توانیم آن را انجام دھیم...

 لویزیون و اعالمیھ ھای خارج و داخل کھ راھنمایی و وساطت می کردند در بعضیعاقل در روزنامھ ھا، رادیو ت
 ]۲۳/۱۱/۶۷کیھان ، [ ...»مسائل نداده ایم و قبول نمی کردیم و توجھ نداشتیم

 ، در آخر جنگ ھ است کھگفت [کھ نمایانگر خشم شدید خمینی از شکست در جنگ است]ھاشمی رفسنجانی در اشاره ای 
آیت ا... خمینی دادگاه رسیدگی بھ تخلفات فرماندھان را زیر نظر او تشکیل داده کھ قصد داشتھ "بعضی ھا را اعدام 

ھمان است کھ دستور تأسیس آن، تنھا چند روز بعد از پذیرش  " دادگاه مورد اشاره اکبر ھاشمی رفسنجانی، ظاھراً .کند

شاه کھ اجازه داده بود آمریکا از طریق مرز ایران بھ کردھای عراق کھ در پی استقالل از كھ  خاطرنشان مي سازد - ۱٤۷
دولت عراق و  تسلیم شدن آن در برابر خواستھ ھای مرزی ایران در دولت عراق بودند کمک رسانی کند ، با استیصال 

 الجزایر ، مانع از ادامھ کمک آمریکا بھ کردھا شد کھ این امر نارضایتی شدید آمریکا را برانگیخت. ۱۹۷٥قرارداد 
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خمینی بھ علی رازینی رئیس سازمان قضایى نیروھاى مسلح آمده  ...آیت ا ۱۳۶۷مرداد  دوم، در نامھ ۵۹۸قطعنامھ 
است. در این نامھ، رھبر وقت جمھوری اسالمی دستور می دھد تا "دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلیھ مناطق جنگى"، 

ه آن ھم "بدون رعایت ھیچ یک از مقررات دست و پاگیر" تشکیل شود و می افزاید: "ھر عملى کھ بھ تشخیص دادگا
باشد مجازات آن اعدام است." دستوری کھ بھ   موجب شکست جبھھ اسالم و یا موجب خسارت جانى بوده و یا مى

وضوح، متوجھ فرماندھان مقصر در شکست ھای نظامی ایران است. فرمان آیت ا... خمینی در مورد اعدام مقصران 
روه مجاھدین خلق صادر شده و این در حالی است ، چھار روز قبل از دستور دیگر او در مورد اعدام زندانیان گ جنگ

میانجیگری ھای برخی  پدیده ای کھ ظاھراً  .بایگانی شد ، فرمان اول عمالً  کھ بر خالف اجرای سریع دستور دوم
، از جملھ موافق اعدام چند فرمانده سپاه بر سر عملیات خیبر  دادگاه نظامی ثیر نبوده است.أمسئوالن سیاسی در آن بی ت

، ارتباط میان نیروھای ایرانی مستقر در آن و نیروھای ۱۳۶۲ه است. در جریان شکست این عملیات در اسفند بود
از نیروھا  بخشدر حد برداشت متفاوت دو -دیگری کھ بھ سمت بصره رفتھ بودند، بھ علت اشتباھات عجیب فرماندھی 

و [چھار گردان از نیروھای ایرانی] ی نفوذ کننده قطع شد. نتیجھ، محاصره و قتل عام نیروھا -شروع عملیات موعد از
. [گفتھ می شود کھ کشتھ شدن جمعی از معروف ترین فرماندھان جنگ از جملھ محمدابراھیم ھمت و حمید باکری بود

در آن ھنگام ، فرماندھان ارشد سپاه بھ منظور شرکت سپاه در انتخابات مجلس در سمیناری در کرمانشاه بھ سر می 
، ارتش عراق کھ بھ تازگی شکست ھای سنگینی را بھ نیروھای نظامی ایران ۵۹۸بعد از پذیرش قطعنامھ .] نده ابرد

،  ، ھجوم گسترده ای را انجام می دھد تا در صورت امکان وارد کرده و از جملھ جزایر فاو و مجنون را بازپس گرفتھ
در مورد جزئیات نبردھای دو کشور در  بکشد.در آخرین روزھای جنگ قدرت نظامی خود را بھ رخ جمھوری اسالمی 

، از فرماندھان میانی دوران  ، تاکنون اطالعات متفاوتی منتشر شده است. اما شاید توصیف ساده سعید قاسمی این مقطع
 او در تیر ماه گذشتھ، طی ، برای درک بھتر شرایط آن زمان مفیدتر باشد.۵۹۸جنگ و منتقد سرسخت پذیرش قطعنامھ 

ھزار  ھا را جمع کند. بھ یک اعتبار دوازده کرد غنیمتی دشمن وقت نمی« گروھی از اصولگرایان گفت: در جمع سخنانی 
سال  ھشتھایی را کھ ظرف  درصد زمین ۶۰سھ روز اسیر دادیم.  -و برخی روایات بیست و چند ھزار نفر، ظرف دو 

، در پیامی کوتاه کھ احمد خمینی بھ  خمینی... در ھمین مقطع است کھ آیت ا »گرفتھ بودیم، طِی سھ شب از دست دادیم.
اینجا جایی است کھ باید متر بھ متر جنگید « : تشر می زند طور تلفنی آن را بھ رحیم صفوی ابالغ می کند، بھ سپاھیان

ای  شھ یک سپاه ذلیل و مردهراند یا برای ھمی ، دشمن را بھ عقب می یا سپاه .و ھیچ چیز از ھیچ کس پذیرفتھ نیست
از این پیام تند کھ نشان دھنده نارضایتی شدید رھبر وقت از شکست ھای سریع سپاه در مقابل عراقی ھاست،  »شود. می

محاسبات اشتباه بسیاری از فرماندھان و سیاستمداران ایران در مورد توانایی  اثری در صحیفھ نور وجود ندارد.
بھ شکست ھای فاجعھ باری منجر شده است. بھ عنوان ، ، از مقطعی مشخص  جنگ جمھوری اسالمی برای ادامھ

قبول می کرد، می توانست  –ھمان زمانی کھ صادر شد  –را تنھا یک سال زودتر  ۵۹۸نمونھ، اگر ایران قطعنامھ 
داشت و ر اختیار جنگ را در شرایطی بھ پایان ببرد کھ ھنوز مناطق مھمی از خاک عراق و از جملھ فاو و مجنون را د

سال گرفتھ بود، طِی سھ شب  ھشتھایی را کھ ظرف  درصد زمین ۶۰" بھ وضعیتی نرسیده بود کھ بھ قول سعید قاسمی
بھ -، یادی از ناکامی ھای سپاه پاسداران  در روایت ھای رسمی حکومت ایران از جنگ ھشت سالھ  ".از دست بدھد

وعھ حکومت بر اختقای این بخش از تاریخ معاصر ایران، بھ میزانی نمی شود. عزم مجم -ویژه در سال پایانی جنگ
در سوم مرداد ھمچنین خمینی انجامیده است. ھاشمی رفسنجانی  ...بوده کھ حتی بھ سانسور یا دستکاری پیام ھای آیت ا

از عبارت  [در عملیات فروغ جاویدان] ، در توصیف عقب نشینی نیروھای نظامی ایران در برابر مجاھدین خلق۱۳۶۷
مردم عشایر منطقھ در جاده ھا جلوی آنھا را "استفاده کرده و می افزاید شدت عقب نشینی بھ حدی بوده کھ  "مفتضحانھ"

   ۱٤۸."گرفتھ و معترض آنھا شده اند

[یحیی . و این جدای از آمار تلفات شیعیان عراق است معلول بود یک میلیون کشتھ و حداقل جنگ در این انتلفات ایرانی
طوالنی ترین "ھزار نفر تلفات داشتند و این در کتاب  ۶۰۰تا  ۵۰۰، عراقی ھا  در این جنگ «: می گوید صفویرحیم 
ھزار نفر کشتھ دادند کھ برای تلفات این  ۶۰تا  ۵۰در بحث تلفات عراقی ھا آمده است. عراقی ھا در فاو  "جنگ

ھزار نفر تلفات دادند کھ این  ۵۰ھم عراقی ھا  ۸و  ۵عملیات، جالل طالبانی پیام فرستاده بود. در عملیات کربالی 

 از گزارش بی بی سی - ۱٤۸
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رژیم صدام جوانان شیعھ عراقی را بھ زور بھ جبھھ کھ  باید خاطرنشان ساخت »]عملیات ھا در ادامھ عملیات فاو بود.
د کھ روح ا... خمینی اندیشیجنگ می فرستاد و در صورت استنکاف ، ایشان را تیرباران می نمود. فقط باید یک لحظھ 

میلیون خانواده بابت از دست دادن عزیزانشان  دوچھ درد و رنج وحشتناکی بھ ، باطل  دفبرای دنبال نمودن یک ھ
را آشکار کند. اما شیطان نمی گذاشت و  ن یک مسألھ کافیست تا ماھیت ويبرای عقل ھای سلیم ، ھمی ارد آورده است.و

حاصل جنگ و این ھمھ کشتھ و مجروح و درد و رنج و نمی گذارد پرده از روی دلھای برخی از مردم  کنار رود. 
من ابداً متأسف نیستم ، این جنگ انقالب ما را بھ «  بھتر است پاسخ را از خود خمینی بشنویم:خسارت چھ بود؟... 

ھای الھی بود کھ دِر نعمت شھادت ، مبارزه و مجاھدت را بھ روی  جنگ یکی از نعمت«  :البتھ و» جھان صادر کرد!
استعمار بود: از یك سو  یبزرگ برا یحقیقتاً بركت یاین جنگ شیعھ كش ؛»این جنگ برکت است!« و  »مردم باز کرد!

تسلیحات از رده  یھازّرادخانھ تخلیھ  یرا برا ینفت یدیگر دالرھا یو از سو را از بین بردمسلمان میلیون جوان  دو
ابع انسانی و من ثروت و این جنگ داخلی در میان شیعیان ایران و عراق غرب سرازیر نمود. یخارج شده بھ سو
 را بر باد داد. پتانسیل ھای آنھا

کرد کھ یک سال و نیم پس از آغاز جنگ ، صدام راضی بھ آتش بس شد و عربستان سعودی حاضر شد  خاطرنشانباید 
پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیارد دالر خسارت ایران را تقبل کند ، اما خمینی کھ در توھم فتح جھان بود زیر بار 

می نویسد: درباره این پیشنھاد  ۶۰فند اس ۸نرفت و بر ادامھ جنگ اصرار ورزید. اکبر رفسنجانی در خاطراتش مورخ 
دیشب در جلسھ شورای عالی دفاع شركت كردم ، گزارش جبھھ ھا و بحث درباره تھیھ مھمات ضروری و پیشنھادات « 

پالمھ بود: خروج عراقی ھا از خاك ایران را پذیرفتھ ، مذاكره درباره مرزھا منجملھ اروندرود را می خواھد و حضور 
محسن  ۱٤۹»بین المللی در مرزھا و پرداخت غرایم جنگی بھ دو طرف از طرف دولت ھای داوطلب.نیروھای ناظران 

بھ کرمانشاه آمدند و گفتند  ٦۷آقای ھاشمی اواخر خردادماه «  رضایی درباره اصرار خمینی بر ادامھ جنگ می گوید: 
کھ ما سران قوا خدمت امام رسیدیم و امام نظرات ما را برای پذیرش آتش بس نپذیرفت و گفت کھ باید بھ جنگ ادامھ 

دتان برای آن فکری گفتیم ارز نداریم. گفتند کھ خو گفتند: از مردم مالیات بگیرید.بدھید. ما گفتیم کھ پول نداریم. امام 
امام لحظھ ای « رفسنجانی خود می گوید:  ۱٥۰»بکنید. گفتیم مردم بھ جبھھ ھا نمی آیند. گفتند کھ دستور جھاد خواھم داد.

شما می گویید کھ ما با یک کسی کھ خرد کرده « ی می گفت: و ۱٥۱»اجازه نمی داد درباره ختم جنگ بحث کنیم.
] ھیچ اعتقادی ندارد و ھر روز کھ زورش برسد اسالم را زیر پا می مالد "خمینی"یعنی بھ [ "اَسالم"مسلمین را و بھ 

  ۱٥۲»و منھدم می کند ، ما با او بنشینیم و دست دوستی بدھیم...

این جنگ ، « ، » است» هللا صلح با صدام، خیانت بھ رسول« گفت:  خمینی کھ تا دو ھفتھ قبل از پذیرش قطعنامھ می
صدام باید برود. اگر این جنگ بیست سال ھم طول بَکشد ما تا بھ آخر « و مھمتر از ھمھ: » جنگ اَسالم و کفر است

رفسنجانی درباره فرآیند نوشانیدن  .دشکشیدن جام زھر شکست سر  بھ شکلی مفتضحانھ مجبور بھسرانجام » ایستاده ایم
آیا  ، گونھ است در جلسھ ای خدمت امام رفتھ بودیم برای اینکھ بگوییم وضع جنگ این« جام زھر بھ خمینی می گوید: 

ای امام سخت بر  .می خواھیم ادامھ بدھیم و یا نمی خواھیم ادامھ بدھیم؟ نظر قاطع خود را گفتیم کھ مصلحت نمی بینیم
جلسھ ما  .الاقل تا آن مقداری کھ ما صحبت می کردیم .بود کھ در آن شرایط بپذیرند ما قطعنامھ را امضاء و قبول کنیم

سال ھم طول بکشد  ۲۰ایشان گفتند کھ ما بھ مردم گفتیم اگر جنگ   .راھکارھایی ھم پیشنھاد شد  .در آن شب طول کشید
گونھ عمل  اگر االن یکدفعھ بیاییم و این .از جنگ جنگ تا پیروزی و تا رفع فتنھ است ما ایستاده ایم و در و دیوار پر

ما اینھا   .گونھ بحثھا بود در آن جلسھ از این !!]![نھا می شکندآکنیم ، جواب مردم و رزمنده ھا را چھ باید بدھیم ؟ دل 
صلحت است کھ االن بھ این صورت ادامھ بدھیم؟ ولی بحث این بود کھ آیا م .را قبول داشتیم و روی آنھا بحثی نداشتیم

.»  امام قانع شدند کھ االن باید این کار را بکنیم و بھ این مسئلھ رسیدند کھ مصلحت است کھ بپذیریم .گونھ بود بحثھا این
بعد از آن کھ امام قطعنامھ را پذیرفتند و گفتند  «حجت االسالم محمدرضا توسلی، از مسئوالن دفتر خمینی، می گوید: 

 ٤۹٦عبور از بحران ، ص  - ۱٤۹
 ۸٥،ص ۱۳۸۷مرداد ٦، ھفتھ نامھ شھروند امروز ، »دلگیر شدم« رضا خجستھ رحیمی ،  - ۱٥۰
 روند پایان جنگ - ۱٥۱
 ۲۳۱، ص ۱۹صحیفھ امام ، جلد - ۱٥۲
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و بدین سان "قماربازی" با جان و ھستی یک ملت پایان  ۱٥۳»جام زھر را نوشیدم ، من دیگر خنده بر لب ایشان ندیدم.
 یافت.

 

 

 ؛کشتھ و معلول و ھزاران میلیارد دالر خسارت میلیوندو 

   ھزینھ ھوس حکومت بر جھان

 

 خاورمیانھنھضت شیعھ نمای دجال و آغاز خونریزی از شیعیان در 
قتل و خونریزی ای کھ خمینی مسبب آن گردید بھ ھیچ وجھ محدود بھ ایران و عراق نبود بلکھ از پاکستان تا لبنان را در 

بھ قیام علیھ ه و آنھا را بر گرفت. خمینی بھ محض برقراری حکومت در ایران شروع بھ تحریک شیعیان منطقھ نمود
بھ دنبال بروز حرکتھای اعتراضی در عربستان ، کویت ، بحرین و...  شیعیان در این  حکومتھایشان فرا خواند و

وقتی کھ انقالب پیروز شد « آیت ا... منتظری در کتاب خاطرات خود می نویسد:  کشورھا مورد سرکوب قرار گرفتند.
اصالً در ذھن ھمھ ما این بود کھ گویا عالم را  .گران را فرا گرفتھم ما و ھم دی یک غرور مخصوص ھم بیت امام و

ایم. این حالت غرور را برای ھمھ ما ایجاد کرد و لذا در بُعد سیاست خارجی ، شعارھا ھمھ بر اساس صدور  ر کردهمسخّ 
ھمجوار را بھ وحشت ل متمرکز بود. این شعارھا کشورھای ئانقالب و این کھ انقالب مرز نمی شناسد و این قبیل مسا

با ایجاد یک حکومت   »انداخت و این فکر برای آنھا ایجاد شد کھ اینھا بھ این شکل کھ پیش می روند فردا نوبت ماست.
شیعھ نمایی کھ سخن از صدور انقالبش بھ جھان می کرد و با کشور ھمسایھ درگیر جنگ شده بود وھابیون عربستان 

پس ایشان چاره را . زیرا این جنبش نوپا برای ملت ھای عرب بسیار جذاب بود سعودی بھ شدت احساس نگرانی کردند
در آن دیدند کھ عقاید شیعیان مبنی بر کفر سھ تن از خلفای راشدین را از منابع شیعھ بیرون کشیده و در میان اھل سنت 

، ژنرال  عی از شیعیان در پاکستانبھ دنبال تظاھرات جممنتشر کرده و زمینھ تکفیر شیعھ و کشتار آنان را فراھم کنند. 
ضیاءالحق کھ با کودتا روی کار آمده بود نیز احساس خطر کرده و با وھابیون سعودی ھم پیمان شد. از آن ھنگام ، 

گرفت و  صورت عمل بھ خودمدارس وھابی در پاکستان رشد قارچ گونھ یافتھ و تفکر تکفیری جھادی علیھ شیعھ 
آغاز بھ شکنجھ و کشتار شیعیان  ۱۹۸۳از سال ن سپاه صحابھ و لشگر جنگوی و... گروھھای تروریستی وھابی چو

خمینی حتی در کتاب کشف االسرارش دھھ ھا پیش از  کردند کھ تا امروز ادامھ یافتھ و دھھا ھزار قربانی گرفتھ است.
 با محوریت اصلوھابیت را  از یک سو فرقھ استعمار انقالب ، بر لزوم سرنگونی رژیم وھابی سعودی تأکید کرده بود.

و رژیم وھابی  ]"خاطرات مستر ھامفري"[رجوع كنید:  تأسیس نموده و جنگ با آنھا )شیعھ و سنیمسلمانان (تکفیر 

 ۱۳،ص ۱۲/۷/۸۸چگونگی ارتباط مراکز قدرت با دفتر امام ، ھفتھ نامھ مثلث ،  - ۱٥۳
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و  "ژنرال ادموند آلنبی"، "توماس لورنس" [با فعالیت ھای رسمی عربستان حاکم کردهشبھ جزیره سعودی را بر 
از سوی دیگر یک روحانی نمای شیعھ نما با داعیھ جھانگشایی را بر ایران حاکم  و بر اساس ثبت تاریخ] "جان فیلبی"

ثمره این سیاست خطرناک تازه در حال بھ بار  .کرده تا با جنگ میان این دو در منطقھ مسلمانان را تضعیف کند
با پشتوانھ حمایت مالی لجستیکی برخی از نشستن است و اکنون گروھی از تکفیریون وھابی (ملقب بھ داعش) 

ر با بھ دست گرفتن کنترل بخشھایی از سوریھ و عراق و با شعاقدرتھای استعماری و دولتھای ارتجاعی عرب منطقھ 
متأسفانھ جریان سلفی تکفیری در میان جوانان اھل  ند.رسیدنیز نزدیکی مرزھای ایران  تاانتقام از ایرانیان و شیعیان 

گروھھای تروریستی تکفیری وسیلھ ای  خود بھ شدت سرخورده اند زمینھ رشد دارد.وابستھ ز حکومتھای سنت کھ ا
خود و بھ کارگیری نیروی آنھا برای پیشبرد  از شّر جوانان شرور و روانیبرای دولتھای مرتجع عرب برای رھا شدن 

طرح ھدایت موج ، م سلطھ بر خاورمیانھ استعمارگران براي تداومنافع سیاسی خود و استعمار در منطقھ ھستند. 
سازمان [كھ فرماندھانشان توسط  ي تكفیریگروھھا را عملي كرده ونارضایتی جوانان عرب سني علیھ تشیع و ایرانیان 

برای را ند] بیمارستانھاي اسرائیل مداوا شده ومجھز بھ انبوه تسلیحات اسرائیلی ادر  موساد آموزش دیده و مجروحانشان
رئیس جمھوری [باید توجھ داشت کھ برخورد محدود  ند.آنھا سازماندھی و حمایت می کنمبارزه با شیعیان و نسل کشی 

او و بر خالف نظر حزب جمھوری خواه و دولت اسرائیل است ، با داعش ، ابتکار شخصی آمریکا (باراک اوباما) 
دولت عربستان در اقدامات ] اسالمی نیز خالف نظر آنھاست.چنان کھ تالش وی برای رسیدن با توافق با جمھوری 

نمایشی ، صد میلیون دالر بھ صندوق مبارزه با تروریسم سازمان ملل کمک می کند اما ھم زمان ، میلیاردھا دالر برای 
یان سوری این دولت پنجاه میلیون دالر بھ پناھجوتکفیری خود بھ سراسر جھان ھزینھ می کند.  -صدور ایدئولوژی سلفی

کمک می کند ، در حالی کھ پیش از آن صدھا میلیون دالر بھ تروریستھایی کمک کرده کھ موجب آوارگی آنھا شده اند! 
کتابھای درسی کھ در مدارس مناطق تحت کنترل داعش در سوریھ تدریس می شود کتابھای درسی رسمی کشور 

در سندی کھ وب زش عربستان است کنده شده است. سعودی است کھ صفحات ابتدایی آن کھ دارای آرم وزارت آمو
نوشت کھ  ۲۰۰۹، وزیر امور خارجھ سابق آمریکا در دسامبر سال  سایت ویکی لیکس منتشر کرد، ھیالری کلینتون

وی  ھای تروریستی است. ، لشکر طیبھ پاکستان و دیگر گروه عربستان یک پایگاه مھم حمایت مالی از القاعده، طالبان
 خوانده است."بھشت تأمین و تجھیز تروریسم" عربستان را  در این سند

اھل سنت نسبت بھ ، دنیا  یدر ھیچ كجا  .است "عمربن خطاب اسالمِ "نمود کامل و ثمره نھایی  داعش
جنایات داعش تجمع اعتراضي برگزار نمي كنند زیرا مي دانند كھ آنھا دقیقاً بھ مذھب و سیره عمر بن خطاب عمل مي 

اعتراض مي  بھ داعش اگر عشایر اھل سنت عراق نیز عمر در جریان فتح ایران دقیقاً بھ ھمین شیوه عمل نمود. كنند.
معرفی  "سرطان داعش"یکی از وجوه بروز  بینند. یاست كھ از آنھا م یھ سبب ظلم مستقیم و غیرقابل تحملكنند ب

 است. غاصب اسالم انحرافی خلفایماھیت 
جمھوری اسالمی با احساس خطر جدی از جانب سلفی ھا ، دم از وحدت شیعھ و سنی و رفع اختالفات  امروز اولیاي

سنی بنا نیست و امکان ندارد کھ  –اختالف بنیادی ھزار و چھارصد سالھ شیعھ  می زنند کھ سخنی پوچ و باطل است.
طبق فتوای آیت ا... سیستانی: توھین شیعیان نباید بھ آن دامن بزنند.  تا پیش از ظھور امام زمان (ع) رفع شود. فقط

شیعیان خود را بدان توصیھ کرده  حکوم است و خالف چیزی است کھ امامانعلنی بھ صحابھ پیامبر (ص) بھ شدت م
دشمنانشان ،  در احادیث صحیح متواتر بیان شده است کھ والیت رسول و امامان پذیرفتھ نیست مگر با برائت از[ اند.

 ]تحریک و دامن زدن بھ اختالفات یا جاھالنھ است و یا خائنانھ. اما لزومي ندارد كھ برائت بھ صورت علني انجام شود.
است ، این وحدت  و سلفیون اما اگر مقصود مسئوالن جمھوری اسالمی ، وحدت فرقھ ضالھ والیت فقیھ با اھل سنت 

، بر سر اصول توافق دارند و  "اولی االمِر غیرمعصوم"بھ صورت کامل حاصل است و ھر دو گروه با پذیرش والیت 
اختالف آنھا تنھا بر سر این است کھ چھ کسی باید اولی االمر باشد: آقای خامنھ ای ، ملک عبدا... سعودی ،  یا 

 ابوبکر البغدادی.
در سوریھ، کاری بھ حکومت و  "سفیانی"، تشیع حقیقی کھ تا زمان ظھور  خمینی بدین ترتیب

و آنھا بھ خود اجازه می  منطقھ قرار داده است ایھ سلفیسیاست ندارد را تحت خصومت و ھجوم 
خمیني و رژیم او  سیاستھای .را نسبت بھ شیعیان و ایرانیان روا دارند دھند ھرگونھ تحقیر و آزاری

را بھ حملھ بھ یمن  مي پذیرد و اخیراً عربستان سعودی صورت "تشیع"در منطقھ كھ تحت عنوان 
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 -ین تكلیف در یك جنگ بزرگ سلفیتعی" ت بھ سویدر حال سوق دادن وضعی ۱٥٤واداشتھ است
او ھرج و مرج و  بب وجودشناختھ خواھد شد كھ بھ س خمینی ھنوز شناختھ نشده است. او ھنگامیاست.  "یشیع

بین شیعیان و سلفیان  بین بروند و سپس یك جنگ منطقھ ای داده و میلیونھا تن دیگر از جنگ داخلی در ایران روی
  سوم نیز شعلھ ور گردد. الً آتش جنگ جھانیبرپا شده و احتما

در کمین آنھا ھستند  و مزدوران خونخوارشان می گذراند ؛ از یک سو دولت ھای سلفيشیعھ دوره ای بسیار سخت را 
(دشمن خارجی) و از سوی دیگر رژیم دجال ، ھستی و دین آنھا را بھ گروگان گرفتھ و قرائت شبھ ُعَمری خود از 

 اسالم را بھ ایشان تحمیل نموده است (دشمن داخلی).
نابودي دین افتراق و ى براى طرح" كتاب در سازمان اطّالعات مركزى آمریكا ارشد ، معاون دكتر مایكل برانت 

مشترك سیا و سرویس اطالعاتي انگلستان ،  را نتیجھ اجراي یك پروژه براي تشیعوضعیت پیش آمده  ۱٥٥"یكتاپرستی
لیغ علیھ تب ،شیعھ نابودي مرجعیت اصیل ؛ عبارتست از رئوس آن كھ نداعالم مي ك با بودجھ نھصد میلیون دالري

تكفیر آنھا، انحراف اصول تشیع و بھ خصوص انحراف ذھن شیعیان از  سایر فرقھ ھاي اسالمي با ھدف تشیع در میان
و بھ تدریج  ، مزدورمنحرف و و مداحان و نویسندگان با پرورش واعظان ھدف اصلي حماسھ حسین بن علي [ع] 

شیعیان ص بر و سرانجام شلیك تیر خال، منفور  بدیل تشیع كھ مذھبیست با منطق قوی بھ مذھبی توخالی و فرقھ ایت
 ۱۱پیش از  اندک زمانی (فرزند نامشروع سلطان بن عبدالعزیز) سعودی بندربن سلطان .توسط گروھھاي تكفیری

 ۱۰۰بھ زودی طولی نخواھد کشید کھ در خاورمیانھ تنھا خدا باید بھ شیعیان کمک کند زیرا «  گفتھ بود:  ۲۰۰۱سپتامبر 
تقریباً ثابت شده است كھ در واقعھ "یازدھم  هامروز .»روبرو خواھند دیدای  میلیون شیعھ خاورمیانھ خود را با فاجعھ

بلندپایھ القاعده  از افراد و شماری سرویس ھاي اطالعاتي غرب در كار بوده استسازمان موساد و سپتامبر" دست 
از آن جدا  ، اطالعاتيسرویس ھاي پس از اطالع از ارتباط پنھاني رھبران این سازمان با  چون "نعمان بن عثمان"

 شدند. 

و اگر  یک طرح اساسی استعماری برای زمینگیر کردن شیعھ طراحی و بھ اجرا نھاده شده است
انی باید جوانان غیور ایر رخ ندھد ، فاجعھ اي در انتظار است. "ایران موعود ناجی"ظھور  معجزه 

دجال و سپس تکفیریون سلفی، و  ند: ابتدا با نیروھای وفادار بھ رژیمباش آماده نبردھایی بزرگ
نیروھای  ریزشي بزرگ در، با ظھور سید جلیل القدر خراسانی[ منطقھ را از لوث وجود آنھا پاکسازی نمایند.

 آنانبھ ایشان خواھند پیوست و تنھا اشقیاء از میان  جمھوري اسالمي را شاھد خواھیم بود و بسیاري از این نیروھا مسلح
 ] بھ نظام دجال وفادار خواھند ماند.

فاجعھ آفرینی ھای خود زجر آفریني و یکی از دالیل ظھور و سلطھ دجال این است کھ با باید خاطرنشان ساخت كھ 
بحران ھای  مسلمانان و سرانجام بشریت را بھ ستوه آورد تا زمینھ پذیرش حکومت عدل الھی در مردم ایجاد شود.

برخی کشورھای منطقھ در جریان است) در انتظار جامعھ ایران است و ھدف از این بحران ھا ، سختی (شبیھ آنچھ در 
  ایجاد دگرگونی ساختاری در جامعھ و اصالح ریشھ ای آن است.

خود ، با فرود غضب بر ایشان ، فرمانروایي واحد بھ ھدف گرد آوردن تمام اقوام بشر بر دین « 
 ۱٥٦»من ھمھ را خواھد سوزاند. ایل خواھم نمود و شعلھ خشمرا ز اكمان زمینحتمامي سالطین و 

 

نھاده است ، با خود درد و رنج و نكبت و نیستي را براي شیعیان بھ ارمغان  قدمھر كجا كھ جمھوري اسالمي  - ۱٥٤
شیعیان منطقھ چون جمھوري اسالمي را نمي شناسند و حكومتش را  برده است: لبنان و سوریھ و عراق و اخیراً یمن.

ي شوند. اگر این كشورھا لمس نكرده اند (مانند ایرانیان پیش از انقالب) بھ راحتي توسط این نظام شیعھ نما تحریك م
اسیر دست این نظام مي شدند ، بر ھر یك از آنھا ، یك رئیس جمھور مانند "احمدي نژاد" مي گمارد تا در عرض چند 
سال ، سیصد میلیارد دالر را دود كند و كشورشان را بھ ورشكستگي بكشاند و آنگاه جمھوري اسالمي بگوید: "حال 

 كنیم ، بیشتر مالیات بدھید!" براي این كھ مملكتتان را اداره
۱٥٥ - a  Plan to Divide and Desolate Theology 

 تورات - ۱٥٦
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سال پیش تحت  ۳٦ ،جریان سیاسی بنیادگرای اسالمی در تشیع   شباھت دو اسالم سیاسی بنیادگرای شیعھ و سنی:
در ایران روی کار آمد و جریان بنیادگرای اسالمی در مذھب اھل سنت نیز و "جمھوري اسالمي" عنوان "والیت فقیھ" 

اسالمی" پدید آمده است. ادعای ھر دو جریان ، برپایی حکومت بر پایھ شریعت  حكومتچند سال اخیر تحت عنوان " در
ساختار فکری در است اما ھر دو جریان در راه تحقق این ھدف و حفظ قدرت از اعمال خالف شریعت بھره می گیرند. 

چسبانده اند و رھبرانشان افرادی کامالً بی اعتقاد بھ ھر دوی این جریان ھای استعماری کھ خود را بھ شیعھ و سنی 
استفاده ابزاری بسیار بی رحمانھ از دین برای مبانی دین و اخالق و دارای سوابق جنایی بوده وھستند ، یکی است: 

گسترش قدرت و نفوذ سیاسی بر منطقھ ، و ھدف استعمار از ایجاد چنین نظام ھای موحش قرون وسطایی؛ کندن 
را بھ  فجیع جنایات "حكومت اسالمي"تنھا تفاوت این دو گروه در این است كھ [ین خدا از خاورمیانھ و جھان. ریشھ د

  ]بھ صورت پنھاني. مھوري اسالمي"ج" صورت علني صورت مي دھد اما

(برنارد لوییس) كھ معموالً نظراتش خط مشي دولت ھاي  يیھود باید خاطرنشان ساخت كھ مھم ترین استراتژیست
(قرارداد آغاز قرن بیستم  غرب در شکل دھی نظم نوین برای خاورمیانھ در «غربي قرار مي گیرد اظھار داشتھ است: 

گرفتھ و  شكلمرزبندی منطقھ می باید کامالً  بر اساس مذھب و قومیت  -۱د:  دچار اشتباھاتی گردیپیکو)  -سایکس
كھ با روي كار آوردن (غرب می باید بھ جای مدرنیزاسیون خاورمیانھ  -۲.  ندشورھای بیشتری تأسیس می شدک

سال پیش بھ این سو  ۳۷از غرب  »را حفظ می کرد.(عثماني) ی رژیم خالفت اسالم آغاز گشت)آتاتورك و رضاشاه 
مورد  نظم جدیدبازه زماني تا پیش از شكل گیري  استراتژیست ھاي غربي، .این اشتباھات است در تالش برای جبران

   ) می نامند. Middle East Transition"دوره گذار خاورمیانھ" ( رانظر 

خمینی از آغاز فعالیت سیاسی خود برای سوار شدن بر موج احساسات مسلمانان منطقھ   سیاست ضدیت با اسرائیل:
تمامی شعارھای ضد اسرائیلی ، خمینی در دوران جنگ میلیاردھا دالر علیرغم اما بر طبل مبارزه با اسرائیل کوبید 

تسلیحات از اسرائیل خریداری نمود کھ اسناد این معامالت از سوی غربی ھا افشاء گردید. حتی گفتھ می شود کھ 
خصص گری سیک، استاد دانشگاه و مت بمباران نیروگاه اتمی عراق با مساعدت جمھوری اسالمی انجام یافتھ است.

امور خاورمیانھ کھ در دوران ریاست جمھوری جرالد فورد و جیمی کارتر و رونالد ریگان، عضو شورای امنیت ملی 
یل و فرستاده خمینی مدتی قبل ئ، مقامات اسرا بھ گفتھ اری بن اناشھ« است در مورد این عملیات می نویسد: بوده امریکا 

العات محرمانھ با یکدیگر دیدار کردند کھ در آن حتی موافقت شد کھ از عملیات اپرا در پاریس جھت تبادل نظر و اط
یلی بھ طور مخفیانھ در فرودگاه تبریز ئ، بمب افکن ھای اسرا در صورت بروز اشکال فنی در حین اجرای عملیات

بر خالف خمینی کھ عامل انگلیس و اسرائیل برای البتھ باید خاطرنشان ساخت کھ [  ۱٥۷»فرود اضطراری نمایند.
و ھزینھ  واقعی است کنونی جمھوری اسالمی با اسرائیلرھبر  رویاروییسنی در منطقھ بود ،  -ایجاد جنگ شیعھ

ود جمھوري اسالمي كھ اسرائیل از وجبھره اي در قیاس با  ھا این ھزینھاما  تحمیل كرده است ین دولتھایي بھ ا
ی (کھ رسم سلفبھ فلسطینیان  جمھوري اسالمي یکی از نتایج کمکھای میلیاردی ]است. بسیار ناچیز ،برده است

برگزاری مراسم عروسی در روزھای تاسوعا و عاشورا داشتھ اند) این بوده است کھ سران اخوانی حماس و فتح در 
سلفی در فلسطین بگویند و نتیجھ دیگر آغوش امیر قطر و نخست وزیر ترکیھ قرار گیرند و سخن از تشکیل یک جامعھ 

خطر شیعھ برای « با اعالم اینکھ:  جنگیده بودندبا اسرائیل  پیش از انقالب سھ باری منطقھ کھ عربی ھا این کھ دولت
و نوك پیكان دشمني خویش را متوجھ ن منطقھ ای اسرائیل تبدیل شده بھ متحدا» اعراب از خطر یھود بزرگتر است

بزرگترین حاصل انقالب ایران براي اسرائیل ، ایجاد اختالف فرقھ اي بین مسلمانان شیعھ ! ان نموده اندایرانیان و شیعی
مشاور ویژه رئیس جمھور تركیھ گفتھ است:  و سني است كھ سعي دارد آن را بھ یك جنگ بزرگ در منطقھ تبدیل نماید.

کھ پیش از ھوری اسالمی حتی جّو  ضد اسرائیلی جم» ایران بیش از صھیونیسم بھ جھان اسالم آسیب رسانده است.« 
بسیاری جامعھ ایران وجود داشت را امروزه بھ نفع اسرائیل بازگردانده است بھ طوری کھ در حال حاضر ،  انقالب در
نقش سازمان موساد در تحلیلگران برجستھ ، بیھوده نیست كھ نسبت بھ اسرائیل دیدگاھی منفی ندارند!  از افراد

موساد كھ مي دانند.  اطالعاتي انگلستان تر از نقش سازمان پررنگبسیار را  ۱۳٥٦در سال  انقالب ایرانسازماندھي 
ھرگزاقدام جدي در مھار فعالیت ھواداران خمیني صورت نمي  كامالً در دست داشتكنترل ساواك را ،  در دھھ پنجاه

 ۲۰۷،ص"سورپرایز اکتبر "، کتاب  گری سیک - 157
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ز شاه سؤال شد كھ چگونھ ھنگامي كھ ا ۱٥۸.مؤید این امر استنیز و فردوست  ساواكاظھارات پرویز ثابتي رئیس  داد.
ساواك ادعا مي كرد كھ پر و بال روحانیون « پاسخ داد:  ؟ناگھاني با پدیده انقالب روحانیون مواجھ شده استبھ صورت 

 ۵۷سال  يشركت در آشوب ھاخود را از مسلمان دوستان و آشنایان  متدین و مطلّع ، انبرخي از یھودی »را چیده است.
خمیني در ." یك عملیات موساد است این انقالبید. تباه نكنآینده فرزندان خود را "بر حذر داشتھ و بھ ایشان مي گفتند: 

رادیو اسرائیل نیز در جریان انقالب از  ۱٥۹.برخي از وابستگان بھ دولت اسرائیل را بھ حضور مي پذیرفتدوران تبعید 
دولت اسرائیل مھم ترین تأمین كننده ھزینھ ھاي  خمیني با عنوان "آیت ا... العظمي خمیني قائد بزرگ" یاد مي نمود.

 منافع اسرائیل در ایران جمعیت دلواپسانِ فارغ التحصیالن آن امروز بھ رھبري "مصباح یزدي" مدرسھ حقاني بود كھ 
و  )!(اسرائیل در كنگره آمریكا طرفدار ند كھ نمایندگاندارھمان موضعي را دقیقاً كیل داده اند و را تش (جبھھ پایداري)

بھ ھنگامي كھ در پست ھاي اجرایي قرار مي گیرند ، مانند احمدي نژاد رسماً كلنگ تخریب را بھ دست گرفتھ و 
مي  محیط زیست)كشاورزي و (از اقتصاد تا ھاي گوناگوندر عرصھ بر بنیانھاي كشور صورت خستگي ناپذیر 

در و  را فراھم مي كنند وضع رژیم تحریم بر كشور و  تھ اي بھ شوراي امنیتارجاع پرونده ھس اتو موجب ۱٦۰كوبند
را ھرچھ بیشتر در مردم  بھ آن حضرت باور زمان را بر زبان مي آورند تا ، نام مقدس اماماین حال ، یك جملھ در میان

فرمانده لشگر "سید خراساني" (تیم احمدي نژاد وقاحت را بھ جایي رساند كھ وي را "شعیب بن صالح" [  متزلزل كنند.
 احمدی"د كھ یك مقام اسرائیلي درباره اش گفت: بھ جایي رسی "دلقك جھاني"خدمات این  ]معرفي نمود! )در روایات

ھنگامي  این افراد "ضایعھ اي اسفناك است. ائیل بوده و كنار رفتن اونژاد بھترین سرباز فداكار ما در خارج از خاك اسر
جاسوسي براي اسرائیل مي  ن وبھ القاي سیاستھاي مخرب بھ مسئوالدر نقش مشاور نیز كھ كار اجرایي نداشتھ باشند 

  پردازند.

 

 نژاد" در پشت جلد شناسنامھ  "احمدیورجیان" بھ تغییر نام از "سب

پوشالي انقالب ایران ، اسرائیل را بھ متحد بي شریك آمریكا در منطقھ تبدیل كرد و این دولت بھ بھانھ تھدیدات  
 آرمان تحقق در صدھا میلیارد دالر كمك مالي و تسلیحاتي از آمریكا دریافت كرده است.تا كنون جمھوري اسالمي ، 

باید تجزیھ شده و منطقھ شرق رشتھ كوه زاگرس بھ یك كویر وسیع خالي از ، ایران  بزرگ (از نیل تا فرات) اسرائیل
 امروزه دیگر تردیدی. پیگیري این سیاست بوده است ر حالمصرانھ د اسرائیل از بدو تأسیسجمعیت تبدیل شود و 

 " ، سایت ایران گلوبال.چرا و چگونھ موساد شاه را سرنگون كرد؟رجوع كنید: " - ۱٥۸
 منبع قبلي - ۱٥۹

براي اطالع از نقش یھودیان جدیداالسالم در نظام جمھوري اسالمي رجوع كنید:  - ۱٦۰
Freemasonsecrets.wordpress.com    استعمار زرساالران یھودی و پارسیكتاب "خاطرنشان مي سازد كھ ،

سیاسي  -اقتصادی" [درباره نفوذ یھودیان بر نظام the Israel Lobby[عبدا... شھبازي] و كتاب  " "بریتانیا و ایران
 ایاالت متحده] منابعي مفید و مھم ھستند.
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یست ز و ایھ ھای مادی ، اجتماعی ، معنویسرم ر و جامعھ و نابودیكشو ود ندارد كھ روند تخریب بنیان ھایوج
و  صورت گرفتھ است آنھا و بھ دست عملھ ھای مھندسان تخریب ، بلكھ با نسخھنبوده محیطی ، یك روند طبیعی

 »د.ایران كامالً ویران خواھد ش«  پیشگویي زرتشت را بھ خاطر مي آورد كھ:

 آن و پیامدھایعباس  و بنی ابلیس بنیحكومت رئوس سیاستھای 

آیا می دانید « حسینعلی منتظری بھ خمینی درباره ظلم ھای رژیم وی بھ مردم آمده است:  ۱۷/۷/۱۳٦٥در نامھ مورخھ 
در زندانھای جمھوری اسالمی بھ نام اسالم جنایاتی شده کھ ھرگز نظیر آن در رژیم منحوس شاه نشده است؟  آیا می 

می دانید در زندان مشھد در اثر نبودن پزشک و نرسیدن بھ زندانی  دانید عده زیادی زیر شکنجھ بازجوھا مردند؟  آیا
این در اثر [ ھای دختر جوان ، بعداً ناچار شدند حدود بیست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و یا رحم ناقص کنند؟

ز ، دختری روزه دار را آیا می دانید در زندان شیرا ]تجاوزات مکرر و وحشیانھ ای بود کھ بر آنان اعمال گردیده بود.
با جرمی مختصر ، بالفاصلھ پس از افطار اعدام کردند؟  آیا می دانید در بعضی زندانھای جمھوری اسالمی ، دختران 
جوان را بھ زور تصرف کردند؟  آیا می دانید چھ بسیارند زندانیانی کھ در اثر شکنجھ ھای بی رویھ کور یا کر یا فلج یا 

آیا می دانید روحانی و «منتظری ادامھ می دھد: ». شده اند و کسی بھ داد آنان نمی رسد؟... مبتال بھ دردھای مزمن
روحانیت در نظر مردم مورد تنفر واقع شده؟  آیا می دانید در ادارات و وزارتخانھ ھا و متأسفانھ بعضی دادستانی ھا و 

س مخصوصاً با لباس پاسدار و کمیتھ زیاد شده ، مردم دادگاھھا ، رشوه بیداد می کند؟  آیا می دانید از بس دزدی و اختال
احساس امنیت مالی و جانی نمی کنند؟  آیا می دانید در خارج از کشور بیش از دو میلیون ایرانی آواره اند و بسیاری از 

ید فقر و گرانی دختران بھ فحشاء و خودفروشی افتاده اند و ایران و ایرانی را در خارج بی اعتبار کرده اند؟  آیا می دان
بیداد می کند ، حقوق و درآمد ھمان حقوق سابق ولی قیمت اجناس ده برابر یا بیست برابر شده است و در این صورت 

منتظری [»  بر فقرا چھ می گذرد؟  آیا می دانید مواد مخدر در کشور بیداد می کند و غالباً معلول فقر و بدبختی است؟...
 ]پنداشت خمینی اینھا را نمی داند!بود کھ می دل چقدر ساده 

كشاورزان كشت تریاك  «با لفظ:  ۱۳٥۸ي خمیني در سال اشاعھ مواد مخدر كھ با اجازه كشت تریاك در پیام نوروز
آغاز گردید یكي از بزرگترین خسارات ممكن را در طول سلطھ جمھوري اسالمي بھ ملت ایران وارد » كمتر بكنند

میلیون مصرف کننده دائمی مواد مخدر وجود دارد کھ اگر ھر کدام عضو  پنج حداقل زنموده است بھ طوری کھ امرو
یک خانواده چھار نفره باشند ، حدود بیست میلیون نفر درگیر معضل اعتیاد در کشور ھستند. شدت مشکالت ناشی از 

از   اکنون خیلی« مخدر:  درگیری با فرد معتاد تا بدانجاست کھ بھ گفتھ دبیرکل ستاد بھ اصطالح مبارزه با مواد
از اثرات استفاده از مواد » کنند و تقاضای دستگیری یا اعدام فرزند معتاد خود را دارند. ھا بھ ما مراجعھ می خانواده

درصد تریاك  ٤٥بر اساس جدیدترین آمار ،  مخدر صنعتی ، تجاوز بھ مادر و فرزند و قتل ھمسر و انواع جنایات است.
اشاعھ مواد مخدر و فساد اخالقي کھ براي تخدیر و ناتوان ساختن مردم و بھ ویژه جھان در ایران مصرف مي شود. 

جوانان صورت گرفتھ و اصلي ترین راه حكومت ھاي نامشروع براي تضمین استمرار سلطھ شان مي باشد از اسباب 
جتماعی نظیر سرقت و زورگیری و قتل و فحشاء می باشد و درد و رنج و ھزینھ غیر قابل اصلی بروز آسیب ھای ا

یز با قاچاقچیان پیش از رسیدن بھ قدرت ، در كتاب والیت فقیھ خود ن یخمین محاسبھ ای بر جامعھ تحمیل می نماید.
د... در نظر دارند قاچاقچیان كن ینم کھ این دولت(شاه) چگونھ فكر متعجب مي ك« نموده بود:  یمواد مخدر ھمدرد

اوپک تأسیس غیر از مسألھ  »ھروئین را اعدام کنند. این موضوع نھ تنھا خالف اسالم است. خالف انسانیت ھم ھست!
، دالیل دیگر تعویض رژیم در ایران و افزایش شدید قیمت نفت و ھمچنین عدم موافقت شاه با جنگ با عراق ،  یکی از

اکنون افتضاح اشاعھ دولتی مواد مخدر در  .استعمار برای اشاعھ گسترده مواد مخدر در ایران بودعدم ھمکاری شاه با 
موجب تأسف است کھ افرادی در نظام جمھوری « گفت:  ۸٤ایران بھ جایی رسیده است کھ یک نماینده مجلس در سال 

دولت اخیر نیز از ورود پولھاي كثیف  و وزیر كشور »اسالمی در امر قاچاق و توزیع مواد مخدر بھ فعالیت مشغولند.
آیا قابل باور است کھ نظام جمھوری اسالمی با تمامی قابلیت ھای اطالعاتی و مواد مخدر بھ انتخابات ھا سخن گفت. 

امنیتی اش ، قادر بھ رفع معضل مواد مخدر نباشد در حالی کھ کشورھایی چون مالزی ، امارات متحده عربی و 
رفع نیاز روزانھ تداركات و چھ نھادي مسئولیت  تھ اند در این زمینھ بسیار موفق عمل کنند؟عربستان سعودی توانس

در مقایسھ با سایر كشورھا ، مواد كشور را بر عھده دارد؟ ضمناً باید اضافھ كرد كھ  و الكل در مواد مخدر چندین تني
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جوانان ایران بھ طور سیستماتیک با جنگ ، خمیني چند نسل از  .مخدر در ایران با ارزان ترین قیمت عرضھ مي گردد
خمینی از بدو پیروزی  ) و سپس با فقر و بیکاری و اعتیاد نابود کرد.٦۷و  ٦۱، ٦۰اعدام و زندان (کشتارھای سال 

سیاست رشد سریع جمعیت را در دستور کار  انقالبش ، با توھم تشکیل ارتش بیست میلیونی برای تسخیر جھان(!)
کھ این موالید در حال رشد و ورود بھ جامعھ بودند، وی و اعوانش  ۸۰و  ۷۰و  ٦۰ر طول دھھ ھای قرار داد ، اما د

در حال بر باد دادن ثروتھای کشور با جنگ و غارت و سوء مدیریت و... بودند بھ طوری کھ اکنون این نسل ھای 
موجود ، نرخ رشد جمعیت کشور بھ  اکنون نیز با شرایط اقتصادی سوختھ در فقر مانده اند و یک کشور ورشکستھ...

شدت پائین آمده است بھ طوری کھ امروز اعوان و وارثان خمینی از پیری جمعیت و انقراض نسل ایرانیان در دھھ ھای 
امکانات موجود کشور ، با چشم آتی ابراز نگرانی نموده و خواھان دو برابر شدن جمعیت ھستند! این در حالیست کھ 

جمعیت زیاد ، بھ زحمت پاسخگوی سی میلیون نفر است. تغییرات اقلیمی  خشکسالی وو کم آبی پوشی از معضل بزرگ 
نتیجھ انفجار جمعیت ، و عقل سلیم بر صحت این فرمول گواھی می دھد.  + امکانات محدود= ناھنجاری، فساد و تباھی

امروز خود را در کمبود امکانات اولیھ ،  آغاز گردید» اَسالم سرباز می خواھد« کھ با گفتھ خمینی مبنی بر  ٦۰دھھ 
زندگی برای جوانان و افزایش سرسام آور قیمت مسکن در کالنشھرھای ایران و افزایش تزاحم در جامعھ و بحران 

مروز یازده میلیون زاغھ ابوده است.  از فرامین مستقیم ابلیسکھ  و كامالً معلوم است آسیب ھای اجتماعی نشان داده
توسط رژیم با ماھواره و سكس و  زندگي مي كنند كھ شمار قابل توجھي از ایشانحومھ شھرھاي بزرگ در  نشین

و  الكل ، مواد مخدر ،سكس"سازد كھ  خاطرنشان می[ .مشغول نگاه داشتھ شده اندو الكل مواد مخدر 
 مردم بھ ضعف كشیدن و سلطھ پذیر نمودني فاسد براي حكومتھا اصلي ھايابزاراز جملھ  "موسیقی

 Gem tvچون  ی كھ توسط شبكھ ھاي ماھواره ایاخالق ھايفساد القايد كھ باید افزو مي باشد.
ریشھ زني ملت ایران  در جامعھ و ریختن زبالھ فكری براي صورت می گیرد یك برنامھ استعماری

ملل صد سال پیش بھ مكیدن خون كھ از چند استعمارگران غربی .شود كھ باید بسیار جدی تلقی است
ھاي فكر خود انواع طرح ھاي سیاسی ، اقتصادی  ضعیف مشغول ھستند براي تداوم سلطھ ، در اتاق

براي كاھش ھزینھ ھاي نھند. آنھا از حدود یكصد سال پیش   و فرھنگی را طراحی و بھ اجرا می
آوردند ، بدین شیوه كھ در مناطق ھدف ،  و بھ استعمار نھان رویاستعمار آشكار را كنار نھاده ، خود

رت رسانده و بھ آنھا دستور كار می دھند. ھرگاه رژیمی با آنھا عوامل محلي وفادار بھ خود را بھ قد
و در صورت ۱٦۱دیگر جایگزین مي سازند داد آن را سرنگون كرده و با رژیمینشان  سر ناسازگاری

  ]شوند. بھ گزینھ جنگ نیز متوسل می براي این كار لزوم

در اواخر سرمایھ کشور در دھھ اول انقالب صرف جنگ جھانگشایانھ بی حاصل شد بھ طوری کھ رفسنجانی  عمده
و انتقال قدرت از  با مرگ خمینینیز در دھھ دوم گفت کھ دیگر قادر بھ تأمین بند پوتین رزمندگان ھم نیستیم. جنگ 

بریز و بپاش و اسراف منابع و استقراض خارجی و اِعمال سیاست دیکتھ شده نھادھای  "عباس بنی"بھ  "ابلیس بنی"
و متعاقب آن تورم افسارگسیختھ صورت گرفت و در دھھ  "تعدیل اقتصادی"اقتصادی غرب (بانک جھانی) تحت عنوان 

ارانھ سوخت و حامل حذف ی"بانک جھانی مبنی بر و اجراي نسخھ دیگر  "پدیده وحشت انگیز احمدی نژاد"سوم نیز 
و نتیجتاً نابودی کامل کشاورزی و تعطیلی تولید و ورشکستگی کارخانجات و  "ھای انرژی و آزادسازی قیمت ھا

بیکاری کارگران و... . آیا در این تردیدی وجود دارد کھ جمھوری اسالمی یک دستورالعمل دقیق استعماری را برای 
اینھا مأموریت دارند ایران را بھ «  گفت: دقیقدکتر شاپور بختیار چھ شادروان   تخریب ایران بھ اجرا نھاده است؟

سوی نابودی ببرند... آنچھ امروز در ایران جریان دارد را تاریخ بھ عنوان فتنھ ثبت خواھد کرد... اما من اطمینان دارم 
ملیت و نیز لگدکوب کردن سال  ۳۷ز از آن رو كھ پس ا  »کھ ایران از این بالی بزرگ نیز سربلند بیرون خواھد آمد.

بھ شعارھایي چون "احیاي امروز غارت و تخریب بھ نام "اسالم" ، این سرمایھ در نظر مردم تھ كشیده است، 
ورشكستھ كھ در صورت محاصره دریایي ، قادر بھ  یك نظامبراي  یي(!)آورده اند! چھ رؤیاھا ي پارس" رویامپراتور

عدم حمایت از شاه را اعالم در گوادلوپ نشستند ورسماً   ۵۷ل چنانكھ رھبران انگلستان ، آمریكا و فرانسھ در سا - ۱٦۱
 .كردند
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 جز با كھ ابلیس بھ بار آورده است یین تخریبچن متصور نیست كھاداره مملكت حتي براي ده روز نمي باشد!  
پذیرش قطعنامھ کھ ضربھ  خمیني پس از     كھ البتھ ایرانیان بدان وعده داده شده اند. قابل جبران باشد ، "معجزه"

کھ موجب نگرانی شدید  "فروغ جاویدان"و خشم از اقدام مجاھدین خلق در عملیات ی الوھیت او بود ادعاسنگینی بر 
با صدورحکم اعدام حداقل سھ ھزار و ھفتصد تن از جوانان زندانی کھ غالباً مدت  ٦۷،  در تابستان وی شده بود 

داد. عوامل رژیم وي این محکومیتشان سر رسیده بود و در انتظار آزاد شدن بودند ، خشم و کینھ خود را اندكي تسكین 
جوانان را در عرض دو ھفتھ حلق آویز نموده و اجساد آنان را نیز با کامیون بھ گورھای جمعی در خاوران انتقال دادند. 

رخ داد و پس از آن بود کھ  ۱۳٦۰بزرگترین کشتار از جوانان و نوجوانان ایرانی در تابستان باید خاطرنشان ساخت کھ 
در تاریخ سی ام خرداد ، در یک حرکت اعتراضی  صدھا ھزار نفر را بھ خیابان آورد. میزان  سازمان مجاھدین خلق

ت بادآورده بودند از آن حكومدست رفتن کشتھ شدگان در آن روز مشخص نیست ، اما سران رژیم کھ دچار نگرانی از 
طوری کھ مأموران امنیتی بھ مدارس روز شروع بھ دستگیری ھا و اعدام ھای وسیع کردند کھ تا ماھھا ادامھ یافت بھ 

مراجعھ می کردند و نوجوانانی کھ سابقھ کوچکترین فعالیتی بھ نفع گروھھای سیاسی مخالف را داشتند دستگیر کرده و 
کھ از عمل شنیع لواط در تلویزیون با عنوان "بحث شیرین" یاد می  تحویل محمدی گیالنی (رئیس وقت دادگاه انقالب

الجوردی (سر شکنجھ گر اوین) می دادند و رادیو ھر روز اسامی برخی از اعدام شدگان را کھ در ) و اسدا... کرد!
 در عرض چھارده ماه ، بیست ھزار تن اعدام شدند. تنھا سالھ نیز وجود داشتند اعالم می کرد. ۱۲میان آنھا دختران 

  ۱٦۲ كم اعدام كردیم! : ما باید استغفار كنیم از اینكھد كھ خمیني در انتھا گفتناگفتھ نمان

 

 پس از ترور توسط دو تن از فرزندان قربانیانش الجوردی

تجاوز بھ دختران یکی از جنایات وحشیانھ ای کھ الجوردی و شکنجھ گران ھمراھش در دھھ شصت انجام میدادند  - ۱٦۲
بود کھ می گفتند در استفتایی کھ از خمینی داشتھ اند وی گفتھ است: از آنجا کھ دختران  باکره زندانی سیاسی قبل از اعدام

قرار گرفتھ اند  باکره ممکن است مورد شفاعت حضرت زھرا قرار گرفتھ و بھ بھشت بروند ، چون در مقابل ولی فقیھ
تجاوز بھ آنھا مستحب است ، و گاھی این تجاوز را با عنوان صیغھ قبل از اعدام انجام می دادند و با وقاحت با شیرینی 

دختر شما قبل از اعدام عروس من « گفتند:  بھ خانھ دختران اعدامی می رفتند و بھ خانواده ھای این زندانیان سیاسی می
گفتھ می شود کھ مصباح یزدی نیز رسماً فتوا داده است کھ:  » مبلغی(ناچیز) مھریھ اوست. بوده و این ھم شیرینی و

تجاوز جنسی بھ دختران و زنان و مردان زندانی توسط بازجویان ، اجر فراوانی داشتھ و بنا بر شرایط مختلف ، ثوابی 
یکی از مھره ھای مھم  ي اسرائیلياین روحاني نما معادل زیارت کربال ، عمره یا حج مقبول بر آن مترتب است!

استعمار در ایران است کھ در تیشھ زنی بھ ریشھ تشیع از ھیچ تالشی فروگذار نکرده و تا کنون چندین ھزار آخوند مرتد 
پرورش داده است. پوشیده نیست کھ حمایت او از احمدی نژاد بود کھ وی را بھ شھرداری تھران و سپس پست ریاست 

مردی با کاپشن "ا با این ھمھ شبکھ بی بی سی در مستند خود راجع بھ احمدی نژاد با عنوان جمھوری رساند ، ام
در شرح صعود احمدی نژاد از پلکان قدرت کوچکترین اشاره ای بھ نام و نقش مصباح یزدی نکرده و از   "بھاری

[بخوانید تخریبگران!] مستقیماً بھ ریاست جمھوری جھیده و نقش مھره خود را  "ائتالف آبادگران"ورود احمدی نژاد بھ 
باید خاطرنشان ساخت کھ جناح مصباح و جناح رفسنجانی ھر دو کامالً ھمسو با منویات استعمار  پوشیده می دارد!

در  استعمار غرب ری اسالمی امروز باند) اما جناح رھبری جمھوھستنرقابت در حرکت می کنند (ھر چند کھ با ھم 
 تضاد منافع می باشد.
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 متن فرمان خمینی درباره زندانیان سیاسی

از آنجا کھ منافقین خائن بھ ھیچ وجھ بھ اسالم معتقد نبوده و ھر چھ می گویند از روی حیلھ و نفاق آنھاست... کسانی « 
نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم بھ اعدام می باشند و  موضعسر کھ در زندانھای سراسر کشور بر 

تشخیص موضوع نیز در تھران با رأی اکثریت آقایان حجت االسالم نیری(قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی(دادستان 
ت اسالم در برابر تھران) و نماینده ای از وزارت اطالعات می باشد... رحم بر محاربین ساده اندیشی است. قاطعی

از اصول تردید ناپذیر نظام اسالمی است. امیدوارم با خشم و کینھ انقالبی خود نسبت بھ دشمنان اسالم ،  (!)دشمنان خدا
آقایانی کھ تشخیص موضوع بھ عھده آنان است وسوسھ و شک و تردید نکنند  .رضایت خداوند متعال(!) را جلب نمایید

در پشت این حکم ، احمد خمینی از سوی رئیس قوه قضائیھ چند سؤال برای ». باشند... و سعی کنند اشداء علی الکفار
خمینی مکتوب می دارد و از جملھ می نویسد:  آیا منافقینی کھ محکوم بھ زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان را 

خمینی با بی حوصلگی  زیر آن می  ھم کشیده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشند محکوم بھ اعدام می باشند؟  و
در  سریعاً دشمنان اسالم را نابود کنید(!)ھرکس در ھر مرحلھ اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. « نویسد:  

منتظری در ». مورد رسیدگی بھ وضع پرونده ھا ، در ھر صورت کھ حکم سریع تر انجام گردد ھمان مورد نظر است
برای رفع مسئولیت شرعی از « بھ روند اجرای احکام در زندانھا بھ خمینی می نویسد: در اعتراض  ۱۳/٥/٦۷تاریخ 

خود بھ عرض می رسانم سھ روز قبل قاضی شرع یکی از استانھای کشور کھ مرد مورد اعتمادی می باشد با ناراحتی 
انیان برای تشخیص اینکھ از نحوه اجرای حکم حضرتعالی بھ قم آمده بود و می گفت: مسئول اطالعات از یکی از زند

است یا نھ پرسید: تو حاضری سازمان منافقین را محکوم کنی؟ گفت: آری. پرسید: حاضری مصاحبھ کنی؟  سر موضع
گفت: آری. پرسید: حاضری برای جنگ عراق بھ جبھھ بروی؟ گفت: آری. پرسید: حاضری روی مین بروی؟ گفت: 

ز مِن تازه مسلمان نباید تا این حد انتظار داشت. گفت: معلوم می شود مگر ھمھ مردم حاضرند روی مین بروند وانگھی ا
را انجام داد. این قاضی شرع می گفت من ھرچھ اصرار کردم  سر موضعتو ھنوز سر موضع ھستی ، و با او معاملھ 

یگران عمالً پس مالک اتفاق آراء باشد نھ اکثریت ، پذیرفتھ نشد و نقش اساسی را ھمھ جا مسئول اطالعات دارد و د
تحت تأثیر می باشند. حضرتعالی مالحظھ فرمایید کھ چھ کسانی با چھ دیدی مسئول اجرای فرمان مھم حضرتعالی کھ بھ 

البتھ اگر آقای منتظرِی ساده دل، در متن فرمان خمینی دقت بیشتری مبذول »  دماء ھزاران نفر مربوط است می باشند.
 العات ، کامالً مطابق فرمان امامش عمل کرده است.می داشت در می یافت کھ این مسئول اط

 

فرمان خمینی مبنی بر اعدام گروھِی زندانیان سیاسی کھ توسط آیت ا... منتظری منتشر گردید. منتظری می نویسد: بھ 
مانده مصطفی پورمحمدی گفتم شما این اعدام ھا را در ماه محرم انجام می دھید؟  و او پاسخ داد: فقط ھفتصد نفر دیگر 

 اند کھ اگر اجازه دھید دیگر تمام می شود!
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   ...من بالد االفرنج الی خراسانرأس الشیطان  فیَطلَعُ 

چرا از میان تعداد زیاد از افرادی کھ در روز ورود خمینی بھ ایران ھمراه وی بودند ، خلبان فرانسوی باید دست او را 
    بگیرد و او را بھ پائین ھمراھی کند؟ شول التور ، خبرنگار آلمانی کھ در آن روز در فرودگاه حاضر بود می گوید: 

ت بدین وسیلھ بھ سران ارتش پیام دھد کھ وی در پناه قدرت ھای غربی خمینی کھ نگران واکنش ارتش بود می خواس« 
  »قرار دارد.

 

 ملیجك امام -»!شھادت می دھم کھ امام جز آسایش ملت ھیچ دغدغھ ای نداشتند!!« 

 

 "ضحاک ماردوش"ماجرای 

 تو این را دروغ و فسانھ مدان            بھ یک سان َرِوشِن زمانھ مدان                                  

 دگر با رِه رمز معنی برد   از او ھر چھ اندر خورد با خرد                                        

این کتاب جزو  اما بھ رشتھ تحریر درآوردرا  ماجرای "ضحاک ماردوش"مرحوم سعیدی سیرجانی در اوایل دھھ ھفتاد 
مرحوم سیرجانی در مقدمھ  توسط سعید امامی بھ قتل رسید.سرانجام ی بھ زندان افتاد و وکتب ممنوعھ قرار گرفتھ و 

کتابش می نویسد: ایرانیان در دوران سلطھ بنی امیھ ، از عمال فرومایھ و بی فرھنگ آنان تحقیر و تجاوز فراوان دیده 
د. تعصب نژادی فرزندان ابوسفیان ، ملت آزاده و نژاده ایران را بھ عکس العمل واداشتھ است. گروھی بر اثر خشم و ان

نفرت ، با ھمھ مظاھر عرب بھ دشمنی برخاستھ اند و با قضاوتی زاییده غضب ، دین مقدس اسالم را نیز متعلق بھ 
نیز حساب دین جھانی اسالم و رسالت پیغامبر گرامی را از  عربان شمرده و کمر بھ محو آن بستھ اند. و گروھی دیگر

قوم عرب جدا کرده و در عین اعتقاد بھ شریعت اسالم و حقانیتش ، بھ نبرد با نفوذ سیطره جویانھ اعراب برخاستھ اند... 
ن ، کھ فضیلت را در مقابل این مکتب تعصب آلوِد (عمریان و امویان)، تفکر آل علی قرار دارد و شیعیان و دوستدارانشا

منحصر بھ تقوا می دانند و ایرانی و تازی در نظرشان یکسانند. پیداست کھ از این دو شیوه تفکر ، کدامین مورد پسند 
ایرانیان قرار می گیرد و ملت ایران زیر کدامین َعلَم گرد می آیند تا ریشھ این نژادپرستی منحوس را از جھان اسالم 
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ومسلم و انتقال حکومت از بنی امیھ و بنی مروان بھ خاندان عباسی حاصل برخورد این دو شیوه براندازند. داستان قیام اب
تفکر است و شکوه خالفت عباسی در دوران ھارون و مأمون ، نتیجھ مستقیم دخالت ایرانیان آزاده در حکومت بغداد... 

م شده سرداران ایرانی بھ حکومت رسیده کھ گرچھ با دست قل–امیر نصر (سامانی) برای نجات از سلطھ خلفای عباسی 
قد علم می کند و با فاطمیان مصر پیغامی رد و بدل... و حاصل  -اند اما بھ حکم تعصب جاھلی از ایرانیان نفرت دارند

این طرز حکومت و این آزادی اندیشھ و بیان ، ھجوم متفکران است بدان سرزمین و رواج مجالس بحث علمی و فلسفی 
چونین حال و ھوایی است کھ از یک سو داعیان خلفای فاطمی مصر راھی سرزمین خراسان می شوند و  و فقھی... در

از گوشھ ای دیگر شیعیان اھل بیت مردم را بھ خردگرایی و اجتھاد می خوانند و از سویی دیگر قرمطیان و معتزلھ 
عطش ملت ایران برای یافتن حقیقت بازار مجال بحث و تحقیق پیدا می کنند و از برکت آزادمنشی امیر نصر سامانی و 

بحث ھای علمی و عقیدتی گرم می شود... مسلمانان واقعی از این رواج بحث و مناظره شور و حالی دارند کھ می دانند 
دیانتشان بر حق است و ھیچ عقیده حقی از ظھور معارضان و سؤالگران پروایی ندارد. چھ بھتر کھ مباحث مدعیان 

اھل شک و تحقیق را مجاب کنند و ایمان خالیق با  -و نھ چماق تکفیر و تحکم –ان با دالیل عقلی مطرح شود و این
شنیدن شرح مناظرات اصحاب مذاھب قوی تر گردد. مگر روزگاری کھ در دربار مأمون عباسی مجالس مناظره تشکیل 

و آزادی با فرزند گرامی پیغامبر اسالم می شد و اسقف ھای عیسوی و َکھَنھ یھود و اصحاب ادیان مختلف در اوج امنیت 
حضرت علی بن موسی الرضا بھ بحث می نشستند و بی ھیچ ترس تکفیر و تعزیری دیانت اسالم و احکام شریعتش را 
مورد سؤال و ایراد قرار می دادند و پاسخ می شنیدند ، ایمان اھالی بغداد و خراسان متزلزل شد کھ اکنون مردم سمرقند 

 ھیچ مکتب حقی از سؤال و اعتراض مخالفان پروایی نداشتھ است.رح مباحث دینی واھمھ داشتھ باشند. و بخارا از ط
اما بھ خاطر داشتھ باشیم کھ از عھد پیغامبر گرامی سیصد سال فاصلھ گرفتھ ایم و قرنھاست کھ جماعتی ریاست طلب 

پیغامبر ، فرزندان گرامی اش را یا در برھوت کربال در پناه نام اسالم بر مسند قدرت نشستھ اند و با عنوان جانشینی 
دستگاه خالفت عباسی کھ چند صباحی از برکت  بھ خاک و خون کشیده اند یا در سیاھچال ھای بغداد بھ ُکند و زنجیر...

وجود فرخنده علی بن موسی الرضا و با کوشش ایرانیان بھ آزادگی رو کرده بود ، اینک بھ عصبیت عربی بازگشتھ 
ت و با نفوذ غالمان بی فرھنگ تورانی (ترکمان) می خواھد با خشونت و توطئھ و سرکوب ، قلمرو اسالم را تبدیل بھ اس

دیار مردگان کند و ریشھ ھر فکر و بحث و استداللی را در ذھن مردم بخشکاند تا از برکت جھل مرکب ، امتی مطیع و 
بی خبری مردم از حیثیت انسانی خویش ، ھ سرکوبگری است. فرمان پذیر داشتھ باشد و این خاصیت ھر نظام خودکام

ضامن دوام حکومت فساد است و چون و چرای اھل تفکر ، آفت قدرتھای نامشروع. بھ ھمین دلیل ھمھ قدرتمندان 
مردم فریب از ھر ذھن پرسشگری نفرت دارند و با ھمھ نیروی جھنمی شان بھ جنگ آدمیزاده ای بر می خیزند کھ 

مال فسادانگیزشان را زیر سؤال برد و فرومایگانی کھ با سودای کسب مال و منصبی زیر َعلَم جبار ستمگر بخواھد اع
سینھ می زنند با ھر چماقی کھ بھ دستشان آید بر فرقی می کوبند کھ با سؤالی سنجیده در برابرشان قرار گیرد. این بھ 

مردم مجال بحث و تفکر دھند زیرا می دانند اگر خالیق با نام اسالم بر مسند نشستگان با ھیچ قیمتی نمی خواھند بھ 
روح اسالم آشنا شوند و واقعیت تعالیم این شریعت گرامی را دریابند ، ارکان قدرت ایشان متزلزل خواھد شد و دیگر 

ضور و بھ ھمین دلیل است کھ دستگاه خالفت بغداد ح نخواھند توانست بھ نام شریعت مردم را در ذلت نگھ دارند...
مبلغان شیعی مذھب را در قلمرو سامانیان مخالف مصالح خود می بیند و احساس خطر می کند و ناگھان ترکان آن سوی 
جیحون درد دینشان می گیرد و سرداران میخواره شاھدبازی کھ در بخارا گرد آمده اند برای نجات مذھب سنت و 

بھ کودتا می زنند. آنھا نصربن احمد را از تخت شاھی فرو جماعت از ھجوم رافضیان و بد مذھبان و بدعتگذاران دست 
می کشند و با فریاد وا اسالما بھ جان مردم بخارا و دیگر والیات خراسان می افتند... این موج ترور و وحشت در سال 

راسان از بخارا شروع شد و سرتاسر خراسان را فرا گرفت و بھ خاطر داشتھ باشیم کھ طوس ھم از اعاظم بالد خ ۳۲۸
است و فردوسی شیعھ شیعھ زاده مقارن ھمین سالھای ھجوم ترکان و کشتار شیعیان ، قدم بھ عرصھ ھستی نھاده است... 
در چونین دوران تاریک لبریز از تعصب و خفقانی کھ ترکاِن بھ قدرت رسیده از یک سو شرافت ملی ایرانیان را پامال 

وه تفکر و بحث و تعقلی پرداختھ اند... وظیفھ ملی و مذھبی ایرانی نژاده ستم کرده اند و از دیگر سو بھ جنگ با ھر جل
دھقان زاده ای کھ دوستدار اھل بیت است و معتقد بھ توافق شرع و عقل و آزرده از تجاوز تورانیان بھ قدرت رسیده و 

یاد ایران باستان  بیزار از تعصبات نژادی "چنین دیوخو اھرمن چھرگان" چیست؟ در ھمچو استبداد سخت سیاھی بھ
افتادن و با نظم شاھنامھ نسل جوان ایرانی را با سوابقش آشنا کردن... و ایرانیان را متوجھ انحطاط نسل و آشفتگی 
اوضاع روزگارشان کردن ، جز مبارزه با سلطھ ترکان و عربان ھدفی می تواند داشتھ باشد؟... شاھنامھ فردوسی 
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تناق تحمل ناپذیری کھ با دست عربان و ترکان در نیمھ قرن چھارم بر سرزمین محصول دوران سیاه استبداد است و اخ
خراسان سایھ افکنده است. امثال فردوسی بھ جای آن کھ با مظاھر بدبختی ملتھا بھ ستیزه برخیزند ، با مالیمتی رندانھ بھ 

را در بر گرفتھ است رخنھ ای کنند آگاھی و بیداری توده ھا می پردازند و می کوشند در حصار جھل و غفلتی کھ جامعھ 
و می دانند با ھر خراشی کھ در این حجاب نکبت خیز ایجاد کنند خشتی از پای بست کاخ ستم بیرون کشیده اند... 
فردوسی بعد از سرودن شاھنامھ بھ جرم دوستاری خاندان پیغامبر مورد غضب محمود غزنوی قرار گرفت و از خان و 

در اوج افسردگی و تنگدستی و شکستھ حالی در روستای طبران درگذشت و جنازه اش را مان آواره گشت. روزی کھ 
تشییع کنندگان از دروازه رزان بیرون می بردند تا در گورستان عمومی بھ خاک سپارند ، واعظ  -البتھ معدود –عده 

او در گورستان مسلمانان تعصب کرد و گفت: من رھا نکنم تا جنازه «سرشناش و فقیھ گرامی طبران بھ قول نظامی 
    »برند کھ او رافضی (شیعھ) بود...

 خـاك پـاي وصـــــيّ  هستاینـــــد       اھــــل بیــــت نبـّي             همنم بنـــــد                             

 برانگیختـــــھ مـوج ازو تنـــــدبـادحكیــم این جھــان را چــو دریا نھاد                                         

 ھمـــــھ بادبـانــــھا بــرافراختـــھ   چو ھفتـــاد كشتي بـرو ساختــــــھ                                        

 بیاراستـــھ ھمچــو چشــم خـروس    یكي پھــن كشتـــي بسان عــروس                                       

 ھمـان اھــــــل بیــت نبّي و ولـيّ     محّمـــــد بدو انــدرون با علـــــي                                        

 اگر چــشم داري بھ دیــگرســــراي              بھ نزد نبّي و علـي گیـــــر جـــاي                           

 چنین است و این دین و راه من است     آیـــد گنـــاه مـن است         بدگَرت زین                            

 چنـان دان كھ خـاك پــي حیـــدرم           بریـن زادم و ھم بر این بگــــــذرم                             

 دشمــن اندر  جھان خـود دلست تو  را     بھ راه خطـــا مایل اسـت        دلـــت گــر                           

 كھ یـــزدان بھ آتـش بسـوزد تنــش       نبـاشد جــز از بي پـــدر دشمنــش                                   

 زو زارتـر در جھـــان زار كیــستا    ھ در جانش بغض علیست        ھر آنكس ك                         

 نگــــر تا نــداري بھ بـازي جھــان              نھ بـرگردي از نیــك پي ھمرھـان                          

 [شاھنامھ فردوسی]   ھمـانا كرانــــــــش ندانـم ھمـي     ازین ُدر سخــــــن چند رانم ھمـي                                     

ماجرای ضحاک با توصیف پادشاھی جمشید آغاز می شود کھ در دوره حکومتش ، کشور بھ پیشرفت و مردم بھ رفاه 
 غرور سلطنت كار جمشید را بھ تكلف و تجمل مي كشاند و عاقبت:قابل توجھی می رسند. اما 

 تي جز از خویشتن را ندیدبھ گی            یكایك بھ تخت مھي بنگرید                                      

 ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس          ز كّشي سر شاه یزدان شناس                                     

 چھ مایھ سخن پیشایشان براند       گرانمایگان را ز لشگر بخواند                                      

 كھ جز خویشتن را ندانم جھان       گفت با سالخورده مھان          چنین                               

 چو من نامور تخت شاھي ندید      ھنر در جھان از من آمد پدید                                         

 چنان است گیتي كجا خواستم      جھان را بھ خوبي من آراستم                                         
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 ھمان پوشش و كامتان از من است     خور و خواب و آرامتان از من است                                

 كھ گوید كھ جز من كسي پادشاست؟          بزرگي و دیھیم شاھي مراست                                   

 بگشت و جھان شد پر از گفت و گو      گفتھ شد فّر یزدان از او         چو این                             

 شكست اندر آورد و برگشت كار      ھنر چون بپیوست با كردگار                                        

 كھ خسرو شدي بندگي را بكوش    چھ گفت آن سخنگوي با ترس و ھوش                               

 بھ دلش اندر آید ز ھر سو ھراس      بھ یزدان ھر آنكس كھ شد ناسپاس                                  

 ھمي كاست آن فّر گیتي فروز     بھ جمشید بر تیره گون گشت روز                                  

ردم رو بھ ضحاک می کنند کھ فردی تن پرور و با فاصلھ افتادن بین مردم و جمشید و دلگیر شدن بزرگان قوم از او ، م
 تھ و بر جای وی بر تخت نشستھ است: گناھکار است کھ بھ وسوسھ ابلیس پدرش مرداس شاه را کش

 بھ خون پدر گشت ھمداستان              ز دانا شنیدستم این داستان                                  

 ھ فرزند بد گر شود نّره شیر             بھ خون پدر ھم نباشد دلیرك                                 

 مگر در نھانش سخن دیگرست            پژوھنده را راز با مادر است!                                

 كرد...ن مھابت ، ملت ایران را گرفتار بالیي بدا و امان از مادر ھوسباره اي كھ با لغزش ضحاك آفریِن خود

 از آن پس بر آمد از ایران خروش           پدید آمد از ھر سویی جنگ و جوش                               

 سیھ گشت رخشنده روز سپید                 گسستند پیوند با جّمشید                               

 بھ کّژی گرایید و نابخردی                       برو تیره شد فّره ایزدی                                

 یکایک بیامد از ایران سپاه                   سوی تازیان برگرفتند راه                               

 شنیدند کانجا یکی مھترست                    پر از ھول، شاه اژدھا پیکرست                              

 سواران ایران ھمھ شاه جوی                  نھادند یکسر بھ ضحاک روی                              

رعایای قلمرو جمشید وصف مرداس خداترس مھربان را شنیده اند و بدین گمان کھ فرزندش ھم کسی چون پدر است،  
حاک تمام شده و اژدھای خونخواری کار ابلیس با ضاز ھول حلیم عدالت در دیگ جوشان قساوت سرنگون می شوند... 

برای سیھ روزی ایران و ایرانیان پرورش داده است ، اما با ملت ایران کارھا دارد. الزمھ طبیعت ابلیس فریب خلق 
است و بستن چشم حقایق بین و ربودن عقل عاقبت اندیش ملت ھا. بعید است موجود فتنھ انگیزی کھ بدان مھارت و 

... مردم را ۱٦۳ام خود کشانده و با بوسھ ارادتی ، دو مار سیاه بی آرام روی شانھ ھایش کاشتھدقت جوان تازی را بھ د
بھ حال خود گذارد تا با فکری دور از ھیجان و تأملی کافی بھ انتخاب پیشوا پردازند. چھ معلوم کھ این فریب گر کھنھ 

توجھ مردم بھ ضحاک تازی بھ عنوان رھبری کار در شوراندن ایرانیان سھمی نداشتھ است و از آن باالتر در جلب 
 نجات بخش و فرمانروایی پاکدل.

 بھ شاھی بر او آفرین خواندند                 ِورا شاه ایران زمین خواندند                              

 .ھستند "ھیوال"مارھای گرسنھ نماد سادیسم  این - ۱٦۳
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ر شگفتی و ضحاک کھ بھ حکم وعده ابلیس در انتظار ھمچو لحظھ ای دقیقھ شماری ھا کرده است ، بی اندک اظھا
اما جلوس ضحاک بر تخت شاھنشاھی ایران شوم است و آثار نحوستش از  شوقی، دعوت سران سپاه را می پذیرد...

نخستین لحظات ھویدا... تازی خونخوار نھ ملت ایران را الیق حضور در مراسمی می داند و نھ برای فرھیختگان و 
طبھ ای بخواند و اعالم برنامھ ای کند و مشورت و تأییدی بزرگان کشور ارج و بھایی قائل است تا در حضورشان خ

ھمھ قدرتش و حق دارد؛ کھ تکیھ گاھش نھ مردم است و نھ بیعت سران ملت. او سرچشمھ را دریافتھ است؛ طلبد 
و ھمھ را با شور و منبعث از عنایت مرشد کھنھ کار صاحب تدبیری است کھ با یک اشاره چشم خرد خالیق را می بندد 

باری ضحاک بر تخت شاھنشاھی ایران می نشیند و با جلوس منحوس   ی تعجب انگیز ھوادار جان نثار او می کند.شوق
 او ھمھ کارھا وارونھ می گردد:

 نھان گشت کردار فرزانگان                پراکنده شد کام دیوانگان                                    

 ارجمند         نھان راستی ، آشکارا گزند ۱٦٤ھنر خوار شد ، جاُدوی    

 شده بر بدی دست دیوان دراز              بھ نیکی نبودی سخن جز بھ راز        

 جمشید كھ نماد ناموس ایرانیان ھستند را مورد تعرض قرار مي دھد: خواھرضحاك جنایتكار دو 

 ّمشید                  برون آوریدند لرزان چو بیددو پاكیزه از خانھ ج                                     

 كھ جمشید را ھر دو خواھر بُدند           سر بانوان را چو افسر بُدند                                   

 ز پوشیده رویان یكي شھرناز               دگر پاكدامن بھ نام ارنواز                                   

 بھ ایوان ضحاك بردندشان                  بدان اژدھاوش  سپردندشان                                   

 ضحاک با سحر و جادوی بزرگ ، مردم را مطیع خود ساختھ و بھ خدمت می گیرد:

 جھاندار ضحاک با تاج و گاه            میان بستھ فرمان او را سپاه                                  

 چو خواھد ز ھر کشوری صد ھزار      کمر بستھ او را کند کارزار                               

وانان را از کاسھ سرشان بیرون ضحاک با تصرف گنج و سپاه جمشیدی ، کمر بھ کین ایرانیان بستھ است. مغز ج
کشیده و ریشھ تعقل و تفکر را خشکانده است. با کشتار آزادگان ، قلمرو پر جنب و جوش جمشیدی را بھ قبرستان 
سرد و خاموشی مبدل کرده است. با کشتن گاو برمایھ و خشکاندن مرغزار و در ھم کوفتن خانھ ھا بھ جنگ سنت و 

بحگاه  دژخیمان گوش بھ فرمانش جوانان معصوم را از آغوش خانواده بیرون می فرھنگ ایران رفتھ است... ھر ص
کشند و در برابر چشمان حیرت زده پدران و مادران سر می برند تا مغزشان را خوراک ماران ملوکانھ کنند. عالوه بر 

و در ھم کوفتن روح صراحت این ، بدترین اراذل را بر جان و مال خالیق مسلط کرده است و با پراکندن کام دیوانگان 
و شجاعت و درستی ، ملتی را در لجنزار دروغ و فریب و فساد فرو برده و ھر جا نشانی از آزادگی و مناعت احساس 
کرده ، دیوزادگان تبھکارش را بھ سرکوبی و کشتار فرستاده است و مردم در مقابل این ھمھ بیداد جنون آمیز ، نھ 

بر نداشتھ اند و بھ روایت فرانک ھمھ لشگریانی کھ از ھمین آب و خاکند و از ھمین  فریاد اعتراض کھ نالھ شکایتی
مردم ستم رسیده ، ھنوز کمربستھ فرمان اویند و با یک اشارتش از ھر گوشھ مملکت ھزارھا فدایی جانباز بھ 

زنده نام بلند آوازه چونین حالتی جز افسون شدن خالیق نامی دارد؟ و صفتی جز جادوگر برا حمایتش بر می خیزند.

 جادوگری - ۱٦٤
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ضحاک است؟ جز با افسون جادوگرانھ می توان ملتی را بھ خاک و خون کشید و ھمچنان محبوب قربانیان خود بود؟... 
در این انبوه مسحوران و افسون شدگان ، کسانی کھ متوجھ جنایات ضحاکند و وخامت حکومت نکبت بارش ، بسیار 

نی حکومت ظلم و خونریزی و چپاول ضحاک جادوپرست ، کاوه آھنگر و و سرانجام پس از گذشت مدت طوالاندکند. 
اسطوره كاوه و ضحاك بر اساس اخبار غیبي از  فریدون قیام کرده و سرانجام ایرانیان از شر ضحاک نجات می یابند.

  تحقق است.در حال  و حقیقت آن در دوره معاصر ایران آخرالزمان تصویرشده

 شود ناسزا ، شاِه گردن فراز        چو روز اندر آید ، بروز دراز                                            

 نھ گوھر، نھ افسر، نھ بر سر درفش     نھ تخت و نھ تاج و نھ زرینھ كفش                                         

 ژاد و ھنر كمتر آید بھ بر ن       شود بي ھنر        ۱٦٥كشاورز، جنگي                                  

 نژاد و بزرگي نیاید بھ كار         شود بنده بي ھنر شھریار                                                  

 نژادی پدید آید اندر میان       و ترکان و از تازیان           ز دھقان                                  

 نھ دھقان ، نھ ترک و نھ تازی بود          سخن ھا بھ کردار بازی بود                                  

 بجویند و دین اندر آرند پیش      زیاِن کسان از پِی سود خویش                                            

 شود روزگار بد آراستھ       بریزند خون از پي خواستھ                                               

     

   

 »د!سیبی نَرسَ آپشتیبان والیت فقیھ باشید تا بھ مملَکتتان « 

 سپاھي - ۱٦٥

94 
 

                                                            



 گزیده ای از کلمات قصار و یکصد دروغ ثبت شده در تاریخ از خمینی

ای کسانی کھ یا أیھا الذین آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون كبر مقتا عند هللا أن تقولوا ما التفعلون؛ « 
ایمان آورده اید ، چرا بر زبان می آورید آنچھ را کھ بدان عمل نمی کنید؟ خداوند سخت بھ خشم می 

 ۱٦٦».آید از این کھ چیزی بگویید و بدان عمل نکنید

امام رضا (ع)  ؛».گوید نمی  مؤمن ھرگز دروغ«   

 

مصاحبھ با سازمان عفو بین الملل ، نوفل »(.در جمھوري اسالمي کمونیستھا ھم در بیان عقیده خود آزاد خواھند بود« 
 ) ۱۹۷۸نوامبر  ۱۰لوشاتو ، 

 ، آمریكایي ، صحیفھ امام گفتگو با سھ شخصیت ٦/۱۱/۱۳٥۷اریخ (ت» .ما آزادي بھ ھمھ مسالك و عقاید مي دھیم« 
 ) ٥۳٤و  ٥۳۳، ص٥ج

 ، پاریس) ٥۷آبان  ۱۱(گفتگو با خبرنگاران ،»  بشر در اظھار نظر خودش آزاد است.« 
 
 ، پاریس)٥۷آبان  ٥(سخنرانی »  اولین چیزی کھ برای انسان ھست آزادی بیان است. «
 
آبان  ۴(مصاحبھ با رویترز، » .گذارد حکومت اسالمی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با ھر نوع سانسور می «

 ، پاریس)۱۳۵۷

الملل،  (مصاحبھ با سازمان عفو بین» .ای ھستند در حکومت اسالمی ھمھ افراد دارای آزادی در بیان ھرگونھ عقیده« 
  ، پاریس)٥۷آبان  ۱۹

ا را نخواھد در حکومت اسالمي رادیو ، تلویزیون ، و مطبوعات مطلقاً آزاد خواھند بود و دولت حق نظارت بر آنھ« 
 )  ۱۹۷۸نوامبر  ۲مصاحبھ با روزنامھ پیزا سره ، نوفل لوشاتو ، »(.داشت

» .جامعھ آینده ما جامعھ آزادی خواھد بود. ھمھ نھادھای فشار و اختناق و ھمچنین استثمار از میان خواھد رفت «
 )۱۹۷۷نوامبر  ۷(مصاحبھ با اشپیگل، 

ن مخالفان ، سانسور مطبوعات و اداره دستگاھھاي تبلیغاتي. در این منطق، در منطق اینھا آزادي یعني بھ زندان کشید« 
تمدن و ترقي یعني تبعیت تمام شریان ھاي مملکت از فرھنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاه ھاي قانونگذاري و قضایي و 

نشجویان ایراني در (سخنراني براي گروھي از دا» .اجرایي از یک مرکز واحد! ما ھمھ اینھا را از بین خواھیم برد
 ) ۱۳٥۷آبان  ۸اروپا ، نوفل لوشاتو ، 

، پاریس ، صحیفھ ٥۷آبان  ۱۱، سرا ایتالیایي  (مصاحبھ با پائزه» .حقایق و واقعیات آزادند  مطبوعات در نشر ھمھ« 
 )  ۲٦٦ص،٤،جنور

ھمیشھ اینطور نیست َکھ من من نصیحت می کنم بھ اصحاب قلم. لکن « گفت:  جدید حکومتپایھ ھاي اما بعد از تثبیت 
   »بنشینم و نصیحت بکنم. اگر من احساس خطر بکنم برای اسالم ، جمھوری اسالمی ، ھمھ را قلع و قمع خواھم کرد!

 ۲سوره صف ، آیھ  - ۱٦٦
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چرا با این مطبوعات برخورد نمی کنید؟ می خواھید من برخورد ... چماق بیشتر است یک زبان یا قلم زیانش از صد«  
 »کنم؟

از اول مثل سایر انقالباتي كھ در دنیا واقع میَشھ [عمل شود] انقالباتي كھ واقع میَشھ ، پشت سر اگر بنا بود كھ « 
 ميانقالب یھ چند ھزار تا از این فاسدھا را در مراكز عام مي گیرند دار مي زنند و آتش مي زنند ، تمام میَشھ قضیَھ. ن

االن انقالب اكتبر كھ این قدر ازش گذشتَھ ، باز  اال روزنامھ اي كھ خود مي خواھند. ، ھگذارند یھ روزنامھ اي چیز بشَ 
اگر در  ھا براي آنھا دارند سینھ مي زنند؟روزنامھ مردم ندارند ، باز حزبي در كار نیست ، یك حزب بیشتر نیست. این

". ما مي خواھیم رستاخیز بَشھ. ما اینجا از یك حزب فاسد جلو بگیرند مي گویند: آي شد یك حزبي و شد "رستاخیز
.. ما یك حزب را یا چند حزب را كھ صحیح عمل مي كنند مي گذاریم عمل بكنند و باقي ھمھ را ممنوع اعالم مي كنیم.

 »الم كھ مصالح مسلمین را حفظ كنیم!موظفیم از جانب اس

مور خواھند بود! خود من نیز ھیچ مقام در ایران اسالمي علماء خودشان حکومت نخواھند کرد و فقط ناظر و ھادي ا« 
(مصاحبھ با خبرگزاري رویتر ، » رھبري نخواھم داشت و از ھمان ابتدا بھ حجره تدریس خود در قم برخواھم گشت!

 ) ۱۳٥۷آبان  ٥نوفل لوشاتو ، 

نھ رغبت شخصي من و نھ وضع مزاجي من اجازه نمي دھند کھ بعد از سقوط رژیم فعلي شخصاً نقشي در اداره امور « 
 ) ۱۹۷٥نوامبر  ۱۷(مصاحبھ با خبرگزاري اسوشیتد پرس ، نوفل لوشاتو ، » مملکت داشتھ باشم!

(مصاحبھ با » بھ دست بگیرم! من نمي خواھم رھبر حکومت اسالمي آینده باشم. نمي خواھم حکومت یا قدرت را« 
 ) ۱۹۷۸نوامبر  ۱٦تلویزیون اتریش ، نوفل لوشاتو ، 

 ، پاریس)۲٤/۱۰/٥۷(گفتگو با خبرنگاران،» .اختیارات شاه را نخواھم داشت «

 ، پاریس)  ٥۷آبان  ۱۲(گفتگو با خبرنگاران، » .من ھیچ سمت دولتی را نخواھم پذیرفت «

(سخنرانی » .روحانیون متكفل حكومت خواھند شد. روحانیون شغلشان چیز دیگري استام كھ  من چنین چیزي نگفتھ« 
 )٥۷دی  ۲٦

 
ھا است. من در حكومت  كنیم، وظیفھ روحانیون ارشاد دولت من و سایر روحانیون در حكومت پستي را اشغال نمي« 

  )٥۷دی  ۱۸(سخنرانی »  .آینده نقش ھدایت را دارم

راتیک بھ معنای واقعی است. و اما من ھیچ فعالیت در داخل دولت ندارم و بھ ھمین نحو دولت اسالمی یک دولت دمک« 
آبان  ۱۰(مصاحبھ با رادیو و تلویزیون اطریش، » .کھ اآلن ھستم، وقتی دولت اسالمی تشکیل شود، نقش ھدایت را دارم

۱۳٥۷( 
را اعالم خواھیم نمود ، ولي این بدان معني ھاي خود  ما بھ خواست خداي تعالي در اولین زمان ممكن و الزم برنامھ« 

رغم  نیست كھ من زمام امور كشور را بھ دست بگیرم و ھر روز نظیر دوران دیكتاتوري شاه ، اصلي بسازم و علي
خواست ملت بھ آنھا تحمیل كنم. بھ عھده دولت و نمایندگان ملت است كھ در این امور تصمیم بگیرند، ولي من ھمیشھ بھ 

 )٥۷دی  ۱۸(سخنرانی »  .كنم اد و ھدایتم عمل ميوظیفھ ارش

تمام معنا در حكومت اسالمی است. شخص اول حكومت اسالمی با آخرین فرد مساوي است در  آزادی و دموكراسی بھ« 
 ، پاریس)٥۷(مصاحبھ با راسلگر، آبان » امور.

رود و قاضی او را احضار  ی میدر حکومت اسالمی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشتھ باشد، پیش قاض «
 ،پاریس) ٥۷آبان  ۱۷(مصاحبھ با خبرنگاران، » .کند و او ھم حاضر می شود می
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العمر نیست، طول مسئولیت  عزل مقامات جمھوري اسالمي بھ دست مردم است. برخالف نظام سلطنتي مقامات مادام «
 )۳٥۷، ص۲(صحیفھ نور، ج » ھر یك از مقامات محدود و موقت است.

(مصاحبھ با خبرنگار » .شود رژیم اسالمی با استبداد جمع نمی توان حکومت اسالمی خواند... دولت استبدادی را نمی« 
 ،پاریس) ٥۷آبان  ۱۳خبرگزاری فرانسھ،

(مصاحبھ با »  .خواھیم کھ برای این کھ یک دستھ می گویند مرگ بر فالن کس، آنھا را نکشند ما حکومتی را می« 
 ، پاریس)۱۳۵۷آبان  ۱۲خبرنگاران، 

عجب عدالتي! [»  اینھا مجرمند و باید محاكمھ بشند!« پس از پیروزي انقالب درباره دستگیرشدگان مي گوید: اما 
محاكمھ براي این است كھ مشخص شود متھم ، مجرم ھست یا نھ اما خمیني پیشاپیش در ذھن خود دادگاه را تشكیل داده 

 ]است و مقصودش از جملھ فوق این است كھ: اینھا مجرمند و باید اعدام شوند. و حكم بھ مجرمیت دستگیرشدگان داده

باید اختیارات دست مردم باشد، این یك مسئلھ عقلي است. ھر عاقلي این مطلب را قبول دارد كھ مقدرات ھركسي باید « 
یغمبر است کھ خواھیم مصداقش یکی حکومت پ حکومتی کھ ما می« )۷٥،ص ۳(صحیفھ نور، ج» .دست خودش باشد

 ، پاریس)٥۷آبان  ۸(مصاحبھ با خبرنگاران، » ۱٦۷حاکم بود. یکی علی و یکی ھم عمر(؟!)

ھایشان  ما یک حاکمی می خواھیم کھ توی مسجد وقتی آمد نشست بیایند دورش بنشینند و با او صحبت کنند و اشکال « 
 ، پاریس)٥۷بھمن  ۱ان، مصاحبھ با خبرنگار» ( .را بگویند. نھ اینکھ از سایھ او ھم بترسند

ھایی کھ می گویند اَسالم نباید آدمکشی بکند ، آدم ھای نفھمی ھستند کھ معنی اَسالم را آن« نج سال بعد در جماران: پ
نفھمیده اند. پیغمبر برای ھمین می آید کھ جنگ کند و آدم بکشد. قرآن ھم می گوید بکشید ، بزنید ، حبس کنید. یوم هللا 

خداوند تبارک و تعالی برای تنبیھ ملت ھا یک زلزلھ ای را وارد می کند ، یک سیلی را وارد می کند ، روزی است کھ 
 )۱۳٦۳(سخنرانی آذر    »یک طوفانی را وارد می کند ، بھ مردم شالق می زند کھ آدم بشوید. 

 »ما خلیفھ می خواھیم کھ دست ببرد ، حد بزند ، رجم کند.« 

ھیچكس حق ندارد براي کشف جرم : « ۱۳٦۱مرداد  ۱ماده اي امام خمیني بھ ملّت، جماران ، ماده شش از فرمان ھشت 
 »و گناه ، جاسوسي دیگران را بكند، زیرا این خالف مقررات اسالم است.

دانش آموزان : « ۱۳٦۱پیام بھ دانشجویان، دانش آموزان ، استادان و دبیران بھ مناسبت بازگشایي مدارس در مھرماه 
با کمال دقت اعمال و کردار دبیران و معلمین خود را زیر نظر بگیرند و اگر خداي نكرده در یكي از آنھا انحرافي باید 

 »ببینند ، بالفاصلھ بھ مقامات مسئول گزارش نمایند... این کار را بھ صورت مخفي انجام دھند!

ھرکس کھ می « منان(ع) می فرمایند: (درحالی کھ حضرت امیر مؤ» ھمھ ی شما باید جمعیت  اطالعاتی  باشید.« 
 ») خواھد مستقیم بھ جھنم رود جاسوس شود.

 

 »ھر راھی کھ انحرافی رفتیم بعد فھمیدیم ھمان درست بوده!« 

 

حکومت عمر را ھمردیف با حکومت پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) قرار می دھد!!! مردم اصالً نمی فھمیدند  - ۱٦۷
 کھ وی چھ می گوید!
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(در اینجا خمیني باز صریحاً اقرار مي كند كھ ایرانی » من با ملت ایران برادر ھستم و خود را خادم آنان می دانم.« 
 نیست!) 

یازده صدر ، رئیس جمھور منتخب با  کھ ابوالحسن بنی ۶۰در سال اما ».  میزان رأی ملت است« خمینی می گفت: 
ھمھ ملت « برای حل بحران عمیق سیاسی کشور خواھان برگزاری رفرنداوم شد ، خمینی در پاسخ گفت: میلیون رأي ، 

خمینی در واکنش بھ مخالفان اصل والیت  »گویم نھ! ، من مي میلیون بگویند بلَھ ۳۵بگوید بلَھ ، من مخالفت مي كنم. اگر 
فقیھ کھ آن را دیکتاتوری مذھبی خواندند با تصریح بھ این کھ ولّی فقیھ بھ عنوان نماینده خدا بر زمین در جایگاھی 

یعنی ولی [  !»ھ، دیکتاتوری میشَ  اگر والیت فقیھ نباشد« گفت: فراتر از تمامی مقامات اجرایی کشور ایستاده است 
فقیھ ، نماینده خدا و مجری قانون خداست و ھمانطور کھ نمی توان خدا را دیکتاتور نامید ، ولی فقیھ را نیز نمی توان 

  ]دیکتاتور نامید و ولی فقیھ مراقب است کھ مقامات اجرایی کشور دیکتاتور نشوند!!!

جمھوری کھ « بھ دنبال چھ نوع حکومتی ھستید؟ گفت: خمینی در جواب خبرنگاران در فرانسھ کھ از او پرسیدند کھ شما
جمھوری « اما پس از استقرار در تھران گفت: »  ھ!فرانسَ  ما بھ دنبال آن ھستیم ، یک جمھوری دموکراتیک است مثلَ 

دموکراتیک اسالمی نھ! جمھوری اسالمی!  یَکی دو سال از عمر من مانده است ، می خواھم آن را وقف شما ملت 
وقتی بھ خمینی اعتراض کردیم و گفتیم: وعده ھایی کھ در پاریس « بنی صدر در مصاحبھ تلویزیونی گفت:   »بکنم!

طور می گفتم و حاال این  اون موقع اون« خمینی پاسخ داد: »  دادید خالف آن چیزی است کھ در ایران انجام می شود؟!
 »طور میگم و من خدعھ کردم!

از   ي صدر را ھمین مردم کوچھ و بازارجناب آقاي بن: « ۱۳٥۹آذر  ۱۸جماران،  در دیدار با استانداران کشور ،
 ».مسلمان است ، مؤمن است ، خدمتگزار است یكھ مردا و رئیس جمھور کردند ، براي اینپاریس آوردند اینج

مي كرد کھ مسلمان  این آدم از اول ادعا« شھریور درباره بني صدر:  ۳در دیدار با افسران و درجھ داران ، جماران ، 
 »است و براي اسالم کار مي كند و کھذا. من ھم از اول فھمیدم دروغ مي گوید!

حضور مبارک اعلیحضرت ھمایونی ، پس از « ، مخالفت خود را با حق رأی زنان اعالم می کند:  ٤۱خمینی در سال 
  ، اسالم را در رأی منھای ایالتی و والیتی، دولت در انج ھا منتشر است  ، بھ طوری کھ در روزنامھ اھدای تحیت و دعا

دھندگان و منتخبین شرط نکرده و بھ زنھا حق رأی داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعالم و سایر طبقات 
مسلمین است. بر خاطر ھمایونی مکشوف است کھ صالح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسالم و آرامش قلوب است. 

ھای دولتی و   فرمایید مطالبی را کھ مخالف دیانت مقدسھ و مذھب رسمی مملکت است از برنامھمستدعی است امر 
 »ا... الموسوی  حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.  الداعی: روح

فعالیت  خانم ھا ھمان طوری کھ مردھا« نین اظھار نظر می نماید: چاما پس از پیروزی انقالب درباره حق رأی زنان 
»  کنند برای انتخابات، خانم ھا ھم باید فعالیت بکنند برای اینکھ فرقی ما بین شما و دیگران در سرنوشتتان نیست.  می

بھ روزي یكي از خدمتکاران خمینی مي گوید:   »اَسالم ھمھ اش سیاست است!« و این است معنی گفتھ خمینی کھ: [
، رگاه کم و کاستی در کار ما دیدیدکار ما راضی ھستید؟ خواھش می کنم ھ امام عرض كردیم: حضرت امام ، آیا شما از
م وجود شما در این خانھ بھ ضرر مطمئن باشید کھ ھر وقت تشخیص بدھ« بفرمایید تا زحمت را کم کنیم. امام فرمود: 

نظور و در بررسی سخنان روح ا... خمینی ، برای پی بردن بھ م»  سالم است عذر شما را خواھم خواست!ا
 ]مقصود حقیقی وی باید کلمھ "اسالم" را بھ "من" و کلمھ "خدا" را بھ "شیطان" تبدیل نمود.

این محمدرضای خائن خبیث ، مملکت ما را خراب کرد ، قبرستانھای ما را آباد!  اقتصاد مملکت ما کامالً خراب شده « 
 » و اگر چنانچھ بخواھیم آن را دوباره احیا بکنیم باید خیلی زحمت بکشیم!!

 » توبوس مجانیست!!ھر روز درآمد سرانھ ی نفت را در خانھ ھا تحویل می دھیم ، و این غیر از آب وبرق وا« 
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کنگره طاق کسری در ھنگام والدت پیامبر اسالم فرو ریخت بھ  ۱٤این کھ « خمینی در یکی از سخنرانی ھایش گفت: 
فرمول سازی بگوید: کسی نبود کھ در پاسخ این [» پادشاھی ایران سرنگون می شود. قرن بعد نظام ۱٤این معناست کھ 

 ]؟!ملھ عمر بن خطاب سرنگون نشدسال بعد از میالد پیامبر اسالم با ح ۷۰ی ایران کمتر از پادشاھمگر نظام 
بیرق ایران نباید بیرق شاھنشاھی باشھ ، باید بیرق اسالمی باشھ. بیاندازید این شیر و خورشید منحوس را. این نشان « 

اسالم یعنی نشان سیک ھای بیرق [  » ھادارات باید قطع بِشَ  وزارتخانھ ھا ، از ھمھ طاغوتھ. نشان طاغوت از ھمھ
بنا بر  ایران نمود. مذھبي ھندوستان! خمینی نشان اجداد سیك خود را بر پرچم قرار داد و آن را جایگزین نشان ملی

(ص) و  شیر و شمشیر ، نماد اسدهللا امیرالمؤمنین (ع) و خورشید و سیزده شعاع نور آن ، نماد حضرت محمدقولي، 
 ]می باشد. سیزده معصوم مقدس

مگر ما چھ می گوییم ، ما می گوییم ھمین قانون اساسی را کھ ھست بھ آن عمل « قبل از پیروزی انقالب (از فرانسھ): 
 »کنیم کھ می گوید مطبوعات آزاد باشد...

 ناگفتھ نماند كھ [» پدران ما چھ حقی داشتھ اند برای ما قانون اساسی تعیین کنند!« پس از پیروزی انقالب (در ایران): 
البتھ ھندی بودن فی نفسھ اشکالی ندارد چرا  پدران او در ھنگام تدوین قانون اساسي ایران ، در ھندوستان می زیستند!

کھ خداوند مالک ارزش را تنھا ایمان و تقوای الھی قرار داده است و دیگر ارزشھا ساختھ ذھن بشر و موھوم ھستند. 
 ].است "کفر" نیست بلکھ بر سر "ملیت"سر  مسألھ اینجا تنھا بر

آغاز حکومت هللا! وی از دوازدھم  (یعنی آغاز حکومت او=» بھمن، سرآغاز حکومت هللا بر جھان مبارک باد ۲۲« 
وی جمھوری اسالمی بود نیز با عنوان آغاز حکومت هللا در زمین نام برد!)   نمایشیکھ روز رفراندم  ۱۳٥۸فروردین

یوم  «از معصومین نقل شده کھ فرمودند: در صورتی کھ» بھمن یوم هللا است! ۲۲«برای خود "یوم هللا" نیز تعیین کرد: 
وصیت «خمیني ھمچنین از وصیت نامھ خود با عنوان  »هللا سھ روز است: روز ظھور ، روز رجعت ، روز قیامت.

 ]یر از نمودھای ادعای الوھیت است؟...آیا این افاضات، غ[یاد مي كند. » الھی -نامھ ی سیاسی

خواھیم مرفھ باشد. شما  خواھیم مرفھ بشـود ، زندگی معنوی شما را ھم می این کھ زندگی مادی شما را می ازما عالوه « 
بھ معنویات احتیاج دارید (!!) معنویات ما را بردند اینھا. دلخوش نباشید کھ مسکن فقط بسازیم ، آب و برق را مجانی 

شما را بھ مقام انسانیت می  دھیم(!) روحیات شما را عظمت میکنیم. معنویات شما را ،  کنیم ، اتوبوس را مجانی می می
ما ھم دنیا را آباد می کنیم ھم آخرت را(!!) بھ این نغمھ ھای باطل گوش ندھید. اینھا فقط حرف می زنند ، ما  رسانیم(!!)

شتن این ، در دست دا یاسالم یخاطرنشان می سازد کھ در قوانین نانوشتھ  نظام جمھور[ »عمل می کنیم(!!!)
 ]ھای خمینی حكم اعدام دارد! یسخنران

سال  ۱۳فاجعھ اجتماعی وجود پنج میلیون مصرف کننده دائم مواد مخدر و صدھا ھزار زن تن فروش با حداقل سنی 
گوشھ ای از معنویتی است کھ خمینی بھ ایرانیان وعده می داد. ھر روز از جامعھ مصیبت زده ایران اخبار ارتکاب 

تھ وحشتناک ترین آنھا ھرگز انعکاس خبری نمی یابد) این جنایات فجیع و تکاندھنده بھ رسانھ ھا راه می یابد (کھ الب
بر اساس گزارش سازمان بھداشت جھانی کھ متکی بر آمار رسمی ارائھ شده از انسانیتی است کھ خمینی وعده می داد. 

درمان  سوی نماینده ایران است ، دوازده میلیون نفر در کشور دچار انواع ناراحتی ھای روانی بوده کھ نیاز بھ دارو و
تحقیق و بررسی  ۱۳۸٦-۱۳۸۷بر اساس گزارش مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی ، در سال تحصیلی دارند. 

 ۷٤درصد آنھا ھمجنس گرا و  ٥/۱۷دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطھ نشان داده است کھ  ٥٥٥/۱٤۱درباره 
طبق  «ارش یکی از روزنامھ ھای رسمی ایران: بر اساس گزدرصد آنھا نیز با جنس مخالف رابطھ جنسی داشتھ اند.  

آمارھای ارائھ شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی، کارگران مراکز صنعتی، کارگاھی و تولیدی 
تا  ۶۰۰دھند و جمعیت آنھا حدود  درصد بیشترین حجم نیروی کار معتاد در ایران را بھ خود اختصاص می۳۵تا  ۳۰با 

در حال حاضر ایران با داشتن دومیلیون  «ھا نوشتھ است:  این روزنامھ بھ استناد ھمین آمار» شود. ر نفر میھزا ۷۰۰
درصد ھشتاد امروز  .»شود یترین کشورھای مصرف کننده مواد مخدر در سطح جھان محسوب م نفر معتاد یکی از مھم

زندگی "کلیھ" می فروشند ، نظام دجال بزرگترین  مردم زیر خط فقر زندگی می کنند و در حالی کھ مردم برای گذران
اقشار محروم در ھیچ انقالبي چیزي بھ [ مستضعفین! انقالبست معنی واردکننده اتومبیل پورشھ در جھان است. این ا
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دست نیاورده اند بلكھ وضعشان بدتر شده است؛ مانند انقالب ھاي فرانسھ و روسیھ. زیرا انقالب با حركت توده شكل 
خود نابود مي كند و امثال حركت خطرناك است ، ھمھ چیز را در مسیر  "جاھل"و  "كور"و از آن رو كھ توده مي گیرد 

ز میان خود بیرون مي كشد كھ پس از پیروزي ، در رأس قدرت لنین و خمیني و رھبران خونخوار انقالب فرانسھ را ا
و حریص ، فاسدتر ادامھ مي دھند با این تفاوت كھ معموالً چون ظالم تر ه ھمان نظام ساقط شده را راقرار گرفتھ و 

  ]بر رنج مردم مي افزایند. طبیعتاً  ترند ،

پس از پیروزي و ایجاد مشكالت شدید اقتصادي براي مردم پیش از پیروزي از رفاه مادي داد سخن مي داد ، اما خمینی 
ترسیم از اینکھ در  ما نمی« و می گفت:  »اقتصاد مال خره. ملت برای اسالم انقالب کرد نھ خربزه!«  گفت:

خواھیم وجاھت در ایران و در  ھای خارج از ایران ، برای ما چیزی بنویسند ما نمی ھای سابق ، در روزنامھ روزنامھ
"اَسالم عزیز" حاكمیت وجاھت قبل از رسیدن بھ حکومت بھ درد می خورد ، اما حال کھ [  »خارج از کشور پیدا بکنیم.

 خارج نیست؟  "عدالت"آیا کسی کھ این قدر خلف وعده کند از شمول  ]است دیگر نیازی بدان نیست! یافتھ

 

 "منفیتبلیغات "با احکام و مقدسات بھ وسیلھ حربھ مؤثر  ینبرد خمین

تبلیغ براي كتاب شكست خورده  در تخریب وجھھ اسالم و پیامبر ، ییكي از شگردھاي تبلیغاتي بسیار مؤثر خمین
کتاب مسخره و کم  از پرفروش ترین كتابھاي تاریخ تبدیل نمود. یبا فتواي خود آن را بھ یك یبود كھ و یسلمان رشد

اگر بر فرض محال ، خمیني درد دین داشت و با مغز معیوب فروش سلمان رشدی تھدیدی برای اسالم نبود ولی حتی 
صدھا را نیز مانند  یو یخود این چنین تشخیص داده بود کھ سلمان رشدی باید از میان برود ، مي توانست بھ راحت

ھمان گونھ كھ در اخبار دجال آمده  یاما و ۱٦۸سر و صدا بھ قتل برساند یخود در خارج از كشور  ب یمخالف سیاس
تمامي توان و امكانات خود را در جھت وارد ساختن بیشترین آسیب  عناد ذاتی داشت و باید یبا خداوند و دین الھ است

ضمناً تا  را بھ شھرتی جھانی رساند. ندين رشدِی ھسلما، خود  نمایشي وی با فتوای گرفت. یبھ كار مالھی بھ مقدسات 
صورت  قتل این ھموطن و ھم فكر آقاي خمینيجمھوري اسالمي براي  عوامل بھ امروز كوچكترین اقدامي از سوي

 نپذیرفتھ است. 

بھ مناسبت روز والدت حضرت زھرا (س) یك گزارش رادیویي پخش كرد  ۱۳٦۷رادیو جمھوري اسالمي در بھمن ماه 
كھ از مصاحبھ با زنان رھگذر تھیھ شده بود. خبرگزار رادیو از زنان مي پرسید كھ بھ نظر شما یك زن ایراني باید 

زنان بھ طور معمول باید حضرت زھرا (س) را بھ  داراي چھ خصوصیاتي باشد و كدام زن را الگوي خود قرار دھد؟ 
عنوان الگو معرفي مي كردند ، ولي یكي از زنان كھ گویا ذھنش بسیار درگیر سریال تلویزیوني اوشین بوده است كھ در 

خمیني كھ  ۱٦۹است. "اوشین"آن دوره از تلویزیون پخش مي گردید ، پاسخ داد كھ الگو و سرمشق وي در زندگي 
یافتھ بود فرصت را از دست نداد و  مقدس چھارده معصوم و دلھای مردم ایجاد فاصلھ بینبي جھت موقعیت مناس

 دستور پیگرد و اعدام این زن جوان را صادر نمود.

سائل اولیھ و را بھ سبب بیان افتضاحات توضیح الم "فریدون فرخزاد" مثال ،رژیم جمھوري اسالميبھ عنوان  - ۱٦۸
در منزلش در اروپا بھ قتل رسانده و سرش را از تن جدا نمود و در فِر  (احكام وطي حیوانات)بدون سانسور خمیني 
باید در نطفھ خفھ شود اما کسی کھ بھ پیامبر اسالم توھین کسی کھ درباره خمینی افشاگری کند  .اجاق گاز بریان نمود

خاطرنشان می سازد كھ توضیح المسائل بدون سانسور خمیني خود بھ ( کند باید در جھان مشھور و بلندآوازه گردد!
راي تنھایي براي اثبات عناد وي با اسالم و تشیع و تبلیغ منفي براي آن كافي است و از این جھت جمھوري اسالمي  ب

ممانعت از درز كردن احتمالي افتضاحات آن بھ خارج ، ھیئتي موسوم بھ ھیئت نظارت بر چاپ و انتشار توضیح 
 )المسائل امام خمیني را تشكیل داد.

 بود "اوشین"این سریال ، ماجراي یك زن بسیار زحمتكش و فداكار ژاپني بھ نام  - ۱٦۹
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(یكي از كین توزترین دشمنان تشیع) حمالت شدید لفظي مي كرد ، اما  یخمینی پیش از انقالب ظاھراً بھ احمد كسرو
پس از پیروزي انقالب نتوانست ارادت خود را بھ وی مخفی نگاه دارد و خزعبالت او علیھ تشیع را تلویحاً چنین تأیید 

می گفت واقعیت [یعنی اباطیلی کھ بود   اش ھم خوب اطالعات تاریخی کسروی یک آدمی بود تاریخ نویس ،« نمود: 
اما از این مھم تر رفتار خمینی با علی دشتی ، سناتور سابق و »  داشت!] قلمش ھم خوب بود؛ اما غرور پیدا کرد.

سال" است [کھ در تحریف تاریخ پیامبر اسالم نوشتھ شده و منشأ شبھات معاصر در تاریخ زندگی آن  ۲۳نویسنده کتاب "
گیر شد و بھ ادعای خودش با صادق خلخالی مجادالتی ھم داشتھ ولی در حضرت می باشد]. وی پس از انقالب دست

باید ]. ۳۷عبدا... شھبازی،ص زندگی و زمانھ علی دشتی ، نھایت با نظر مساعد آیت ا... خمینی آزاد می شود [
تخاب شد انساوه  علی دشتی بھ عنوان نماینده مردم مجلس شورای ملی ، در انتخابات دوره پنجمخاطرنشان ساخت کھ 

یید قرار أو جمع دیگری از فراکسیون اقلیت مجلس روبرو شد و مورد تسید حسن مدرس او با مخالفت  اعتبارنامھ اما
با  .ھا بود علت مخالفت مدرس، ارائھ اسنادی دال بر جاسوسی دشتی برای انگلیسی] ۱۳-۵ص [ھمان،نگرفت 

قلیت مجلس بود سندی با نشانھ سفارت انگلیس انتشار کھ ارگان ا "سیاست"روزنامھ  ، درخواست مدرس از مطبوعات
مده کھ ھاروارد سفیر وقت انگلیس آمنتشر گردیده است  "تاریخ بیست سالھ"در آن سند کھ در جلد دوم کتاب داد. 

  کھ بھ انگلیس انجام داده پول پرداخت گردد. دھد کھ بھ دشتی بھ علت خدماتی دستور می
(در شرعی کھ وی با  حتی نوجوانان زیر سن قانونی را مانند حشرات می کشد ، فردی کھچرا خمینی کھ بی گناھان و 

در  شاجازه دفنپس از مرگ او را آزاد می کند؟ و چرا  اردحکم اعدام د ادعای اجرای احکامش بھ حکومت رسید)
با خمینِی ظاھراً مذھبی  ٤۲ خرداد ۱٥امامزاده عبدا... شھر ری را می دھد؟ چرا دشتِی ضد مذھب باید در جریان غائلھ 

ھمدردی کند و از شاه تقاضای آزادی یا لغو تبعید او را بنماید و بھ این خاطر پاسخ تندی از شاه بشنود؟ [شھبازی، 
چرا در حالی یکدیگر را دارند.  یاري وظیفھ ھمدل و ھمفكر بوده و کھ عوامل استعماربھ دلیل این ]  ۲٦عبدا... ،ص 

رژیم شاه بھ  ۱۳۵۶تا  ۱۳۵۰ھای  سال زیرا دردر ایران انتشار نیافت ( ٥۷در دوران قبل از انقالب "سال ۲۳"کھ کتاب 
بھ در ایران  ۱۳٦٥تا  ۱۳٥۹کرد) در فاصلھ سالھای  دین جلوگیری می ضدخصوص از چاپ و انتشار ھر گونھ نوشتار 

مغرض غربی [برخی از آنان از عوامل نظرات خاورشناسان را بر اساس سال  ۲۳دشتی کتاب   ...د؟وفور یافت می ش
اطالعاتی استعمار] نوشتھ است کھ نظرات آن خاورشناسان نیز بر اساس ھزاران حدیث و روایت دروغی است کھ 

برای کتمان حقیقت دین و حقانیت  (بھ خصوص عایشھ) حاکمان غاصب مسند پیامبر اسالم (ص) و وابستگانشان
کھ آثار دین را از آنھا پر کرده اند [تاریخ طبري و...] دوازده وارث معصوم پیامبر اسالم جعل نموده و کتب اھل سنت 

در مقدمھ ابن خلدون  .و... بر اساس ھمین دروغھا منتشر می شود "آیات شیطانی"ستیزانھ غربی معاصر چون کتاب 
،  ھب، وھب بن من كعب االحبار چون مطالب علمى را از یھود و نصارى باعراكھ  جااز آن «د: نویس مى تاریخ خود

سھل  یشانھا گشت و مفّسران نیز در كتاب انر از مطالب اینپتفاسیر اھل سنّت ،  ندگرفت مى ...عبدالھ بن سالم و 
.» و مطالب بى اساس بوده است تحریف شده اتبرگرفتھ از تورشان ای بیاناترا نقل كردند و تمام  انسخنان این انھانگار
امیر اشاره نمی کند کھ خلفای غاصب کھ نقل احادیث پیامبر [کھ مبنی بر وصایت و فضیلت ین مورخ سني مذھب البتھ ا

امروز ، بر خالف گذشتھ ،  پای علمای یھود و نصاری را بھ این عرصھ گشودند. ، بود] را ممنوع کرده بودندمؤمنان 
(نقد   "خیانت در گزارش تاریخ"برای اطالع بیشتر رجوع کنید بھ کتاب [بھ صورت مستند قابل بررسی است  ائلاین مس
،  ] و دیگر دشمنان پیامبر (ص) و خاندانش کھ بھ گواھی آن حضرتقابل دانلود در اینترنت سال در سھ جلد) ۲۳کتاب 

سال اتھام  ۲۳دشتی در کتاب  از جھل مردم سوء استفاده کنند." ایجاد شده اند نمی توانند بھ راحتی آلوده از "نطفھ ھای
جنبھ بھ ھیج وجھ ھمسرگزینی ھای پیامبر(ص) در حالی کھ  شرم آور زن بارگی را متوجھ پیامبر خدا (ص) نموده است

اگر این طور بود ایشان زنان زیبا و جوان را بھ ھمسری بر می گزیدند  ، ارضای غرایز نفسانی و خوشگذرانی نداشت
نھ زنانی کھ بر اساس ثبت تاریخ ، اکثراً فاقد زیبایی و جوانی بودند. ازدواج ھای گوناگون پیامبر عمدتاً برای افتخار 

تیمانشان و ھمچنین تشویق تشویق مردان مسلمان بھ سرپرستی بیوه زنان و ی دادن بھ قبایل و کاستن از خصومت آنھا،
. ایشان با برخی از تصورت می گرفمسلمانان بھ آزاد ساختن کنیزانی کھ در جنگ ھا بھ اسارت درآمده بودند و... 

: ھمسران پیامبر و فلسفھ تعدد زوجات آن رجوع کنید[ ۱۷۰ھرگز ھمبستر نشدند ھمسران خود بھ دلیل کھولت سن

هللا ھستند و اھانت بھ ایشان کفر بوده و بعید است کھ مرتکب معصوم علت غایی خلقت ماسوی  ۱۴ثابت است کھ  - ۱۷۰
معصوم کھ نور خدا در تاریكي ھاي عالم ماده ھستند و خداوند ھمھ چیز را بھ خاطر ایشان  ۱۴ از جھنم خالص یابد.
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من ھمواره نسبت بھ دین محمد بھ  «می نویسد: درباره آن حضرت  برنارد شاو  ]www.pasokhgoo.ir ؛حضرت
سبب زنده بودن شگفت آورش نھایت احترام را داشتھ ام. بھ نظر من اسالم تنھا مذھبی است کھ استعداد توافق و تسلّط بر 
حاالت گوناگون و صور متغیّر زندگی و مواجھھ با قرون مختلف را دارد. من چنین پیش بینی می کنم و اکنون ھم آثار 

او را باید منجی بشریت خواند. من اعتقاد دارم کھ ه است کھ ایمان محمد مورد قبول اروپای فردا می باشد. آن پدیدار شد
ترین  کرد. او عالی از صلح و دوستی استفاده می ، برای حل مشکالت شد اگر مردی مثل او حاکمی در عصر جدید می

تی را بنا نھاد. اخالق را تمدن را پایھ گذاری کرد. ملّ  ه است. او بھ دین دعوت کرد. یکقدم نھادزمین  برکھ  استمردی 
عمل آورند و دنیای تفکر و رفتار انسانی  ھھای او را بھ صحن هنھادینھ کرد. اجتماعی زنده و قدرتمند ایجاد کرد تا آموز

چشم بھ جھان از میالد در عربستان  پس ٥۷۰است. در سال  "محمد"بھ طور کامل منقلب کرد. نام او  را برای ھمیشھ و
در سال چھلم عمر خود آغاز کرد و در شصت و سومین سال عمرش  حقیقیرا برای دعوت بھ دین  گشود. رسالت خود

ھای گاش بھ پرستش خدای یگانھ رھنمون شد. وی مردم را از جن سال پیامبری ۲۳با جھان وداع گفت. در مدت کوتاه 
ید. او در این مدت مردم را از ھرزگی و مستی بھ اعتدال و ی رسانای رھانید و بھ اتحاد و ھمبستگی ملّ  قبیلھ

. تاریخ بشری نمودو از تباھی بھ باالترین معیارھای تعالی اخالقی ھدایت  مند پرھیزکاری، از بی قانونی بھ زندگی نظام
. چنین بھ استچنین دگرگونی کامل را از جانب یک شخص یا در مکان دیگر قبل از پیامبر اسالم یا پس از او نشناختھ 

نظر مي رسد كھ مشكالت عالم  حل نخواھد گردید مگر از طریق اسالم و سعادت و آسایش بشر میّسر نخواھد بود مگر 
   ۱۷۱ ».با شرع محمدي و باید پیشگویي مرا در این معني بھ اندیشھ سپرد كھ اسالم در آینده كیش جھاني خواھد بود

الھی با بی احترامی یاد می کرد و ھنگام یاد کردن پیامبر اسالم(ص) ابداً خمینی در سخنرانی ھای خود از پیامبران 
در جای جای سخنرانی ھای  -می دانیم کھ صلوات بر پیامبر ، موجب ناراحتی شیطان می گردد -صلوات نمی فرستاد

دتی بدان اشتغال مایشان کھ  "شبانی" خمینی ، اھانت بھ مقدسات ، پیامبران [بی ادبانھ نام حضرت موسی (ع) و کار
داشتھ را بردن] و معصومین [زبان قاصر است] مشھود است.  بھ عنوان تنھا یک نمونھ ، آیت ا... سید احمد فھری در 

مالصدرا و ما ادریک « نویسد کھ امام برای بزرگداشت مالصدرا می فرمود:  مقدمھ ترجمھ شرح دعای سحر خمینی می
  ۱۷۲.قرآن را بھ مسخره تحریف می کندشریفھ سوره قدر اینجا چگونھ آیھ می بینیم کھ خمینی در »  ما مالصدرا!

جمھوری « در صحیفھ خود تصریح می کند: . وي تقریباً یک جملھ در میان ، واژه "اسالم" را استفاده می نمودخمینی 
حزب فقط یک حزب و آن حزب ا... است. ما امر خدا را اجرا می کنیم و «  اعالم کرد:و نیز  » اسالمی یعنی اسالم.

می گویند: ای مردم ، مسئول تمامي با زبان بی زبانی و یاور ھمیشھ ھمراھش دارند  خمینیدر حقیقت  »خواھیم کرد.
 برگردانید. خداست ، پس از آن رویگیرد و صورت خواھد گرفت  دین  جنایاتی كھ صورت می

دستورات دیني مھم براي مسلمانان این است كھ اگر مي بینند خویشاوندان یا دوستانشان قصد انجام كار بدي یكي از  
لم را انجام دھي ، خودت مبتال شده و تحت ظلم قرار اگر این ظ" :دارند آنھا را بھ عواقب عملشان آگاه سازند كھ مثالً 

. "كني كھ معموالً در آن عرصھ ھولناك ، غیر ممكن است خواھي گرفت و روز قیامت نیز باید رضایت مظلوم را جلب
گره كارھایت را در  شخص گرفتار باز كني ، خدا اگر گره از كار فالن"تشویق نمایند:  یا این كھ آنھا را بھ نیكوكاری

تأثیر مثبت ، چھ د نملتزم بھ این امر باش انخداباور ھمھاگر تصور كنید كھ  "مرگ خواھد گشود. پس از در برزخدنیا و 
 (نیكي)امر بھ معروف"این معناي   شگرفي در جامعھ خواھند نھاد و چھ پاداشي نزد خدا براي خود مھیا خواھند نمود؟

  تغییر داده اند. "چماق +یجیبس"و قومش معناي آن را  بھ  است كھ خمینی ")(زشتیو نھي از منكر

ھای امام نبوده  مسئلھ حجاب ھر گز جزو دغدغھ: « می گوید خمینینعیمھ اشراقی ، نوه  مسألھ حجاب اجباری در ایران:
و نسبت بھ این موضوع  بدواً کمتر اظھار نظر کرده است ، مگر با اولویت و محوریت موارد اساسی یا بھ عنوان پاسخ 

مین دین را كھ آفریده است خود را فدای دین خدا کردند و این نشاندھنده اھمیت دین الھی است. اما شقی ترین اشقیاء ، ھ
 بناست انسان را از "شھوات دنیا" دور كند ، ابزار شھوتراني و فدای ھوس ھای نفسانی خود کرده اند...

 ، حسین پاشا پیامبر اعظم از نگاه متفکران غرب - ۱۷۱
تمامی ھا مواردی است کھ نویسنده بھ طور اتفاقی از وی شنیده یا خوانده است. اگر برای کسی امکان بررسی این - ۱۷۲

 سخنان و نوشتھ ھای او وجود داشتھ باشد بھ شواھد فراوانی از این دست بر خواھد خورد.

102 
 

                                                                                                                                                                                         



خمینی  روح ا... این مطلب کامالً صحیح است. »بھ برخی پرسش ھا بھ این مورد بھ صورت حاشیھ ای ورود داشتھ اند.
ھیچ مشکلی نداشت چرا کھ ھمان طور کھ نیز آوازه خوانی و مطربگی و حتی فحشاء  بلکھ با  با بی حجابی ،نھ تنھا 

پیشھ مادرش بود ، ھر چند سران  ]و در دو خبر جداگانھ از امیرالمؤمنین (ع) دیدیم[ در تاریخ خاندانش ثبت است
 نمایند! معرفی "عابده بانوی"آن زن را یک  تالش می کنند نظامش

زنان در انتخاب پوشش "در مصاحبھ با روزنامھ السفیر لبنان گفتھ بود  ٥۷خمینی کھ پیش از ورود بھ ایران در سال  
اجبار کردن زنان بھ حجاب از سوی  گفت. "حجاب اجباری"پس از استقرار در تھران سخن از  "آزاد خواھند بود

(با وضعی کھ در اوایل انقالب شاھد بودیم) ظاھراً بھ دلیل تظاھر بھ پایبندی بھ قوانین اسالم بود ، اما در  خمینی
جایگاه دفاع "حقیقت برای متنفر نمودن زنان از حجاب بود و این ھمان راھکار شیطانی نابود ساختن احکام الھی از 

اکنون در حال ثمر دادن  مغرضانھاین سختگیری ھای . بود کھ در آغاز اشاره شد "ظاھری توسط شخصیتی منفور
این در حالیست كھ عفاف و  است بھ طوری کھ اخیراً چند مورد حملھ علیھ زنان محجبھ در ایران صورت گرفتھ است.

با فعالیت حجاب کار دقیق فرھنگی الزم داشت نھ چماق.  جا انداختن حجاب در فرھنگ ایران باستان بوده است.
فرھنگی و استدالل منطقی بھ راحتی می شد زمینھ ای مھیا کرد کھ زنان با طیب خاطر حجاب و وقار را بر ابتذال 

آیت ا... محمود طالقاني پس از در اسالم تنھا برای زنان مؤمنھ است و شامل تمامی زنان نیست.  حکم حجاببرگزینند. 
ھاي مسلمان  حتي براي زن«  گیري علیھ آن پرداخت: خمیني، بھ موضع اعالم اجباري شدن پوشش سر براي زنان توسط

خواھند شخصیت زن حفظ  ... اسالم و قرآن و مراجع دین ميھاي مذھبي نیست چھ برسد بھ اقلیتھم در حجاب اجباري 
کردند؟ مگر  ميشود. ھیچ اجباري ھم در کار نیست. مگر در دھات ما از صدر اسالم تا کنون زنان ما چگونھ زندگي 

 ۱۷۳»کس در آن اجباري نکرده است. پوشیدند؟... اما حاال این کھ (زنان) روسري سر کنند یا نکنند باز ھم ھیچ چادر مي
اگر حجاب در زمان پیامبر اسالم اجباري نبوده است، : « نوشتھ استدر توجیھ حکم امامش اخیراً روزنامھ رسالت 

، لزوم تدریجي بودن ابالغ احکام و  ھا و عدم ثبات اجتماعي، درگیري زیاد در جنگاحیاناً بھ دلیل تازه پا بودن اسالم 
اموري از این دست باشد نھ بھ دلیل عدم مشروعیت آن. در زمان پس از رسول خدا نیز روشن است کھ جز مدتي بسیار 

ري کردن حجاب نظري گاه حکومت در دست اھل بیت علیھم السالم نبوده است تا در رابطھ با اجبا  ، ھیچ اندک
آیا چھار سال و نیم دوره خالفت امیرالمؤمنین (ع) مدتی کافی نبود کھ حضرت حکم اجبار زنان بھ حجاب   »بدھند...

قرآن حجاب را بر زنان مؤمنھ و زنان پیامبر بھ عنوان وجھ امتیازی نسبت بھ دیگر زنان واجب دانستھ و آن را   دھند؟
بگو  ھمنؤبھ زنان م و خود ای پیامبر، بھ زنان و دختران « ھرزه عنوان فرموده است: ار مردانمصونیتی در برابر آز

 و رحیمآمرزنده بسیار قرار نگیرند و خداوند  آزارشده و مورد  متمایز ]از زنان دیگر[بپوشانند تا  کامالً خود را 
دشمنی با فضیلت زنان با  .خواھد بودبھ خدای پدران و فضیلت زنان دشمن [دانیال نبي فرمود: او (دجال)  ۱۷٤».است

آغاز شد و با اجرای بیش از نود درصد نادرست احکام شرعی کھ بعضاً مبنای صریح  "یا روسری یا توسری"شعار 
بھ نمایش  "اسید پاشی"قرآنی نیز ندارد (مانند دیھ نابرابر) ادامھ یافت و اخیراً نیز با پدیده شنیع و جنایتکارانھ 

. بر اساس بیانات ظلم ھایی حیرت انگیز با نام دین خدا بر زنان رفتھ استدرآمده است. در سھ دھھ گذشتھ  
، اما در ایران اسالمي(!) اگر زني ام مي شود، زن در صورت ابراز تمایل بھ جدایي بر شوھر حرپیشوایان معصوم

موقت یك قاضي عمامھ دار در آید و البتھ شماري از این  بخواھد از شوھرش جدا شود باید ابتدا چند ماه بھ عقد
 قاضیان توسط شوھران یا برادران این زنان در ایران بھ قتل رسیده اند.]

حجاب اجباری » النّفس حریص علی ما ُمنِع؛ نفس انسان از ھر چھ منع گردد بر آن حریص می گردد« بر اساس قاعده 
جوانان در انواع تفریحات و امور نفسانی سبب گرایش افراطی آنھا بھ این  و ایجاد محدودیت برای مردم و بھ ویژه

آمار فزاینده فساد و جنایت و بی جواب داده است و ترفندھای پیچیده شیطانی کھ این  امور می گردد و مشاھده می کنیم
نمی شود اسالم را در این اونھایی کھ میگن « خمیني مي گفت:  شاھدی است بر این امر.دینی و بی اخالقی در جامعھ 

اگر روحانیت در « و می گفت:   »زمان پیدا کرد برای این (است) کھ اسالم را نشناختھ اند ، نمی فھمند کھ چھ میگن!
بھ چھ دلیل  حال کھ بیش از سھ دھھ از حاکمیت روحانیت می گذرد ، »رأس امور نباشد اسالم از بین مي رود!

 ۱۳٥۷اسفند  ۲۰،  روزنامھ اطالعات - ۱۷۳
  ٥۹احزاب:  - 174
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بر اساس  نبوده است. ی، اسالم حقیق یاسالم خمین پس در جامعھ بیداد می کند؟رانی دنیاپرستی ، تجمل گرایی و شھوت
در مقطع زماني "ظھر  در زمینھ مراجعھ بھ سایتھاي مستھجنسپاه پاسداران مركز تحقیقات سایبري  گزارش آماری

. این یادآور سخن حکیمانھ پیامبر(ص) است کھ ن آمار را داشتھ استکشور  باالتری ۱۸۲، شھر تھران در میان عاشورا"
اخالق حاكمان بھ جامعھ تحت  » الناس علی دین ملوکھم ؛ توده مردم بر دین و منش حاکمان خود ھستند.« فرمودند: 

 سلطھ شان سرایت مي كند. 

كنم ، و شما را از منافقان برحذر می دارم زیرا آنھا  ی، شما را بھ ترس از خدا سفارش م بندگان خدا یا« 
شوند ،  یگوناگون ظاھر م یتشویق مي كنند ، بھ رنگھا یگمراه و گمراه كننده اند ،  خطاكارند و بھ خطاكار

سود مي برند و در ھر كمینگاھي  یشكستن شما از ھر پناھگاھ یگوناگون بھ کار می گیرند ، برا یترفندھا
راه مي روند و از بیراھھ  ینشینند ، قلبھایشان بیمار و ظاھرشان آراستھ است ،  در پنھان یبھ شكار شما م

بر رفاه و  درمان. یاست ب یوصفشان دارو و گفتارشان درمان اما كردارشان دردھا حركت مي كنند ، 
آنھا برابر  ...كنند یافزایند و امیدواران را ناامید م یمردم م یورزند و بر بال و گرفتار یآسایش مردم حسد م

 یھر شب یو برا یكلید یھر در یقاتلي و برا یھر زنده ا یو برا یشبھھ ا یو برابر ھر دلیل یباطل یھر حق
تھیھ كرده اند.  با اظھار یأس مي خواھند بھ مطامع خویش برسند و بازار خود را گرم سازند و كاالي  یچراغ

دھند. در  یاندازند. توصیف مي كنند اما فریب م یه و تردید مگویند اما بھ اشتبا یخود را بفروشند. سخن م
آتش  یكشانند. آنھا یاوران شیطان و زبانھ ھا یو سپس در تنگناھا بھ بن بست م نمایانده آغاز ، راه را آسان

 ۱۷٥»جھنمند. آنان حزب شیطانند و بدانید كھ پیروان شیطان ، زیانكارانند.

بھ راستی چرا خمینی پس از پیروزی ، این گونھ بھ  خمینی با ایرانیان و مسلمانان چھ بود؟ دالیل خصومت
جان مردم ایران کھ آنان را ظاھراً ولی نعمت خود می خواند افتاده و آنان را در فشار بسیار شدید اقتصادی قرار داده و 

از او سؤال شد کھ احساسش در بازگشت بھ ایران جوانانشان را نابود ساخت؟...  چرا ھنگامی کھ در ھواپیما دو بار 
چیست؟ بھ تندی و با لحنی آکنده از خشم گفت: ھیچ... چرا در ھواپیما ، غضبی آتشفشانی در چھره وی مشھود بود کھ 

 ."انتقام"گوشھ ای از آن بھ ھنگام سخنرانی در بھشت زھرا  فوران نمود؟... پاسخ تنھا در یک کلمھ خالصھ می شود: 
خمینی از ابتدا نوعی شیفتگی وسواس گونھ بھ قدرت داشت بھ طوری کھ بھ قول خود در ھجده سالگی در جلسات مجلس 

 کودکیدر مصاحبھ اي با بي بي سي درباره  ۱۹۸۲در سال [احمد خمینی  .شورای ملی برای تماشا حاضر می شد
داد اصرار داشت  ای کھ انجام می ھمیشھ در بازی کھ کودکی خردسال بیش نبود ، اما پدرم با وجود این« گفت:  پدرش

تردیدی نداشت کھ پیروز شده و بر تخت  ۱۳٤۲خمینی در آشوب ھای نیمھ خرداد  .]»نقش شاه را داشتھ باشد!
حکومت جلوس می کند ، اما رژیم پھلوی شورشھا را سرکوب نموده و غائلھ را خاتمھ بخشید. اطمینان خمینی بھ 

 عازم حج بود گفتھ بود:  ۱۳٤۲نان بود کھ بھ آیت ا... مرتضی حائری کھ پیش از آشوب خرداد چ ٤۲پیروزی در سال 
برای این   یاد شده "دیو کین"کھ از وی در منابع زرتشتی خمینی » وقتی کھ برگردی ، اینھا دیگر نخواھند بود!« 

سال تبعید بسیار تلخ و دوری از قدرت ، تنھا دو عامل می شناخت: اول: عدم جانفشانی کافی ملت ایران  ۱٥شکست و 
خمینی می دانست کھ دست یابی  خرداد ، و دوم: حمایت دولت آمریکا از رژیم پھلوی. ۱٥برای بھ ثمر رساندن غائلھ 

ردم ممکن است و بنا بر این حرکت خود را کامالً منوط بھ تحرک مردم کرده او بھ حکومت تنھا با استفاده ابزاری از م
لت اسالم رگ خواب م: « بھ اھمیت نقش مردم و تحریك آنھا چنین اشاره مي كند ٤۱آذر  ۱۱در سخنرانی  چنانكھ[ بود.

او ھنگامی کھ جو عمومی را مساعد نمی دید بھ ھیچ قیمتی حاضر بھ اقدام علیھ رژیم پھلوی و  ]»را ما بھ دست آوردیم.
ھنگامی کھ وی در تبعید بود و رژیم پھلوی با  ٤۲خرداد  ۱٥انگیزش خشم آن علیھ خود نبود. پس از دفع غائلھ 

می کردند کھ اقالً یک بیانیھ صادر  طرفداران او از میان معممان بھ شدت برخورد می کرد ، اطرافیانش بھ او التماس
 » زمینھ ندارد!« کند و او پاسخ می داد: 

 ۱۸۵نھج البالغھ ، خطبھ  - ۱۷٥
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بھ محض این کھ پای روح ا... خمینی از پلکان ھواپیما با زمین ایران تماس یافت ، نقاب تزویر کامالً فرو افتاد و چھره  
از ملت ایران بھ صورتی  یوکشید.  باطنی وی (اژدھا) آشکار شد کھ می خروشید و آتش بود کھ از دھانش شعلھ بر می

بھ دل گرفتھ بود را علنی کرد آمریکا  کینھ بسیار سختی نیز کھ از گذشتھ شاھد بوده ایم انتقام گرفت ، و سال ۳٦کھ در 
ھویت آشتی ناپذیر با آن را نیز  كینھ و خصومتو ] [زیرا با خدا مخالفت کرده!لقب داد  "شیطان بزرگ" و آن کشور را

اھد گردید ھر سرانجام منجر بھ سقوط نظامش خو "كینھ مقدس"کھ احتماالً ھمین  ابدی نظام خود تعیین کرد خط مشیو 
  این امر گردند. از ند تا مانعخود را بھ آب و آتش می زن چند برخی از اعوانش

فرمود: فوراً برای  صادق طباطبایی ، برادر زن احمد خمینی می گوید: امام اندکی پس از پیروزی انقالب مرا خواست و
برنامھ دوم اقدام کنید. منظور امام از برنامھ دوم، رفراندم نظام جمھوری اسالمی بود (برنامھ اول نیز تشکیل دولت 
موقت بود). من گفتم: حضرت امام ، چھ نیازی بھ رفراندم است وقتی میلیونھا نفر با شما ھستند و با یک اشاره شما بھ 

فرمود: شما نمی فھمید ، بیست سال دیگر می گویند کھ اینھا بر موج عواطف و احساسات مردم خیابان می ریزند؟ امام 
) ۱۳٥۸، شاید برای نیمھ دوم سال( سوار شدند و این نظام مشروعیتی ندارد. من بھ امام گفتم: این کار زمان می برد

وزارت کشور مراجعھ کردم و پس از بحث و بتوانیم آن را انجام دھیم. امام فرمود: نھ ، برو و کار را شروع کن. بھ 
بررسی پیرامون موضوع ، خدمت امام رسیدم و گفتم: برای اواخر خرداد می توان رفراندم را برگزار نمود. امام 

بھ سبب بھ ھمان دلیل کھ  این عجلھ بھ چھ دلیل بود...؟ طیالت نوروز آن را برگزار کنید! فرمود: نخیر ، در ھمین تع
 ۱۲ایران نسبت بھ ماھیت رژیم جدید ، بیست میلیون و چھارصد ھزار نفر شرکت کننده در رفراندم  آگاه شدن ملت

کاھش ۱۳٥۸) بھ چھارده میلیون نفر در اولین انتخابات ریاست جمھوری در دی ماه ۱۳٥۸فروردین جمھوري اسالمي (
خمینی شش میلیون و صدھزار نفر رسید. ، بھ ۱۳٥۸یافت و این تعداد در اولین انتخابات مجلس شورای ملی در اسفند 

بود می خواست تا مردم کامالً متوجھ ماھیت نظامش نگردیده اند ، آن را  عملیات تخریبکھ بی صبرانھ در انتظار آغاز 
 رسماً با رأی باال بھ تأیید برساند. 

ز دلبستگی وی بھ بود. قرار دادن عالمت سیکیزم بر پرچم ایران بھ وضوح نشان انژادپرست سیک خمینی یک 
سیک ھا بھ سبب جنگ ھای خونباری کھ با مسلمانان داشتھ اند، از آنان و از اسالم مسلک و ملیت حقیقی اش دارد. 

عالمت شمشیر در نشان سیک ھا نماد آمادگی ھمیشگی آنھا برای جنگ با ،  چنان کھ اشاره شدو بیزارند 
جد وی نیز در جنگ بھ خصوص کھ (چنان کھ پیش تر دیدیم) . خمینی بھ این دلیل دشمن اسالم بود. مسلمانان است

ماھرانھ با یک تیر دو نشان زد: ھم با نام کھ کوچکترین نسبتی با اسالم و ایران نداشت او  با مسلمانان کشتھ شده بود.
نیان کنی بھ اسالم ابتدا بھ پول و احترام و جایگاه اجتماعی و سپس بھ حکومت ایران رسید و ھم ضربھ خردکننده و ب

  اسالم زد بھ طوری کھ احیای آن اکنون تنھا با معجزه متصور است.
ایرانی ھا « ش مصطفی آشکارا گفت: فرزندوی پس از مرگ خمینی از ایرانیان بھ دلیل قتل پدرش نیز نفرت داشت. 

  ۱۷٦»خواھم کشت. آنھاازه موی سر ھر دویشان از ھم پدرم را کشتند و ھم پسرم را ، ھنگامی کھ بھ ایران برگردم بھ اند

مادرش با  حاصل ارتباط را پرونده او در ساواك ، وی سب است امامنت ا... خمینی ظاھراً بھ مصطفی ھندی روح - ۱۷٦
از نظر ظاھری و  و شواھد و قرائن نیز چنین نشان می دھد. وی می داند مأمور انگلیسي مافوق مصطفی ھندی

ھ ھاي نامشروع در رفتار و كردارش دیگر خصوصیات نطف نداشتھ و از سوی بھ برادرانش چندانی شباھت اخالقی
 ست. بسیار بارز بوده و قابل انكار نی

 
 .)استناد  نمي باشد(تصویر مورد 
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 موج می زد. خمینی در سخنان )نادرشاه رای مثال ،ب( کھ بھ ھند لشگر کشیده اند ھمچنین نفرت از جھانگشایان ایرانی
دلیل مھم دیگر دشمنی خمینی با ایرانیان این بود کھ وی پس از  او خود را در جایگاه انتقام تاریخی از ایرانیان می دید.

با توجھ بھ خلقیات وی،  بود.در ایران مرگ پدرش در کودکی ، شاھد ارتباطات افسارگسیختھ مادرش با مردان بیگانھ 
تھ می شود بدون تردید بھ ھمین دلیل است کھ وی مصمم گردید زنان ایرانی را این چنین بھ فساد کشد بھ طوری کھ گف

  کھ امروز صدھا ھزار زن تن فروش در کشور وجود دارد.

ھ ي ایران بفرمانروایپادشاھي و  «سخن از حكومت دشمن ایران بر ایرانیان در آخرالزمان است:  در جاماسب نامھ نیز 
  »دین مدار ھستند. ،در ظاھر افتد كھ [ضد ایرانیان] يانیراندست 

خود را در نفاق ،  با سحر و فریب و فقط واژگان آن را شناختھ بود ،  "مقدسات الھی"و   "اسالم"كھ از   خمینی
 ابلیس و کاریزمای ناشی از حضوردر لباس مرجعیت و با استفاده از و  جایگاه نمایندگی خدا و مقدسات الھی قرار داد

مطامع و توده نادان مردم را مسخ کرد. او تمامی  شیاطین جن کھ مردم بھ غلط تصور می کردند معنوی است تأثیرات
کد  .دل کوچکترین اعتقادی بدان نداشت دنبال می کرد در حالی کھ در "اسالم"ھواھای نفسانی خود را در پوشش 

در مذھب   »برای حفظ نظام ، ھر عملی واجب است.« برای کارگزارانش تعیین کرده چنین است:  خمینيمھمی کھ 
شکنجھ و تجاوز بھ عنف ، تاراج اموال مردم  و بھ فقر و فساد   (!)در خطر باشد "عزیزاَسالم " کھ، در صورتی وی

ما مکلف ھستیم « : ل مغایر با فطرت انسانی جایز استو ھرگونھ عم(ع) کشیدن آنان و چنان کھ دیدیم قتل امام زمان 
تر است. ھمین تکلیف است کھ  نماز و روزه واجبسالم را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مھم است حتی از کھ اَ 

سالم در خطر است، ھمھ شما موظفید کھ با جاسوسی حفظ وقتی کھ اَ «   »ھا در انجام آن ریختھ شود. کند خون ایجاب می
حفظ جان یک نفر مسلمانی، حفظ  -فرض کنید کھ -سالم را. وقتی کھ حفظ دماء مسلمین بر ھمھ واجب باشد، اگربکنید اَ 

] این است کھ شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما. دروغ بگویید، واجب است بر شما. احکام  نش وابستھ [بھجا
باید از بین برویم تا   سالم را در خطر دیدیم، ھمھاسالم برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسالم است، اگر ما اَ 

الم و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن ھم حفظش کنیم... جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اس
در مذھب امام « امیر مؤمنان(ع) درباره مذھب معکوس دجال می فرمایند:    »واجب است، شرب خمر ھم واجب است.

امت دجال ، مذھب » دجال ، راست دروغ و دروغ راست بھ حساب آید و خیانتکار امین و امین خیانتکار بھ شمار آید.
، بھ ھالکت درافتاده اند و بسیاری از مردم نیز بھ دلیل فقدان دانش م راستین دانستھ و با این انحرافس او را اسالمعکو

این گونھ است کھ گفتھ شده کھ: دجال  درباره اسالم ، جنایات او را بھ حساب دین الھی نھاده و این چنین ھالک شده اند.
  محروم ساختھ و بھ سوی کفر و شقاوت رھنمون می گردد.گروه کثیری از مردم را از ھدایت الھی 
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ھزار میلیاردی در تأمین  ۳٥را اخیراً در اختالس ھای  گوشھ ای از تاراج اموال مردم توسط برخی از مسئوالن نظام
میلیارد دالر نفتی  ۲۱۸و ناپدید شدن ھزار میلیاردي "پدیده شاندیز"  ۹٤كالھبرداري اجتماعی، پرونده بابک زنجانی ، 

 معاون اول رئیس جمھور اعالم كرده است كھ در دولت قبلي ، سیصد میلیارد دالر دود شد و بھ ھوا رفت. شاھد بودیم.
در حدود یک چھارم نقدینگی ( نھزار میلیارد توما ۸۰بر اساس آماری کھ خود اعالم کرده اند سی نفر نورچشمی ، 

و این نانی است کھ از سفره میلیونھا ایرانی گرسنھ  بدھی معوقھ بانکی دارند کھ حاضر بھ پرداخت آن نیستند )کشور
بانک مرکزی بھ جای این کھ پول البتھ این بذل و بخششھا ھمھ از سپرده ھای مردم تأمین می گردد.  .دزدیده شده است

کھ تماماً تحت مالکیت مقامات رژیم و  ی خصوصی تقویت آن کند ، آن را در اختیار بانک ھا را زیربنای تولید و
بھ نورچشمی ھا می گذارد تا  ، نقش مھمی در گسترش ھرچھ بیشتر فقر در جامعھ ایفا می کنند و وابستگان آنھا ھستند

فساد  ۱۷۷قیمت شھرھای غرب ، کاخ بخرند.آن را در بازار تبدیل بھ ارز کنند و در مناطق گرانو آنھا نیز ند وام دھ
و تردیدی در  ھمھ چیز استقریب الوقوع شدن  زبرزیر و ، حاکم است کھ راه حل آن بر جامعھ ایران غریبی عجیب و

با یکدیگر در تاراج اموال یک کشور بسیار ثروتمند این چنین مسابقھ می دھند و آنگاه  مقامات .وقوع این رویداد نیست
بر مردم سخت گرفتھ   یارانھبرای تأمین ھزینھ ھای جاری مملکت ، با طرح آزادسازی نرخ حامل ھای انرژی و حذف 

         : خواندیمزرتشت در سخنان و آنان را بھ چنین فقر و فالکتی می کشند، چنان کھ 

 بسی نعمت و مال گرد آورند           مر آن را بھ زیر زمین گسترند                                  

 نیامد کسی را چنین رنج و تاب         بھ ھنگام ضحاک و افراسیاب                                    
       

و سالم ،حتی بدون استخراج و فروش نفت و گاز ، ھمھ مردم  ایران بھ قدری ثروت داشتھ است کھ با مدیریت صحیح
و ده میلیون  ھشتاد درصد مردم زیر خط فقر زندگي مي كنند ، اما اکنون می توانستھ اند در نعمت و آسایش زندگی کنند

داده  را در میان کشورھای جھان بھ خود اختصاص "شاخص فالکت"ایران رتبھ دوم  و نفر بھ سوء تغذیھ حاد دچارند
بزرگترین "جاي تعجب ندارد چرا كھ پیرو امامي ھستند كھ در جریان  ھاي ایشان این دزدی ھا وغارتگریالبتھ [ است.

   ]!بھ سرقت بردملت یک  بھ وسیلھ آن ، یك مملكت را از دین خدا را بھ سرقت برد و  "سرقت تاریخ

آن حضرت » ھیچ مالی انباشتھ ندیدم اال کھ در کنار آن حقی ضایع شده دیدم.«  د:مي فرماین امیرالمؤمنین (ع)حضرت 
بھ من گزارش دادند «  تمندان رفتھ است ، بھ او نوشتند:شان بھ میھمانی ثروکارگزارانھنگامی کھ مطلع شدند کھ یکی از 

ھاى رنگارنگ  شتافتى ، خوردنى  داران بصره تو را بھ مھمانى خویش فرا خواند و تو بھ سوى آن  كھ مردى از سرمایھ
كردم مھمانى مردمى را بپذیرى كھ  ھاى پر از غذا پى در پى جلوى تو نھاده اند. گمان نمى   براى تو آورده و كاسھ

  اند. اندیشھ كن در كجایى و بر سر كدام سفره مى  نیازمندانشان با ستم رانده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده
دانى دور بیافكن و از آنچھ بھ پاكیزگى و حالل بودنش یقین دارى  ذایى كھ حالل و حرام بودنش را نمى خورى. پس آن غ

بدان کھ پیشوای شما از  آگاه باش کھ ھر پیرویی را پیشوایی است کھ از نور علم او روشنایی می جوید. استفاده نمای.
بدانید كھ شما توانایى چنین كارى را ندارید ، اّما با . دنیای خود بسنده کرده است بھ دو جامھ فرسوده و دو قرص نان

اى  پرھیزكارى و تالش فراوان و پاكدامنى و راستى، مرا یارى دھید. پس سوگند بھ خدا من از دنیاى شما طال و نقره
دنیا حتى یك  اى نیافزودم و از زمین ام جامھ ام و بر دو جامھ كھنھ ھاى آن چیزى ذخیره نكرده   نیاندوختھ و از غنیمت

ھیھات كھ ھواى نفس بر من  ..وجب در اختیار نگرفتم و دنیاى شما در چشم من از دانھ تلخ درخت بلوط ناچیزتر است.
كسى باشد كھ بھ   مامھچیره گردد و حرص و طمع مرا وا دارد كھ طعام ھاى لذیذ بر گزینم ، در حالى كھ در حجاز یا ی

ھایى باشد از گرسنگى بھ  شكمى سیر نخورد ، یا من سیر بخوابم و پیرامونم شكم تاج باشد و یا ھرگز حقرص نانى م
ھاى روزگار با   پشت چسبیده و جگرھایی سوختھ... آیا بھ ھمین رضایت دھم كھ مرا امیرالمؤمنین خوانند و در تلخى

ی ھای اصلی حکومت ھای اختالف طبقاتی از ویژگ»  ..ھاى زندگى الگوى آنان نگردم. مردم شریك نباشم و در سختى
کھ با یاری شیطانی است زیرا شیطان راھی آسان تر از فقر برای بھ کفر و فساد کشیدن مردم ندارد و بندگان شیطان نیز 

این در حالیست کھ خمینی پیش از انقالب ، شاه را متھم بھ ریخت و پاش و انتقال پول نفت بھ غرب و گرسنھ نگاه  - ۱۷۷
 داشتن مستضعفین می کرد!
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 ، فقر آمد ھنگامی کھ«در گسترش فقر می کوشند. پیامبر خدا فرمودند:  ، رای پرداخت مزدشباو بھ قدرت رسیده اند 
تشان مبارزه با نظام طبقاتی بود کھ خلفای پیشین طراحی کرده حکوماولین اقدام امیر مؤمنان (ع) در دوره   »کفر آمد.

ایشان در دوره حکومت ، ھر چھ از اموال بھ دستشان می رسید بودند و ایشان جان خود را در این راه از دست دادند. 
المال خالی بود ، خود قرض می گرفتند و بھ آن نیازمند  صرف نیازمندان می کردند و اگر نیازمندی پیدا می شد و بیت

می دادند و بدین ترتیب ھنگامی کھ بھ شھادت رسیدند ، ھمانند پیامبر خدا  دھھا ھزار درھم بدھی داشتند کھ امام حسن 
سای رعایت مساوات در تقسیم بیت المال توسط آن حضرت خوشایند اشراف و رؤ(ع) بھ تدریج آن را پرداخت کردند. 

قبایل نبود و این موجب شد کھ بسیاری از آنھا جذب معاویھ شوند کھ دستش در بذل و بخشش و حیف و میل اموال 
تحمل مردم از آن حضرت درخواست کردند تا رھبری را بپذیرد و عدالت را اجرا کند اما  مسلمانان کامالً باز بود.
 آخرین وارث و جانشین پیامبر(ص)پذیرای عدالت نباشند ،  تا زمانی کھ مردم صمیمانھ، و عدالت ایشان را نداشتند

 ظھور نخواھند کرد. 

 انگلستان در کمک بھ انقالب خمینیدولت ھمراھی با  و آمریكادولت 

دولت آمریکا تحت رھبری جیمی کارتر کھ با فشار بھ شاه برای ایجاد جو باز سیاسی ، سبب رھا شدن پتانسیل انقالب 
در پی ارسال سیگنال ھای مثبت از سوی انقالبیون ، برای حفظ منافع خود سعی کرد بھ آنھا نزدیک ، در ایران شده بود 

دکتر عباس میالنی ، مورخ معاصر می گوید: بر اساس اسناد موجود ، روح ا... خمینی از فرانسھ بھ آمریکایی ھا گردد. 
جعفر »  روز شود. اگر ما بیاییم بیشتر بھ نفع شماست.دست از دولت بختیار بردارید و بگذارید انقالب پی« پیام داد کھ: 

شفیع زاده فرمانده سابق سپاه ضربت انقالب اسالمی و محافظ روح ا... خمینی در نوفل لوشاتو و تھران در اعترافات 
می گوید: زمانی کھ خمینی در فرانسھ اقامت داشت، مالقات ھا و ارتباطات  "پشت پرده ھای انقالب"خود در کتاب 

فرستادن ژنرال ھایزر بھ ایران براي ممانعت از اقدام بسیاری با نمایندگان و سفرای کشورھای انگلیس و آمریکا داشت. 
شاه در کتاب بود.  از اقدامات مھم جیمی کارتر در کمک بھ پیروزی انقالبجدي امراي ارتش در سركوب انقالب 

ارتش در برابر تغییر رژیم عنوان می کند. ھایزر در  واكنش، مأموریت ژنرال ھایزر را ممانعت از  "پاسخ بھ تاریخ"
کتاب خاطرات خود این موضوع را تأیید کرده و می نویسد کھ از سوی رئیس جمھور کارتر مؤظف بھ ممانعت از 

ژنرال ھایزر بھ فرماندھان « نیز می خوانیم:  "گروگان خمینی"در کتاب  است.اقدامات کودتایی ارتش علیھ خمینی بوده 
ارتش گفت: نباید علیھ خمینی وارد عمل شوند...اگر چنین اتفاقی بیافتد ارتش آمریکا با آنھا قطع رابطھ خواھد کرد ، 

دتا علیھ خمینی را خنثی ساخت... لوازم بھ آنھا نخواھد داد و قلم پایشان را خواھد شکست. ھایزر نھ یک ، بلکھ چند کو
این مطلب کامالً روشن است کھ بدون حضور ھایزر، خمینی ھیچ گاه قادر نبود بھ این راحتی قدرت را در دست 

سال است کھ  ۳٦ملت ایران [دیرینش از آمریکا بازگشت.  اما البتھ خمینی پس از پیروزی ، بر سر کینھ ۱۷۸»گیرد.
آمریکا با حمایت از شاه دولت تنھا بھ این دلیل کھ تحریم زندگی می کند  ناشي از اقتصادی تحت فشار شدید سیاسی و

دولت ھاي انگلستان و اسرائیل ،   ]!خمینی شد ه سالھ در بھ قدرت رسیدن، سبب تأخیر پانزد ٤۲در غائلھ نیمھ خرداد 
آمریكا را وارد بازي تغییر رژیم ایران كردند ، اما آمریكا بازنده این دولت با سوء استفاده از ضعف جیمي كارتر ، 

 د.گردیبازي 

نفی استقالل  -۱دو گزینھ را روی میز قرارداده است: بھ ترتیب اولویت ، امروز دولت آمریکا در پروژه نابودی ایران ، 
در ھتل بوریواژ [ھمان  نامھ لوزانو سرانجام تجزیھ ایران بھ روش مسالمت آمیز در طول چند سال کھ در توافق 

ساختماني كھ كشورھاي غربي حدود یكصد سال پیش در آن بھ عمر كشور عثماني خاتمھ دادند و ھیئت غربي علیرغم 
رخورد سخت و تجزیھ ایران از طریق ب -۲رونمایی شد.  اصرار جمھوري اسالمي حاضر بھ تغییر مكان آن نشد] 

اما از نظر دولت اسرائیل  نیست چندان مطلوب، برای دولت آمریکا  انواع ھزینھ ھا قھرآمیز کھ بھ سبب در بر داشتن
سال سوء مدیریت و ھدر دادن منابع و غارت ثروتھاي ملي و  ۳۶امروز جمھوري اسالمي پس از  .ایده آل است گزینھ

تعیین تكلیف بھ سر مي برد: انگیزش خشم ملت (بھ شدتي كھ در تاریخ دیده نشده) در یك بن بست تاریخي و در انتظار 
خود ادامھ  راي چند سال دیگر در منطقھ بھ حیاتیا مي تواند بھ صورت یك نظام درھم شكستھ و ضعیف و تحقیر شده ب

 دھد ، و یا مورد حملھ قرار گرفتھ و بھ بنیانگذارش خواھد پیوست.

 ۷٤-۷٥رابرت دریفوس ، ص - ۱۷۸
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بھ اخیر)  شصت سال درو آمریكا اسرائیل و دولت ھاي ( حدود یكصد سال است كھ دولت انگلستان
رد بھ موعد وااكنون كشور بوده و  حال فرسایش ملت ایران و بنیان ھایدر صورت سیستماتیك 

جوانان ایران وارد صحنھ  دھیسازمان برای "فرمانده موعود"اگر  ده اند ، ورسی كردن ضربھ نھایی
 مواجھ خواھد بود. ، بقای ایران با چالشی جدی نشود

 
  یدر جوان یخمینو فجایع اخالقی سوابق 

      در مصاحبھ اي با بي بي سي درباره سوابق پدرش در كودكي و نوجواني گفتھ است:  ۱۹۸۲احمد خمیني در سال  
پدرم خیلي شیطان بود. مثالً ایشان ھر دو دستش شكستھ ، یك پایش شكستھ ، صورتش چند جایش شكستھ ، سرش « 

 ی، این آقا ایشان مي گفتند: برادر من بوده كھ آن موقع مي كرده! یھای ھا و شیطنت یزشكستھ. اینھا ھمھ در اثر با
تمیز و مؤدب بود كھ وقتي بزرگترھا او را مي دیدند از االغ  یپسندیده خیلي آدم منظمي بود ، خیلي تمیز بود ، بھ قدر

 یھا و توي جو پیاده مي شدند. اما من ، نزدیكي ھاي شب باید یكي بیاید مرا بگردد الي این آشغالھا؛ الي این خاك و ِگل
اتاق ھست امشي  یكھ تو و اینھا ، پیدا كند و ببرد... ایشان تضاد روحي عجیبي دارند... در عین این كھ امام یك مگس را

نمي زنند ، آن مگس را مي گیرند ، در اتاق را باز مي كنند و آن حیوان را بیرون مي كنند(!!!) مي گویند یك حیوان را 
چرا ما بگیریم ، چرا چیزش كنیم. در عین حالي كھ این گونھ ھست ، اما عجیب است اگر ھزار نفر جوان ھم بیایند 

از سوي یك  "خالف دین كردن"مجازات شرعِي [ ۱۷۹»است ھمھ را باید كشت. این تضاد است.خالف دین بكنند ، معتقد 
خمیني   ].ستوا "خود" ،در ادبیات روح ا... خمینی  "دین"جوان اعدام نیست. اما بطوری کھ اشاره  شد مقصود از 

رسید. در آن زمان بازی محبوب و رایج بین  تر بھ نظر می وسال خود خاص سن در کودکی بھ وضوح از کودکان ھم
سن خود بھ این بازی عالقھ داشت. حتی کودکان  بود کھ او ھم مانند بسیاری از کودکان ھم "دزد و وزیر"کودکان، بازی 

شد!  ای کھ با ورود او بھ بازی ، نقش شاه بھ او داده می گونھ  دیگر ھم متوجھ خاص بودن شخصیت او شده بودند ، بھ
ای کھ  بیش نبود ، اما ھمیشھ در بازی کھ کودکی خردسال پدرم با وجود این« گوید:  فرزندش احمد در این مورد می

  »داد اصرار داشت نقش شاه را داشتھ باشد! انجام می

       د: بیان می کندكتر حمید خواجھ نصیري بھ نقل از مرتضي پسندیده در شرح برخي از اخالقیات و صفات خمیني  
آب در اسارت نگاه می غذا و و آنقدر آنھا را بدون  دبسیار لذت می برحیوانات دادن آزار از  یروح ا... در كودك« 

بسیار  یخورد و فرد یبھ اندازه چند نفر غذا م یدر نوجوان یو ۱۸۰.جان سپارندو تشنگی داشت تا از گرسنگی 
در امان نبودند  و  یو یجنس یدر خمین از شّر آزارھا ی، چھارپایان ھیچ طویلھ ا یزورمند بود. تا سن پانزده سالگ

  www.bbc.co.uk/persian/khomeiniinterview.ram منبع: - ۱۷۹

از قول پدربزرگش نقل   وی ھم دوره خمیني بوده است، در مكتبخانھ پدربزرگش كھ نویسنده فردی را می شناخت  - ۱۸۰
كرد كھ: یكي از روزھا با روح ا... كھ تنھا ھفت سال داشت از مكتب بھ سوي منزل رھسپار شدیم كھ ناگھان سگي بھ 

، اما روح ا...  سوي روح ا... آمد و بھ شدت بر او پارس كرد. ھمراه با روح ا... راه خود را بھ سوي منزل ادامھ دادیم
وز ناپدید شد. پس از بازگشت وي از او پرسیدیم:  روح ا...، تو در طول این مدت كجا بودي؟ از آن روز بھ مدت سھ ر

وي پاسخ داد: در تعقیب آن سگي كھ بھ سوي من پارس كرد بھ خارج از روستا رفتم و سرانجام آن را با سنگ كشتم! 
یده ام کھ داستاني جعلي براي كودكان شن  (آیا كودك ھفت سالھ اي كھ بتواند یک سگ را بكشد ، انساني عادي است؟!)

دن یك حیوان ناپدید شدن روح ا... كوچك بھ مدت سھ روز براي نجات دا« از تلویزیون بھ نمایش درآمده كھ موضوع آن 
مأموران « ھای نظام بعضاً بسیار خنده آور است از جملھ این كھ گفتھ اند: داستان سازیاین نوع  بوده است!!» گرفتار

معلوم مي شود كھ فردي كھ این »  لوشاتو ساعت خود را با زمان اقامھ نماز امام خمیني تنظیم مي كردند! پلیس نوفل
دروغ را ساختھ است اصالً نمازخوان نبوده است زیرا اگر نمازخوان بود مي دانست كھ زمان اذان ثابت نیست و در 

 برخي از دوره ھاي سال حتي ھر روز تغییر مي كند!!
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نمود.  یاطراف خمین م یدختران در راھھا نوامیس مردم و تجاوز بھ زنان و ین نیز شروع بھ مزاحمت براپس از آ
داس مورد حملھ قرار گرفت و دست و پا و سرش شکستھ و  یمردم با چماق و حت یبھ ھمین دلیل بارھا از سو یو

گرفت و آن  یاز سر م یشدت بیشترشد و كارھایش را با  یاستراحت خوب م یمجروح شد اما ھر بار پس از اندك
در مراجع  یشاكیان ، پرونده ا یكھ در اثر پیگیر یھنگام د كھ پیكر یك دیو را خراش دھند.ضربات مانند این بو

و ریاست  یشد ، ھمواره با نفوذ صدراالشراف كھ بعدھا بھ وزارت دادگستر یبرایش تشكیل م یو قانون یانتظام
، با  داشت محكوم مي شد "لواط بھ عنف"كھ در قم بھ جرم  ییافت. بھ عنوان مثال ھنگام یمجلس سنا رسید نجات م

، اما پس از این كھ بھ قدرت رسید تا توانست بھ نوادگان او صدمھ زد و  آزاد گردید یبا یك ماه حبس تأدیب یوساطت و
بداند یا باور  یخواست كس یند زیرا نمدستور داد دكتر جواد صدر و پسر و عروسش را بھ زندان افكنده و حد بزن یحت

مرتكب قتل گردید و ادعا نمود كھ مورد  یجیره خوار آنان بوده است. روح ا... در پانزده سالگ یكند كھ خانواده ما مدت
پس از ورود بھ ایران ، محو تمامي سوابق سوء و  یخمین ی[از نخستین كارھا .تجاوز مقتول قرار گرفتھ بوده است

این كار با اعزام چند  ، اراك و قم داشت واجع امنیتي ، نظامي و قضایي خمینمعدوم ساختن پرونده ھایي بود كھ در مر
فتھ یا از دنیا ر ٥۷ آگاھان از سوابق جوانی خمینی در ھنگام فتنھ بھ انجام رسید. یبھ نام حسین یتن بھ سركردگي فرد

نمی خواستند با افشای رسمی سوابق وی  با شناختی کھ از خلق و خوی وی داشتند بودند و یا پیرمردانی بودند کھ
خود را در معرض غضب شدید او قرار دھند، ولی با این حال اسراری از حقایق زندگی او افشا گردیده کھ وقتی در 

   ]یرد، برای شناخت او کفایت می کند.اعمال رسمی وی در طول حکومتش قرار می گرفتار و کنار 

خمینی در رسالھ اش قوانین تجاوز و خشونت ھای جنسی را با  آرامش و دقتی عجیب توضیح می دھد. او حتی در [
كسي كھ زوجھ اى كمتر «) فتوای مباح بودن رابطھ جنسی با نوزادان دختر را صادر می کند: ۱۲مسئلھ تحریرالوسیلھ (

او براى وى جایز نیست چھ اینكھ زوجھ دائمى باشد و چھ منقطع ، و اما سایر كام گیري ھا از قبیل  از نھ سال دارد وطى
خاطرات "در ».لمس بھ شھوت و آغوش گرفتن و تفخیذ (شھوت رانی با ران) اشكال ندارد ھر چند شیرخواره باشد...

خمینی در عراق بھ ھمراه  شده است کھ از مریدان نزدیک خمینی در زمان تبعیدش در عراق) نقل  (یکی "سید حسین
دوست از آشنایان بھ نام سید صاحب می رود. سید صاحب دختری چھار سالھ داشتھ کھ بسیار   سید حسین بھ خانھ یکی

مقدمھ از صاحب خانھ اجازه می خواھد کھ دختر چھار سالھ اش را   زیبا بوده. پس از صرف شام ، خمینی بی داشتنی و
پذیرد. آن شب سید حسین صدای جیغ و گریھ دخترک چھار  ھ) خود درآورد!! صاحب خانھ نیز میبھ عقد موقت(صیغ

سرزنش آمیز بھ خمینی می اندازد. خمینی کھ   سالھ را تا صبح از اتاق خمینی می شنود. ھنگام صبح ، سید حسین نگاھی
و فقط از الی پای دخترک استفاده کرده خود   متوجھ این نگاه می شود ، بھ سید حسین می گوید کھ برای ارضای جنسی

این در اسالم حالل است!! دور از ذھن نیست کھ فردی کھ در کتابش رابطھ جنسی با طفل شیرخوار را جایز می داند 
البتھ دلیل آزار جنسی این کودک را نباید تنھا در انحراف جنسی جستجو  سالھ تجاوز نکرده باشد... چھارخود بھ دختری 

نام  "سادیسم"آزار حیوانات لذت فراوان می برد. این اختالل روانی  ازخمینی در کودکی  طور کھ اشاره شد ھماننمود. 
یکی از (و بطور کلی اِعمال ھرگونھ شکنجھ بر موجودات زنده) اما از ھمھ مھم تر اینکھ تجاوز بھ کودکان  .ددار

موجب جلب رضایت فراوان شیطان گردیده و عامل  زیرا بھ دلیل شناعت زیاد ،اعمال متداول در شیطان پرستی است 
و یک رمال و ساحر حرفھ ای ھیچ فرصتی را در جلب نظر شیطان از  ، را مورد عنایات ویژه آن ملعون قرار می دھد

دانست کھ سحر وی برای بھ حرکت درآوردن توده مردم کافی  ۴۲دست نمی دھد. خمینی پس از شکست غائلھ خرداد 
 ] ای تقویت آن بیشتر بکوشد.نبوده و باید بر

گفت كھ بھ عنوان  یبودم ترك نگردید. م یكھ من با و یروح ا... بھ الكل اعتیاد داشت و این اعتیاد تا آخرین ساعات 
خورد  یدو بطر عرق م یشب یكنم. روح ا... در دوران طلبگ یاستفاده م یدواي جسم براي كمردرد و خاصھ كم خواب

ف. طباطبایی خمیني در جواني بھ سیگار نیز اعتیاد داشتھ است و [داشت  یبھ مشروبات انگلیس یو عالقھ خاص
 یم یكھ در اراك(حوزه علمیھ) زندگ یھنگام ].بھ آن اشاره کرده است "اقلیم خاطرات"(ھمسر احمد خمیني) در کتاب 

بخورد و  ییك بار گوشت مار و افع یا با او بود. آن درویش بھ او آموخت كھ ھفتھ یآشنا شد و مدت یكرد با درویش
 یقدر گوشت مار و افع مھره شان را در جیب بگذارد تا مردان و بھ ویژه زنان را شیفتھ و دلباختھ خود نماید و او آن

گرفتھ و نگاھش جانكاه و مخوف آمده  یچشم و ابرویش ھیأت و مھابت افع یخورد كھ یكباره متوجھ شدم بھ راست
 یسفارت انگلستان مأموریت ھا یبرا یدر جوان شد. یمردار متصاعد م یاست. از آن ھنگام از دھان و بدنش بو
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آمریكا تازه بھ  یدر آن ھنگام پا[»  از جملھ این مأموریت ھا بود. یداد. قتل مورگان شوستر آمریكای یانجام م یویژه ا
 یبین این کشور و استعمار پیر درگرفتھ بود كھ قتل شوستر آمریكایي تالشي از سو یرقابت شدید ایران باز شده و

 مقابلھ با نفوذ فزاینده آمریكا بود.]  یانگلستان برا

كھ  "در گروگان خمیني"رابرت درایفوس نیز در كتاب خود با عنوان بھ طور کلی خمینی عامل سیاستھای لندن بود. 
انقالب واقعي علیھ  « مي نویسد: ۳۲مرداد  ۲۸در نیویورك منتشر گردید درباره نقش خمینی در وقایع  ۱۹۸۰در سال 

، تصمیمي است كھ قبالً توسط رؤساي سازمان ھاي مخفي آمریكا، انگلستان و اسرائیل و ھیئت ھاي مدیره  مصدق
وجوه پرداختي توسط آنان بود كھ بودجھ تشكیل گروھھاي شركت ھاي بزرگ نفتي بین المللي اتخاذ شده بود. مختصر 

دھند یك  یدر میان حدود پنج ھزار نفر و یا بیشتر شركت كننده كھ فریاد جاوید شاه سر م...تظاھركننده را تأمین كرد
 یاین یكي از شوخي ھاي جالب تاریخ است كھ مرد باشد. یم یمالي گمنام ھم حضور دارد كھ نامش روح ا... موسو

سال پیش از آن از افرادی بوده است کھ بھ نفع  ۲٥بر عھده داشتھ،  ۱۹۷۹كھ مسئولیت سرنگوني شاه را در سال 
ھمچنین بنا بر گفتھ دكتر مظفر بقایي كرماني(از عناصر شاخص و اولیھ نھضت دكتر » سلطنت شعار می داده است!

 "آقاي موسوي"ت در تھران حضور داشتھ و با نام مصدق)، خمیني در دوران مبارزات مربوط بھ ملي شدن صنعت نف
، رھبري تظاھرات  در خیابان كاخ ۱۳۳۱اسفند  ۹در تظاھرات علیھ نھضت شركت فعال داشتھ و حتي در تاریخ 

نیروھاي شاه دوست را بر عھده داشتھ است! چند ماه پس از پیروزي انقالب، ھنگامي كھ مردم براي بزرگداشت دكتر 
نفر یک کار لغوی  یک « ي عمیق داشت گفت:نفرت مصدقدكتر از  کھ خمیني ، ار وي گرد آمدندمحمد مصدق بر مز

ھر جا چھار تا استخوان پیدا شد ھ(!) ب اگر اَسالم باَشھ ، نفت ھم مال خودمانه است (ملی کردن صنعت نفت) خوکرد
ي ھمچنین درباره مصدق خمین »كردند.ه كردند(!) استخوان پوسیده ھا را زندمي روند جمع مي شوند. اَسالم را رھا 

مسلمانھا بنشینند تماشا کنند کھ یک گروھی کھ از اولش باطل بودند[ھر کاری می خواھند بکنند]. من از آن « گفت: 
ریشھ ھایش می دانم. یک گروھی کھ با اسالم و روحانیت اسالم سر سخت مخالف بودند. از اولش ھم مخالف بودند. 

مرحوم آیت ا... کاشانی دید کھ اینھا خالف دارند می کنند و صحبت کرد، اینھا یک سگی را نزدیک اولش ھم وقتی کھ 
صّدق] بود کھ اینھا فخر می کنند بھ وجود این در زمان آن [م .گذاشتند "...مجلس عینک بھ آن زدند و اسمش را "آیت ا

بودم کھ این خبر را شنیدم کھ یک سگی را  من در آن روز در منزل یکی از علمای تھران ۱۸۱او. او ھم مسلم نبود.
عینک زده اند و بھ اسم آیت ا... توی خیابانھا می گردانند. من بھ آن آقا عرض کردم کھ این دیگر مخالفت با شخص 

اگر یعنی  »نیست؛ این سیلی خواھد خورد ، و طولی نکشید کھ سیلی را خورد. و اگر مانده بود سیلی بر اسالم می زد.
د کھ با ادامھ انگلیسی خوب مي دانستن كارفرمایان و خمینیمن بھ حکومت نمی رسیدم!! مصدق در قدرت مانده بود ، 

حکومت دموکراتیک مصدق محال است کھ قدرت روزی در دست روحانیت قرار گیرد. بھ ھمین دلیل بود کھ وی در 
گر ایادی بیگانگان در کابینھ مصدق) نھایت تالش را در نقش یکی از مشاوران برجستھ آیت ا... کاشانی (ھمگام با دی

باید خاطرنشان ساخت کھ ھنگام آغاز فعالیت سیاسی خمینی و بروز ایجاد شکاف بین کاشانی و مصدق صورت داد. 
باید خاطرنشان [ »خمینی قابل اعتماد نیست.«، مصدق کھ در حصر بھ سر می برد گفتھ بود:  ٤۲آشوب ھای خرداد 

شاه ایران در دھھ آخر سلطنتش بھ شدت بر انگلیسی ھا می تاخت و آنھا را بھ تنبلی و در پیش گرفتن حیات ساخت کھ 
موجبات نارضایتی شدید آنھا را فراھم  می نویسد؛  "آخرین سفر شاه"چنانکھ ویلیام شوکراس در  انگلی متھم کرده و

  ]آورده بود.

و پرتاب قلمدان و مركب بھ روي ایشان ، بیرون ریختن اثاث  یفحاشضرب و شتم طّالب و اساتید حوزه ھاي علمیھ و  
          ، ایجاد آشوب و بلوا در حوزه علمیھ قم بھ دلیل این كھ: ایشان یمتولیان حوزه علمیھ اراك و غصب حجره ھا

سال بعد از اینکھ امام آن جملھ را گفتند بھ اتفاق اعضای شورایعالی انقالب  حدود یک ھ است:گفت  دین فارسیجالل ال - ۱۸۱
من و آقای شریعتمداری در اتاق ماندیم و گفتم کھ شما با وجود  ، فرھنگی بھ دیدن امام رفتیم تا اینکھ بعد از اتمام جلسھ

کردم، سندی وجود دارد کھ دکتر محمد  مدرسھ کمال کھ در آن تدریس می، در  کھ این جملھ را در مورد مصدق گفتید آن
یکی از علمای اصفھان مطلب  :مصدق اجازه گرفتھ است تا از محل وجوھات شرعی بھ مدرسھ کمک کند. امام ھم گفتند

 گویید، من از حرفم برگشتم.  گونھ است کھ شما می را این جور بھ من رسانده بود و اگر این
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(بطوری دن استکان چای بھ دیوار در بیت مرحوم آیت ا... بروجردی کوبی»  آبگوشت پختھ اند و بھ من نداده اند!« 
از آن رسماً  در طی مصاحبھ با حجت االسالم محسن  یاز سوابق وی در حوزه علمیھ است کھ گوشھ ا کھ دیدیم)

یری ی گفت: من بھ آیت ا... بھاءالدینی گفتم: ما فقط دوران پقرائتقرائتی از سیمای جمھوری اسالمی پخش گردید. 
ایشان ماجرایی تعریف کردند کھ در  و امام خمینی را درک کرده ایم. لطفاً شما جوانی ایشان را برای ما توصیف کنید

می زند بھ طوری کھ عینکش چھار  سالھ ۷٥پیرمرد یک سیلی محکم بر صورت یک سالگی  ۲۱در سن طی آن امام 
زمینھ این کار »  من توی دھن این دولت می زنم« را گفت: تکھ می گردد!  امام کھ ھنگام ورود بھ ایران در بھشت زھ

چنین بود کھ سعی می کرد  در مواجھھ با افراد ضعیف تر از جوان بھ طور کلی عادت روح ا...  ۱۸۲را داشتھ است!
. ھرکس کھ پاسخ اھانت بھ آنھا زمینھ را برای درگیری و ضرب و شتم ایشان و تخلیھ روانی خود ایجاد نماید با،  خود

اھانت ھای او را می داد و یا از اجابت انواع درخواستھایش سرباز می زد محکوم بھ ضرب و شتم بود. خشونت 
غریبی در وجود خمینی بود کھ حتی در ویدیوھای خانگی کھ از وی برداشتھ شده ، در رفتار و کالمش موج می زند. 

خدا نکند کھ شاه برود و پدرم بر جایش بنشیند : « ني گفتھ استنوه او ، حسین خمینی ، از قول پدرش مصطفی خمی
رد ، بھ سبب بر زندگي مي كدر آن خمیني پس از خروج از ھر شھري كھ  »کھ او صد مرتبھ از شاه ظالم تر است!

 سو سپ "موسوي"بود و در قم  "ھندي"جاي نھادن سوابق كیفري ، نام خود را نیز تغییر مي داد! چنانكھ در خمین  
 ]"!وی مردی است فاقد نام" درباره ضدمسیح آمده است کھ ي[جالب است کھ در منابع مسیح !"خمیني"

در ھنگام اقامت در نجف  (چنان کھ دیدیم)خمینی تنھا برای تظاھر در جمع مردم بھ نماز می ایستاد بھ طوری کھ 
از اول وقت نماز  بی احتیاطی کرده و اشرف ، علمایی کھ یک بار وی را تحت نظر داشتھ و متوجھ شده بودند کھ وی

 فردی. در پرونده وی در ساواک نیز از او بھ عنوان لقب دادند "ةتارک الصال" را، وی  بھ نماز نایستاد، تا آخر وقت 
بود. خمینی خود در پیام منشور روحانیت بھ این  "کمونیست"یاد شده کھ در حوزه علمیھ ملقب بھ  "بی اعتقاد"

اى نباشد. ایادى  در آن زمان روزى نبود كھ حادثھ« موضوع اذعان می کند اما البتھ آن را توطئھ دشمنانش می خواند: 
و كمونیست و عامل انگلیس  ةنسبت تارك الصالھا متوسل شدند حتى  پنھان و آشكار آمریكا و شاه بھ شایعات و تھمت

پول و قدرت بود. پیروانش نقل  شیفتھروح ا... از جوانی   »دادند. بھ افرادى كھ ھدایت مبارزه را بھ عھده داشتند مى
(ع)  (ره) در بارگاه امام رضا آیت ا... شبیري زنجاني ھمراه با امام خمیني با آیت ا... نخودكي اصفھاني«  کرده اند کھ:

برخورد مي كنند... امام خمیني در مقابل شیخ نخودكي مي گویند كھ قسم بھ صاحب این بارگاه اگر شما علم كیمیا دارید 
بھ ما ھم بگویید. ایشان گفتند: اگر شما علم كیمیا را یاد بگیرید تضمین مي دھید كھ از این علم فقط در راه خدا استفاده 

  »نین تضمیني نمي دھم!كنید؟ امام خمیني مي گوید: من چ

 

قرائتی ھمچنین  قرائتی در اینجا چقدر زیبا پرده از یک جلوه از جوانمردی و اخالق امامشان بر می دارند! آقای - ۱۸۲
می گوید: ھنگامی کھ فیلمبردار انتخابات از امام خواست کھ یک بار دیگر رأی بھ صندوق بیاندازد امام فرمود: من یک 

قرائتی فراموش کرده است کھ  رید رو کره زمین؟!... ری سراغ دانفر ھستم و تنھا یک رأی دارم!  یھ ھمچی رھب
حال این » ھمھ ملت بگویند آری ، من می گویم نھ!«خمینی در پاسخ بنی صدر کھ گفت یازده میلیون رأی دارد گفت: 

  »فراخوانند.یوم یدعوا کل اُناس بِامامھم؛ در آن روز کھ ھر امتی را بھ امامشان « قوم در قیامت چگونھ خواھد بود: 
آنان کھ می پندارند این نوشتار درباره روح ا... خمینی توھین آمیز است در اشتباه محض می باشند. این نوشتار بھ ھیچ 
وجھ "توھین آمیز" نیست زیرا بر اساس واقعیت است و اگر "واقعیت" توھین آمیز بھ نظر می رسد، مشکل جای 

 »انتم الظالمونانکم  افرجعوا الی انفسھم فقالو«   نمود؛ دیگریست و باید راه حل را در آنجا جستجو
آنان بھتر است در ھمین دنیا با واقعیات آشنایی بیشتری حاصل کنند تا در قیامت حیرت زدگی شان کمتر  )٦٤:انبیاء(

دوستداران خود بھ حمد الھي ، بیشتر مطالب گرد آمده در این کتاب مستند بھ اظھارات یاران و نزدیکان و  باشد.
خمینی و یا ثبت رسمی تاریخ بوده و تنھا اندکی انصاف الزم است تا ماھیت وی را بر کند ذھن ترین افراد نیز آشکار 

    سازد.
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 فتوای شھوترانی با نوزاد در تحریرالوسیلھ                                                 

ساواك بھ جاي این كھ آثار خمیني را در گستره وسیع منتشر سازد تا مردم از وي و تفكراتش شناخت حاصل نمایند ، 
 آنھا را ممنوع االنتشار ساخت!

 

 ۱۸۳یدیوان اشعار خمیندرباره 

اشاره مي كند كھ تمام اشعاري كھ خمیني از ابتداي  "باده عشق"خانم ف. طباطبایي ، ھمسر احمد خمینی ، در پیشگفتار 
سروده است خطاب بھ وي و بھ خواھش وي بوده و تماماً در دفتر وي نوشتھ شده  ۱۳٦۷تا انتھاي سال  ۱۳٦۳سال 

است. با انتشار اشعار بھ اصطالح عرفاني خمیني ، ھمگان دانستند كھ خانم طباطبایي ، ھمسر زیباي احمد خمیني ، 
عرفاني امام خمیني بوده است و آن حضرت با مشاھده روي زیباي وي بھ كشف و شھود عرفاني مي پرداختھ معشوقھ 

است! اما اشعار منتشره كھ تنھا نامشان عرفاني بود موجبات تأیید شایعاتي را فراھم نمود كھ قبالً بھ طور محرمانھ در 
كسي آنھا را باور مي كرد. براي بسیاري از كساني كھ آن كمتر  میان مردم رواج داشت ولي با توجھ بھ كھولت خمیني ،

اشعار را خوانده بودند سؤالھاي فراواني در مورد عرفاني بودن آن اشعار پیش آمده بود ، مثالً فكر مي كردند كھ اگر 
 اشعار مزبور واقعاً عرفاني ھستند و منظور خمیني فقط كشف و شھود عرفاني بوده است ، این كشف و شھود مي

از این ابیات از ناتواني جسمي  یتوانست از راه چشم بھ صورت روحاني بھ انجام برسد ، پس چرا خمیني در تعداد
 شكوه مي كند؟

 )۱٦۷صھمبستر دلدار و ز ھجرش بھ عذابیم          در وصل غریقیم و بھ ھجران مدامیم    (                     

 )٥۱صمصباح نوري          ھرچھ خواھم در درون جامھ آن دلفریب است   ( از فتوحاتم نشد فتحي و از             

 )۱۲۹(ص گر تیشھ ات نباشد تا كوه بركني!                فرھاد باش و در غم دلدار شاد باش                        

 و ابیات دیگر...

با خمیني براي رفع اشكاالت او در درس فلسفھ آغاز شده و مدت  یو یبنا بر گفتھ خانم طباطبایي جلسات درس دو نفر
یعني بھ مدت پنج سال طول كشیده و بھ تدریج افزایش  ٦۷آن بیست دقیقھ در روز بوده است. این جلسات تا پایان سال 

سخ فامیل و یافتھ تا جایي كھ خانم طباطبایي در ماھھاي آخر بھ طور تمام وقت در اتاق خمیني بوده است. وي در پا
حضرت امام مأموریت بسیار « دوستان و آشنایاني كھ از این مصاحبت ھاي طوالني متعجب بوده اند مي گفتھ است: 

 یشمشیر یھا درباره روح ا... خمیني ، مھد گفتھ نشدهاخذ و خالصھ شده از كتاب  - ۱۸۳
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ویژه و بسیار محرمانھ اي بھ من محول كرده اند كھ باید بھ انجام برسانم و مجبورم كھ ھر روز در ارتباط با آن امر مھم 
خمیني در ابتدا براي عروسش رباعي مي » حضور آن حضرت شرفیاب شوم!و دادن گزارش نتایج اقدامات خود بھ 

روزھا  «سروده ، اما بھ تدریج آنچنان بھ وجد و شوق آمده كھ شروع بھ غزلسرایي نموده است. طباطبایي مي نویسد: 
 ی. سپس دفترمي گذشت و امام بھاي خواھش ھاي ملتمسانھ ام را ھر از چند گاه با غزل یا نوشتھ اي مي پرداختند..

خدمت امام بردم و از ایشان تقاضا كردم بھ تناسب حال ، سروده ھا ، نصایح و اشارات عارفانھ خود را در آن دفتر 
سال سن داشتھ  ۸٤كھ شروع بھ سرودن شعر براي عروس خود كرده است ،  ۱۳٦۳خمیني در سال » مرقوم دارند.

 . است ، یعني حدود نیم قرن از وي بزرگ تر بوده است

 )۸۸(ص زاھد پیر چو عشاق جوان رسوا شد               گره از زلف خم اندر خم دلبر وا شد                              

 غوغاي عاشقان رخ غماز دلبران                  راز و نیازھا ھمھ در خانھ من است                           

     )٥۸صزلف یار سر شانھ آشنا!                  مسجود قدسیان ھمگي شانھ من است   (تا شد بھ                            

             

 اي پیر ھواي خانقاھم ھوس است                طاعت نكند سود گناھم ھوس است                           

 )۱۹٥صھوس است!    ( گناھگاھمیاران ھمھ سوي كعبھ كردند رحیل               فریاد ز من،                          

 )۱۳۱صجز صحبت صفاي مي و حرف مي فروش!   (          یتو نشنو یھنددیگر حدیث از لب                        

 

 طالع بخت در آن روز برآید كھ شبش                یار تا صبح مرا مونس و ھمدم باشد                       

 )۸٦(ص باشد!     گیر كھ محرم یبتطرب ساغر درویش نفھمد صوفي                   باده از دست                        

 

 )۱٦۲(ص جا دارم!              كھ از آن جایزه بر یوسف كنعان بدھم    یدر آغوش بتجام مي ده كھ                      

 )۱۲۲(صدر ھجر او نھ بوس نصیب است و ني كنار!      بوس و كنار دوست بھ جانم حیات داد                          

فرموده و بگویند كھ امام  عرفان شناسان متخصص كھ دیباچھ دیوان امام را تألیف كرده اند لطفاً ابیات فوق را تفسیر
 منظور داشتھ اند؟!...  یاز سرودن آنھا چھ قصد و مراد عرفان

ایراني در جبھھ ھاي جنگ جھانگشایانھ براي صدور انقالب كشتھ مي شدند و  تمامي ساعاتي كھ صدھا ھزار جواندر 
تكھ تكھ ھاي بدن ایشان بھ خانواده ھایشان تحویل مي شد و از سوي دیگر ھزاران جوان زنداني در زندانھا شکنجھ و 

ده و بھ سرگرمي اعدام مي شدند ، خمیني در حال سرودن اشعار عاشقانھ براي معشوقھ بھ اصطالح روحاني خود بو
را بھ وجد مي آورده و جذبات  یھا آنچنان و یاین خونریز س زیبا و جوان اشتغال داشتھ است!ھاي عارفانھ با این عرو

 بر مي انگیختھ كھ بھ غزلسرایي مي نشستھ است!  یشور و اشتیاق بھ معشوق را در و

زمامداری ، بھ وضوح نمایانگر یک اختالل سوابق کودکی و جوانی روح ا... خمینی و عملکردش در طول دوره [
ھای اصلی این اختالل ، ارتکاب رفتارھای ضد  نشانھ. از ) استیا دگر آزار سایکوپاتشخصیت ضد اجتماعی (

، دروغگویی حرفھ ای (بھ طوري كھ دقیق ترین دستگاھھاي دروغ  خشونت علیھ دیگران ، اِعمال ھنجارھای اجتماعی
احساس نسبت بھ درد فقدان و نیز وجدان فقدان  اشند) فریب افراد و دستكاري ذھن آنان ،سنج قادر بھ تشخیص آن نب

دیگران می باشد. بیماران سایکوپات بھ سبب فیزیولوژی و ساختار مغزشان ھرگز قادر بھ احساس درد قربانیان خود یا 
 دیگر مصیبت زدگان را درک نمایند داده ودیگر دردمندان نیستند. آنھا نمی توانند حال مادران و پدران فرزند از دست 
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فرد . )تنھا نسبت بھ درد دیگران بی تفاوت نیستند بلکھ از دیدن آن لذت فراوان می برند  سایکوپاتھای سادیست(و اما 
سایکوپات ، شخصیتی خودشیفتھ و خودخواه است کھ حقوقی برای ھیچ کس قائل نبوده و برعکس حقوق خودش را تا 

مورد نظر خود، از ھر چیز و ھر کس استفاده ابزاری می  "لذت"کھ دلش بخواھد و در راه رسیدن بھ جایی می داند 
فرد سایكوپات ھنگامي كھ زور داشتھ باشد با بي رحمي از آن استفاده مي كند، اما ھنگامي كھ زور بر او غالب  .کند

ه ھموار در طول عمر خود سایكوپاتھامي افتد.  باشد زبان چربش را بھ كار مي اندازد و در صورت لزوم بھ التماس نیز
" یكي از . بھ عنوان نمونھ ، " قّوادیاز وي بھره جویي نمایند بھ نحوي " مي گردند تامانند "انگل" بھ دنبال "میزبان

سعي مي كنند بھ انحاء گوناگون دختران و زناني را بھ پست فطرت  این جنایتكارانمشاغل مورد عالقھ آنھاست و 
در  ناكترین سایكوپاتھامتأسفانھ خطر اما اسارت خود درآورده و بھ فحشا واداشتھ و از این طریق كسب درآمد نمایند.

بي اعتقاد و حتي بعضاً دشمن اھل بیت  چھ بسیار افراد .طول تاریخ سعي كرده اند تا از دِر دین و معنویت وارد شوند
تا در حاشیھ  بھ لباس روحانیت ملبّس شدندكھ پیش از انقالب ) و مشاركت شیطان در نطفھ شان زادگي (بھ دلیل زنا

(یا بخش خزنده مغز  ت ھا ،اناگفتھ نماند کھ در سایکوپ. مشغول باشندو... امنیتي نام خدا و مقدسات ، بھ فسق و فجور 
"reptilian section"  رده و منشأ افکار و اعمال بیشتر رشد ک )استبخش مشترک در مغز انسان و حیوانات کھ

را قادر بھ لذت بردن از رابطھ با ھر دو جنس مذکر و  سایکوپاتھابھ گونھ ای است کھ  این بخش ساختار ضمناً آنھاست. 
  مؤنث می سازد كھ این پدیده نیز در میان روحاني نمایان بھ شدت رواج داشتھ است.

اعتراض شدید برخی از  ۹۲ مھر ۲۳شنبھ  اشراقی، نوه خمینی ، در روز سھبوک نعیمھ  انتشار کامنتی در صفحھ فیس
جوک دیگری را کھ برای امام تعریف  «وی در این کامنت نوشتھ بود:  بازماندگان کشتھ شدگان جنگ را در پی داشت.

ھای شھدا را  این بود:  امام خمینی می گوید: ای پاسداران ، بیوهکردند  و ایشان ھمیشھ بھ شوخی یاد میکردیم 
ھا فرا  خمینی در دوران جنگ ، مردم ایران را بھ حضور در جبھھ »بگیرید ، ای کاش من ھم یک پاسدار بودم!

بھ این چنین  را اما در خانھ خود ، قربانیان جنگ و خانواده آنھاکرد ،  خواند و از شھادت در راه خود تمجید می می
،  مشاھده می کنیم کھ یاران نزدیک و مورد وثوق و اعتمادش پس از جنگھنگامی کھ خندید.  و می گرفتمسخره می 

از خود وی ابداً بعید نمی  حرکتچگونھ با خون شھدا و ارزشھای مورد ادعایشان و حتی جانبازان رفتار کردند ، این 
از  دیگر ھزار تن ھاصددویست ھزار شھید ،  منکر وجود آنھا در اولین اقدام پس از جنگ ، با اعالم عدد (نماید. 

) نویسنده اطالع شدند! البد در مکتب امام دجال ، تکریم شھیدان بھ این است کھ منکر وجودشان گردید! ی خودشھدا
دردھا و رنج ھای مردم را برای یکدیگر بازگو کرده و آنھا را مسخره ، در محافل خصوصی  اعوان وی نیزدارد کھ 

یمارستان و مخصوص ت چنین افرادی كھ در شرایط عادی مي بایست در اتاق ھای گراناستعمار می کنند و می خندند.
کھ روز تسویھ حساب نزدیک است و آنھا شک نداشتھ باشند  ند.شوند را بر ایرانیان حاكم كرددر غل و زنجیر نگھداری 

  ].بھ خواست خدا در ده پانزده سال آینده ، اسیر دست جوانان ایران خواھند شد

بیت دارند براي معشوقھ خود  ۲۰۲، سي غزل و یك رباعي عاشقانھ كھ جمعاً  ۱۳٦۷ا در سھ ماه آخر سال ي تنھخمین
در خواندیم:   "مسیح دجال"در مطالب [ در تاریخ ادبیات ایران بھ نام خود ثبت نموده است!  یسروده و ركورد جدید

انّھ شاب « نووي مي گوید: »  شاب قَطَط انّھ« حدیث مسلم است از نواس بن سمعان كھ رسول خدا (ص) فرمود: 
باید خاطرنشان ساخت    ] )٦٥،ص۱۸شرح مسلم للنووي: ج( المحبوبھ ةالشعر مباعد للجعود ةید جعودشد أي:»...قَطَط

در بین مردم دست بھ  ی"ھند"پیش از انقالب و یا در اوایل آن با تخلص  یكھ از خمیني در آخرین ماھھا یکھ اشعار
دست مي گشت بھ نظر مي رسید كھ اكثراً راجع بھ پسران سروده شده باشند. ھر چند كھ سعي شد از چاپ این قبیل 

 اشعار در دیوان امام خودداري گردد ، اما با این وجود بعضي از آن اشعار پسر پسندانھ بھ دیوان وي راه یافتھ است: 

 روي كھ گلبرگ ترت ساختھ اند            ز چھ رو قلب ز خارا بترت ساختھ اند اي پري                      

 خاك بدین حسن و لطافت عجب است          ز بھشتي، نھ ز خاك پدرت ساختھ اند پسرِ                        

   ۱۸٤آخر اي سرو براي ثمرت ساختھ اند!        ثمر خوب رخي بوسھ شیرین باشد                                  

 ۳۰۳دیوان امام،چاپ ھفتم،ص -۱۸٤
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 در این ھنگام کھ خمینی در حال قدم زدن با نوه خود است ، ده ھا ھزار کودک در حال از دست دادن 

 پدران خود در زندان ھا و جبھھ ھای جنگ او ھستند.

 

 رنگ بھ اروپا با قبای آبیضدمسیح ورود 

 

 

 تخریب نماز تا لحظھ مرگ!

خوانده می شوند) درباره وضعیت  "مدیوم"ھنگامی کھ از یکی از واسطھ ھای بسیار معتبر عالم برزخ (کھ اصطالحاً 
وی نازل نام این فرد را نزد من نیاورید. ھیچ یک از ما قادر نیست از جایگاه « سؤال شد گفت:  در برزخ روح  خمینی

جایگاه وی نزدیک می شویم ، تا ساعتھا دچار تشنج و سردرد در برزخ اطالع دقیق حاصل کند. ھر یک از ما کھ بھ 
می گردیم. فقط بدانید کھ ھیچ روحی بھ اندازه او در درکات سقوط نکرده است و پیوستھ نیز در حال تنزل است و شدت 

  »شکنجھ اش برای ھیچ مخلوقی قابل تصور نیست.
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 تشییع بت بزرگ

ِ َو لَْو یََرى الَِّذیَن ظَلَ و َِمَن النَّاِس َمن یَتَِّخُذ ِمن  « ّ ُموْا إِْذ یََرْوَن ُدوِن ّهللاِ أَنَداًدا یُِحبُّونَھُْم َكُحبِّ ّهللاِ َوالَِّذیَن آَمنُوْا أََشدُّ ُحبًّا ہللِّ
ِ َجِمیًعا َوأَنَّ ّهللاَ َشِدیُد اْلَعَذابِ  ةَ ہلِلّ أَ الَِّذیَن اتُّبِعُ  .اْلَعَذاَب أَنَّ اْلقُوَّ  .وْا ِمَن الَِّذیَن اتَّبَُعوْا َو َرأَُوْا اْلَعَذاَب َو تَقَطََّعْت بِِھُم األَْسبَابُ إِْذ تَبَرَّ

ُؤوْا ِمنَّا َكَذلَِك یُِریِھُم ّهللاُ  أَ ِمْنھُْم َكَما تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ َو َما ھُم بَِخاِرِجیَن ِمَن  أَْعَمالَھُْم َحَسَراٍت َعلَْیِھْم َو قَاَل الَِّذیَن اتَّبَُعوْا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ
دارند ، ولى كسانى كھ ایمان  گزینند و آنھا را مانند خدا دوست مى النَّاِر؛   و برخى از مردم برای خدا ھمتایانی بر مى

اند، شدت محبتشان بھ خداست. ھنگامى كھ این بر خویشتن ستم کردگان عذاب را مشاھده كنند دریابند کھ قدرت بھ  آورده
ز آن خداست و خداوند بھ سختی كیفر می کند. آنگاه كھ پیشوایان ، عذاب را مشاھده كنند از پیروان بیزارى تمامی ا

گویند: كاش بار دیگر (بھ دنیا) باز می گشتیم تا آنچنان كھ آنھا از ما  جویند و پیوندھا میانشان گسستھ گردد. و آن پیروان 
سازد و آنھا از آتش  ند كارھایشان را این گونھ مایھ حسرتشان مىجستیم. خداو بیزارى جستند از آنان بیزارى مى

َھمَّت کلُّ اُّمة  وکّذبت قبلھم قوم نوح واالحزاب من بعدھم «   ]۱٦٥-۱٦۷بقره ، آیات سوره [»آمدنى نیستند. بیرون
و جادلوا بالباطل لِیُدحضوا بِِھ الحق فَاََخذتُھُم فََکیَف کان عقاب؛ پیش از آنھا قوم نوح و گروھھایی کھ از  برسولھم لِیأخذوه

و بھ باطل بھ ستیز  و ھر امتی قصد پیامبرش را کرد تا او را دستگیر کندپی آنھا آمدند پیامبرانشان را تکذیب کردند 
مؤمن ، آیھ سوره [» را بھ عقوبت فرو گرفتم ، پس عقوبتم چھ سخت بود.برخاست تا حق را از میان بردارد ، اما آنھا 

قرآن تصریح دارد  پیامبران الھی ھمواره در جوامع ، منزوی بوده اند، اما پیامبران دروغین...! بر این اساس ، ]  ۵
كھ در قرآن با عنوان كھ ھمواره یك گروه از مردم ھر جامعھ ، سردمدار مخالفت با پیامبران الھي بوده اند؛ كساني 

خط حركت مردم را پر كرده و و آنان كساني ھستند كھ با زر و زور خود چشم توده  اند یاد شدهیا "بزرگان قوم" "َمَأل" 
منصرف كردن مردم از دعوت پیامبران و  براي حفظ منافع نامشروع خود وو آنان بوده اند كھ ،  توده را ترسیم مي كنند

بھ پیامبران بھره  و... جنون ،دستكاري ذھن آنھا ، از شگرد ترور شخصیت و ایراد اتھاماتي چون دروغگویي ، سفاھت 
  .و ھمواره توده را بھ دنبال خویش كشیده اند مي گرفتھ اند
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 ھاي حکومت فقیھان  آسیب

 شیعھاز دیدگاه یك عالم بزرگ 

،  نیاز نیست کھ ھیچ فقیھی برای اجتھاد از آن بی "االصول ةکفای"کتاب مشھور  صاحب ، آخوند خراسانیمرحوم 
برخی از علمای مشروطھ خواه  ایجاد شد مرجع بناِم طرفدار مشروطھ بود. خالء قدرتی کھ بھ واسطھ قیام مشروطھ

حاکمیت فقھا مخالف بود و  فقھا باشند اما آخوند خراسانی با دنبال حاکمیت مانند میرزای نائینی را بر آن داشت کھ بھ
 ،مفصلی بر این امر آورد. حاكمیت فقیھ نمایان در ایران دالیل مبسوط و متعددی کھ با میرزای نائینی داشتدر جلسات 

جع تیز بین ھر چھ خواندنی می کند. گویا این مر ھ آخوند خراسانی بر نفی حاکمیت فقھا را بسیارپس از ھفتاد سال، ادلّ 
دینی فقیھان  حکومت ی از دالیل آخوند خراسانی در ردّ دید. آنچھ می خوانید برخ اتفاق می افتاد را در آینھ درایتش می

 است:

و نیز اجراى کلیھ قوانین شرع از  -اگرچھ تشکیل حکومتى مبتنى بر عالیق دینى شیعى کھ در رأس آن علما باشند   -۱
براى ما کمال مطلوب است، اما تشکیل چنین حکومتى، پیروان دیگر ادیان و  -اسالم و تشیع جملھ درمورد مخالفان 

کھ در رأس آن پیشوایان  -ھایى مبتنى بر تعصبات دینِى ضدشیعى  مذاھب را ترغیب خواھد کرد تا آنان نیز حکومت
و  ۱۸٥انان و شیعیان است اجرا کنندمسلمبر سر کار آورند و قوانین شرع خود را کھ برخالف منافع  -دینى شان باشند 

  ھایى کھ فعالً در دنیا ھستند بیشتر است... ھا براى ما، از خطر حکومت گاه خطر آن حکومت آن

تشکیالت حکومت نگاه مى کنیم و بھ درون آن تشکیالت قدم نگذاشتھ ایم،  ما و علماى دیگر تا وقتى از بیرون بھ  -۲
کنیم. اما وقتى خود  ھا مبارزه مى تشکیالت است بھ وضوح مى بینیم و بھ راحتى با آنھایى را کھ در  کاستى فسادھا و

توانیم ببینیم. زیرا در آن ھنگام، تشکیالت منسوب بھ  ھاى آن را بھ وضوح نمى وارد تشکیالت شدیم، فسادھا و کاستى
خصوصاً  –ب تشکیالت دیگران ھر کسى، ھمان طور کھ دیدن عیوب دیگران و عیو ماست و ما منسوب بھ آن ھستیم و

دشوار است.آنگاه  برایش آسان است، دیدن عیوب خود و تشکیالت خود و وابستگان خود برایش –او باشند  اگر مخالفان
تشکیالتى دوست دارد و بھ آن دل بستھ است،  چون آدمى خود و تشکیالت منسوب بھ خود را بیش از ھر کسى و ھر

را سراسر خوبى و عین کمال و دور از ھر گونھ ایراد وکاستى ببیند و  نسوب بھ خودطبیعى است کھ خود و تشکیالت م
از یک طرف مبارزه ما با  نواقص خود و تشکیالت منسوب بھ خود از ھمھ ناتوان تر باشد. در مشاھده عیوب و

ا بسیار دشوار است. از آید کھ چنین مبارزه اى براى م با خودمان در مى فسادھایى کھ در آن است، بھ صورت مبارزه ما
موجود در آن، مبارزه  دلیل تقدسى کھ تشکیالت با انتساب بھ ما پیدا مى کند، مبارزه دیگران با فسادھاى طرف دیگر بھ

از تشکیالت، حتى با فسادھاى آن، وظیفھ و تکلیف  با علماى دین و بلکھ با اصل دین تلقى مى شود و دفاع چشم بستھ
کھ ھمیشھ باید پیشروان مبارزه با فساد و خصوصاً فسادھاى تشکیالت حکومتى  ر نتیجھ ماشرعى قلمداد مى شود و د

با این مقدمات، فسادھا.  تبدیل مى شویم بھ قوى ترین عامل براى جلوگیرى از مبارزه با فسادھا و حتى دفاع از باشیم
نظارت بر کار حکومت و مبارزه با  دخالت در امور سیاسى، اگر بھ معناى مراقبت وعقل اقتضا مى کند کھ بگوییم 

اصالح امت منوط بھ  ... بارى این تصور کھو اھّم فرایض براى ماست فسادھاى موجود در آن باشد، از اوجب واجبات
 .تفویض حکومت بھ ماست کامالً نادرست است حاکم بودن ما و فساد آن معلول عدم

اند،  ایم باید مھم ترین سنگر مبارزه با فساد باشد، و مسندى کھ حکام بر آن تکیھ زده مسندى کھ ما بر آن تکیھ زده  -۳
اگر ما جاى حکام را بگیریم، ھم سنگر مبارزه با فساد را از دست مى دھیم و ھم مھم ترین مرکز اشاعھ فساد است. 

اذا فسد العالِم فسد العالَم و اذا «بلکھ خود فاسد مى شویم؛  د است.خود در ھمان جایى قرار مى گیریم کھ مرکز نشر فسا
»... زّل العالِم زّل بِزلّتھ العالَم؛ چون عالِم فاسد شود عالَم فاسد مي گردد و چون عالِم بلغزد با لغزش او عالَم مي لغزد

ذایى جلوگیرى مى کند. اگر نمک زیرا علماى دین در ھر جامعھ اى باید در حکم نمکى باشند کھ از فاسد شدن موادغ

 است. "داعش"نمونھ بارز آن امروز  - ۱۸٥
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و در اناجیل مى خوانیم کھ  فاسد شد تکلیف چیست؟ و چھ چیزى مى تواند آن را و چیزھاى دیگر را از فساد برھاند؟
شما نمک زمین ھستید، اگر نمک فاسد شود با چھ چیز آن را اصالح کنند؟ چنان نمکى « مسیح (ع) بھ حواریین فرمود:

پس نمک را نباید در معرض گندیدن و فاسد شدن درآوریم و بھ بھانھ اصالح » آنکھ پایمال شود. بھ ھیچ کار نمى آید جز
امور مردم، نباید خود را در شرایطى قرار دھیم کھ بھ دامن فساد بیفتیم... اگر با چشم باز نگاه كنیم ، بھ مصداق حدیث 

دو گروه از امت من اند كھ اگر صالح باشند ، امت من صالح مي شوند و اگر فاسد باشند امت من فاسد مي  «نبوي كھ: 
، حداقل نیمى از ھمین فسادھاى موجود در امت اسالمى بھ گردن ماست و ما براى بھ » شوند؛ فقیھان و حكمرانان

اى این کار، حکومت و امارت را ھم بھ دست صالح آوردن وضع امت، اول باید خود را اصالح کنیم. نھ این کھ بھ ج
اگر ھم تصور کنیم کھ عاّمھ ھا ھم بھ گردن ما بیفتد و ما یگانھ مسؤل ھمھ مفاسد باشیم.  گیریم تا مسئولیت بقیھ تباھى

ارادات و اخالص فراوان بھ ما، حتى اگر ما حاکم بشویم، ما را مسؤول مفاسد نمى شمارند. چنین  مردم، بھ دلیل
وقت ھمان مردمى کھ  گرچھ ممکن است براى اوایل امر درست باشد، اما بھ زودى ورق برمى گردد. آنتصورى 

دیگران مى انداختند تا ما تبرئھ شویم، ھمان  فسادھاى موجود در حکومت ما را حمل بر صحت مى کردند یا بھ گردن
شناسند و حتى آنچھ را در حکومت ما حقیقتاً حقیقى آن نیستیم، ما را مسؤول مى  مردم، درمورد مفاسدى ھم کھ ما مسؤل

ھاى دیگر تحمل مى  نیست، مفسده تلقى مى کنند تا ما را محکوم کنند؛ و پاره اى از امورى را کھ در حکومت مفسده
اگر ما بھ نام اسالم و شرع حکومت تشکیل دھیم ، . عالوه بر این، کنند، در حکومت ما برایشان تحمل ناپذیر مى شود..

مراجع و علماى دین، متصدى امور حکومتى شوند ، بھ معناى این است کھ ما سرنوشت اسالم و مرجعیت را بھ  و اگر
یک حکومت پیوند بزنیم ، و این بسیار خطرناک است. چون ھر حکومتى دیر یا زود بھ فساد مى گراید و سقوط مى 

ین متصدى امور آن باشند، وقتى بھ فساد گرایید کند. آنگاه حکومتى کھ بھ نام اسالم تشکیل شود و مراجع و علماى د
 و سقوط کرد، این امر یعنى بھ فساد گراییدن و سقوط اسالم و مرجعیت و روحانیت، و این بدترین پیامد ممکن است.

ھاى بسیارى در پى داشت  (ساسانیان) تباھى شما مى دانید کھ تسلط مؤبدان بر ارکان حکومت ایران در عصر اکاسره
(زرتشتى) ایران و باالخره پشت کردن مردم بھ حکومت و افول ستاره  ھ آن اعراض مردم از آیین مجوسکھ نتیج

 ھا بر حکومت، مفاسد و فجایعى بود و رواج شگفت آور مسیحیت و بودایى گرى و تسلط پاپ مجوسیت براى ھمیشھ
بود. اکنون ما ھم اگر  ا از مسیحیترا بھ دنبال داشت کھ نتیجھ آن سقوط کلیسا و روگردان شدن عاّمھ مردم اروپ

 ھا باشیم، بھ سرنوشتى مانند آنھا دچار خواھیم شد. خواھان امتیازات مؤبدان و پاپ

ولى اگر  است و در راه این ھدف نیز حداکثر تالش را مى کنیم. تبعیّت حکومت از دینآنچھ کمال مطلوب ماست،  -٥
دین تابع براى حصول این مقصود، خودمان حکومت را در دست گیریم، در عالَم عمل، قضیھ بھ عکس مى شود و 

. زیرا وقتى رجال دین بھ حکومت رسند، حفظ دستگاھى کھ عنوان حکومت دینى بر آن نھاده اند، مھم حکومت مى شود
براى وصول بھ این مھم ترین ھدف، استفاده از ھر وسیلھ ترین ھدف و وظیفھ و فریضھ تلقى مى شود و طبیعى است کھ 

اى مباح مى شود.و احکام الھى و ارزش ھاى اسالمى و حتى بدیھى ترین معتقدات دینى و اصول عقلى و اخالقى قربانى 
شد. اما  بلى ظاھر قضیھ این است کھ با تشکیل حکومتى بھ نام دین و بھ وسیلھ رجال دین، حقیقتاً دین حاکم خواھد شوند.

 !).این امر ھیھات(چھ دور است

مى دانند و وقتى حکومتى برپا کنیم و خود در رأس تشکیالت حکومت قرار بگیریم،  مردم ما را نایبان امام زمان -٦
« و ھمانطور کھ درباره او فرموده اند توقع دارند حکومت ما ھمان گونھ باشد کھ حکومت آن بزرگوار خواھد بود

ما ھم کھ نایب او ھستیم، اگر در رأس تشکیالت حکومت  »یمالء هللا بھ االرض قسطاً و عدال و تصلح فى ملکھ السباع
باشیم، مردم انتظار دارند کھ در ھمھ جا عدل و انصاف حاکم باشد و گرگ و میش از یک جوى آب بخورند. اگر این 

نشود، اعتقاد مردم نسبت بھ استقرار عدالت در عصر امام زمان (عج) و بلکھ نسبت بھ ظھور و  انتظار برآورده
شخصیت آن بزرگوار متزلزل خواھد شد. و این مدعا بدیھى است و نیازى بھ دلیل ندارد؛ از طرف دیگر ھم باتوجھ بھ 

 حقھ برپایى حکومت شرعىِ نبودن حکام،  ھاى تاریخى و ھم مھم تر از ھمھ، معصوم مبانى نظرى و ھم باتوجھ بھ تجربھ
. اما بھ لحاظ نظرى، از این جھت کھ برپایِى حکومت شرعِى حقھ، فقط و فقط از امام معصوم(ع) براى ما ممکن نیست

ساختھ است. خصیصھ شرعى نبودن براى ھر حکومتى کھ غیرمعصوم (ع) در رأس آن باشد، مثل سیاھى و سرخى و 
سیاھى، از پوست فرد سیاه  -مثال  -سیاه پوست و سرخ پوست و زردپوست ھمان طور کھ  زردِى رنگ است براى فردِ 
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آنچھ از ما برمى آید،  .پوست زائل شدنى نیست، خصیصھ شرعى نبودن نیز از حکومت غیرمعصوم زائل شدنى نیست
فرِد رنگین پوستى کھ و محدودتر و تنگ تر شود؛ و فقط در این حد است کھ سعى کنیم دایره ستم توسعھ پیدا نکند 

رنگ را از پوست او نمى توان زدود، اقال پوست او از رنگ ھاى عارضى مثل دوده و قیر و... پاک شود پس ھدفى کھ 
ما بھ ھمھ اعالم مى کنیم، تحدید ظلم و محدود کردن تصرفات ظالمانھ حکومتى است کھ خصیصھ برحق نبودن، َعَرِض 

اما این کھ بھ مردم وعده برپایى حکومت حقھ و شرعى انفکاک نیست، ھمین و بس. غیَر مفارَق آن است و از آن قابل 
بدھیم و براى این ھدف خودمان حکومت را بھ دست گیریم، دو خطاى بیّن است کھ یکى از دیگرى خطرناک تر است. 

ھ دھان مردم زیرا وعده برپایى حکومت شرعى و حقھ بھ مردم دادن؛ بھ معناى این است کھ یک شعار غیرعملى ب
بگذاریم و یک خواستھ غیرواقع بینانھ را بھ آنھا القا کنیم کھ تحقق آن ممکن نیست و چنین شعارى مى تواند در 

ھاى موجود در  مرحلھ اول، براى مردم خوشایند و یک چندى سرشان بھ آن گرم شود، اما باالخره کھ بى عدالتى
وم شد کھ وعده برپایى حکومت شرعى و حقھ بھ وسیلھ ما بى حکومت ما، یکایک چھره خود را نشان دادند و معل

 گاه وعده برپایى چنین حکومتى بھ وسیلھ امام معصوم(ع) ھم مورد تردید قرار مى گیرد و در بقیھ پایھ بوده آن
مقدسات ھم بھ شک و شبھھ مى افتند و سیل ناسزا و ناروا بھ سوى ما و آیین و معتقدات ما سرازیر مى شود. بارى 
تصوِر ریشھ کن شدن فساد و ظلم در حکومت غیرمعصوم، تصور باطل و خیال محال است ، و ما ضمن آنکھ ھمیشھ 

 ھا قلمداد شویم. ھا در حال مبارزه باشیم، نباید در جایى بنشینیم کھ مسؤول مظالم و تباھى باید براى کاستن از تباھى
زمین در اختیار شما قرار  دق (ع) مى پرسند چرا حاکمیتام صانمى بینید کھ بھ روایت علل الشرایع، وقتى از ام

نگرفت؟ حاصل پاسخ حضرت این است کھ: خداى تعالى مى دانست کھ ھر کس حاکم باشد، بساط تبھکارى(فعالً بھ سبب 
معھ ھا در جا کارى عدم بلوغ عقلي مردم) از روى زمین برچیده نخواھد شد؛ و لذا اراده خداوند براین تعلق گرفت کھ تبھ

 اى صورت گیرد کھ حکام آن ، ما نباشیم بلکھ دیگران باشند.

امتیازات آن کوتاه است، این ھمھ اختالف و کشمکش در میان  درحال حاضر کھ دست ما از مناصب حکومتى و -۷
 امتیازاتھم مى کشد، حال اگر قرار شود مناصب حکومتى و  موارد ، کار بھ تکفیر و تفسیق ماست کھ حتى در بسیارى

مناصب و امتیازات میان ما در مى گیرد،  رقابتى کھ براى دستیابى بھ این ھا ھم در اختیار ما باشد، بھ دلیلمربوط بھ آن
بھ گفتھ امیرمؤمنان(ع) آنگاه عاّمھ مردم کھ مى بینند پیشوایان دینى شان  اختالف و دعوا بین ما بسیار بیشتر خواھد شد،

مشاھده این نزاع ھا،  تى و امتیازات دنیوى بھ جان ھم افتاده اند، چھ فکر مى کنند؟ آیا باھاى حکوم منصب براى ربودن
این یكي از دالیلي بود كھ [  متزلزل نخواھد شد؟... اعتقاد مردم بھ پیشوایان دینى شان و بلکھ نسبت بھ اصل دین

ن حضرت مي دید كھ اگر جنگ بین امیرالمؤمنین(ع) براي عدم جنگ و درگیري با غاصبین خالفت اقامھ نمود. آ
صحابھ رسول خدا(ص) درگیرد، نومسلمانان كھ استضعاف فكري نیز داشتند، قادر بر تحلیل موضوع نبودند و مرتد 

امروز کھ تصّدى مناصب حکومتى، چشم و گوش ما را کور و کر شده و بھ سوي بت ھاي خود باز مي گشتند.]   
را کھ در نصوص معتبر  -در نھى از تکفیر و متھم داشتن یکدیگر  -ظ و شداد نکرده، این ھمھ دستورات مؤکد و غال

آمده است نمى بینیم! امروز کھ تحت عنوان امارت، طوق اسارت و بردگِى دنیا، بھ صورت رسمى بر گردن ما نیفتاده، 
یکدیگر وارد شده ندیده مى  ھا حدیث معتبر از این قبیل را کھ در تحذیر از برخوردھاى تند با رفتار ما چنین است و ده

 گیریم! پس چگونھ خواھد بود اگر این طوق ھم بر گردنمان باشد؟

...اگر ما بخواھیم مناصب حکومتى را در دست بگیریم ، الزمھ اش آن است کھ براى تمامى این مناصب، افرادى  -۸
 درس مدیریت خواندهو ھم واقعى باشند متدین و ھم  قوانین اسالمى را بدانندداشتھ باشیم کھ ھم در حدود وظایف خود 

گاه ما حتى براى یک دھم مناصب موجود، افراد  ھاى مختلف اداره امور کشور را تعلیم گرفتھ باشند؛ وگرنھ آن و شیوه
اى کھ ھر سھ شرط را داشتھ باشند نداریم. اگر ھم بھ یکى دو شرط از این سھ شرط اکتفا کنیم، نتیجھ کار بسیار  شایستھ
ب خواھد بود و اوضاع از این کھ ھست، بدتر خواھد شد. و مردمى کھ مى بینند بھ دلیل مثال عدم آگاھى و مدیر و نامطلو

کاردان نبودن افراد ما، اوضاع نامطلوبى حاکم شده است، نسبت بھ ما و بلکھ نسبت بھ اصل دین بدبین خواھند شد. این 
یر و کاردان نداشتھ باشد ، خطرش و ضررش براى دین ، از حکومت دینى ، اگر صاحب منصبان مدگوییم  است کھ مى

. چون در حکومت غیردینى و ضددینى، اگر مردم ضعف و نارسایى و حکومت غیردینى و ضد دینى ھم بیشتر است
فساد ببینند ، آن را بھ گردن حکومت دینى و پیشوایان دین و اصل دین نمى اندازند ، ولى اگر مناصب حکومتى در 
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ھا را بھ حساب علماى دین و اصل دین مى گذارند و ما کھ بدون  ھا و فسادھا و نارسایى ا باشد ، ھمھ ضعفاختیار م
بصیرت و دانش کافى در اداره امور ، این مناصب را اشغال کرده ایم مصداق كالم نوراني صادق آل محمد(ص) 

را بریده است(خود را بھ رنج بسیار و ذلت ھر كھ بدون دانش بھ سوي كاري ھجوم برد ، بیني خود «خواھیم بود كھ: 
 ».افكنده است)

را احاطھ کرده اند و با سوء استفاده از موقعیت و جایگاه ما،  مشکل دیگر، مشکل حواشى و بستگان ماست کھ ما  -۱۰
آنھا  اىھ کنند کھ ھم آبروى ما و علماى دین بر باد مى رود و ھم عامھ مردم با مالحظھ کاری ھزار جور کار خالف مى

آن در اختیار ما نیست ، اوضاع  اکنون کھ مناصب حکومتى و امتیازات... ایمان و اعتقاد مذھبى شان ُسست مى شود
چھ خواھد شد؟ جز این کھ اطرافیان ما ، ما را نردبان و پلى  چنین است. اگر آن مناصب و امتیازات در اختیار ما باشد

ھاى دنیوى و آن ھم از طرق نامشروع، و آخرت ما را  بیشتر بھ خواستھدستیابى ھرچھ  قرار دھند براى دسترسى و
فساد در  با این مقدمات ، آیا عقل ایجاب نمى کند کھ براى جلوگیرى از توسعھ کنند تا دنیاى خود را آباد کنند؟ خراب

و بال اطرافیانمان نیاوریم کھ دست  محیط خود ، و پیشگیرى از تبعاِت خطرناک دنیوى و اخروى آن ، شرایطى فراھم
آیا براى آمیرزا محمد و آمیرزا مھدى و آمیرزا .را بر ما روا دارند ھا بیش از این باز شود و آلوده شوند و بدترین ستم

دست  آخوند) بھتر نیست کھ پدرشان ھمھ کاره نباشد و ھمھ اختیارات حکومتى و امتیازات آن در احمد (فرزندان مرحوم
  مگر در قرآن نمى خوانیم کھ: شوند؟ ا ھم در شرایطى قرار نگیرند کھ بیش از این آلوده بھ دنیاھ او متمرکز نشود تا آن

بستگان و  کھ مناصب حکومتى را اشغال کنیم، اول باید مشکل بارى ما پیش از آن ».قوا انفسکم و اھلیکم ناراً.« 
حاکم  «(ع) بھ مالک اشتر فرمان مى دھد:  مؤمنانھا ھمان گونھ عمل کنیم کھ امیرفیانمان را حل کنیم و در مورد آناطرا

ھا، انصاف را  انحصارطلبى و تعّدى بھ حقوق دیگران اند و درگرفتن و دادن را نزدیکان و بستگانى است کھ در پى
تخلف و تعدى  مى کنند. عواملى را کھ بھ ایشان امکان این تعدیات را مى دھد ریشھ کن کن (تا قادر بر تر مراعات کم
بھ گونھ اى باشد کھ افرادى طمع کنند کھ با  شند). بھ ھیچ یک از اطرافیان و بستگانت زمینى را مبخش. نباید شرایطنبا

یا یک تکلیف و کار عمومى قراردادى ببندند کھ بھ مردِم دیگر زیان  پشت گرمى بھ تو، در مورد یک حِق ھمگانى
آخرت گریبان تو  راى آن افراد است نھ تو، و عیب آن در دنیا وبھره دیگران باشد. کھ سود این کار ب برساند و رنج آن

 »...را گیرد

است، و  ، صرفاً تقلیل ظلم و تحدید دامنھ فسادھدف ما از فعالیت و مبارزه عامھ مردم تا وقتى احساس کنند کھ -۱۱
را بھ قدرت و مقام برسانیم، قدرت و مقام و امتیازات دنیوى دست یابیم، یا فرد و گروه خاصى  قصدمان این نیست کھ بھ

بارى تا وقتى کھ مردم ما را این گونھ بشناسند، معتقد خواھند بود کھ ما در عمل خود اخالص داریم و کارھایمان ہلل و 
ھاى ما را حتى مھم تر از خواستھ  ھا و گرفتارى قربتاً الى هللا است، و بھ دلیل ھمین اعتقاد بھ دنبال ما مى آیند و خواستھ

ھاى ما از جان و دل مى کوشند و ھرگونھ  ھاى خود تلقى مى کنند. و بھ خاطر پشتیبانى از ما و تحقق ھدف گرفتارى ھا و
ولى اگر احساس کنند ما پا بھ صحنھ جنگ قدرت نھاده ایم و ھدفمان این  سختى و فداکارى را بر خود ھموار مى کنند.

م، یا بستگان و وابستگانمان را بھ قدرت و مقام و امتیازات دنیوى است کھ خود بھ قدرت و مقام و امتیازات دنیوى برسی
برسانیم، اعتقادشان بھ خلوص نیت ما ُسست مى شود و نھ تنھا از ما وھدف ھایمان بھ صورت جدى حمایت نمى کنند و 

ست بھ یک چشم حاضر بھ قبول زحمت و فداکارى در این راه نمى شوند کھ اندک اندک بھ ما و رقیبانمان در عالَم سیا
بنابراین صحیح نگاه مى کنند و باالخره کار بھ جایى مى رسد کھ بھ مخالفان ما و بلکھ بھ مخالفان دین مى پیوندند. 

نیست کھ ما راھى در پیش گیریم کھ پایان آن، تغییر ماھیِت مؤمناِن فدایِى علماى دین، بھ مخالفان دین و مخالفان 
ان نبردى حضور یابیم کھ حتى اگر در کوتاه مدت، پیروزى ھایى براى ما داشتھ باشد، علماى دین باشد، و نباید در مید

ھاى اخیر، با ورود ما بھ صحنھ مبارزه با  عالوه بر این کھ در این سال. در درازمدت بھ شکست ما و مکتب ما بینجامد
اصل تشیع و اسالم را بھ عنوان ستم، افکار عمومى در ایران و خارج از ایران، روحانیت و مرجعیت شیعھ و بلکھ 

حامِى ستمدیدگان و ضعیفان شناختھ و این بھترین تبلیغ براى مکتب و مذھب ماست. و اگر ما جھت مبارزه را بھ 
طرف اشغال مناصب حکومتى و جنگ قدرت تغییر دھیم، موقعیتى کھ براى تبلیغ بھ وجود آمده، از دست مى رود و 

دشمنان فراھم مى آید کھ بگویند ھمھ دعواھاى ما بر سر لحاف مال بوده؛ بعد ھم کار بھترین موقعیت براى مخالفان و 
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ھاى ما و عملکردھاى ناصوابى کھ در قلمرو حکومت ما وجود خواھد داشت،  بھ جایى مى رسد کھ با تکیھ بر ضعف
 دین و مذھب ما را بکوبند.

ناراستى و دروغ گویى و گزارش دروغ و وعده  کسانى کھ مناصب حکومتى را در اختیار دارند، فریبکارى و -۱۲
ھا بدون دروغ نمى  دروغ دادن را از لوازم اولیھ کار و شغل خود مى دانند؛ و شاید ھم در پاره اى از موارد، امور آن

ھا مجاز باشد. کھ وجود دارد، دروغ گفتن براى آنگذرد؛ زیرا محتمل است کھ در پاره اى جاھا بھ دلیل مصالح مھم ترى 
اما بھ ھمین دلیل کھ اشغال این مناصب با پرھیز از دروغ منافات دارد (خوب و بد و درست و نادرستش بھ کنار) 
علماى دین باید از این مناصب بپرھیزند،زیرا اگر بخواھند پابند راستى و صداقت باشند، امورشان نمى گذرد؛ و اگر ھم 

د دروغ بگویند و گزارش دروغ و وعده دروغ بدھند؛ این کار دو بخواھند مثل بقیھ سیاستمداران، ھرجا کھ صالح دیدن
و تقید آنان بھ صداقت در موارد  خرده خرده قبح دروغ در نظرشان از بین مى رود این کھ یکى؛ خطر بزرگ دارد

ھمھ دیگر متزلزل مى شود و بھ ناراستى عادت مى کنند؛ و این امر گرچھ براى ھمھ بد است ولى براى عالِِم دین از 
بدتر و خطرناک تر است. دیگر این کھ عامھ مردم وقتى ببینند علماى دین (با ھر عذرى ولو موجھ) در موارد متعدد 

پس نکند در موارد دیگر، از جملھ در احکام الھى و اعتقادات دروغ مى گویند، کم کم این شبھھ برایشان پیش مى آید کھ 
وآنگاه ایجاد چنین تصورى در اذھان عامھ ولو موجھ دروغ مى گویند  دینى و مذھبى نیز علماى دین بھ دلیل عذرھاى

 مردم، بسیار خطرناک است و بالمآل موجب بى اعتقادى آنان بھ مبادى و آداب دینى خواھد شد.

شنیده اید کھ شیخ اعظم (شیخ انصارى) رحمھ هللا وقتى مى خواست حکم آب چاھى را کھ آب آن بھ خودى خود  -۱۳
ى در مجاورت چاھى با آب غیرطاھر قرار داشت بفھمد، چون در خانھ او دو چاه با این دو خصوصیت طاھر بود ول

بود، پیش از مطالعھ در باب حکم این موضوع، دستور داد چاه اول را کور کردند، چرا؟ چون ترسید کھ عالقھ او بھ 
دوم، ناخواستھ و ناخودآگاه بر ذھن او طاھر شمردن آب آن چاه و مخدوش نشمردن طھارت آن بر اثر مجاورت با چاه 

تعلق خاطر بھ آنچھ اثر بگذارد و مانع از فھم و شناخت حکم حقیقى خدا در باب آب آن چاه باشد. این امر حاکى است کھ 
حال  .در حیطھ مالکیت و اقتدار ماست، حجابى عظیم است کھ مانع از رؤیت و مشاھده حقیقت و فھم حکم هللا مى شود

عالقھ بھ طاھر شمردن آب چاه خانھ خود، حتى براى کسى مثل شیخ اعظم، با آن ھمھ علم و تقوا، چنین  اگر ِصرفِ 
خطرى داشتھ باشد کھ مانع از درک حقیقت شود، براى من کھ علم و تقواى او را ندارم، عالقھ بھ حفظ قدرت و حکومت 

دارد؟!  و بعد موانع موجود در راه شناخت حقیقت و مقام، و طاھر و منزه شمردِن حکومِت منسوب بھ خود، چھ تبعاتى 
ترین آنھا جاه و مقام است را از خود چگونھ دور سازم؟! و آیا درست است کھ من بھ جاى  را کھ تعلقات و خطرناک

و کاستن از موانِع موجود در راه شناخت حقیقت، بیایم و موانع بسیار بیشتر و بزرگ ترى براى خود ایجاد کنم تا آگاھانھ 
ناآگاھانھ، در استنباط احکام الھیھ، تحت تأثیر آنھا قرار گیرم و بھ جاى رسیدن بھ احکام حقیقى و بیان آنھا، توجیھ کننده 

و » دلبستگي زیاد، کر و کور می کند«مگر در حدیث شریف نبوى نیامده است کھ ھاى خود باشم؟  تعلقات و خواستھ
، و »آفت علما، دلبستگى بھ ریاست است». «مال و مقام بر آنان است فاسد شدن علما با غلبھ«مگر نمى دانیم کھ 

دو گرگ درنده در میان گوسفندان «، و »آخرین چیزى کھ از سر صدیقان خارج مى شود، دلبستگى بھ ریاست است«
ریاست ھر کھ در طلب «، و »بي شبان، آنقدر زیان نمي رسانند كھ دلبستگي بھ ریاست بھ دین مسلمان زیان مي رساند

و باالخره ». ھر كس خواھان مقام رفیع در دنیا و آخرت، مقام رفیع دنیوي را ناخوش بدارد«، و »برآید ھالک شود
امارت؛ آغاِز آن سرزنش شنودن است و در مرحلھ «فرمود:  کھ  پاسخ پیامبر (ص) بھ این پرسش کھ امارت چیست؟

ک از این دو گزینھ بھتر است؟ آیا بھتر است کھ من دلبستگى کدام ی». دوم پشیمانى و در مرحلھ سوم عذاب روز قیامت
بھ جاه و مقام را کھ در درونم و در درون ھر انسانى ھست و آخرین چیزى است کھ از دل صدیقان خارج مى شود، 

ش و مھار کنم و لگام بزنم؟ یا میدان را برایش باز بگذارم و بھ عنوان تأسیس حکومت صالحان، اجازه دھم کھ اسب چمو
سرکش نفس، با ھدف دستیابى بھ اقتدار بیشتر و اختیارات وسیع تر، ھمواره در جوالن باشد، و صحنھ اى عریض تر و 

ھل «طویل تر بطلبد و بھ ھر طرف بتازد و مرا و دیگران را بھ مھلکھ اندازد؟ خالصھ من در برابر جھنم نفس کھ مدام 
 نھ باید عمل کنم؟مى زند و ھیچ حد یقفى نمى شناسد چگو» من مزید
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ھا دچار مى شوند و مى میرند و ھیچ کس ھم بھ دلیل این کھ  بیمارى در دنیا ھزاران ھزار نفر بھ انواع و اقسام ... -۱٥
شفا دادِن  نشده، بھ شما و مذھب شما ایراد نمى گیرد. چون شما ادعا نکرده اید کھ دین شما مسؤلِ  بیمارى اش عالج

کھ عظمت دین و علمایتان را  تصور آن شما چنین وظیفھ اى را برعھده دارند،حال اگر بھ ھاست و علماى دینِ  بیمارى
سنگینى بر دوش دینتان و خودتان مى گذارید و مسؤلیت ھمھ  بیشتر نشان دھید چنین اّدعایى بکنید، بار بسیار

کسى  نیز قضیھ از این قرار است.نشده بھ گردن خودتان و دینتان مى افتد. در مورد سیاست  ھاى بى شمار مداوا بیمارى
ارائھ دھیم و خودمان ھم مجرى  از ما نخواستھ است کھ براى بھ سامان درآوردن ھمھ امور دنیوى مردم بھترین طرح را

ھا را حل کنیم. توقعى کھ از ما ھست فقط در این حد است  آن طرح بشویم و ھمھ مشکالت اجتماعى و اقتصادى و سیاسى
خلق خدا و ظلم و فساد و اجحافى کھ قربانى آن ھستند بى تفاوت نباشیم... پس اگر ما کارى کنیم  ھاى ىکھ در برابر بدبخت

ھا معذور ھستیم و مى توانیم بگوییم کھ ھر مشکلى حل نشده و  برابر آن کھ امور مردم بھ دست خودشان اداره شود، در
زبان مردم و  اگر ما کارھا را خودمان بھ دست بگیریم، مانده گردن خودتان است، و یاا... حرکت، ولى ھر فسادى بھ جا

باشیم کھ چرا مشکالت حل نشد و  دشمنان ماست کھ بھ طرف ما و آیین ما دراز مى شود و ھمھ اش باید پاسخ گو
 .ھزارتا و صدھزارتا نیست کھ بتوان امید داشت تمام شود و مشکالت و مفاسد ھم یکى دو تا و مفاسد بر جاى ماند؟

امرى ناممکن است.  معصوم(ع) از نظر ما، ھمان طور کھ اصل تأسیس مدینھ فاضلھ، جز در زمان بسط ید  -۱٦
علما شدنى نیست، و اگر شدنى بود، امام صادق(ع)  اصالح اوضاع جامعھ نیز صرفاً با قبول سرپرستى حکما و

ى ابومسلم از امام صادق(ع) تقاضا مى دانید کھ وقت حضرت شد رد نمى کرد. آن پیشنھاد سرپرستى حکومت را کھ بھ
شود، حضرت  سرپرستى امت اسالمى را بپذیرند و اجازه فرمایند بھ رھبرى ایشان حکومت اسالمى تشکیل کرد،

چرا؟ مگر سرپرستى امت و اجراى  ».نیستى و زمان زمان من نیست –دولتمردان من  –تو از مردان من «فرمود:
گرو آن است، وظیفھ امام نبود؟ اگر بود کھ مسلماً ھم بود، پس چرا امام  درقوانین شریعت کھ صالح و فالح خلق 

نیست  آیا جز بھ این دلیل کھ، مى دانست براى تشکیل حکومت صالح، کافى رأس حکومت قرار گیرد؟ حاضر نشد، در
ز صالح ضرورت آن بیشتر ا کھ سرپرستى صالح در رأس تشکیالت حکومت باشد، بلکھ صالح بودن تشکیالت، اگر

امرى نبود کھ صرفاً با قرار گرفتن امام(ع) در رأس  بودن سرپرست نباشد کمتر نیست. درحالى کھ اصالح تشکیالت،
 موقع وجود انجام پذیرد، و نیازمند مقتضیات و مقدمات و امکاناتى بود کھ آن حکومت و یا در مدت زمانى محدود

تشکیل حکومت مى کرد، آن حکومت  و مقدمات و لوازم، اقدام بھاگر امام معصوم(ع) بدون وجود آن مقتضیات  .نداشت
ھایى  شرایطى بسیار بدتر از سابق قرار مى گرفتند و ضربھ بھ زودى سقوط مى کرد و پس از آن، امام و پیروان او در

 ت، از طریقبنابراین امام ترجیح داد کھ بھ جاى تکیھ زدن بر مسند حکوم .وارد مى شد ھولناک تر از گذشتھ بھ اسالم
کھ نتیجھ اش بھبود وضع  جا کھ ممکن است، در جھت باال بردن سطح معرفت عامھتعلیم و ارشاد بندگان خدا، تا آن

نظام حاکم بر  «ماجراى ما ھم از این قرار است، و  ھاى بلندى بردارد. تشکیالت و نظم اجتماعى موجود باشد، گام
ھمان گونھ کھ ھستید «، زیرا بھ فرموده حضرت رسالت (ص): »ماست در جامعھ جامعھ ما، انعکاسى از شرایط موجود

ھا  توده برپایى و استقرار حکومت صالحان جز با استقامت«، و بھ گفتھ امیرمؤمنان (ع): »می کنند بر شما حکومت
سالم مى پیروى از معصومین علیھم ال ھا سراغ ندارم. لذا ما بھ و آنگاه من چنین استقامتى در توده»  ممکن نیست

 ».پشیمانی بھ بار می آورد پیش از رسیدن موعد ھر کاری عجلھ نکنید کھ« گوییم:

ما در طول تاریخمان، غالباً در عالَم سیاست، با دو شیوه عملکرد نادرست، بھ موازات یکدیگر، مواجھ بوده ایم.  -۱۷
در ». کھ کار را از حد خود فراتر بََرد یا بھ آنجا کھ باید نرساند نادان را نبینى مگر آن« ؛ تفریطى و دیگرىافراطى یکى 

میان عامھ نیز ھر یک از این دو، مدتى شیوه غالب و رایج و متّبَع بوده است؛ و چون ناکارآمدى و نادرستى و زیانبار 
دتى رواج مى یافت و ضررھاى جبران ناپذیرى بھ بودن آن آشکار مى شد، جاى خود را بھ دیگرى مى داد. کھ آن ھم م

ھا ھمچنان ادامھ مى  اسالم و امت اسالم مى زد، و باز جاى خود را بھ ھمان شیوه قبلى مى داد. این جا عوض کردن
چشم پوشى از ھر یافت و ھیچ کدام ھم چیزى جز خسارت بھ بار نمى آورد. یکى از این دو گونھ عملکرد، مبتنى بر 

مبارزه براى و خوددارى از ھر حرکت جدى در جھت اصالح مفاسد بوده است؛ و دیگرى زه با مظالم گونھ مبار
ھایى  ھاى از کار افتاده و شیوه ، و با استفاده از وسیلھ اى ناکارآمد و سالحھایى غیرواقع بینانھ و تحقق نیافتنى ھدف

ھا و تقلیل مفاسدى کھ صدر تا ذیل  براى تحدید ظلمغیرمنطقى. از باب نمونھ توجھ فرمایید کھ صد سال پیش، ما باید 
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جامعھ مان را پر کرده بود بھ مبارزه برمى خاستیم و شرایط حاکم بر اجتماع خود را با کوشش و مجاھده بھبود مى 
ھایى در جھت اصالح و پیشرفت امت برمى داشتیم، ولى چنین نکردیم! و بھ جاى اقدامات جدى در راه  بخشیدیم و قدم

اھداف، بھ تزار قدرتمند روسیھ اعالن جنگ دادیم و با این کھ یک بار شکستى سخت خوردیم، باز عبرت نگرفتیم و  این
ھا، بھ دلیل گرفتارى ھایشان در نواحى  براى بار دوم ھمان اشتباه را تکرار کردیم! با این کھ مواردى پیش آمد کھ روس

ھا از  ما ختم جنگ را اعالم کنیم، ولى ما نپذیرفتیم و گذاشتیم تا روس دیگر، حاضر بودند امتیازات خوبى بھ ما بدھند تا
گاه یک دل و یک جھت رو بھ ما بیاورند و با تمام قوا با ما مصاف دھند و چنان  ھاى دیگرشان فارغ شوند و آن گرفتارى

ت خود ضمیمھ کنند و بار شکست بزرگى را بھ ما تحمیل کنند! بیست ایالت پھناور از ایاالت مملکت ما را بھ متصرفا
آن ھمھ غرامت و خسارت سنگین را بر گردن ما بگذارند و قضاوت کنسولى را بر ما تحمیل کنند و دیگر مصائب آن 

ھا خالص خواھیم شد. عالوه بر این کھ در پى آن شکست فاحش، علماى ما مثل آقا  جنگ کھ خدا مى داند کى از شر آن
و مرحوم نراقى و مالمحمدتقى برغانى ھدف اعتراضاِت سخت واقع شدند و بعضاً سید محمد (معروف بھ سید مجاھد) 

مورد اھانت قرار گرفتند. بھ ھرحال اشتباه ما در این بود کھ بھ جاى اقدام براى اصالِح اوضاِع شدیداً فاسِد داخلى، 
با یکى از دو قدرت بسیار عظیم ھاى دنیا،  تصمیم گرفتیم با رھبرى و مدیریت یکى از فاسدترین و ناتوان ترین حکومت

جھان بجنگیم و براى ترغیب مردم بھ جنگ ھم، از زبان فقھ آل محمد (ص) و از زبان تمام معصومان(ع) و از زبان 
دشمن بھ سوى ما سرازیر  ھاى دوست و م و پس از شکست، سیل اعتراضقرآن کریم، وعده قطعِى پیروزى بھ ھمھ دادی

ما دچار چنین شکست  -آن ھم از لسان خدا و پیامبر و ائمھ( ع ) -ھاى قطعى  ن وعدهشد کھ پس چرا بھ جاى تحقق آ
خفت بارى با تبعات نکبت بار آن شدیم؟ من نمى دانم کھ آیا در آن ماجرا، علماى ما گول سیاستمداران ابلھ را خوردند و 

ر علما و متدینین را بھ جنگ با دشمن ھا اعالن جھاد دادند؟! و آیا ھدف سیاستمداران این بود کھ س بھ درخواست آن
کھ در بسیارى از موارد نیز  خارجى گرم کنند تا در صدد مبارزه با مفاسد موجود در تشکیالت حکومت برنیایند؟! چنان

ھا و افراد  ھاى مختلف، بھ نام دین ما را بھ جنگ و دعوا با فرقھ ھا، مستقیماً یا از طریق واسطھ عامالن حکومت
ى داشتند، تا اوال، فرصت نکنیم بھ مفاسد موجود در تشکیالت حکومت بیندیشیم و با آن مبارزه کنیم. ثانیاً، گوناگون وام

ھا و بعضاً بھ دست ایادى خود حکومت انجام مى شود، ما در  با کارھاى بى رویھ اى کھ معموال در این جنگ و نزاع
ھا مى خواستند با گرفتن حکم جھاد از علما،  حکومت معرض اتھام قرار گیریم و حیثیتمان لکھ دار شود. شاید ھم

ھاى خارجى با  مسؤلیت شکستى بسیار سھمگین و آن ھمھ تبعات خانمان سوز آن را بھ گردن علما بیندازند! یا قدرت
 سوءاستفاده از سادگى ما، در شرایطى کھ آمادگى براى جنگ نداشتیم، ما را با لطائف الحیل بھ میدان جنگ کشاندند تا

مملکت و سلطھ کامل  ھاى خود برسند کھ تضعیف ھر چھ بیشتر ھ خواستھپس از شکست، ھم آبروى ما را ببرند و ھم ب
ھاى شدیدى  ھاى آن پس از جدا شدن از ایران بود. بھ ھرحال ھر چھ بود ما در این ماجرا لطمھ بر بسیارى از بخش

ر دادیم کھ بھ جاى آن، باید در جھت اصالح مفاسد داخلى خوردیم و نیرو و آبروى خود را در تالش براى جنگى بھ ھد
حرکت مى کردیم. بعد ھم کھ جنگ با آن وضعیت اسف بار تمام شد، ھمھ تقصیرھا را بھ گردن ما انداختند و بدھکار ھم 
شدیم. حتى شصت سال پس از آن ماجرا، وقتى مرحوم میرزا (میرزاى شیرازى) در باب اعطاى امتیازات بھ 

ھاى  ا، بھ ناصرالدین شاه اعتراض کرد، شاه با مغلطھ کارى، اعتراض او را از قبیل دخالت علما در جنگھ خارجى
ھا را یادآورى نمود و مدعى شد کھ از آن ھنگام تا امروز، ھرچھ  ایران و روس قلمداد کرد و تبعات اسف بار آن جنگ

تحعلى شاه را با دولت روس بھ جنگ واداشتند. در دولت ایران مى کشد از نتیجھ ھمان دخالت علماست کھ آمدند و ف
ھاى اجتماعى، یکسره  ھا ھم غالباً واکنش ما آن بود کھ خود را از صحنھ فعالیت شصت سال پس از آن جنگ -طول پنجاه

گاه مردمى کھ از فساد و تباھى بھ جان آمده بودند و  کنار بکشیم و کارى بھ تشکیالت فاسد حکومت نداشتھ باشیم! آن
کھ از گوشھ اى صداى مخالفت با شرایط موجود بھ گوششان خورد، دور  کارد بھ استخوانشان رسیده بود، بھ محض آن

کھ على محمد شیرازى، اگر امام زمان ھم نباشد، ولى شاید بتوان از طریق او و زیر َعلَم  آن صدا جمع شدند! بھ خیال آن
ھا  و آن ھمھ فتنھ -را کوتاه کرد! بلى با این تصور بھ دنبال او افتادند. او، تحولى در اوضاع بھ وجود آورد و دامنھ فساد 

برپایى حکومت حقھ و شرعى، و تأسیس مدینھ ھا نیست...  ھا بھ دین و مملکت ما خورد و نیازى بھ یادآورى آن و لطمھ
است کھ اگر مبارزه را  ھاى دست نیافتنى از ھمان ھدف ھا و فسادھا در عصر غیبت، ظلم فاضلھ و ریشھ کن کردن ھمھ

ھا بھ دنبال ما پا بھ  این ھدف ھا نمى رسیم، بلکھ سرانجام کار، کسانى کھ براى خاطر آنھا دنبال کنیم، نھ فقط بھ آن بھ
ھاى مھلک نداشتھ، یا کامالً از مبارزه نومید و  حاصلى جز خسارت میدان مبارزه گذاشتھ بودند، وقتى دیدند این مبارزه

وادى بى  و یکسره آن را رھا مى کنند، یا بدتر از این، نسبت بھ حق و شرع بدبین مى شوند و سر از دلسرد مى شوند
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رھا کنیم و این دستورالعمل عقالیى  اعتقادى و ضدیت با شرع و حق و دین درمى آورند. پس آنچھ را دست نیافتنى است
کنیم کھ ھدف ما  امکاناتمان، کھ بسیار محدود است، اعالمما اگر باتوجھ بھ مقدورات و  .را نصب العین خود قرار دھیم

اصالح تمامى مفاسِد دنیا و حل تمامى  از مبارزه، اصالح پاره اى از مفاسد و حل پاره اى از مشکالت است و نھ
 کھ خواھان مبارزه با مفاسد و حل مشکالت ھستند، وقتى ببینند مشکالت عالَم، این ھدف قابل تحقق است. مردمى ھم

دیگر  و پاره اى از مشکالت حل شد، دلگرم مى شوند و براى مرحلھ بعدى و مبارزه با مفاسد پاره اى از مفاسد اصالح
مملکتمان و در کّل دنیا اعالم کنیم، و  و حل مشکالت دیگر در پى ما مى آیند. ولى اگر ھدف را تشکیل حکومت حقھ در

 اوالً: عقالیى کھ شرایط حاکم بر مملکتمان و بر تمام دنیا را مى ھیم؛د خود را در مقام پیشوایى براى چنین ھدفى قرار
ھاى ما بھ یاد  نیست، و با شنیدن حرف ھاى ما عقالیى و عملى شناسند، بھ دنبال ما نخواھند آمد. زیرا مى دانند کھ خواستھ

سى عاقل است یا نھ، در البھ با یک بار نشست و برخاست، بفھمى ک اگر مى خواھى« کالم امام صادق(ع) مى افتند کھ:
آن  قل است و اگر امورى را کھ محال و ناشدنى است، ممکن جلوه ده. اگر بھ انکار برخاست عا الى گفتوگوھایت با او،

ادعاى ما را بپذیرند و با  کسانى کھ بھ منطق اھل بیت (ع) ایمان دارند، نمى توانندثانیاً:  .»را تصدیق کرد احمق است
فرج و گشایش در کار اھل بیت  «صادق(ع) صریحاً مى فرماید:  ھا بھ ما مى گویند وقتى امامکنند. اینما مخالفت مى 

باشد؛  نخواھد بود مگر وقتى ھیچ گروھى از مردم نمانده باشد کھ حکومت را در دست نگرفتھ (تشکیل حکومت حقھ)
برابر این پیش بینى قطعى و  در». کردیمتا کسى نتواند بگوید کھ اگر ما بھ حکومت مى رسیدیم، عدالت پیشھ مى 

یک حکومت حقھ بر سر کار بیاورید و براساس این ادعا  نظایر متعدد آن، شما چھ کاره اید کھ ادعا کنید مى توانید
معنایى دارد؟ و آیا جز  آیا این ادعا و اقدامات دنبال آن، جز تکذیب کالم نورانى معصوم(ع) !دست بھ اقداماتى بزنید؟

وارد عمل شدید و نتیجھ اى نگرفتید، مچ خودتان را باز  است کھ وقتى چنین ادعایى کردید و بعد ھم براى اثبات آناین 
 بر ھمھ آشکار خواھد شد کھ بفھمند شما ھم از جملھ کسانى ھستید کھ بھ گفتھ امام(ع) مى کنید و صدق گفتار امام(ع)

بارى بیاییم و بھ جاى   باب تشکیل حکومت حقھ واضح شود؟ باید بھ حکومت برسند و تناقض ادعا و رفتارشان در
را کوچک تر برداریم کھ بتوانیم بھ ھدف بزنیم و بدانیم کھ در عصر  افراط و تفریط، میانھ روى در پیش گیریم. سنگ

توت امرى از قبیل استرداد جوانى بھ پیر سالخورده و فرحقانیت و اسالمیت در کالبد حکومت،  غیبت، دمیدِن روحِ 
 ...است

 ...با تکیھ زدن بر مسند حکومت، شرایط ما را چنان دگرگون مى نماید کھ دیگر قادر بھ انجام خدماتى ھم کھ قبالً  -۱۹
و با جدا شدن از مردم، نمى توانیم از دردھا و  حکومت، ما را از مردم جدا مى کندمى کردیم نخواھیم بود. زیرا 

مشکالت آنان مطلع شویم. و بھ فرِض مطلع شدن نیز چون سطح زندگى ما با سطح زندگى عامھ مردم فاصلھ گرفتھ و 
از آن دور شده است، نمى توانیم دردھا و مشکالت آنان را با گوشت و پوست خود لمس کنیم و مرھمى بر زخم آنان 

از ھمھ اینھا، درحال حاضر کھ مردم از دست حکومت بھ جان مى آیند، بھ ما پناه مى آورند، اگر حکومت  پسبگذاریم!
 در دست ما باشد چھ کنند، و کجا بروند، و بھ کھ پناه ببرند؟!

 و نظر او خالفت امیرمؤمنان(ع) تأکید داشت مى دانیم کھ رسول خدا(ص) از آغاز اعالم پیامبرى خود، ھمیشھ بر  -۲۰
بر این بود کھ رھبرى و حکومت جامعھ اسالمى، پس از دوران رسالت از آن على(ع) باشد. این نظر براى حفظ مصالح 

ھاى على(ع) بود. بھ روایت احمد بن حنبل و حافظ ابونعیم(علماي اھل تسنن) ،  امت اسالمى و بھ دلیل شایستگى
تجدوه ھادیاً یأخذ بكم الطریق المستقیم؛ اگر علي را بھ امارت  -و ال أراكم فاعلین –إن تؤمروا علیاً «پیامبر(ص) فرمود: 

»... او را ھدایت یافتھ اي خواھید یافت كھ شما را بھ صراط مستقیم رھنمون مي گردد -و نمي بینم چنین كنید -بپذیرید
نیز نقل مي  (مرحوم آخوند در اینجا صور دیگر این روایت كھ بھ صورت متواتر در مصادر اھل سنت آمده است را

كند). پیامبر(ص) ھمچنین مي دانست كھ اگر رھبري جكومت اسالمي  پس از او با كسي جز علي باشد ، دیر یا زود 
انحرافاتي در میان مسلمانان بروز خواھد كرد... باتوجھ بھ این مقدمات، پیامبر(ص) از یک طرف در خالل بیست و سھ 

تصریح فرمود، و از طرف دیگر در آخرین روزھاى عمر خود تصمیم  سال پیامبرى خویش، بارھا بھ خالفت على(ع)
گرفت کھ از دو طریق، مسیر خالفت امیرمؤمنان(ع) را ھموار کند، یکى با فرستادن سران مھاجرین و انصار بھ بیرون 

اسالم، نباشد از مدینھ تحت فرماندھى اسامھ، تا وقتى پیامبر(ص) از دنیا مى رود، کسى از سران قوم در مدینھ، مرکز 
اى کھ بھ موجب آن، حکومت مسلمانان پس  کھ در برابر على(ع) بھ ادعاى خالفت قیام کند. دیگرى با تنظیم وصیت نامھ
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اما سران قوم کھ حکومت را براى خود مى خواستند و حاضر نبودند بھ خالفت على(ع)  از پیامبر(ص) با على(ع) باشد.
وددارى کردند و مانع تنظیم وصیت نامھ رسول(ص) شدند، آن ھم با برخوردى تن دھند، از پیوستن بھ سپاه اسامھ خ

ھاى معتبر عامھ نیز منعکس شده است. در این حال، برخورد پیامبر(ص) چگونھ باید مى بود؟  نامناسب کھ در ھمھ کتاب
جلوگیرى کردند و مانع  آیا باید کسانى را کھ از نوشتن وصیت نامھ، با ھمھ اھمیتى کھ پیامبر(ص) براى آن ذکر کرد،

نھ، پیامبر(ص) چنین نکرد. چرا  خلیفھ شدن على(ع) بودند سرکوب کند و بھ ھر قیمتى ھست، نظر خود را اِعمال کند؟
  نکرد؟ زیرا اگر پیامبر(ص) مى خواست مخالفان خالفت على(ع) را سرکوب کند:

پیامبر (ص) براى نشر دعوت و پیشبرد مقاصد خود، ، این رفتار در مردم انعکاس بدى داشت و ھمھ مى گفتند کھ اوال
از کسانى کمک گرفت و بعد کھ قدرت پیدا کرد و بھ پیروزى رسید، براى خلیفھ شدِن پسرعمو و دامادش، اصحاب و 
یاران خود را سرکوب کرد و از میان برداشت. شیوع چنین قضاوتى میان مردم، بھ حیثیت اسالم و پیامبر(ص) و 

و این ھمان محذورى بود کھ پیامبر(ص) بارھا اعالم کرده بود و ھمیشھ از  لطمھ شدیدى وارد مى کرد. امیرمؤمنان(ع)
آن پرھیز داشت و در موارد مختلف، وقتى پیشنھاد مى شد کھ با بعضى از اصحاب خود، شدت عمل بھ خرج دھد مى 

 محمد دست بھ کشتن یاران خویش زده است). (مردم نباید بگویند کھ» الیتحدث الناس ان محمداً یقتل اصحابھ« فرمود:
، از طرف دیگر، اگر پیامبر(ص) در این شرایط دستور مى داد کھ مخالفان خالفت على(ع) سرکوب شوند، این کار ثانیاً 

ھا را مى شد دست کم گرفت و بھ راحتى نیز از شمار ایشان کم بود و نھ قدرت آن بھ سادگى انجام نمى گرفت، چون نھ
ھم در  سرکوب آنان بھ وقوع جنگ داخلى منجر مى شد و آن درنمى رفتند و دست از خواستھ خود نمى کشیدند.میدان 

دید مى کرد و دشمنان جامعھ اسالمى کھ تازه تشکیل شده بود و از داخل و خارج، خطرھاى عظیم و فراوانى آن را تھ
ھایى را کھ براى  بھ دشمنان مى داد تا تمام تالش ضربھ زدن بھ آن بودند؛ جنگ داخلى بھترین فرصت را زیادى مترصد

 جا انداختِن این دین شده بود بر باد دھند و براى ھمیشھ فاتحھ اسالم را بخوانند.

ھایش تحقق مى یافت  اگر دو معضِل یاد شده نیز پیش نمى آمد و سرکوب مخالفان خالفت على(ع) با ھمھ دشوارى ثالثاً  
لیھ پیامبر(ص) و اسالم نداشت، مشکل الینحل دیگرى بر سر راه بود و آن این کھ در خالل و تأثیر تبلیغاتى سوئى ھم ع

سرکوب، شمار زیادى از کسانى کھ قدرت مدیریت و اداره جامعھ را داشتند از دور خارج مى شدند و با افراد باقى 
حکومت در اختیار نداشت و حکومت  رسید، امکانات عادى را براى اداره مانده، حتى اگر امیرمؤمنان(ع) بھ خالفت مى

باتوجھ بھ جھات مزبور بود کھ پیامبر (ص)  نیز با امکانات عادى باید اداره مى شد نھ با معجزه و قدرت ماوراء طبیعى.
سرکوب مخالفان خالفت على(ع) را برخالف مصالح عالیھ اسالم شمرد و خطرھا و انحرافاتى را کھ با وقوع انحراف 

سلمانان روى مى داد و خود پیشگویى فرموده بود، کوچک تر و قابل تحمل تر از مشکالتى شمرد کھ در نظام رھبرى م
با سرکوب مخالفان خالفت على(ع) براى اسالم و جامعھ اسالمى بھ وجود مى آمد. بنابراین از برخورد خشن با ایشان 

کھ پس از  مدى(ص)، ایشان نیز عوض اینچشم پوشید تا ضمن عدم اقدام بھ عملى مغایر با ُخلق و خوى کریمانھ مح
مواجھھ با سرکوب، بھ سوى دشمنى با اصل اسالم سوق داده شوند و با ھدف ریشھ کن کردن این آیین پاک، پا بھ میدان 

و بھ خاطر منافع خود و حکومت خود، براى ترویج  حکومت اسالمى را از آن خود بدانند، جنگِ رو در رو بگذارند
اسالم، ھرچند نھ اسالم خالص، دامن ھمت بھ کمر بزنند و کوشش و تالش کنند، و على(ع) و مکتب او ھم در جاى خود 

 بماند و با عمل و گفتار خود و در حد امکانات موجود، مرجعى باشد براى بیان و ارائھ اسالم اصیل.

با سیاستمداران از این قبیل است؛ اگر ما بخواھیم حکومت را در دست گیریم، الزمھ آن سرکوب  حاال ماجراى ما ھم
سیاستمدارانى است کھ با شعار حکومت ملى و رھایى از استبداد، در مبارزه با استبداد، در کنار ما بودند و تالش 

شد کھ بلھ! پیشوایان دینى، در طول مبارزه کردند، و سرکوب آنان، بدون شک انعکاس بدى در مردم دارد و گفتھ خواھد 
مداران و رجال ملى کردند و بعد کھ بھ قدرت  ھاى سیاست ھا و ھم فکرى ھاشان را از کمک با حکومت استبدادى، استفاده

رسیدند، براى این کھ ھمھ قدرت و امکانات را در اختیار خود بگیرند و شکل دیگرى از حکومت مطلقھ را بر سر کار 
مداران و رجال ملى کردند، یعنى کارى نظیر  د و استبداد را در قالبى جدید بازگردانند، اقدام بھ سرکوب سیاستبیاورن

آنچھ خلیفھ سفاح با ابوسلمھ و برادرش منصور با ابومسلم کرد، و ھمان کارى کھ رسول(ص) بھ شدت از آن احتراز مى 
با چشم پوشى  د(ص) دست بھ سرکوب یاران خود زده است.فرمود و بسیار حساسیت داشت کھ مبادا مردم بگویند محم
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از محذور فوق، معضلھ دیگر ھم وجود دارد، کھ سیاستمداراِن رقیب ما نیز قدرتشان کم نیست و اقدام ما بھ سرکوب 
ایشان منجر بھ وقوع جنگ داخلى خواھد شد. جنگى بسیار سخت و در میدانى خیلى وسیع، آن ھم در کشورى کھ از 

خارج، خطرھاى عظیم و فراوانى آن را تھدید مى کند و دشمنان زیادى مترّصِد ضربھ زدن بھ آن ھستند. و  داخل و
جنگ داخلى بھترین فرصت را بھ آنان مى دھد تا براى ھمیشھ فاتحھ ایران و اسالم را بخوانند و ھمھ رشتھ ھاى ما را 

مداران رقیب ما، یا ھر دو از بین مى  یروز شویم یا سیاستبھ این ترتیب معلوم نیست کھ در این صحنھ، ما پ پنبھ کنند.
رویم و میدان بھ دست بیگانگان و دشمنان اسالم و ایران مى افتد. اگر ھم فرض کنیم کھ در سرکوب رقیبانمان پیروز 

ى، معلوم ھایى خواھد بود کھ براى دستیابى بھ آن پیروز ، این پیروزى ھمراه با کشتارھا و خون ریزىاوالً مى شویم، 
، گیرم کھ ما در این جنگ، طرف خود را ھم شکست دادیم اما بعد چھ؟ با کدام ثانیاً نیست چنان کشتارھایى مجاز باشد.

لقد کان لکم فى « بھ ھرحال دستور قرآن کریم است کھ  افراد ورزیده و مدیر و مدبر مى خواھیم مملکت را اداره کنیم؟
ى را کھ رسول خدا(ص) در برخورد با مخالفان حکومت على(ع) داشت، ما ھم ھمان مالحظات» رسول هللا اسوة حسنھ.

فقط بھ این لحظھ و الزم است در برخورد با رجال، سیاست داشتھ باشیم و از توجھ بھ عواقب امور غفلت ننماییم و 
مى باشد، و و جاھالنھ راھى در پیش نگیریم کھ بھ تصور خودمان، خدمت بھ اسالم و امت اسالامروز فکر نکنیم 

چھ نباید  درحقیقت بھ وروِد ضربھ ھایى ھولناک بر آیین پاک محمدى بیانجامد و در مھلکھ اى بیافتیم کھ بھ ما بگویند آن
 بگویند.

ما مدعى ھستیم در راھى قدم مى زنیم کھ راه علم و دین و راه اولیاى خدا و راه اھل حق و حقیقت و راه سلف  -۲۱
ووس و مقدس اردبیلى و وحید بھبھانى و سید بحرالعلوم و صاحب جواھر و شیخ اعظم صالح است. راه سیدبن طا

ھمان شیخ انصارى کھ وقتى نماینده سیاسى انگلستان او را دید، پنداشت کھ عیسى مسیح را زیارت کرده  انصارى است.
نظایر ایشان را بھ جایى چھ تمامى این بزرگواران و ترین شرط پیشرفت، و آن بالشک مھماست. حاال در این راه، 

قال هللا  ھا و احتراز کامل از تمام محرمات و حتى شبھات است. رسانید، تقوى و زھد و وروع و دورى از آلودگى
(اى مؤمنان! اگر تقوى پیشھ کنید، خدا بھ شما فرقان یعنى وسیلھ » یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا هللا یجعل لکم فرقاناً « تعالى:

(تقوى » واتقوا هللا و یعلمکم هللا وهللا بکل شىء علیم« قال: اطل و درست از نادرست عنایت مى فرماید). و تمیز حق از ب
پیشھ کنید تا خداوند بھ شما دانش بیاموزد و خدا از ھمھ چیز آگاه است). این است کھ بزرگان ما در بسیارى از موارد، 

ھاى دنیوى باشد برحذر  ى ضعیف) کھ مقدمھ وابستگى بھ خواستھحتى از مباحاتى کھ احتمال داده مى شد (ولو احتمال
مقابل و مخالف این سیره است. شیخ ما  بودند... آلوده شدن بھ مشاغل دنیوى و خصوصاً امر حکومت، در نقطھ کامالً 

(شیخ انصارى) حاکمیت علماى دین را برنمى تافت، ایشان عالوه بر اشکاالت الینحلى کھ بھ لحاظ نظرى در ادلھ آن 
ھایى بھ دنبال دارد کھ تبعات آن، ھم براى  مشاغل حکومتى، خواه ناخواه دلبستگى مى دید، بھ این جھت کھ مى دانست

 فقیھ خطر دارد و ھم براى فقاھت و اجتھاد فقیھ، لذا مخالف حکومت فقھا بود. تقوى و عدالت
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 ۱۸٦پیشوایان معصومداری کشور؛ منشور مھ امیر مؤمنان (ع) بھ مالک اشترفرمان نا

بھ نام خداوند بخشاینده مھربان این فرمانى است از بنده خدا ، على امیرالمؤمنین ، بھ مالك بن الحارث االشتر . در 
نھد، ھنگامى كھ او را فرمانروایى مصر داد تا خراج آنجا را گرد آورد و با دشمنانش پیكار كند و كار  پیمانى كھ با او مى

آباد سازد. او را بھ ترس از خدا و برگزیدن طاعت او بر دیگر كارھا و مردمش را بھ صالح آورد و شھرھایش را 
پیروى از ھرچھ در كتاب خود بدان فرمان داده ، از واجبات و سنت ھایى كھ كس بھ سعادت نرسد مگر بھ پیروى از 

نماید بھ دل و دست و  آنھا  و بھ شقاوت نیفتد  مگر بھ انكار آنھا و ضایع نھادن آنھا ، و باید كھ خداى سبحان را یارى
زبان خود ، كھ خداى جّل اسمھ ، یارى كردن ھر كس را كھ یاریش كند و عزیز داشتن ھر كس را كھ عزیزش دارد بر 

دھد كھ زمام نفس خویش را در برابر شھوت ھا بھ دست گیرد و از سركشي ھایش  عھده گرفتھ است ، و او را فرمان مى
 فرمان دھد مگر آنكھ خداوند رحمت آورد.  باز دارد زیرا نفس ھمواره بھ بدى

ام كھ پیش از تو دولت ھا دیده ، برخى دادگر و برخى ستمگر . و مردم در  اى مالك ، بدان كھ تو را بھ بالدى فرستاده
نگرى و درباره تو ھمان گویند كھ تو  نگرند كھ تو در كارھاى والیان پیش از خود مى كارھاى تو بھ ھمان چشم مى

گویى و نیكوكاران را از آنچھ خداوند درباره آنھا بر زبان مردم جارى ساختھ توان شناخت. باید بھترین  آنھا مىدرباره 
ھا در نزد تو ، اندوختھ كار نیك باشد. پس زمام ھواھاى نفس خویش فروگیر و بر نفس خود در آنچھ براى او  اندوختھ

شمارد. مھربانى  ادن است در آنچھ دوست دارد یا ناخوش مىروا نیست بخل بورز كھ بخل ورزیدن بر نفس ، انصاف د
بھ رعیت و دوست داشتن آنھا و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز. چونان حیوانى درنده مباش كھ خوردن آنھا 

واھد زد را غنیمت شمارى ، زیرا آنان دو گروھند یا ھمكیشان تو ھستند یا ھمانندان تو در آفرینش. از آنھا خطاھا سر خ
و علت ھایى عارضشان خواھد شد و  بھ عمد یا خطا  لغزشھایى كنند. پس از عفو و بخشایش خویش نصیبشان ده 
ھمانگونھ كھ دوست دارى كھ خداوند نیز از عفو و بخشایش خود تو را نصیب دھد. زیرا تو برتر از آنھا ھستى و آنكھ 

خداوند برتر از كسى است كھ تو را والیت داده است. ساختن تو را بر آن سرزمین والیت داده ، برتر از توست و 
كارشان را از تو خواستھ و تو را بھ آنھا آزموده است. اى مالك ، خود را براى جنگ با خدا بسیج مكن كھ تو را در 

ده خود نیاز نخواھى بود. ھرگاه كسى را بخشودى ، از كر برابر خشم او توانى نیست و از عفو و بخشایش او ھرگز بى
پشیمان مشو و ھرگاه كسى را عقوبت نمودى ، از كرده خود شادمان مباش. ھرگز بھ خشمى كھ از آنت امكان رھایى 

اند و فرمان من باید اطاعت شود زیرا چنین پندارى سبب فساد دل و  ھست مشتاب و مگوى كھ مرا بر شما امیر ساختھ
رگاه از سلطھ و قدرتى كھ در آن ھستى در تو نخوتى یا غرورى سستى دین و نزدیك شدن دگرگوني ھا در نعمتھاست. ھ

پدید آمد بھ عظمت ملك خداوند بنگر كھ برتر از توست و بر كارھایى تواناست كھ تو را بر آنھا توانایى نیست. این 
بھ تو  كاھد و خردى را كھ از تو گریختھ است دھد و تندى و سرافرازى را فرو مى نگریستن سركشى تو را تسكین مى

گرداند. بپرھیز از اینكھ خود را در عظمت با خدا برابر دارى یا در كبریا و جبروت ، خود را بھ او ھمانند سازى  باز مى
اى را پست و بي مقدار سازد . ھر چھ خدا بر تو فریضھ كرده است ادا  كھ خدا ھر جبارى را خوار كند و ھر خودكامھ

دارى ، انصاف را رعایت نماى كھ اگر  افراد رعیت ، ھركس را كھ دوستش مىكن و درباره خواص خویشاوندانت و از 
اى و ھر كھ بر بندگان خدا ستم كند ، افزون بر بندگان ، خدا نیز خصم او بود و خدا با ھر كھ  نھ چنین كنى ، ستم كرده

ستد و توبھ كند . ھیچ چیز خصومت كند ، حجتش را نادرست سازد و ھمواره با او در جنگ باشد تا از این كار باز ای
شنود و در كمین  چون ظلم ، نعمت خدا را دگرگون نكند و خشم خدا را بر نیانگیزد ، زیرا خدا دعاى ستمدیدگان را مى

روى سازگارتر بود و با عدالت دمسازتر  ستمكاران است. باید كھ محبوبترین كارھا در نزد تو ، كارھایى باشد كھ با میانھ
ھاى مردم ، خشنودى نزدیكان را زیر پاى بسپرد و حال آن كھ  را در پى داشتھ باشد زیرا خشم تودهو خشنودى رعیت 

ھاى مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد. خواص و نزدیكان كسانى ھستند كھ بھ ھنگام فراخى  خشم نزدیكان ، اگر توده
تر از ھر كس بھ یاري اش برخیزند و خوش ندارند كھ اى پیش آید كم اند و چون حادثھ و آسایش بر دوش والى بارى گران

طلبند و اگر عطایى یابند كمتر از ھمھ  بھ انصاف درباره آنان قضاوت شود. اینان ھمھ چیز را بھ اصرار از والى مى

 امیرالمؤمنین (ع) این فرمان را براى مالك اشتر نخعى نوشت ، ھنگامى كھ او را امارت مصر و توابع آن داد. - ۱۸٦
 مالک پیش از رسیدن بھ مصر بھ دست ایادی معاویھ مسموم گردیده و بھ شھادت رسید.
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 پذیرند. در برابر سختیھاى روزگار شكیبایي شان بس گویند و اگر بھ آنان ندھند دیرتر از دیگران پوزش مى سپاس مى
اندك است. اما ستون دین و انبوھى مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان ، عامھ مردم ھستند ، پس باید توجھ تو  بھ 
آنان بیشتر و میل تو بھ ایشان افزون تر باشد. و باید كھ دورترین افراد رعیت از تو و دشمنترین آنان در نزد تو ، كسى 

ست زیرا در مردم عیب ھایى است و والى از ھر كس دیگر بھ پوشیدن آنھا باشد كھ بیش از دیگران عیبجوى مردم ا
سزاوارتر است. از عیبھاى مردم آنچھ از نظرت پنھان است ، مخواه كھ آشكار شود زیرا آنچھ بر عھده توست ، پاكیزه 

تا توانى عیب ھاى ساختن چیزھایى است كھ بر تو آشكار است و خداست كھ بر آنچھ از نظرت پوشیده است داورى كند. 
اى را  دیگران را بپوشان تا خداوند عیب ھاى تو را كھ خواھى از رعیت مستور بماند بپوشاند. و از مردم گره ھر كینھ

اند بھ تغافل زن و گفتھ  بگشاى و از دل بیرون كن و رشتھ ھر عداوت را بگسل و خود را از آنچھ از تو پوشیده داشتھ
سخن چین خیانتكار است ، ھر چند خود را چون نیكخواھان وانماید. با بخیالن رأى  سخن چین را تصدیق مكن. زیرا

آرایند كھ بخل و  مزن كھ تو را از جود و بخشش باز دارند و نھ با حریصان ، زیرا حرص و طمع را در چشم تو مى
تو ، وزیرى است كھ  ترس و حرص خصلتھایى گوناگون ھستند كھ ریشھ ھمھ آنھا سوء ظن بھ خداست. بدترین وزیران

وزیر بدكاران پیش از تو بوده است و شریك گناھان ایشان. مبادا كھ اینان ھمراز و ھمدم تو شوند ، زیرا یاور گناھكاران 
توانى بھترین جانشین را برایشان بیابى از كسانى كھ در رأى و اندیشھ  اند. در حالى كھ تو مى و مددكار ستم پیشگان بوده

ند ایشان باشند ولى بار گناھى چون بار گناه آنان بر دوش ندارند ، از كسانى كھ ستمگرى را در ستمش و و كاردانى ھمان
بزھكارى را در بزھش یارى نكرده باشند. رنج اینان بر تو كمتر است و یاري شان بھتر و مھرباني شان بیشتر و دوستي 

ترین وزیران تو كسانى  ى برگزین. و باید كھ برگزیدهشان با غیر تو كمتر است. اینان را در خلوت و جلوت بھ دوست
پسندد كمتر تو را  باشند كھ سخن حق بر زبان آرند ، ھر چند حق تلخ باشد و در كارھایى كھ خداوند بر دوستانش نمى

ان یارى كنند ، ھر چند كھ این سخنان و كارھا تو را ناخوش آید. بھ پرھیزگاران و راست گویان بپیوند ، سپس از آن
اى شادمانت ندارند زیرا ستایش آمیختھ بھ تملق سبب  بخواه كھ تو را فراوان نستایند و بھ باطلى كھ مرتكب آن نشده

خودپسندى شود و آدمى را بھ سركشى وادارد. و نباید كھ نیكوكار و بدكار در نزد تو برابر باشند ، زیرا این كار سبب 
ماند ولى بدكاران را بھ بدكارى رغبت بیافزاید. با ھر یك چنان رفتار كن كھ شود كھ نیكوكاران را بھ نیكوكارى رغبتى ن

شود ، نیكى  او خود را بدان ملزم ساختھ است . و بدان بھترین چیزى كھ حسن ظن والى را نسبت بھ رعیتش سبب مى
جام دادن كارھایى كھ كردن والى است در حق رعیت و كاستن است از بار رنج آنان و بھ اكراه وادار نكردنشان بھ ان

بدان ملزم نیستند. و تو باید در این باره چنان باشى كھ حسن ظن رعیت براى تو فراھم آید زیرا حسن ظن آنان ، رنج 
سازد. بھ حسن ظن تو كسى سزاوارتر است كھ در حق او بیشتر احسان كرده باشى و بھ  بسیارى را از تو دور مى

اند و رعیت  و بدى كرده باشى. سنت نیكویى را كھ بزرگان این امت بھ آن عمل كردهبدگمانى ، آن سزاوارتر كھ در حق ا
بر آن سنت بھ نظام آمده و حالش نیكو شده است ، مشكن و سنتى میاور كھ بھ سنتھاى نیكوى گذشتھ زیان رساند ، آنگاه 

اى ، تا كار كشورت بھ  آنھا را شكستھاند و گناه بر تو ماند كھ  پاداش نیك بھره كسانى شود كھ آن سنتھاى نیكو نھاده
سامان آید و نظامھاى نیكویى كھ پیش از تو مردم برپاى داشتھ بودند برقرار بماند. با دانشمندان و حكیمان فراوان گفتگو 

اند. بدان كھ  آورد و آن نظم و آیین كھ مردم پیش از تو بر پاى داشتھ كن در تثبیت آنچھ امور بالد تو را بھ صالح مى
نیاز نباشند. صنفى از ایشان  رعیت را صنف ھایى است كھ كارشان جز بھ یكدیگر اصالح نشود و از یكدیگر بى

اند كھ باید در كار  اند و صنفى دبیران خاص یا عام و صنفى قاضیان عدالت گسترند و صنفى كارگزاران لشكرھاى خداى
و خراجگزارانند ، چھ ذمى و چھ مسلمان و صنفى خود انصاف و مدارا را بھ كار دارند و صنفى جزیھ دھندگان 

اند و صنعتگران و صنفى فرودین كھ حاجتمندان و مستمندان باشند. ھر یك را خداوند سھمى معین كرده و  بازرگانان
شود... خدا را  میزان آن را در كتاب خود و سنت پیامبرش (ص) بیان فرموده و دستورى داده كھ در نزد ما نگھدارى مى

ا را  در باب طبقھ فرودین؛ كسانى كھ بیچارگانند از مساكین و نیازمندان و بینوایان و زمینگیران. در این طبقھ ، ، خد
مردمى ھستند سائل و مردمى ھستند كھ در عین نیاز روى سؤال ندارند. خداوند حقى براى ایشان مقرر داشتھ و از تو 

آن بكوش. براى اینان در بیت المال خود حقى مقرر دار و نیز خواستھ است كھ آن را رعایت كنى ، پس در نگھداشت 
بخشى از غالت اراضى خالصھ اسالم را  در ھر شھرى بھ آنان اختصاص ده  زیرا براى دورترین شان ھمان حقى 

 اند كھ حق ھمھ را ، اعم از دور و نزدیك ، نیكو رعایت است كھ نزدیكترین شان از آن برخوردارند. و از تو خواستھ
كنى. سرمستى و غرور ، تو را از ایشان غافل نسازد  زیرا این بھانھ كھ كارھاى خرد را بھ سبب پرداختن بھ كارھاى 
مھم و بزرگ از دست ھشتن ھرگز پذیرفتھ نخواھد شد. پس ھمت خود را از پرداختن بھ نیازھایشان دریغ مدار و بھ 
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بھ تو دست نتوانند یافت ، خود  تفقد و بازجست نماى. اینان تكبر بر آنان چھره دژم منماى و كارھاى كسانى را كھ 
مردمى ھستند كھ در نظر دیگران بي مقدارند و مورد تحقیر رجال حكومت. كسانى از امینان خود را كھ خداى ترس و 

كھ در روز  فروتن باشند ، براى نگریستن در كارھایشان برگمار تا نیازھایشان را بھ تو گزارش كنند. با مردم چنان باش
اند و  كنى ، عذرت پذیرفتھ آید كھ گروه ناتوانان و بینوایان بھ عدالت تو نیازمندتر از دیگران حساب كھ خدا را دیدار مى

چنان باش كھ براى یك یك آنان در پیشگاه خداوندى، در اداى حق ایشان ، عذرى توانى داشت. تیمار دار یتیمان باش و 
اند و دست سؤال پیش كس دراز نكنند و این كار بر والیان دشوار و گران است و  كھ بیچاره غمخوار پیران از كار افتاده

ھرگونھ حقى دشوار و گران آید. و گاه باشد كھ خداوند این دشواریھا را براى كسانى كھ خواستار عاقبت نیك ھستند آسان 
درباره خود اطمینان دارند. براى كسانى كھ بھ تو   دارند و بھ وعده راست خداوند سازد. آنان خود را بھ شكیبایى وامى مى

نیاز دارند زمانى معین كن كھ در آن فارغ از ھر كارى بھ آنان پردازى. براى دیدار با ایشان بھ مجلس عام بنشین ، 
تا مجلسى كھ ھمگان در آن حاضر توانند شد و  براى خدایى كھ آفریدگار توست  در برابرشان فروتنى نمایى و بفرماى 

لكنت زبان سخن خویش بگوید كھ  ھراس و بى سپاھیان و یاران و نگھبانان و پاسپانان بھ یك سو شوند تا سخنگویشان بى
پاك و آراستھ نیست امتى كھ در آن ، زیردست نتواند بدون لكنت زبان «گفت:  من از رسول هللا ( ص) بارھا شنیدم كھ مى

ماى درشتگویى یا عجز آنھا را در سخن گفتن و تنگ حوصلگى و پس تحمل ن» حق خود را از قوى دست بستاند.
خودپسندى را از خود دور ساز تا خداوند درھاى رحمتش را بھ روى تو بگشاید و ثواب طاعتش را بھ تو عنایت فرماید. 

مھربانى و كنى ، باید كھ منع تو با  بخشى ، چنان بخش كھ گویى تو را گوارا افتاده است و اگر منع مى اگر چیزى مى
پوزش خواھى ھمراه بود. سپس كارھایى است كھ باید خود بھ انجام دادنشان پردازى. از آن جملھ ، پاسخ دادن است بھ 

شوند  كارگزاران در جایى كھ دبیرانت درمانده شوند. دیگر برآوردن نیازھاى مردم است در روزى كھ بر تو عرضھ مى
كنند. كار ھر روز را در ھمان روز بھ انجام رسان ، زیرا ھر روز را  ى مىولى دستیارانت در اداى آنھا درنگ و گران

كارى است خاص خود.  بھترین وقتھا و بیشترین ساعات عمرت را براى آنچھ میان تو و خداست قرار ده ، گرچھ در 
كھ والى را  ھمھ وقت ھا ، كار تو براى خداست ھرگاه نیتت صادق باشد و رعیت را در آن آسایش رسد...  و بدان

جویى و گردنكشى است و در معاملت با مردم رعایت انصاف  خویشاوندان و نزدیكان است و در ایشان خوى برترى
نكنند. ریشھ ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع كن. بھ ھیچیك از اطرافیان و خویشاوندانت زمینى را بھ اقطاع مده 

دند كھ صاحبان زمینھاى مجاورشان را در سھمى كھ از آب دارند یا كارى كھ ، مبادا بھ سبب نزدیكى بھ تو ، پیمانى بن
باید بھ اشتراك انجام دھند ، زیان برسانند و بخواھند بار زحمت خود بر دوش آنان نھند. پس لذت و گوارایى ، نصیب 

خویشاوند و چھ بیگانھ ،  ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بھره تو گردد. اجراى حق را درباره ھر كھ باشد ، چھ
الزم بدار و در این كار شكیبایى بھ خرج ده كھ خداوند پاداش شكیبایى تو را خواھد داد . ھر چند در اجراى عدالت ، 
خویشاوندان و نزدیكان تو را زیان رسد. پس چشم بھ عاقبت دار ، ھر چند تحمل آن بر تو سنگین آید كھ عاقبتى نیك و 

یز از خون ھا و خونریزي ھاى بھ ناحق ، زیرا ھیچ چیز بیش از خونریزى بھ ناحق  موجب كیفر پسندیده است... بپرھ
خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد و نعمتش را بھ زوال نكشد و رشتھ عمر را نبرد. خداوند سبحان چون در 

اند.  است كھ مردم از یكدیگر ریختھ روز حساب بھ داورى در میان مردم پردازد ، نخستین داورى او درباره خون ھایى
پس مباد كھ حكومت خود را با ریختن خون حرام تقویت كنى زیرا ریختن چنان خونى نھ تنھا حكومت را ناتوان و سست 

سپارد. اگر مرتكب قتل عمدى شوى ، نھ در برابر خدا معذورى ،  دارد یا بھ دیگران مى سازد ، بلكھ آن را از میان برمى
شود... از خودپسندى و از اعتماد بھ آنچھ موجب اعجابت شده و نیز  ر من ، زیرا قتل عمد موجب قصاص مىنھ در براب

زبانیھاى دیگران پرھیز كن ، زیرا یكى از بھترین فرصتھاى شیطان است براى تاختن تا  از دلبستگى بھ ستایش و چرب
احسان خود بر رعیت منت گذارى یا آنچھ براى آنھا  كردارھاى نیكوى نیكوكاران را نابود سازد. زنھار از این كھ بھ

اى ، بزرگش شمارى یا وعده دھى و خالف آن كنى. زیرا منت نھادن احسان را باطل كند و بزرگ شمردن كار ،  كرده
خداوند سخت «نور حق را خاموش گرداند و خلف وعده ، سبب برانگیختن خشم خدا و مردم شود.  خداى تعالى فرماید: 

و بپرھیز از این كھ بھ خود اختصاص دھى چیزى را كھ ھمگان » ... آید كھ چیزى بگویید و بھ جاى نیاورید. مى بھ خشم
را در آن حقى است یا خود را بھ نادانى زنى در آنچھ توجھ تو بھ آن ضرورى است و ھمھ از آن آگاھند زیرا بھ زودى 

جاب از برابر دیدگانت برداشتھ خواھد شد و ببینى كھ داد دھند. زودا كھ ح ستانند و بھ دیگرى مى آن را از تو مى
ستانند. بھ ھنگام خشم خویشتندار باش و از شدت تندى و تیزى خود بكاه و دست بھ روى كس بر  مظلومان را از تو مى

فكندن قھر مدار و سخن زشت بر زبان میاور و از این ھمھ  خود را در امان دار. باز ایستادن از دشنامگویى و بھ تأخیرا
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تا خشمت فرو نشیند و زمام اختیارت بھ دستت آید. و تو بر خود مسلط نشوى مگر آنگاه كھ بیشتر ھّم تو یاد بازگشت بھ 
سوى پروردگارت شود. بر تو واجب آمد كھ ھمواره بھ یاد داشتھ باشى آنچھ كھ بر والیان پیش از تو رفتھ است ، از 

اى كھ در  اند یا فریضھ اند یا چیزى از پیامبر (ص) كھ آورده نت نیكویى كھ نھادهاند یا س اى كھ داشتھ حكومت عادالنھ
ایم و بكوشى تا از ھر چھ در این  كرده اند. پس اقتدا كنى بھ آنچھ ما بدان عمل مى كتاب خداست و آن را برپاى داشتھ

نى ، تا ھنگامى كھ نفست بھ ھوا و ھوس ام پیروى ك ام و حجت خود در آن بر تو استوار كرده عھدنامھ بر عھده تو نھاده
اى نداشتھ باشى ، و جز خداى كس نیست كھ از بدى نگھدارد و بھ نیكى توفیق دھد. از وصایا و عھود  شتاب آرد ، بھانھ

رسول هللا (ص) با من ترغیب بھ نماز بود و دادن زكات و مھربانى با غالمانتان. و من این عھدنامھ را كھ براى تو 
طلبم كھ بھ رحمت واسعھ خود و  دھم و ال حول و ال قوه اال باہلل العلى العظیم. از خداى مى بھ وصیت او پایان مى ام نوشتھ

قدرت عظیمش در برآوردن ھر مطلوبى مرا و تو را توفیق دھد بھ چیزى كھ خشنودیش در آن است ، از داشتن عذرى 
ھاى نیك در بالدش و كمال نعمت او و فراوانى  ندگانش و نشانھآشكار در برابر او و آفریدگانش و آوازه نیك در میان ب

كرمش و این كھ كار من و تو را بھ سعادت و شھادت بھ پایان رساند، بھ آنچھ در نزد اوست مشتاقیم و السالم على 
 رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ الطیبین الطاھرین. 

 اـدع

نفسک لم أعرف رسولک اللّھّم عّرفنی رسولک فإنّک إن لم تعّرفنی رسولک لم أعرف حّجتک اللّھّم اللّھّم عّرفنی نفسک فإنّک إن لم تعّرفنی 
والیة من لاللّھّم فکما ھدیتنی  .عّرفنی حّجتک فإنّک إن لم تعّرفنی حّجتک ضللت عن دینی اللّھّم ال تمتنی میتة الجاھلیّة وال تزغ قلبی بعد إذ ھدیتنی

والحسن علي بن ابي طالب والة أمرک بعد رسولک صلواتک علیھ و آلھ حتّی والیت والة أمرک أمیرالمؤمنین والیة فرضت علّی طاعتھ من 
مرا  ،اخداوند  .والحسین و علیّاً و محّمداً و جعفراً و موسی و علیّاً و محّمداً و علیّاً والحسن والحّجة القائم المھدّی صلواتک علیھم أجمعین

 پیامبرت يرا شناسام ،خداوندا م.ت را بشناسپیامبرتوانم  نمی ،مرا شناساي خود نكني ، زیرا اگرفرما خودشناساي 
، زیرا فرماحّجت خود  مرا شناساي ،خداوندا .توانم حّجت تو را بشناسم نمی نكنيپیامبرت  مرا شناساي، زیرا اگر فرما
و پس از  ۱۸۷مرگ جاھلیّت نمیران بھمرا  ،خداوندا. مگرد منحرف می خود حّجت خود نکنی، از دین مرا شناساياگر 

كھ  انچنان كھ مرا ھدایت فرمودي بھ سوي والیت آنھم ،خداوندا. سازمدی، قلبم را منحرف فرموآن کھ مرا ھدایت 
تا پذیرفتم  -كھ درود تو بر او و خاندانش باد-از والیان امر خود پس از پیامبرترا  اندي بر من طاعتشنموواجب 

محّمد  وعلی  وموسی و جعفر و  محّمدو علی و حسینو حسن و  امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب  والیت والیان امر تو
 ،آنان باد ھکھ درود تو بر ھم القائم المھديحّجة  وحسن  وعلی و 

مّما امتحنت بِھ خلقك و ثبّتني علي طاعة ولّي امرك الذي سترتھ عن اللّھّم فثبّتنی علی دینک واستعملنی بطاعتک و لیّن قلبی لولّی أمرک و عافنی 
معلٍّم بالوقت الّذی فیھ صالح أمر ولیّک فی اإلذن لھ بإظھار أمره و کشف الفبإذنک غاب عن بریّتک و أمرک ینتظر و أنت العالم غیر خلقك و 

نازعک فی ابحث عّما کتمت و ال العّجلت و ال کشف ما سترت و ال ستره و صبّرنی علی ذلک حتّی ال أحّب تعجیل ما أّخرت و ال تأخیر ما 
مر ال یظھر و قد امتألت األرض من الجور و أفّوض أموری کلّھا إلیک اللّھّم إنّی أسألک أن ترینی االتدبیرک و ال أقول لم و کیف و ما بال ولّی 

برھان والحّجة والمشیّة والحول والقّوة فافعل ذلک بی و بجمیع المؤمنین حتّی مر مع علمی بأّن لک الّسلطان والقدرة والالولّی أمرک ظاھراً نافذا
ھ و ثبّت قواعده واجعلنا تظاھر المقالة واضح الّداللة ھادیاً من الّضاللة شافیاً من الجھالة أبرز یا رّب مشاھدصلواتك علیھ ک امر ننظر إلی ولیّ 
بھ طاعت خود ثابت قدم دار و  در دین خوبپس مرا  .علی ملّتھ واحشرنا فی زمرتھبرؤیتھ و أقمنا بخدمتھ و توفّنا  ھمّمن تقّر عین
[امر غیبت  دیآزمو نآنچھ كھ خلقت را بدااز عافیت بخش گردان و مرا  نرم امرت وليّ  نسبت بھو قلبم را  مشغول دار
پنھان نمودی و بھ اذن تو  خلق چشمھمان امامی کھ او را از  ر؛ثابت قدم بدا دو در پیروی از ولّی امر خو امام زمان]

دانی  می داناي بدون آموزگار كھبرای ظھور نشستھ است و این تویی  تو از نظرھا غایب شد و در انتظار فرمان
ر امدر این  راپس م .دارد غیبت را هپرد فرو افكندنر و كي رخصت ظھو مصلحت ظھور او در چھ زمانی است و

ود م و نسبت بھ آنچھ کھ تو در زنكنی، تعجیِل ه اتا نسبت بھ آنچھ کھ تو در تأخیر آن مصلحت دید فرمابردباری عنایت 
داشتھ اي، و نھ آنچھ کھ تو  پنھان  اوش دردوست دار کنھ دار تأخیر نباشم و  ای، دوست رسیدن آن مصلحت دیده

کھ  در حالي کند ظھور نمی ضرت ولّي امرحچرا و چگونھ و برای چیست کھ ، و نھ این كھ بگویم: وت مخالف با تدبیر
 خداوندا، از تو درخواست مي كنم . امور را بھ تو بسپارم ھ؟ بلکھ آنچنان کن کھ ھمه استشد ظلم و جورن پر از زمی

 »و امام زمانش را نشناسد بھ مرگ جاھلیت از دنیا رفتھ است. ھر كس بمیرد« اشاره دارد  بھ حدیث نبوي كھ:  - ۱۸۷
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دانم تو صاحب سلطنت، قدرت، دلیل،  می در حالي كھي اننافذ بھ من بنمای يبا امر ولّي امر خود را بھ صورت آشكار كھ
ولیِّ امرت تا بنگرم  ينمایرا ب لطفن این امؤمن ھخواھم در حق من و ھم از تو می .برھان، اراده و حول و قّوه ھستی

  است. نادانی در حالي كھ راھنما از گمراھي و شفابخش از دلیل روشن آشکار و گفتاربا   -کھ درود تو بر او باد -را
 اوشان بھ دیدار کھ چشمکسانی قرار ده  ازبنیاِن کارش را  و ما را  دار و استوارپروردگارا، آشكار فرما مشاھده او را 

 .فرماما را در گروه او محشور  روز رستاخیزو بر دین او بمیران و در  او بگمارشود، و ما را بھ خدمت  روشن می

و ذرأت و أنشأت و صّورت واحفظھ من بین یدیھ و من خلفھ و عن یمینھ و عن شمالھ و من فوقھ و من اللّھّم أعذه من شّر جمیع ما خلقت و برأت  
اللّھّم و مّد فی عمره و زد فی أجلھ و أعنھ علی  علیھ و آلھ السالم. تحتھ بحفظک الّذی ال یضیع من حفظتھ بھ واحفظ فیھ رسولک و وصّی رسولک

 .الطّاھر التّقّی النّقّی الّزکّی الّرضّی المرضّی الّصابر الّشکور المجتھدویتھ واسترعیتھ و زد فی کرامتک لھ فإنّھ الھادی المھدّی القائم المھتدی ما ولّ 
ن فی ظھوره والّدعاء لھ والّصالة اللّھّم و ال تسلبنا الیقین لطول األمد فی غیبتھ وانقطاع خبره عنّا و ال تنسنا ذکره وانتظاره واإلیمان بھ و قّوة الیقی

قّو و و ما جاء بھ من وحیک و تنزیلک ك صلواتك علیھ و آلھ علیھ حتّی الیقنّطنا طول غیبتھ من قیامھ و یکون یقیننا فی ذلک کیقیننا فی قیام رسول
عتھ واجعلنا تابو قّونا علی طاعتھ و ثبّتنا علی م ھ منھاج الھدی والمحّجة العظمی والطّریقة الوسطییقلوبنا علی اإلیمان بھ حتّی تسلک بنا علی ید

شاّکین و ال ناکثین و ال توفّانا و نحن علی ذلک تین بفعلھ و ال تسلبنا ذلک فی حیاتنا و ال عند وفاتنا حتّی ضفی حزبھ و أعوانھ و أنصاره والّرا
محافظت  دیبخشیورت اد نمودی و شکل و صایج و آنچھ کھ خلق کردی ھاو را از شّر ھم ،خداوندا .المرتابین و ال مکّذبین

ظت خاّص خود کھ ھر کس را افپیش رو و پشت سر و چپ و راست با حات جوانب زندگی، از خطر ھو در ھم يفرما
موده (امیرالمؤمنین) را حفظ فر پیامبرت و وصّي او ،ا حفظ اوب كھ بخشپناه  ماند مصون میدھی  در محدوده آن قرار 

 شا هعھد راش را ب در اجراِی اموری کھ سرپرستی او را و افزایش دهو مھلَتَش را  طوالنيعمرش را  ،خداوندا اي.
گر و ھمان  ھدایت هکھ او ھمان راھنمای راه یافتھ و قیام کنند نمايلطف و َکَرمت را بر او افزون  و یاري فرمای نھاد

یقین ما را  ، سلب مفرمايخداوندا. تاس تالشگر، خالص، راضی، پسندیده، بردبار، شکرگزار و پرھیزگارپاک،  عنصر
و نیز انتظارش را و  یاد اومگردان  ما فراموشاز ما و  طھ طول مدت غیببت و انقطاع خبرشنسبت بھ او بھ واس

ما را از  یبت اوتا طول مدت غ،  دعا براي او و درود و تحیت بر او راو  را ایمان بھ او و یقین كامل بھ ظھورش
كھ درود تو بر او و -قیامش نومید نكند و آن گونھ كن كھ یقین ما بھ قیامش ھمچون یقین ما بھ قیام پیامبرت باشد 

و آنچھ آورده است از وحي و تنزیل تو. پس نیرومند ساز دلھاي ما را در ایمان بھ او تا ما را بھ دست  -خاندانش باد
دار و در پیروی از او ثابت قدم  پایدار ساز اطاعت از او ، و ما را دردین و شاھراه ھدایت روشنراه  او سلوك دھي در

از ما سلب و این حالت را  ، کسانی کھ راضی باشند بھ کارھایش زوده و نیز جاو و از یارانش قرار  حزب درو ما را 
 كھ در تردید باشیم یا عھدشكن یا تكذیب كننده. این حالت بدوناین تا بمیریم در ، ھنگام مرگ  مفرما در حیات و بھ

تنقذ بھ اللّھّم عّجل فرجھ و أیّده بالنّصر وانصر ناصریھ واخذل خاذلیھ و دمدم علی من نصب لھ و کّذب بھ و أظھر بھ الحّق و أمت بھ الجور واس 
وس الّضاللة وذلّل بھ الجبّارین والکافرین و أبر بھ المنافقین ئھ رعبادک المؤمنین من الّذّل و أنعش بھ البالد واقتل بھ الجبابرة الکفر واقصم ب

 .تبقی لھم آثاراً والنّاکثین و جمیع المخالفین والملحدین فی مشارق األرض و مغاربھا و بحرھا و بّرھا و سھلھا و جبلھا حتّی ال تدع منھم دیّاراً و ال 
تحی من دینک و أصلح بھ ما بّدل من حکمک و غیّر من سنّتک حتّی یعود دینک بھ و طھّر منھم بالدک واشف منھم صدور عبادک وجّدد بھ ماام

نصر علی یده غّضاً جدیداً صحیحاً العوج فیھ و ال بدعة معھ حتّی تطفئ بعدلھ نیران الکافرین فإنّھ عبدک الّذی استخلصتھ لنفسک وارتضیتھ ل
 .یوب و أطلعتھ علی الغیوب و أنعمت علیھ و طھّرتھ من الّرجس و نقّیتھ من الّدنسدینک واصفیتھ بعلمک و عصمتھ من الّذنوب و بّرأتھ من الع

بین و بلّغھم من آمالھم ما یأملون واجعل ذلک منّاً خالصاً من کّل شکٍّ و شبھٍة و جاللّھّم فصّل علیھ و علی آبائھ األئّمة الطّاھرین و علی شیعتھم المنت
و بھ یاری خودت او را تقویت  فرمايدر ظھورش تعجیل  ،خداوندا .و ال نطلب بھ إالّ وجھکریاٍء و سمعٍة حتّی ال نرید بھ غیرک 

ھرکس را کھ بھ دشمنی با او برخیزد و نابود ساز و  فرماو بدخواھانش را خوار و ذلیل  فرماش را یاری و یاران فرما
او بندگاِن مؤمنت را از خواری  ھوسیلو بھ  را بمیران جوراو حق را ظاھر ساز و  ھاو را تکذیب کند، و بھ وسیل

سان و سران اصلی گمراھی را و با دست او سران سرکش کفر را بھ قتل بر فرمایی بخش و شھرھا را آباد و زنده رھا
او شرق و غرب زمین و خشکی و دریا و  ھو بھ وسیل فرمااو نابود  ھران را بھ وسیلناباوشکن و زورگویان و درھم 

ای از  ای کھ ھچ زنده بھ گونھ سازپاک و تمامي مخالفان و ملحدان  پیمان شكنانکوه و دشت را از وجود منافقان و 
و دِل دردمند بندگانت را شفا  تطھیر فرمودهشھرھایت را از وجود آنان . آنان باقی و ھیچ اثری از آنان بر جای نماند

چھ كھ از نت محو گشتھ و اصالح فرما آنچھ كھ از حكمت تبدیل گشتھ و آاز دین او آنچھ ھبھ وسیلید نما تجدبخش و 
آن  بازگردد بھ صورت جدید و صحیح در حالي كھ ھیچ كژي و انحرافي دربھ دست او سنتت تغییر یافتھ است تا دین تو 

كھ كافران افروختند ، كھ او بنده ایست كھ تو وي را  ، تا خاموش گرداني با عدل او آتشي را نباشد و بدون ھیچ بدعتي
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بھ دانش خود برگزیدي و او را از  را پسندیدي و او براي یاري دین خویش براي خود خالص ساختي و وجودش را
گناھان در پرده عصمت قرار دادي و از ھرگونھ عیب بري فرمودي و بر غیب خویش آگاه فرمودي و بر او نعمت 

پاك ش، ھمان امامان ر پدران پاکو ب اوپس بر  ،خداوندا ا از رجس و پلیدي و ناپاكي طاھر قرار دادي. بخشیدي و او ر
ایمان ما را از شّک و این  و برسانھاي مقدس شان اش درود فرست و آنان را بھ آرزو و بر شیعیاِن برگزیده سرشت

 .نباشیمجز تو  چیزھیچ وجوی  ی خالص گردان تا ما با این اعتقاد، در جستخودنمایشبھھ و ریا و 

 اللّھّم فافرج ذلک .و کثرة عدّونا و قلّة عددناعلینا اللّھّم إنّا نشکو إلیک فقد نبیّنا و غیبة ولیّنا و شّدة الّزمان علینا و وقوع الفتن بنا و تظاھر األعداء  
اللّھّم إنّا نسألک أن تأذن لولیّک فی إظھار عدلک فی عبادک و قتل  آمین.ه و إمام عدٍل تظھره إلھ الحّق تعزنصر منك بفتحٍ منک تعّجلھ و  عنّا

 تھ و ال حداً إالّ فللتھ و ال سالحاً میةً إالّ أفنیتھا و ال قّوٍة إالّ أوھنتھا و ال رکناً إالّ ھدقعامةً إالّ قصمتھا و ال بدأعدائک فی بالدک حتّی ال تدع للجور 
رمھم یا رّب بحجرک الّدامغ واضربھم بسیفک القاطع و بأسک الّذی ال وأاً إالّ خذلتھ جیشکللتھ و ال رایةً إالّ نّکستھا و ال شجاعاً إالّ قتلتھ و ال اإالّ 

اللّھّم اکف  .مؤمنینبید ولیّک و أیدی عبادک ال صلواتك علیھ وآلھ ک و أعداء رسولکولیّ ک و أعداء ئعن القوم المجرمین و عّذب أعدا هردّ ت
اده وامکر بمن مکر بھ واجعل دائرة الّسوء علی من أراد بھ سوءاً واقطع عنھ ماّدتھم و أرعب ارد من یولیّک و حّجتک فی أرضک ھول عدّوه و ک

أسفل نارک و أحط بھم أشّد  ابک و أخزھم فی عبادک والعنھم فی بالدک و أسکنھمذشّدد علیھم عو ھ قلوبھم و زلزل أقدامھم و خذھم جھرةً و بغتةً ل
 وأخربوا بالدك. لّوا عبادکضعذابک و أصلھم ناراً واحش قبور موتاھم ناراً و أصلھم حّر نارک فإنّھم أضاعوا الّصالة واتّبعوا الّشھوات و أ

ما  ھا و اتّحاد دشمنان علیھ آوردن فتنھ يپیامبرمان و غایب بودن اماممان و سختی روزگار و رو از فقدانما  ،خداوندا
گشایشي قرار ده از این ھمھ براي پس  ،خداوندا .آوریم یاران، بھ سوی تو شکایت می استي عددو فراوانی دشمنان و ک

ما از تو درخواست  ،و اجابت فرما اي خداوند حق. خداونداخود با ظھور آن امام عدل،  سويبا پیروزی سریع از ما 
در  را ھ بھ ولّي خود رخصت اظھار عدلت را در میان بندگانت عنایت فرمایي و نیز اجازه قتل دشمنانتمي كنیم ك

شھرھایت تا جایي كھ براي ظلم و جور ھیچ ستوني نماند مگر كھ در ھم شكستھ گردد و نھ باقیمانده اي مگر كھ نابود 
ند گردد و نھ سالحي رنده اي مگر كھ كُ د و نھ بُ گردد و نھ قدرتي مگر كھ ضعیف گردد و نھ ركني مگر كھ منھدم گرد

مگر كھ از كار بیافتد و نھ پرچمي مگر كھ سرنگون گردد و نھ جنگاوري مگر كھ كشتھ گردد و نھ سپاھي مگر كھ 
خوار گردد، و آنھا را سنگباران فرما اي پروردگار با سنگ كوبنده و مھلك خود و مضروب فرما با شمشیر برنده خود 

سختت كھ ھیچ مجرم و جنایت پیشھ اي راه گریز از آن ندارد و معذب فرماي دشمنانت و دشمنان ولیّت و و ِعقاب 
كفایت فرما  ،بھ دست ولیّت و بھ دست بندگان مؤمنت. خداوندا -كھ درود تو بر او و خاندانش باد-دشمنان پیامبرت را 

حلقھ حوادث ناگوار قرار ده آن كھ با او مكر كند و ولّي و حجت خود در زمین را از ھراس و مكر دشمن و مكر كن با 
ھاِی آنان رعب و  و در دل فرماو شرِّ آنان را از سر او دور پیرامون كسي كھ اراده سوء نسبت بھ او داشتھ باشد 

ار ده و عذابَت را بر آنان و در آشکار و نھان، آنان را در تنگنا قر متزلزل فرماھاِی آنان را  و قدم فرمااد وحشت ایج
 .قرار ده یتشھرھا ھو آنان را مورد لعن و نفرین مردم ھم فرماو در بین مردم آنان را رسوا  فرماسخت 

مقّرر دار و آنان را وارد آتش  ھاا بر آنترین عذاب فراگیر خویش ر ده و سخت مكانترین طبقات آتش  نازلو آنان را در 
و  را ضایع ساختھ و از پي شھوات رفتندان نماز كھ ایشرا چ سرشار فرمااز آتش نیز ان را شو قبرھای مردگان فرما

 .و شھرھایت را خراب نمودند بندگانت را گمراه

الحّق و ی بھ القلوب المیّتة واشف بھ الّصدور الوغرة واجمع بھ األھواء المختلفة علی حفیھ و أ لیلی بولیّک القرآن و أرنا نوره سرمداً ال حاللّھّم و أ
سلطانھ والمؤتمرین ألمره  ةأقم بھ الحدود المعطّلة واألحکام المھملة حتّی ال یبقی حقٌّ إالّ ظھر و ال عدٌل إالّ زھر واجعلنا یا رّب من أعوانھ و مقوی

و تجیب المضطّر إذا دعاک و تنجی أنت یا رّب الّذی تکشف الّسوء و والّراضین بفعلھ والمسلّمین ألحکامھ و مّمن ال حاجة بھ إلی التّقیّة من خلقک 
و ال  علیھم السالم من خصماء آل محّمد ياللّھّم ال تجعلن .من الکرب العظیم فاکشف الّضّر عن ولیّک واجعلھ خلیفةً فی أرضک کما ضمنت لھ

نّی أعوذ بک من ذلک فأعذنی و أستجیر فإ علیھم السالم و ال تجعلنی من أھل الحنق والغیظ علی آل محّمد علیھم السالممن أعداء آل محّمد  يتجعلن
بھ  ،خداوندا آمین رب العالمین. بک فأجرنی اللّھّم صّل علی محّمد و آل محّمد واجعلنی بھم فائزاً عندک فی الّدنیا واآلخرة و من المقّربین

 راه نیابد ماای کھ ھرگز تاریکی در  و نور ھمیشگی آن را بر ما بتابان، بھ گونھ سازولّی خویش قرآن را زنده  ھوسیل
بر را ھای گوناگون  یأاو ر ھھای سوختھ را شفا بخش و بھ وسیل و سینھ فرماھای مرده را زنده  او دل ھو بھ وسیل
جایي كھ حقي تا  ۱۸۸دار يپابراموشی سپرده شده را بھ وحدت برسان و حدود تعطیل شده و احکام بھ فر محور حق

اجرا  ، حدیتا پیش از ظھور ایشان  وامام زمان ھستند  این فراز از دعا تصریح می كند كھ مجری حدود الھی ، - ۱۸۸
 باشد. عصوم صادر شده و سند آن مخدوش نمیگردد. ضمناً این دعا از منمی 
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کنندگان حکومت  و از تقویت وا ارانما را از ی ،پروردگارا. گردد و نھ عدلي مگر كھ درخشانباقي نماند مگر كھ ظاھر 
قرار ده ھایش و از کسانی  شوندگان در برابر فرمان ش و از تسلیماعمالان دستوراتش و از راضیان بھ براو و از فرمان

ای کھ تو را  و دعاِی درمانده ھا را برطرف یسختی ھستی کھ پروردگارتو ھمان  و نباشند قیّھتنیازمند  در برابرشکھ 
او و  نمايرا از ولّی خویش دور  گرفتاريدھی، پس  بزرگ نجات میو گرفتاري ی و از اندوه فرمای اجابت میرا  بخواند

خانداِن  دشمنانرا از م ،خداوندا .يه ااین امر را ضمانت فرمود تحقق ھمان گونھ کھرا خلیفھ خود در زمین قرار ده 
ده. مقرار  -كھ درود تو بر ایشان باد-محمدخانداِن  دشمنانرا از م ،خداونداده. مقرار  -كھ درود تو بر ایشان باد-محمد

من از قرار گرفتن  ،اوندخدا .دهمقرار   -كھ درود تو بر ایشان باد-اھل خشم و غضب نسبت بھ خاندان محّمد از راو م
بر محّمد  ،خداوندا .یاري ام فرمايکنم، پس  می یاري و از تو طلب بخشبرم پس پناھم  تی بھ تو پناه میدر چنین وضعی

آمین رب  .آنان مرا در دنیا و آخرت رستگار گردان و از مقّربان درگاھت قرار ده واسطھو خاندان او درود فرست و بھ 
 العالمین.

 خدادین  و یاریاین نوشتار با استعانت و نظر خواھی از خداوند متعال و با نیت تطھیر 
در داخل ایران صرفاً  ھموطنانبھ رشتھ تحریر درآمده است. توصیھ مھم ما این است کھ 

خود جداً اینترنتی بھ مطالعھ این مطالب بسنده نموده و از قرار دادن در صفحات 
انتشار و قرار دادن در سایت ھا و شبکھ ھای اجتماعی را بر  و امر مھمخودداری نمایند 

   .عھده ھموطنان خارج از کشور بگذارند

 

 ھر توفیقی تنھا از جانب خداوند متعال می باشد

 و حمد و ستایش از آِن پروردگار جھانیان
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	تشیع راستین و آخرین دین خدا می باید در سخنان و سیره 14 معصوم جستجو گشته و شیعه حقیقی نیز در لشگری که به زودی از سوی حضرت ولیّ عصر در شرق ایران سازماندهی می گردد ، نه در کردار مردم عوامی که بدون شناخت کافی ، به صورت موروثی شیعه هستند و به گناهان و صفات...
	انقلاب اسلامی؛ بزرگترين فريب تاريخ
	خميني در پاريس اعلام کرد که در بازگشت به ایران به قم خواهد رفت و نقشی در قدرت نخواهد داشت. او اعلام کرد که تنها قصد دارد در قم در کسوت یک روحانی به امور معنوی مقلدان خود بپردازد. وی پس از ورود به ايران برای مقابله با دولت ملی گرای شاپور بختیار (آخرین ...
	"اَسلام در خطر است!"
	منتظری که از مخالفان ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر بود، در نامه مورخه 2/2/67  به خمینی می نویسد: « متأسفانه جنگ تحمیلی به جای بدی رسیده و دولت و ملت و انقلاب ما را در شرایط بدی قرار داده. قطعاً حضرتعالی از اوضاع نابسامان مردم و رکود اقتصادی و سقوط پول ما...
	تلفات ایرانیان در این جنگ حداقل یک میلیون کشته و معلول بود و این جدای از آمار تلفات شیعیان عراق است. [یحیی رحیم صفوی می گوید: « در این جنگ ، عراقی ها ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر تلفات داشتند و این در کتاب "طولانی ترین جنگ" در بحث تلفات عراقی ها آمده است. عراق...
	خمینی که تا دو هفته قبل از پذیرش قطعنامه میگفت: « صلح با صدام، خیانت به رسولالله» است» ، « این جنگ ، جنگ اَسلام و کفر است» و مهمتر از همه: « صدام باید برود. اگر این جنگ بیست سال هم طول بکَشد ما تا به آخر ایستاده ایم» سرانجام به شکلی مفتضحانه مجبور ب...
	نهضت شیعه نمای دجال و آغاز خونریزی از شیعیان در خاورمیانه
	بدین ترتیب خمینی ، تشیع حقیقی که تا زمان ظهور "سفیانی" در سوریه، کاری به حکومت و سیاست ندارد را تحت خصومت و هجوم سلفی های منطقه قرار داده است و آنها به خود اجازه می دهند هرگونه تحقير و آزاری را نسبت به شيعيان و ايرانيان روا دارند. سياستهای خميني و رژي...
	دكتر مايكل برانت ، معاون ارشد سازمان اطّلاعات مركزى آمريكا در كتاب "طرحى براى افتراق و نابودي دين يكتاپرستی"154F  وضعيت پيش آمده براي تشيع را نتيجه اجراي يك پروژه مشترك سيا و سرويس اطلاعاتي انگلستان ، با بودجه نهصد ميليون دلاري اعلام مي كند كه رئوس آ...
	بايد خاطرنشان ساخت كه یکی از دلایل ظهور و سلطه دجال این است که با زجر آفريني و فاجعه آفرینی های خود مسلمانان و سرانجام بشریت را به ستوه آورد تا زمینه پذیرش حکومت عدل الهی در مردم ایجاد شود. بحران های سختی (شبیه آنچه در برخی کشورهای منطقه در جریان است)...
	« به هدف گرد آوردن تمام اقوام بشر بر دين واحد خود ، با فرود غضب بر ایشان ، فرمانروايي تمامي سلاطين و حاكمان زمين را زايل خواهم نمود و شعله خشم من همه را خواهد سوزاند.»155F
	شباهت دو اسلام سیاسی بنیادگرای شیعه و سنی:  جریان سیاسی بنیادگرای اسلامی در تشیع ، 36 سال پیش تحت عنوان "ولایت فقیه" و "جمهوري اسلامي" در ایران روی کار آمد و جریان بنیادگرای اسلامی در مذهب اهل سنت نیز در چند سال اخیر تحت عنوان "حكومت اسلامی" پدید آمده...
	رئوس سیاستهای حكومت بنی ابليس و بنی عباس و پيامدهای آن
	« پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملَکتتان آسیبی نرَسَد!»
	« همه ی شما باید جمعیت  اطلاعاتی  باشید.» (درحالی که حضرت امیر مؤمنان(ع) می فرمایند: « هرکس که می خواهد مستقیم به جهنم رود جاسوس شود.»)
	« هر راهی که انحرافی رفتیم بعد فهمیدیم همان درست بوده!»

	خمینی در یکی از سخنرانی هایش گفت: « این که 14 کنگره طاق کسری در هنگام ولادت پیامبر اسلام فرو ریخت به این معناست که 14 قرن بعد نظام پادشاهی ایران سرنگون می شود.» [کسی نبود که در پاسخ این فرمول سازی بگوید: مگر نظام پادشاهی ایران کمتر از 70 سال بعد از می...
	دولت آمریکا تحت رهبری جیمی کارتر که با فشار به شاه برای ایجاد جو باز سیاسی ، سبب رها شدن پتانسیل انقلاب در ایران شده بود ، در پی ارسال سیگنال های مثبت از سوی انقلابیون ، برای حفظ منافع خود سعی کرد به آنها نزدیک گردد. دکتر عباس میلانی ، مورخ معاصر می گ...
	حدود يكصد سال است كه دولت انگلستان (و دولت هاي اسرائيل و آمريكا در شصت سال اخير) به صورت سيستماتيك در حال فرسايش ملت ايران و بنيان های كشور بوده و اكنون به موعد وارد كردن ضربه نهايی رسيده اند ، و اگر "فرمانده موعود" برای سازماندهی جوانان ايران وارد صح...
	در تمامي ساعاتي كه صدها هزار جوان ايراني در جبهه هاي جنگ جهانگشايانه براي صدور انقلاب كشته مي شدند و تكه تكه هاي بدن ايشان به خانواده هايشان تحويل مي شد و از سوي ديگر هزاران جوان زنداني در زندانها شکنجه و اعدام مي شدند ، خميني در حال سرودن اشعار عاشقا...
	[سوابق کودکی و جوانی روح ا... خمینی و عملکردش در طول دوره زمامداری ، به وضوح نمایانگر یک اختلال شخصیت ضد اجتماعی (سایکوپات یا دگر آزار) است. از نشانههای اصلی این اختلال ، ارتکاب رفتارهای ضد هنجارهای اجتماعی ، اِعمال خشونت علیه دیگران ، دروغگویی حرفه ...
	انتشار کامنتی در صفحه فيسبوک نعيمه اشراقی، نوه خمينی ، در روز سهشنبه ۲۳ مهر 92 اعتراض شدید برخی از بازماندگان کشته شدگان جنگ را در پی داشت. وی در این کامنت نوشته بود: « جوک ديگری را که برای امام تعريف کرديم و ایشان هميشه به شوخی ياد میکردند اين بود...
	خمیني تنها در سه ماه آخر سال 1367 ، سي غزل و يك رباعي عاشقانه كه جمعاً 202 بيت دارند براي معشوقه خود سروده و ركورد جديدی در تاريخ ادبيات ايران به نام خود ثبت نموده است!  [در مطالب "مسیح دجال" خواندیم:  در حديث مسلم است از نواس بن سمعان كه رسول خدا (ص)...


