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 به نام خداوند متعال

   4                                                                  قدرت رسید؟ روح ا... خمینی که بود و چرا به

 4                                                             دولت استعمارگر انگلستان و تالش برای تجزیه ایران

           4                                               )پدربزرگ خمینی(                                   سوابق احمد هندی

 6             ادعای سیادت خاندان خمینی بر چه اساسی است؟

  6                                                                                    ؛ كیش خاندان خمیني"سیك"مسلك 

  01                                                                 روح ا... خمینی( )پدر ماجرای قتل مصطفی هندی

  00                                                                                               هندوستان "اود" موقوفه 

  01                                                                             برادر خمیني دست به افشاگري زد؟ چرا

  03                                                                 مرتضي پسندیده به روح ا... خمینينصیحت نامه 

  04                                         د و نام خانوادگي روح ا... خمینياظهارات پسندیده درباره تاریخ تول

  04                                                                                                        عدم اجتهاد خمیني

  06                                                               اد التماسي براي روح ا... خمیني كسب درجه اجته

  01                                                                           حوزه بزرگان خمینی علیه  های شورش 

  10                            خمینی و طرح تأسیس مدرسه ای جدید در قم با هدف پرورش آخوندهای مرتد

 11                                                    های زرتشتخرالزمان در پیشگویی ایران  آحکومت دیو بر 

  14                                                                                             ملت ایران خونینرستاخیز 

  12                                                                                     دجال در کتاب دانیال نبی )تورات(

  16                                                                                      دجال در مکاشفات یوحنا )انجیل(

  12                                                                                                           دجال در روایات

  34                                  وم سلطنت دودمان بنی عباس است؟  آیا نظام جمهوری اسالمی ، دوره د 

  36                                                                                                                 مسیح دجال

 31                                                                                                      از دالیل ظهور دجال

  33          خطی کشکول شیخ بهایی در وصف دجالاشعار مرموز از نسخه 

  41                                                                       دالیل بطالن بدعت والیت فقیه  )والیت دجال(

  20                                                        حذف فیزیکی همکاران سابق سران جمهوری اسالمی و

       21                   برترین شگرد ابلیس و خدمتگزارانش در تخریب دین                                         

    23                                  چه نتایجي براي دین به بار مي آورد؟    حاكمیت فقهاي منحرف بر جامعه
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  26        گوشه هایی از ماجرای انقالب

  26                                                                              ره اي به فاجعه سینما ركس آباداناشا

  23 رادیو بی بی سی و انقالب ایران

  60  جنگ با عراق؛  آغاز پروژه جهانگشایی دجال

   66 نهضت شیعه نمای دجال و آغاز خونریزی از شیعیان در منطقه

 63 شباهت دو اسالم سیاسی بنیادگرای شیعه و سنی

 63 در شکنجه گاه های رژیم دجال چه می گذرد؟

 12  "ماردوش ضحاک"ماجرای 

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

    36                                             "تبلیغات منفی"به وسیله حربه مؤثر  نبرد خمیني با احکام و مقدسات

 33        مسأله حجاب اجباری در ایران 

  21  دالیل خصومت روح ا... خمینی با ایرانیان و مسلمانان 

  24                                      همراهی با انگلستان در کمک به انقالب خمینی           ودولت کارتر 

  26   رسولهای حیرت انگیز به خدا و غادعاي خداوندی و  بستن درو

  26  ادعای نیابت امام زمان

  21  خمیني در جوانيو فجایع اخالقی سوابق 

  011 درباره دیوان اشعار خمیني

  

 هشدار

حتماً از  ارسال این فایل برای دیگران در صورت تمایل به کشوردر داخل  هموطنان

طریق ایمیل ناشناس و خطوط اینترنت عمومی و استفاده از فیلترشکن مطمئن)مانند 

چند بهتر می بینیم که از هرگونه تبادل در ایران خودداری  اقدام نمایند )هر سایفون(

 .جداً خودداری فرمایندکنند( و از قرار دادن این فایل در صفحات مجازی خود نیز 
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 روح ا... خمیني که بود و چرا به قدرت رسید؟

كه دلیل و جهتي نداشته و خود به  گرچه به نظر چنین آید تمام فتنه هاي مختلفي كه به مرور در ایران بر پا شده است ،» 

خود برپا مي شود ولي اگر محقق بي طرف و بي غرضي با نظر دقت به تمام آنها نگاه كند مالحظه خواهد نمود كه این 

 همه این یعنيفتنه هاي پي در پي و مرتب ، به طور واضح و آشكار به دست طّراح قابل و زبردستي طرح ریزي شده. 

و براي ضعیف ساختن و از بین بردن مركز بر ضد مذهب  سكنه آن ه نفوذ و اقتدار ایران بوده و فتنه و آشوب ها علی

دست " در کتاب خان ملك ساساني   1«.ثقلي كه در هنگام لزوم و مواقع معین ممكن است پناهگاه عمومي واقع شود

ندین بعد از فوت فتحعلیشاه ، چ»  نویسد:" درباره تالش انگلستان برای تجزیه ایران می پنهان سیاست انگلیس در ایران

ها ایران را خواستند تجزیه كنند. میرزا ابوالقاسم قائم مقام آن نقشه هاي ی تن از شاهزادگان قاجاریه به تحریك انگلیس

دارت ا صجنایتكارانه را در هم نوردید. انگلیسها هم به دست عمال خود قائم مقام را به كشتن دادند. بعد از قتل قائم مقام ت

میزا تقي خان فراهاني در ایران هرج و مرج سیاسي حكمفرما بود و جاسوسان انگلیسي بدون هیچ مانع و رادعي در همه 

مملكت رؤساي قبایل و متنفذین را به یاغیگري و تجزیه ممالك ایران ترغیب مي كردند. در خراسان افاغنه را براي 

را براي تصرف گرگان تحریك مي كردند. در بغداد عثماني ها را براي تصرف سیستان محرك مي شدند. در مرو تراكمه 

  2«تصرف جزایر بحرین مشّوق مي شدند...

دولت انگلستان در زمان قاجار به جداسازي منطقه قفقاز و هرات از ایران بسنده نكرده و چون ایران هنوز به اندازه » 

براي شورش ایل بختیاري و تأسیس دولت خودمختار بختیاري  اي كه مورد نظر انگلستان بود تضعیف نشده بود ، طرحي

و تجزیه لرستان و خوزستان در دستور كار قرار داد. انگلستان براي آغاز هرگونه فعالیت در مناطق مورد نظر خود ابتدا 

از سوي  عوامل نفوذي و جاسوسان خود را به مناطق هدف اعزام مي نمود. دنیس رایت درباره اعزام جاسوس به ایران

قصد آنان این نبود كه علیه حكومت شاه قاجار دست به دسیسه و تحریك » دولت بریتانیا و كمپاني هند شرقي مي نویسد: 

زنند بلكه آن بود كه براي كساني كه مسئولیت دفاع از هندوستان را به عهده داشتند اطالعاتي فراهم آورند. این فعالیت 

تا  1221) 1080الي  1081مي توان به دو دوره تقسیم كرد: اول؛ فاصله سالهاي  جاسوسي و اطالعاتي را به طور كلي

قمري( كه طي آن ، افسران وابسته به هیئت هاي مختلف نظامي در جستجوي اطالعات در ایران دست به سفرهاي  1221

( پس از دریافت ق. 1221ش.   1211میالدي) 1018دولت انگلستان در سپتامبر سال   8«دور و درازي مي زدند...

اطالعات مقدماتي از سوي جاسوسان درویش نماي خود در منطقه گلپایگان و توابع ، یكي از جاسوسان برجسته خود به 

نام اوستین هنري الیارد را جهت تحریك محمدتقي خان بختیاري و ارائه كمكهاي مالي و تسلیحاتي به وي به منطقه اعزام 

س در دكتر هینریش بروگش ، سفیر پرو  1«ه شورش علیه حكومت مركزي وادار نمود.نموده و الیارد سرانجام وي را ب

( به مالقات با یك جاسوس انگلیسي در روستاي 821،ص2)جلد "نسفري به دربار سلطان صاحبقرا"ایران نیز در كتاب 

 عسكرون از توابع گلپایگان و ناآرامي هاي ناشي از شورش بختیاري ها اشاره مي كند.

 احمد هندی )پدربزرگ خمینی( سوابق 

احمد هندی )پدر بزرگ روح ا... خمینی( زاده روستای کینتور درمنطقه بربنکی در ایالت اوتار پرادش هندوستان بود و 

 بنابر قول آیت ا... مرتضي پسندیده )برادر بزرگبعد در کشمیر و بعد لکنو بوده و از لکنو ، هندوستان را ترک کرد. وی 

قمري به ایران آمد و ابتدا چند سال در پوشش یک درویش در منطقه  1228تا  1218ي( در فاصله سالهاي روح ا... خمین

گلپایگان سكني نمود و سپس برای مدتی به بغداد رفته و سپس مجدداً به ایران بازگشته و این بار در پوشش سیدي معّمم 

دام به خرید یک قلعه مستحکم به مساحت تقریبی دو هزار اق 1222ربیع الثانی سال  12در خمین سكني گزیده و در تاریخ 

متر نمود كه در زمان پسرش مصطفی هندی)پدر روح ا... خمیني( بخشي از آن به اجاره حكومت خمین در آمد. آیت ا... 

                                                           

 281،ص11محمود محمود، تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن  -1 

 22-22ص -2 

 101انگلیسی ها در میان ایرانیان،ص -8 

 شمشیري. خاندان امام خمیني؛ پژوهشي ژرف در گوشه اي از تاریكي هاي تاریخ ، مهدي -1 



5 
 

 ما عمارت اندرونی )که بعدها منزل امام شد( را به نورمحمدخان اصفهانی)حاکم» پسندیده در خاطراتش می نویسد: 

خمین( کرایه دادیم... سید محمد صدر اصفهانی ، برادر مرحوم صدراالشراف رئیس عدلیه خمین نیز اتفاقاً در همین خانه 

ت طبق عاد  بر فراز این قلعه دو پرچم در اهتزاز بوده است؛ خاندان هندي که تابعیت انگلیس را داشتند،«  ساکن بود.

]در طول دوره سلطه استعماری انگلستان بر هند و  لشان افراشته بودمرسوم آن زمان ، پرچم انگلستان بر بام منز

و در بخش دیگری از این قلعه كه در اجاره پاکستان، تمام مردم آن منطقه  از جمله احمد هندی  تابعیت انگلیسی داشته اند[ 

مد هندي در سالهاي بعد به ، احوده است. بر اساس خاطرات پسندیدهمقامات دولتی خمین بود ، پرچم ایران در اهتزاز ب

خرید امالك در روستاهاي اطراف و نیز باغ و كاروانسرا در خمین پرداخته است. در این كه احمد هندي فردي بي شغل 

و درآمد بوده تردیدي نیست. پسندیده مي گوید كه احمد هندي پس از خرید امالك از درآمد آنها امرار معاش مي كرده است 

ل از خرید آن امالك با كدام درآمد زندگي مي كرده است و نیز پول خرید آن امالك را از كجا آورده اما نمي گوید كه قب

احمد هندي و فرزندش مصطفي به رمالی و جن گیري نیز مي پرداختند اما درآمد این شغل به هیچ وجه البته ]بوده است؟ 

دي،پسرش مصطفي انجام وظایف وي را بر عهده پس از فوت احمد هنكفاف خرید آن امالك و مستغالت را نمي داد.[ 

مهمترین وظیفه مصطفي هندی از سوی حکومت استعماری هند ایجاد رابطه دوستی با خوانین بختیاری و گرفت. 

رؤسای راهزنان آن منطقه بوده است تا امنیت کامل برای کاروان های تجارتی انگلیس و عدم امنیت برای کاروان های 

جی به وجود آورد، اما وی به تدریج با استفاده از امکاناتی که حکومت هند در اختیارش قرار داده سایر دولت های خار

در منطقه ظاهر شده و حتی از خوانین منطقه نیز اخاذی می نمود. وی از راهزنان باج گیر تمام عیار بود در نقش یک 

اط دیگر فراهم می کرد و مهمتر این که با اعمال نیز سهم می گرفت و امکان فروش اموال مسروقه را برای ایشان در نق

که ]خاطرات خود  11تا  20ه در صفحات پسندید نفوذ از دخالت مأموران دولتی برای توقیف دزدان جلوگیری می نمود.

به  [ولی هنوز حقایق مفتضحی در آن وجود دارد پیش از چاپ به شدت مورد جرح و تعدیل و سانسور قرار گرفت

در آنجا »...ن خود با راهزنان و اشرار منطقه و حرف شنوی آنها از خاندان خود اشاراتی آشکار نموده است: رابطه خاندا

دزدها و داودعلي رفته و یك گله اي را غارت كرده بودند... بعد ما به خمین آمدیم و آنها هم گوسفندها را به خمین آوردند 

دزدها در خود قلعه با مرحوم آقا نجفي)پسر عمه و ها را هم آوردند... كه بفروشند. دزدها با ما به خمین آمده و گوسفند

( از گوسفندها را به ایشان بدهند كه وي در خمین از گوسفندها 01/0شوهر خواهر امام خمیني( قرارداد كردند كه ده یك)

ند با من قرارداد كنند كه من نگهداري كند. ایشان هم قبول كرد كه ده یك یا ده دو بگیرد و بقیه مال دزدها باشد. خواست

 2«قبول نكردم.

د سید اسامی اساتی» ادعا شده است که  مصطفی خمینی در نجف تحصیل کرده است. پسندیده در تقریرات خود می نویسد: 

-12]خاطرات آیت ا... پسندیده، ص« مصطفی در نجف و اصفهان در خاطرم نیست ولی می دانم که از مراجع بوده اند

قیقت این است که کوچکترین اثری از حضور مصطفی هندی در نجف یا سایر شهرهای مذهبی عراق به دست اما ح [.11

مورخان و محققان )حتی محققان وابسته به جمهوری اسالمی( با وجود کوشش فراوان نتوانسته اند نیامده است. 

اما به جای آن نشانه هایی ا کنند ، کوچکترین اثر و نشانی از حضور مصطفی خمینی در هیچ یک از مراکز مذهبی پید

از رد او در هند و عضویت در انجمن فراماسونری اخّوت و همکاری او با شرکت نفت انگلستان و ایران و یک انگلیسی 

ن( می انگلیسی در ایرا با بررسی کتاب خاطرات سر دنیس رایت)دیپلمات مسلمان نما به نام حاج ویلیامسون پیدا کردند.

بیان  "ها در میان ایرانیانانگلیسی"سر دنیس رایت در کتاب  پی برد؛ به راز غیبت چندساله مصطفی هندی توان بیشتر

می به علت احترابسیاری از اداره امور جاسوسی انگلستان در ایران توسط کمپانی هند شرقی انجام می شد و » می کند:  

سید  می گذاشتند و به علت اعتقادی که مردم آن زمان ایران  که مردم ، حاکمان ، امرا و درباریان ایرانی به آخوندهای

به دعانویسی سیدها برای حل مشکل و رفع چشم زخم و درمان بیماری داشتند به طوری که مالهای سید  نفوذ زیادی 

ین هم در اندرونی ها پیدا کرده بودند و به خوبی به اخبار اندرونی ها و محافل خصوصی دسترسی پیدا می کردند و به

به ایران می فرستاد تا ضمن جاسوسی سعی در نفوذ  "سید هندی"علت انگلستان بسیاری از جاسوسان خود را به شکل 

و همچنین سیدهای هندی سعی می کردند در بین  در بین مردم و حکومت کنند و اخبار را به موقع به انگلیسی ها بدهند

ه فکر و ب ه حکومت مرکزی تحریک کنند تا حکومت ایران تضعیف شودقبایل و عشایر نفوذ داشته باشند و آنها را علی

حرکت به سمت هندوستان و ضربه زدن به منافع انگلستان نباشد و تحریک حکومت قاجار برای جنگ با روس ها از 

                                                           

 قبلی منبع -2 



6 
 

 و طریق سیدهای نفوذی و به بهانه جنگ با کفار و صدور فرمان جهاد و فشار به حکومت ایران برای جنگ با کافران

بعد شکست ایران و از دست دادن بسیاری از سرزمین های شمالی و حمایت انگلستان از تجزیه افغانستان از  ایران در 

همین راستا بود... و  انگلستان هر چند سال یک بار جاسوسان خود را به هندوستان فرا می خواند تا به آنها شیوه های 

 «جدید نفوذ و جاسوسی را آموزش دهد.

اه دین علیش» پسندیده در خاطرات خود همچنین مي نویسد:   خاندان خمینی بر چه اساسی است؟ "سیادت"ادعای 

قمري از كشمیر به عتبات نجف و كربال مسافرت مي كند...  1228تا  1218پسري به نام سید احمد داشت كه بین سالهاي 

. پسندیده راجع به کلمه شاه بعد از نام دین علی کتاب خاطرات آیت ا.. 0در زیرنویس صفحه « و سپس به خمین مي آید.

کلمه شاه در منطقه پنجاب به انتهای اسامی   «کلمه شاه در اینجا به معنی سیّد می باشد.» توضیح داده شده است که: 

اقطاب تصوف افزوده می شده است. نام اکثر جاسوسان حکومت استعماری انگلیسی هندوستان که به عنوان درویش به 

ان اعزام شده بودند دارای پسوند شاه بوده است مانند قلندرشاه )مشهور به بابا هندی( و مددعلیشاه که با ادعای کیمیاگری ایر

ی همچنین مرتضو کرامت ، خود را به دستگاه میرزا یوسف مستوفی الممالک صدراعظم ناصرالدین شاه نزدیک کردند. 

م اجداد خود را در هند نمی تواند به یاد بیاورد ، یعنی شجره نامه ای داّل پسندیده به صراحت اعالم کرد که باالتر از اس

 عمامه سیاه روح ا... خمینی نه عمامه سیادت و نه حتی عمامه روحانیت ، بلکه دستار سیکیزم بود[ ]بر سید بودن ندارند  

]که به محضر حضرت ولّی ، از مراجع تقلید و علمای بزرگ شیعه  آیت ا... سید شهاب الدین نجفی مرعشی مرحوم» 

در اوایل کار خمینی در حوزه ، در جلسه درس  وه نامه شناسی خبره و اهل فن بود در شجرعصر نیز تشرف یافته بود[ 

عرب نژاد نیست اما عده ای از طلبه های جوان و شاگردان خمینی خود اعالم نمود که خمینی هندی االصل است و سید و 

به تحریک او به خانه سید شهاب الدین نجفی مرعشی و محل درسش حمله نموده و او را تهدید به مرگ و وادار به سکوت 

در این خصوص پژوهشهایی انجام  احمدعلی مصباحنمودند. یک روحانی شیعه هم که مدت ها ساکن هند بود به اسم آقای 

در منطقه شبه قاره هند در بین سیک های هند رسم بوده است که شال هایی به دور سر و کمر خود با داده و می گوید: 

خمینی که از سیک های زمانی که پدربزرگ  رنگ های متنوع از جمله سیاه ، سفید ، سبز و دیگر رنگ ها می بستند و

هندوستان بود و برای انگلیسی ها کار می کرد و برای آنکه راحت تر و آسوده تر بتواند با مسلمانان به ویژه شیعیان 

معاشرت و در میان ایرانیان نفوذ کند به ظاهر مسلمان شد و نام احمد هندی را برگزید و از آنجا که با شال سیاه بر سر 

نجف و کربال رفت و آمد می کرد و چون در ایران بر سر ناآگاهی عموم مردم ، بستن شال و یا  بسته شده به ایران و

پارچه سیاه بر سر )به صورت عمامه( نشانه سیادت به حساب می آمد برای همین هم به احمد هندی لقب سید داده شد 

   1«و او را سید احمد هندی نامیدند.

 ؛ كیش خاندان خمیني"سیك"مسلك 

بود که در تصوف هند به  "نانک"د، هندو زاده ای تیزهوش به نام آئین سیک که انشعابی از تصوف هند می باشمؤسس 

مقام قطب و مرشد نائل گشته )ملقّب به نانک شاه( و بر اساس اختالطی از اصول عقاید صوفیان هند و عقاید مذاهب هندو 

وازنده ای چیره دست بوده است ، این مسلک را با هدف جلب و مسیحیت ، به یاری دوستی ایرانی به نام ُمردانا که ن

مسلمانان و هندوها بنیان نهاد، اما طبیعتاً مسلمانان به شدت به مخالفت با این دین ابداعي جدیدالتأسیس بر آمدند. در اواخر 

 ند اما دیری نگذشتقرن هفدهم،سیک ها با حمایت استعمار انگلیس موفق شدند در الهور و اطراف آن حکومتی تشکیل ده

که مقهور مسلمانان شدند و اکثریت ایشان به قتل رسیدند. سیک ها نزدیک به یکصد سال به طور مخفی در پنجاب و 

ایاالت اطراف آن زندگی کرده و به تبلیغ و اشاعه دین خود اشتغال داشتند و در این مدت موفق شدند که افراد زیادی از 

درآورند تا این که آنان مجدداً با کمک های مالی تسلیحاتی کمپانی هند شرقی)استعمار هندو و مسلمان را به کیش خود 

میالدی پس از درگیری های خونین بسیار با مسلمانان موفق شدند حکومتی در بخش پنجاب  1021انگلیس(، در سال 

ایی بود که در این درگیری ها دین علیشاه ، پدر احمد هندی و  جد اعالی روح ا... خمیني ، از سیک هتأسیس نمایند. 

به زور قلمروی حکومت خودمختار سیک را ضمیمه خاک حکومت  1011استعمار انگلیس سرانجام در سال  کشته شد.

استعماری هند نمود و سیک ها از آن تاریخ رسماً تحت حمایت دولت انگلیس قرار گرفته و به صورت خدمتگزاران آن 

                                                           

 مقاله دو رهبر، محمد رستگار  -1 

http://fa.wikipedia.org/wiki/سید_شهاب%E2%80%8Cالدین_مرعشی_نجفی
http://www.youtube.com/watch?v=hz-c5HaagRw
http://www.youtube.com/watch?v=hz-c5HaagRw
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سیک ها ثابت کردند که از آن زمان به بعد »...ریکانا در مقابل کلمه سیخز می نویسد: دولت درآمدند. دائره المعارف آم

دائره المعارف  «و هرگز در دوران طغیان بزرگ نیز از اطاعت سر باز نزدند.دوستانی وفادار برای بریتانیا می باشند 

ن بار دیگر به قدرت برسند در وحشت سیک ها از این که مسلمانا» ورلد بوک نیز در مقابل کلمه سیخیزم می نویسد: 

از بریتانیا حمایت کردند. سیک ها در جنگهای اول و دوم  1121بودند و به همین جهت در زمان طغیان سپاهیان در 

  « جهانی نیز از بریتانیا پشتیبانی نمودند.

... خمینی به سبب همین احیای سران صوفیه چون مولوی و ابن عربی )دشمنان سرشناس تشیع( در ایران توسط روح ا 

ابن عربی بود.  الدینمحیرا نکوهش می کرد و از دوستداران  "عقل"مانند مولوی اوست. خمینی  و اعتقادی ریشه نژادی

عربی توصیه می کند. این در حالی است که ابن عربی یک ابن وی را به مطالعه آثار مالصدرا و او در نامه به گورباچف

ده که در فصوص الحکم خود می نویسد: من در مکاشفه ، شیعیان را به صورت خوک دیدم. صوفی زندیق و گمراه بو

بنا بر ]مالصدرا نیز کسی بود که به سبب اندیشه های الحاد آمیز ، از سوی علمای بزرگ شیعه طرد و تبعید گشته بود. 

فیه و دیگر گمراهان شرقی و غربی[  اطالع ، کتابخانه ها و کتابفروشی های کشور مملو است از آثار این افراد و صو

احمد خمینی و فرزندش « امام درویش بودند ، اما رو نمی کردند.» برخی از نزدیکان بیت خمینی اذعان نموده اند که: 

مثنوی »    حسن نیز با دراویش در ارتباط بوده اند. رهبر کنونی جمهوری اسالمی نیز درباره مثنوی مولوی می گوید:

  «ن ماست!اصول اصول دی

 

 

 سیك هاي هندي     آرم   

 

  آرم جمهوري اسالمي                                                          

ه رسم سیکها این است ک.عالمت سیک ها که سه شمشیر می باشد نماد آمادگی پیوسته آنان برای جنگ با مسلمانان است   

ای خود نقش می کنند: خانه، اتومبیل، هواپیما و هر غنیمتی که به دست آرند!  البته این عالمت را با افتخار بر دارایی ه
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 جالل الدیناست و نباید بدون وضو  به آن دست زد!  "هللا"، کلمه جالله نشان  اسالمی  ادعا می کند که اینجمهوری 

که به وی معترض شده بود که دی سال پیش فر 28)که حدود آدمکش حرفه ای جنایتکار و ،  (فارسی)ملقب به  افغانی

که )ی عمر قذافو از سرسپردگان مچرا در ملک او به شکار پرندگان بیگناه می پردازد را با اسلحه شکاری به قتل رساند( 

ب کاندیدای ریاست جمهوری در اوایل انقال (دخیل بوده است 1در جریان سر به نیست شدن امام موسی صدر گفته می شود

، امام مرا فرا خواند و اشاراتی فرمود دال بر این که بهتر است من از  می گوید که پس از کاندیدا شدن دینجالل ال .گردید

نامزدی ریاست جمهوری انصراف دهم چرا که زاده افغانستان هستم. من به امام گفتم: حضرت امام ، چه اشکالی دارد؟ 

د: باشد ، اما مردم مرا ایرانی می دانند!  من نگرانی امام از شما هم که خود اهل کشمیر می باشید! امام خندیدند و گفتن

ریاست جمهوری خود را درک کرده و به ایشان حق دادم. امام نگران این بودند که مردم بگویند این نظام جمهوری اسالمی 

 افغانی است!ئیس جمهورش و ر ش هندیایران ، رهبر

                   

 ر ، نماد اسدهللا امیرالمؤمنین )ع( و خورشید و شیر و شمشی             

 .)ص( و سیزده معصوم مقدس سیزده شعاع نور آن ، نماد حضرت محمد      

    

ی که طبق اصل روح ا... خمینی با اصرار تمام،اصل هجدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی را زیر پا نهاد و تمام آرم های

پرچم جمهوری اسالمی پیشنهاد شده بود را رد کرد و شکل طرح مقدماتی که خود برای  "هللا اکبر"مزبور با شعار یک 

اه کرد خمینی اشتبالبته  شخصاً رسم کرده بود ، بعد از ترسیم نهایی توسط کارشناس مسئول را مورد تصویب قرار داد.

و دیمی ترین نماد ملی و اگر خودخواهی و نژادپرستی اش اجازه می داد که پرچم شیر و خورشید که اصیل ترین و ق

سال است که ایرانیان  32مذهبی ملت ایران است را حفظ کند بهتر می توانست نظامش را بر ایرانیان تحمیل نماید. اکنون 

ی به این دلیل است که عقالبه پرچم جمهوری اسالمی به عنوان پرچم یک اشغالگر بیگانه می نگرند نه پرچم کشورشان. 

 رسوایی را به زیان خود می بینند امروز سخن از احیای نماد شیر و خورشید می گویند!جمهوری اسالمی که این 

                                                           

به فاصله کوتاهی پیش از وقوع انقالب ایران ، امام موسی صدر )زاده شهر قم( به عنوان یکی از محبوب ترین شخصیت -1 

 ین فردی کهبهتر» های شیعه در جهان به عنوان رهبر آینده نظام سیاسی در ایران مطرح بود و خود خمینی گفته بود: 

 «می می شناسم امام موسی صدر است.برای رهبری حکومت اسال
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 3ماجرای قتل مصطفی هندی

ناراحتی  موجباتکه البته در حاشیه امنیتی دولت فخیمه انگلیس صورت می گرفت زورگیری ها و تعّدیات مصطفی هندی 

متنفذ منطقه به نام بهرام خان ، جعفرقلی خان و میرزا قلی سلطان را فراهم آورد. کوتاهی حاکم شدید چند تن از خوانین 

خمین در جلوگیری از تجاوزات راهزنان تحت امر مصطفی هندی و خودداری از دستگیری آنان و استرداد اموال مسروقه 

ا حمایت مصطفی هندی انجام می شده است و نیز عدم تمایل رئیس عدلیه به اعمال مجازات در مورد آنان که همگی ب

سرانجام طاقت آنان را طاق کرد و هنگامی که آنان در گفتگویی که با هندی داشتند به صراحت وی را مسئول تمامی 

شرارتهایی که در منطقه انجام می شد دانستند ، هندی از روی عصبانیت و احتماالً برای تهدید ایشان تفنگ محافظ خود 

ی برداشته و به سوی ایشان تیراندازی نمود. اما گویا خوانین بالفاصله حالت دفاعی می گیرند و میرزا قلی را از دوش و

سلطان متقابالً به سوی هندی تیراندازی کرده و وی در اثر جراحات وارده کشته می گردد. دو برادر که یکی از آنها قاتل 

که همدست هندی بوده است و از بیم بازماندگان مسلح وی ، به مصطفی هندی بوده از بیم انتقام گیری نایب الحکومه 

همراه زن و فرزند خود می گریزند. خاندان خمینی نیز اموال باقی مانده وی را غارت کرده و خانه اش را به آتش می 

یران و ابه علت تابعیت انگلیسی مصطفی هندی و اعتراض سفارت انگلیس به دولت کشند. نکته قابل توجه این است که 

تعقیب مصّرانه موضوع توسط مقامات سفارت و فشار به دولت جهت دستگیری و مجازات عامالن،باالترین مقامات 

کشور از قبیل امین السلطان اتابک صدراعظم مقتدر مظفرالدین شاه و محمدعلی میرزا ولیعهد مجبور شدند در قضیه 

نفر هندی ، سه خان مشهور و مقتدر که تنها یکی از آنها قاتل  دخالت کنند و برای نخستین بار در مقابل کشته شدن یک

روح ا... خمینی نیز پس  خود ]بهرام خان دستگیر شده و در خانه هندی تحت شکنجه جان می سپارد. بود کشته شدند. 

میرزا قلی خان   [از ورود به ایران و دستیابی به قدرت ،  چند تن از بهرامی ها )بازماندگان بهرام خان( را اعدام کرد

در محل به قتل می رسد و جعفر قلی خان به تهران اعزام می گردد و سر وی در مأل عام بریده می گردد و اموال آنها نیز 

دروغ پردازی ها درباره پدر روح ا... خمینی یکی این است که قتل وی جمله ]از به نفع خاندان هندی مصادره می گردد. 

د در حالی که این حادثه مدتها قبل از سلطنت رضا شاه رخ داده نأموران رضاشاه عنوان می کنرا در مبارزه مسلحانه با م

 است![

معاهده ترکمانچای که موجب برخورداری اتباع روس از مصونیت قضایی در ایران گردید سبب شد که دولت انگلیس نیز 

( به تحمیل رژیم کاپیتوالسیون بر ایران 1011مارس  11به موجب ماده نهم قرارداد صلح بین ایران و انگلیس)مورخ 

توفیق یابد. اتباع انگلیس در کشورهای خارجی عواملی مهم در ایجاد یا توسعه نفوذ استعماری انگلیس به شمار می رفته 

ت در طول دویساند و به همین جهت یکی از مهمترین کوشش های انگلیس ایجاد امنیت برای اتباع و ایادی خود بوده است. 

ل تاریخ استعماری آن کشور در ایران به کّرات اتفاق افتاد که هر زمان که یکی از اتباع انگلیس و یا حتی فراشان سا

ایرانی سفارت آن کشور مورد کوچکترین اهانتی قرار می گرفت ، مسئوالن سفارت نهایت کوشش را به عمل می آوردند 

ود تا کسی جرأت نگاه چپ به یک انگلیسی یا عوامل انگلستان که عامل آن اهانت یا آزار به شدیدترین وجهی تنبیه ش

 را نداشته باشد.

ان پس از استقرار در تهر»  پسندیده در خاطرات خود درباره سفر به تهران برای پیگیری قتل جعفرقلی خان می نویسد:

ا ی هم داشت. من رفتم قبایش ربه عمارت عین الدوله صدراعظم وقت رفتیم... عین الدوله قبا پوشیده بود، سبیلهای زیاد

گرفتم. دقیقاً یاد داده بودند به کنایه بگویم: اگر شما عادل هستید ، ما عادل نیستیم. قاتل را بدهید به دست ما، ما او را می 

 کشیم. عین الدوله گفت: نخیر،قاتل را می کشیم ولی مظفرالدین شاه دستور داده قاتل پدرش ناصرالدین شاه را هم در محرم

و صفر نکشند. ما هم در محرم و صفر آدم نمی کشیم. بعد از آن اگر نکشتیم شما مدعی باشید. گفتم: تا قاتل کشته نشود ، 

گفت: بسیار خوب ، بمانید اینجا. من درد پا دارم و شما  از این عمارت بیرون نمی رویم و ما اینجا متحصن می شویم.

ن خسته شده ام. بروید ظهیراالسالم را خبر کنید بیاید اینجا. عمارتی آنجا هست. مدتی است من را سر پا نگه داشته اید... م

 [22-21]صفحات  «آن را مهیّا کنید که این همشیره ها در آنجا بمانند تا قاتلشان کشته شود...
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بینیم که این عین الدوله را در زمره خودخواه ترین، زورگوترین و بیرحم ترین رجال قاجار به شمار می آورند،اما می 

ز آیا جرجل مقتدر قاجار چگونه در برابر این چند نفر مردم به ظاهر عادی با چنین مالیمت و مالطفتی رفتار می کند. 

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

سلطنه كه پس از سفر مظفرالدین شاه و عین الدوله به فرنگ، وظایف صدراعظم را بر پسندیده به دیدار خود با مشیرال

من را بغل گرفت. در دامانش نشاند و خیلي احترام كرد. گفت كه: »... و مي نویسد: عهده گرفته بود نیز اشاره كرده

 ه دیدار ولیعهد نیز مي رود:پسندیده حتي ب[.  21-21] صفحات « دستور كشتن قاتل صادر شده. قاتل را مي كشیم...

بعد از آن براي دیدن محمدعلي میرزا به عمارت گلستان رفتیم. میرزا دستور داد من و اخوي)هندي( به حضورش »...

برویم... از داالن به خود شمس العماره وارد شدیم. سپس دست چپ از پله ها باال رفتیم. یك راهرو درازي داشت كه طرف 

زراء نشسته بودند و ما در یك اتاقي در آخر رفته و نشستیم. طولي نكشید كه آمدند و گفتند كه دست راست ، رؤسا و و

واالحضرت محمدعلي میرزا مي گوید: آقا مرتضي و آقا نور بیایند تا من ایشان را ببینم... براي مالقات به كاخ گلستان 

اده بود. ما هم نزدیك شدیم. وقتي ما را دید گفت: شما رفتیم... میدان وسیعي بود پر از درخت. محمدعلي میرزا آنجا ایست

 [ 21-20]صفحات  «برگردید. ما هم برگشتیم و مجدداً به زیر داالن شمس العماره آمدیم

ار اجازه انتش به نظر مي آید كه این دیدار كوتاه تنها جهت اعالم انجام وظیفه نسبت به سفارت دولت فخیمه بوده است! 

 اگر افشاگري هاي به راستی کهیده امداد غیبی و یکی از خبط های بزرگ جمهوری اسالمی است. خاطرات مرتضی پسند

پسندیده نبود، هیچ سندي از سابقه خاندان خمیني و شخص روح ا... خمیني در دست نمي بود و اگر اخبار پراکنده ای 

خارجه دولت بریتانیا ، تنها سوابق رسمي نیز در این زمینه وجود داشت ، کسی باور نمی کرد. غیر از بایگانی وزارت 

 روح ا... خمینی و خاندانش در ساواك بود كه پس از پیروزي انقالب به سرعت ضبط و معدوم گردید.

 2هندوستان "اود"موقوفه 

این فصل از كتاب حاوي چنان مطالب تكان دهنده اي است كه اگر اسناد و مدارك معتبر تاریخي و گزارش هاي رسمي  

به راستي  آیاقوق دهندگان )سیاستمداران انگلیسی( نبود ، عقل سلیم قادر به پذیرفتن این حقایق عجیب نمي بود. خود ح

مي توان معتقدات مذهبي و روحاني ملّتي را تا بدین حد به بازي گرفت و از این احساسات مقدس براي تسلط نفوذ 

انبهاترین اسناد سیاسي جهان در آن نگهداري مي شود، این پرونده هاي راكد هند كه گراستعماري بهره برداري كرد!؟ 

هـ  1212انگلیسي ها از آغاز قرن نوزدهم یعني پس از سفر اول سر جان ملكم به ایران)» رسوایي را آشكار مي كنند...  

دارد كه م( چنین احساس كردند كه غیر از هیئت حاكمه وقت در ایران ، نیروي دیگري هم در این كشور وجود  1088 -

اهمیت آن از لحاظ توسعه و بسط نفوذ اجانب كمتر از هیئت حاكمه نیست و این نیرو جامعه مذهبي نام دارد. بنابر این آنها 

كوشیدند با علماء و روحانیون مذهب تشیع كه فوق العاده در عامه مردم ایران نفوذ داشتند تماس حاصل كنند و روشي را 

ن نیز به نفع خود استفاده نمایند و من غیر مستقیم اعضاي برجسته این جامعه را در اختیار در پیش بگیرند كه از نفوذ آنا

داشته باشند. این بود كه چندین فقره اعتبار به عنوان موقوفات ترتیب دادند تا توجه علما و روحانیون ضعیف را جلب 

براي تقسیم در ایران و بین النهرین قرار داده شد،  اولین موقوفه اي كه در اختیار شعبه اوقاف هند در بغداد  18«نمایند...

قریب یكصد لك روپیه بود كه به پول ایران در روزي كه وقف گردید در حدود سیصد میلیون قران مي شد. نایب السلطنه 

قاصه ر فرمانرواي لكنهو بود ولي در حقیقت واقف آن كه یك زن "صوبه اود"ن موقوفه را كه ظاهراً متعلق به هندوستان ای

شیرازي االصل به شمار مي رفت، به نام سپرده ثابت در بانك دولتي انگلستان در لندن به امانت گذارد تا سود و ربح آن 

. از روزي كه تقسیم سود همه ساله به تهران منتقل شود و در اختیار شعبه اوقاف هند در كنسولگري بغداد قرار گیرد..

 "وصي"حانیون كه از كنه افكار و سیاست ان آغاز گردید ، عده اي از علما و رودر بین النهرین و ایر "اود"موقوفه 

اطالع داشتند مقرري ماهانه پرداختي كنسولگري بغداد و سفارت تهران را قبول نكردند. نخستین كسي كه در عراق از 

ف بود... عالوه بر مرحوم قبول وجوه موقوفه اود هند امتناع كرد مرحوم شیخ مرتضي انصاري مرجع تقلید در نجف اشر

انصاري،عده اي از علماي دیگر نیز از قبول موقوفه اود هند امتناع مي كردند چنانچه از مرحوم آقاحسین نجم آبادي كه 
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یكي از روحانیون عالي مقام ایران در عتبات عالیات مجاور بود نقل مي كنند كه شب در خواب دید كه فاحشه اي از آسمان 

ده ، فردا صبح از طرف كنسولگري انگلیس در بغداد از وجوه اوقاف هند مبلغي براي او آوردند. عالم بر سرش ادرار كر

در عین حال   11روحاني به محض دیدن پول، خندید و ضمن گفتن خواب شب گذشته از قبول وجوه موقوفه امتناع ورزید

وزارت خارجه انگلیس در حدود ششصد نفر میالدي تا كنون، به موجب اسناد رسمي حكومت هندوستان و  1028از سال 

از علما و روحانیون از وجوه موقوفه سفارت فخیمه در تهران و كنسولگري بغداد استفاده كرده و حتي عده اي از آنان 

اختیار  »مي نویسد:  "یك دیپلمات در شرق"ینگ، وزیر مختار انگلیس در كتاب رسید كتبي نیز داده اند. سر آرتور هارد

جوه موقوفه اود هند در دست من مانند اهرمي بود كه با آن مي توانستم همه چیز را در بین النهرین و ایران تقسیم و

در سالهاي خیلي نزدیك گذشته سیاستمداران انگلیس در شرق و به ...[ 821]ص«بلند كنم و هر مشكلي را حل نمایم

را به اشكال مختلف در اختیار علماء و روحانیاني خصوص ایران، در موقع لزوم مقدار قابل توجهي از وجوه موقوفه 

كه ریشه هاي خانوادگي آنها در هند به وجود آمده بود گذاردند و حوادث شوم و نكبت بار خلق الساعه اي به وجود 

به بعد بنا بر تفسیر جدیدي  0202از سال  [.0341]شورش و آشوب خرداد  آوردند كه همه خوانندگان از آن مسبوقند

نیز از این موقوفه سهم ببرند. هنوز شش ماه از  "دراویش"داد بر وقف نامه كرد بنا شد كه سول انگلیس در بغكه كن

اجراي تفسیر جدید نگذشته بود كه ناگهان جواسیس و عمال اطالعاتي انگلستان در پوشش دوازده درویش هندي از 

ند. از این عده، هفت نفرشان در ایران اقامت كردند راه بلوچستان و خراسان به طرف ایران و بین النهرین سرازیر شد

از میراث آن دراویش حتي امروز نیز پیروان و هر یك به نام و مسلكي شروع به فعالیت نمودند و مابقي از ایران رفتند. 

 چندي باقي مانده اند كه عده اي از نخست وزیران ، وزراء و نخبه مملكتي مریدان آنان هستند.

د یادآوری کرد که پس از فتوای تحریم تنباکو و همچنین نقش کلیدی علمای شیعه در رهبری مقاومت عراقیان در اینجا بای 

در جریان اشغال آن کشور توسط انگلستان که شکستی سنگین با بیش از هفتاد هزار کشته به این دولت تحمیل نمود ، 

ورود خمینی خردسال و خاندانش به ایران و ضمناً  طرح نابودی مرجعیت شیعه در دستور کار انگلیسی ها قرار گرفت.

 ماری انگلستان درعدخالتهای آشکار و فعالیتهای است کشور مقارن بود با دوره شدیدترین دوره زندگی وی درسراسر 

   و... 0202و قرارداد  0122 اسفند ایران ، از آشوبهای انقالب مشروطیت گرفته تا مسأله نفت و کودتای

ست که علیرغم سابقه استعمار در سه قرن گذشته در خاورمیانه که رسماً در تاریخ ثبت ]مایه تأسف ا

ی از آن از سوی بایگانی وزارت خارجه بریتانیا منتشر گردیده ، افرادی پیدا مهم است و حتی بخشهای

رد اکه سعی د این بدیهیات از یک سو به یاری استعمار شتافته نامیدن "توهم توطئه"می شوند که با 

و از سوی دیگر به شعور ملت داشته باشد ، آن وجود تاریخ را از خاطر مردم بزداید تا زمینه تکرار 

جالب است که بیشتر این افراد نیز از اساتید دانشگاههای غرب می باشند! موضوع ایران توهین کنند. 

، و یا در وطن فروشی و یا این افراد واقعاً تا این حد کور و ابله می باشند از دو حال خارج نیست: 

که در هر دو صورت مایه ننگ و خودفروشی و ابراز وفاداری به دولت فخیمه سر از پا نمی شناسند 

 [ .شرمساری و تأسف برای جامعه ایرانی است

آیت ا... مرتضي پسندیده تا حدود یك ماه پیش از انقالب از   چرا برادر روح ا... خمیني دست به افشاگري زد؟

ن فعال آن محسوب مي شد ، اما ناگهان از سوي برادرش محترمانه به او گفته شد كه از این پس از هرگونه سركردگا

، مرتضي پسندیده طي 1821دي ماه  22دخالت در امور خودداري نماید و این امر بر وي بسیار گران آمد. در تاریخ 

جد ما آقا سید احمد از اهالي كشمیر بود » ود كه: مصاحبه اي كه در روزنامه اطالعات به چاپ رسید صریحاً اعالم نم

اكثر مردم بر این گمان بودند كه هندي بودن  تا پیش از این اعتراف «كه در سالهاي جواني خود به ایران مهاجرت كرد.

       خمیني اتهامي است كه رژیم پهلوي براي بدنام كردن خمیني به وي وارد ساخته بود ، چنان كه پس از انتشار مقاله

( كه خمیني را هندي تبار و مرتبط با مراكز 21در روزنامه اطالعات )در دي ماه  "ارتجاع سرخ و سیاه در ایران"

استعماري معرفي كرده بود ، مردم به خشم آمده و انقالب رسماً كلید خورد.  اظهار نظرهاي خیرخواهانه و نصایح تلخ 
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ریح خمیني خانه نشین شده و از انجام هر نوع مصاحبه و بیان هر گونه پسندیده به خمیني موجب شد كه وي به دستور ص

 اظهار نظر به رسانه هاي گروهي ممنوع گردد.

 نصیحت نامه مرتضي پسندیده به خمیني 

ناله ها از هر سو به گوش مي رسد و نفرینش به ارباب عمائم )عمامه داران( عالمي را گرفته است. بر اساس آنچه »... 

اهده مي كنیم و آن چیزهایي كه به گوش ما مي رسد و خودمان احیاناً در جریان آن قرار مي گیریم، مردم هر هر روز مش

ساعت دست به آسمان دارند و آرزوي بازگشت اوضاع گذشته را مي كنند... روزي كه در خمین به دستور حزب جمهوري 

وده ، عمامه از سر من كشیدند و از هیچ اهانتي ابا نكردند و با تمهید و توطئه اي كه گمان ندارم به دور از اطالع شما ب

ها ریخته شد، این همه جنایات وقوع یافت كه این همه خونمن ذره اي گالیه نكردم كه روزگار جدمان پیش چشم بود... 

ط براي این ها به سبب اخوت من و شما دامن مرا بگیرد، فقاز ذكر آن به خود مي لرزم كه مبادا قطره اي از این خون

 شما چگونه كه شما به جاي گوش سپردن به آنها كه هم به اسالم و هم به ایران عالقمند بودند ، گوش به شیاطین دادید.

بر مسند والیت مي نشینید و آدم هاي بدنامي مثل رفسنجاني و مشكیني و صانعي و جالداني مثل آن شیخ بدكاره گیالني و 

ثابت است که اكثر افرادي كه خمیني از ]مقام مي دهید  م خبیث و بدعهد را قدرت و موسوي تبریزي و دهها و دهها آد

 میان جامعه روحانیت براي تصدي امور كشوري گزینش نمود داراي فساد شدید اخالقي و انحرافات شنیع جنسي بودند

قت آن و جنایتکاری می سازد[ این عمل زشت و شیطانی با روح ایمان و دینداری هیچ سازگاری نداشته و فرد را مستعد و

سادات عالیقدري مثل حاج آقا حسن قمي، سبط آن افتخار ازلي تشیع، حاج آقا حسین قمي طاب ثراه و آقاي حاج سید كاظم 

شریعتمداري، مرجع بر حق شیعه مولي علي را با آن خفّت خانه نشین مي كنید و مرجعیت را از آنان سلب مي كنید ، از 

شك و ناله هاي من بیست سال پیش حكم مرجعیت شما را امضا كردند و به شاه دادند تا از توهین و آزار آنها كه خود با ا

شما ممانعت شود. روزی که شما دستور دادید همه صندوقها را در کشور به نام  ع. خامنه ای باز کنند، من گفتم که این 

ر كسي مي دانید كه من از ابتدا با مداخله روحانیون در امور شما خود بهتر از هانتخاب ، ایران را بر باد خواهد داد... 

كشوري و لشگري مخالف بودم و به شما گفتم وقتي ما مصدر كار شویم اگر كارها مطابق خواست مردم نباشد همه 

ردمي نفرت متوجه ما خواهد شد و در نهایت اسالم ضرر خواهد دید. آیا امروز نتیجه اي بجز این حاصل شده است؟ این م

كه در راه اسالم از جان مي گذشتند و در زمان شاه از فكلي و بازاري و دانشجو و زن و مرد شعائر دیني را محترم مي 

داشتند، امروز نه به دین توجهي دارند و نه براي شعائر دیني ارزشي قائلند. آنها مي گویند اگر دین این است كه اولیاي 

با سیاستهاي غلط  ر است كه ما كافر باشیم و اصالً اسم مسلمان روي ما نباشد.جمهوري اسالمي ا عمال مي كنند، بهت

جمعي منبري و مدرس كه از اداره خانه خودشان هم عاجزند ، امروز ایران به نهایت ذلت و خواري در دنیا افتاده است... 

كردند و مي گفتند در كشور ما سابق من با چند روحاني شیعه پاكستاني اخیراً حرف مي زدم آنها از وضع ایران گریه مي 

شیعه مقام و ارزشي داشت ، ولي حاال تا ما اسم تشیع را مي آوریم مي گویند البد مثل ایران! حاج آقا صدر به من مي 

این چه معنا دارد كه گفت مردم لبنان كه در غیبت آقا موسي صدر چشم به ایران داشتند ، امروز خیلي از ما زده شده اند. 

بنده در مورد و بعد ، از جنگ با اسرائیل و تحریر)آزادي( جنوب لبنان سخن بگوییم.  01لحه از اسرائیل بخریمما اس

جنگ و مسائل آن حرف نمي زنم كه خود مثنوي هفتاد من كاغذ است ، فقط مي گویم آیا به گوش شما نمي رسد كه بعضي 

اسم جنگ و كمك به جنگ زدگان كرده اند؟... بنده گمان از نورچشمي ها چه دست اندازي ها به بیت المال مسلمین به 

دارم كه با ارسال این نامه البد تضییقات و گرفتاري ها براي ما بیشتر خواهد شد ولي چون چند روزي است كه حس مي 

عنوان كنم هر لحظه ممكن است حق تعالي آرزویم را اجابت كند و اجازه ترك این جهنم فاني را مرحمت فرماید ، لذا به 

وصیت یا توصیه و یا خداحافظي برادري با برادرش این جمالت را نوشتم... خوشا به سعادت آنها كه همان روزهاي 

نخست رفتند و این روزها را ندیدند. من نیز دیر و زود مي روم. تنها وحشت من براي شماست. خداوند همه را به راه 

 مرتضي پسندیده -مقمري    ق 1188شوال  22«      راست هدایت كند.

  

                                                           

 میلیارد دالری که از سوی غرب افشاء گردید. 08اشاره به خرید تسلیحاتی  -12 
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 اظهارات پسندیده درباره تاریخ تولد و نام خانوادگي روح ا... خمیني

جمادي الثاني جعل شده تا مصادف باشد با روز والدت حضرت زهرا )س(. آیا هنگامي كه  28خمیني روز  تاریخ تولد 

متولد شده اند، گرچه  1828مادي الثاني ج 28در واقع ایشان در روز »...پسندیده در مورد تاریخ تولد خمیني مي گوید: 

، آیا منظورش افشاي این مطلب نبوده است كه سند كتبي و «جمادي الثاني نوشته شده است... 10در كتاب جنات الخلود 

]جنات الخلود نام كتابي است كه مصطفي هندي   جمادي الثاني مي باشد؟ 10موثق ما در مورد تاریخ تولد واقعي خمیني 

 آن را در اختیار داشته و تاریخ تولد فرزندانش و وقایع مهم را پشت نخستین صفحه آن یادداشت مي كرده است[جلدي از 

بر اساس اسناد ، خمینی دارای سه شناسنامه بوده است: اولی با نام خانوادگی هندی از ثبت احوال شهر خمین توسط حسین 

وسوی خمینی از ثبت احوال شهر قم ثبت شده است و سومین شناسنامه علی بنی آدم ثبت شده است و دومین شناسنامه با نام م

با نام مصطفوی از ثبت احوال شهر گلپایگان توسط جعفری نژاد ثبت شده است. خمینی پس از ورود به ایران و پیروزی 

ایي . شناسنامه ادعانقالب ، برای فرار از پرونده های جنایی سعی کرد سوابق خویش با نام هندی و موسوی را از بین ببرد

ما خواستیم بر مبناي نام » خمیني با نام خانوادگي مصطفوي جعلي مي باشد چرا كه پسندیده در خاطراتش مي نویسد: 

پدرمان)مصطفي( فامیلي مصطفوي را انتخاب كنیم. گفتند نمي شود، بنابر این من هندي را انتخاب كردم و اخوي كوچكتر 

ند: این را پیش مي آورد گفتشبهه وابستگي به انگلیسي ها بعداً چون فامیل هندي پذیرفت. ما نورالدین نیز همین لقب را 

حال اگر پسندیده نتوانسته بود نام مصطفوي را برگزیند، « من هم با این كار موافقت كردم...فامیلي را عوض كنید)!( 

وی مردی است فاقد نام "     آمده است که]جالب است که در منابع مسیحیت درباره ضدمسیح خمیني چگونه توانست؟...  

 ضمناً بعید است که أخذ شناسنامه ایرانی برای خمینی بدون رشوه و استفاده از نفوذ بریتانیا ممکن بوده باشد. ["مشخص!

 

    03عدم اجتهاد خمیني

       یل كلمه تسلط بر زبان عربي شرط ضروري اجتهاد است. در فرهنگ لغت دهخدا ذ  عدم دانستن زبان عربي: -1

مقدمات اجتهاد: علم عربیت،معاني و بیان،منطق،علم درایه الحدیث،اصول و كتب فقهیة »  مي خوانیم: "مجتهد"

استداللیه،اخبار و آیات مربوط به احكام است كه سرانجام موجب حصول ملكه شود كه بتواند ردالفروع علي االصول كرده 

 21بهمن  20له الفباي روحانیت شیعي است. هنگامي كه یاسر عرفات در روز زبان عربي به منز« و مسائل را دریابد.

به دیدار خمیني در تهران آمد، مردم در پاي تلویزیونها شاهد بودند كه خمیني با این كه سیزده سال در عراق زندگي كرده 

بهمن براي توجیه این موضوع  21حتي قادر به فهم زبان عربي نیست چه رسد به تكلم بدان! روزنامه اطالعات در روز 

امام خمیني با این كه به زبان عربي تسلط كامل دارد و به این زبان كتابهایي نیز نوشته است،اما براي این كه » نوشت: 

اما خود آقاي « ملیت ایراني زنده و پایدار باشد)!!( گفت و گوهاي خود با یاسر عرفات را به زبان فارسي ادامه داد)!(

ریر خاطرات روزهاي آخر اقامتش در عراق  آنجا كه به دیدارش با یكي از مأموران امنیتي عراق اشاره مي خمیني در تق

 من به او گفتم كه این یك تكلیف شرعي» كند كه از او خواسته بود دست از فعالیت علیه حكومت ایران بردارد مي نویسد: 

در موقعش در منبر صحبت مي كنم و هم نوار پر مي كنم و است كه به من متوجه است. من هم اعالمیه مي نویسم و هم 

به ایران مي فرستم و این تكلیف شرعي من است ، شما هم تكلیفي دارید عمل كنید... گفتم كه من)در صورتي كه هیچ در 

ران و ذهن من این نبوده،آنوقت هم نبود( مي روم خارج ، من مي روم پاریس كه مملكتي است كه آن دیگر وابسته به ای

، آقاي دعایي كه آقاي دعایي هم بودند آنجا براي ترجمه مستعمره ایران نیست. البته ناراحت شد ، اما حرفي نزد. بعد 

 [1811، نشر مؤسسه فرهنگي قدر والیت،28-21،ص1]حكایتهاي تلخ و شیرین،جلد «اآلن سفیر هستند...

( براي تحصیل به عراق)اراك 1881امام خمیني كه در سال » پسندیده درباره تحصیالت خمیني مي نویسد:   فقدان علم: -2

رفتند، مطول را نزد مرحوم شیخ محمد علي بروجردي ، منطق را نزد حاج شیخ محمد گلپایگاني ادامه داده و شرح لمعه 

ت چند مدت انجام تمام این تحصیال[  21]خاطرات آیت ا... پسندیده،ص «را نزد مرحوم آقاعباس اراكي آغاز كردند...

صورت  1888و نوروز  1818با هجرت آیت ا... حائري از عراق به قم كه در رجب » ماهي بیش نبوده است زیرا:  

گرفت ، امام خمیني نیز به قم رفتند. در قم مطول را نزد ادیب تهراني ادامه دادند. مقداري از سطوح را نزد مرحوم آقا 

                                                           

 ، مهدی شمشیری "گفته نشده ها درباره روح ا... خمینی"اخذ از کتاب  -18 
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گ بود خواندند. تا آخر سطوح را نزد ایشان خوانده و با وي به درس میرزا سید علي یثربي كاشاني كه از علماي بزر

خارج مرحوم آیت ا... حائري مي رفتند. عمده تحصیالت امام نزد آقاي حائري یزدي بود. در همین حال تحصیل امور 

از سطوح ، اما  ]پسندیده در جمله قبل مي گوید: مقداري]همان[  « معنوي و عرفاني را به طور جدي)!!( شروع كردند...

اینجا مي گوید: تا آخر سطوح!  آیا پسندیده در خاطراتش زیركانه در حال القاي واقعیات درباره برادرش به مخاطبان 

( وفات یافت. در حوزه هاي علمیه ، 1822ذیقعده  11) 1812بهمن  18آیت ا... عبدالكریم حائري در تاریخ نیست...؟[ 

رس یكي از مدرسان شركت داشته باشد ، بعداً مي تواند خود را از شاگردان آن مدرس هرگاه طلبه اي حتي یك جلسه در د

معرفي نماید. اگر فرض كنیم كه خمیني تحصیالت ذكر شده فوق را تكمیل كرده باشد ، باید قبول كرد كه تمام آنها ،كل 

جامع همه علوم معقول و منقول  تحصیالت وي محسوب مي شود. خمیني پس از وفات آیت ا... حائري ، با این تصور كه

احراز مقام استادي در حوزه هاي علمیه به این شكل است كه  شده ، ترك تحصیل نموده و به تدریس روي آورده است.

تنها یك شرط دارد و آن این كه طاّلب ، كسي را براي تدریس شایسته تشخیص دهند و از او بخواهند درسي را براي 

همچنین از ین احراز مقام مدرسي از ساده ترین كارهایي است كه یك معمم مي تواند انجام دهد. آنها شروع كند. بنا بر ا

زماني كه در حوزه ها ، مباحثه جاي تدریس را گرفته است ، هیچ مدرسي )حتي براي تدریس در دوره خارج( نیاز به 

روحانیون در هر حوزه علمیه شركت مي  سواد و معلومات زیادي ندارد. تعداد طلبه هایي كه در جلسات درس هر یك از

نمایند همواره به عنوان مهمترین شاخص در مورد میزان علم و دانش آن روحاني و قدرت وي در بهره رساني از علم و 

دانش خود به دیگران مورد استناد قرار مي گیرد. آیت ا... منتظري راجع به نحوه تحصیل خود نزد خمیني چنین مي گوید: 

مرحوم شهید مطهري دو نفري جلد دوم كفایه را پیش ایشان شروع كردیم. ایشان در ابتدا فكر مي كردند كه ما من و »...

مي خواهیم سطح كفایه را بخوانیم. مقداري از عبارات كفایه را خواندند و گذشتند. ما بنا كردیم به اشكال كردن. ایشان 

نرود. گفتند: مگر سطح كفایه را نمي خواهید بخوانید؟ ما گفتیم:  گفتند: به این شكل مطلب پیش نمي رود. ما گفتیم پیش

از اول جلد دوم تا -و این دوره درس ایشانسطح آن الزم نیست.  باالخره به این شكل ایشان خارج كفایه را شروع كردند 

جا منتظری این] دفكر و استعداد ایشان خیلي خوب بود ولي حافظه ایشان خیلي قوي نبو هفت سال طول كشید. -آخر آن

باالخره تا آخر دوره هفت هشت نفر بیشتر نشده  [دارد به صورت بسیار مؤدبانه می گوید که ایشان سواد چندانی نداشتند!

ایشان در دوره بعد كفایه جلد اول را شروع كردند و این درس ایشان یك دفعه شلوغ شد. تعداد شاگردان ایشان ... بودیم)!(

معّمرین ]سالمندان[ » وی همچنین می نویسد: [. 12]خاطرات آیت ا... منتظري،ص« رسید)؟!( به پانصد ششصد نفر هم

حوزه علمیه قم همه به یاد دارند زمانی که مرحوم امام فقط چند شاگرد منظومه و اسفار داشتند،من به همراه شهید 

با مخالفت ها کردیم و در این رابطه  مطهری بودیم که ایشان را وارد صحنه فقه و اصول کردیم و به افراد معرفی می

 [811]خاطرات آیت ا... منتظري،ص«مواجه شدیم.بسیاری از افراد  و استهزاء

هنگامي كه خمیني مطالب مندرج در جلد دوم كفایه االصول را مباحثه مي كرده ، به مدت هفت سال جمعاً هفت هشت نفر 

لد اول را شروع كرد، ناگهان جلسات درس ایشان شلوغ شد و در جلسات ایشان شركت كردند ، ولي همین كه مباحثه ج

تعداد طلبه ها به پانصد ششصد رسید! چرا...؟  ایشان نه تنها به ناگهان از منبعي نامرئي پولدار شدند و دادن شهریه به 

و اطمینان طلبه ها را شروع كردند بلكه ناگهان به صورت یك روحاني نترس و سیاسي هم درآمدند و با كمال شجاعت 

در آن زمان خمیني نه تنها مرجع تقلید، بلكه حتي مجتهد نیز نبوده است تا كسي وجوه بناي حمله به شاه را نیز نهادند.  

شرعیه برایش بفرستد و نیز هیچ یك از مراجع تقلید وقت نسبت به او حسن نظر نداشته اند تا وجوه شرعیه در اختیار 

  شهریه ماهانه براي پانصد ششصد نفر طلبه از كجا تأمین مي شده است...؟ ایشان قرار دهند. پس مبلغ هنگفت

كه بنا بر سنت هزار و چهارصد ساله تشیع ، حكومت را آیت ا... بروجردي ، مرجع عام و بي رقیب شیعه در آن دوره ، 

و ماجراجویي هاي  ، زیر بار بدعت هامتعلق به امام معصوم دانسته و با دخالت روحانیون در سیاست مخالف بود 

د گوشه گیري امام قدس سره: بع» سیاسي خمیني نرفته و این منجر به منزوي شدن خمیني گردید. علي دواني مي نویسد: 

از این ماجرا )مخالفت آیت ا... بروجردي با خمیني( امام خمیني هم لب فرو بست و گوشه گیري انتخاب كرد. اگر درسي 

جایي مجلسي بود كمتر شركت مي كرد. در بیرون هم كمتر كسي ایشان را مي دید. به مي گفت در خانه بود و اگر در 

]علي دواني، زندگاني زعیم بزرگ عالم تشیع آیت ا...  « عبارت دیگر آن همه شور و احساسات یكباره فروكش نمود.

 امالً باز نمود.فوت آیت ا... بروجردي موهبتي بزرگ براي خمیني بود و راه او را ك [ 812-818بروجردي،ص



16 
 

خمیني نه تنها از هیچ یك از مجتهدان سابق داراي اجازه اجتهاد نبوده  بلكه حتي فاقد مقبولیت )از   عدم مقبولیت: -8

شروط اصلي مرجعیت( بوده است. به موجب رسم حوزه هاي مذهبي ، زماني كه یك مرجع تقلید وفات مي یابد ، اجتماع 

در خانه آیت ا... دیگري كه كاندیداي مرجعیت مي باشد، به منزله نوعي بیعت با وي  مقلدان مرجع متوفي و سایر مردم

قلید خود تشخیص داده و به عنوان مرجع ت اعلم و اعدلبه شمار مي رود و مهمترین نشانه است داّل بر این كه مردم او را 

قلید پس از فوت آیت ا... بروجردي مي علي منتظري در خاطرات خود در مورد تعیین مرجعیت تانتخاب نموده اند. حسین

پس از درگذشت آیت ا... بروجردي ، مرجعیت از حالت تمركز خود خارج شد و میان چند نفر از علما پخش » نویسد: 

گردید. در آن زمان كساني كه در قم مطرح بودند آیت ا... گلپایگاني و آیت ا... شریعتمداري و آیت ا... مرعشي نجفي 

اري از خواص به آیت ا... خمیني نظر داشتند. ما نظرمان به مرجعیت ایشان بود... یادم هست در همان بودند ولي بسی

وقت من رفتم منزل آقاي گلپایگاني. منزل ایشان در بازارچه بود. مردم زیادي آنجا اجتماع كرده بودند و ایشان را با 

ها پر از جمعیت بود و با تشریفات و اسكورت ایشان را جات زیادي آوردند براي فاتحه آیت ا... بروجردي. كوچه دسته

ولي شب همان روز من رفته بودم منزل آیت ا... خمیني. نماز مغرب و عشاء را با ایشان خواندم و آوردند در مجلس. 

 حدود یك ساعت و نیم نشستیم با ایشان درد دل كردیم و راجع به فوت آیت ا... بروجردي و مسائل آن روز با ایشان

 ،شركت كتاب[12]خاطرات آیت ا... حسینعلي منتظري، ص  ...«حتي یك نفر نیامد آنجا سر بزند صحبت كردیم ،

 كسب درجه اجتهاد التماسي براي روح ا... خمیني

خبر احتمال اعدام خمینی  ] و بازداشت خمیني و شایعاتی مبنی بر احتمال اعدام وي 12خرداد  12پس از شورش و آشوب  

  [ودنب ویآشکارا  تحت حمایت دولت انگلستان بوده و شاه  قادر به برخورد شایسته با  زیرا او اساس بودمطلبی بی 

نزدیكانش به مظفر بقایي متوسل شدند تا چاره اي بیاندیشد. به بقایي گفته شد كه خمیني از پنج آیت ا... العظمي )از آیت 

د. بقایي پیشنهاد داد كه ابتدا آن اجازه نامه ها در یك جزوه كوچك چاپ ا... حائري تا آیت ا... بروجردي( اجازه اجتهاد دار

و منتشر شود و سپس به سبب شهرت و محبوبیتي كه خمیني به سبب مخالفت با شاه كسب كرده وي به عنوان مرجع تقلید 

  ازه اجتهاد نداشته است!اما در هنگام اجراي این طرح، معلوم  شد كه خمیني از هیچ آیت ا... العظمایي اجمعرفي گردد. 

علي منتظري باالخره با تالش فراوان و التماس موفق شدند از دو نفر از  مراجع تقلید طرفداران خمیني به سركردگي حسین

گرافی من متن تل» منتظری می نویسد: قم از جمله آیت ا... شریعتمداري و آیت ا... مرعشي نجفي تأیید مرجعیت بگیرند. 

ا... و مرجع عالیقدر تقلید نام برده بودم، یکی از آقایان گفت: ایشان که مرجع آقای خمینی به عنوان آیت را خواندم که از

اما مراجعي   «کنم  پس ایشان مرجع تقلید است!کند؟  گفتم من از ایشان تقلید میتقلید نیست ، چه کسی از ایشان تقلید می

از دیگران محسوب مي شده )و پس از فوت آیت ا... بروجردي، مردم  چون آیت ا... سید محمدرضا گلپایگاني كه باالتر

وي را براي اقامه نماز وي برده بودند( و آیت ا... سید احمد خوانساري )استاِد خمیني( حاضر به تأیید مرجعیت خمیني 

خمیني  ست قائم مقامي]حسینعلی منتظري كه از وي به عنوان ایدئولوگ معاصر نظریه والیت فقیه یاد مي شود به پنشدند. 

رسید ، اما به سبب ظلم ها و خرابکاری ها زبان به انتقاد گشود و به همین سبب مبغوض گشته و از قائم مقامي خلع گردید. 

 وي به خطاي اجتهادي خود درباره نظریه والیت فقیه اعتراف كرده و از اقدامات خود ابراز پشیماني نمود.[

التماسي مبني بر اجتهاد و مرجعیت خمیني ، سرلشگر حسن پاكروان آنها را نزد شاه برد  پس از صدور این تأییدنامه هاي

و در طي مذاكراتي ، موجبات آزادي خمیني را فراهم آورد. وي كه پیش از آن موجبات انتقال خمیني از زندان به خانه 

در جهت تأمین وسائل رفاه و آسایش  مرفهي در قیطریه را فراهم ساخته و در تمام مدت بازداشت وي حداكثر كوشش را

به  1820فروردین  22او به عمل آورده بود ، پس از انقالب پاداش خدمات خود را به تمامي دریافت كرد یعني در تاریخ 

با سفر به تهران وی  12که برای نجات خمینی بعد از غائله خرداد دستور خمیني اعدام گردید! آیت ا... شریعتمداري نیز 

مزد خود را به تمامی دریافت كرد. وي به سبب مخالفت با اصل والیت مطلقه فقیه نوان مرجع معرفی کرده بود را به ع

قرباني یك توطئه شوم گردید  و به اتهام آگاهي از كودتا علیه نظام ، سلب مرجعیت شده مورد توهین و ضرب و شتم قرار 

ورود طبیب به خانه وي داده نمي شد از دنیا رفت. آیت ا... گرفته و در حصر خانگي در حالي كه بیمار بود و اجازه 

منتظري در خاطرات خود از منبعي موثق جریان ریختن مواد منفجره در چاهي در نزدیكي اقامتگاه خمیني و كودتا علیه 

یران نها مقلد در انظام را توطئه اي براي برخورد شدید با آیت ا... شریعتمداري عنوان مي كند. آیت ا... شریعتمداري میلیو

و خارج از ایران داشت و مخالفتش با والیت مطلقه فقیه براي خمیني قابل تحمل نبود. منتظري كه زماني شخص دوم نظام 
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پس از خمیني بوده است مي گوید كه اطالع موثق دارد كه احمد خمیني در زندان به دیدار قطب زاده رفته و به او گفته 

ر تلویزیون اقرار كند كه قصد قتل امام و كودتا به نفع آیت ا... شریعتمداري را داشته است است كه براي مصلحت نظام د

، و بعد امام او را عفو مي كند. وي مطابق توصیه احمد خمیني عمل كرد اما سپس اعدام گردید! آیت ا... منتظري كه 

ورد اهانت قرار گرفت و از قائم مقامي خلع گردید. بیشترین نقش را در ماجرای تأییدنامه های التماسی ایفا كرده بود نیز م

در كرمان بازداشت و به تهران اعزام شد و تحت شكنجه قرار  1812دكتر مظفر بقایي نیز كه مبتال به دیابت بود در سال 

رتضی م تبنا بر اظهارابه راستی چرا خمینی اصرار داشت تا با هرکه با او نیکی کرده بود این گونه معامله کند؟ گرفت. 

هنگامي كه در اثر پیگیري شاكیان ، پرونده اي در مراجع انتظامي و قانوني براي خمینی تشكیل مي شد، : » پسندیده

همواره با نفوذ صدراالشراف كه بعدها به وزارت دادگستري و ریاست مجلس سنا رسید نجات مي یافت ، اما پس از این 

صدمه زد و حتي دستور داد دكتر جواد صدر و پسر و عروسش را به زندان كه به قدرت رسید تا توانست به نوادگان او 

ور کبر و غر« افكنده و حد بزنند زیرا نمي خواست كسي بداند یا باور كند كه خانواده ما مدتي جیره خوار آنان بوده است.

ا نسبت به خود تحمل نماید اجازه نمی داد که بتواند لطف و منت کسی ر الوهیت ]بطوری که اشاره خواهد شد[این مدعی 

 و اگر کسی به او کمکی می کرد ، می باید با معدوم ساختن وی ، صورت مسأله را پاک نماید!

                                                                                                                                 04حوزهبزرگان خمینی علیه های شورش 

...شدت عالقه امام به فلسفه و عرفان بر حوزویان فلسفه ستیز پوشیده نبود.   از شبهات حکمی زاده تا فلسفه ستیزان:-1

این در حالی بود که درس فلسفه امام خمینی چندان علنی نبود و به طور خصوصی و کامالً محدود برگزار می شد. تنها 

درس بودند که امام خمینی به آنها اذن حضور داده باشد. اما مباحث جنجالی فلسفه و  طلبه هایی مجاز به شرکت در این

عرفان اسالمی به ایجاد چالش های جدی در میان حوزویان انجامید. یکی از علمای قم حکم تکفیر امام خمینی را صادر 

یت ا... عزالدین زنجانی اینگونه به یاد کرد و طلبه های ضد فلسفه نیز معاشرت با امام و خانواده اش را تحریم کردند. آ

کسی که امام را تکفیر کرد و کارش در حوزه قم صدا کرد، یکی از علمای زنجان بود. وی در محله سیدان » می آورد: 

قم ساکن بود و من از او که علت را پرسیدم دستم را گرفت و گفت: این شخص می گوید دست تو خداست! این به خاطر 

شاید خیلی ها قضیه مشهور پیشنهاد یک   12«د که از بحث فلسفی وحدت وجود برای او حاصل شده بود.تصور غلطی بو

روحانی مقدس را مبنی بر آب کشیدن کوزه ای که مرحوم مصطفی خمینی از آن آب نوشیده بود شنیده اند. این روحانی با 

لی ، دستور آب کشیدن کوزه را داده بود... با تعطی این تفکر که فرزند امام نیز به دلیل اعتقادات فلسفی پدرش نجس است

درس فلسفه امام ، دعواها بر سر اندیشه های فلسفی عرفانی ایشان فروکش کرد... بعدها آیت ا... العظمی بروجردی هم با 

ره می اخمینی در پیام منشور روحانیت برای خواص انقالب به این جریان اش] تدریس علنی و گسترده فلسفه مخالفت کرد.

اى آب نوشید. كوزه را آب كشیدند چرا كه من فلسفه ، مرحوم مصطفى از كوزه در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم» کند: 

شد ها ، وضع كلیساهاى قرون وسطى مىیافت، وضع روحانیت و حوزهگفتم. تردیدى ندارم اگر همین روند ادامه مىمى

آیا حاکمیت سیاسی روحانیت « ها را حفظ نمود!!كیان و مجد واقعى حوزه كه خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و

وزه ضمناً سبب آب کشیدن کبیشتر به کلیساهای قرون وسطی شباهت دارد یا پایبندی به سنت دیرین عدم حاکمیت آن؟! 

ت د خاطرنشان ساخبایهمچنین  فراتر از مسأله تدریس فلسفه بود زیرا وی در حوزه علمیه به "کمونیست" مشهور بود!

 .[که فلسفه مورد مذمت امامان شیعه قرار گرفته است و از پرداختن به آن نهی فرموده اند

: امام و دوستانش از همان اوایل ورود آیت ا... العظمی بروجردی به قم ، ایشان را به مخالفان طرح اصالح حوزه -2

مه رشته های اصالح طلبان حوزه پنبه شد و زعیم حوزه پیگیری طرح اصالح حوزه ترغیب کردند.اما طولی نکشید که ه

قم به این تالش ها بدبین گشت. مرحوم حجت االسالم علی دوانی که از طالب فعال آن روزگار بوده است در این باره 

نوشته که پس از عقب نشینی آیت ا... بروجردی ، امام خمینی به همراه مرحوم آیت ا... شیخ مرتضی حائری یزدی و 
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یگر اعضای هیأت مصلحین حوزه نزد وی می روند تا علت را جویا شوند. در خالل مذاکرات، ناگهان آیت ا... بروجردی د

از کجا بدانم که می خواهید اصالح کنید؟! آقا مرتضی حائری با عصبانیت می گوید آقا یعنی ما مفسد هستیم؟! » می گوید:

سد هستیم؟! این را می گوید و عمامه اش را به زمین می زند. با دخالت پدر من حوزه ای به آن خوبی تشکیل داد و ما مف

روح ا... خمینی هم استکان چایش را که در دست داشته به دیوار می کوبد که می یکی از اطرافیان آقای بروجردی ، 

همه چیز به حال و  شکند. آقای بروجردی بلند می شود به اندرون می رود. آنها هم برخاسته از خانه خارج می شوند

پس از این واقعه ، امام خمینی برای همیشه ارتباطش را با بیت آیت ا... بروجردی محدود کرد و   11«اول باقی می ماند.

مع تجخمینی فردی بود که در منزل مرجع عام تشیع ، چای بخورد و استکانش را به دیوار بکوبد! ] 11سکوت پیشه نمود.

روح ا... خمینی به وی امکان داده بود که علیه جامعه روحانیت واقعی خروج کند  گردحوزه خطرناک اراذل و اوباش 

 [و اساتید حوزه جرأت و توان مقابله با او را نداشته باشند.

، مرجعیت در 18۳8پس از درگذشت آیت ا... العظمی بروجردی در فروردین سال   کار فرهنگی یا مبارزه سیاسی؟ -8

سنت گرایان حوزه تحت مرجعیت آیت ا... سید محمد رضا گلپایگانی در آمدند و به سیم شد. قم بین سه قطب این حوزه تق

حرکت آرام خود ادامه دادند. نواندیشان حوزه نیز از مرجعیت دو تن از استادان عالی حوزه حمایت می کردند. گروهی 

، مرجعیت آیت ا... سید کاظم  که چندان با حکومت پهلوی سر ستیز نداشتند و کار فرهنگی را ترجیح می دادند

را به راه انداختند. گروه دیگر نیز که  "دارالتبلیغ اسالمی"شریعتمداری را پشتیبانی می کردند و مؤسسه ای به نام 

خواهان مبارزه جدی با حکومت پهلوی و اولویت کار سیاسی بودند ، با انحرافی دانستن تشکیالت دارالتبلیغ ، گرد امام 

حامیان امام خمینی از همان زمان ،  د و رقابتی طوالنی و دشوار با دو گروه دیگر را آغاز کردند.خمینی جمع شدن

نام گرفت و دربرگیرنده استادان و  "جامعه مدرسین حوزه علمیه قم"و بعدها  "هیأت مدرسین"التی را بنا نهادند که تشکی

آیت ا...  18۳1ته بودند. همین تشکل بود که در سال روحانیون برجسته و مهمی بود که افکار انقالبی امام را پذیرف

مخالفت امام خمینی با دارالتبلیغ ، گروه بندی حوزه را وارد مرحله جدی تری شریعتمداری را از مرجعیت خلع کرد. 

کرد و واکنش هایی را در پی داشت. مرحوم آیت ا... احمدی میانجی از مؤسسین جامعه مدرسین به یاد می آورد که 

ی مخالفت امام با تشکیالت دارالتبلیغ را برای مرحوم آیت ا... العظمی سید هادی میالنی در مشهد بازگو کرده بود، وقت

در این میان عالمه طباطبایی به   03از این مرجع تقلید شنیده که: آقای خمینی به کار آقای شریعتمداری چه کار دارد؟

و شریعتمداری سعی فراوانی داشت تا این اختالفات فروکش کند. وی  دلیل روابط حسنه اش با حضرات آیات امام خمینی

در خصوص اختالفات مربوط » در نامه ای که به آیت ا... العظمی میالنی نوشته، درباره تالش هایش گزارشی داده است: 

ی برایش اه حلی حقیقبه دارالتبلیغ باید عرض کرد که این مسأله یکی از مسائل بغرنج این حوزه قرار گرفته و تاکنون ر

لب و اغ اندپیدا نشده است و کسان زیادی که به منظور جمع کلمه با آقایان وارد مذاکره شده اند با شکست مواجه گشته 

می بینیم ] واردین ، صورتاً هم اگر نباشد معنیاً با آقای شریعتمداری موافقند و حجت آقای خمینی را قانع کننده نمی دانند.

ش را مرهون آیت ا... شریعتمداری است با همردیف دانستن خود با او، به رقابت جعلی ا که مرجعیت که چگونه خمینی

هفته گذشته آقای انگجی قم مشرف شده، با هر دو آقا مالقات کرد که در بعضی از آنها [ برخاسته است!! ویو مخالفت با 

لی رسانیده اند. این مدت که بنده مراجعت کرده ام جز بنده نیز شرکت داشتم. به جایی نرسید و ناچار تاکنون به عرض عا

یک مباحثه به هیچ کاری نرسیده ام ، به طور مداوم منزل ما تردد است. چند مرتبه تا کنون با آقایان مالقات و مذاکره 

به فرد  کرده ام ، نتیجه ای نبخشید... عده یی از هواخواهان هر یک از آقایان می خواهند مرجع خود را رئیس منحصر

شاید مهم ترین جلوه   11«قرار دهند و در این راه از هیچ گونه تحریک و دسیسه و ایجاد اختالف فروگذاری نمی کنند.

تضاد و تقابل جریان های حامی امام خمینی با مرحوم آیت ا... شریعتمداری در دیدار پرچالش آقایان منتظری و هاشمی 

  28که هر دو نفر آن را روایت کرده اند. رفسنجانی با آقای شریعتمداری نمود یافت

                                                           
 818زندگانی آیت ا... بروجردی ، علی دوانی ، ص  -11
 01خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی ، به کوشش حبیب الجوردی ، ص  -11
 288رکز اسناد انقالب اسالمی ، صخاطرات مرحوم آیت ا... احمدی میانجی ، به کوشش م -10
 مجموعه اسناد و نامه های مرحوم آیت ا... العظمی میالنی به کوشش فرزند وی -11
 22۳، ص 1و نیز خاطرات آیت ا... منتظری ، جلد  100، ص1لدهاشمی رفسنجانی ، دوران مبارزه ، ج -28
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جبهه های جدیدتری در برابر منش با تبعید امام خمینی به ترکیه و سپس عزیمت ایشان به عراق ،  قم در برابر نجف: -1

مرحوم حجت االسالم سید احمد خمینی نیز عملی ایشان گشوده شد و حوزه نجف نیز به جمع منتقدان افزوده گشت... 

فشار افکار عمومی و اعتراضات مردم و » یل موافقت حکومت پهلوی با عزیمت امام به نجف نوشته است:درباره دال

علما، مشکالت دولت ترکیه در نگهداری و و کنترل فعالیت های امام با توجه به جو مشابه ایران و ترکیه و از این دو مهم 

مله عوامل اصلی تبعید بودند. رژیم می پنداشت که با تر وضع نجف و سکون و رکود حاکم بر فضای حوزه آن دیار از ج

تبعید امام به عراق...  بدون نیاز به مراقبت های مستقیم ، وضعیت حوزه نجف مانع طبیعی و مهم برای محدود کردن 

سید  21«فعالیت امام می باشد... امام خمینی خود در آثارش از سختی های شرایط حوزه نجف بارها به تلخی یاد کرده اند.

مقدس  »احمد خمینی در دیگر نوشته ها و سخنان خود از فضای سنگینی که در نجف وجود داشت سخن گفته است: 

آنها کتاب ها و اعالمیه های امام را که با هزاران مشکل دادند...  ةتارک الصالنمایان متحجر در نجف به امام نسبت 

و ایران، توسط افراد نفوذی و ظاهرالصالح می گرفتند و داخل تهیه می شد به بهانه توزیع در بصره و شهرهای عراق 

دا خ» شاید این جمله امام در این زمینه گویاترین باشد که در لحظه ترک نجف فرمود: چاه یا رودخانه ها می ریختند... 

 از هر خانوادهتقریباً  البته به تالفی مخالفتهایی که با وی شد ،]  11«اهل اینجا چه کشیدم؟!  می داند در این مدت از دست

تالش های منتقدان و مخالفان امام در نجف به همین [  ، یک کشته گرفت. شعراقی در طی جنگ برای صدور انقالب

محدود نشد و عالوه بر نادیده گرفتن ایشان از سوی برخی ، اقداماتی نیز برای از رونق افتادن درس خارج امام در نجف 

که از اعضای اصلی حلقه نزدیکان و شاگردان مهم امام در نجف  –.. سید عباس خاتم یزدی در جریان بود. مرحوم آیت ا.

از مرحوم آیت ا... سید محمد روحانی به عنوان شاخص ترین کسانی یاد می کند که تالش های او برای کاهش تعداد  –بود 

عراق )نجف و کربال( تا حدودی  فضای رقابتی حوزه های علمیه 28طالب شرکت کننده در درس امام مؤثر واقع شد.

و ایشان با برخوردهای محترمانه ای که با دیگر بزرگان عراق داشت ، مانع  21توانست حاشیه امنی برای امام ایجاد کند

از تشدید اختالفات می شد. با این حال تحریکات رژیم شاه از یک سو و تندروی های برخی از طالب انقالبی حامی امام 

ه ک –جعل سند علیه مرحوم ایت ا... سید محمد روحانی اهی تنش هایی در سطوح عالی حوزه پیش آید. سبب می شد که گ

به منظور وابسته جلوه دادن  –از برجسته ترین شاگردان مرحوم آیت ا... العظمی خویی و از علمای برجسته نجف بود 

ب انقالبی بود که بر تیرگی روابط جریان انقالبی وی به رژیم پهلوی ، یکی از اقدامات غیر اصولی و تندورانه برخی طال

با درگذشت آیت ا... العظمی حکیم که او هم چندان گرایشی به منش سیاسی امام   12حامی امام با بزرگان نجف افزود.

تالش ها برای تثبیت مرجعیت امام خمینی و آیت ا... العظمی سید ابوالقاسم خویی منجر به شکل گیری   16خمینی نداشت

قابتی سنگین در نجف شد. گرایش برخی از بزرگان و فعاالن حوزوی آن روزگار همچون آیت ا... سید محمد باقر صدر ر

و امام موسی صدر به سمت آیت ا... خویی ، باز هم بر مرزبندی ها افزود و با وجود تالش های امام در جهت تلطیف 

 03۳۱دیگر با تشدید فعالیت های سیاسی امام در سال های  از سوی اوضاع ، خود به خود بر اختالفات افزوده می شد.

، علمای محتاط و سیاست گریز نجف زاویه های بیشتری با امام پیدا می کردند و تالش های معتمدینی چون 03۳1و 

 مرحوم شیخ نصرا... خلخالی هم سودی نداشت... قوی ترین جریان های نجف که آیت ا... العظمی خویی و آیت ا... شیخ

، با امام از نظر مبانی فقهی و رفتار سیاسی سازگاری چندانی نداشتند و امام نیز ن حلی آنها را نمایندگی می کردندحسی

ضحک کتاب ممباحث می بینیم که چگونه علمای شیعه با تفکرات وی مخالف بوده اند. خمینی ]  متقابالً منتقد آنها بود.

ف رونمایی کرده بود که به خاطر آن مستوجب تکفیر بود ، اما همان طور که خود را در نج "والیت فقیه ]بدعت[ مبانی"

 توانقبالً ذکر شد ، به سبب ازدحام اراذل و اوباش از میان معممان گرد او و بالخصوص حمایت پنهان استعمار ، علما 

بدعت  و ایدئولوژیسنتی با  برخورد شایسته با او را نداشتند. خمینی در پیام منشور روحانیت درباره مخالفت روحانیت

ه شنیدى كه شاخواستى بگویى شاه خائن است ، بالفاصله جواب مىدر شروع مبارزات اسالمى اگر مى»   خود می گوید:

                                                           
مقدمه ، نشر مؤسسه تنظیم و نشر  81خمینی، ص ، مقدمه از احمد 1کوثر )مجموعه سخنرانی های امام خمینی( ، جلد -21

 آثار امام خمینی
   8۳1الی  8۳2، صص 1مجموعه آثار یادگار امام ، جلد -22
 02خاطرات آیت ا... خاتم یزدی ، ص  -28
 112الی  1۳1همان ، صص  -21
 122و 121، 8نهضت امام خمینی ، نوشته حمید روحانی ، جلد  -22
 1۳، ص  خاطرات آیت ا... خاتم یزدی -21
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های دیگران نخورده دلی كه پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختیشیعه است... خون

از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احكام فردى و عبادى شد و  است. وقتى شعار جدایى دین

اه ش» قهراً فقیه هم مجاز نبود كه از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حكومت دخالت نماید... ترویج تفكر 

اینكه ما مكلف به جهاد و مبارزه نیستیم و  توان در مقابل توپ و تانك ایستاد وو یا با گوشت و پوست نمى« سایه خداست

كننده حكومت قبل از ظهور امام زمان باطل  تر ، شعار گمراهدهد و از همه شكنندهیا جواب خون مقتولین را چه كسى مى

شد با نصیحت و مبارزه منفى و تبلیغات دیگر ، مشكالت بزرگ و جانفرسایى بودند كه نمى« إن قُلت» است و هزاران 

اش را آماده نمود)!( علما و روحانیت متعهد وسیله وى آنها را گرفت؛ تنها راه حل ، مبارزه و ایثار خون بود كه خداوندجل

شد آماده نمودند و به مسلخ عشق آمدند...در آن زمان سینه را براى مقابله با هر تیر زهرآگینى كه به طرف اسالم شلیك مى

ك تارها متوسل شدند حتى نسبت ى پنهان و آشكار آمریكا و شاه به شایعات و تهمتاى نباشد. ایادروزى نبود كه حادثه

در  )!(دادند. واقعاً روحانیت اصیلبه افرادى كه هدایت مبارزه را به عهده داشتند مى و كمونیست و عامل انگلیس ةالصال

و برخورد  )!(هاستو در فرهنگ حوزهگریست... همه اینها نتیجه نفوذ بیگانگان در جایگاه تنهایى و اسارت خون مى

 [(202، ص: 21صحیفه امام ، جلد«)واقعى هم با این خطرات بسیار مشكل و پیچیده است.

آیت ا... خاتم یزدی به یاد می آورد که امام تنها دو بار از مراجع نجف علناً گالیه کرد و هر دو بار نیز گالیه وی متوجه  

وابسته به شهید آیت ا... سید محمد باقر صدر که به حزب الدعوه مشهور بود با حامیان بین جریان  21آیت ا... خویی بود.

و حتی ده سال پیش در جریان انتصاب آیت ا... هاشمی  امام خمینی نیز اختالفاتی وجود داشت که هنوز هم پابرجاست

و حجت االسالم محتشمی پور علناً شاهرودی به ریاست قوه قضائیه این اختالفات سر باز کرد و آیت ا... یوسف صانعی 

در خاطرات علی اکبر با این انتخاب به دلیل حضور فعال آیت ا... هاشمی شاهرودی در حلقه حزب الدعوه انتقاد کردند. 

محتشمی پور که از طالب انقالبی عصر حضور امام در نجف بوده است ، می توان شواهد فراوانی از این اختالفات را 

مشکل طالب انقالبی حامی امام در نجف با جریان وابسته به آیت ا... سید محمد شیرازی و کربالیی ها  دیگر  پیدا کرد.

با وجودی که مرحوم آیت ا... شیرازی هنگام ورود امام به کربال استقبال بسیار خوبی از ایشان به عمل آورد ، اما بود. 

شیرازی از سوی کربالیی ها این روابط تیره و سرد شد...  پس از رحلت آیت ا... العظمی حکیم و طرح مرجعیت آیت ا...

اما دامنه این سردی و تیرگی به انقالبی های نجف هم رسید و تبعات آن تا بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران هم ادامه 

، بلکه حوادث داشت و هنوز هم این تنش ها پابرجاست. امام در دوران اقامت در نجف فقط با نجفی ها رو به رو نبود 

ایران و اختالفات باسابقه دوره حضور ایشان در قم هنوز هم پیامدهای خود را در داخل و خارج کشور نشان می داد. در 

این دوران دو مسأله جنجالی کتاب شهید جاوید و آثار دکتر شریعتی توانسته بود اختالفات جدی میان طیف حامی امام با 

سنده کتاب شهید جاوید از حامیان و شاگردان مهم امام بود و این کتاب نیز نزدیکی فکری دیگر علمای قم ایجاد کند. نوی

صالحی نجف آبادی ، نویسنده این کتاب ، با چشم پوشی از تمامی اخبار و احادیث متقن ]زیادی با اندیشه های امام داشت. 

مام حسین )ع( بدون آگاهی از سرنوشتشان ، از پیامبر )ص( درباره شهادت امام حسین )ع( در کربال ، مدعی شده که ا

تشکیل حکومت به سوی کوفه حرکت نمودند! البته این نوع تفکر وی تعجب انگیز نیست زیرا  تالش برای تنها به منظور

دکتر شریعتی نیز توانسته بود با درخشش خود بسیاری از طالب انقالبی حامی امام  [ نظر استادش خمینی نیز همین بود.

ولی امام که از عواقب هرگونه موضع گیری به سود یا زیان این دو نویسنده آگاه بود ، اگرچه تلویحاً  20کند. را جذب

مواضع خود را بیان می کرد ، اما از هرگونه حمایت یا محکومیت علنی پرهیز کرد و نشان داد که به خوبی از تدبیر 

کتر شریعتی یا آیت ا... صالحی نجف آبادی می توانست اوضاع برمی آید. پرواضح بود که هرگونه حمایت امام از د

فی نویسنده اینجا یا اطالع کا]شدیدترین شکاف ها را در حوزه های علمیه ایجاد کرده و کار را بر انقالبیون دشوارتر کند. 

عراق و عزیمت  از با خروج امام    [.علناً دفاع کرده بود "شهید جاوید"ندارد و یا مغرضانه می گوید.خمینی از کتاب 

                                                           
 181خاطرات آیت ا... خاتم ، ص  -21

باید خاطرنشان ساخت که تیراژ کتابهای علی شریعتی در دوره صدارت شریف امامی به یک میلیون رسید و این  -20 

آثار بود که خمیرمایه انقالب را تشکیل داد. شریعتی حرف نو می زد و خمینی که خود نیز حرفی نو از نوع دیگر داشت 

بدعت گذاری آینده خود می دانست هیچ گاه با وی مخالفت نکرد. پس از استفاده از   نت شکنی را زمینه سازسهر نوع و 

آثار شریعتی در انگیزش جوانان برای انقالب ، او حدود یک سال پیش از پیروزی انقالب در لندن کشته شد زیرا یکی از 

 موانع جدی بر سر راه حکومت روحانیت به شمار می رفت. 
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ساله حضور امام در نجف پایان نیافت و با ابعاد دیگری به ایران و  03، آثار مرزبندی های دوران ایشان به پاریس

حامیان آیت ا... خویی و آیت ا... شیرازی در کنار حامیان آیت ا... شریعتمداری مرزبندی خود حکومت جدید منتقل شد. 

  ...را با اندیشه های امام حفظ کردند

 12خمینی و طرح تأسیس مدرسه ای جدید در قم با هدف پرورش آخوندهای مرتد

ها این مدرسه را ا... حاج شیخ عبدالکریم حائری با گردآوردن مدرسین بسیار و تنظیم دروس و یکپارچه کردن آنآیت

اگرچه حوزه علمیه قم کانون شود... یاد می "قم مؤسس حوزه علمیه"بخشید آنسان که از او به عنوان ای حیات دوباره

اصلی مبارزات خمینی بود اما او نیک یافته بود که برای حرکتی تازه باید کانونی تازه ایجاد کند و همین کمبود بود که به 

 «ای امروزی بنا کنیمباید مدرسه» اطرافیان خود گفته بود: 

ان فکری و خرداد یکی از شاگردان و نزدیک 12یعنی یک سال قبل از حادثه  18۳1همین نیاز بود که نهایت در سال 

گذاران ای را تأسیس کند... خمینی ، بهشتی و دیگر پایهمأمور گردید تا حوزه "محمدحسین بهشتی"مبارزاتی خمینی یعنی 

 "نظمیب ظم درآوردن حوزه علمیهبه ن"ی خود را آغاز کنند باید دنبال خواهند مبارزه سیاساین مدرسه یافته بودند که اگر می

ت تحت عنوان طرح اصالح حوزه ، به آیت ا... بروجردی بنا داشاین همان هدفی بود که ]  آن باشند. "تشکیالتی نمودن"و 

 [تحمیل کند و وی زیر بار نرفت و گفت: از کجا بدانم که قصد اصالح دارید؟

های بود که به روش سنتی در حوزه ها سالهای درسی حوزوی که شاید دهاین بود که در مدرسه حقانی متون و کتاب

شد را مورد پاالیش قراردادند و با استفاده از الگوی نظام آموزش و پرورش ، سیستم حضور و غیاب علمیه تدریس می

های درس ، زنگ تفریح نظارت دقیق و منظم بر طالب و اساتید ، اضافه کردن ورزش به ساعات آموزشی بر سر کالس

دروس غیر حوزوی ، خواندن روزنامه و استفاده از رادیو )که در آن زمان از سوی علمای و همچنین تدریس برخی 

آمد( ازجمله وجه تمایزهای این شد و توسط طالب همگی نوعی هنجارشکنی در آن دوران به حساب میارشد منع می

 حوزه علمیه بود.

م آلمان هشتی عازین بهشتی بود اما به دلیل آنکه با... خمینی و پیگیری محمدحسبا آنکه تأسیس این حوزه به اشارت آیت

را بر عهده بگیرد علی قدوسی مدیریت این مدرسه را بر عهده گرفت ، قدوسی  "مرکز اسالمی هامبورگ"بود تا مدیریت 

ز ا او شاید  داد.ها در این مدرسه به خرج میاز همان ابتدای مدیریت وسواس و دقت بسیار باالیی را برای گزینش طلبه

را در دستور کار خود قرارداد ، علی  "تشکیالت"و  "کادر سازی"ا... خمینی بود که مسئله ن آیتمعدود روحانیون پیرامو

گونه ترسیم به این مدرسه راه یافته بود ، انگیزه حقانی را از این امر این ۳0معلی یکی از طالب مدرسه حقانی که سال 

عه اسالم به عنوان یک حکومت دینی و تربیت نیروهای مبارز برای ایجاد حکومت کادر سازی به منظور مطال» کند: می

 «های آنان بود.اسالمی و مدیریت آن ، از انگیزه

ا... خمینی در حکمی ، قدوسی را مأمور ستاد انقالب اسالمی مستقر در قم نمود اندک زمانی پس از پیروزی انقالب ، آیت

های انقالب اسالمی را تشکیل و کار محاکمه وابستگان به نظام ساخت تا دادگاه و همچنین طی فرمانی وی را مسئول

پهلوی و مخالفین انقالب اسالمی را آغاز نمایند و بعد از آن نیز وی در همان دادگاه متصدی مقام قضاوت شده و سپس به 

رآمده ، با همین انتصاب بود که عضویت در شورای عالی قضایی و دادستانی کل انقالب و همچنین دادستانی کل کشور د

های انقالب اسالمی و همچنین دادسراهای نظامی و شورایعالی قضایی کشور در کنار دیگر همراه خود قدوسی در دادگاه

های مدرسه حقانی را وارد امور قضایی نظام نوپای جمهوری اسالمی نمود ، آموختهمحمدحسین بهشتی بسیاری از دانش

ا... حسینیان ، یی ، معادیخواه ، علی فالحیان ، روحلی رازینی ، رئیسی ، نیری ، محسنی اژهع» افرادی همچون: 

میرحجازی ، مصطفی پورمحمدی ، رهبرپور ، علیزاده ، رامندی ، صدیقی ، علی مبشری ، محمود شریفی ، محمود 

، سید احمد طباطبایی ، صالحی ، اکبریان  الدین خدامی ، محمد سلیمی ، محمد رامیزیپور ، بهرامی ، اسالمی ، کمالمهدی

 «، کاظمی ، علی قدیانی ، آقایی و...

که با تجمیع نهادهای امنیتی و اطالعاتی بنا بر تأسیس وزارت اطالعات گذاشته شد ، محمدی ری شهری 18۳8در سال 

حلقه حقانی نداشت اما در به عنوان اولین وزیر اطالعات جمهوری اسالمی معرفی شد ، وی البته هیچ قرابت نسبی با 

                                                           
نوشته امیرفرشاد ابرهیمی، از اعضای جدا شده انصار حزب  "مصباح یزدی و هزارتوی حلقه حقانی"برگرفته از  -21

 ا... )خالصه شده(.
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هایی که حقانیون در دستگاه قضایی کشور نفوذ کرده بودند و وی نیز پیش از وزارت ، ریاست دادگاه انقالب خالل سال

ارتش و سازمان قضایی نیروهای مسلح را بر عهده داشت توانسته بود قرابتی سببی با حلقه حقانی پیدا کند از همین رو 

ش آموخته مدرسه حقانی را معاون این وزارتخانه تازه تأسیس نمود، فالحیان که بعدها در دو دوره علی فالحیان دیگردان

وزیر اطالعات نیز گشت سرپلی بود که حاال پس از اشغال مناصب قضایی توسط حلقه حقانی مناصب امنیتی نیز در 

سازمان وزارت اطالعات استفاده کرد بلکه اصالً  آموختگان حقانی دراختیار این حلقه قرار گیرد. فالحیان نه تنها از دانش

اوج دستگیری ساواک وقتی » اساس ساختاری وزارت اطالعات را نیز الگو گرفته از مدرسه حقانی اعالم کرده است: 

بود که سازمانی در مدرسه به وجود آمده بود. یک سازمانی که اآلن هم در داخل وزارت اطالعات هست، قبالً در مدرسه 

ایی هی به وجود آورده بودیم که ما پنج نفر در رأس بودیم. در برخی از جلسات آن، آقای بهشتی و دیگران توصیهحقان

داشتند. هر کدام از ما به پنج نفر وصل بود. باز هم پنج نفر به پنج نفر دیگر به شکلی که اطالعات این جلسات را یک نفر 

تی های تبلیغاتی ، مطالعاتی ، فرهنگی و حگرفتند ، چه برنامهه تصمیم میبیشتر نداشت. در مرکز ، آن پنج نفر اولی هرچ

 «شد.ها ، در مدرسه اجرا میدرس

 

 ایران  آخرالزمان در پیشگویی های زرتشتحکومت دیو بر 

زرتشت از اهورامزدا از سرنوشت ایران درآخرالزمان می پرسد ، اهورامزدا ابتدا از یک دوره سیاه و پر  هنگامی که

اي » را می دهد:   ]منجی بزرگ[ سوشیانسمصیبت چیرگی شیطان و دیو بر ایران یاد می کند و سپس نوید ظهور 

ن آظاهر می شود و تمامی مردم سیاه پوش شوند.  دیو کینسپیتامان زرتشت ، چون هزاره سر آید پست ترین هنگام آید و  

 سحرو از پست ترین نژاد هستند. آنها به یاری [ عمامه ها! تحت]دیوان خشم ، زین سیاه دارند و موي ژولیده و آشفته 

، د ه های ایران را که من آفریدم ویران کنند و همه چیز را بیاالیند و دین و پیمان و شادی و راستی را از بین و جادو 

این ده هاي  31کنند.زیرا آنچه را که گویند ن مردم هستند و بد دین ترین رسد. آنان فریفتار دین من به نیستی و ببرند

ایران كه من اورمزد آفریدم به آز و دروغ و فریب بركنند. مهر پدر را از پسر و برادر را از برادر بگیرند. در آن هنگام 

های نوروز و مهرگان کنار کم آبی و خشکسالی آید. ابرهای بدون باران ظاهر شوند و آب رودها و جویبارها بکاهد. جشن

از مردم ایران در دنیا آواره گردند. در آن هنگام دار و درخت بکاهد و هنر و نیروی مردان کم گذاشته شوند. گروهی 

باشد و آزرم و سپاس از نان و نمک ندارند. در آن دوران بد ، یک مرغ را از فرد دیندار گرامی تر دارند. مردم گمان می 

وزخ اند. در آن دوران بد ، شایسته باشد که دو مرد برند که نیکوکارند اما از رذیلت و گمراهی و خشم و آز در راه د

عبادت کنند تا دین به نیستی و نزاری نرسد ، چون از صد ، از هزار ، و از ده هزار ، یکی باشد که به دین گرود و آن 

ود و شهر کودکی بر فطرت اسالم )حقیقی( زاده می » پیامبر خاتم )ص( فرمودند: ] نیز که بگرود کار دین انجام ندهد.

دین خداوند یک دین است و آن دین فطری است که هر « این پدر و مادر هستند که او را یهودی یا نصرانی می کنند.

پیامبری مطابق رشد بشر زمان خود آن را ابالغ نموده است تا این که در زمان خاتم پیامبران دین به صورت کامل ابالغ 

تحریف شده است. دین زرتشت نیز از تحریف مصون نماند و موبدان زرتشتی گردید. اما بعد از هر پیامبری، تعالیم او 

آن را تحریف کرده و به ابزاری برای ظلم بر مردم بدل کردند. اسالم نیز پس از رحلت پیامبر دچار همین سرنوشت 

و سپس دوره  گردید و تشیع )حقیقت اسالم( باقی ماند که آن نیز با غصب جایگاه رهبری ظاهری آن در دوره صفویه

ه فتنه مقدر بوده است ک دجالیه ، ضربات سنگینی متحمل گردید و احیای آن به دست دوازدهمین جانشین پیامبر خاتم است.

دجال و فتنه های گمراه کننده ای که پس از هر پیامبری رخ داده است نقش صافی و کاتالیزوری برای متمایز ساختن 

 [ند.مؤمنان حقیقی از منافقان را ایفا ک

آن پست ترین بندگان به خداوندی ده های ایران روند و ب هدینان پس از  و اندر آن هنگام سخت ای سپیتامان زرتشت ،

بزرگان و دانشمندان دین به شکستگی و بندگی رسند و بندگان پست به بزرگی و  آن نتوانند پاکی خود حفظ کنند.

پندارند و گفتار مردم پست و طعنه زنان و دلقکان و فتوادهندگان به  مردمان گفتار دینداران را دروغفرمانروایی رسند. 

                                                           

د ، چرا ای کسانی که ایمان آورده ای ؛یا أیها الذین آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون كبر مقتا عند هللا أن تقولوا ما التفعلون» -88 

آنچه را که بدان عمل نمی کنید؟ خداوند سخت به خشم می آید از این که چیزی بگویید و بدان عمل بر زبان می آورید 

 (2)سوره صف ، آیه« نکنید
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بَدان سوگند دروغ خورند و شهادت دروغ دهند و بر من اورمزد ناسزا گویند. از پنج گناه مردم ، سه  ناحق را باور کنند.

د. صدقه و از دوزخ بیم نداشته باشن گناه را پیشوایان و پیروان دین کنند و نیکان را دشمن باشند و عبادت مقبول انجام ندهند

ندهند و آن که دهد باز پس ستاند. در آن هنگام همه آزپرست و ناسزا دین باشند. مردم از زندگی به تنگ آمده و مرگ 

از هر ده و خویش را از من خواهند و خردساالن و جوانان بیمناک بوده و ایشان را هوای بازی و رامش از دل برنیاید. 

اي سپیتامان زرتشت، چون  ...و به سبکی و آلودگی رسندایران ، نه نفر به سوی باختر )غرب( تباه شوند نفر مردم 

ی کند و را هویدا م های فراوان و نهان در زیر زمین ایرانگنج [فرشته موکل برزمین]هزاره به پایان رسد ، سپندارمذ 

کشتن مرد نیکوکار پرهیزگار و کشتن مگس نی کنند که آنان چنان بد حکمرا و د ]هندی؟![رسغیر ایرانی سلطنت به  

ردم ایران به این بیگانگان باشد و آبادی و ده و دودمان و مال و دسترنج و قنات و رود و جویبار مدر چشمشان یکسان 

ی و و بسا نابکاری ها از غالمبارگو اموال گرد آورند و زیر زمین نهان کنند چشم حریص شان از مال پر نشود و رسد 

آنگاه مردم ایران در رنج و سختي و عذاب خواهند افتاد، چنان کنند.  زن بارگی و هوی پرستی و اعمال نکوهیده بسیار

رنجی که حتی در زمان ضحاک و افراسیاب تورانی نیز دیده نشده چه در زمان آنان مردم بهتر می زیستند و ایشان را 

ن نه هزار سالی که من اورمزد به مردم دادم هیچگاه این سختی به مردم در آرنج دشمنی از اهریمن و دیوان کمتر بود. 

ن به مردم بگو که ایشا ایران کامالً ویران می گردد. زندگی مردمان کوتاه و با فقر و بی چیزی همراه است.نرسیده باشد. 

 د هموار نموده و بردباری کنندخو باید به امید معاد و رستگاری روح خویش ، رنج و زیان و دشمنی این دیوپرستان را بر

سال تأکید ویژه  81سال ذکر شده است. روی  18سال تا  81تا دوره حکم آنان به سر آید. دوره فتنه و سلطه دجال از ]

و تأخیر چند  "بداء" صولا امر ظهور دارد ، امکان حاما باید توجه داشت که چون این امر ارتباط تنگاتنگی بای شده 

ای سپیتامان زرتشت ، به تو نیز این گویم: کسی که جویای خواهش تن باشد ، رستگاری روح  [ ارد.ساله نیز وجود د

نتواند چرا که تِن سیر و فربه و روِح نزار و گرسنه در دوزخ خواهد بود. کسی که جویای رستگاری روح باشد ، در دنیا 

ی که پس کس» بدین صورت اشاره شده است:  رآنقحقیقت در این به ] «شکسته و فقیر باشد اما روحش فربه در بهشت.

طغیان کرده و حیات دنیا را برگزیند ، به تحقیق که دوزخ اقامتگاه اوست و اما کسی که از مقام پروردگار خود بترسد و 

انسان و  نفستضعیف  (81-11سوره نازعات؛ )« نفسش را از هوی نهی نماید ، به تحقیق که بهشت اقامتگاه اوست

ه . مشخصانسان است خوشبختی و سعادتاین قاعده کلی  می شود. انسان تقویت روح جسمانی ، سببشهوات مقهوریت 

 [.اصلی تمایز انسان و سایر موجودات زمینی "کنترل شهوت و خشم" است

 دگرگون بود كار و شكل همین           هزاره سر آید به ایران زمین    

 که دین بهی را زند بر زمین                   بود حکمرانی آن دیوکین   

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

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

 نبیني كسي كو بود دین بسیج              بجز راه دوزخ نورزند هیچ      

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

 به هنگام ضحاك و افراسیاب              نیامد كسي را چنان رنج و تاب  

 به سم ستورانش ویران كنند                 ز هر جانب آهنگ ایران كنند   

وقایع شوم و وحشت انگیز، اهورامزدا می پس از ابراز ناراحتی زرتشت از اخبار این  :ملت ایران خونینرستاخیز 

ایران را دوست دارد و هرگز اجازه نخواهد داد که سرزمین اهورایی اش در چنگ دیو  زرتشتگوید که وی بیشتر از 

در  نشان سیاهیهرگاه : » باقی بماند. اهورامزدا درباره ظهور ناجی ایران که از سرداران سوشیانس است می فرماید

و شبي كه ظاهر شود  [0]ددر سي سالگي با من سخن گوی د و هوشیدر به دریاچه فرزدان زاییده شود،خراسان پیدا شو

شگر لبه ایران بتازند...  [از سوي شرق]با سپاهي بي شمار از هند و چین  و پدر او بمیرد. آنگاه ستاره از آسمان فرو آید

دیوان خشم بجنگند و گرگ دو پا و دیوان چرمین كمر بي شمار پادشاه از جانب سیستان و پارس و خراسان آیند و با 
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را بكشند و سپاه بي شماري به جایگاه دیوان بتازند و آنچنان کشتاری کنند که هیچ دشمنی تا آن زمان ندیده باشد. اي 

اره دوبو این ده هاي ایران كه من اورمزد بیافریدم  چون زمان دشمن سر آید در یك شب تباه خواهد شد سپیتامان زرتشت،

، و او را صد و پنجاه مرد پیرو دین  كشته باد دیو، كشته باد دروغآباد شوند. پشوتن درخشان خواهد آمد و مي گوید: 

بیاید و فریدون بر ضحاك پیروز شود و زمین از دیوان تابع اهریمن  [منجي موعود]همراهي مي كنند... سپس سوشیانس 

تلویزیون ملی یونان ، جیمی استانلوس  8به گزارش شبکه [ 0]    81«ان باشد.پاك شود و شادي و رامش و سرور با ایرانی

پیشگوی معروف یونانی که زلزله بم ، واقعه یازده سپتامبر ، سونامی و دهها واقعه دیگر را از سالها پیش از وقوع به 

( در 1101فوریه  12) 1811بهمن   21در تاریخ » صورت بسیار دقیق پیشگویی کرده بود، دقایقی قبل از مرگ گفت: 

حاصل نشود و این امر مطابق  "بداء"اگر « سرنوشت دنیا را تغییر خواهد داد. 1394ایران پسری به دنیا آمده که در سال 

ده یاد ش "سید حسنی خراساني"تحقق یابد، منجي ایران كه در منابع شیعي از او با عنوان  1394با این پیشگویی در سال 

 سي ساله خواهد بود.، 1394است در سال 

 بپرسید زرتشت بار دگر                   ز هرمز دادار پیروزگر

 سیه جامه را كي نماید شكست         چگونه شود دیو ناپاك پست

 كه اي مرد دیندار انُده مدار      بدو گفت دادار پروردگار         

 پدید آید از چند گونه نشان         ر جهان چو هنگام ایشان شود د                                  

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

  82ستاره فرو بارد از آسمان         نشان آن که چون آید اندر جهان       

 به هنگام گاه چو آید به وقت و      بر آید نشان از خراسان سپاه                                     

 شه نامور سوي ایران زمین            بسي لشگر آرد ز هند و ز چین

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

 بسي كشته گردند مردان نام       به ایران بباشد سه جنگ تمام        

 اُ با نره دیوان پرخاشگر               ه گرشود اهرمن جنگ را چار                                  

 بسي خسته و كشته در كارزار       شود لشگر دیو ناپایدار         

 بیاید پس آن مرد فرخنده نام        كه بهرام خواند ِورا خاص و عام

  جهان را رهاند از آن گمرهان         بگیرد سر تخت و تاج شهان 

 

 

 

                                                           

 هفتم بهمن یشت -81 

 موشکباران شبانه...؟ -82 
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   33بیدّجال در کتاب دانیال ن

ژم دگناه عاصیان به نهایت رسیده باشد، حاکمی کفر کافران و چون من که دانیال هستم رؤیایی در شهر شوش دیدم: » 

قّوت او عظیم خواهد شد لیکن نه از  خواهد برخاست.رو)عبوس( و دانای به احکام ظلمت )سحر سیاه و علوم غریبه( 

در دست مکر و حیله خواهد کرد. مقدسات را نابود کامیاب شده و خواهد نمود و خرابی های عجیب و  34توانایی خودش

خواهد پنداشت. او با امیر امیران جنگ خواهد نمود اما شكست مغرور شده و خود را بزرگ اوست و پیش خواهد رفت و 

 32«دم.خواهد خورد و این در ایام آخر واقع خواهد شد. من كه دانیالم  بعد از این رؤیا  مدتی ضعیف و بیمار ش

 و ویرانی ها برپا خواهد کرد. او کارهای عجیب عظیم انجام می دهد و 36او برخاسته مقّدسان را نجس خواهد داشت» 

زیرا  خواهد آمد تا عده ای سفید و طاهر شوندامتحان حکیمان به او ملحق خواهند شد. او به جهت با فریب بسیاری 

نان عجیب خواهد گفت و کامیاب خواهد شد در هر جهتی که اراده هنوز نیست. او  بر ضد خدا سخ ]ظهور[ زمان معین

و خود را از همه بلندتر خواهد شمرد...  31دشمن خواهد بودفضیلت زنان او به خدای پدران و کند، زیرا مقّدر چنین است. 

خواهد داد و زمین و آنانی را که به او اعتراف کنند ، جالل ایشان را خواهد افزود و ایشان را به اشخاص فراوان تسلط 

، اخباری آنگاه از سوی جنوب مورد حمله قرار گرفته و مردم از شّر او خالصی خواهند یافت غنائم به ایشان خواهد داد. 

از مشرق و شمال به او می رسد. او با خشم عظیم بیرون رفته اشخاص بسیاری را تباه خواهد کرد و به اجل خود خواهد 

 80«رسید.

و سخناني بر ضد حضرت اعلي خواهد گفت و مقدسان را ذلیل خواهد ساخت  32را به زیر خواهد افكند سه پادشاهاو »  

سپس عدالت بر پا خواهد شد و سلطنت را از او گرفته و او را تلف و تباه خواهند نمود.  خواهد كرد.شریعت را تبدیل و 

 18«سلطنت به مقدسان حضرت اعلي داده خواهد شد.

   40حنادجال در مکاشفات یو

 انندهای بره و صدای وحشتناکش مداشت مانند شاخدو شاخ  و دیدم که از زمین بیرون آمد دیگریعجیب  هیوالی» 

.  ..شده كه به كبر و كفر تكلم كند به او دهاني داده ؟و كیست كه بتواند با او جنگ كند كیست مانند او 41.بود اژدها صدای

و به خدا و سكنه آسمان كفر گوید. و به وي قدرتي داده شد تا با مقدسین پس دهان خود را به كفرهاي خدا برگشود 

و ساكنان سرزمین جز عده  43جنگ كند و بر ایشان غلبه یابد و نیروی تسلط به هر قبیله و قوم و زبان بدو عطا شد

و را بپرستند و در اینجاست صبر و ایمان مقدسین. ساكنان سرزمین وادار مي شوند ا مشخصي او را خواهند پرستید.

 هر كس صورت هیوال را نپرستد كشته خواهد شد.معجزات عظیم به عمل آورد و ساكنان سرزمین را گمراه مي سازد. 

                                                           

 حضرت دانیال )ع( یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود که در ایران می زیست. -88 

تمامی توانایی اش  بلکه به رسیدن به جایگاه بلند نیستخود وی به تنهایی قادر  یعنی "نه از توانایی خودش" -81 

   .است منبعث از شیطان
     28-21، آیات 0باب  -82 

      یعنی مقدسان و مقدسات را در نظر مردم خوار و خفیف خواهد نمود.  -81 

اجرای بیش از نود درصد نادرست احکام  آغاز شد و با "یا روسری یا توسری"دشمنی با فضیلت زنان با شعار  -81 

 و اخیراً نیز با پدیده شنیع و جنایتکارانه شرعی که بعضاً مبنای صریح قرآنی نیز ندارد )مانند دیه نابرابر( ادامه یافت

  .به نمایش درآمده است "اسید پاشی"

         88-11، آیات 11باب  -80 

 ی(          سلسله پهلوی )دو پادشاه و یک ولیعهد رسم -81 

 21-20، آیات 8باب  -18 
مشهور بود و مدتی در خوزستان ایران می زیسته است. گروهی از  "تعمید دهنده"یوحنا: حضرت یحیی )ع( که به  -11

 بازماندگان پیروانش هنوز در خوزستان زندگی می کنند.

 یوحنا در اینجا چهره و صدای باطنی و حقیقی ضدمسیح را توصیف می کند. -12 

 فارس و عرب و کرد و ترک و لر و...                -18 
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روی دست راست یا پیشانی  را شمخصوص نشاند تا می کن، برده و آزاد را وادار  ر و غنى، فقی بزرگ و کوچکاو 

او را بر خود   د مگر اینکه عالمت مخصوصمعامله ای کنت آورد یا به دس شغلی دتواننمیو هیچ کس  خود بگذارند.

و اینجا حکمت است ، پس هرکس که فهم دارد عدد هیوال را بشمارد زیرا که عدد آن مرد است و عددش  11...داشته باشد

    12«.است 111

ته آمد و به من خطاب کرد که یکی از هفت فرش» یاد شده است:  "فاحشه"دهم ، از رژیم ضدمسیح به عنوان و در باب هف

بیا تا سرانجام آن فاحشه بزرگ را که بر آبهای بسیار ایستاده به تو نشان دهم که پادشاهان جهان با او زنا کردند و من 

و پیاله ای زرین به دست خود پر از خباثت و نجاست و   11زنی دیدم که از نام های کفر پر بود و بر سرش ده شاخ داشت

 «و آن زن را دیدم مست از خون شهدا و مقدسین... 11نوشته بود: بابل عظیم ؛ مادر فواحش دنیا. بر پیشانی اش

بعد از آن دیدم فرشته ای دیگر از آسمان نازل شد که قدرت عظیم داشت و »   :ضدمسیحو اما درباره سرانجام نظام 

مسکن دیوها و پناهگاه هر روح خبیث گردیده  زمین به جالل او منور شد و ندا داد: منهدم شد، منهدم شد بابل عظیم که

بود. گناهان این شهر به فلک رسیده و خدا ظلم هایش را به یاد آورده است. بدو رد کنید آنچه را که او به دیگران داده و 

یای پس بالد. او را جزا دهید. او را با عذاب و ماتم بسوزانید زیرا می گوید: به مقام ملکه نشسته ام و ماتم هرگز نخواهم دی

زیرا زورآور است خدایی او از مرگ و ماتم و آتش و قحط در یک روز و یک ساعت خواهد آمد و سوخته خواهد شد 

که بر او داوری می کند. آنگاه پادشاهان دنیا که با او زنا کردند ، چون دود سوختنش را ببینند گریه و ماتم خواهند کرد و 

گفت: وای ای شهر عظیم ، ای شهر قدرتمند ، زیرا که بدترین عقوبت در یک ساعت  از خوف عذابش دور ایستاده خواهند

بر تو فرود آمد و تاجران جهان بر او خواهند گریست زیرا سرمایه ایشان در آنجا بود از طال و نقره و جواهر و مروارید 

نسان... پس ای آسمان ، مقدسان ، و کتان و ابریشم و مس و آهن و مرمر و شراب و روغن و گندم و رمه ها و اجساد ا

رسوالن و مؤمنان ، شادی کنید زیرا خدا انتقام شما را از او کشیده است و مانند این شهر دیگر هرگز یافت نخواهد شد 

 10«زیرا تو از اکابر جهان بودی و از جادوگران تو امتها گمراه گشتند و خون تمامی مقدسان و مقتوالن بر عهده توست.

خواهد یافت و مقدسین مؤمنان را  خود خالصي از زندان كه شیطاني» تم نیز از ضدمسیح یا هیوال با عنوان در باب بیس

آتش از » یاد شده است که سرانجام:  «فراهم خواهد آورد  42كرده و ایشان را به جهت جنگ مردم را گمراهو  سر بریده

ر باب نوزدهم ، سرانجاِم هیوال یا پیامبر دروغین و پیروانش د  «جانب خداوند بر سر او و اعوانش ریخته خواهد شد.

او )منجی( ، هیوال یا پیامبر دروغین را همراه با شیطان از جایگاهشان بیرون کشیده و در دریاچه کبریت » بیان می شود: 

 بر روی اجساد بر می خیزند و سپس ضیافت عظیمیکشتار امت پیامبر دروغین مردم و مقدسین به  28گداخته می افکند.

 «کشتگان برپا می گردد.

د بدانی این را نیز بای: » از ظهور دجال چنین می گوید نبی و حزقیال دانیال و تصویرپردازی مسیح بر اساس کلمات پولس

 دپرست ، مغرور و متکبّر خواهنکه در آخرالزمان مسیحی بودن بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا مردم ، خودپرست ، پول

                                                           

رژیم دجال باشد که بر شناسنامه مردم زده می شود و برخی  های نده احتمال می دهد که این مهر ، مهر انتخاباتویسن -11 

 از فعالیت های مردم برای زندگی در گرو این مهر است.

 1-10باب مكاشفات: آیات  -12 

 وی نظامی. اشاره به ده نیر -11 

سرزمین بابل کهن ، مهد سحر و جادو بود و لقب بابل عظیم اینجا اشاره به محور فعالیت دجال و یارانش دارد که  -11 

همانا سحر است که در پیشگویی زرتشت نیز بدان اشاره شد. ارتباط نامشروع با پادشاهان جهان نیز اشاره به بذل منابع 

 ثروت کشور به دولت های بزرگ است.

 باب هجدهم -10 

 بسیج مردم برای هشت سال جنگ جهانگشایانه -11 

منجی بشریت ، خبیث ترین انسان )ضدمسیح( و خبیث ترین جّن )ابلیس( که با همکاری ، فتنه ای بزرگ به بار  -28 

 ن، فصل مشترک و محور اصلی تالقی و همکاری شیاطی وجود ضدمسیح آورده اند را با یکدیگر مجازات می فرماید.

هزار سال چشم انتظار والدت ضدمسیح بوده است تا با پرورش او، یکی از  2ابلیس جن و انس در طول تاریخ است. 

 شیطان است. "شاهکار نهایی"اساسی ترین ضربات را بر دین الهی و بشریت وارد آورد. ضد مسیح 
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]ظهور از روز مسیح  پیشزن ، خشن و متنفّر از خوبی خواهند بود. درباره حوادث رحم، تهمتمردم سنگدل و بی .بود

خواهد  رخ ارتدادی بزرگآمده است؛ اّما بدانید که تا این دو رویداد واقع نشود، آن روز هرگز نخواهد آمد:  نخست، منجی[ 

 21در معبد خدا وداد است با هر چه که مربوط به دین خداست مخالفت کرده که عامل این ارت مرد شریردوم،  21داد.

 یو آنهای کندمی عمل دروغین و عجایب و آیات شیطان ؛ او با قدرتخداست گویی نمایاند کهمی نشیند و خود را چنانمی

 « سازد.می یابند گمراه را نپذیرفتند تا نجات راستین محبت که

 

 یی در خدمت ابلیسهیوال

توصیف شده است که بدني چون پلنگ ، پنجه هایي چون خرس ،  هیوالییهمچنین در كتاب مكاشفات ، ضدمسیح مانند 

 ین هیوالیسري چون اژدها با هفت شاخ و دندانهایي آهنین ، و چند سر دیگر به صورتهاي شیر ، پلنگ و كفتار دارد. ا

باشد. سر اژدها  نمایانگر  "امواج توده هاي انساني"شود كه مي تواند اشاره به مي ظاهر  "دریا"بسیار خشمگین از  روی 

یح ضدمس هرچه گستره جنایاتشخص ضدمسیح و سرهاي شیر و پلنگ و كفتار نمایانگر كارگزاران اصلي او هستند. 

از ضد  .در دلهای آنان()به سبب تأثیرات بیشتر شیطان میان پیروانش افزوده می گردد او وسعت می یابد بر محبوبیت

 "فاحشه"(  و False prophet) "پیامبر دروغین"،  "هیوالی درنده"شفات با سه عنوان مسیح و رژیمش در كتاب مكا

من بزرگترین دش و مظهر ظلم و کفر و نفاق یاد شده است که هر یک نمایانگر صفات اصلی او و رژیمش است. ضدمسیح

 است. خدا و بشریت

                                                           

 بدیهی است که خبر درباره آخرین دین الهی است نه ادیان منسوخ شده. -21 

 ؟!"هللا"تکیه بر کرسی در حسینیه جماران زیر نام مقدس  -22 
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 توده مردم با سحر شیطاني ضدمسیح و فریب

 

 

در ندای او دارد که برای تخریب و تباهی و فساد گوش به  موعود است و ضدمسیح ضدمسیحهمواره همراه شیطان 

ابزار شیطان برای دخل و ،  اوی انسانکالبد  خود را به شیطان فروخته وضدمسیح روح  چه فرمان می دهد. زمین

 .یدسخن می گومستقیماً با مردم آن  شیطان به وسیله ، زبانی است کهاوبوده و زبان تصرف مستقیم در زمین 

هایت نهیچ بشری به اندازه ضدمسیح در وجود ابلیس استحاله نشده و به او قرب نیافته است. وجود ضدمسیح ، تحقق 

 ،حراهکار اصلی شیطان در نابودی دین الهی به دست شخصیت منفور ضدمسیاست. سقوط و شقاوت بشری ممکن 

ا دفاع رسیده ، در این جایگاه ، ب یکه با امداد شیطان به مقام پیشوایی دیناست ، بدین شکل که ضدمسیح  "تبلیغ منفی"

  د.دهو فساد ، آنها را ترویج می  ظاهری از دین آن را تضعیف و با ادعای تقابل ظاهری با کفر و گناه
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درماه هفتم سال » یاد می کند:  "سلطان وحشت"عنوان عروف غربی( از ضدمسیح با میشل نوستراداموس )پیشگوی م

برای افروختن آتش سومین جنگ جهانی درآسیا زاده می  پسر شیطاندرب جهنم باز شود و سومین ضدمسیح یا  1011

اولین و دومین ضد مسیح در نوشته های نوستراداموس به ترتیب به "ناپلئون بناپارت" و "آدولف هیتلر" تعبیر ]گردد. 

و بی مهابا خون اند که هر دو با هدف کشورگشایی و توسعه قلمروی حکمرانی به جنگ های فراوان دست زده شده 

آلوده است با خود ده آفت قوم فرعون را بر زمین آورد. رهبری زورمند که  قتل و زنااو که به  [های بسیاری ریختند.

ی دیدار فرانسه از کوه آپونین خواهد گذشت ، از فراز سیره سالطین مغول را زنده می کند. این کاهن بزرگ مشرقی برا

 او با قبای آبی و با عصای خود جهان را به لرزه در خواهد آورد.آسمان، از برف ها، دریاها و کوهها گذر خواهد کرد 

ماه است. هرکس را که مخالف عقیده او باشد می کشد یا  1سال و  31طول سلطه او  به اروپا وارد می شود. رنگ

ت بزرگترین مایه وحشاو زندانی و تبعید می کند. او و شیاطینش مجال می یابند که بدون محدودیت در زمین جوالن دهند. 

نوستراداموس همچنین اشاره « قدرت او افزایش می یابد تا آن که باالدست قدرتهای شرق قرار می گیرد. است. بشریت

یک کالهک هسته ای هدف حمله قرار می دهد. نوستراداموس شخصیتی  می کند که وی منطقه ای از دریای مدیترانه را با

در قلبگاه آسیا فقر فراوانی بروز خواهد کرد و برای سیاه چرده » را که نظام او را ساقط می کند چنین معرفی می کند: 

ازد که خاطرنشان می س  «فواره خواهد زد. خونو سیاه مویی جوان که در جوشاجوش کنش های اهریمنی است ، 

پیشگوئیهای نوستراداموس که پیش از انتشار ، مغرضانه از سوی غربی ها دستکاری شده است مورد استناد ما نمی باشد 

 و تنها ذکر آن را جالب یافتیم.

 

 با قبای آبی ورود به اروپا

 

 دّجال در روایات

است و به این دلیل دّجال را با این نام  ریشه گرفته "پوشاندن"به معنای  "تَدجیل"دّجال از  به چه معناست؟ "دّجال"

به  گرفته شده که "تَدجیل"این واژه از  -پوشاندا باطل میپوشاند یا این که حق را بخوانند که او با کفرش مردم را میمی

ویی غگگذاری دّجال به این نام از شدت تدجیل و دروبرای فریب است. بنا بر این قول ، دلیل نام "زراندود کردن"معنای 

ریشه این  -و مردم می فریبدباطل را حق جلوه داده و بیان کردن خالف آنچه در دل دارد، دروغ و نیرنگ او با اوست. 

اند که او سراسر گذاری کردهاست و به این دلیل دّجال را به این اسم نام "گروه بزرگ همسفران"به معنای  "َدّجاله"لغت 

ن الدّجال» ، گرفته شده است؛ "سرگین"به معنای  "َدجال"ن واژه از لغت ای -پوشاندیزمین را با هواداران فراوان خود م  م 

. بهترین وجه آن است که گفت «للسرجین  ألنه ینجُس وجه االرض: دجال سطح زمین را به نجاست وجودش می آالید

ظهار مطالبی است که در دل پوشی و اشود: دّجال به معنای بسیار دروغگوست و دروغ او سحر ، فریب ، تهمت ، حق
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 "آنتی کرایست"در زبان های انگلیسی و  فرانسه [ به دجال 220، ص 11تاج العروس، ج  لغت نامهاو وجود ندارد. ]

 است.  "ضد مسیح"گفته مي شود که به معنی 

 ریفته و آنهاچیره دست است و با کارهایش مردم را ففنون سحر و تسخیر جن است که در ناپاک و خونریز دجال مردی 

است.  مظهر دروغ و نفاقو  رأس الکفردجال  می کند.فتنه و آشوب را در مستی و بی خبری قرار داده و دنیا را پر از 

فریبکاری در روایات به طور مکرر به خطر ایمان آوردن مسلمانان به دجال اشاره شده که حاکی از این است که وی 

 او کافری است که در باطن هیچ اعتقادی به خدا و دین نداشته امای گردد. ظاهر م پیشوای مقدساست که در نقش یک 

دجال ادعا می کند که راه او حق است و هر راهی غیر از راه او باطل است ادعای پیشوایی دین خدا را دارد!  در ظاهر

همگین ای سو فتنه او فتنه ترین دشمن دین خداستترین و خطرناكدجال سمبل پیچیدهو مردم را به دنبال خویش می کشد. 

در روایات بر ضرورت پناه بردن به خدا از شّر فتنة دّجال توصیه شده است. از جمله در  و بسیار گمراه کننده است.

، باید که از چهار چیز می که از تشهّد پایانی فارغ شدیدهر یک از شما هنگا»  ی  ، از پیامبر )ص( نقل شده است:روایت

    پیامبر )ص( فرمودند:« : از عذاب جهنّم ، از عذاب قبر ، از فتنه زندگی و مرگ و از شّر مسیح دّجالبه خدا پناه برید

ا و همانا خد تر از فتنه دجال نیست )اَخطر الفِتَن(هیچ فتنه ای در زمین از روزي که خدا ذریه آدم )ع( را آفرید بزرگ» 

پیغمبرم و شما آخرین اّمت مي باشید ،  حذر داشت و من آخرینپیغمبري مبعوث نفرمود جز آن که امتش را از دجال بر 

اگر من باشم او را به حجت الزام نمایم و اگر شما باشید جهد کنید تا  بنابر این او ناگزیر از میان شما خروج خواهد كرد.

د و بعد از دعوى او را به حجت الزام سازید. هنگام خروج ، لشگر خود را از چپ و راست بفرستد و دعوى نبوت کن

نبوت دعوى خدایى کند و در میان دو چشم او نوشته باشند که هو آیس من رحمت هللّا )یعنى او نومید است از رحمت 

گر مبیشتر خلق متابعت او کنند و  بسیار باشد سحربا وى ببیند آب دهن بر روى او اندازد و خداى( و هر مؤمن که او را 

و با وى بهشتى و دوزخى باشد و هر مؤمنى که به دوزخ او گرفتار شود باید آن نگه دارد کسی که خداى تعالى او را از 

که فواتح بخواند که آتش در او اثر نکند و مدت ملک او چهل روز باشد و بعضى از آن روزها مقابل چند سال باشد و 

 به قدر روزى و برخى دیگر مقابل بعضى دیگر کمتر از سال و برخى مقدار چند ماه و برخى دیگر برابر هفته و بعضى

 ها و دیدگان مردملسحر عبارتست از تّصرف در د« به مقدار گرفتن آتش باشد در چوب خشک. و روز آخرشساعتى 

که معموالً با کمک شیاطین خبیث جن صورت می  برای وادار کردن آنان به پیروي از ساحر و ارضای مطامع نفسانی او

" می گویند که در علم هیپنوتیزم" یا "به خواب مصنوعی فرو بردنر اصطالح امروز "سحر را د. گیرد)سحر سیاه(

می باید در مبادرت به انجام زشت  براي بهره گیري از امداد شیاطینساحر روانشناسی کاربرد دارد. در سحر سیاه ، 

یا پنهان اهانت كند )مانند قرار ترین و ظالمانه ترین اعمال و جنایات درنگ نکرده و به مقدسات الهي به صورت آشكار 

حکم ساحر در دادن متون مقدس در مکان های ناپاک یا نشستن بر روی آنها( و نیز باید همواره با حال جنابت باشد. 

رجالی از انس)انسان(که به رجالی از جّن پناه می » ساحران از مصادیق آیه شریفه اند که مي فرماید:، اعدام است. اسالم

   «نان جز بر طغیانشان نمی افزودند.بردند، و آ

و چشم چپ وي گویي چون ستاره اي است. در   28فربه است. چشم راستش کور دجال مردي» پیامبر)ص( فرمودند: 

کسي ادعاي او  خروج كرده و ادعا مي کند که پروردگار است. 21به خدا و به رسول خدا. میان دو چشمش نوشته: کافر

او را بهشت و آتش باشد. گوید:  باشد. شود ، مگر کسي که خدایش بازداشته و حفظ فرموده را نشنود جز آنکه پیرو او

]یوم الخالص: ص « امتناع کند او را وارد آتش مي کنم. این بهشت من است براي کسي که مرا سجده کند ، و هر کس

111 ] 

   [ 288عقد الدرر: ص  -أحمد بن حنبل ]مسند « خروج نماید. ضعیف شدن دینبه هنگام   دجال»  پیامبر)ص( فرمودند:

)اصفهان( که شهري از شهرهاي خسروان ایراني روستاهاي اصبهان مشرق از دهي بنام یهودیه، که از  او )دجال( از» 

نقل شده است ، آن حضرت در پاسخ [  در روایتی که از امیر مؤمنان)ع( 282]الزام الناصب: ص « است خروج مي كند.

بدبخت کسی است که او را »...فرمایند: های دّجال پرسیده بود ، میکه از آن حضرت درباره ویژگی "نباته اصبغ بن"

                                                           

به طوري كه خواهیم دید برخي از عالئم دجال چون یك چشمي بودن وي در توصیف چهره باطني اوست ، یکی از  -28 

 به خدا و به رسول خدا.  نوشته: کافر دو چشمششواهد این ادعا این که در انتهای همین روایت آمده است: در میان 

 خداوند این نقش کفر را بر مؤمنان آشکار ساخته و بر اشقیاء می پوشاند. -21 
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ای ن اصبهان گویند. از قریهاو از شهری خروج کند که به آتکذیب نماید.  تصدیق کند و نیک بخت کسی است که او را

د درخشآنچنان می دیگرش که بر پیشانی اوست چشم راستش ممسوح )نابینا( است و چشم 22شناسند.می هودیهی را آنکه 

 و "کافر"میان دو چشمش نوشته شده است:  ای است که با خون در آمیخته وکه گویی ستاره سحری است و در آن علقه

كند و در مقابلش كوهی از دود رود ، آفتاب با او حركت میدریاها فرو می خواند و درسوادی آن را میهر باسواد و بی

كه  در حالی كه بر حمار سپیدی 21كوه سفیدی است كه مردم آن را طعام پندارند. در قحطی شدیدی و پشت سرشاست 

و بر آبی  21در نوردیده شود كند و زمین منزل به منزل زیر پایشفاصله هر گامش یك میل است، سوار شده خروج می

، شنوندنس و شیاطین در شرق و غرب عالم آن را میو ا نگذرد جز آنكه تا روز قیامت فرو رود و با صدای بلندی که جن

گیری کرد و راه نمود.  من آیید، من کسی هستم که آفرید و هماهنگی بخشید و اندازه  ای اولیاي من، به نزد» گوید: می

در خورد و غذا می  گوید. او یک چشمی است کهدر حالی که آن دشمن خدا دروغ می« پروردگار واالی شما هستم!  من

الّدین و تمام ]کمال« رود و زوالی نداردراه نمی  خورد ورود و پروردگار شما یک چشم نیست و غذا نمیبازارها راه می

آگاه باشید که بیشتر پیروانش آن »  [  از امیر مؤمنان )ع( همچنین نقل شده است كه درباره دجال فرمودند:2النّعمه: ج

شام بر عقبه اى که  هاي( سبز رنگ هستند. خداوند عّز و جّل او را در)جامهروز اوالد زنا و اصحاب طیلسان هاي 

خواند، سه ساعت از روز جمعه به معروف به عقبه افیق است به دست کسي که عیسي بن مریم )ع( پشت سرش نماز مي

 [   111، ص 22بحاراالنوار: ج «]20رساندهالکت مي

در این سالها ، راستگویان  قائم سال های پر خدعه و نیرنگی در پیش است.قبل از قیام » امیر مؤمنان )ع( فرمودند:  

دروغگو شمرده شده و دروغگویان راستگو شناخته می شوند. ماحل تقرب پیدا می کند و رویبضه در سخن گفتن پیشقدم 

منظور از »...راوی می گوید: عرض کردم ماحل و رویبضه به چه کسانی گفته می شود؟ حضرت فرمودند: «  می گردد.

در این روایت رویبضه معنی نشده «  ماحل آدم مکاری است که به وسیله مکر زیاد، مردم را به خود متوجه می کند.

ر و بی مرد حقیرویبضه الرجُل التّافِهُ ینطُق فی امر العاّمه؛ » ص( می فرمایند: است اما در جای دیگر به مناسبتی پیامبر)

]غیبت « گی، در امور عاّمه مردم دخالت می کند و به جای آنها اظهار نظر می نماید.شخصیتی که علیرغم عدم شایست

 یباك دجال» می فرمایند:  ی دجالخوارقساوت قلب و عطش خونع( درباره حضرت امیر مؤمنان)[  210نعمانی: ص

وح وي هنگامی كه پروردگار دجال ادعای خدایی دارد. بنا بر روایات ، ر  .«را سر ببرد تمامي مردم روي زمینکه  ندارد

پاسخ « ألسُت بَِربّكم؛ آیا من پروردگار شما نیستم؟» ارواح را مورد خطاب قرار داده و از آنها سؤال فرموده كه:  عالم ،

روح دجال در سلسله « خودم!»   یعني: « أنَأ» پاسخ داده: « من ربّك؛ پروردگار تو كیست؟» منفي داده  و در پاسخ سؤال 

هتک ستور کند. از قزوین وارد » امام صادق)ع( درباره دجال مي فرمایند:   واح دارای پست ترین درجه است.مراتب ار

، هر که در برابرش بایستد او را بکشد. هر که متابعت او کند کافر شود. هرکه از او کناره گیرد فقیر شود. بشتابند  21شود

در « است. 60نام او نام پیامبری از پیامبران 18ف خود پر کند.مردم به اطاعت او از کافر و مؤمن. کوهها را از خو

هرکس از آن زندیق فرار »...امیرالمؤمنین )ع( درباره زندیقی که از قزوین وارد می شود آمده است: روایتی مشابه از 

فقیر گردد و  کند ، او را به چنگ آورد و هر کس با او جنگ کند او را به قتل رساند و هر کس از وی کناره گیری کند

                                                           

شاهنشاه قباد اول اصفهان را به دو بخش گی )جی( و » آمده است:  10( صفحه تاریخچه خمیندر کتاب نامه کمره ) -22 

و دیگری  "جی"وده یکی برای اصفهان دو شهر ب »همان کتاب:  28و در صفحه «  تیمره )کمره یا خمین( تقسیم کرد.

 رژیمباید خاطرنشان ساخت که   «... و روستای تیمری )کمره یا خمین( در بخش یهودیه واقع شده است."یهودیه"

جمهوری اسالمی برای خنثی سازی این رسوایی ، شهر خمین را از استان اصفهان جدا کرده و در استاني جداگانه به نام 

 .استان مركزي قرار داده است

 به قحط معنویت و دین. باشداشاره می تواند  -21 

 یعنی اسباب رسیدن به هدفش )که حاکمیت است( برای او مهیا می گردد. -21 

ني كه آسیب امی تواند اشاره به امر رجعت باشد كه در زمان ظهور صورت مي گیرد و امام زمان)ع( كفار و منافق -20 

 وي به اذن الهي زنده مي گردانند.جدی به دین وارد نموده اند را جهت مجازات دنی

 تهران که از فراز قزوین می گذرد...؟!                    -با پرواز پاریس -21 

 سلطان وحشت -18 

 روح هللا؟! -11 
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هر کس از او متابعت نماید کافر گردد تا آنجا که مردم دو گروه خواهند گردید: گروهی به سبب از دست رفتن دین خود 

          چنان که در وصف او سروده اند: 12«می گریند و گروهی دیگر برای از دست رفتن دنیای خود

 پدید آید                  دین و دنیای خلق بربایدکافری ظالمی                                     

و او خروج نمی مردم آرزوی خروج او را داشته باشند دجال خروج نمی کند مگر این که » حذیفه یمانی نقل کرده است: 

خواهان کند مگر زمانی که خروج او بر مردم همانند نوشیدن آب سرد در یک روز گرم گوارا باشد و این گونه مردم 

و به درستی که در میان شما امت اسالم چهار فتنه خواهد بود: اول فتنه رقطا )آشوب ها و  63شده باشنددجال و تشنه او 

، سوم و چهارم فتنه های فالن و فالن که فتنه چهارم ادامه خواهد داشت تا شما را تسلیم  انقالب ها( ، دوم فتنه تاریک

سپس به شما خبر می رسد که دجال به همراه یهودیان اصفهان »...نقل نمود:  حذیفه همچنین از رسول خدا«  دجال نماید.

 «خروج کرده اند. یکی از چشم های او خون آلود است و چشم دیگرش همانند آن است که اصالً خلق نشده است.

؛ «است چشم راست دجال کور» برخي از عالمات دجال در روایات ، صورت باطني و ملكوتي وي را توصیف مي كند: 

م او چش»      ؛  بیان سخنان ناسزا در باب دین از سوي او.«چشم چپش در میان پیشانی است» اشاره به بی دینی اوست. 

 28بر خری سوار است و هر گام خرش » ؛ اشاره است به صفت خونخواری او. «خون آلود یا به رنگ کبود می باشد

پشگل خرش به صورت » کنایه است از سخن توخالی و دروغ. ؛ «از هر موی خرش طبلی آویزان است»  11«میل است

در روایت «  نقل ونبات است )وعده های دروغ( و مردم چون آن را بردارند و بخورند متوجه می شوند که پشگل است!

 ورد.آاست به شدت فسادی که به بار می  که اشاره« نجاست خرش میان دو کوه را پر می کند!» دیگر است که: 

در روز اول خروج » ن عمر از امام صادق )ع( و ایشان از پدران بزرگوارش تا امیرالمؤمنین )ع( نقل کرده که: مفضل ب

 و زنان و شاربان خمر و آوازخوانان و اصحاب لهو و لعب به او می پیوندند. 62دجال ، هفتاد هزار از یهود و اعراب

همراه او هستند... و یاران او در استفاده از خمور سرکش ابلیس و شیاطین دور او گرد آیند و ساحران جنّی و انسی 

قائم »   امیرالمؤمنین )ع( به عمر بن سعد فرمودند:  11.«)مسکرات( و ارتکاب فسوق  و انواع جنایات افراط می کنند

ر ب قیام نمی کند تا این که چشم دنیا شکافته شود و سرخی در آسمان پدید آید و آن اشک های حامالن عرش است که

آنها مردم را دعوت به پیروی از فرزند  مردم روی زمین می گریند. تا آنگاه که قومی پیدا شوند بی بهره از مواهب الهی.

من ]مهدی[ می کنند در حالی که خود از او بیزارند. آنها مردمی پست نهاد و بی نصیب از رحمت حق می باشند. بر 

 [در حومه کوفه است ]نجفیزند و پادشاهان را نابود کنند. در خارج کوفه اشرار تسلط دارند و میان ستمگران فتنه انگ

جنبش خود را آشکار می کنند. رهبر آنها مردی سیاه دل و روسیاه ، بی دین ، از نظر حق افتاده ، دارای عیوب بسیار 

هاردهم كتاب منتهي اآلمال در باب چ   11...«و لئیم و پرخور است که از مادران زناکار و بدترین نسل ها به وجود آمده

و به اول خروج دجال است و آن ملعون ادعای الوهیت نماید »  در عالئم ظهور حضرت صاحب االمر)ع( آمده است:

و از اخبار ظاهر شود که یک چشم او مالیده و ممسوح است  واقع خواهد شد  خونریزی و فتنه در عالموجود نحس او 

و   10است اقع شده و مانند ستاره می درخشد و پارچه خونی در میان چشم او واقعمیان پیشانی او و و چشم چپ او در

او کوهی سیاه است که به  بسیار بزرگ و تنومند و شکل عجیب و هیئت غریب و بسیار ماهر در سحر است و در پیش

آورد که آبهای  است که از سحر به نظر مردم می نظر مردم می آورد که کوه نان است و در پشت سر او کوه سفیدی

                                                           

 بحاراالنوار ، تاریخ الحجه -12 

 مردم هنگام ورود خمینی به ایران!  عجیب شور و اشتیاق  -18 

 در استحمار دیگران باشد. دجالهنر  احتماالً مقصود از حمار دجال ، -11 

 بود( اطالق گردیده است. "جهل"کلمه اعراب در قرآن و حدیث به بادیه نشینان )که صفت بارز ایشان  -12 

و بسا نابکاری ها از غالمبارگی و زن بارگی و هوی پرستی و اعمال نکوهیده  »یادآور گفته اهورامزداست که:  -11 

 «بسیار کنند.
 22وار ، تاریخ الحجه ، باب بحاراالن -11 

 هاي خونین اجساد در خون غلتیده از قربانیانش باشد.اشاره به لباس ی تواندپارچه خون م -10 
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شیاطین و َمَردۀ ایشان از ظالمین و منافقین و سحره و  "ربکم االعلی  اولیائی انأ"کند د میو فریا 11صاف جاری است

و آالت لهو و   و به جمیع نغمات و شیاطین اطراف او را گرفته و اوالد زنا بر سر او اجتماع نمایند  رهفَ و کَ  11نههَ و کَ 

قلوب تابعین او را مشغول به آن که   مار و دف و انواع سازها و بربطها مشغول می شوندلعب و تغنی از عود و مز

از زنان و مردان چنان جلوه درآورند که همه ایشان را به رقص  نغمات و الحان می نمایند و در انظار ضعفاء العقول

  گویا که خلق همه در سکرا را بشنوند که آن نغمات و الحان و صداهای دلربروند سر او می  همه خلق از عقبو آورند 

فرمودند: هر مؤمنی که دجال را ببیند آب دهان   که پیامبر خدا)ص(و در روایت ابوامامه است آن 10باشندو مستی می

چون آن ملعون حمد را بخواند به جهت دفع سحر آن ملعون که در او اثر نکند.   خود را بر روی او افكند و سوره مبارکه

باالخره آن ملعون به   میان او و لشگر قائم علیه السالم جنگ واقع شود. عالم را پر از فتنه و آشوب نماید و دظاهر شو

 الموحدین:  ]کفایه«  11علیه السالم کشته شود دست مبارک حضرت حجت الهی علیه السالم یا به دست عیسی بن مریم

باید منتهي اآلمال؛ شیخ عباس قمي)ره([  أخذ شده از کتاب محدث جلیل القدر آقا سید اسماعیل عقیلی نوری)ره(  فقیه

 کتاب منتهی اآلمال حذف گردیده است! ی از چاپ های پس از انقالب  رخمطلب از ب خاطرنشان ساخت که این

ص( به پیامبر ) سفیاني مي جنگد در حدیث ذیل اشاره شده است: لشگر دجال و سپس لشگر به لشگر حضرت قائم كه با 

الم نگاه كرد و گریس  ت و فرمود: امام حس   ما اهل بیتی هس  تیم که خداوند نه دنیا، بلكه آخرت » ن و امام حس  ین علیهماالس  ّ

که  تا زمانيرا برایمان برگزیده. به درس    تي كه اهل بیت من پس از من گرفتار س    ختی و آوارگی و گرفتاری مي گردند 

را طلب مي كنند اما به آنها داده نمی شییود ، پس می جنگند و  گروهی با پرچم های سیییاه از مشییرق قیام كنند. آنها حق

پیروز می شوند و هر چه بخواهند به آنها اعطا می شود ولی آنها  نمي پذیرند تا این که حکومت را به دست مردی از 

پس هر که زمان  اهل بیت من بسپارند که دنیا را از عدل و داد پر خواهد کرد بعد از آن که پر از ظلم و جور شده باشد.

و در روایت دیگر: « ایش     ان را دریابد ، به س     وی آنان ش     تاب كند گر چه با دس     ت و زانو بر روی برف و یخ بخزد.

هنگامی که پرچم های س  یاه از خراس  ان به راه افتاد به س  ویش بش  تابید ولو با س  ینه خیز رفتن بر روی برفها باش  د ، که »

آنها حق را مطالبه می کنند ولی به آنها داده نمی شود ، نبرد می کنند و پیروز می اهل حق هستند ،   صاحبان آن پرچم ها

ش   وند و آنچه می خواس   تند به آنها داده می ش   ود ولی آنها دیگر نمی پذیرند. گویی با چش   م خود می بینم که س   الح ها را 

باش که آنها یاران مهدی اند و زمینه سلطنت  کنند. آگاه  حمایل کرده اند و پیش می تازند تا پرچم ها را به مهدی)ع( تسلیم

هنگامی که پرچم های سیییاه را مشییاهده کردید که از جهانی او را فراهم می س  ازند. دلهای آنها چون قطعات آهن اس  ت. 

وایات مش  ابه ، در ر 18«سییوی مشییرق به حرکت درآمده ، فارسیییان را گرامی بدارید که دولت ما در میان آنها می باشیید.

خوانده شده اند. در روایات دیگر به قیام این لشگر از سرزمین خراسان اشاره گردیده است که  "شهید"این قیام کشتگان 

مؤید پیشگویی زرتشت است. باید خاطرنشان ساخت که قیام سید حسنی از خراسان اندکی پس از خروج سفیانی در شام 

 خواهد بود.

ماست. هنگامی که بر دنیا هرج و مرج حاکم گردد و آشوب ها رخ دهد مهدی این امت از » پیامبر خاتم )ص( فرمودند: 

و راه ها بسیییته شیییود و مردم یکدیگر را غارت کنند و نه بزرگی بر کوچک رحم کند و نه کوچکی احترام بزرگ را نگه 

                                                           

 مردم را با شعار نان و آب می فریبد! توده -11 

 کاهنان -18 
ی پشیمان هستند م برخی از افراد غیر مذهبی که در تظاهرات به نفع خمینی شرکت فعال داشته و اکنون از عمل خود -11

گویند: اکنون که به گذشته می نگریم نمی فهمیم که این چه کشش و نیرویی بود که ما را وادار می کرد که با میل به 

 بود! "شیطان" ایران انقالب بانی جانفشانی به تجمعات بپیوندیم!

، اما کشته شدن دجال به دست جنگ لشگر قائم به رهبری سید خراسانی با نظام دجال و وارثان وی خواهد بود  -12

 دجال صورت می گیرد ، چنان که در این باره سروده اند: "رجعتِ "حضرت مسیح یا حضرت ولّی عصر در 

 سوی مشرق زمین طلوع کند            گـور دجـال زار می بینـم                                

 غیبت شیخ طوسی  -18 
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را بگشییاید اسییت و او دژهای گمراهی و دلهای مهر شییده  برانگیزد که نهمین فرزند حسیییندارد ، خدای تعالی مهدی را 

و زمین را از عدل پر سیییییازد دین را در آخرالزمان پایدار کند چنانکه من در اول زمان اسیییییاس آن را پایدار سیییییاختم و 

خاطرنش  ان می س  ازد که اعتقاد به مهدویت خاص تش  یع نیس  ت و اعتقاد  14«همانگونه که از ظلم و جور پر شییده باشیید.

خلقت  ،در به کمال رسانیدن انسان را به ثمر نشاندش های انبیاء و اوصیاء تمامی ادیان الهی است. اگر کسی نباشد که تال

 بشر و بعثت انبیاء امری عبث بوده و البته این نسبت از خداوند متعال به دور است.

در منابع ش     یعه اخباری از امامان درباره آیا نظام جمهوری اسیییییالمی دوره دوم سیییییلطنت دودمان بنی عباس اسیییییت؟  

ظهور مجدد حکومت عباس  یان وجود داش  ته و ش  واهد و قرائن داللت بر این دارد که حکومت جمهوری  حکومت دجال و

اس   المی مص   داق آن اس   ت. عباس   یان از بنی هاش   م و از نس   ل عباس عموی پیامبر )ص( بودند که در دوره امامت امام 

معص  وم( به بس  یج مردم   18پیامبر ) ص  ادق )ع( با بهره برداری از خویش  اوندی با پیامبر و تحت عنوان یاری اهل بیت

پرداخته و حکومت بنی امیه را س     اقط کردند. آنها پس از دس     ت یابی به قدرت ، خود ادعای جانش     ینی پیامبر )ص( را 

کردند و چون وارثان به حق آن حض   رت )امامان ش   یعه( که پس   رعموهایش   ان بودند را تهدیدی برای حکومت خود می 

ه و آنها را با تبعید و حبس و حصر آزرده و سپس یک یک آنان را تا امام حسن عسکری )ع( دانستند بر آنان سخت گرفت

به شهادت رساندند. آنها که از بنی هاشم بوده و دعوی محبت اهل بیت رسول را داشتند پس از رسیدن به قدرت ، ناصبی 

تند شیعه بمانند می باید مطابق وعده ای و پیرو مذهب ابوبکر و عمر شده و به نشر آن همت گماشتند زیرا اگر می خواس

که به مردم داده بودند قدرت و خالفت را به آل علی )ع( تحویل می دادند. نقل اس     ت که روزی در جمعی که حض     رت 

وای بر فرزندان من ، از » علی )ع( و عباس حض     ور داش     تند ، پیامبر )ص( غمگینانه به عباس عموی خود فرمودند: 

یا رس   ول هللا، اگر ص   الح می دانید دیگر با زنان همبس   تر  »پس عباس گفت: « تو به ایش   ان رس   د. آنچه که از فرزندان

شوم سخ دادند: « ن ست.» و پیامبر پا شده ا شود ،  عباس عموی پیامبر )ص( تا بیست سال پس از بعثت ]«  آنچه که باید ب

حکومت سییییران [  درآمد اسررررررد آورد. به آن حضررررررت ایمان نیاورده بود و هنکامی که در یکی از جنکها به اسرررررارت

معصییییوم برای  04جمهوری اسییییالمی از لحاظ منسییییوب داشییییتن خود به خاندان پیامبر )ص( و سییییوء اسییییتفاده از نام 

مشروعیت بخشیدن به حکومتشان ، شباهت فراوانی به حکومت آل عباس دارد. تکلیف نژاد روح ا... خمینی که معلوم 

تنها شگرد او در استفاده ابزاری از مقدسات به شگرد عباسیان تشبیه شده است و یا  است اما در مورد خامنه ای ، یا

حض  رت اباالحس  ن موس  ی بن جعفر )ع( درباره  واقعاً نسییبش هم علیرغم ادعای حسییینی بودن ، به عباسیییان می رسیید.

نند به طوری که زمین از اگر اهل آسییییییمان و زمین علیه بنی عباس قیام ک» پایداری دولت دوم بنی عباس می فرمایند: 

ست...  سفیانی خروج نکرده بی اثر ا سیراب گردد ، مادام که  رار قبر پایه حیله و نیرنگ دولت بنی عباس که خونشان 

از میان می رود تا جایی که اثری از آن باقی نخواهد ماند )دولت اول( و آنگاه دوباره تجدید می گردد گرفته اسیییییییت 

امام باقر )ع( با اشاره به این که بنی العباس دارای   12«ی هیچ آسیبی به آن نرسیده است)دولت دوم( به طوری که گوی

شت که در آن افراد دور را به » دو رایت )پرچم( خواهند بود می فرمایند:  سلطنت دور و درازی خواهند دا اوالد عباس 

و خیری در آن نیسییت. هنگامی رسییاسییت حکومت آنها بر مردم طاقت فخود نزدیک و نزدیکان را از خود دور می کنند. 

که از انتقام الهی و کیفر او احسیییاس ایمنی کنند ، ناگهان دچار سیییرنوشیییتی شیییوند که یک تن از بزرگان آنها نباشییید تا 

َذت  االرُض »  پراکندگی شییییان را جمع کرده و به ناله هایشییییان گوش فرا دهد. این اسییییت معنی آیه شییییریفه  حتی اذا اُخ 

حکومت آنها بر مردم س    خت طاقت فرس    اس    ت از آنچه از : »...آمده اس    ت در خبر محمد بن حنفیه  «یَّنَتُزخُرف ها و از

فزعات که چون ابرهای پر رعد بر مردم تجلی کند. پس هنگامی که احس      اس اطمینان و ایمنی کردند و گمان بردند که 

زگار آنها بر آورند که یک نفر نماند که آنها را فرمانروایی شان را زوالی نیست ، ناگهان با یک صیحه چنان دمار از رو

صدا زند و جمعیتی باقی نخواهد ماند که دور آنها گرد آیند چنان که خداوند در قرآن به آنها مثل زده است: حتی اذا اُِخَذِت 

شد و اهل آن پند ؛االرُض ُزخُرفِها و ازیَّنَت سته  ستنی های( زمین پیرایه برگرفت و آرا شتندهنگامی که )ر در که خود قا ا

سد و چنان از بیخ و بنش بر کنیبر آن همه بوده اند شب هنگام یا به روز در ر شته ، فرمان ما  م که گویی دیروز وجود ندا

خداوند ریشه این نظام به ظاهر مستحکم ]که بر جهل توده مردم استوار است[ را بر این اساس ،   (21یونس: ) «است

بنا بر  .به طوری که گویی دیروز نبوده اسییییییت ت آنان را از ایران محو خواهد فرمودآثار حکومیک شییییییبه درآورده و 
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َن »  س   وره انعام که می فرماید: 111فرموده معص   ومین ، مص   داق آیه  َن اْلَخوْف َواْلُجوع  َو نَْقصِّ م  ْيءِّ م  َولَنَْبلَُونَُّكْم ب شیییَ

ر  الصییَّ  األََمَوال  َواألنفُس  َوالثََّمَرات  وَ  اب ر یَن ؛ به تحقیق که شییما را می آزماییم با مقداری ترس و گرسیینگی و نقصییان بَشیی 

 امام باقر )ع( ش    یعیاِن تحت ظلم دولت دوم بنی عباس می باش    ند.  «اموال و جانها و ثمرات و بشییییارت ده صییییابران را

 ،ختالف کش   یدکارش   ان به ا عباس( حتماً س   لطنت خواهند نمود. وقتی س   لطنت نمودند وبنی فالن ) »فرمودند:   چنینهم

شرق و دیگری از مغرب  مانند  سفیانی یکی از م سانی و  ست خواهد رفت ، تا آنگاه که خرا شان از د شده و دولت پراکنده 

اس  بانی که مس  ابقه می دهند تالش می کنند زودتر وارد کوفه ش  وند. و نابودی بنی فالن به دس  ت آنها )لش  گر خراس  انی( 

مادام که بنی عباس بر اریکه سییییییلطنت تکیه زده اند » و هم فرمودند: « نها باقی نخواهد ماندخواهد بود و یک تن از آ

ست آنها فرار کند او را »... ابن عباس درباره آنها می گوید:     16«امت محمد )ص( فرج و آسایش ندارند سی که از د ک

ه الشان رود او را به فتنه می افکنند. کسی کخواهند گرفت و کسی که متحصن شود او را پیاده می کنند و کسی که به دنب

با آنها مخالفت نماید او را به فقر می افکنند و کس     ی که بر آنها نفرین کند مانند آن اس     ت که تیری در راه خداوند افکنده 

شد. شمارند:  11«با صامت برخی از عالئم ظهور را چنین بر می  صادق )ع( در روایت محمد بن   عباسیهالکت » امام 

درباره پایان کار بنی عباس اش  اره دیگری نیز در  10«آمدن س  فیانی و قتل نفس زکیه و خس  ف بیداء و ص  یحه آس  مانیو 

تاب مالحم و فتن وجود دارد:  مام ص       ادق)ع( در  12«برای بنی العباس در زوراء ، قیامتی برپا خواهد گردید.»...ک ا

ی کوه س   یاهی وجود دارد که در دامنه آن ش   هری س   اخته در نزدیكی ر» روایتي ، زوراء را چنین معرفي مي فرمایند: 

در روایات همچنین به وقوع هرج و مرج ش  دید و قحط و قتل و غارت گس  ترده   «ش  ود به نام طهران و آن زوراء اس  ت.

ان بنی لش  گریکه احتماالً مقارن اس  ت با وقوع جنگ داخلی در ایران بین لش  گر س  ید خراس  انی و  در زوراء اش  اره ش  ده

با توجه به آش      فتگی اجتماعی و زوال اخالق و معنویت ناش      ی از ])نیروهای وفادار به جمهوری اس      المی(.  اسالعب

حکومت دجال ، می توان پیش بینی کرد که در ص      ورت بروز هرج و مرج ، فاجعه ای در انتظار مردم تهران اس      ت 

با توجه به ش   یوع « جأ و پناهی نداش   ته باش   ند.مردم را بالی عظیم پیش آید که هیچ مل» چنان که درباره آن وارد ش   ده: 

و این که مردم در پی آس   یب رس   انی به یکدیگر و باال رفتن به قیمت پای بر س   ر ان بزرگ در پایتخت دجال عجیب گناه

در برخی از روایات ، از حکومت دوم بنی عباس با عنوان [  له دور از انتظار نمی باشد.أ، این مسدیگران نهادن هستند 

مقدر اسییت که پیش از .( بر اس  اس روایات ، اس  ت "ض  حاک"یز یاد ش  ده اس  ت )مرداس نام پدر مت بنی مرداس نحکو

ظهور امام مهدی )ع( ، دو سیییلطنت اموی و عباسیییی که یازده امام شییییعه را به قتل رسیییانده اند مجدداً احیا شیییده و بر 

س  لطنت اموی در س  وریه نیز توس  ط فردی از نس  ل احیای . و فسییاد و تبهکاری را به نهایت رسییانند سییریر قدرت باشییند

 یاد شده است صورت خواهد گرفت و خروج او یکی از عالئم حتمی ظهور "سفیانی" لقبر روایات از او با امویان که د

بدون »  در روایت اس  ت که  که به فاص  له اندکی پیش از ظهور س  ید خراس  انی در ایران رخ خواهد داد.اس  ت  امام زمان

فاختلف األحزاب من بینهم فویٌل للّذین کفروا من »]در تأویل آیه « نی ، قائم )ع( هرگز قیام نخواهد نمود.خروج س      فیا

مشهد یوٍم عظیٍم؛ احزاب با هم بر سرآنچه در میانشان بود اختالف کردند پس واي بر آنان که کفر ورزیدند از حضور در 

ص   ادیق آن ، اختالف س   فیانی با دو تن از دیگر مدعیان قدرت ( از امامان نقل اس   ت که از م81مریم:  «)آن روز بزرگ

 وای بر دو گروه از امتم » : پیامبر )ص( فرمودند در شام است که سفیانی بر آنها غلبه کرده و آنها را از بین می برد.[  

مایان عباسییی و سییید خراسییانی ابتدا با شیییعه ن 08«؛ شیییعه بنی امیه و شیییعه بنی عباس و پرچم گمراهی که با آنهاسییت.

از بنی عباس دو پرچم افراشته می گردد ؛ یکی از آنها ابتدایش پیروزی »    سپس با شیعه ستیزان اموی خواهد جنگید.

و پرچم دیگر ابتدایش ]بر بنی امیه[ و انتهایش وزر و وبال خواهد بود. آن را یاری نکنید و خدای یاری ش      ان نفرماید. 

   01«آن را یاری نکنید و خدای یاری شان نفرماید.هد بود. وزر و وبال و انتهایش کفر خوا
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 مسیح دجال

شیخ محمود الغرباوي ، نشر دارالکتاب العربی ، قاهره )منبع اهل  "،خالصه المقال في المسیح الدجال"ه از كتاب: اخذ شد 

اشارات مختصري به دجال  سنت(. روایات مربوط به دجال بیشتر در منابع اهل تسنن نقل شده است و امامان شیعه تنها

داشته اند، زیرا مقدر بوده است كه این فتنه تلخ و آزمایش بزرگ در میان اهل مذهب تامه )تشیع( رخ داده و مؤمن را از 

بی اعتقاد که کسوت روحانیت را به عنوان شغل و منبع کسب درآمد برگزیدند  و علماي حقیقي را از عالم نمایانمنافق 

توجه داشت که برخی از روایات اهل تسنن در باب دجال به سبب ورود جعلیات اهل کتاب به این منابع  بایدمتمایز سازد. 

 ، صحیح و قابل اعتماد و استناد نیستند ، اما در کتاب فوق احادیثی  گرد آمده است که با روایات تشیع سازگاری دارد.

 ]توضیحات داخل کروشه ها )غیر از منابع( از مترجم است.[

[  212]المهدي المنتظر: منصور عبدالحكیم، ص« فإذا كان رأس المائه خرج الّدجال »؛  31ظهور می کندرأس قرن ل در دجا

عظیم دجال مردي [  21]فتنه مسیح دجال: سیف صالح الدین، ص از آیات مقارن ظهور او ، ظهور ستاره دنباله دار است

 سر و  ]في لفظ الطبراني[ «كأن رأسه أغصان شجره»؛ داردپیشاني پهن و سر بزرگی چون شاخه درخت است و الجثه 

ابن ابي شیبه و َروي « ]كأن رأسه أصله و هي الحیه العظیمه»؛ صورت او به سر و صورت ماري بزرگ شباهت دارد

مسیح ما الأ»الطبراني في الكبیر عن النّبي)ص([  ابن ابي شیبه و طبراني در كبیر از رسول خدا)ص( روایت كرده اند كه: 

خیم دست هایی ضاست. بیني پهن و خمیده مسیح ضاللت داراي ؛ «الضالله... و فیه أجلي الجبهه عریض المنخر فیه اندفاء

]احمد و  است پوستی بسیار سفیددارای [  12، ص18]فتح الباري: ج یک دستش اندكي از دیگری درازتر است دارد.

]َروي  ور دجال ، فراموشي ذكر اوست در میان مردم و بر منابر وعظاز نشانه هاي پیش از ظهالطبرانی عن ابن عباس[  

نووي «  انّه شاب قَطَط»در حدیث مسلم است از نواس بن سمعان كه رسول خدا)ص( فرمود: عبدهللا بن احمد بن حنبل[  

[ كه اشاره 12،ص10جأي: شدید جعوده الشعر مباعد للجعوده المحبوبه ]شرح مسلم للنووي: «...انّه شاب قََطط»مي گوید: 

توضیح بیشتری  "درباره دیوان اشعار خمیني"مطلب این رابطه در در ] دجال براي محبوبه اش. شعرسرایياست به 

 [ارائه شده است.

هو من اوالد ِشق الكاهن المشهور... و كانت أمه جنیه عشقت أباه فأولدها شقاً و كانت الشیاطین تعمل له األعاجب... و »

شیاطین و مادر او زني است جنّي كه عاشق پدر او مي گردد و . او )دجال( از اوالد یك كاهن مشهور است... لقبه المسیح

 [211]اإلشاعه: ص« [روح هللا]است مسیحمي كنند... و لقب او براي او كارهاي خارق العاده 

را مدهوش و افكار  ست كه عقولفتنه دجال به قدري بزرگ ااست. قدرتی عجیب برای پوشانیدن حق با باطل دجال دارای 

]شرح صحیح مسلم  را متحیّر ساخته و سرعت عمل او به ضعفا اجازه تأمل در حقیقت حال او و خوارقش را نمی دهد

محبت دارد. شیطان فریبنده بسیار  شیطان در کنارش ، ظاهریهمواره حضور دجال به سبب  [ 21، ص10للنووي: ج

مسیح دجال که  33می گردند.بیشتر مردم متابع او شده و دچار بدبختی  از این روو  دجال را در قلوب مستعد می افکند

دعوي ربوبیت و الوهیت كرده و خوارقی بسیار ماهر است ،  در فنون سحر و تسخیر جنخطرناك ترین دجاالن بوده و 

ق حقیقی نیست بلکه تخیالتی این خوارظاهر می کند که بدان مردم را از توحید منحرف کرده و از دین باز می گرداند. 

است که با سحر به نظر مردم می آورد و خدا می آزماید بدان بندگانش را ؛ بسیاری را بدان گمراه ساخته و بسیاری را 

بدان هدایت می فرماید و آن را حجتی بر کافرین و منافقین قرار می دهد. خداوند با او شیاطینی برانگیزد که برای او 

 ]روح و حقیقتو همراه اوست فتنه ای عظیم ، تا خدا بدان حق یزمی کنند و با مردم سخن می گویند کارهای شگفت انگ

ا جام ب]سپس او را فضیحت فرماید  خط بطالن کشد. ]تشیع عوام زده و صفوی[را آشکارسازد و بر باطل  مذهب تشیع[

صحرا و كوهستانها از میان بادیه نشینان و ساكنان  [.10]شرح النووي لمسلم: ج و عجز او را به خلق بنماید[ زهر؟!

بیشترین كساني هستند كه خوارق دجال كه از علماء دور بوده و قادر به تمیز حق از باطل نیستند ترك ها و كردها و... 

دجال با مخاریق خود مردم را به شرك و كفر دعوت مي كند و اهل فسوق و [  121]اإلشاعه: ص را تصدیق مي كنند
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دجال که تظاهر به دین و ایمان می نماید ] هاي فاسد و ظلماني و همچنین ضعفاء العقول از او متابعت مي كنند.صاحبان دل

تنها مناسک ظاهری را می شناسند و از حقیقت دین و ایمان کم بهره بوده و  ، عمدتاً ظاهربینانی را می فریبد که از دین

ادی که به عنوان مثال ظاهراً به نماز می ایستند اما در نماز کوچکترین افرمقدسات آنان محدود در واژه ها و کلمات است. 

توجهی به خداوند ندارند و آنان از ارتکاب انواع گناهان بزرگ چون رباخواری و ظلم و اجحاف به مردم و... رویگردان 

ه هدفی خود را فدا کردند. آنان نیستند. آنها برای معصومان مجالس عزاداری برپا می کنند اما نمی دانند که ایشان برای چ

دنیاپرستان فاقد شعوری هستند که دین را به "مناسک" فرو کاسته اند. دین و دینداری ظاهری مورد نظر خداوند نمی باشد 

و در نهایت محو دین ظاهری  01از دالیل وقوع فتنه سهمگین دجال ، تمایز دینداران خالص و حقیقی از دینداران ظاهری و

   [است و عوام زده

، پس خداوند با دجال شیاطیني از مشارق و مغارب زمین برانگیزد كه به او مي گویند: هرچه مي خواهي از ما بخواه

به ایشان گوید: بروید و به مردم بگویید كه من پروردگار ایشان هستم و با بهشت و دوزخم آمده ام. پس شیاطین نزد مردم 

هر و برادر و دوستان از دنیا رفته آنان در خواب ظاهر شده و آنان را به متابعت مي روند و به صورت پدر و مادر و خوا

شخصاً کسی را می شناخت که در آشوب های انقالب ایران  مترجم]دجال فرا می خوانند و بر حقانیتش گواهی می دهند. 

ود که او را به متابعت خمینی توصیه نماز مخالفان انقالب بود اما شبی در خواب ، یکی از بستگان از دنیا رفته اش را دید 

و وی از آن پس به جرگه هواداران خمینی پیوست! یكي از محافظان خمیني براي تمجید از وي و بیان كراماتش)به زعم 

خود(  گقته بود:  امام خمیني هر جا كه قدم مي نهادند شش جّن ایشان را همراهي مي كردند!  خاطرنشان می سازد كه 

از بدو تأسیس جمهوری اسالمی در میان عوامل رژیم رواج فراوان یافت كه گوشه اي از حقایق مربوط به  سحر و رمالي

آن با لو رفتن افتضاحات اسفندیار مشایي كه از جن گیران حرفه اي و صاحب نام مي باشد بر ملت ایران آشكار گردید. 

برخی از   [با دستمزدهای میلیاردی در استخدام دارند.هر یک از مسئوالن بلندپایه نظام چند جن گیر و رمال حرفه ای 

آفرینش آسمانها و زمین از َو لَِكنَّ أَكثَر النَّاِس ال یَْعلَُموَن. لَخلُق الّسموات و األرض أكبر من خلق النّاس »، آیه  مفسران

ممکن است به  اند كهدانسته را به ظهور دّجال ناظر( 21غافر:« )آفرینش مردم بزرگتر است اما بیشتر مردم نمی دانند

شیفتگانش را از ایمان و بندگي با نیرو و جاذبه شیطانی خود ،  توسط دجال اشاره داشته باشد که قدرت مسخ توده مردم

 ولو در]و آنها را بر اساس نظام ارزشی باطل خود  خداوند مي ُكشد و سپس آنها را به كفر و بندگي خود زنده ساخته

، چنان که در روایت  بازآفرینی کرده و از آنها بردگانی گوش به فرمان می سازد [ل اعتقادی دینتضاد آشکار با اصو

از خوارق دجال این است كه بعضي از مؤمنان را مي ُكشد و دو نیم مي كند و سپس به آنان مي گوید: برخیز »است که: 

ید بن مسیب از رافع بن خدیج از رسول خدا)ص( طبراني از سع  [22]المسیح الدجال: ص «، و آنها زنده بر مي خیزند.

روایت مي كند كه آن حضرت پس از نقل برخي مقدمات خروج دّجال گریستند. پس چون درباره علت از ایشان سؤال شد 

رحمُت أِلولئك القوم األشقیاء ألن فیهم المقتصد و فیهم المجتهد؛ به سبب دلسوزي بر اهل شقاوت )اتباع دجال( » فرمودند: 

غالب اتباع دجال چون او کافر شوند. ظهور دجال اولین عالمت از عالئم « چرا كه در میان آنان مقتصد و مجتهد مي بینم.

فحشاء، لواط ، خمور و مسکرات ]مواد دجال  کبرای قیامت است که عالئم بعدی به فاصله کمی پس از آن ظاهر شوند. 

دجال قادر نیست به   رایحه ای متعفن و نفرت انگیز بر می خیزد. از وجود دجالرا رواج می دهد.  مخدر[ و موسیقی 

دجال دارای عقده های بسیار پیچیده  مکه و مدینه وارد شود زیرا این دو شهر توسط مالئکه الهی حراست می شوند.

 دروانی و شخصیتي مضطرب است که به سبب نقص وجودی و احساس حقارت ، شّر می آفریند. به نیکی میل نمی کن

و و آن را دوست ندارد. او بی نهایت خودخواه و خودپرست، سریع الغضب و داراي حیاتي مملو از زد و خورد و ستیز 

 32[.18صالمسیح الدجال: است]در آمد و شد در تاریکی های ظلم و جور 

 از دالیل ظهور دجال

نهي از منكر را ترك نمایند ، خون  چون امر به معروف و» از ابن عباس درباره عالئم خروج دجال روایت شده است: 

ریزي را سهل شمرند. احكام را ضایع كنند. رباخواري كنند... شراب نوشند... حریر پوشند و جرائم آل فرعون را ظاهر 

                                                           

اصحاب سقیفه" با چشم پوشی از وصیت پیامبر خدا ، یعنی همان دلیلی که خداوند به خاطر آن اجازه فرمود تا " -01 

 تصرف کنند.پس از آن حضرت کرسی خالفت را 
 اثر محمود الغرباوی "دجالالمسیح خالصه المقال فی ال"ه ترجمپایان  -02
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نمایند. پیمان شكني كنند و براي غیر دین)دنیا( تفقه نمایند و مساجد را زینت دهند و دلهایشان را خراب كنند و قطع رحم 

د ، و قاریان شان زیاد گردند و فقیهان كم و حدود الهي را تعطیل كنند و مردان به زنان و زنان به مردان شبیه نماین

 پس دجال در «گردند و مردان به مردان و زنان به زنان كفایت نمایند ، پس دّجال را برانگیزد تا از ایشان انتقام گیرد.

یي كه مردم به جاهلیتي آلوده تر و تاریك تر از جاهلیت قبل از اسالم حین غفلت مردم از دین الهي ظهور مي كند ، گو

ارتكاب معاصي به صورت علني در جامعه ایران پیش از  القي و اجتماعي وهمه گیر شدن فسادهاي اخ  بازگشته اند.

چون » فرماید: انقالب مهمترین عامل سلطه دجال ، این بالی سهمگین عمومی بر ملت ایران بوده است. قرآن مجید مي 

اراده كنیم مردم شهري را هالك كنیم بر شمار مترفین)مرفّهین خوشگذران( آن مي افزاییم تا در آن شهر مرتكب فسق و 

چهل سال فتنه دجال برای ایرانیان « فجور گردند و بدین ترتیب عذاب بر ایشان واجب گردد و آن را در هم فرو كوبیم.

 .ی اسرائیل در تیه ، برای تعویض نسل استهمانند چهل سال سرگردانی قوم بن

راني در طب «بیشتر پیروان دجال ، از یهودیان اصفهان هستند.» عبدالرزاق از یحیى بن ابى كثیر روایت كرده است که: 

یخرج الّدجال من قِبَِل أصبهان؛ دجال از » األوسط از عمران بن حصین روایت مي كند كه رسول خدا)ص( فرمودند: 

]عالوه بر قرار داشتن خمین در نزدیکی اصفهان ، شهر اصفهان نقش محوری در انقالب  «ان خروج مي كند.سوي اصفه

ال الدجّ »      از وهب بن منبّه ، به نحو مرفوع از ابن عباس نقل شده كه:  و جنگ داشته و قربانیان زیادی نیز داده است[

زماً؛ مكان خروج دجال به طور قطع و جزم از مشرق مي فمحل خروجه المشرق ج»   « یخرج من المشرق من سجستان.

معرفی  روایات ، خروج دجال را از مشرق و به طور مشخص "اصفهان" مشاهده می شود که[  281اإلشاعه: ص«]باشد

ضعیف بوده و بر د ند و روایاتی که خروج وی را پس از ظهور اماد مهدی )ع( و در ناحیه شامات اعرد می کننمی کن

  است که وارد کتب اهل سنت شده است. (یهودخبار اهل کتاب )خصوصاً اساس ا

و یكون أصحابه و جنوده: المجوس و الیهود و النصاري و هذه األعاجم من المشركین... و »...رسول خدا)ص( فرمودند:  

مشركین مي باشند... یاران و لشگریان او مجوس و یهود و نصاري و غیر اعراب از میان اصحاب الّربا و أوالد الّزنا؛ 

هرگاه شیطان برخی افراد را به » فرمایند: امیر مؤمنان)ع( مى[  222اإلشاعه: ص« ]و نیز رباخواران و زنازادگان

اعمال زشت  مانند زناکاری ، شرابخواری ، رباخواری و... بکشاند ، عبادت بسیار با خشوع و خضوع را هم محبوب 

 «کشاند.کشند و در قیامت یارى نشوند ، مى  ول والیت غیر معصومان که به سوى آتش مىساخته و سپس آنها را به قبایشان 

اتباع دجال شریرترین خلق اند نزد خداي تعالي و ایشان كساني اند كه به دنبال او مي روند و با او در زمین فساد بر 

و هی  –دّجال و معه سبعون الفاً من الحاكه یخرج ال »انگیزند و مردم را با سحر و خیاالت فریفته و گمراه مي سازند. 

لی ]عن ع الفارسیه و معناها اسَع اسَع. ۀبرو برو کلم«  أی رجل کثیر الشعر یقول: برو برو -علي مقدمته أشعر -موضع

دجال با خود بهشت و دوزخی دارد؛ بهشتش دوزخ و دوزخش »  کرم هللا وجهه ، رواه ابن عدی فی الکامل و الدیلمی[

و با او دو نهر است؛ »...رسول خدا)ص( فرمودند:  أخرج احمد به سند صحیح... عن جناده بن أبي أمیه[ « ]ستبهشت ا

نهري را بهشت مي گوید و نهري را آتش. پس كسي كه وارد شود به نهري كه او بهشت مي نامد ، پس او در آتش است 

از بهشت  مقصود روایت احمد از جابر بن عبدهللا[ « ]و كسي كه وارد شود به نهري كه او آتش مي نامد، در بهشت است.

بهشت دنیوی است که دجال برای كارگزاران رانت خوارش فراهم مي سازد که پس از مرگ دوزخشان  و دوزخ دجال ،

 .كه پس از مرگ بهشتشان خواهد بود و دوزخ دنیوی است که برای مظلومان مي سازد ،خواهدبود

ث از نزوالت آسمانی کاسته گردد. در ثلث دوم فتنه اش، دو ثلث از نزوالت آسمانی کاسته در ثلث اول فتنه دجال، ثل» 

که شعار داده شد:  به کوری  1821کاهش منظم میزان نزوالت جوی از زمستان  « در ثلث سوم فتنه اش ، کل آن. گردد و

انسیل آبی هر ایرانی پت ارش کارشناسان ،بنا بر گز .ه امروز  امری کامالً مشهود استچشم شاه، زمستونم بهاره ، تا ب

مترمکعب  1188به  1801و در سال  2188به  1811ده و در سال بومترمکعب  8188درآستانه انقالب  1821درسال 

مترمکعب در سال خواهد  1188به کمتر از  1188رسیده است و اگر همین روند ادامه پیدا کند طبق پیش بینی ها در سال 

بر اساس [ «دجال به هیچ آبی نمی رسد مگر که در زمین فرو می رود تا روز قیامت.» نان )ع( فرمود: امیر مؤم] .رسید

اسان بر اساس نظر کارشن .خشکسالی سی ساله ایران آغاز شده استبا ایجاد تغییرات اقلیمی ، یک گزارش بین المللی ، 

به یک ششم کاهش دهند و در غیر این صورت ،  ، ایرانیان نیازمند یک "ریاضت ملی" هستند که طی آن مصرف آب را

مسئوالن نظام بی شک و شبهه ، ایران سومالی خواهد شد که سالی چند هزار نفر در آن بر اثر قحطی از بین می روند. 

گذشته ، با ادامه آبیاری  ه دههرفتن آن در سبه جای مدیریت منابع آب و بهره وری از آب های سطحی و ممانعت از هدر 
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شاورزی به شیوه سنتی ، احداث بی رویه سدها و به خصوص برداشت غیرمجاز از سفره آبهای زیرزمینی که پس و ک

برای ایرانیان رقم زده اند. باید خاطرنشان ساخت که از سال  فاجعه ایانداز آبی هر منطقه برای دوران خشکسالی است ، 

 هابرداشت دهه های اخیرزیرزمینی شده بود اما طی  آببینی وضعیت امروز و افت منابع در وزارت نیرو پیش 1811

البته امید است که با ریشه کن شدن نظام دجال و رفع نحوست وجود او از ایران ،  به صورت مداوم ادامه داشته است.

 خداوند رحمت فرماید و برکت باز دهد.

 ."منجی دروغین"است و مسیح دجال یعنی  "منجی"مسیح به معنای   یاد شده است؟ "مسیح دجال"چرا از دجال با عنوان 

ضمناً مسِح مسیح، برکت الهی داشت اما مسح دجال ، لعنت دجال به دروغ ادعا می کند که برای نجات مردم آمده است. 

الهی در پی دارد.  هرکه در خواب بیند که دجال وی را مسح می کند ، به سبب دجال زندگی اش به تباهی کشیده می شود 

از آنجا که شیطان وجود دجال را احاطه  می گردد. شیطان مجسمرا دجال در بیداری مسح کند ، تبدیل به یک  و هر که

 .و بوسیدن دست وی ، بوسیدن دست شیطان کرده است ، تماس با او ، تماس با شیطان است

   اشعار مرموز از نسخه خطی کشکول شیخ بهایی در وصف دجال

 انی                    ظن که این شد کمال انسانی شیخ نادان بََرد ز ناد      

 تابع ذکر و ورد او کردند   ابلهی چند گرد او کردند                  

 بر خالیق مقٌدمش دارند                  هر چه گوید مسلٌمش دانند    

 با درون خبیث و نفس سفیه     مقتدای زمانه خواجه فقیه                 

 در پی افکنده از خران گله ای       حفظ کرده ست چند مسأله ای              

 سینه پر کینه،دل پر از وسواس          کرده ضایع به گفتگو انفاس      

 صرف حیض و نفاس و بیع و شرا     عمر خود کرده درخالف و ُمرا                    

 خویشتن را که هست اکمل ناس            کار و بار کرده قیاس   با چنین            

 َحیَوانیست مستوی القامه به مذهب عامه                   حِد ایشان   

 پاره سپر به خانه و کوی بد و          01پهن ناخن ، برهنه پوست ز موی        

 هرکه را بنگرند کین سان است           ببرندش گمان که انسان است     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

خمینی ناخن هایی پهن و پوستی برهنه از مو داشت. درباره برخی دیگر خصوصیات ظاهری او از پیامبر )ص( نقل  -01 

له )که از فاص و رنگ چشم خمینی نیز سبز پر رنگ بود که در بعضی از تصاویرش« چشم دجال سبز است.»که:  است

 کامالً مشخص می باشد. نزدیک برداشته شده(
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  31الیل بطالن بدعت والیت فقیه )والیت دجال(د

همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها ، هواپرستی و بدعتگذاری در احکام آسمانی است که قرآن با آن مخالف است و طی » 

 33«آن گروهی بر گروهی دیگر والیت یابند که بر خالف دین خداست

کنند شناسایی شوند؛ چون گردبادها که شهری را پشت سر فتنه ها چون روی کنند قابل شناسایی نیستند و چون پشت » 

 01«گذارند و به شهری رو نمایند

 امور حسبیهو رسیدگی به  وجوهات شرعیدر مسائل شرعی ، اخذ  فتواوالیت محدود فقیه از جمله حق قضاوت ، صدور 

از نخستین  شیخ مرتضی انصاریاست.  مرجعیتمطرح بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد  فقه امامیهاز دیرباز در 

پردازد. او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب است که به بحث در مورد والیت فقیه میفقیهانی 

پذیرد دهد. او والیت فقیه در افتاء و قضاوت را میشرح می سیاستوت و قضاء ، افتاالشرایط را در سه منصب فقیه جامع

چه از استقالل فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آن» خیر. او معتقد است كه: ولی گسترش آن به حوزه امور سیاسی را 

اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز » و « استشود  به عموم ثابت نشدهاخبار وارده در شأن علما تخیل می

ب اطاعه الفقیه کاالمام)ع( اال ما شود ، خار در خرمن کوبیدن است. فاقامه الدلیل علی وجوآنچه با دلیل خاص خارج می

فقیه بزرگي    . فصل بیع[18۳0]شیخ مرتضی انصاری. المکاسب، قم: مکتب عالمه ، « خرج بالدلیل دونه خرط اقتاط

اقامه حدود در دست فقها نیست بلكه در » چون شیخ مفید كه به دروغ ادعا مي شود معتقد به والیت فقیه بوده مي گوید: 

وم و نایبان خاص آنهاست. اگر فقیه قدرت داشته باشد بر اجراي احكام و حدود ، مي تواند بر غالم و دست امامان معص

)تازه این استنباطي است كه « فرزند خود جاري كند در صورتي كه علم داشته باشد و از سلطان نیز خوف نداشته باشد

ن حجت نیست.( والیت مطلقه فقیه كه به معناي تشكیل این فقیه به طور غیر مستقیم از بعضي از روایات كرده و قول ایشا

حكومت غیرمعصوم از سوي یك مدعي نیابت در دوره غیبت كبري مي باشد هرگز در تشیع وجود نداشته است. تنها 

حاكمیت مشروع در تشیع ، حاكمیت امام معصوم است. علماي شیعه در طول تاریخ تشیع در نهایت ، منصب قاضي 

 حدود را قبول كرده اند كه آن نیز مطلقاً به معناي حكومت نمي باشد. القضاتي و اجراي

بنا بر اعتقاد اهل تشیع ، پیامبر خاتم )ص( به دستور خداوند حضرت امیر مؤمنان علی)ع( و   تشیع چه می گوید؟

رالمؤمنین و خالفت امیامر امامت  .تعیین فرمودند دنیا روزواپسین د تا یازده فرزند ایشان را به عنوان جانشینان خو

وجود داشته و قابل تردید نیست و علمای اهل تسنن نیز به صورت متواتر ، در منابع معتبر اهل تسنن  بالفصل ایشان

رجوع: کتاب ] سعی در کتمان آن از عوام دارندته شدن دکان خود ، بسز امروز منکر آن نیستند اما برای ممانعت ا

ه پس از من ب» پیامبر در سخنرانی غدیر فرمودند:  [ و... ع  و کتاب المراجعاتشبهای پیشاور در دفاع از حریم تشی

و صاحب اختیار و امام شماست. آن گاه امامت در فرزندان من از نسل علی  فرمان پروردگار، علی ولیّ 

دند: و فرمو «.خواهد داشتکه خدا و رسول او را دیدار کنید دوام  قیامتاین قانون تا برپایی  .خواهد بود

، نفرین و خشم من  هر آن که با علی بستیزد و بر والیت او گردن نگذارد" وی خداوند خبرم داد:بدانید جبرئیل از س» 

بنگرد که برای فردای رستاخیز خود چه پیش فرستاده. تقوا پیشه کنید و از ناسازگاری با علی  دهر کس بای ."بر او باد

ی با اشاره و در همان سخنران« .که خداوند بر کردارتان آگاه است تواری درلغزدمباد که گام هایتان پس از اس بپرهیزید

 یهپادشا هامامت را ب ، به زودی پس از من که آگاه باشید» میان صحابه فرمودند:  به قصد سوء منافقان از

بر غاصبان و  وندنفرین و خشم خدا پس .آن را غصب کرده و به تصرف خویش درآورند ، نموده بدل

به زودی پس از من پیشوایانی خواهند بود که شما را به سوی آتش  ، مردمانای » و فرمودند:   «.پاول گرانچ

 ، مردمان ای.خداوند و من از آنان بیزاریم ، مردمان ای .بدون یاور خواهند ماند خوانند و در روز رستاخیز تنها ومی

                                                           

 نیز استفاده شده است. ی اهل بیت )س(ز برنامه های شبکه تلویزیونا در تهیه این قسمت از مطالب ، -01 

 28نهج البالغه ، خطبه  -00 

 نهج البالغه -01 

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%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=%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/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%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
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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و در پایان خطبه به بازگشت امر به « یگاه متکبّران خواهند بود.جادر آنان و یاران و پیروانشان در بدترین جای جهنم، 

از ماست. او بر تمامی  "مهدیالقائم "،  همانا آخرین امام که آگاه باشید ، مردمانای »  پیشوایان الهی اشاره فرمودند:

ت فاتح دژها و منهدم کننده که اوس  آگاه باشید .که اوست انتقام گیرنده از ستمکاران آگاه باشید .دشادیان چیره خواهد 

 طوری کهب « ...که او خونخواه تمام اولیای خداست  آگاه باشید .که اوست چیره بر تمامی قبایل مشرک  آگاه باشید .آنها

 )که صرفاً برای رسیدن به جاه و مقام دنیایی ظاهراً به پیامبر ابراز ایمان کرده بودند(ند ، منافقان پیامبر خبر داده بود

رگ و ریشه های جاهلیت هنوز در بسیاری از مسلمانان وجود موفق شدند زیرا برای غصب حکومت طئه خود در تو

و نیز در زمان امام  ر دوره خالفت امیرالمؤمنینجامعه صالحیت حاکمیت امامان عادل را نداشت و این را بعداً دداشت و 

اسالم هنگامی ظهور خواهند کرد که بسیاری از مردم  وارث و جانشین پیامبردوازدهمین ثابت کرد.  حسن و امام حسین

یعیان شدر اثر شدت سختی مصیبتهای آخرالزمان از میان بروند و یا  خلوص یافته و صمیمانه پذیرای حکم ایشان باشند. 

 ، توصیه به صبر و انتظار فرج شده اند و این از اصول كلي تشیع است.  امامتا زمان قیام دوازدهمین 

 

  ایشان یر مؤمنان در وصف حکومت غاصبان مسند خالفتخطبه ام

دانست جایگاه من نسبت به حكومت ، چون آگاه باشید ، به خدا سوگند ابا بكر جامه خالفت را بر تن كرد در حالى كه مى

دانست كه سیل علوم از دامن كوهسار من جارى است و كند. او مىمحور آسیاب است به آسیاب كه دور آن حركت مى

پس رداى خالفت رها كرده و دامن جمع نموده از آن كناره كرد. ها به بلنداى من پرواز نتوانند  مرغان دور پرواز اندیشه

اریك زا و تگیرى كردم و در این اندیشه بودم كه آیا با دست تنها براى گرفتن حق خود به پاخیزم یا در این محیط خفقان

دارد صبر پیشه و مردان با ایمان را تا زمان لقای پروردگار اندوهگین نگه مىكه پیران را فرسوده ، جوانان را پیر 

 یمتر دیدم. پس صبر كردم در حالى كه گویا خار در چشم و استخوان در گلو سازم. پس صبر و بردبارى را خردمندانه

به راه خود رفت و خالفت را به ی تا اینكه اّولبرند. نگریستم كه میراث مرا به غارت مىمانده بود و با دیدگان خود مى

رند بپذی [بر مسند خالفت ناحق در تکیه]خواست عذرش را خطّاب سپرد... شگفتا ابابكر كه در حیات خود از مردم مى ابن

مند دوشیدند و از حاصل آن بهره چگونه در هنگام مرگ ، خالفت را به عقد دیگرى در آورد. هر دو از شتر خالفت سخت

اى از خشونت ، سختگیرى سپرد كه مجموعه [عمر]انجام اّولى حكومت را به راهى در آورد و به دست كسى سر گردیدند.

ى ها، اشتباه و پوزش طلبى بود. زمامدار مانند كسى است كه بر شترى سركش سوار است. اگر عنان محكم كشد ، پرده

در  مردم در حكومت دومى ، كند. سوگند به خدا شود و اگر آزادش گذارد ، در پرتگاه سقوط مىبینى حیوان پاره مى

زا و ها شدند و من در این مدت طوالنى محنتها و اعتراضناراحتى و رنج مهّمى گرفتار آمده بودند و دچار دو رویى

سپس عمر خالفت را در شورایى قرار داد  هم سپرى شد. اواى جز شكیبایى نداشتم تا آن كه روزگار عذاب آور ، چاره

شورای شش نفره ای که عمر برای تعیین خلیفه پس از خود تشکیل داد و امیرالمؤمنین ] پنداشتمی من شان هم تراز  كه

پناه بر خدا از این شورا ، در كدام زمان در برابر [  قرار داد یشعیت بخشی به آن ، یکی از اعضا)ع( را برای مشرو

امروز با اعضاى این شورا برابر شوم و در صف آنها قرارم دهند!  در تردید بودم تا  [ابوبکر]شخص اّولشان در خالفت 

را   اى كه از من داشت روى بر تافت و دیگرى دامادشم. یكى از آنها با كینهنشستناچار باز هم دم فرو برده و با آنان 

فت رسید. دو پهلویش بر حق برترى داد و آن دو نفر دیگر كه زشت است آوردن نامشان، تا آن كه سومى )عثمان( به خال

ه به پاخاستند و چون سرگردان بود. و خویشاوندان پدرى او از بنى امیّ  خالو  مطبخاز پرخورى باد كرده ، همواره بین 

عثمان آن قدر اسراف كرد كه  كه به جان گیاه بهارى بیافتد همراه او بیت المال را خوردند و  بر باد دادند. شتر گرسنه

روز بیعت ، فراوانى مردم چون  ز شد و اعمال او مردم را برانگیخت و شكم بارگى او نابودش ساخت.ریسمان بافته او با

بود ، از هر طرف مرا احاطه كردند تا آن كه نزدیك بود حسن و حسین لگد مال گردند و رداى   هاى پر پشت کفتاریال

ند. اّما آنگاه كه به پاخاستم و حكومت را به دست اى انبوه مرا در میان گرفت من از دو طرف پاره شد. مردم چون گلّه

و گروهى از اطاعت من سرباز زده و از دین خارج شدند و برخى از اطاعت حق سر بر   ، جمعى پیمان شكستند گرفتم

سراى آخرت را براى كسانى قرار دادیم كه خواهان » فرماید: گویا نشنیده بودند سخن خداى سبحان را كه مى  تافتند ،

آرى به خدا آن را خوب شنیده و حفظ كرده بودند «  ركشى و فساد در زمین نباشند و سرانجام از آن پرهیزگاران است.س

سوگند به خدایى كه دانه را شكافت و جان را  هایشان را خیره كرده بود.، اّما دنیا در دیده آنها زیبا بود و زیور آن چشم

ن عهد و پیما كردند و اگر خداوند از علمانمى نبود و یاران حّجت را بر من تمامآفرید ، اگر حضور فراوان بیعت كنندگان 

نگرفته بود كه در برابر شكم بارگى ستمگران و گرسنگى مظلومان سكوت نكنند ، مهار شتر خالفت را بر كوهان آن 
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دیدید كه دنیاى شما نزد من از كردم. آنگاه مىساختم و آخر خالفت را به كاسه اّول آن سیراب مىانداخته و رهایش مى

 تر است.اى بى ارزشآب بینى بزغاله

حاكم مشروع در مذهب شیعه ، امام معصوم است. اما تكلیف حكومت در دوره غیبت چیست؟ شیعیان وظیفه دارند تا با 

از تبعات این كسب شایستگي ، شرایط ظهور امام را فراهم نمایند. اگر امام غایب است ، تقصیر از خود مردم است و 

تقصیر ، سلطه حكومتهاي غیر مشروع و ستمگر است. جامعه هرگز بدون حكومت نمي ماند زیرا اكثریت مردم ، جاهل 

و هوي پرست و طالب حكومت اند و مطابق قانون جنگل ، همواره قوي ترین آنها بر رقبا چیره شده و بر جامعه حاكم 

 ،قبل از قیام قائم برافراشته شود هر پرچمی که» صادق)ع( نقل می کند:  در حدیث صحیح ، ابوبصیر از امامخواهد شد. 

[ و قرآن می 1، حدیث  81،ص 11]وسائل الشیعه ، جلد« صاحب آن طاغوت است که غیر خدا را پرستش می کند.

عنوان می کنند  ی[  عالم نمایان فرقه دجال81آیه ]سوره نمل ، « فاجتنبوا الطاغوت ؛ از طاغوت دوری نمایید» فرماید: 

که مقصود حدیث ، پرچم هایی نیست که به سوی حق دعوت می کنند ، اما آنها برای این حدیث شریف کتاب کافی پاسخی 

کل رایت ترفع قبل قیام القائم و إن کان رافعها یدعوا الی الحق )حتی اگر صاحبش به سوی حق » ندارند که می فرماید: 

 «دون هللا دعوت کند( فصاحبها طاغوت یعبد من

به طور کلی ، درباره محدوده اختیارات فقیه ، آنچه در میان فقهای شیعه بر آن اتفاق نظر وجود دارد دو امر است:  بیان 

احکام و رفع خصومات. بنا بر اجماع فقها ، اقامه حدود اصالً جایز نیست ، اما  روح ا... خمیني مي گوید: واجب است! 

است، یعني ما قیام كنیم و حكومت را « مالزمه بین اجراي احكام و حكومت» اینجا، القاي  و اما مغالطه اصلي خمیني در

به دست بگیریم تا احكام و حدود را جاري كنیم زیرا بدون حكومت، احكام ضمانت اجرایي ندارد! خوب معلوم است كه 

ن پیش از حضرت ولي عصر )از حضرت مگر در دوره اماماندارد و در دوره غیبت امام معصوم نباید هم داشته باشد!  

امام حسن مجتبي تا حضرت امام حسن عسكري( كه در جامعه حضور آشكار داشتند، قوانین اسالم در زمینه سیاست و 

شاید امام زمان ده هزار سال دیگر هم نیاید ، احکام » خمینی در نجف می گفت:  حكومت به دست آنان اجرا مي شد؟...

 را به حاکمیت شرع مبتلی به مرض سادیسم صادق خلخالیِ ، چون به قدرت رسید وی  ]البته  «د؟اسالم باید زمین بمان

احكام حكومتداري در فقه شیعه وجود ندارد و امامان آن را ارائه [  گماشت تا احکام اسالم را به نحو احسن اجرا کند!

هانه وجود چند حکم کلی حکومتی در قرآن مدعی خمینی به ب نكرده اند زیرا پیش از ظهور، مبتلي به  جامعه نمي باشد.

بیان جزئیات احکام بر . در قرآن بیان نشده استنیز ین احکام هماسالمی گردید در حالی که جزئیات تشکیل حکومت 

جانشین ایشان است چنان که به عنوان مثال ، قرآن به اقامه نماز فرمان داده اما بیان نحوه و کیفیت  01عهده پیامبر و 

اجراي قوانین اسالم تنها بر عهده پیشوای معصوم بوده و تنها از  .بر عهده پیشوای معصوم نهاده است امه نماز رااق

كه مردم صالحیت حاكمیت ایشان را پیدا كنند. حکومت اسالمی  زمانی صورت خواهد یافت ت وعهده ایشان ساخته اس

که تجلی نور الهی اند ،  آنهاو  ن تنها در سینه ایشان استوانین آامام خالصه می شود و ق 01تنها در شخص پیامبر و 

روح ا... خمینی در کتاب والیت فقیه خود  اما]   مخلوقات هستند. انسانها و دیگر آگاه به مصالح فرد فرد  ، با علم الهی

دان ب ی که اهل سنتد: آگاهی به احکاد و عدالت! یعنی تقریباً همان شروطتنها دو شرط برای حاکد اسرمی تعیین می کن

عالئم  كه از "آسماني "ندایدر شام و  "سفیاني"از قیام تا پیش از جنبش ضدشیعی معصومین همواره شیعیان را  [قائلند.

روایات متواتر در این باب وجود دارد و به شیعیان حتمي ظهور است منع فرموده و به صبر و انتظار توصیه فرموده اند. 

در درگیري ها بر سر حاکمیت جامعه دخالت نكنید زیرا در غیر این صورت به جناح »  سفارش صریح شده است كه:

معصومین همگي به صبر در دوره غیبت توصیه نموده اند ، نه قیام براي  «پیروز در غصب منصب ما یاري رسانیده اید.

سیاسی قبل از قیام سید جلیل  امام صادق )ع( درباره خودداری از  تحرکات به عنوان نمونه ، به دست گرفتن حكومت!

ای سدیر ، در خانه ات بنشین و مادامی که شب و روز آرام در » القدر خراسانی به یکی از شیعیان توصیه فرمودند: 

گردش است آرام بگیر ، اما وقتى به تو خبر رسید كه سفیانى خروج كرده به سوى ما حرکت كن اگر چه مجبور شوى كه 

پنج نشانه پیش از ظهور قائم )ع( وجود دارد: صیحه » عمر بن حنظله از امام صادق)ع( نقل کرد:  18«با پای پیاده بیایى.

ش اگر کسی از اهل بیت شما پی،   فدایت شوم»می گوید: عرض کردم:  عمر«. ، سفیانی ، خسف ، قتل نفس زکیه و یمانی

                                                           
 8، حدیث 18،ب 8۳، ص11وسائل الشیعه، جلد - 18
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پیروان خمینی می گویند امام در زمینه  11«خیر»  حضرت فرمودند:« از این نشانه ها قیام کرد ، آیا وی را همراهی کنیم؟

آیت ا... مرحوم به قول ، اجتهاد چه معنی دارد؟ ایی که نّص و متن صریح وجود داردحاکمیت فقیه اجتهاد نموده اند! ج

احتیاط  وائمه سالم هللا علیهم اجمعین به ما آموخته اند که به یقینیات عمل کنیم و هر کجا یقین نداشتیم توقف :  »بهجت 

، ص  22]بحاراالنوار ، جلد « به همان دستور که بر آن هستید عمل کنید تا این که مطلب برای شما روشن گردد» کنیم: 

 یاب امامان و علما و فقهااصح «[ یعنی در وقایع و رویدادهای تازه آن گونه که در گذشته عمل می کردید عمل کنید.188

 رد ی بزرگعلما و فقها آیاما اختیاراتی چون اختیارات پیامبر و امامان را داریم. بزرگ شیعه هیچ یک ادعا نکردند که 

موفق به کشف والیت مطلقه زودتر تا  نداشتندنبوغ اندازه روح ا... خمینی علم و  طول هزار و چهارصد سال گذشته به

اس الملوک حکام علی الن» فرمایند: خمینی در کتاب والیت فقیه خود بر اساس حدیث امام صادق)ع( که می   د!؟نفقیه شو

ادعا می کند که به سبب جهل حاکمان به قانون)شرع( حاکم حقیقی فقها هستند و بدین ترتیب « و العلماء حکام علی الملوک

، حاکم را حذف کرده و حکومت را به فقها انتقال می دهد. آیا امام «العلماء حکام علی الناس» تبدیل حدیث شریف به: با 

 ؟!  به این شکل بیان فرمایند )ع( خود نمی توانستند حدیث را از ابتدا صادق

اصلي ترین اختالف شیعه با اهل سنت ، در پذیرش حكومت غیر معصوم از سوي آنهاست ، آن وقت روح ا... خمینی 

د مشاهده کنی  د!همان بدعتي را در تشیع بنیان نهاد كه غاصبان خالفت پس از رحلت پیامبر )ص( در اسالم بنیان نهادن

   که چگونه شخصیت های وهابی به سبب بدعت باطل والیت فقیه ، علیه شیعیان حجت می آورند: دکتر غامدی می گوید:

بر اساس اعتقادات شما شیعیان ، دین اسالم مطابق با دین نبوي نیست؛ چرا كه صحابه بعد از وفات » 

جامه عمل نپوشاندند، و به امامان شیعه هم كه بعد از علي پیامبر)ص( به پیامبر خیانت كرده و فرامین او را 

آمدند اجازه ابالغ دین را ندادند. پس در نتیجه دین واقعي به ظهور نپیوسته است و فقط شیعه بوده است كه در 

د [ به دست ما برسگوید: دیني كه از كانال غیر علي ]علیه السالمخفا به دین حقیقي عمل كرده است. شیعه مي

ها را فتح نموده و مردم به دین نیست.  اعتقاد ما اهل سنّت این است كه دین اسالم ظهور كرده و سرزمین ،

شود. به اّما شیعه اعتقادش این است كه دین ظهور پیدا نكرده و به آن عمل نمي 21كنند.دین اسالم عمل مي

توانند شخصي را كه براي م خود ميگردد. مردعقیده اهل سنّت ، امامت امري است كه با شورا انتخاب مي

دهند را انتخاب كنند تا بر اساس قرآن و سنّت بین مردم حكومت كند و تصدي این مقام صالح تشخیص مي

چیزي كه شیعه بعد از قطع نسل  23اشكالي هم ندارد كه در فهم برخي مطالب با یكدیگر اختالف داشته باشند.

                                                           
خاطرنشان می سازد که قیام زید فرزند امام زین العابدین )ع( علیه خلیفه  1، حدیث 81،ص 11وسائل الشیعه ، جلد - 11

 وقت که منجر به شهادت وی شد ، بر خالف توصیه امام زمانش ، حضرت باقر )ع( بود

 ین است که ظهور پیدا کرده ، پس چرا اوضاع جوامع اسالمی چنین آشفته و نابسامان است؟!اگر دین الهی هم -12 

 0411نتیجه امام منتخب از سوی مردم که در شورای سقیفه کلید خورد ، همین اوضاع وخیمی است که به مدت  -18 

ر و عمر که بانی این انحراف امامان شیعه تصریح فرموده اند که ابوبکسال در کشورهای اسالمی جریان داشته است. 

شوم شدند و برای تحکیم پایه های قدرت خود دختر گرامی رسول خدا )ص( را به شهادت رساندند مستقیماً مسئول تمامی 

ظلمی هستند که تا پیش از برپایی حکومت عدل الهی به دست حضرت قائم آل محمد )ص( در دنیا جریان خواهد داشت. 

سترش امپراتوری تازه تأسیس خود دست به حمله به کشورهای همجوار زده و با نام اسالم فجایع آنها و وارثانشان برای گ

فراوانی به بار آوردند. امامان معصوم فرموده اند: اگر امیرالمؤمنین )ع( جانشین بالفصل رسول خدا )ص( می شدند حتی 

ی سر و زیر پاهایشان روزی داده می شدند. قرآن کریم دو شمشیر در دنیا علیه یکدیگر باال و پائین نمی شد و مردم از باال

 «ند.افقان در فرو ترین طبقات آتشإّن المنافقین فی درک اسفل من النّار؛ به تحقیق که من» در نکوهش منافقان می فرماید: 

ر اسالم ضربات منافقان بابوبکر و عمر ولی نعمت تمامی حاکمان جور تا ظهور و برپایی حکومت امام زمان هستند. 

واي بر امتم از شوراي كبري و شوراي صغري؛ شوراي كبري » پیامبر خاتم )ص( فرمودند:  بسیار مهلک بوده است.

براي تبدیل سنت و احكامم )طهران( در شهر مدینه براي غصب حق برادرم علی و شوراي صغري در شهر زوراء 
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است كه اهل سنّت بعد از رحلت پیامبر بدان عمل نموده است؛ شیعه  امامت)؟!( ناچار شد بدان عمل كند همان

پیروان هنگامی که «   والیت فقیه را اختراع كرده تا امروز گرد شخصي تجمع كرده و حول محور او بچرخد.

ه در رّد نظری نام برده شده در برابر استدالل "الدّجال ةشیع"که در کالم امیرالمؤمنین )ع( از آنها به عنوان  والیت فقیه

ما در اکثریت هستیم پس حق با ماست!! آیا عمر و ابوبکر و طرفدارانشان در  والیت فقیه عاجز می مانند می گویند: 

آیا جز این است که بنابر رأی قرآن ، اکثریت بشریت در طول تاریخ غصب جایگاه حکومتی معصوم در اکثریت نبودند؟... 

تی ؛ اگر از اکثرین سبیل هللاو إن تطع اکثر من فی االرض یضلوک ع » قلیت بوده اند؟همواره گمراه بوده و اهل حق در ا

دین اقلیت بوده  ، تشیع از آغاز[ 111انعام ، آیهسوره « ]که در زمین اند اطاعت کنی تو را از راه خدا منحرف می سازند

 بوده و تشیع پیش از ظهور امامشان )تشیعادعا می کنند که تفکر امامشان تشیع اصیل  پیروان والیت فقیهالبته  است.

از ویژگی های اصلی شیعیان دجال یا عباسی ، جزئی نگری آنهاست و آنان  را انحرافی و افراطی می خوانند!سنتی( 

 قادر به دیدن و درک کلیات و اصول نیستند. 

یر معصوم بود که بر مسند غصب آیا آنچه كه امام حسین)ع( براي آن به قیام برخاست جز افشاي چهره كریه والیت غ 

ن امام حسی» گفت: د می ی خوخمینی برای توجیه حکومت طلب]شده رسول خدا نشسته و به ظلم و جنایت مشغول بود؟ 

امام حسین)ع( برای این که با یزید بیعت ننمودند و برای این که به سبب عدم بیعت ، در حرم «  برای حکومت قیام کرد!

نشوند و حرمت این مکان شکسته نشود به سوی کوفه حرکت کردند و هنگامی که از سوی لشگر امن الهی )مکه( کشته 

عمر سعد محاصره شدند به آنها فرمودند مرا رها کنید تا جای دیگری غیر از کوفه بروم. اما آنها خواستار تسلیم ایشان 

دند. امام )ع( قصد جنگ نداشتند بلکه جنگ بر ایشان شدند و امام زیر بار تسلیم نرفتند و آنها حمله به امام)ع( را آغاز نمو

تحمیل شد. تازه بر فرض که امام حسین)ع( قصد جنگ داشتند؛ جهاد ابتدایی حق امام و از احکام خاص امام معصوم است 

تمال ن احاگر امامان باب حکومت فقیه بر مردم را گشوده باشند، یعنی العیاذ باهلل از ای[  و چه ارتباطی به خمینی دارد؟

غافل بوده اند که بی تردید قدرت طلبان شیادی در آینده تالش خواهند کرد تا در پوشش فقیه بر ُگرده توده مردم ناآگاه سوار 

چنین امر باطل و  سیاه و امداد ابلیس در کور کردن چشم مردمان می توان سحرتنها با به کارگیری اعلی درجات  شوند.

كه از علماء دور  كنان صحرا و كوهستانهاخواندیم که:  سا "مسیح دجال"در خالصه !  نمود تحمیل آنها بررا خنده آوري 

حر سیاه البته این س. بوده و قادر به تمیز حق از باطل نیستند بیشترین كساني هستند كه خوارق دجال را تصدیق مي كنند

 «باطل نابود شدنی بود. اّن الباطل کان زهوقاً؛ به تحقیق که» که  دیگر در حال رنگ باختن است

از دیدگاه پیروان والیت مطلقه فقیه، حکم ولی فقیه، حکم شرعی بوده و اطاعت از آن مانند اطاعت حکم خدا و رسول و 

در روایات متواتر از امام  حال اگر این فقیه  غیر معصوم و جایزالخطا، مرتکب خطا شود چه؟...  امام زمان است.

آیا ممکن است که خداوند متعال کسی را به عنوان » ر نفی خالفت غیر معصوم فرمودند: صادق)ع( نقل شده است که د

این امر خالف حکمت الهی است. خداوند شرع «  خلیفه بر مردم بگمارد ، اما چیزی از امور مردم بر او پوشیده باشد؟

ان نهاده است ، چگونه غیر معصوم مقدس خود را به عنوان امانت تا روز قیامت نزد پیامبر )ص( و اوصیای معصوم ایش

سمعت أباعبدهللّا یقول من خرج یدعو الناس و فیهم من هو اعلم منه فهو »  فضیل بن یسار می گوید:  بتواند آن را حفظ کند؟

كسى كه خروج کند و مردم را ضال مبتدع و من اّدعى االمامه و لیس بامام فهو كافر. شنیدم که امام صادق)ع( فرمودند: 

وى خود دعوت كند در حالى كه در میان مردم اعلم از او یافت مى شود گمراه و بدعت گذار است و كسى كه ادعاى به س

)ص( دوازده ه ، اعلم ترین مردم پس از پیامبربر اساس اعتقادات شیع  «امامت كند در حالى كه امام نیست كافر است.

امام باقر )ع( در تفسیر آیه   مردم حضور دارد و امام زمان است. امامند که همواره تا پایان دنیا یکی از ایشان در میان

و روز قیامت می بینی کسانی را که بر خدا دروغ بستند رویشان سیاه شده است. آیا در جهنم جایگاهی برای » شریفه که: 

بنا بر قول امامان  11«د.این آیه در شأن کسی است که بگوید من امام هستم و امام نباش» فرمودند: « متکبران وجود ندارد

شیعه ، ابوبکر و عمر که جایگاه حکومتی امام معصوم را غصب کرده و خود را جانشینان پیامبر می خواندند ، مصداق 

                                                           

ین اسالم ، تشیع به عنوان اسالم حقیقی باقی مانده بود پس از فتنه منافقان در سقیفه و انحراف د  «تشکیل مي گردد.

 ضربه ای مهلک بر آن وارد آورد. )به عنوان نیابت(که روح ا... خمینی نیز با بدعت خود مبنی بر حاکمیت غیر معصوم 

 ، کتاب الحجه ، باب من اّدعی االمامه و لیس لها بأهل... 1اصول کافی ، جلد  -11 
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ننامیدند اما رهبران جمهوری اسالمی عنوان امام را هم بر خود اطالق  "امام" خود را این آیه و حدیث هستند. اما آنها الاقل

حسن فریدون )روحانی( بود که احتماالً آخرین رئیس جمهور  ستین کسی که خمینی را امام خطاب کرد ،نخ]نموده اند! 

تنها لقبی که شایسته »نظام جمهوری اسالمی خواهد بود. وی در مراسم مرگ مصطفی خمینی در مسجد ارگ گفت: 

می گوید: هنگامی که به سوی مسجد در وی در این باره «  حضرت آیت ا... العظمی خمینی می دانم ، امام خمینی است.

حرکت بودم درباره قصد خود دچار تردید شدم: اگر این را بگویم ، آیا مردم نخواهند گفت که دارند یک امام سیزدهم  

ل وقائل به حجت بودن ق اهل سنتهمه    درست می کنند؟  اما چون پشت درب مسجد رسیدم ، تصمیم گرفتم که بگویم![

 شان را حجت می دانند. پیروان این فرقه ضالهز این فراتر رفته و قول اماما پیروان والیت فقیهیستند اما ابوبکر و عمر ن

کسی که شریک نماید امام منصوب از جانب خدا را با کسی که امام نیست ، »باید بدانند که بر اساس حدیث شریف: 

الیت الهی اما روح ا... خمینی مدعی و اع می دانستندابوبکر و عمر تنها خود را واجب االتب«  مشرک به خداوند است.

 0366ی ماه د 06و سپس )در نامه مورخ  "والیت رسول اللهی"و سپس ادعای  "والیت فقیه"بود. وی ابتدا ادعای 

» می نماید که می تواند مصداق حدیث مراحل سه گانه دعوی دجال باشد:   "والیت مطلقه الهی"به خامنه ای( ادعای 

مي رسد. پس دین  22از سوي مشرق ظاهر مي شود و به سوي دین مي خواند و آن را آشكار مي كند تا به کوفهدجال 

و در این مرحله خردمندان از او مفارقت می کنند. سپس  26را ظاهر كرده و بدان عمل مي كند... سپس ادعای نبوت کند

فر بر پیشانی اش حک می گردد كه این نقش از هیچ ادعای الوهیت کند که در این حال کامالً کور و کر شده و نقش ک

 ي]فتح البار «مسلمي پنهان نماند و در این مرحله از او مفارقت می کند هرکس که در قلبش مثقال ذره ای از ایمان باشد

  [ 11،ص18ج ،

بر شما زمانی خواهد آمد که در آن چیزی از حق مخفی تر و چیزی از باطل آشکارتر نباشد و نه » 

 ؛ امیرالمؤمنین )ع(«زی شایع تر از دروغ بستن به خدا و رسول اوچی

 خمینی و عالم نمایان فرقه دجالی عمده استداللنمونه ای از تحریفات در نصوص برای توجیه شرعی حکومت فقها:  

در سند  قهاباشد که دارای ضعف سندی است)برخی از فبرای اثبات والیت مطلقه فقیه ، روایت مقبوله عمر بن حنظله می

این مقبوله خدشه کرده اند؛ به عنوان مثال محقق اردبیلی با اشکال در سه تن از روات آن یعنی محمد بن عیسی و داود بن 

حصین و عمر بن حنظله سندش را موثق ندانسته است( ولی حتی اگر از اشکال سندی آن چشم پوشی کنیم ، باز هم بر 

سألت أباعبدهللا )ع( عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث، فتحا  قال:حق حکومت فقیه داللت نمی کند:  

كما إلی السلطان او الی القضاه، إیحّل ذلك؟ فقال: من تحاكم إلی الطاغوت فحكم له ، فإنما یأخذ سحتاً، و إن كان حقّه ثابتاً ، 

فكیف یصنعان؟ قال: انظروا إلی من كان منكم قد روی حدیثنا و ألنَه أخذ بحكم الطاغوت ، و قد أمر هللا أن یّكفَر به.  قلت: 

 ، فإذا حكم بحكمنا فلم یُقبل منه ،فإنّی قد جعلته علیكم حاكماً نظر فی حاللنا و حرامنا وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكماً ، 

علی حّد الشرك باهلل. عمر بن حنظله، از امام صادق فإنّما بحكم هللا قد استُخّف ، و علینا ُردَّ و الراّد علینا الرادَّ علی هللا و هو 

)ع( سؤال کرد: اگر مشکالتى که مردم براى آن به حاکم یا به قضاِت منصوب از طرف حاکم مراجعه مى کنند ، بین دو 

ه آنها عه بشیعه رخ دهد چه کنند؟ آیا مى توانند به حاکم وقت یا قضاِت منصوب از ناحیه آنها مراجعه نمایند یا این که مراج

حرام است؟ حضرت فرمودند: مراجعه به آنها حرام است ، زیرا رجوع به آنها رجوع به طاغوت است و خداى سبحان 

از مراجعه به طاغوت نهى فرموده است. عمر پرسید: پس آنها چه کنند؟ حضرت فرمود: به راویان حدیث ما و آگاهان از 

من او را حاکم )قاضی و داور( در میان شما قرار کمیت او رضایت دهند که حالل و حرام و احکام ما مراجعه کنند و به ح

پس چون مطابق حکم ما داوری نمود و از او قبول نگردید ، حکم خداوند را سبک شمرده و ما را ردکرده اند و رد  دادم.

دجالیه همچون ( خمینی و علمای 21،ص1حد شرک به خداست)اصول کافی،جلد ما ، رد خداست و چنین شخصى ، در 

لی آن صیحرفون الکلم عن مواضعه. آیات کتاب را از موضع ا» کاهنان تحریفگر بنی اسرائیل که بنابر فرمایش قرآن: 

 "ومتگرحک"ر معنی مصطلح آن در زبان فارسی بنا ب  «إ ن ی قَْد َجَعْلتُهُ َعلَْیُکْم َحاک ماً  »را در  "حاکم"با مغلطه ، « می گردانند

است. این امر در کتب لغت عرب از بدیهیات است و  "قاضی"ی که در لغت عرب تنها به معنای اند! در حالترجمه کرده 

                                                           

 وفه قرار دارد.نجف اشرف در حومه ک -12 

 دجال باشد. "ادعای نبوت"والیت مطلقه فقیه  در تشیع ، می تواند مصداق و بدعت  نوآوری -11 
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إِذا َحَکْمتُْم بَْیَن النَّاسِ أَْن تَْحُکُموا بِاْلَعْدِل. »   سوره نساء: 20آیه در آیات قرآن نیز به این معنی آمده است. به عنوان مثال در 

ُ فَأُولئَِک هُُم » سوره مائده:  11، و در آیه «د به عدل داوری کنیدچون بین مردم داوری می کنی َمْن لَْم یَْحُکْم بِما أَْنَزَل هللاَّ

ل پس از سالها زیر و رو کردن منابع شیعه ،ک«  اْلکافُِرون. کسانی که بنابر آنچه که خدا نازل فرموده حکم نکنند کافرانند

مطلقه فقیه ، همین مقبوله عمر بن حنظله و همچنین توقیع شریف است که  سرمایه این فرقه ضاله برای اثبات والیت

هر دو ضعف سندی دارد اما حتی اگر سند آنها را هم قبول کنیم ، مطلقاً بر والیت مورد نظر این فرقه مرتد داللت نمی 

 »ن یعقوب می فرمایند: امام زمان در توقیع شریف در غیبت صغری )که چهار نایب خاص داشته اند( به اسحاق ب کند. 

از آن « و اما در حوادث آتی به راویان حدیث ما مراجعه کنید که آنها حجت من بر شما و من حجت خدای بر ایشان هستم.

رو که اسحاق بن یعقوب خود از راویان حدیث بوده است پس احتمال اقرب وجود دارد که این توصیه حضرت ، ارجاع 

ر آن زمان )محمدبن عثمان العمری( باشد. از سوی دیگر در این توقیع از راویان حدیث دادن وی به نایب خاص ایشان د

نام برده شده نه فقها و مجتهدین. سند این توقیع ناتمام و داللتش نیز ناتمام است. حتی اگر تمامی توجیهات عالم نمایان 

راهنمایی خواستن از فقهای جامع الشرایط ، و گمراه را در خصوص داللت این توقیع بپذیریم ، در نهایت داللت دارد بر 

 نه حق حکومت ایشان.

شبهه را برای این شبهه نامیدند که به حق شباهت دارد و نور هدایت دوستان خدا در آن ، یقین است و راهنمای آنها » 

 11«هدایت الهی. اما دشمنان خدا : دعوت کننده شان در شبهات ، گمراهی و راهنمای آنان کوری است

اگر شیطان باطل را به صورت حق نمی » امام سجاد )ع( در بخشی از دعای خود به خداوند متعال عرض می دارند: 

 «آراست هیچ کس از صراط تو منحرف و گمراه نمی شد.

والیت سیاسي فقیه )آنهم به صورت محدود( تنها در آثار معدودي از فقهاي گذشته چون مال احمد نراقي مورد اشاره قرار 

با مغالطه و دروغپردازی ، بسیاری از علمای گذشته را به اعتقاد به والیت  فرقه والیت فقیهفته است ، اما علماي رگ

اد د)كه این چنین نیست( اعتقمی داشتنعلما این بدعت را قبول آن حتي اگر مطلقه فقیه متهم می کنند. چنان كه اشاره شد 

بر فرض محال حتي اگر چنین نصي از معصوم وجود مي وم حجت است. علما در اسالم حجت نمي باشد ، بلكه قول معص

داشت كه به فقها اجازه تشكیل حكومت در دوره غیبت را مي داد ، این امر البته بر یك مجتهد و فقیه جامع الشرایط قرار 

مد ، آیت ا... سید اح]استاد روح ا... خمینی  مي گرفت و تردیدی نیست که خمینی یک مجتهد و فقیه جامع الشرایط نبود.

این والیت فقیهی که آورده ای اصلی دارد یا آن را برای » خوانساری ، پس از بازگشت وی به ایران در دیدار با او گفت:

و   «خود اختراع کرده ای؟ اگر اصلی داشته باشد ، بر مبنای منطق ، ولّی فقیه باید اعلم باشد و من از تو اعلم تر هستم!

والیت فقیه خمیني یا لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه، بر این استدالل پاسخی نداشت سکوت کرد.[ خمینی که در برا

بدعت عاری از » نظریه والیت فقیه را یک  سید ابوالقاسم خوییبا مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. 

والیت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقها اثبات » گوید: دانسته و می «هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی

و شود دعلیهم السالم( اختصاص دارد. آنچه از روایات برای فقها اثبات می) شود. والیت تنها به پیامبر)ص( و ائمهنمی

ت اس "والیت"صران و غیر ایشان ـ که از شئون امر است؛ نفوذ قضاوت و حّجیت فتوایشان. اما حق تصرف در اموال قا

]یعنی نه به معنای والیت[ بلکه ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده والیت دارند اما نه به معنای ادعا شده 

« ه والیتباشد جواز تصرف است ، نچه برای فقیه ، ثابت میبه معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین ، آن

آیت ا... العظمی گلپایگانی در نامه   ا... خوئی[. طالع رسانی آیت. پایگاه ا)عربی( «والیه الفقیه فی االُمور الحسبیّه» ]

شعار "مرگ بر ضد والیت فقیه" که سر داده می شود کار درستی نیست چرا که بسیاری از علما  نوشت کهبه خمینی ای 

 نیز شریعتمداریآیت ا...  به والیت فقیه اعتقاد نداشته و ندارند از جمله استاد خود شما آیت ا... سید عبدالکریم حائری.

نیز با  سید حسن طباطبایی قمیآیت ا...  سی رای نداد.قانون اسا 118مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل 

کرد.  دیج نوه خود خمینی )حسین فرزند مصطفی خمینی( درباره والیت فقیه ابراز تردید] نظریه والیت فقیه مخالف بود.

ته است خمینی بوده اخیراً گفسنجانی که از دوران نوجوانی مرید تعفن این افتضاح به قدری باال گرفته است که اکبر رف

والیت » ود را چنین تعریف می کند: روح ا... خمینی بدعت خدر این حال ، که: "والیت مخصوص دوازده امام است."[ 

فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان درست کرده باشد ، چیزیست که خدای تعالی درست کرده است! همان والیت رسول 

                                                           

 80نهج البالغه ، خطبه  -11 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=120
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%82%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%82%D9%85%DB%8C
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عدم اعتقاد به بدعت خود و حتی  پا را فراتر نهاده و   23«هللا است! مخالفت با والیت فقیه تکذیب ائمه و اسالم است!

گویند: مسأله والیت فقیه ، اگر یك مسأله تشریفاتي باشد مضایقه شان ميآقایان بعضي » : !می کند را ارتداد قلمداد

بكند در امور ، نه، ما آن را قبول نداریم. اگر متوجه به الزم این معنا باشند ، مرتد  نداریم ، اما اگر بخواهد دخالت

نما و تحجرگرا هم  روحانیون وابسته و مقدس» ن می تازد: و بر مخالفان خود از میان علمای سنتی چنی  22«شوند!مي 

 فعالیت دارند. امروز عده )!(های علمیه هستند افرادی که علیه انقالب و اسالم ناب محمدی کم نبودند و نیستند. در حوزه

ر از این ندارند. خطای غیر  زنند که گویی وظیفه ای با ژست تقدس مآبی چنان تیشه به ریشۀ دین و انقالب و نظام می

ای از فکر این مارهای خوش خط  های علمیه کم نیست. طالب عزیز لحظه تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه

. آیا در مقابل این افعی ها نباید اتحاد طالب عزیز اند و دشمن رسول هللّا  و خال کوتاهی نکنند، اینها مرّوج اسالم آمریکایی

  در حقیقت ، دین الهی را تحجر می نامد! ، ن علمای مخالف با نوآوری والیت فقیهمتحجر خواند باوی  188«حفظ شود؟

 [ انجیل ، باب مكاشفات -«به او دهاني داده شده كه به كبر و كفر تكلم كند]» 

ر اختیار د "والیت فقیه"اما مقصود خمینی و همفکرانش از است،  "فقاهت فقیه"فقیه در متون شیعه تداعی کننده والیت 

گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد ، و البته والیت 

 والیت درتفاوت بسیار آشکاری با والیت سیاسی كه فقهایي چون مال احمد نراقی بدان اشاره نموده اند دارد. فقیه خمیني 

است یعنی بنا بر تشخیص خود می تواند به مصلحت ، احکام اولیه را  "والیت تشریعی"ی مطلقه خمینی ، ولی فقیه دارا

تعطیل کرده و احکام جدیدی وضع نماید و این همانند احکام خدا خواهد بود! وی حق حالل کردن حرام و حرام کردن 

یل نمودن نماز، روزه، حج  و حالل و حتی اموری را دارد که پیامبر )ص( نداشته است. بنابر نص صریح خمینی:  تعط

تعطیل نمودن شرع فراتر از اختیارات پیامبر)ص(  به طور کلی احکام عبادی و غیر عبادی برای حفظ نظام جایز است! 

قرار می   "والیت مطلقه الهی"امی که این ادعا در کنار ادعای است و در حوزه اختیار خداوند متعال قرار دارد. آیا هنگ

خمینی پا را فراتر نهاده و حتی )نعوذباهلل( قتل امام زمان که محور کائنات   دعوی الوهیت نیست؟ گیرد مصداق بارز

، به وارثانش چنین رهنمود می 362 صحیفه، صفحه 02هستند را برای حفظ نظامش جایز اعالم می کند. وی در جلد 

هایی است که خدا دارد؛ یعنی اهم تکلیف این ]یعنی حفظ جمهوری اسالمی[ یک تکلیف الهی است برای همه که»  دهد:

این در حالیست که خلقت برای «  حفظ جمهوری اسالمی از حفظ یک نفر ، ولو امام عصر باشد ، اهمیتش بیشتر است!

معصوم  برپاست و به این حقیقت در خطبه غدیر و حدیث کساء به وضوح تصریح شده است و این از اصول اعتقادی  11

و خداوند تنها  «وجود وی خالیق روزی داده می شوندبه برکت » م عصر آخرین خلیفه الهی است که اشیعه می باشد. ام

نمی دانیم که خمینی دیگر چگونه و با چه زبانی ]به دست اوست که پرچم اسالم را در سراسر جهان خواهد افراشت. 

. عرفی شده استین دشمن امام زمان)ع( مربزرگت از این روست که دجال می توانست خود را معرفی کند!بهتر از این 

را که در زندگی هر شیعه واقعی محوریت دارد از زندگی بسیاری از شیعیان نادان  "شخص  امام"و  "امامت" او اصل

این فرقه ضاله مطلقاً  «او شریعت را تبدیل خواهد کرد» کنار زد. این چنین است که دانیال نبی )ع( درباره اش فرمود: 

  گفته است:  به نام شهاب مرادی اخیراً ظهور مهدی آل محمد )ص( نیست. یکی از آخوند های این فرقه مرتد  در انتظار

چه معنا دارد که گفته می شود غیبت امام زمان به دلیل بد بودن شیعیان است؟ شیعیان خیلی هم خوب هستند و نظام » 

و خالصه هیچ نیازی به ظهور امام زمان و « هاست!مقدس جمهوری اسالمی نیز به نحو احسن مشغول اداره امور آن

این فرقه ضاله ، امامت دوازده امام معصوم و انتظار ظهور و تحقق [    ما نمی باشد! رچیده شدن بساط حکومت و عیشب

این وعده حتمی الهی را تعطیل نموده است زیرا آن را به مصلحت حکومت خود نمی داند )یعنی همان کاری که ابوبکر 

ند غصب مسند امام معصوم را در قالب شیعی بوده ا عمر کردند( اما چون از بطن جامعه شیعه برخاسته اند مجبورو 

معتقدین به والیت فقیه ، الفبای دین را هم است.  "دوازده گانهانکار امامت امامان "ائه کنند. والیت فقیه در حقیقت ار

ه ک خاطرنشان می سازد  حقیقت دین سوار گشته است. رژیم دجال بر جهل توده مردم نسبت بهنمی دانند. 

افزود! از میان بدعت هایی  ویرا نیز به لیست  "تعطیل کردن توحید"ه نزدیک خمینی به نام آذری قمی یکی از صحاب

                                                           

آیا کسی که با این قاطعیت به خدا و رسول دروغ می بندد و میلیونها نفر را با این دروغ بزرگ همراه می سازد  -10 

یان را با نام خدا و دین بفریبد که او را دجال موعود او دیگر چه کسی می تواند شیعاز نیست؟ پس  "دجال موعود"

 ...بدانیم؟
 221، صفحه 1، صحیفه نور، جلد 12/1/20سخنراني  - 11

 18۳1سوم اسفندماه  -188 
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اشاره نمود که این امر حتی اعتراض برخی ار  181که خمینی بنا نهاد می توان به مباح ساختن موسیقی و شطرنج

» حجت االسالم دعایی مدیرمسؤول روزنامه اطالعات می گوید: ]حجت االسالم قدیری( را نیز برانگیخت. شاگردانش)

یکی از خدمات بزرگ امام بعد از انقالب حل مسأله موسیقی بود. ایشان حتی اجازه دادند که در محضر ایشان 

ها وجود داشت و برنامه به صورت زنده ازبه صورت زنده اجرا شود که انواع و اقسام س "شهید مطهر"موسیقی برنامه 

 خاطرنشان می سازد که خمینی عمل جراحی برای تغییر جنسیت را نیز مجاز اعالم کرد. [«پخش شد.

والیت فقیه استدالل می کند که اگر جامعه باید حاکم داشته باشد ، آیا بهتر است که او یک فقیه و مجتهد آگاه به  فرقه

طور نباشد؟ پاسخ روشن است: اگر حکومت حاکم غیر معصوم با اصول تشیع منافات نمی داشت  احکام الهی باشد یا این

می بود و جاه و مقام و فرد مورد نظر برای حکومت نیز یک فقیه و مجتهد حقیقی و وارسته از هوای نفس و حّب دنیا 

کافر و شیطان  ، اجتهاد داشته اما در باطن، این مسئله قابل بررسی بود. اما اگر فرد مورد نظر به ظاهر ادعای فقاهت و 

  سال گذشته شاهد آن بوده ایم. 32ی پیش می آید که در و احوال اوضاع پرست باشد

امام حسن عسکری )ع( در جلد دوم کتاب االحتجاج طبرسی در حدیثی طوالنی درباره علمای کافر و فاسد شیعه نما ، 

حسین )ع( بزرگتر توصیف می فرمایند ، زیرا این ناصبیون در جایگاه و خطر آنها را از خطر لشگریان یزید بر امام 

هر  »امام حسن عسکری )ع( همچنین می فرمایند:  لباس عالم شیعه در تضعیف اعتقادات شیعیان کم اطالع می کوشند. 

خود ]امام زمان[ فقیهي كه نفسش را حفظ كند و از دینش مراقبت كند و با هوا و هوس مخالفت كند و مطیع امر موالی 

نمایند ، البته فقط برخی از فقیهان این گونه اند نه همه آنان ؛ بعضی از آنها زشتی ها و  تقلیداشد ، مردم می توانند از او ب

جنایاتی مرتكب می شوند كه پست ترین طبقات مردم انجام مي دهند. پس از ایشان به نام ما هیچ چیز قبول نكنید كه ایشان 

  182«ا ندارند.كرامتی نزد م

وز ر شباهت فرقه دجالي با فرقه عمري فرقه والیت فقیه في الواقع نسخه دوم مسلكي است كه ابوبكر و عمر ابداع نمودند.

به روز آشكارتر گشته و خود را در مبارزه با شعائر حسینی ، مسكوت نهادن ظلمها به اهل بیت و منع لعن دشمنانشان و 

لی که در احادیث صحیح متواتر بیان شده است که والیت رسول و امامان پذیرفته نیست ]در حا تعطیل كردن اصل برائت

)ره( قاتل عمر و... نشان مي دهد. این فرقه ضاله براي فریب ، بستن آرامگاه فیروز ابولؤلؤ مگر با برائت از دشمنانشان[

فه در آیه شری "حبل هللا"علمای اهل سنت ، . خمینی مانند شیعه و سني و جلب نظر هر دو گروه ، مسلكي تازه ساخته است

در  تمی دانس "اسالم"را « هی چنگ زنید و متفرق نشویدواعتصموا بحبل هللا جمیعاً و التفرقوا ؛ همگی به ریسمان ال» 

ی نند. خامنه ای در هنگام سفر به کردستان دستور پخش اذان سدانسته ا امیرالمؤمنین"والیت "حالی که امامان شیعه آن را 

[ ی حتی اذعان کرده است که در جوانی به سبب عقاید خود ، متهد به سنی گری بوده است.خامنه ا]از رادیو را داد!  

این صرفاً  یعنی« امروز چه اهمیتی دارد که ابوبکر جانشین پیامبر شده است یا علی؟!»کبر رفسنجانی اخیراً گفته است: ا

است و برای امروز تبعاتی به دنبال نداشته است!  اینها اصالً به اصول  یک موضوع تاریخی است که تمام شده و رفته

 تشیع اعتقادی ندارند.  

 پیامبر خاتم )ص(« هنگامی که بدعت ها ظاهر شوند ، عالم باید علم خود آشکار سازد وااّل لعنت خداوند بر اوست» 

 ؛ پیامبر خاتم )ص(«تش است.از بدعت ها بپرهیزید زیرا هر نوظهوری بدعت است و هر بدعتي در آ» 

همانا بهترین سخن ، كتاب خدا و بهترین سیره ، سیره محمد)ص( است. و بدترین امور امور نوظهورند و هر » 

 ؛ پیامبر خاتم)ص(« بدعتي ضاللت است.

و هیچ بدعتی در دین ایجاد نمی شود مگر آن که سنّتی ترک گردد. پس ، از بدعت ها بپرهیزید و با راه راست » 

آشکار حق باشید. نیکوترین کارها سنتی است که سالیانی بر آن گذشته و درستی آن ثابت شده باشد و بدترین کارها ، 

 013«آنچه که تازه پیدا شده  و آینده آن روشن نیست

                                                           

 بنیکی از دالیل حرمت نظر به صفحه شطرنج این است که هنگامی که سر مقدس امام حسین )ع( را نزد یزید  -181 

 اد. قرار دو آن سر مقدس را زیر میز شطرنج آوردند ، او مشغول بازی شطرنج بود  معاویه
 21وسایل الشیعه ، جلد  -182

 نهج البالغه -188 
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همانند دیگر رژیم های نامشروعی که در طول تاریخ ، منصب امامان معصوم شیعه را غصب نموده  جمهوری اسالمی

 ، تشیع را تهدیدی برای خود می داند و به هر نحو از انحاء برای کتمان اصول و تضعیف و تخریب آن می کوشد اند ،

و تنها تفاوت آن با دیگر نظام های جور این است که چون با نام تشیع روی کار آمده است، سعی می کند با چراغ 

که در آن توهین به خاندان عصمت و  "رستاخیز"به نام  ولید فیلمی را داده است. اخیراً نیز اجازه تخاموش حرکت کند

 طهارت را به نهایت رسانده و در تحریف تاریخ عاشورا سنگ تمام نهاده شده است.

علمای مخالف با والیت فقیه اکثراً از دنیا رفته اند و تنها چند تن از آنها باقی مانده اند که این باید خاطرنشان ساخت که 

هایی که در نجف اشرف صورت می دهد پس از فوت آیت ا... سیستانی  ه قصد دارد تا با فعالیتنظام منحرف العقید

مرجعیت را به طور کامل تحت تسلط خود درآورد. امروز در حوزه هاي علمیه اگر احساس كنند طلبه ای با استعداد  با 

، یا مسموم مي گردد، یا  ا كشته مي گرددبدعت والیت مطلقه فقیه مخالف است و ممکن است در آینده به مرجعیت رسد، ی

با پرونده سازي به زندان مي افتد و یا خلع لباس شده و از حوزه اخراج مي گردد. حوزه های علمیه جمهوری اسالمی ، 

طلبه های ایرانی و خارجی را کامالً فاسدالعقیده و بی سواد نسبت به مبانی تشیع تربیت می کنند و آنها با لباس روحانیت 

به شهرها و کشورهای خود بازگشته و موجب فتنه و فساد برای مردم می گردند و آنان را از دین باز گردانده و حتی به 

سوی فرقه ضاله وهابیت سوق می دهند )ظهور فرقه ضاله والیت فقیه حقیقتاً موهبتی بزرگ برای وهابیت بوده و موجبات 

قه ضاله یاری کند و موفق شود تا در سالهای آینده مرجعیت را به طور گسترش آن را فراهم کرده است(. اگر عمر این فر

انقالب فرقه شیعه نمای والیت فقیه برای تشیع و شیعیان مصیبتی کامل قبضه کند ، از تشیع چیزی باقی نخواهد نهاد. 

سلک ها با گسترش موحشت انگیز بوده و با افتضاحات فجیعی که به نام تشیع به بار آورده است ، پیش بینی شده که 

و ادیان باطل ، در عرض سه چهار دهه آتی شیعیان در ایران در اقلیت قرار گیرند. به این دالیل و مهمتر از همه به دلیل 

خیزش خطرناکی که علیه تشیع در منطقه شکل گرفته است ما اطمینان داریم که یک جنبش شیعی اصیل در آینده ای 

دین خدا به باریکی مو می رسد اما » گفته اند که ه موجودیت دین الهی مطرح است. نزدیک پا خواهد گرفت زیرا مسأل

دین الهی همواره در حضیض ضعف خود از سوی خداوند یاری شده است چنان که حضرت عیسی )ع( برای « نمی گسلد.

. عوامل تجدید آن پس از حضرت موسی )ع( و حضرت محمد )ص( برای احیای آن پس از انحطاط مسیحیت آمدند

جمهوری اسالمی دلیل می آورند که: "خوب یا بد ، ما اکنون حاکمیت داریم و اگر ما ساقط شویم مذهب شیعه به خطر می 

افتد!" باید گفت که بلی ، شما با تکیه ناحق بر جایگاه امام معصوم ، مذهب را این چنین به خطر افکنده اید ، اما حکومت 

، حکومت شیطان است به نام حکومت وهابیونرای تشیع زیان کمتری دارد زیرا وهابیون تکفیری از حکومت دجال ب

  معصوم مقدس او. 04شیطان اما حکومت دجال ، حکومت شیطان است به نام خدا و 

اضافه شد. در پیش نویس  قانون اساسی جمهوری اسالمیبا مصوبه مجلس خبرگان به  21انقالب اصل والیت فقیه پس از 

، ای به والیت فقیه نشده بودتدوین شده بود اشاره مهدی بازرگانقانون اساسی جمهوری اسالمی که در زمان دولت 

لس ، پس از آگاهی از آنکه مج ابوالحسن بنی صدرخمینی نیز بدون اشاره بدان ، پیش نویس را تأیید کرد. بنا به روایت 

 ا... طالقانیآیتخبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای والیت فقیه تنظیم کند ، او به همراه هفت تن دیگر از جمله 

تصمیم به استعفا در  ایمقدم مراغهنوربخش و  ، ا... مکارم شیرازیآیت،  علی گلزاده غفوری،  عزت ا... سحابی، 

بینند. فت با اصل والیت فقیه را به مصلحت میاعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتاً ماندن در مجلس خبرگان و مخال

( نیز با والیت فقیه مخالف بود اما به بهانه حوزه علمیه قم)فرزند بنیانگذار  مرتضی حائری یزدیبنا به روایت وی ، 

ت الیت فقیه سخنرانی کرد و گفکسالت از مخالفت خودداری کرد. به گفته بنی صدر ، مکارم شیرازی نیز سخت علیه و

 [بعداً نظر خود را تغییر داده و به والیت فقیه رضایت دادمعلوم نیست که چرا اما ] امروز روز سیاه تاریخ ایران است

به گفته ابوالحسن بنی صدر ، مطهری چند روز پیش از کشته [. 1۳1]کتاب درس تجربه ، ابوالحسن بنی صدر ، ص 

 «با این اوضاعی که وجود دارد ، آینده اسالم و ایران را به شدت تیره می بینم. »شدن به وی گفته بود: 

       قتل آیت ا... طالقانی نیز به علت مخالفت با مسئله والیت فقیه بود. وی در انتقادی به روحانیون مجلس خبرگان گفت: 

گاه مردمی آیت ا... طالقانی از پای« یار بیشتر است.اختیاراتی که شما برای والیت فقیه گذاشته اید از اختیارات شاه هم بس» 

 به و محبوبیت وسیعی برخوردار بود که خطر بسیار بزرگی برای حاکمان نظام جمهوری اسالمی به شمار می رفت

می کرد و حقیقت  طوری که اگر ایشان در اظهار نظری در نماز جمعه و یا در بین مردم مخالفت خود را علنی ابراز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B5%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%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/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
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یت فقیه را در اسالم مردود اعالم می کرد ، باعث بروز خطری جدی برای نظام تازه تأسیس خمینی می شد. وجودی وال

به رأی گذاشته شود که مرگ ناگهانی طالقانی  1820شهریور  21قرار بود اصل والیت فقیه در اجالس مجلس خبرگان در 

شهریور اتفاق افتاد!  وی پیش از مرگ  11 که عضو این مجلس و مخالف سرسخت تصویب اصل والیت فقیه بود در

ْنیَا َو یُْشِهُد هللّاَ َعلَى  281مشکوکش در یک سخنرانی با اشاره به آیه  سوره بقره )َو ِمَن النَّاِس َمن یُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحیَاِة الدُّ

وال پیش برود مستبدینی خواهند بر ما مسلط شد. این محیط اگر به همین من»...َما فِي قَْلبِِه َو هَُو أَلَدُّ اْلِخَصاِم( چنین گفت: 

قرار دادیم ، همان ، محیط عناد ، به هم ریختگی ، موضع گیری  181آزادی را اگر قدردانی نکردیم ، محیط عقده گشایی

ان بوده مطوری که قرآن در این آیات اشاره می کند، نتیجه اش پیدا شدن مستبدینی است ، همانطوری که در تاریخ گذشته 

است و در تمام ادوار تاریخی. دیگر به صغیر و کبیر ما رحم نخواهند کرد. در چنین محیطی است که یک انسان خودخواه 

و در عین حال زرنگی سر بیرون می آورد؛ از چه راه مردم را می فریبد؟ از طریق وعده آب و نان؛ و ِمن النّاس َمن 

که وقتی با شما مواجه می شوند، سخنرانی می کنند، شعار می دهند، گفته آنها شما  یُعِجبَک... دقت کنید: بعضی از مردمند

توده های مردم را فریفته خود می کند؛ یُعِجبَُک قوله فی الحیات الدنیا؛ وعده آب و نان، وعده مسکن، وعده آسایش. در 

. دین را به استخدام می گیرد. شرف و چنین محیطی!  این انسان برای رسیدن به هدف همه جور وسیله را توجیه می کند

خدا را شاهد می گیرد که من دلسوزترین مردم در حق انسانیت را به استخدام می گیرد. دروغ می گوید. فریب می دهد. 

؛  شما ملتم؛ یُْشه ُد هللّاَ َعلَى َما ف ي قَْلب ه . خدا را شاهد می گیرد که من می خوام این مملکت را نجات بدم... َو ُهوَ  َصام  أَلَدُّ اْلخ 

تا وقتی سوار کار نشده وعده می دهد. وقتی سوار شد دیگر به هیچ  ولی روحیه اش ؛ کینه ورزترین  مردم نسبت به خلق.

در بدو پیروزی انقالب یک روز هنگامی که خمینی وارد جمع شد ، همه برای ]نقل است که     «.کس رحم نمی کند...

طالقانی در گوشه ای نشست و به صحنه خیره شد. هنگامی که حضار علت را جویا شدند ، دستبوسی هجوم آوردند. آقای 

 [طالقانی گفت: بنده فکر می کردم برای پایان دادن به این دست بوسی ها انقالب کردیم!

 سران جمهوری اسالمی و حذف فیزیکی همکاران سابق

که به غرب رفت در کتابش  عامل معروف سازمان اطالعاتی شوروی پیشین )کا گ ب( در ایران والدیمیر کوزیچکین» 

درباره مرگ مشکوک آیت ا... طالقانی که خودش نیز در آن زمان در ایران بوده است می  "کا گ ب در ایران" به نام

کشید. یک چنین شکل اعتراضی که توسط یکی از محبوب پیرمرد در اعتراض به آنها از همه سمت هایش دست » گوید : 

ترین شخصیت های کشور به عمل آمده بود ضررش فقط متوجه مقامات بود. از این رو نماینده مخصوصی از سوی 

                                                           
اشاره طالقانی اینجا به رفتار خمینی است که پس از ورود به ایران ، از بازماندگان بهرامی ها )یکی از قاتالن  -181 

زی به وی گفته بود باالی چشمت ابروست را تحت پیگرد ، حبس ، شکنجه و اعدام قرار پدرش( گرفته تا هر کس که رو

هرکس »ی چگونه می تواند ادعای جانشینی پیشوایان تشیع را داشته باشد ؛ جانشینی آن پیامبر رحمت که فردچنین  داد.

پس از فتح مکه ، کافران و  «درخسار ایشان را می دید به شکل معجزه آسایی هر هّم و غمی که داشت فراموش می کر

و ظالمانی که بیست سال ایشان را مورد اهانت ها و آزارهای سخت قرار داده و عزیزانش را در جنگ ها کشته بودند 

بخشید و اسالم آوردن عاری از حقیقت آنان را پذیرفت. یا امامانی که هنگام مواجهه با رکیک ترین اهانت های اهل شام 

یغات مسموم حاکمان اموی علیه اهل بیت قرار گرفته بودند( با ایشان چنان با مهربانی و مهمان نوازی )که تحت تأثیر تبل

خداوند می داند رسالت » رفتار می کردند که آنها شرمنده شده و عذرخواهی می کردند و این آیه را تالوت می کردند که: 

اب تزویر حکومت اموی )وارث شورای سقیفه( وآشکار که برای دریدن نق]امام حسین  یا  «خویش را کجا قرار دهد.

هنگام مواجهه با یک هزار تن از لشگریان ابن زیاد که [ نمودن چهره اسالم حقیقی آن جانفشانی عظیم را صورت دادند

از  یاز تشنگی رو به مرگ بودند ، بیشتر ذخیره آب خود را در اختیار آنها قرار دادند در حالی که می دانستند که بسیار

ایشان دو هفته دیگر با او خواهند جنگید و خود و عزیزانش را به شهادت خواهند رساند. آن حضرت همچنین می 

، اما وظیفه مؤمن نیکی و احسان به دیگران است ، چه دانستند که دو هفته دیگر نیازمند ذخیره آب خود خواهند گردید 

اگر مردم زیبایی های ما را ببینند به سوی ما جلب » فرموده اند: نیکوکار باشند و چه بدکار. پیشوایان معصوم شیعه 

متأسفانه یک هزار و چهارصد سال است که حکومت زمین در اختیار ظالمان و غاصبان است و آنها مانع « می گردند.

فتنه "معصوم برگزیده خداوند به جهانیان گردیده و در هدم دین الهی کوشیده و به خصوص با  01از معرفی صحیح 

است و قابل نابودی نمی باشد ، اما آنچه  "واقعیت تکوینی"آن را به مرز نابودی کامل کشیده اند اما تشیع یک  "دجال

ست ، خوشبختی معنوی و بهشت ابدی تک تک انسانهایی است که به سبب زیاده خواهی و بوده و هکه قابل نابودی 

انی که روحانی نمایان فاسد را مظهر دین چه بسیار جوان ده اند.، از معارف و هدایت الهی محروم گردی ظلم شیاطین

 بریده اند. پنداشته و از خدا

http://yar202.blogfa.com/post-4.aspx
http://yar202.blogfa.com/post-4.aspx
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خمینی فرستاده شد و از آیت ا... خواست تا به تهران بازگردد و پس از مذاکره هایی که انجام شد طالقانی برگشت. مسکو 

و را رهبر مخالفان در میان روحانیون به حساب می آورد  تصمیم گرفت با او رابطه برقرار کند. به وینوگرادف چون ا

( 1820شهریور  11)1111سفیر شوروی دستور دادند با طالقانی مالقات و زمینه را ارزیابی کند. مالقات در دهم سپتامبر

ه سفارتخانه برگشت از نتیجه دیدار خیلی خوشحال به نظر می دست داد و دو ساعت به درازا کشید. وقتی وینوگرادف ب

رسید. صبح روز بعد همه روزنامه های تهران خبر درگذشت آیت ا... طالقانی را درج کرده بودند. مخبرین ایرانی که 

وح وض مواظب جزئیات بودند وضع جسد را شرح دادند و آشنایان به دانش پزشکی، از این شرح ، عالئم مسمومیت را به

دریافتند. جزئیات مرگ طالقانی فقط چند روز بعد به وسیله منابع ما معلوم شد. جریان از این قرار بود: مالقات با سفیر 

شوروی هنگام صبح صورت گرفت. پس از خاتمه مالقات  طالقانی مانند معمول سرخوش بود. ولی شب هنگام پس از 

را قطع کرده بودند. طرفدارانش کوشیدند به او آب بخورانند ولی جریان صرف شام ناگهان حالش به هم خورد. تلفن خانه 

ور ضمناً به دست]آب هم قطع شده بود. پیرمرد شانسی نداشت. مخالفانش همه چیز را تا آخرین جزئیات حساب کرده بودند 

ینگونه موارد معمول طبیعتاً همانطور که در ا [ خمینی از انجام کالبد شکافی برای تشخیص علت مرگ ممانعت گردید

است، همه اختالف نظرهایش با مقامات فراموش شد و یک دوره طوالنی عزاداری اعالم گردید. به این ترتیب بود که 

جنبش چپ تنها پشتیبانش را در میان روحانیت از دست داد. و اکنون مقامات می توانستند به تنبیه جوانانی که از حد خود 

با توجه به روش و منش خمینی و یارانش )احمد خمینی ، رفسنجانی و خامنه ای( که در .« فراتر رفته بودند بپردازند

ارتکاب قتل های پنهانی ، حتی همراهان نزدیک خود ، کارنامه  قطوری دارند ، احتمال قتل آیت ا... طالقانی به دستور 

بیشتر ماشین ترور جمهوری اسالمی  خمینی نه تنها دور از ذهن نیست بلکه بسیار منطقی می نماید و باعث شناخت

و ترورها و قتل های دیگری چون مرگ آیت ا... الهوتی که ناظران آن را همانند مرگ آیت ا... طالقانی  شد خواهد

را  نفر بود 128داد کشته شدگان که بیش از در انفجار حزب جمهوری اسالمی ، نظام با وقاحت تعمشکوک می دانستند. 

تن اعالم کرد تا شبیه سازی با واقعه کربال انجام دهد و برخالف همیشه ، در زمان انفجار ، رفسنجانی و  12به دروغ 

احمد خمینی در محل حضور نداشتند و قبل از انفجار خارج شده بودند و آقای بنی صدرکه در آن موقع رئیس جمهور 

ارها درمصاحبه تلویزیونی اعالم کردند که: پس ازانفجار از ستاد ارتش پرسیدم که این انفجار کار کیست؟ و آنها بودند ب

اظهار کردند این انفجار کار مهندسی نظامی بوده و طوری انجام شده که سقف بتونی دفتر مرکزی حزب کامل فرو بریزد 

قادر به انجام این انفجار بوده اند و بررسی های اطالعات ارتش نشان  و بیشترین تلفات را داشته باشد و تنها سپاه و ارتش

می دهد که این کار ارتش نبوده و باید کار سپاه و خودی ها باشد و جالب است که در آن زمان که یک نوجوان را تنها به 

ت ار را و بعدها انفجار دفتر نخسخاطر داشتن اعالمیه گروه مخالف خمینی به دادگاه انقالب می فرستادند ، پرونده این انفج

وزیری را به دادگستری فرستادند و  آن را بایگانی کردند! و پس از انفجار اول ، رفسنجانی این انفجار را کار مجاهدین 

اعالم کرد در صورتی که مجاهدین هرگز مسئولیت انفجار حزب جمهوری اسالمی را قبول نکردند و چند سال بعد هنگام 

ب توده ، نظام این انفجار را کار حزب توده خواند و در زمان لو رفتن معامله آمریکا و اسرائیل با نظام برخورد با حز

فارلن( که گفته می شد توسط بستگان آیت جمهوری اسالمی در هنگام جنگ و در زمان رفسنجانی ) افتضاح ماجرای مک

بعدها از آنجا که الجوردی بنا بر شواهدی پس از انفجار  ا... منتظری لو رفته ، این انفجار کارمهدی هاشمی عنوان شد و

وزیری به مجاهدین انقالب اسالمی و بهزاد نبوی مظنون شده بود وآنها را دستگیر کرده بود اما به ناگاه با در دفتر نخست

ه ب آزاد شدند ودخالت احمد خمینی و حکم خیمنی از ادامه روند بررسی پرونده جلوگیری شد و بهزاد نبوی و همکارانش 

دستور خمینی پرونده مسکوت ماند و  بایگانی شد! و سال ها بعد در زمان برخورد با حزب مجاهدین انقالب اسالمی و 

بهزاد نبوی توسط باند خامنه ای و بازجویی باند خامنه ای از حزب مجاهدین انقالب اسالمی و بهزاد نبوی ، انفجار حزب 

وزیری کار مجاهدین انقالب اسالمی و بهزاد نبوی اعالم کردند. مرحوم فجار دفتر نخستجمهوری اسالمی را هم مانند ان

الهوتی پس از جریان حمله به سفارت و گروگانگیری و کشف اسناد سفارت آمریکا و مشاهده متن مالقاتهای بسیاِر 

ادار نیستند و حاکمیت و دولت را آمریکایی ها با آقای بهشتی به خمینی می گوید که: این سران حزب جمهوری به شما وف

تکلیف بنی صدر را که مشخص کردم تکلیف آنها را هم مشخص خواهم » قبضه کرده اند و خمینی در جواب می گوید: 

از میان اطرافیان خمینی ، بهشتی تنها کسی بود که سابقه پرخاش کردن به او به سبب برخی کارهایش را داشت. ]  «کرد.

سفیر  سالیوان آخرین   [از میان رفتند...؟ شانکه از میان حلقه فعاالن انقالب ، قابل تحمل ترینبه راستی عجیب نیست 

آمریکا در ایران پس از انفجار ، مقاله ای در مدح  آقای بهشتی انتشار داد و گفت بهشتی شخصیتی بود که می توانست 

این انفجار توسط هاشمی رفسنجانی ، خامنه ای ،  یک نظام همسو با غرب را رهبری کند. آقای بنی صدر ادامه می دهد:

http://www.youtube.com/watch?v=55KmiocRslo
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احمد خمینی و با موافقت خمینی انجام شد.  مهندس سحابی هم در خاطراتش اذعان داشته که در زندان ، بازجویان گفته 

ط واند که ما خودمان می دانیم انفجار حزب جهوری اسالمی کار مجاهدین خلق نبوده است. و به اینها باید اضافه کرد سق

و کشته شدن چند تن از سران  18۳8مهر 1در  نیروی هوایی ارتش ایران 188-هرکولس سیمشکوک هواپیمای نظامی 

ارتش در سایه سپاه در مقابل نظر رفسنجانی و خامنه ای  ارتش که در جریان تشکیل ستاد مشترک و به زیر فرمان رفتن

مقاومت می کردند از جمله کشته شدن تیمسار سرلشگر فالحی ، تیمسار سرلشگر فکوری )آقای بنی صدر که با ستاد 

عاً ی قطارتش در ارتباط بوده در گذشته بارها اعالم کردند که بنا بر شواهد ، انفجار هواپیمای حامل این فرماندهان نظام

عمدی بوده است( وسقوط مشکوک هواپیمای سرلشگر ستاری )فرماندهی نیروی هوایی ارتش که بر استقالل هوانیروز 

پافشاری می کرد( و فرماندهان هوانیروز و هدف گیری هواپیمای بابایی توسط پدافند هوایی... و باید به این موارد بازهم 

و مرگ احمد خمینی )رجوع شود به اعترافات سعید امامی( و قتل پزشک  اضافه نمود مواردی از قبیل قتل های سفید

ادعای خودکشی و مسمویت پزشک دوم کهریزک که ماهیت این موارد بیشتر برای  ,قتل پزشک کهریزک احمد خمینی و 

یکی دیگر از همراهان خمینی که در هواپیمای پروازی از فرانسه همراه خمینی بود  ا... الهوتیآیت .ما روشن می شود

در زندان اوین توسط الجوردی که با  و از یاران او بود به علت مخالفت با رفتارهای انحصار طلبانه خمینی دستگیر و

ا... الهوتی سکته قلبی اعالم شده . روایت رسمی جمهوری اسالمی از درگذشت آیتحکم خمینی کار می کرد کشته شد

ی پس از گذشت ا... طالقانی توسط مراجع مستقل مشکوک خوانده شد ولا... الهوتی همانند مرگ آیتاست و مرگ آیت

های وی، در سال از این واقعه ، خانواده الهوتی از جمله حمید فرزند وی و نیز فائزه و فاطمه هاشمی، عروس 22

ا... الهوتی اثر سم استریکنین به دست نامه شهروند امروز اعالم کردند که پزشکی قانونی در معده آیتمصاحبه با هفته

ا... الهوتی در زندان به مرگ طبیعی نمرده است. فاطمه هاشمی رفسنجانی، دختر یتدهد که آآورده بود و این نشان می

ا... الهوتی اعالم کرد که علت سکوت آنها در این سالها درخواست هاشمی رفسنجانی اکبر هاشمی رفسنجانی و عروس آیت

نظام درباره نحوه مرگ پدرشان  از دختران و دامادهای خود یعنی سعید و حمید الهوتی بوده است که برای حفظ مصالح

ا... الهوتی را تحویل خانواده وی بدهند یا خواستند جنازه آیتسکوت کنند. حتی در روز تشییع جنازه نیز مسئوالن نمی

  182«.اجازه دهند که جنازه او تشییع شود که موضوع با توصیه اکبر هاشمی رفسنجانی تا حدودی حل شد

  016انش در تخریب دینبرترین شگرد ابلیس و خدمتگزار

عمکرد تمام کسانی که به عنوان متولیان دین شناخته می شوند ، در نوع سلوک دینی و دینداری مردمان نقش و تأثیری 

اساسی دارد؛ عالمان ، مبلّغان ، مربیان ، معلمان و هر کس دیگری که در منظر و مرآی مردمان به نوعی متولّی دین 

اری تاّم و تمام از او می رود. اساساً انسان بیش از آن که از قول و سخن و تبلیغ متولیان شناخته می شود و انتظار دیند

دین تأثیر بپذیرد ، از رفتار و سلوک و عملکرد آنان متأثر می شود و به همین سبب عملکرد متولیان دین ، به ویژه عالمان 

آن در میان مردمان بسیار مهم است...  صالح و فساد دین در تقویت جایگاه دین یا تضعیف آن ، و ترویج دین یا تنفیر 

جوامع، به شدت متأثر از عملکرد متولّیان دین است، و در جوامعی که حکومت دینی وجود دارد ، عالمان دین و فقیهان 

   د: و نیز زمامداران و حاکمان بیش از همه در این باره مسئولیت دارند. از پیامبر اکرم)ص( روایت شده است که فرمو

دو گروه از اُّمت من باشند که چون صالح شوند، اُّمت من صالح شود؛ و چون فاسد شوند، اُّمت من فاسد شوند؛ علما و » 

 «زمامداران.

 ، جدی هرگاه عالمان دین به علم خود عمل ننمایند ، خطر سست شدن باورهای دینی مردمان و کاهش پایبندی آنان به دین

ین به علمشان عمل نمی کنند ، در واقع مردمان را در تنگنای معضالت فکری درباره دین و است. زمانی که عالمان د

دینداری قرار می دهند. از جمله مردمان را بدین پرسش ها می کشانند که؛  چه اشکالی هست که عالمان دین بدانچه علم 

می توانند حساب دین و دینداری را از حساب مردم به راحتی ندارند و دیگران را بدان می خوانند، خود عمل نمی کنند؟  

عالمان بی عمل و بدعمل و مدعیان دینداری جداکنند، و این سبب می شود که باورهای دینی مردم در معرض امواج 

تردید و ابهام قرار گیرد و در صورت دست نیافتن به مالک های دین و دستاویزهای بنیادین، دین گریزی در مردم امری 

چون عالِم را دنیادوست دیدید ، او را در دینتان متهم » امام صادق)ع( در سفارشی واال فرموده است:  ذیر است.اجتناب ناپ

                                                           

 دو رهبر ، محمد رستگار -182 
  رهزنان دین؛ آسیب شناسی دین و دینداری در نهج البالغه، مصطفی دلشاد تهرانی )خالصه شده(. -181

http://fa.wikipedia.org/wiki/پرواز_هرکولس_سی-۱۳%DB%B0_نیروی_هوایی_ارتش_ایران_۱۳۶%DB%B0
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=37364
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=37364
http://www.radiofarda.com/content/f2_Iran_post_revolution_Lahooti_Ayatollah_death_suspicious_strechnin_poisoned/2204740.html
http://www.radiofarda.com/content/f2_Iran_post_revolution_Lahooti_Ayatollah_death_suspicious_strechnin_poisoned/2204740.html
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و  ؛دانید)از او دینتان را نگیرید و بدانید که دینداری اش ، فریب است( زیرا دوستداِر هر چیزی گرد محبوبش می گردد

ن من و خودت ، عالِم فریفتۀ دنیا را واسطه قرار مده که تو را از راه فرمود: خدا به داود)ع( وحی کرد که میا پیامبر)ص(

اگر عالمان دین بر خالف آموزه «   دوستی من باز می دارد ، زیرا که آنان راهزنان بندگان جویای منند)آنان دین زنانند(

قط خود را تباه نمی کنند که های دین عمل کنند و دست تعّدی بگشایند و نادرستی نمایند و در لغزش ها فرو روند ، ف

بسیاری را نیز با خود به تباهی می کشانند و این امر از بزرگترین مصیبت هایی است که دین و دینداری را تهدید می 

لغزش عالم همچون شکسته »  کند. امیرمؤمنان  لغزش عالِم را چنان خطرناک دانسته که این گونه تعبیر کرده است: 

لغزش و انحراف کسانی که الگوهای دینی  «می شود و گروهی را نیز با خود غرق می سازد.شدن کشتی است که غرق 

در جامعه محسوب می شوند و مردم در رفتار و سلوک خود به آنان تأسی می کنند ، ازعمده ترین عوامل آسیب دیدن 

ز جانب چنین الگوهایی سالمت باورها ، اعتقادات ، ارزش ها و سلوک دینی در جامعه است و هرگونه فساد و تباهی ا

روحی و روانی جامعه را مختل می سازد و زمینۀ دین گریزی را فراهم می نماید. امیرمؤمنان)ع( چنین هشدار داده است: 

 « لغزش عالِم، عالَم ها را به فساد می کشاند.» 

 ،حوزۀ اقتدار این و آن واقع شودر اگر دین نقشی ابزاری پیدا کند و در خدمت تمایالت و مطامع اشخاص قرار گیرد و د

آسیب های جدی به 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 شود.

بار و ننگین تاریخ اسالم نمونه هایی برجسته از قرار گرفتن دین در خدمت تمایالت و مطامع این برخی حوادث تلخ و اسف

و آن است. معاویه ، امام جمعه و جماعت بود و بر منبر می رفت و مردمان را به تقوا و پرواپیشگی فرا می خواند ، و با 

، بساط سلطنت و ملوکیت به پا کرد و خود را بر جان  نقاب دین و دینداری و امامت جمعه و جماعت و پیشوایی مسلمانان

و مال و ناموس مردمان مسلط کرد و خودکامگی نمود. امیرمؤمنان)ع( درباره چیره شدن اُمویان و مانند آنان بر مردمان 

د ، و مال نگرانی من از آن است که نابخردان و نابکاران این اّمت ، زمامداری را به دست آرن» چنین هشدار داده است: 

خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را به بندگی و خدمت خود گیرند و با صالحان در پیکار باشند و فاسقان را یاران 

ت هشدارها داده امیرمؤمنان)ع( دربارۀ فتنۀ اُمویان ومصیبتی که از سوی آنان بر دین و دینداری خواهد رف«  خود سازند.

بودند. آنان به دنبال آن بودند که به نام مسلمانی ، عدالت دینی  "اسالم نبوی"در پی محو  "طنتیاسالم سل"است. امویان با 

و مساوات اسالمی و اخوت ایمانی را پایمال کنند و مردمان را به بندگی خود وادارند و  اموال عمومی را به تاراج برند. 

ده از پیامبر خدا )ص(روایت ش ایتی که توانستند روا داشتند.در این راه هر وسیله ای را به کار گرفتند و هر خیانت و جن

نگریید برای دین هنگامی که اهلش متولی آن باشد ، بلکه بگریید برای آن هنگامی که غیر اهلش متولی آن » که فرمودند: 

آن قرار دهد در  هر کس که دین را ابزار دستیابی به دنیا و بهره مندی از»  امیرالمؤمنین )ع( می فرماید:  181«گردد.

اگر فقط ظواهر دینی حاکم باشد، »  اشاره می کند که:  چقدر زیباعرمه طباطبایی درجلد دود المیزان «  آتش جای دارد.

 «بدون محتوا و معنویت ، فساد جامعه بیشتر خواهد بود.

ه جوانان ایراني به مجوسیت گرویدن گروه گروچه نتایجي براي دین به بار مي آورد؟    حاكمیت فقهاي منحرف بر جامعه

 نجات ، مسیحیت ، الحاد و بی دینی و مهاجرت گروه گروه زنان و دختران ایراني به شهرهاي بدنام جنوب خلیج فارس.

ن فقط معجزه مي خواهد كه البته در متون دیني بدان وعده داده شده و آن ظهور یک قهرمان واكن ایران و احیاي دین خدا

ي در پی یک تزلزل جدی در ارکان نظام از خراسان قیام خواهد نمود و جوانان را برای مبارزه بزرگ است كه به زود

ون چدعوتش را اجابت خواهند نمود.  داده اندبا رژیم فرا خواهد خواند و جوانان نیز که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل 

 به دار آویختهعمامه هایشان از تیرهای برق موعد سقوط روحانی نمایان مرتد حکومتی سر رسد ، بنا بر مشهور ، با 

 خورشیدی به بعد مورد انتظار خواهد بود. 1811و این واقعه از سال  خواهند گردید

خداوند هرگز جباران دنیا را در هم نشکسته مگر پس از مهلت ها و نعمت ها ، و هرگز استخوان » 

 امیرالمؤمنین )ع( ؛«حمل مشکالتشکسته ملتی را بازسازی نفرموده مگر پس از آزمایش ها و ت

                                                           

 المالحم والفتن -181 
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بر اساس روایات ، امام زمان به صورت ناشناس در میان لشگر سید خراسانی می باشند و تنها سید خراسانی امام )ع( را 

خود از راهنمایی های کلیدی ایشان بهره مند است. در حدیث است که لشگر سید  جنبش عدالت خواهانهمی شناسد و در 

( 2اء، )اسر« بعثنا علیكم عباداً لنا أولى بأس شدید» در تفسیر آیه هران و قم را با جنگ می گشاید. خراسانی شهرهای ت

گروهى هستند كه خداوند آنها را پیش از خروج قائم بر انگیزد و آنها هر جا كه دشمنان آل محمد )ص( »آمده است که: 

ی )ع( با خروج این لشگر از سرزمین خراسان آغاز حرکت جهانی امام مهد( 281،ص0)الکافی؛ ج« را بیابند مى كشند

آیند که بسیار با ذکاوت هستند و مردم از شکل آنان دچار هنگامی که بشنوید مردمی از سوی مشرق می»  خواهد شد.

 پس می گیرند. غاصبان و مملکت را ازامام زمان به زودی دین  «شوند، بدانید که ساعت فرا رسیده است.شگفت می

بر پایه  و "انقالب شیطان"در نتیجه باید توجه داشته باشند که در بازی های رژیم شرکت نکنند. این رژیم که جوانان 

ی در راهپیمای کسانی که با آن همکاری می کنند ومشروعیتی ندارد و هیچ گونه شده است  تشکیلفریب و دروغ و ظلم 

و تخریب دین الهی توسط  اندر ظلم ها و جرایم آن 180هندی می ددر انتخابات ها به عوامل آن رأها شرکت می کنند و 

سنگینی بر ایرانیان های پذیرش رژیم دجال و همکاری با آن هزینه  شریک بوده و روز قیامت پاسخگو خواهند بود.آنان 

ان یک غده سرطانی که جامعه را به احتضار کشیده است با مسّکن اصالحات و... قابل درم تحمیل کرده و خواهد کرد.

با جراحی خارج نمود که البته عملی بسیار دردناک در موعد مقرر )که بسیار بسیار نزدیک است( نیست و تنها باید آن را 

وظیفه مردم تا آن روز موعود، "نافرمانی مدنی" در حد  ندارد. برای آن وجود و پر هزینه است اما هیچ چاره دیگری

 نکند( "آگاه سازی" دیگران است.  امکان و )در صورتی که خطری انسان را تهدید

در  است.بوده یک تصفیه بزرگ داخلی در میان اهل تشیع و زمینه سازی برای تطهیر کامل دین الهی  ظهور دجال

دستگاه روحانیت پیش از انقالب ، فساد بزرگی حکمفرما شده بود و عده زیادی از افراد بی اعتقاد و سودجو برای بهره 

به این لباس درآمده بودند و نه برای هدایت مردم به سوی خدا( و )و اجتماعی مقام روحانیت  مندی از مزایای مادی

در  هدایت نشانه هایارسته از دنیا و هوای نفس که از علمای حقیقی و واقبال مردم نسبت به روحانیت بسیار زیاد بود. 

ی شده اند )که البته تعدادشان اندک است( به عصر غیبت محسوب شده و از سوی امامان به عنوان راهنمایان مردم معرف

پیروی از پیشوایان معصوم شیعه، در عدم تعلق خاطر به دنیا و لذتهای نفسانی و با ریاضات شرعی برای مقهور کردن 

که به هیچ قیمتی حاضر به تکیه بر مسند قدرت و  و آنها روحانیان واقعی هستند نفس و اعتالی روح  جّد و جهد می کنند

اما فقیه نمایان تنها در پی زنان جوان و زیبا ، غذاهای رنگارنگ خوش طعم و  .ول مسئولیت معیشت مردم نمی باشندقب

بی تردید به حساب و کتاب پس از مرگ اعتقادی ندارند.  جویندگان قدرت و حکومت البته پول و قدرت بوده و هستند. 

د ور کرظه روح ا... خمینی  نین مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد.اگر کسی به حساب و کتاب ایمان داشته باشد ، هرگز چ

را با خود همراه ساخته و آنان را از صف علمای حقیقی و وارسته جدا سازد. چنان  منحرفتا با ارتدادش ، آخوندهای  

اهر و سفیدروی او )دجال( برای امتحان حکیمان خواهد آمد تا عده ای ط» که دانیال نبی به این مضمون اشاره دارد: 

برای تطهیر دین  پیش از ظهور ، به دلیل بیماری جامعه رخ داد و فاجعه حاکمیت روحانی نمایان بر ایران «  شوند.

 .ضرورت داشت

را به انحطاط کشیده و هر چه بیشتر در تبلیغ ظاهری برای شعائر و  "مترقی ترین ایدئولوژی" مذهبی نمایان حاکم

عرفان حقیقی فراری داده و آنها دین الهی واده ابزاری( می کوشند ، بیشتر جوانان را از مناسبتهای شیعی )جهت استف

نیز که  مداحان هفت تیرکش رژیم ذب  و جریانات منحرف سوق می دهند.را به سوی مسلک ها و مکتب های معنوی کا

ا به صورت منحرف به مردم ارائه آموزه های اصیل تشیع ر مداحی پاپ و موسیقی حرام را وارد عزاداری ها کرده اند ،

آنها به دلیل اصلی حرکت حماسی امام حسین )ع(  کرده و از آن در جهت تخدیر مردم و تبلیغ برای نظام استفاده می کنند.

که افشای چهره انحراف و ظلم بود هیچ اشاره ای نکرده و در عوض برای درآوردن اشک مردم به جنبه های فرعی و 

                                                           

ا نیز از پیش تعیین شده است و یکی از شواهد این امر افشاگری احمدی نژاد بود که البته نتیجه اکثر این انتخابات ه -180 

 تأسفمایه در مصاحبه ای تلویزیونی اظهار داشت که از شش ماه پیش می دانسته است که رئیس جمهور خواهد شد! 

 فردبازگردد و  "امامبه دوران طالیی "می خواست  ی کهدر حمایت از فرد 00است که جوانانی دلیر و پاک در سال 

دیگری که در دوران جنگ ، رئیس بنیاد شهید بود و به قدری در مسأله صیغه نمودن زنان قربانیان جنگ برای خود و 

سرکوبگر رژیم درگیر شدند و  نیروهایند ، با کنار نهادافتضاح به بار آورد که مدتی وی را از حاکمیت ،  شاطرافیان

  دند.جان یا سالمتی خود را فدا کر
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ر دروغپردازان است پرداخته و وجهه معصومان را در اذهان نا سایساخته و پرداخته خودشان و  نیزمنفی که بعضاً 

که اخیراً برخی از مداحان جوان غیر حکومتی و مستقل با مرگ های  ]خاطرنشان می سازد. آگاه مخدوش می کنند

کوشد ، اما عزاداری های پیشوایان  هر چند رژیم در بهره برداری سیاسی از عزاداری ها میمشکوک از دنیا رفته اند[ 

 حکومتهاست. علیهشیعه ماهیتاً 

وضعیت آموزشی حوزه های علمیه نیز مدتهاست که به شکل اسفناکی درآمده است؛ درس  باید خاطرنشان ساخت که

ریس می نود درصد آنچه در حوزه تد به فلسفه و... داده است ومعارف و اخالق )حقیقت دین( تعطیل شده و جای خود را 

اوج فاجعه اینجاست که برخی از علما وحتی مراجع چنان عمر خود را در شود نه به درد دین می خورد نه به درد دنیا. 

ی حیرت اصول اعتقادی تشیع دچار جهل مسائل فرعی و جانبی مذهب صرف کرده و در آن فرو رفته اند که نسبت به

هنگامی که علما این چنین از مسائل اصولی غافل باشند چگونه می توانند راهنمای مردم عامی باشند و  می باشند. انگیز

 ایشان را متوجه وظایفشان سازند؟ 

چند سال پیش در دیدار با یکی از علمای ربانی ساکن اروپا )که از نظر علمی و معنوی مدیون ایشان بوده و البته از ذکر 

و  ابتالی هزار» ان درباره سبب گرفتاری مسلمانان و به ویژه شیعیان پرسیدم و ایشان فرمود: نامشان معذورم( از ایش

خلیفه الهی است که خداوند متولی امور ایشان  01چهارصد ساله مسلمانان به بالیا و مصیبت ها به دلیل پشت کردن به 

پاست. به سبب این حق ناشناسی مردم ، یازده تن قرار داده است و آنها کسانی هستند که نظام کائنات به خاطر ایشان بر

محرومیت از حق حاکمیتشان در انزوا زندگی کرده و به شهادت رسیدند و آخرین ایشان نیز و  012مظلومیتاز ایشان با 

بنا بر این مشکالت شدت خواهد یافت تا سرانجام مردم بیش از هزار و دویست سال است که در انزوا به سر می برند. 

، ذکر خداست( و  معصوم 01اد امام مهدی بودن )که ذکر وظیفه شیعیان ، همواره به ی «نه به ایشان رو کنند.صمیما

دعا از صمیم وجود برای ظهور ایشان است. هنگامی که شیعیان این وظیفه اصولی را نشناسند ، به جای ایشان ، امامی 

انحطاط حوزه سبب شد که امام عصر مهم تر است!   من از حفظ حیاتمی گزینند که می گوید: حفظ نظام  عوضی بر

کاری آش و در نتیجه زمینه ظهور انحراف دین مهجور گشته که مغز و حقیقت دین استسیره و سخنان پیشوایان معصوم 

ان یسیره و معارف معصومان ، عالم نما بودنا مهجور ب  .و تاخت و تاز شیاطین فراهم گردد "والیت مطلقه فقیه"به نام 

کرده و به تمامی آنها یک پسوند را با ترکیبی از علوم غربی و خزعبالت ابداعی خود پر  خالءامروز این رقه دجالی ف

ک تر]و به خورد طاّلب شیعه می دهند!  افزوده اند؛ اقتصاد اسالمی ، جامعه شناسی اسالمی ، فلسفه اسالمی ، "اسالمی"

هوری اسالمی بسیار بهتر است از مطالعه و فراگیری این مطالب تحصیل برای طاّلب حوزه های علمیه تحت نفوذ جم

معارف شیعی که تهدیدی برای .  [دین خود باید به سرعت از این مراکز خارج شوندباقی مانده ضالّه و آنها برای حفظ 

ز ر( به سختی ا)مجموعه اخبار ائمه اطها "بحاراالنوار"ش شود ، از این روست که گنجینه تشیع دروغین است باید فرامو

 سوی دشمنان داخلی و خارجی تشیع مورد تهاجم قرار می گیرد.

امام زمان )ع( پس از ظهور ، دین راستین الهی را احیا فرموده و این دین به قدری با دین عوام زده ارباب جمهوری 

حضرت صادق  «ه اند.مردم می اندیشند ایشان دینی نو آورد » :که به طوری که در روایت است اسالمی متفاوت است

از نخستین دشمنان امام مهدی پس از ظهور ، مقلدان فقها هستند زیرا احکام صادره از سوی آن » )ع( می فرمایند: 

حضرت بر خالف فتواهای مراجع آنهاست. حتی خود فقها هم اگر از شمشیر و قدرت آن حضرت بیمناک نبودند بی درنگ 

ما از روی خوف و نیز به طمع رسیدن به مقام اظهار متابعت او می کنند در حالی فتوای قتل ایشان را صادر می کردند ا

 «دارند. قائم )ع( هنگام خروج ، دشمن آشکاری غیر از فقها ندارد.می که در دل خالف آن را پنهان 

ته شده اند در طول تاریخ ، ادیان الهی به تدریج از روح و حقیقت خود تهی شده و به مناسک و اعمال ظاهری فروکاس

آنچه که امروز از سوی آخوندهای مرتد حکومتی به عنوان تشیع معرفی  و تشیع نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

می شود مانند ادیان الهی پیشین که توسط قشر روحانی شان )که زمام توده جاهل را به دست داشتند( به انحراف کشیده 

  است. بلکه دین عوام الناس شدند ، دین حقیقی و تشیع راستین نیست

                                                           

 شاید بزرگترین مظلومیت امام زمان امروز این باشد که تحت عنوان نیابتشان ، جنایات گسترده صورت می -181 

این که دشمنان امروز ایشان که همردیف سپاهیان یزید بن معاویه در کربال  بزرگترین مظلومیت امام حسینگیرد و  

 .از ایشان بیگانه می سازند و مردم را پرچم عزای ایشان را بلند کرده اند ، هستند
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و شیعه حقیقی  گشتهمعصوم جستجو  04در سخنان و سیره  می بایدتشیع راستین و آخرین دین خدا 

نه در ، نیز در لشگری که به زودی از سوی حضرت ولّی عصر در شرق ایران سازماندهی می گردد 

تند و به گناهان و صفات بد کردار مردم عوامی که بدون شناخت کافی ، به صورت موروثی شیعه هس

   آلوده اند و ابزار دست بدعتگذاران قرار گرفته اند.

 

 

 گوشه هایی از ماجرای انقالب

 اشاره اي به فاجعه سینما ركس آبادان

خوزستان تنها استاني بود كه به انقالب نپیوسته بود و سرایت آشوب و اعتصاب به این استان براي تعطیل شدن پاالیشگاه   

ه آنان ب»   امیر مؤمنان)ع( در حدیثي مردم خوزستان را چنین مي ستایند: ان و فلج شدن رژیم حیاتي بود. حضرت آباد

  «دجال ایمان نمي آورند و آنان اولین مردمي هستند كه به عیسي مسیح ایمان آوردند.

داخل سالن سینما در زیر پاهاي  مرداد ، سوخت هواپیما را به 20عامالن جنایتكار این فاجعه ، در شب سالگردكودتاي 

( و درهاي سینما را نیز قفل و زنجیر  )به این سبب پاهاي اجساد عموماً تا زانو كامالً ذوب شده بود مردم سرازیر كردند

كردند. شدت فاجعه به حدي بود كه حال مأموران نجات از دیدن صحنه هاي داخل سینما به هم مي خورد. به دلیل شدت 

مانند تصویر دلخراشي كه از مادري كه كودكش را در از جنازه ها در هم ذوب شده و قابل تفكیك نبودند) حرارت ، برخي

پس از این فاجعه ، كمیته به طوري كه مجبور شدند اجساد را به صورت گروهي دفن كنند. بغل داشت منتشر گردید( 

نده آیت ا... شریعتمداري كار تحقیق را آغاز كرد و در تحقیقي متشكل از نماینده دولت ، نماینده روزنامه اطالعات و نمای

نسخه اي از این گزارش كه در ) گزارش مستند خود نتیجه گرفت كه دستور این عملیات از شهر نجف صادر شده بود.

ي امشریف اماختیار آیت ا... شریعتمداري بود ، پس از بازداشت ایشان از سوي رژیم جمهوري اسالمي ضبط گردید.(  

، كه در آن هنگام در پست نخست وزیري ، از هیچ اقدامي در راه یاري انقالب  تانسعامل سرسپرده استعمار انگل، 

كوتاهي ننمود با این استدالل كه انتشار این گزارش سبب خشم رهبران انقالب شده و شانس هرگونه آشتي با روحانیت 

با سكوت رژیم ، مردم قول رهبران انقالب مبني بر دست داشتن  و بدین ترتیب را از بین مي برد ، مانع از انتشار آن شد

رژیم در این فاجعه را پذیرفتند و خوزستان نیز به انقالب پیوست و پاالیشگاه تعطیل گردید. این فاجعه به نقطه عطف 

انقالب  پیروزي پیروزي انقالب تبدیل شد و رژیم از آن پس قدم به قدم عقب نشست و شش ماه بعد نیز سقوط نمود. پس از

، در اثر فشار افكار عمومي ، رژیم جدید دادگاهي نمایشي براي مجازات عامالن ادعایي فاجعه تشكیل داد كه به رسوایي 

بزرگي منجر شد و در طي آن براي مردم محرز گردید كه رهبران رژیم جدید عامالن حقیقي این فاجعه بوده اند. پس از 

 »ه براي اعتراض بر مزار عزیزان خود متحصن شدند كه خمیني در تهدید ایشان گفت: این رسوایي ، بازماندگان فاجع

خاطرنشان می سازد که جمهوری اسالمی بنای یادبود  «ِعَده ای می روند َسَر گوَر ُمرَده ها بر ِضَد اَسالم شعار می دهند!

ر کوچه فرعی پشت سینما قرار داده است تا این فاجعه را در خیابان اصلی روبروی سینما رکس قرار نداده بلکه آن را د

ینما هرکس س» خمیني جواز این فاجعه را چنین صادر كرده بود كه: با جلب توجه کمتر ، این افتضاح پوشیده تر ماند! 

تماشاخانه ای مملو از نوستراداموس درباره این فاجعه و ارتباط آن با ضدمسیح می گوید: ]« می رود خونش مباح است!

 [آتش می گیرد در حالی که آن خداناشناس ، مقدسان را به نام می خواند.جمعیت 

 شنشینی و عدم دخالت ارتای با تقدیر از عقبپس از تصرف رادیو توسط انقالبیون در بیانیه 1821بهمن  22خمینی در 

یوستن آنان به ملت و کنم که در صورت جلوگیری از تجاوز ارتش، پبه امرای ارتش اعالم می»  : تگف در امور سیاسی

 و نیز« نماییم.دانیم و مانند برادران با آنان رفتار میدولت قانونی ملی اسالمی ، ما آنان را از ملت و ملت را از آنان می

آی ارتَشبد! تو نمی خواهی آقا باشی؟ می خواهی نوکر باشی؟ ما می خواهیم َکه تو آقا » خطاب به امرای ارتش گفت: 

رتبه خود و ای با شرکت تقریباً تمامی فرماندهان عالیان شب شورای عالی ارتش شاهنشاهی در جلسهدر هم«  باشی؟!

های ملت را اعالم کرد. اما تنها ساعاتی بعد ، شماري از آنان از جمله بدون هیچ مخالفتی پشتیبانی کامل خود از خواسته

ن اولی رضا ناجیرئیس شهربانی کل ، سرلشگر  مهدی رحیمیفرمانده هوانیروز ، سپهبد  منوچهر خسرودادسرلشگر 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF&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%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF&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%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C
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)
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ته اعدام شدند. ناگف خلخالی به حکم  مدرسه رفاه، در  ساواکرئیس سابق  نعمت نصیریفرماندار نظامی ایران و تیمسار 

نماند كه خمیني بالفاصله پس از پیروزي ، صادق خلخالي را كه یك بیمار رواني سادیست)معروف به صادق گربه كش( 

معروف بود كه خلخالي در حوزه علمیه ،  نفر را اعدام کند. 088در عرض تنها یك ماه بود  به حاكمیت شرع گماشت تا 

گربه ها را با قرار دادن گلو  الي در اتاق خفه مي نمود. برای آگاهی از ماهیت خلخالی بهتر است او را از زبان خودش 

عصر از پیش امام بازگشته بودم و با همراهان و همکاران و » می گوید: کیهانبشناسیم: خلخالی در مصاحبه با خبرنگار 

محافظانم قرار بود شام را در منزلم بخوریم. داشتیم می آمدیم داخل کوچه منزل که از شیشه ماشین دیدم دوتا بچه پانزده 

یرند و بگردندشان تا ببینم ماجرا چیه. خودم از ، شانزده ساله گویا مخفیانه چیزی با هم رد و بدل کردند. دستور دادم بگ

کیف پسره یک روزنامه مجاهدین در آوردم. یادم هست فامیلش شریعتی بود از خانواده های اسمی قم. همانجا پسره را با 

فله  هایخلخالی در جواب افرادی که به اعدام « گلوله زدم و به همراهانم گفتم اینجوری باید با این جانوران برخورد کرد!

 گناه باشند به اینها اگر گناهکار باشند که به سزای عملشان رسیده اند و اگر بی »ای او اعتراض می کردند می گفت: 

 «  بهشت می روند!

 

 احمدی نژاد خلخالی و

که  دخمیني در پاریس اعالم کرد که در بازگشت به ایران به قم خواهد رفت و نقشی در قدرت نخواهد داشت. او اعالم کر

برای مقابله تنها قصد دارد در قم در کسوت یک روحانی به امور معنوی مقلدان خود بپردازد. وی پس از ورود به ایران 

مسئول بود ای ملی چهره که را )آخرین نخست وزیر شاه( زیرکانه مهدی بازرگان  با دولت ملی گرای شاپور بختیار

اری با او نمود و اعالم کرد که "دولت از امروز یک دولت دینی و همگان را توصیه به همکتشکیل دولت موقت کرد 

است و مخالفت با آن مخالفت با خداست." نصب بازرگان تمامی نیروهای سیاسی اعم از مذهبی و غیر مذهبی را به طور 

 تلت موقیک پارچه در برابر دولت بختیار قرار داد و سقوط آن را تسهیل نمود. خمینی پس از معرفی نخست وزیر دو

خود به شهر قم رفت و به سازماندهی نیروهای مذهبی نمای خود مشغول شد و پس از چند ماه به پایتخت بازگشت و با 

قدرت را به طور كامل در قبضه خود گرفت. به عنوان نمونه؛ در ابتدا اصلي به نام والیت فقیه در  ، سیاست گام به گام

م شد این اصل را به یحكتما هنگامي كه پایه هاي حكومت وي اعد نبود ، اقانون اساسي وجود نداشت ، چون شرایط مس

خویي ، حكیم ، خوانساري ، گلپایگاني ،  ات عظامن علما و مراجع شیعه چون آیقانون اساسي اضافه نمود. مهمتری

ر مورد اهانت شریعتمداری و... با این موضوع مخالفت كردند و از سوي خمیني با الفاظ: مرتجع ، متحجر و بي شعو

دد مقرار گرفتند. البته مخالفت علما با خمیني دیگر سودي نداشت ، زیرا خمیني میلیونها نفر از عوام النّاس نادان را با 

 ،گر به آنها فرمان مي داد: بمیریدسحر ، تحت سیطره خود درآورده بود و آنها به قدري تحت نفوذ وي بودند كه اابلیس و 

 در جا مي مردند!

 

 

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/%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/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/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/کیهان_(روزنامه)
http://fa.wikipedia.org/wiki/کیهان_(روزنامه)
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 دیو بی بی سی و انقالب ایرانرا

برای مردم ایران مخابره می شد و تقریباً  رادیو بی بی سی فارسی  سخنان خمینی بالفاصله توسطدر آشوب های انقالب ، 

سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران و روی کار آمدن جمهوری اسالمی  دو سال بعد ازتمامی مردم به آن گوش می کردند. 

، جان دان ، رئیس وقت بخش فارسی بی بی سی ، در یک جلسه سخنرانی در ایران سوسایتی  صحبت جالبی در ارتباط 

کومت ح با نقش برجسته و کارساز بی بی سی فارسی در دو رویداد تاریخی مهم ایران معاصر ، که هرکدام منجر به سقوط

های رضاشاه و محمدرضا شاه پهلوی گردیده بودند ، ایراد کرد. به گفته او رادیوی بی بی سی فارسی توانسته بود در 

نقشی کلیدی را در کنار جریانات تعیین کننده دیگر ایفا نماید.  1821بهمن  22و  1828شهریور  28جریان تحوالت 

که چنین بهانه هایی را به دست منتقدان و به ویژه مقامات دولت  اگرچه به طور کلی در بخش فارسی دقت زیاد بود

ولی قرائت اطالعیه ای از سوی خمینی که مردم را به شرکت در تظاهرات علیه دولت دعوت می کرد،  شاهنشاهی ندهند ،

ف تمام یعنی آگاهی دادن به مردم برای شرکت در یک حرکت اعتراضی که می بایست در آینده صورت گیرد ، بر خال

آنچه مسائل را برای مقامات داخلی در ایران بغرنج  موازین خبری، حد اقل یک بار در بی بی سی فارسی صورت گرفت.

و تحریک آمیز می کرد ، اصل خبرها یا گزارشاتی که در ارتباط با ایران خوانده می شد نبود ، بلکه تکیه ویژه مجریان 

مسائلی بود که در برخی از اوقات می توانست مفهوم خبر را عوض کند و یک  برنامه ها و نحوه بیان آنها در انتقال ،

موضوع ساده را به یک جریان تحریک آمیز تبدیل سازد. خبرها هنگامی که به فارسی ترجمه می شدند و توسط کسانی 

رد. لی تغییر می ککه دارای نظریات خاص سیاسی بودند ، قرائت می گردید ، آن وقت مفهوم خبر به طور غیر قابل قبو

پرویز راجی ، سفیر وقت ایران در لندن به وزارت خارجه بریتانیا در مورد پوشش خبری بی بی سی فارسی شکایت می 

تقریبا همه مردم به برنامه رادیو بی بی سی گوش می » می نویسد:  "آخرین سفر شاه"ویلیام شوکراس در کتاب کرد. 

شاه شخصاً کوشیده است تا گفتارهای بی بی سی   یت ا... خمینی را پخش می کرد.دادند و بی بی سی آخرین گفتار های آ

ها داد به ضرر رژیم شاه بود و خیلی وقتسی میبیخبرهایی که بی »اکبر رفسنجانی اعتراف می کند: « را متوقف کند.

اند دوست نادان از دشمن دانا از قدیم گفته » گفت:  00اسفند  21مهدی کروبی در  001«خورد.این اخبار به درد ما می

خطرناکتر است. نه ما وابسته به بیگانه ایم نه شما. اما اتفاقاً این شمائید که با این عملکرد آب به آسیاب دشمن می ریزید... 

ما ا در زمان انقالب که بی بی سی اخبار را انتشار می داد و به گونه ای به پیشبرد انقالب کمک می کرد اشکالی نداشت

ال انتشار اخبار اشکال دارد؟ اگر این گونه استدالل شود پس باید حق را به شاه داد که می گفت انقالب را بی بی سی حا

روح ا... خمینی اعالمیه هایش را از طریق رادیو بی بی سی قرائت می کرد و این اعالمیه ها توسط مردم «  راه انداخت.

نشان دادن چهره خمینی در کره ماه به مردم)!( توسط یران هیچ گاه ملت ا. روی نوارهای کاست ضبط و تکثیر می شد

قراردادی   1888در سال   مرداد  به همراه آمریکا 20انگلستان پس از کودتای   !بی بی سی را فراموش نخواهد نمود

ه بود که این رسماً اعالم کرد 0323شاه در سال خاتمه می یافت و  1820ساله با ایران منعقد کردند که در سال  22

قرارداد را تمدید نخواهد کرد ، بنا بر این سیاستمداران غربی نیازمند ترتیبات جدیدی بودند که با ایجاد انقالب در ایران 

رژیم سلطنتی در » در خاطرات خود با اطمینان نوشت:  1822اسدا... علم ، وزیر دربار پهلوی ، در سال  شکل گرفت.

آیا َعلَم غیب می دانست یا از قصد و برنامه سیاستمداران غربی آگاه شده بود؟ «  خواهد کرد.ایران تا دو سال دیگر سقوط 

دالر خریداری  12تا  0دالر را به قیمت  81پس از پیروزی انقالب ، دولت های غربی به مدت بیست سال نفت بشکه ای 

به ایران ، تمامی دالرهای نفتی که در طی نمودند.آنها در نتیجه جنگ ایران و عراق و فروش تسلیحات به قیمت گزاف 

ت بدع گذشته از عواید اقتصادی ، به خزانه های خود بازگردانیدند. مضاعف سالها به ایران پرداخته بودند را با بهره

ر ب  والیت مطلقه فقیه و انقالب به اصطالح اسالمی یک طراحی ماهرانه استعماری برای ریشه کن نمودن تشیع بود.

تاریخ ، نقش تخریبی انگلستان در دویست سال گذشته در ایران قابل کتمان نمی باشد هر چند که به انحاء  اساس ثبت

افکار  ( از حساسیت"دائی جان ناپلئون"مبتذل  و تولید سریال تا )با اقداماتی از قبیل انتشار رمان کردهگوناگون تالش 

که به وسیله نفت ایران )جهت تأمین سوخت نیروی دریایی  تانانگلس.دولت معه ایرانی معاصر علیه خود بکاهدعمومی جا

خود( در دو جنگ جهانی پیروز شده بود و به نفت ایران وابستگی اقتصادی پیدا کرده بود برای انتقام از ایرانیان برای 

 ن آورد اما دور، سیاه ترین بالی تاریخ را بر سر ملت ایرا پرورش و حاکم نمودن دجالبا  خلع ید خود از صنعت نفت ،

یحیی رحیم صفوی ، فرمانده  سرداران ایرانی حضرت ولی عصر شهر لندن را بگشایند.سربازان و نیست آن روزی که 

آمریکایی ها و صهیونیست ها دو دشمن بزرگ » پیشین سپاه پاسداران به نقش انگلیسی ها در منطقه چنین اشاره می کند: 

تر  خبیث  ه از انقالب اسالمی می گذرد. البته اسرائیلی ها و انگلیسی ها خیلیایران هستند در این سی و چهار سال ک

سابقه تاریخی انگلیس در ارتباط با ایران، ها خط می دهند. هستند. یعنی در خیلی از جاها انگلیسی ها به آمریکایی

                                                           
118-2818/80post_-/blog11http://ayatollahbbcpersian.blogspot.co.uk.html  
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http://ayatollahbbcpersian.blogspot.co.uk/2013/08/blog-post_11.html
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و بعضی وقت ها عقل نند آنها بسیار پیچیده عمل می ک عراق، افغانستان دارد و این منطقه دست انگلیسی هاست.

  «آمریکایی ها را این ها بدست می گیرند.

از آن طرف هم یک عده مزدور را به راه » می گوید:  سنتیی با اشاره به مبلغان تشیع رهبر کنونی جمهوری اسالم

سائل ارتباط ر دارید. وبینید ، می شنوید، یا خببیاندازند که برای این آتش هیمه فراهم کنند. بنزین روی آتش بریزند؛ که می

جمعی و رسانه در اختیار اینها می گذارند؛ در کجا؟ در آمریکا ، در کجا؟ در لندن ، آن تشیّعی که از لندن و از آمریکا 

سال پیش ، تبلیغ تشیع منحرف از سوی  32چطور «   بخواهد برای دنیا پخش بشود ، آن تشیّع به درد شیعه نمی خورد.

سال پیش برای نابودی تشیع و مهد آن ایران ، نظام دجال را بر سر کار آوردند و حال  82آنها  !...آنها به درد  خورد؟!

و آنها نیز به سبب افتضاحات فجیع که این نظام وظیفه اش را به نحو احسن انجام داده و تاریخ مصرفش به اتمام رسیده 

کرده و برنامه دارند که سلفی های تکفیری را دانی نز تشیع احساس خطر چندیگر ا ، و ارتداد عامه شیعیان این رژیم

ت ، از تبلیغ تشیع راستین که مشروعیت والی به سوی ایران روانه کنند "محو باقیمانده آثار تشیع و تجزیه کشور"برای 

 فقیه و جمهوری اسالمی را زیر سؤال می برد ممانعت نمی نمایند.    
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 !"اسالم در خطر است"

 فرقه والیت فقیه 

 یک فرقه سازی استعماری همانند دیگر فرقه سازی های استعمار پیر در دو قرن گذشته
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 جنگ با عراق؛ آغاز پروژه جهانگشایی دجال

به همراه هیئتی از شیعیان کویت به دیدار خمینی 1821اسفند  1حجت االسالم مهری ، نمانیده خمینی در کویت در تاریخ 

تاکید ورزید و اظهار  "می در زیر یک دولت و یک پرچمکشورهای اسالمتشکل شدن "آن دیدار بر لزوم  در آمد و وی

بسیجیان جهان باید به فکر ایجاد حکومت بزرگ » 111«یک دولت بزرگ اسالمی باید بر همه دنیا غلبه کند. » داشت:

دور قادر به ص  ن صادر کنیم و این طرز فکر را کهما باید به شدت هرچه بیشتر انقالب خود را به جها»   «اَسالمی باشند.

اَسالم را به  تشما باید اسالم را به پیش ببرید و اسالم را به تمام دنیا صادر کنید و قدر»  « ، کنار بگذاریم. انقالب نیستیم

را "امارت آن  چون گروه داعش ایجاد یک حکومت بزرگ اسرمی )که تکفیریون وهابی]«  همانید.تمام ابرقدرتها بف

بزرگ اسرمی" می خوانند( یک نظریه ُعَمری است. عمر بن خطاب اولین کسی بود که با جنگ و خونریزی چنین 

حکومتی ایجاد کرد. شیعیان اعتقاد داشته و دارند که دوازدهمین جانشین معصود پیامبر اسرد )ص( بر اساس وعده 

در طول تاریخ هرگاه حکومت اسرمی تحت امر "غیر اد. د دنقرآنی و بشارت نبوی چنین حکومتی را تشکیل خواه

تشکیل شده است )مانند دوران امویان و عباسیان(، سرکوب شیعیان تشدید شده و آنها بدترین دوره های شکنجه  معصود"

ین و راعتقادی نداشته و ندارند. تاریخ نشان می دهد که فاسدت چنین حکومتیو خفقان را تجربه کرده اند زیرا آنان به 

 جنایتکارترین حکومتهای تاریخ ، حکومتهای مذهبی تحت امر غیر معصود بوده اند.[

خواهان یک رابطه عادی و مسالمت  ، های تحریک کننده و جنگ طلبانه خمینیرژیم عراق در ابتدا بر خالف سیاست

اق در ایران با ارسال نامه ای به روز بعد از پیروزی انقالب( سفارت عر ۳) 2۳/11/1821آمیز با ایران بود: در تاریخ 

ترین عالیق برادری با تمام ملت ها و عدم نخست وزیر دولت موقت )مهندس بازرگان( سیاست عراق را برقراری محکم

عراق خروج ایران از  28/12/1821در  -های مشروعشان اعالم کردمداخله در امور داخلی آنان و احترام به آرمان

/ 12/ 2۳در تاریخ  -فت و از ورود این کشور به جرگه کشورهای غیر متعهد اعالم حمایت کردپیمان سنتو را تبریک گ

عراق از برقراری رابطه حسنه با ایران و رعایت سیاست عدم تعهد و عدم مداخله در امور داخلی و اجتناب از  1821

احمد  1/1820/ 21در تاریخ  -یت کردسیاست برتری طلبی و آمادگی همکاری متقابل و مساوی عراق با ایران اعالم حما

خمینی برقراری نظام اسالمی ایران را تبریک گفت و خواستار  ور عراق با ارسال پیامی برایحسن البکر رئیس جمه

 که جنگ با عراق را گام نخست در گسترش قلمروی حاکمیتش اما خمیني برقراری روابط مستحکم میان دو دولت شد.

( می دانست ، با تحریکات فراوان خود ، صدام حسین لیونییتشکیل ارتش بیست مبه جهان و )تحت عنوان صدور انقالب 

)که از اختیارات امام معصوم  "جهاد ابتدایی"در مظان اتهام  دست یازیدن به  را وادار به حمله به ایران کرد تا از سویی

د جهانگشایانه اش را تحت عنوان ود و مقاصاست( قرار نگیرد و از سوی دیگر با مخالفت ایرانیان با جنگ روبرو نش

انجام تحریکات مرزی و کافر و فاسد خواندن صدام و دعوت با انواع اقدامات تهدید كننده چون او  دنبال کند. "دفاع مقدس"

ل قبماه  پنجصدام را به حمله به ایران واداشت.  مردم عراق به قیام علیه او و دعوت نظامیان عراقی به شورش یا فرار ،

امام ارتش » روزنامه کیهان با تیتر بزرگ در عنوان اصلی نوشت:  1821فروردین  88از حمله عراق به ایران در 

خمینی را کامالً می شناخت و می دانست که قصد جنگ دارد ، بنابر این  ، صدام حسین « عراق را به قیام دعوت کرد!

، جنگ با عراق علت دیگری نیز  غیر از قصد جهانگشایی شد.خواست پیشدستی کند تا در جنگ دست باال را داشته با

داشت و آن کینه شخصي خمینی نسبت به صدام بود زیرا صدام به درخواست شاه وی را از عراق اخراج نمود و وی 

ی صدام حت قصد رفتن به کویت را نمود که کویت مانع از ورود وی به خاک خود شد و وی سرانجام راهی فرانسه گردید.

تلفنی به شاه گفته بود: خمینی هم برای شما و هم برای ما اینجا مایه دردسر است ، اگر اجازه دهید  1821ر شهریور ماه د

یكي  از]به صدام پاسخ منفی داده بود.  شریف امامیاو را بدون سر و صدا برای همیشه خفه کنیم و شاه پس از مشورت با 

یزان كینه ورزي خمیني را نشان مي دهد. وي می گوید: خمیني شبي در از روحانیون نجف مطلبي نقل شده است كه م

حرم دراز كشیده و به خواب رفته بود. هنگامي كه من از كنارش مي گذشتم، پایم به پایش خورد و بدین سبب از خواب 
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ا خوابیده ام مي آمد پرید. من بسیار از او عذرخواهي كردم ، اما از آن شب به بعد هرگاه مي دید كه من دراز كشیده و ی

 [و محكم به پایم لگد مي زد و از كنارم مي گذشت!

کرد امام بسیار خوشحال   هنگامی که صدام به ایران حمله» اکبر رفسنجانی در مصاحبه با صادق زیباکالم می گوید: 

انداخت و با این کار باعث  شده و با لبخند و ذوق می گفتند: این عنایت خداوند است)!( و صدام با این کار خود را در دام

 یسد:نول از مهندس بازرگان میخود به نق حسین زاهدی در مقاله  «شد که ما بتوانیم تکلیف خاورمیانه را مشخص کنیم.

. کنمئله مهمی در جلسه شورا شرکت از شورای انقالب از من خواستند برای مشورت در مس 1821روزی در سال » 

دارند.  گزارشیدم اقای دعایی سفیر ایران در عراق نیز در جلسه حضور دارد. گفتند آقای دعایی وقتی به جلسه رفتم دی

وزارت امور خارجه احضار آقای دعایی بیان کرد که در ماههای اخیر هر چند وقت یکبار و گاهی گاهی هرهفته مرا به 

اعتراض مینمایند و من توضیح می دهم که ر عراق و با ارائه مدارکی به دخالتها و کوشش ایران برای اخالل و آشفتگی د

نمایی هستند و نظایر این نوع استداللها برای رفع این ها کار دولت ایران نیست و گروههای خود سرند که دنبال قدرت 

ع ضبیان اعتراض شدید به دخالتها و اخاللها گفت این واعتراض. اما هفته گذشته صدام حسین مرا احضار کرد و پس از 

خمینی بگویید من اولین دولتی بودم که جمهوری اسالمی را به برای من قابل تحمل نیست. شما بروید تهران و به آقای 

خودم شخصاً به ایران میایم تا با مذاکره اختالفاتمان را حل کنیم اگر مایل رسمیت شناختم و اگر اجازه بدهند من )صدام( 

فرستم و یا دولت ایران یک هیئت عالی برای مذاکره به عراق عالیرتبه به ایران میئت نیستند با من مذاکره کنند من یک هی

شود زیرا ادامه این وضع برای من قابل تحمل نیست و من برای خاتمه دادن به این وضع بفرستد تا اختالفات فیمابین حل 

آقای زاهدی در  «ی است که حمله خواهد کرد.خواهم کرد. سپس آقای دعایی تاکید کرد که این آدمبه ایران حمله نظامی 

گیرد که آقای دعایی به اتفاق آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر بهشتی برای شورای انقالب تصمیم می» نویسد: ادامه می

 تهدید اً و تعیین تکلیف به دیدار رهبر انقالب بروند. در این دیدار ابتدا آقای دعایی شرح کامل ماجرا ونهایتبیان ماجرا 

. سپس آقای مهندس بازرگان به استدالل می محلش نگذاریدگویند: کند رهبر انقالب در پاسخ به او میبیان میصدام را 

که باید توجه کرد که امروزه موقعیت ما به علت اعمال تندی که شده و مواضع تندتری که اتخاذ گردیده است پردازد 

ما و اگر گرفتار جنگ شویم کسی از ما حمایت نخواهد کرد بلکه از طرف مقابل بین ملل جهان چندان مطلوب نیست در 

های تاهانحمایت خواهند کرد. ازاین گذشته وضعیت ارتش به علت اعدام بسیاری از فرماندهان عالی و درجات پائین تر و 

د روحیه و به کلی فاقمناسبی دارد بسیاری که به ارتش و ارتشیان از افراد وگروههای مختلف شده ومی شود وضع بسیار نا

م دیگر دسترسی به لوازالزم است. از این گذشته تسلیحات نظامی ما عمدتا امریکایی است و با مشکالت میان دو کشور 

د های عربی محال است بگذارنیدکی مشکل و شاید غیر ممکن باشد. براینها باید اضافه کرد که جهان غرب و حتی کشور 

مجدداً  رید.گفتم محلش نگذاگویند: پاسخ میم. بنا بر این باید از وقوع جنگ جلوگیری کنیم. رهبر انقالب در ما پیروز شوی

خیزند رمیکنند و از جایشان بپایان گیرد تحمل نمیکند اما آیت ا... خمینی تا سخن او آقای دکتر بهشتی شروع به استدالل می

در اندرونی حرکت می کنند . اقای دعایی که بسیار محلش نگذارید و به طرف  کنند که: گفتمو برای بار سوم تکرار می

خمینی که نزدیک در اندرونی رسیده بودند پس از تأمل ناراحت شده بود می گوید آقا من به بغداد نخواهم رفت. آقای 

اسخ که منتظر پبدون اینی و ات می باشد که برووظیفه شرعیگویند: کوتاهی رویشان را به طرف دعایی برگردانده ومی

انقالب برمی گردند و اقای دعایی بسیار ناراحت بوده در حالی که گریه شوند. به شورای شوند به قسمت اندرونی وارد می

تواند بکند و مدتی بعد عراق به ایران حمله خواهد کرد. هیچ کس کاری نمیگوید به خدا قسم او )صدام( کرده است میمی

دولت های غربی از اوایل دهه هفتاد میالدی قصد ایجاد جنگ بین ایران و عراق را داشتند و « کند.ه حمله میغافلگیران

دو کشور را تا آستانه جنگ نیز پیش بردند. گفته می شود که شاه در برابر اصرار شدید آنها برای ایجاد جنگ به آنها پیغام 

قدر درآمد دارد تا چک آن را برایتان بکشم و دو کشور را از این مصیبت داده بود: به من بگویید که این جنگ برای شما چ

بزرگ معاف دارید.  اما آنها تنها در پی پول نبودند ، بلکه در پی شیعه کشی و تخریب و به ورشکستگی کشانیدن دو 

 کشور ثروتمند و قدرتمند منطقه بودند.

متأسفانه » به خمینی می نویسد:   2/2/11د، در نامه مورخه منتظری که از مخالفان ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر بو

جنگ تحمیلی به جای بدی رسیده و دولت و ملت و انقالب ما را در شرایط بدی قرار داده. قطعاً حضرتعالی از اوضاع 

 نابسامان مردم و رکود اقتصادی و سقوط پول ما و کسری بودجه و خرابی شهرها و مراکز اقتصادی و تعطیل شدن
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کارخانه ها و تورم و گرانی و کمبودها و بیکاریها و خانه بدوشی میلیونها شهروند چندین استان کشور و ترک مغازه و 

د ها و رشد مفاس بازار و  محل کار و پناه بردن به دهات و کوهها و تعطیل شدن مؤسسات فرهنگی و باال رفتن نارضائی

طالع دارید... ما متأسفانه در جنگ و در بسیاری کارهای دیگر فرصتهای اداری و اخالقی که الزمه قهری این وضع است ا

زیادی را از دست دادیم و هر روز دلمان را به گزارشهای مبالغه آمیز نسبت به وضع خود و خرابی وضع دشمن و به 

دارند بسیاری از  شعارها و وعده های بی اساس خوش کردیم تا باالخره وضع ما به اینجا رسید که دولت ها که جای خود

دست انقالب مقدس)!( ما را به خون هزاران ملت ها را هم از دست دادیم... سیاست شیطانی قدرت های حامی صدام 

... صدام را شرق و غرب و کشورهای عربی مسلمان عراقی از نظامی و غیر نظامی و زن و بچه و بی گناه آغشته کرد

ن ما و عراق و ضعف هر دو کشور است تا اسرائیل و اربابانش با خیال همه کمک می کنند و خواسته همه آنها تواز

 «راحت به سیاست های استعماری خود ادامه دهند.

بعد از ده سال باید عملکرد خود را حساب کنیم... چقدر » نیز در یک سخنرانی یادآور می شود:  11وی در پایان سال 

یی از دست دادیم که هر کدام یک دنیا ارزش داشتند و چه شهرهایی نیرو از ایران و از دست ما رفت و چقدر جوان ها

از ما خراب شد. باید اینها بررسی شود و ببینیم اگر اشتباهی کرده ایم اینها توبه دارد و اقالً متنبه شویم که بعداً تکرار 

نزوی کرد و مردم دنیا را به ما نکنیم . چقدر در این مدت شعارهایی دادیم که غلط بود و خیلی از آنها ما را در دنیا م

بدبین کرد و هیچ لزومی هم برای این شعارها نداشتیم. اینها راه عاقالنه تری داشته و ما سرمان را پایین انداختیم و گفتیم 

ی اهمین است که ما می گوییم بعد هم فهمیدیم که اشتباه کرده ایم. باید بفهمیم که اشتباه کرده ایم و بعد بگوییم خدایا و 

ما در جنگ خیلی اشتباه کردیم و خیلی جاها لجبازی کردیم و شعارهایی دادیم که ملت ایران، ما اینجا اشتباه کرده ایم ...

ما خیلی جاها لجبازی کرده ایم و گویی به حرف و تذکرات افراد عاقل در  می دانستیم نمی توانیم آن را انجام دهیم...

مسائل نداده  هنمایی و وساطت می کردند در بعضیمیه های خارج و داخل که راروزنامه ها، رادیو تلویزیون و اعال

...«ایم و قبول نمی کردیم و توجه نداشتیم
112

 

 

 ، در آخر جنگ ه است کهگفت ]که نمایانگر خشم شدید خمینی از شکست در جنگ است[ی رفسنجانی در اشاره ای هاشم

هان را زیر نظر او تشکیل داده که قصد داشته "بعضی ها را اعدام کند" آیت ا... خمینی دادگاه رسیدگی به تخلفات فرماند

همان است که دستور تأسیس آن، تنها چند روز بعد از پذیرش قطعنامه  دادگاه مورد اشاره اکبر هاشمی رفسنجانی، ظاهراً 

مسلح آمده است. در این خمینی به علی رازینی رئیس سازمان قضایى نیروهاى  ...آیت ا 18۳1مرداد  دوم، در نامه 210

در کلیه مناطق جنگى"، آن هم "بدون  هد تا "دادگاه ویژه تخلفات جنگنامه، رهبر وقت جمهوری اسالمی دستور می د

رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر" تشکیل شود و می افزاید: "هر عملى که به تشخیص دادگاه موجب شکست 

باشد مجازات آن اعدام است." دستوری که به وضوح، متوجه فرماندهان ه و یا مىجبهه اسالم و یا موجب خسارت جانى بود

، چهار روز قبل از  مقصر در شکست های نظامی ایران است. فرمان آیت ا... خمینی در مورد اعدام مقصران جنگ

ر خالف اجرای سریع دستور دیگر او در مورد اعدام زندانیان گروه مجاهدین خلق صادر شده و این در حالی است که ب

یر ثأی برخی مسئوالن سیاسی در آن بی تمیانجیگری ها پدیده ای که ظاهراً  .بایگانی شد ، فرمان اول عمالً  دستور دوم

، از جمله موافق اعدام چند فرمانده سپاه بر سر عملیات خیبر بوده است. در جریان شکست این  دادگاه نظامی نبوده است.

ارتباط میان نیروهای ایرانی مستقر در آن و نیروهای دیگری که به سمت بصره رفته بودند، به ، 18۳2عملیات در اسفند 

قطع شد. نتیجه،  -شروع عملیات موعد از نیروهااز  بخشدر حد برداشت متفاوت دو -دهی علت اشتباهات عجیب فرمان

شته شدن جمعی از معروف ترین فرماندهان و ک]چهار گردان از نیروهای ایرانی[ محاصره و قتل عام نیروهای نفوذ کننده 

. ]گفته می شود که در آن هنگام ، فرماندهان ارشد سپاه به منظور جنگ از جمله محمدابراهیم همت و حمید باکری بود

، ارتش عراق 210بعد از پذیرش قطعنامه شرکت سپاه در انتخابات مجلس در سمیناری در کرمانشاه به سر می بردند.[ 

 شکست های سنگینی را به نیروهای نظامی ایران وارد کرده و از جمله جزایر فاو و مجنون را بازپس گرفته که به تازگی

، در آخرین روزهای جنگ قدرت نظامی خود را به رخ  ، هجوم گسترده ای را انجام می دهد تا در صورت امکان

تاکنون اطالعات متفاوتی منتشر شده است. در مورد جزئیات نبردهای دو کشور در این مقطع،  جمهوری اسالمی بکشد.

                                                           
  28/11/۳1 کیهان ، - 112
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، برای 210اما شاید توصیف ساده سعید قاسمی، از فرماندهان میانی دوران جنگ و منتقدان سرسخت پذیرش قطعنامه 

 »گروهی از اصولگرایان گفت: سخنانی در جمع  او در تیر ماه گذشته، طی درک بهتر شرایط آن زمان مفیدتر باشد.

هزار و برخی روایات بیست و چند هزار نفر، ظرف دو ها را جمع کند. به یک اعتبار دوازدهغنیمتی کرددشمن وقت نمی

در همین  «بودیم، طِی سه شب از دست دادیم. سال گرفته هشتهایی را که ظرف درصد زمین ۳8سه روز اسیر دادیم.  -

ر تلفنی آن را به رحیم صفوی ابالغ می کند، به ، در پیامی کوتاه که احمد خمینی به طو خمینی... مقطع است که آیت ا

، دشمن  ا سپاهی .هیچ چیز از هیچ کس پذیرفته نیست اینجا جایی است که باید متر به متر جنگید و» : تشر می زند سپاهیان

رهبر  ی شدیدکه نشان دهنده نارضایت از این پیام تند «شود.ای مییک سپاه ذلیل و مرده راند یا برای همیشهرا به عقب می

محاسبات اشتباه بسیاری از  وقت از شکست های سریع سپاه در مقابل عراقی هاست، اثری در صحیفه نور وجود ندارد.

به شکست ، فرماندهان و سیاستمداران ایران در مورد توانایی جمهوری اسالمی برای ادامه جنگ، از مقطعی مشخص 

همان زمانی که  –را تنها یک سال زودتر  210ه، اگر ایران قطعنامه های فاجعه باری منجر شده است. به عنوان نمون

قبول می کرد، می توانست جنگ را در شرایطی به پایان ببرد که هنوز مناطق مهمی از خاک عراق و از  –صادر شد 

هایی را یندرصد زم ۳8" –به قول سعید قاسمی  –جمله فاو و مجنون را در اختیار داشت و به وضعیتی نرسیده بود که 

،  در روایت های رسمی حکومت ایران از جنگ هشت ساله  ".فته بود، طِی سه شب از دست بدهدسال گر 0که ظرف 

نمی شود. عزم مجموعه حکومت بر اختقای این بخش  -به ویژه در سال پایانی جنگ-یادی از ناکامی های سپاه پاسداران 

اشمی ه خمینی انجامیده است. ...سور یا دستکاری پیام های آیت ابه سان از تاریخ معاصر ایران، به میزانی بوده که حتی

]در  ، در توصیف عقب نشینی نیروهای نظامی ایران در برابر مجاهدین خلق18۳1در سوم مرداد همچنین رفسنجانی 

م عشایر مرد"که  د شدت عقب نشینی به حدی بودهاستفاده کرده و می افزای "مفتضحانه"از عبارت  عملیات فروغ جاویدان[

   118."اندمنطقه در جاده ها جلوی آنها را گرفته و معترض آنها شده 

 .و این جدای از آمار تلفات شیعیان عراق است معلول بود در این جنگ یک میلیون کشته و نیم میلیون انایرانی تلفات

طوالنی "ات داشتند و این در کتاب هزار نفر تلف ۳88تا  288، عراقی ها  در این جنگ »: می گوید صفوی]یحیی رحیم 

هزار نفر کشته دادند که برای تلفات این  ۳8تا  28در بحث تلفات عراقی ها آمده است. عراقی ها در فاو  "ترین جنگ

هزار نفر تلفات دادند که این عملیات  28هم عراقی ها  0و  2عملیات، جالل طالبانی پیام فرستاده بود. در عملیات کربالی 

رژیم صدام جوانان شیعه عراقی را به زور به جبهه جنگ می باید خاطرنشان ساخت که  «[دامه عملیات فاو بود.ها در ا

ال د که روح ا... خمینی برای دنباندیشیفقط باید یک لحظه فرستاد و در صورت استنکاف ، ایشان را تیرباران می نمود. 

یلیون خانواده بابت از دست دادن عزیزانشان وارد آورده چه درد و رنج وحشتناکی به چند م، باطل  دفنمودن یک ه

برای عقل های سلیم ، همین یک مسأله کافیست تا ماهیت خمینی را آشکار کند. اما شیطان نمی گذاشت و نمی گذارد  است.

درد و رنج و خسارت چه کشته و مجروح و حاصل جنگ و این همه پرده از روی دلهای برخی از مردم  کنار رود. 

من ابداً متأسف نیستم ، این جنگ انقالب ما را به جهان صادر »  بهتر است پاسخ را از خود خمینی بشنویم:بود؟... 

 «های الهی بود که در  نعمت شهادت ، مبارزه و مجاهدت را به روی مردم باز کرد!جنگ یکی از نعمت»  :البته و« کرد!

قتاً بركتي بزرگ براي استعمار بود: از یك سو یك و نیم میلیون ؛ این جنگ شیعه كشي حقی«این جنگ برکت است!» و 

و از سوي دیگر دالرهاي نفتي را براي تخلیه انبارهاي تسلیحات از رده خارج شده به سوي  جوان ایرانی را از بین برد

ای شیعه را بر و پتانسیل هثروت و منابع انسانی  این جنگ داخلی در میان شیعیان ایران و عراق غرب سرازیر نمود.

 باد داد.

کرد که یک سال و نیم پس از آغاز جنگ ، صدام راضی به آتش بس شد و عربستان سعودی حاضر شد  خاطرنشانباید 

پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیارد دالر خسارت ایران را تقبل کند ، اما خمینی که در توهم فتح جهان بود زیر بار 

» می نویسد: درباره این پیشنهاد  ۳8اسفند  0. اکبر رفسنجانی در خاطراتش مورخ نرفت و بر ادامه جنگ اصرار ورزید

دیشب در جلسه شورای عالی دفاع شركت كردم ، گزارش جبهه ها و بحث درباره تهیه مهمات ضروری و پیشنهادات 

د را می خواهد و حضور پالمه بود: خروج عراقی ها از خاك ایران را پذیرفته ، مذاكره درباره مرزها منجمله اروندرو

                                                           

 از گزارش بی بی سی -118 



65 
 

 یحیی 111«نیروهای ناظران بین المللی در مرزها و پرداخت غرایم جنگی به دو طرف از طرف دولت های داوطلب.

 0، قبل از عملیات والفجر18۳۳سال » رحیم صفوی در توجیه اصرار خمینی بر ادامه جنگ در خاک عراق می گوید: 

. جمعیت کمی هم بودیم. کل عملیات را از روی نقشه شرح دادیم و امام هم در منطقه فاو، در جماران خدمت امام رسیدیم

ا! گویم؛ حتی ما گفتیم: آق، با دقت گوش کردند. من این را برای شما می ، با آن سن و سالشان شــاید بیش از نیم ســاعت

بدهیم و تعدادی را جا بگذاریم،  ممکن اســت مثل عملیات خیبر و بــدر، برویم آن طرف و برگردیم و یک تعدادی شــهید

. شما بروید، مطمئن باشــید که ..)!(فرمانده کل قوا خداســت اصالً امام چه فرمودند؟ فرمودند:  ددانییعنی مفقوداالثر. می

ذهنم ، اما دقیقاً در  صحبتها در صحیفه آمده یا نه  دانم این پیروزید و من هم خواهم آمد و با شما نماز خواهم خواند. نمی

پس امام تا آخر، جنگ را دفاع خوانم. می  آیم با شما نمازهست که امام فرمودند: مطمئن باشید که پیروزید و من می

، یعنی صدام را  ، آن حاکم جاعل ظالم خواستند اگر قدرت نیروهای نظامی رسیددیدند و می، تجاوز نمی دیدندمی

]"راه قدس از کربالست" و "جنگ جنگ تا رفع فتنه   «)!!(خالص کنند ســرنگون کنند و ملت شیعه عراق را از شر او

محسن رضایی درباره اصرار خمینی بر ادامه جنگ می از جهان" همه دفاع محسوب می شود آن هم "دفاع مقدس"![  

امام نظرات ما  به کرمانشاه آمدند و گفتند که ما سران قوا خدمت امام رسیدیم و 11آقای هاشمی اواخر خردادماه » گوید: 

را برای پذیرش آتش بس نپذیرفت و گفت که باید به جنگ ادامه بدهید. ما گفتیم که پول نداریم. امام گفتند: از مردم مالیات 

بگیرید)!( گفتیم ارز نداریم. گفتند که خودتان برای آن فکری بکنید. گفتیم مردم به جبهه ها نمی آیند. گفتند که دستور جهاد 

خمینی می  006«امام لحظه ای اجازه نمی داد درباره ختم جنگ بحث کنیم.» رفسنجانی خود می گوید:  112«خواهم داد.

دارد [ هیچ اعتقادی ن"خمینی"یعنی به ] "اَسالم"شما می گویید که ما با یک کسی که خرد کرده مسلمین را و به » گفت: 

  001«د ، ما با او بنشینیم و دست دوستی بدهیم...و هر روز که زورش برسد اسالم را زیر پا می مالد و منهدم می کن

 جنگ این جنگ ،» ، « است« هللاولصلح با صدام، خیانت به رس» گفت: خمینی که تا دو هفته قبل از پذیرش قطعنامه می

« ه ایمدم طول بَکشد ما تا به آخر ایستاد. اگر این جنگ بیست سال هصدام باید برو» و مهمتر از همه: « اَسالم و کفر است

رفسنجانی درباره فرآیند نوشانیدن جام زهر به  .دشسر کشیدن جام زهر شکست  به شکلی مفتضحانه مجبور بهسرانجام 

آیا می خواهیم  ، گونه است در جلسه ای خدمت امام رفته بودیم برای اینکه بگوییم وضع جنگ این» خمینی می گوید: 

برای امام سخت بود که در آن   .نظر قاطع خود را گفتیم که مصلحت نمی بینیمادامه بدهیم و یا نمی خواهیم ادامه بدهیم؟ 

جلسه ما در آن شب طول  .الاقل تا آن مقداری که ما صحبت می کردیم .شرایط بپذیرند ما قطعنامه را امضاء و قبول کنیم

ما ایستاده ایم و  ال هم طول بکشدس 28تیم اگر جنگ ایشان گفتند که ما به مردم گف  .راهکارهایی هم پیشنهاد شد  .کشید

گونه عمل کنیم ، جواب مردم  اگر االن یکدفعه بیاییم و این .جنگ تا پیروزی و تا رفع فتنه استدر و دیوار پر از جنگ 

در آن  دل مردم بودند!![شکسته شدن ]و چقدر حضرت امام نگران  نها می شکندآچه باید بدهیم ؟ دل و رزمنده ها را 

ولی بحث این بود که آیا مصلحت است  .ما اینها را قبول داشتیم و روی آنها بحثی نداشتیم  .گونه بحثها بود جلسه از این

یدند رس امام قانع شدند که االن باید این کار را بکنیم و به این مسئله .گونه بود ؟ بحثها اینکه االن به این صورت ادامه بدهیم

امام  بعد از آن که»م محمدرضا توسلی، از مسئوالن دفتر خمینی، می گوید: حجت االسال.«  که مصلحت است که بپذیریم

جمهوری اسالمی واقعه شکست  110«قطعنامه را پذیرفتند و گفتند جام زهر را نوشیدم ، من دیگر خنده بر لب ایشان ندیدم.

جنگ با صدام که امام عملیات آمریکا در طبس را امداد غیبی می نامد! اگر این طور باشد ، پس چطور در جریان 

خمینی بر پندار بود که به همان سادگی که ایران   ؟جمهوری اسالمی به شدت نیازمند این امداد بود آن را دریافت نکرد!

را تصرف کرد قادر است جهان را نیز تصرف نماید ، غافل از این که اگر اجازه اشغال ایران به او داده شد ، برای دلیلی 

تنها بدانچه که برایت مقدر گردیده خواهی رسید و از حد آن » پیامبر خدا خطاب به روح دجال فرمود: بوده است. چنانکه 

 «تجاوز نخواهی کرد.
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 جنگ شیعه کشی دجال ؛ 

 میلیونها کشته و معلول و هزاران میلیارد دالر خسارت

   هزینه هوس حکومت بر جهان

هر دو سوی درگیری نشان دادند : [ویلیامسون موری و کوین وودزاثر ] "جنگ ایران و عراق"کتاب  به اعتقاد نویسندگان

تهییج شهروندان خود شروع کردند،  و را ندارند. هر دو رهبر ابتدا با تحریک "یارهای اولیه برای رقابت راهبردیمع"که 

 ؛تیجهن. ینه جنگ کردندابع بیشتری را هز، به طور اجباری نیروهای انسانی و من وقتی این روش اثر خود را از دست داد

 "از دو طرف یا هر دو رژیم متخاصم.آمد پایانی ندارد جز فروپاشی یکی جنگی خونین بود که در آن زمان به نظر می"

ستفاده از یران بر امتکی بود و ا "کشتار جمعی تسلیحات"، عراق بر استفاده از  ، طی تهاجمات متقابل به نظر نویسندگان

ه شهادت طلبی مذهبی که کلید روحی"رهبران ایران با تبلیغ سال بود.  10امل نوجوانان حتی زیر ش هک "ج انسانیامو"ا

 111.نوجوانان را عازم جبهه ها می کردند "بهشت است

   نهضت شیعه نمای دجال و آغاز خونریزی از شیعیان در منطقه

عراق نبود بلکه از پاکستان تا لبنان را در  قتل و خونریزی ای که خمینی مسبب آن گردید به هیچ وجه محدود به ایران و

ه و آنها را به قیام علیه بر گرفت. خمینی به محض برقراری حکومت در ایران شروع به تحریک شیعیان منطقه نمود

به دنبال بروز حرکتهای اعتراضی در عربستان ، کویت ، بحرین و...  شیعیان مورد سرکوب  حکومتهایشان فرا خواند و

وقتی که انقالب پیروز شد یک غرور مخصوص هم »  کتاب خاطرات خود می نویسد: آیت ا... منتظری در ند.قرار گرفت

ایم. این حالت بیت امام و هم ما و هم دیگران را فرا گرفت ، اصالً در ذهن همه ما این بود که گویا عالم را مسخر کرده

جی ، شعارها همه بر اساس صدور انقالب و این که انقالب غرور را برای همه ما ایجاد کرد و لذا در بُعد سیاست خار

مرز نمی شناسد و این قبیل مسایل متمرکز بود. این شعارها کشورهای همجوار را به وحشت انداخت و این فکر برای آنها 

ز صدور ا با ایجاد یک حکومت شیعه نمایی که سخن  «ایجاد شد که اینها به این شکل که پیش می روند فردا نوبت ماست.

انقالبش به جهان می کرد و با کشور همسایه درگیر جنگ شده بود و... وهابیون عربستان سعودی به شدت احساس نگرانی 

کردند. به دنبال تظاهرات جمعی از شیعیان در پاکستان ، ژنرال ضیاءالحق که با کودتا روی کار آمده بود نیز احساس 

شد. از آن هنگام ، مدارس وهابی در پاکستان رشد قارچ گونه یافته و تفکر  خطر کرده و با وهابیون سعودی هم پیمان

تکفیری جهادی علیه شیعه شکل گرفت و گروههای تروریستی وهابی چون سپاه صحابه و لشگر جنگوی و... آغاز به 

ف ی در کتاب کشخمینی حت شکنجه و کشتار شیعیان کردند که تا امروز ادامه یافته و دهها هزار قربانی گرفته است.

از یک سو فرقه  استعمار االسرارش دهه ها پیش از انقالب ، بر لزوم سرنگونی رژیم وهابی سعودی تأکید کرده بود.

                                                           

 از گزارش بی بی سی -111 
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زیره شبه جوهابیت را )با محوریت اصل تکفیر شیعه و سنی و جنگ با آنها( تأسیس نموده و رژیم وهابی سعودی را بر 

روحانی نمای شیعه نما با داعیه جهانگشایی را بر ایران حاکم کرده تا با جنگ  و از سوی دیگر یک عربستان حاکم کرده

ریخ تا. "تفرقه بیانداز و حکومت کن": میان این دو در منطقه مسلمانان را تضعیف کند یعنی همان سیاست اعالم شده

 گرفته است. ( صورتMI6که طراحی فتنه های مذهبی همواره توسط سرویس جاسوسی انگلستان ) نشان می دهد

ا بثمره این سیاست خطرناک تازه در حال به بار نشستن است و اکنون گروهی از تکفیریون وهابی )ملقب به داعش( 

ل با به دست گرفتن کنترپشتوانه حمایت مالی لجستیکی برخی از قدرتهای استعماری و دولتهای ارتجاعی عرب منطقه 

ریان متأسفانه ج از ایرانیان و شیعیان به نزدیکی مرزهای ایران رسیده اند.بخشهایی از سوریه و عراق و با شعار انتقام 

]گروههای سلفی تکفیری در میان جوانان اهل سنت که از حکومتهای خود به شدت سرخورده اند زمینه رشد دارد. 

به  بیکار خود وتروریستی تکفیری وسیله ای برای دولتهای مرتجع عرب برای رها شدن از شّر جوانان شرور روانی و 

کارگیری نیروی آنها برای پیشبرد منافع سیاسی خود و استعمار در منطقه هستند. این گروهها برای مبارزه با شیعیان و 

عربستان در اقدامات نمایشی ، صد میلیون دالر به صندوق مبارزه با  نسل کشی آنها سازماندهی و حمایت می شوند. 

تکفیری خود به سراسر  -اما هم زمان ، میلیاردها دالر برای صدور ایدئولوژی سلفیتروریسم سازمان ملل کمک می کند 

جهان هزینه می کند. کتابهای درسی که در مدارس مناطق تحت کنترل داعش در سوریه تدریس می شود کتابهای درسی 

شده است. آمریکا  رسمی کشور سعودی است که صفحات ابتدایی آن که دارای آرم وزارت آموزش عربستان است کنده

 ویکی لیکس در سندی که وب سایتبر این امر واقف است اما به سبب نفت عربستان چشم بر این موضوع می بندد. 

نوشت که عربستان یک پایگاه  2881، هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا در دسامبر سال  منتشر کرد

را  وی در این سند عربستان های تروریستی است.ن و دیگر گروهطیبه پاکستامهم حمایت مالی از القاعده، طالبان، لشکر 

 11ش از پی اندک زمانی، شیعه ستیزترین مقام سعودی ، بندربن سلطان خوانده است. "بهشت تأمین و تجهیز تروریسم" 

 188به زودی ک کند زیرا طولی نخواهد کشید که در خاورمیانه تنها خدا باید به شیعیان کم» گفته بود:  2881سپتامبر 

دلیل شیعه ستیزی بندر بن سلطان را باید در ریشه های ]  .«ای روبرو خواهند دیدمیلیون شیعه خاورمیانه خود را با فاجعه

سودانی اه سی کنیزمادرش یک که  است (پادشاه عربستان ربراد) فرزند سلطان بن عبدالعزیز بندر: وجودی او جستجو نمود

 پدرش سلطان ویسالها طول کشید تا . ده استوربه دنیا آ  خارج از چارچوب ازدواج رابطهیک در نتیجه  که بندر رابود 

 وحشیانه داعش ، برخی دولتها که سابقه سیاه استعماری در منطقه دارند به سبب جنایات [ به فرزندی بپذیرد. را رسماً 

جوانان غیور   .خود را پشت نقاب تزویر پنهان نمایند همی کنند زیرا می خواهند چهربه ظاهر از آن برائت جویی نیز 

ه رژیم دجال و سپس تکفیریون ایرانی باید آماده نبردهایی بزرگ گردند: ابتدا با نیروهای وفادار ب

با ظهور سید جلیل القدر خراسانی ، بسیاری از نیروهای ] ، و منطقه را از لوث وجود آنها پاکسازی نمایند.سلفی

ن خفته ایراشیر [ ن خواهند پیوست و تنها اشقیاء از میان این نیروها به نظام دجال وفادار خواهند ماند.مسلح به ایشا

، وقتي علم نباشد، معرفت نباشد»جوادی آملی می گوید: . بیدار خواهد گردید ناصبی هایدر آستانه تهاجم کفتار

ته د، اینها را به بهانه شیعه و سنی به جان یکدیگر انداخکنتشخیص صحیح نباشد بیگانه از این افراد جاهل سوء استفاده مي

کردند اندازد و این در حالی است که شیعه و سنّي سالیان متمادي در ایران و عراق با هم زندگي مي مي و خونریزی راه

این که امام  بل ازبله ، شیعه و سنی در کمال برادری می زیستند تا ق.«  بدون این که روي یکدیگر شمشیر و اسلحه بکشند

]امروز مسئوالن جمهوری اسالمی با احساس خطر جدی از جانب سلفی ها ، دم  شما این پروژه استعماری را کلید بزند.

از وحدت شیعه و سنی و رفع اختالفات می زنند که سخنی پوچ و باطل است. اختالف بنیادی هزار و چهارصد ساله 

ه تا پیش از ظهور امام زمان )ع( رفع شود. فقط شیعیان نباید به آن دامن بزنند سنی بنا نیست و امکان ندارد ک –شیعه 

)طبق فتوای آیت ا... سیستانی: توهین علنی به صحابه پیامبر )ص( به شدت محکوم است و خالف چیزی است که ائمه 

 اما اگر مقصودیا خائنانه.  ( تحریک و دامن زدن به اختالفات یا جاهالنه است و.شیعیان خود را بدان توصیه کرده اند

مسئوالن جمهوری اسالمی ، وحدت فرقه ضاله والیت فقیه با اهل سنت است ، این وحدت به صورت 

کامل وجود دارد و هر دو گروه با پذیرش والیت اولی االمر  غیرمعصوم  بر سر اصول توافق دارند و 

ر باشد: آقای خامنه ای ، ملک عبدا... اختالف آنها تنها بر سر این است که چه کسی باید اولی االم

 [بغدادیالابوبکر یا  سعودی ، 
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در سوریه، کاری به حکومت و سیاست ندارد  "سفیانی"، تشیع حقیقی که تا زمان ظهور  روح ا... خمینیبدین ترتیب  

 . خمینی و میزاننه ماهیت روح ا..هنوز کسی پی به ک .منطقه قرار داده است افراطی را تحت خصومت و هجوم اهل سنت

، بلکه به زودی تمامی بشریت را در بر خواهد تمامی ایرانیان و تمامی مسلماناننه تنها  ویشّر وی نبرده است. شّر وجود 

 ق قول شیخ عباس قمیااین مصدو  امش ، سومین جنگ جهانی آغاز گرددگرفت و آن هنگامی است که به سبب او و نظ

البته همین میزان تخریبی «  ع خواهد شد.واق  به وجود نحس او خونریزی و فتنه در عالم »در منتهی اآلمال است که:  )ره(

ی از وصاحبان عقل های سلیم  با مشاهده آثاری که که تا کنون صورت گرفته کامالً پرده از ماهیت وی برگرفته است و 

رای نی" قابل شناسایی کامل در دنیا نیست و ب"پدیده خمی البته خود بر زمین باقی نهاده است پی به حقیقت حالش می برند.

 شناخت کامل آن باید تا  "قیامت" صبر کرد. 

 ی منطقه و مزدورانشان در کمین آنها هستندهای سن شیعه دوره ای بسیار سخت را می گذراند ؛ از یک سو دولت

ری خود از اسالم قرائت شبه عمَ  هستی و دین آنها را به گروگان گرفته و ، )دشمن خارجی( و از سوی دیگر رژیم دجال

یک طرح اساسی استعماری برای زمینگیر کردن شیعه طراحی را به ایشان تحمیل نموده است )دشمن داخلی(. 

تنها یک راه نجات وجود دارد و آن لطف خداوند متعال از طریق عنایت حضرت اکنون و  شده استو به اجرا نهاده 

 است. "ناجی"یک ولی عصر و ظهور 

سال پیش تحت عنوان "والیت  82جریان بنیادگرای اسالمی در تشیع    :بنیادگرای شیعه و سنی هت دو اسالم سیاسیشبا

فقیه" در ایران روی کار آمد و جریان بنیادگرای اسالمی در مذهب اهل سنت نیز در چند سال اخیر تحت عنوان "خالفت 

حکومت بر پایه شریعت است اما هر دو جریان در راه تحقق این اسالمی" پدید آمده است. ادعای هر دو جریان ، برپایی 

ساختار فکری در هر دوی این جریان های استعماری که هدف و حفظ قدرت از اعمال خالف شریعت بهره می گیرند. 

ایی ق جنخود را به شیعه و سنی چسبانده اند و رهبرانشان افرادی کامالً بی اعتقاد به مبانی دین و اخالق و دارای سواب

و  ، استفاده ابزاری بسیار بی رحمانه از دین برای گسترش قدرت و نفوذ سیاسی بر منطقههستند ، یکی است: بوده و

 هدف استعمار از ایجاد چنین نظام های موحش قرون وسطایی؛ کندن ریشه اسالم از خاورمیانه و جهان. 

 

   در شکنجه گاههای رژیم دجال چه می گذرد؟

آیا می دانید » علی منتظری به خمینی درباره ظلم های رژیم وی به مردم آمده است: حسین 11/1/1812 مورخهدر نامه 

در زندانهای جمهوری اسالمی به نام اسالم جنایاتی شده که هرگز نظیر آن در رژیم منحوس شاه نشده است؟  آیا می دانید 

ن مشهد در اثر نبودن پزشک و نرسیدن به زندانی های عده زیادی زیر شکنجه بازجوها مردند؟  آیا می دانید در زندا

اوزات این در اثر تج] دختر جوان ، بعداً ناچار شدند حدود بیست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و یا رحم ناقص کنند؟

ر را با جرمی آیا می دانید در زندان شیراز ، دختری روزه دا [مکرر و وحشیانه ای بود که بر آنان اعمال گردیده بود.

مختصر ، بالفاصله پس از افطار اعدام کردند؟  آیا می دانید در بعضی زندانهای جمهوری اسالمی ، دختران جوان را به 

زور تصرف کردند؟  آیا می دانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجه های بی رویه کور یا کر یا فلج یا مبتال به 

آیا می دانید روحانی و روحانیت در »منتظری ادامه می دهد: «. داد آنان نمی رسد؟... دردهای مزمن شده اند و کسی به

نظر مردم مورد تنفر واقع شده؟  آیا می دانید در ادارات و وزارتخانه ها و متأسفانه بعضی دادستانی ها و دادگاهها ، رشوه 

پاسدار و کمیته زیاد شده ، مردم احساس امنیت  بیداد می کند؟  آیا می دانید از بس دزدی و اختالس مخصوصاً با لباس

مالی و جانی نمی کنند؟  آیا می دانید در خارج از کشور بیش از دو میلیون ایرانی آواره اند و بسیاری از دختران به فحشاء 

حقوق  داد می کند ،و خودفروشی افتاده اند و ایران و ایرانی را در خارج بی اعتبار کرده اند؟  آیا می دانید فقر و گرانی بی

و درآمد همان حقوق سابق ولی قیمت اجناس ده برابر یا بیست برابر شده است و در این صورت بر فقرا چه می گذرد؟  

ی بود که م منتظری چقدر ساده]«  آیا می دانید مواد مخدر در کشور بیداد می کند و غالباً معلول فقر و بدبختی است؟...

 [ی داند!پنداشت خمینی اینها را نم

كشاورزان كشت تریاك »...با لفظ:  1820اشاعه مواد مخدر كه با اجازه كشت تریاك در پیام نوروزي خمیني در سال 

آغاز گردید یكي از بزرگترین خسارات ممكن را در طول سلطه جمهوري اسالمي به ملت ایران وارد نموده « كمتر بكنند



69 
 

ف کننده دائمی مواد مخدر وجود دارد که اگر هر کدام عضو یک میلیون مصر پنج حداقل است به طوری که امروز

خانواده چهار نفره باشند ، حدود بیست میلیون نفر درگیر معضل اعتیاد در کشور هستند. شدت مشکالت ناشی از درگیری 

ها به ما ز خانوادها اکنون خیلی» با فرد معتاد تا بدانجاست که به گفته دبیرکل ستاد به اصطالح مبارزه با مواد مخدر: 

از اثرات استفاده از مواد مخدر صنعتی ، « کنند و تقاضای دستگیری یا اعدام فرزند معتاد خود را دارند.مراجعه می

اشاعه مواد مخدر و فساد اخالقي که براي تخدیر و ناتوان  تجاوز به مادر و فرزند و قتل همسر و انواع جنایات است.

ان صورت گرفته و اصلي ترین راه حكومت هاي نامشروع براي تضمین استمرار سلطه ساختن مردم و به ویژه جوان

شان مي باشد از اسباب اصلی بروز آسیب های اجتماعی نظیر سرقت و زورگیری و قتل و فحشاء می باشد و درد و 

ر كتاب والیت فقیه خمیني پیش از رسیدن به قدرت ، د رنج و هزینه غیر قابل محاسبه ای بر جامعه تحمیل می نماید.

تعجب مي كنم که این دولت)شاه( چگونه فكر مي كند... در نظر » خود نیز با قاچاقچیان مواد مخدر همدردي نموده بود: 

غیر از مسأله  «دارند قاچاقچیان هروئین را اعدام کنند. این موضوع نه تنها خالف اسالم است. خالف انسانیت هم هست!

نفت و همچنین عدم موافقت شاه با جنگ با عراق ،  یکی از دالیل دیگر تعویض رژیم در اوپک و افزایش شدید قیمت 

اکنون افتضاح اشاعه دولتی مواد  .ایران ، عدم همکاری شاه با استعمار برای اشاعه گسترده مواد مخدر در ایران بود

تأسف است که افرادی در نظام  موجب» گفت:  01مخدر در ایران به جایی رسیده است که یک نماینده مجلس در سال 

آیا قابل باور است که نظام جمهوری اسالمی  «جمهوری اسالمی در امر قاچاق و توزیع مواد مخدر به فعالیت مشغولند.

با تمامی قابلیت های اطالعاتی و امنیتی اش ، قادر به رفع معضل مواد مخدر نباشد در حالی که کشورهایی چون مالزی 

خمیني چند نسل از جوانان  ین زمینه بسیار موفق عمل کنند؟بی و عربستان سعودی توانسته اند در ا، امارات متحده عر

( و سپس با فقر و بیکاری و اعتیاد 11و  11، 18ایران به طور سیستماتیک با جنگ ، اعدام و زندان )کشتارهای سال 

 ت میلیونی برای تسخیر جهان)!( و سر دادن شعارخمینی از بدو پیروزی انقالبش ، با توهم تشکیل ارتش بیس نابود کرد.

سیاست رشد سریع جمعیت را در دستور کار « امیدهای آینده من در گهواره ها خفته اند» و « اَسالم سرباز می خواهد» 

که این موالید در حال رشد و ورود به جامعه بودند، وی و اعوانش در  08و  18و  18قرار داد ، اما در طول دهه های 

حال بر باد دادن ثروتهای کشور با جنگ و غارت و سوء مدیریت و... بودند به طوری که اکنون این نسل های سوخته در 

فقر مانده اند و یک کشور ورشکسته... اکنون نیز با شرایط اقتصادی موجود ، نرخ رشد جمعیت کشور به شدت پائین آمده 

پیری جمعیت و انقراض نسل ایرانیان در دهه های آتی ابراز نگرانی  است به طوری که امروز اعوان و وارثان خمینی از

امکانات موجود کشور ، با چشم پوشی از معضل بزرگ نموده و خواهان دو برابر شدن جمعیت هستند! این در حالیست که 

= دت محدوجمعیت زیاد + امکاناو کم آبی ، به زحمت پاسخگوی سی میلیون نفر است. تغییرات اقلیمی  ، خشکسالی

که با گفته خمینی مبنی بر  ازدیاد جمعیت، و عقل سلیم بر صحت این فرمول گواهی می دهد.  ناهنجاری، فساد و تباهی

  است. تقیم ابلیساز فرامین مس آغاز گردید« اَسالم سرباز می خواهد» 

رفسنجانی گفت که دیگر  تمامی سرمایه کشور در دهه اول انقالب صرف جنگ جهانگشایانه بی حاصل شد به طوری که

قادر به تأمین بند پوتین رزمندگان هم نیستیم. در دهه دوم هم بریز و بپاش و اسراف منابع و استقراض خارجی و ا عمال 

و متعاقب آن تورم  "تعدیل اقتصادی"تحت عنوان )بانک جهانی( سیاست دیکته شده نهادهای اقتصادی غرب 

هانی بانک ج هایو ا عمال دیگر سیاست "پدیده وحشت انگیز احمدی نژاد"م نیز ورت گرفت و در دهه سوصافسارگسیخته 

و نتیجتاً نابودی کامل کشاورزی و تعطیلی  "حذف یارانه سوخت و حامل های انرژی و آزادسازی قیمت ها"مبنی بر 

جمهوری اسالمی یک  آیا در این تردیدی وجود دارد کهتولید و ورشکستگی کارخانجات  و بیکار شدن کارگران و... . 

 » شاپور بختیار چه زیبا گفت: دکترشادروان  ایران به اجرا نهاده است؟دستورالعمل دقیق استعماری را برای تخریب 

 ثبت فتنهاینها مأموریت دارند ایران را به سوی نابودی ببرند... آنچه امروز در ایران جریان دارد را تاریخ به عنوان 

 «ینان دارم که ایران از این بالی بزرگ نیز سربلند بیرون خواهد آمد.خواهد کرد... اما من اطم

و خشم از اقدام مجاهدین خلق در عملیات فروغ پذیرش قطعنامه که ضربه سنگینی بر دعوی الوهیت او بود  خمیني پس از

و هفتصد تن از  با صدورحکم اعدام حداقل سه هزار 11،  در تابستان جاویدان که موجب نگرانی شدید وی شده بود 

جوانان زندانی که غالباً مدت محکومیتشان سر رسیده بود و در انتظار آزاد شدن بودند ، خشم و کینه خود را اندكي تسكین 

داد. عوامل رژیم وي این جوانان را در عرض دو هفته حلق آویز نموده و اجساد آنان را نیز با کامیون به گورهای جمعی 

رخ  1818بزرگترین کشتار از جوانان و نوجوانان ایرانی در تابستان باید خاطرنشان ساخت که . در خاوران انتقال دادند
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داد و پس از آن بود که سازمان مجاهدین خلق در تاریخ سی ام خرداد ، در یک حرکت اعتراضی  صدها هزار نفر را به 

که دچار نگرانی از دست رفتن سلطنت خیابان آورد. میزان کشته شدگان در آن روز مشخص نیست ، اما سران رژیم 

بادآورده بودند از آن روز شروع به دستگیری ها و اعدام های وسیع کردند که تا ماهها ادامه یافت به طوری که مأموران 

امنیتی به مدارس مراجعه می کردند و نوجوانانی که سابقه کوچکترین فعالیتی به نفع گروههای سیاسی مخالف را داشتند 

که از عمل شنیع لواط در تلویزیون با عنوان "بحث  کرده و تحویل محمدی گیالنی )رئیس وقت دادگاه انقالبدستگیر 

( و اسدا... الجوردی )سر شکنجه گر اوین( می دادند و رادیو هر روز اسامی برخی از اعدام شدگان شیرین" یاد می کرد!

 م می کرد.ساله نیز وجود داشتند اعال 12را که در میان آنها دختران 

 متن فرمان خمینی درباره زندانیان سیاسی

از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه می گویند از روی حیله و نفاق آنهاست... کسانی که » 

شند و نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می با سر موضعدر زندانهای سراسر کشور بر 

تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت االسالم نیری)قاضی شرع( و جناب آقای اشراقی)دادستان 

تهران( و نماینده ای از وزارت اطالعات می باشد... رحم بر محاربین ساده اندیشی است. قاطعیت اسالم در برابر دشمنان 

ست. امیدوارم با خشم و کینه انقالبی خود نسبت به دشمنان اسالم ، رضایت از اصول تردید ناپذیر نظام اسالمی ا )!(خدا

آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند  .خداوند متعال)!( را جلب نمایید

 د سؤال برای خمینی مکتوبدر پشت این حکم ، احمد خمینی از سوی رئیس قوه قضائیه چن«. اشداء علی الکفار باشند...

می دارد و از جمله می نویسد:  آیا منافقینی که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده اند 

کس هر» ولی بر سر موضع نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند؟  و خمینی با بی حوصلگی  زیر آن می نویسد:  

در مورد رسیدگی به وضع  سریعاً دشمنان اسالم را نابود کنید)!(سر نفاق باشد حکمش اعدام است. در هر مرحله اگر بر 

در  18/2/11منتظری در تاریخ «. پرونده ها ، در هر صورت که حکم سریع تر انجام گردد همان مورد نظر است

لیت شرعی از خود به عرض می برای رفع مسئو» اعتراض به روند اجرای احکام در زندانها به خمینی می نویسد: 

رسانم سه روز قبل قاضی شرع یکی از استانهای کشور که مرد مورد اعتمادی می باشد با ناراحتی از نحوه اجرای حکم 

ا نه است ی سر موضعحضرتعالی به قم آمده بود و می گفت: مسئول اطالعات از یکی از زندانیان برای تشخیص اینکه 

نافقین را محکوم کنی؟ گفت: آری. پرسید: حاضری مصاحبه کنی؟ گفت: آری. پرسید: پرسید: تو حاضری سازمان م

حاضری برای جنگ عراق به جبهه بروی؟ گفت: آری. پرسید: حاضری روی مین بروی؟ گفت: مگر همه مردم حاضرند 

 تو هنوز سر موضع هستیروی مین بروند وانگهی از مِن تازه مسلمان نباید تا این حد انتظار داشت. گفت: معلوم می شود 

را انجام داد. این قاضی شرع می گفت من هرچه اصرار کردم پس مالک اتفاق آراء باشد نه  سر موضع، و با او معامله 

اکثریت ، پذیرفته نشد و نقش اساسی را همه جا مسئول اطالعات دارد و دیگران عمالً تحت تأثیر می باشند. حضرتعالی 

نی با چه دیدی مسئول اجرای فرمان مهم حضرتعالی که به دماء هزاران نفر مربوط است می مالحظه فرمایید که چه کسا

البته اگر آقای منتظری  ساده دل، در متن فرمان خمینی دقت بیشتری مبذول می داشت در می یافت که این «  باشند.

 مسئول اطالعات ، کامالً مطابق فرمان امامش عمل کرده است.
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بر اعدام گروهِی زندانیان سیاسی که توسط آیت ا... منتظری منتشر گردید. منتظری می نویسد: به  فرمان خمینی مبنی

مصطفی پورمحمدی گفتم شما این اعدام ها را در ماه محرم انجام می دهید؟  و او پاسخ داد: فقط هفتصد نفر دیگر مانده 

 اند که اگر اجازه دهید دیگر تمام می شود!

 )زندانی سابق سیاسی( به محمد نوری زاد  از نامه ایرج مصداقی

 رسد خوب است؟ کارکشتهمی 21اش به سال قضایی ...آیا سید حسین موسوی تبریزی که امروز اصالح طلب است و سابقه

دانید با دستان خودش از دو طرف فک زندانی را همزمان هم بوده. هیچ می "امام عزیز"ا هم هست. منصوب دستگاه قض

خواهم اطالعاتت را از حلقومت شد میکشید تا از جا در برود و بعد مدعی میی محکم به سمت باال و پایین میابا ضربه

کردند تا در درد بخود بپیچد و جان اش شلیک میشد که به بیضهدانید خودش شاهد اعدام زندانی میدر بیاورم؟ هیچ می

خود او ترین روزهای کشور، بیدر حساس "امام عزیز"کنید ر میامروز زنده هستند. فک دهد؟ شاهدان این دسته جنایات

 اش با خبر بود. یادتان رفته موسویرحمیاو را شنیده بود از بی انقالبش کرد؟ آوازه کل را از تبریز فراخواند و دادستان

جنایتکاران را که ردشان  ای به جای دادگاه در رسیدگی به جنایت سینما رکس آبادان راه انداخت تاتبریزی چه مضحکه

سال داشت  28محمدی در حالی که تنها مصطفی پور رسید از عقوبت و کیفر نجات دهد؟به حوزه و بیت امام و ... می

سالگی دادستان خراسان. آن موقع شما در بشاگرد بودید حتماً که با او از آن موقع آشنا  22دادستان هرمزگان بود و در 

ساله بود و مصطفی پورمحمدی  21ابراهیم رئیسی  ۳1دانید در جریان کشتار اش با خبر بودید. آیا نمیهستید و یا از آوازه

مسکونی به  دانید دختران میهنمان را چگونه در واحدشما نمی کردند؟ساله و مثل آب خوردن احکام اعدام صادر می 20

شت واست بپرسید؟ کتاب دوزخ روی زمین را که سرن اسماعیل که در دادستانی مرکز مشغول کار بند کشیدند؟ از حاج

تان تحت نام اسالم چه بر سر دخترکان تیره بخت میهنمان آورد. باور کنید بخش  "امام عزیز"آنان است بخوانید و ببینید 

ام... ندهمکنم و از این بابت شرام سرزنش میکوچکی از واقعیت را هم نتوانستم تصویر کنم و هنوز خودم را برای ناتوانی

 1۳اید. فکرش را بکنید این دختران بیگناه تان و در اتاق بازجویی سر کردهآقای نوری زاد شما چند ساعتی را با بازجوی

ها ماه تمام با چشم بند یا رو به دیوار ، انواع و اقسام شکنجه 1۳ماه مجبور بودند با بازجوهایشان در یک جا زندگی کنند. 

تند دانسشان چیست. حتی نمیدانستند جرمگنجد هم تحمل کنند. حتی خودشان هم نمیذهن کسی نمیو تحقیرها را که در 

نفر از  28تا  12بین  ۳1دانید در جریان کشتار چه چیزی را بایستی اعتراف کنند یا چه رفتاری داشته باشند. راستی می

ربت ها شداشتیم چه کسی به آن ید غدیر که بندمان جشنهای بند ما را به اتهام این که حاضر نشدند بگویند در روز عبچه

 ه خاطراش را فراموش کرده بود بدانید کاوه نصاری که در اثر ضربه مغزی گذشتهاعدام سپردند. هیچ می داد به جوخه

سی درس دانید من به خاطر انگلیمی و کارگاه زندان برود حکم اعدامش صادر شد. هیچ این که حاضر نشد به بند جهاد

کردن کیک برای هایی که متحمل نشدم. به خاطر درستدادن به زندانیان چه مصیبتی در انفرادی کشیدم و چه شکنجه

دانید چه تعداد زندانی به خاطر خواندن نماز جماعت به جشن عید قربان هم کتک خوردم و هم به انفرادی رفتم. هیچ می

دانید مجتبی موسوی به جرم سالم به دار آویخته شوند؟ هیچ می ۳1در کشتار  انفرادی رفتند و همین برایشان سابقه شد تا

کردن به علی انصاریون که بعدها به طرز فجیعی برای راحت شدن از شر بازجویان اطالعات خودکشی کرد دو هفته 
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گاه  ها و صدها زندانی روزها ودانید صدمی سر پا بدون خوابیدن ایستاد و بعدها شیفتی او را بیدار سرپا نگاه داشتند. هیچ

ی هایدانید زندانیان آن دوره دچار چه عارضهشانه باز ایستادند. اصالً میی بند و پاهایی به اندازهها سر پا با چشمهفته

 کند، به جرم سرفهجود صدا میاید؟ زندانی را به جرم این که نان خشک را که میداستان قبر و قیامت را خوانده شدند؟

دانید . میدادندکند مورد ضرب و شتم قرار میبه هنگام سرماخوردگی که تولید صدا می کردن، به جرم باال کشیدن آب بینی

حصار افراد را به جرم این که ته مانده غذایش را به دوستی داده بود روزها سرپا با چشم بند بیدار نگاه در بندهای قزل

 ن موقع که به اتفاق مرتضی آوینی کنید توضیح دهید. کجا بودید آکه شما از آنها یاد میدار را  های خندهداشتند. جرممی

ن ازید. ایآباد و صدها خراب آباد دیگر را بسآباد و وکیللخمینی در اوین و قزلحصار و گوهردشت و عاد "روایت فتح"

ست که شما مشغول درست کردن انی افتاده اها درست در زماتفاق شماست. این "خمینی حماسه"کوچکی از  تنها گوشه

هایتان کمی باز شده از همین حاال حسابتان را از جانیان جدا کنید. معلوم است بودید؟ حاال که چشم "خمینی حماسه"فیلم 

حمی رنویسند و از دلکتاب می "خشونت"مبارزه الجوردی با  ای در بارهسازید عدهفیلم می "خمینی حماسه"وقتی شما از 

ا... منتظری از طریق نمایندگانش از چنین جنایاتی آگاه گویند. آیتکنند و از اخالق محمدی او میها سرهم میاو داستان

ا... منتظری اشتباه آیت، ی ماها دیدیم. آقای نوری زاد اش را همهشد و خمینی را از انجام این کارها برحذر داشت. نتیجه

ای به خود من در حالی که هادی خامنهخبر است از این جنایات بی "امام عزیز"کرد صور میخیاالنه تاین بود که خوش

اید در دوران خمینی چه تعداد ایم. آقای نوری زاده نشنیدهکنیم را به امام نشان دادههایی که با آن تعزیر میگفت ما کابل

ته شان به گروگان گرفشان، خواهر و برادرانفرزندان که جرمی مرتکب شده باشند به خاطر بستگانشان،زندانی بدون آن

وست تعزیر باید پ»گفت: اید که میمگر از محمدی گیالنی که نشان درجه یک عدالت نظام را دریافت کرده نشنیده شدند؟

ای د. هادی خامنهایاید و نه در مورد آن شنیدهشما شکنجه نه دیده«  را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را درهم شکند.

زدن کف پا، های اتاقمان گفتند: تعریزهای معمولی مثل شالقآبادی رو به خود من و بچههمراه با دعایی و هادی نجف

ایم تنها موارد تعزیری را که به نقض عضو منجر زدن، جوجه کباب و ... را نگوئید ما خودمان دیدهآویزان کردن، قپانی

خواهید نام ببرم که در زیر شکنجه انگشتان پایشان قطع شد. چه تعداد زندانی زیر کابل را میشده توضیح دهید. چند نفر 

دانید سبز کردن مو کف پا یعنی چه؟ این شوخی سربازان گمنام امام هایشان از کار افتاد؟ میجان دادند؟ چه تعداد کلیه

 شوندکه در اثر شکنجه پایتان متالشی شود مجبور می بود. وقتی ۳8و امام عزیز شما در سال  امام دجال[ ]بخوانیدزمان 

ورد... آتان پوست برداشته به کف پا پیوند بزنند. به این شکل کف پایتان مو در میبا عمل جراحی از قسمت ران پای

فرد  هدانید فشار شکنجه آنقدر زیاد بود که شرط رهایی از آن را مصاحبه به منظور محکوم کردن جریان سیاسی کمیهیچ

کردند. اشتباه نکنید ، نه این که بعد از مصاحبه ، زندانی را آزاد کنند و یا تخفیفی قائل شوند ، به آن وابسته بود اعالم می

خیر. شرط این بود: مصاحبه کن تا شکنجه را قطع کرده، زودتر اعدامت کنیم. زندانی برای این که زودتر اعدام شود 

خواهید اسم بیاورم که به اید؟ چند نفر را میهایی را شنیدهتاریخ چنین شرط و شروط شد. آیا درحاضر به خودزنی می

ای زباله نشانم دادند. در زاد من را بردند دو جنازه در سطل آشغال و در وسط کپهآقای نوری چنین مصیبتی دچار شدند؟

ام های ضدانقالب نشنیدهها را در رادیویچی بود. اینبهداری اوین و در زیر شکنجه جان داده بودند. پاهایشان تا زانو باند پ

اعضای مجلس خبرگان، ائمه جمعه جا پیش رفت که خطاب به مگر این خمینی نبود که تا آنام... به چشم خودم دیده

وید نر»داشت دهه فجر گفت: سراسركشور و میهمانان خارجی شركت كننده در سومین كنفرانس اندیشه اسالمی و گرامی

راغ احكام فقط نماز و روزه، آنها را هم باید بگویید، اما احكام اسالم كه منحصر در این نیست... شما آیات قتال را چرا س

این خمینی « خواهد آدم درست كند.خوانید! آن قتال هم رحمت است برای این كه میخوانید؟ هی آیات رحمت را مینمی

گویی و شرب خمر را گویید: مگر او نبود که دروغا به خودتان دروغ میبود که حرمت هیچ حریمی را نگاه نداشت. چر

وقتی که اسالم در خطر است، همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ بکنید اسالم را. وقتی که حفظ » نیز واجب شمرد: 

ت [ این اس]بهحفظ جان یک نفر مسلمانی، حفظ جانش وابسته  -فرض کنید که -دماء مسلمین بر همه واجب باشد، اگر

که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما. دروغ بگویید، واجب است بر شما. احکام اسالم برای مصلحت مسلمین 

باید از بین برویم تا حفظش کنیم... جاسوسی فاسد  است، برای مصلحت اسالم است، اگر ما اسالم را در خطر دیدیم، همه

حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم خوب نیست، اما برای حفظ اسالم و برای 
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مهدی مهر محمدی   128 .خودش و نظامش بود "اسالم"منظور خمینی از دانید زاد خود بهتر میآقای نوری  «واجب است.

های وعده و و عید دانید مادران و پدرانی بودند که گولجاودانه شد. هیچ می ۳1را زن برادرش لو داد. او عاقبت در سال 

خمینی را خوردند فرزندانشان را به امید این که چند صباحی زندان باشند و ارشاد شوند به دادستانی تحویل دادند و 

 کنید چنین اعمالی تازگی دارد؟ دراید. فکر میشان را تحویل گرفتند؟ از سر فرو کردن زندانی در مستراح گفتهجنازه

ای مستراح کند. موه ام سلیمان سوری. یکی از کارهایش همین بود که سر زندانی را در کاسهقزلحصار پاسداری بود به ن

کرد که آنها را بخورد. سوری در جبهه کشته ریخت و زندانی را مجبور میزد و سپس در توالت میزندانی را از ته می

بود.  "سرباز راستین اسالم"شته بود که صار به نام او مزین گشد، تا روزی که قزلحصار بودم اسم سالن ورزشی قزلح

دانید جانیان می . راستی هیچ"شیران روز و زاهدان شب"ساختید. می "روایت فتح"شان هایی که شما در بارهز همانا

چ جنایت هی گری وگشتند در وحشیرفتند و بازمیگشتند و یا از آن باالتر وقتی به حج میرفتند و بازمیمی هرگاه به جبهه

شد؟ من بیشترین شان تشدید میکاریهای رمضان و محرم خوی جنایتدانید در ماهشناختند؟ هیچ میحد و مرزی را نمی

 ای در مورد نحوهها را در سلول انفرادی در ماه محرم و ماه رمضان با زبان روزه خوردم... شما خطاب به خامنهکتک

یک دختر جوان است. دانشجوست. او را با چشمان بسته به سلول کوچک متهم »اید: بازجویی از یک دختر جوان نوشته

ام شود. دختر جوان به احترنشانند. کمی بعد جناب بازجو داخل میبرند و بریک صندلی رو به کنج دیوار میبازجویی می

ا دو پرسش بازجو را ب نشاند. دختر جوان یکیاو را برجای خود می "بنشین پتیاره"شود. بازجو با لفِظ نیم خیز میاو 

، عمق شخصیت خود را به دختر "با من لفظ قلم صحبت نکن سلیطه "ی گوید. بازجو با این عتاب که: احترام پاسخ م

شناساند. اتهام دختر چیست؟ اعتراض دانشجویی در دانشگاه. پس چرا مرد بازجو راجع به اولین تجربه ی جنسِی جوان می

انجامد، میشگی است، با دو خروجِی پُرفایده. شگردی که هم به شکستن شخصیتِ متهم میپرسد؟ این یک شگرد هدختر می

کند. اما فحش رکیک مرد بازجو، لرزه براندام کند. دختر با شرم انکار میوهم برای فرد بازجو حال وهوایی فراهم می

فم اید. متأسکرده حداکثر چیزی است که تجربه اید احتماالً ای نوشتهچه را که به خامنهزاد آنآقای نوری« نشاند.دختر می

آموز ختران دانشهم نه به دختران دانشجو که به دبگویم که در دوران خمینی این کمترین حد از توهین به زندانیان زن آن

ه بودند. تنها اعدام گذاشت ساله را مقابل جوخه 18اید در حالی که فاطمه مصباح را ساخته "خمینی حماسه"بود. شما فیلم 

انید همه خواهران و برادران دمی به این دلیل که حاضر نشد پدر و مادرش را که به قتل رسیده بودند محکوم کند. هیچ

فاطمه اعدام شده بودند؟ فاطمه آخری بود و امام شما از او هم نگذشت. اسم چند دختر نونهال را بیاورم که به رگبار مسلسل 

کنید از چنین امامی دفاع کردید و برای چنین جنایتکاری فیلم ساختید و گذشته برگردید آیا شرم نمی بسته شدند. اندکی به

بستند و به ساله را دستگیر کرده بودند. وقتی پاسداران در اتاق را می 12، 11دانید دختران می هیچاش نامیدید؟ حماسه

هادی غفاری... در اوین خودم کردند؟ ها خودشان را خیس میند آندادند زندانیان به دستشویی برومنظور تنبیه اجازه نمی

شما به پاس چنین خدماتی بود که  "م عزیزاما"کرد. رده و شروع به کابل زدن میاش را در شلوارش کاو را دیدم که لباده

االسالم حجت، زاد آقای نوری جوراب استارالیت را به او بدهند. آیا شما اطالعی از ماوقع ندارید؟... دستور دارد کارخانه

حصار پریشی شده بودند در قزلزندانی دختر را که دچار روان 08ا... منتظری به من گفت آبادی نماینده آیتانصاری نجف

اتفاق  "واحد مسکونی"گاه که بارها و بارها در شکنجه پا افتاده را به شما بگویمدیده است. بگذارید یک مورد ساده و پیش

یک بار دیگه هم که سعید خود منو که خالفی ظاهراُ کرده بودم )چون حالم »کرد: د. خواهر نازنین و گلم تعریف میافتا

خوب نبود، دو بار پشت سر هم خواسته بودم ببرنم دستشویی(؛ در غیاب اسماعیل بلند کرد و بعد از چند تا مشت و لگد و 

بهم نگفته بود بلند شم (، بهم گفت با فاصله دست رو به سمت دیوار کاراته توی گردن )اون موقع هنوز نشسته بودم و 

 داد سپرد که اگه به دیوار نزدیک شدم یا دوباره تقاضای دستشوییبگیرم و بایستم تا صبح . بعد به دختری که نگهبانی می

ه و صدای گریه یکی از کردم؛ بهشون اطالع بده. در همون شب کلی صدای داد و بیداد و رفت و آمد سعید و افراد دیگ

                                                           
یكي از خدمتکاران خمینی مي گوید: به امام عرض كردیم: حضرت امام ، آیا شما از کار ما راضی هستید؟ خواهش  - 128

مطمئن باشید که هر وقت » می کنم هرگاه کم و کاستی در کار ما دیدید ، بفرمایید تا زحمت را کم کنیم. امام فرمود: 

در بررسی سخنان روح ا... «  در این خانه به ضرر اَسالم است عذر شما را خواهم خواست!تشخیص بدهم وجود شما 

را به  "خدا"و کلمه  "من"را به  "اسالم"خمینی ، برای پی بردن به منظور و مقصود حقیقی وی باید کلمه 

ه به خود ، عبارت البته وی در سالهای آخر عمر ، با انجام یک جایگزینی ، برای اشار تبدیل نمود. "شیطان"

  "خدای تبارک و تعالی" را به کار می برد!
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های مفصل داشتم ) که شنیدم . خودم هم چون پریود بودم و همیشه در اون شرایط دردهای شدید و خونریزیها رو میبچه

ام بود(، تا صبح با این که سر پا ایستادم، اما پدرم درآمد و یکی دو بار که از درد و زمینه ساز عمل بعدی هیستروکتومی

مردم، خواستم برم جلو به دیوار تکیه بدم، توابه ام و چون از دل درد و کمر درد داشتم مییت جسمینامساعد بودن وضع

آقای  «کنه )سعید همون دور و برها بود( نگذاشت. صبح که شد...شناختمش( با تهدید به این که سعید رو خبر می)که نمی

اش را نابود کردید، بدهید؟ اسخی دارید به این دختر که جوانیخوانید، چه پها را میشوید وقتی اینزاد چه حالی مینوری

ا های خمینی بود. شما بساختید و سرتان در آرشیو فیلمرا می "خمینی حماسه"موقعی که او زیر چنین فشاری بود شما آن 

ها ند. دسترفتها پایین و باال میساختید کابلای که شما و امثال شما از خمینی میدادید. با چهرههایتان ملت را فریب میفیلم

نام امام سربازان گم "روایت فتح"شدند. کجاست مرتضی آوینی که می ها داغداردادند و خانوادهها فشار میروی ماشه

را جلوی دوربین ببرد... آقای نوری زاد آیا داستان مادرانی را که پیش چشم کودکانشان  "واحد مسکونی"زمان]دجال[ در 

اید؟ هکرد شنیداش را صدا میاید؟ آیا صدای کودکی که در سلول تنها مانده بود و عاجزانه مادر و خالهشدند شنیدهیشکنجه م

که بر  ایدآیا کودکی را دیدههایتان را آزرده است؟ کمک کودکی که در سلول انفرادی تنها مانده گوش و هثآیا فریاد استغا

د دانیزاد میاید؟ آقای نوریمادرش دست بکشد؟ آیا اشک مادر در این لحظات را دیده پاهای باندپیچی شده از زخم شکنجه

شان بودید چه جنایاتی اتفاق افتاده؟ پژواک صدای قربانیان را نشنیدید؟ داستان که مدتی میهمان 281های در همان سلول

جایی که پدر و مادرش عد از آزادی از زندان از آنسالگی به اسارت در آمد و عاقبت ب 1اید که در ی تقوایی را شنیدهسمیه

سالگی از بیماری سرطان فوت کرد. تصورش را بکنید این بال  22در عراق بودند با تهدید به عقد پاسداری درآمد و در 

را به  داستان رنج او 2882آمد. این فجایع در دوران طالیی امام اتفاق افتاد. مصطفی شفافی در سال به سر دختر شما می

 کنید اینفکر میاید... های اداره نوشتههای مردم توسط اوباش و لمپنبه خانه شبانه شما از حملهتحریر درآورد.  رشته

د دانیوند. نمیرها میها به سراغ سوژهدانید بیش از سه دهه است که شب؟ آیا نمیای باب کردهاست که خامنهجدیدی شیوه

دادند؟ ترین افراد تشکیل میها را الت و لوت و لمپنها و دادستانیهای ضربت کمیتهای گروهدر دوران خمینی اعض

نده. بیگی بود و جلیل بنگاهی به اطرافیان الجوردی بکنید تا معنای لمپن را دریابید. دست چپ و راستش مجتبی مهراب

. در "المسرباز اس"یر پای قمار بود و حاال شده بود گجلیل تحقیق کنید. شتیله ب بروید در میدان خراسان در مورد سابقه

( را زنای اسماعیل افتخاری )اسی تیغمجتبی مهراب بیگی پرس و جو کنید. در دوران خامنه میدان امام حسین از سابقه

ه مطرح که در دوران خمینی برو بیایی در غرب و جنوب غربی تهران داشت محاکمه کردند. همان مقداری را که در دادگا

ر برد آزادش کردند. دخودش را نمی کردند مالحظه کنید. جنایتی بود که او مرتکب نشده باشد؟ با این حال چاقو که دسته

د سرباز رشی"دانید او بیش از دو دهه شد. می همان دادگاه به چند مورد تجاوز و قتلی که توسط او انجام گرفته بود اشاره

کوشک که مشاور عملیاتی وزیر اطالعات هم شد کسی را سراغ دارید؟ او نیز در دوران خوش تر از اکبربود. لمپن "اسالم

خط کرایه  اش بود. رانندهزنخمینی برکشیده شد. سید عباس ابطحی در دوران الجوردی محافظ و راننده و تیرخالص

د تا الجوردی کرده بو ا رو هم بود صیغهگفتند خواهرش را که اتفاقاً زیبتجریش بود. لمپنی که دومی نداشت. می –درکه 

زاد مگر یادتان رفته خمینی به صراحت گفت برای ما قضاوت تاریخ مهم نیست؟ مگر تر شود... آقای نوریبه او نزدیک

 « خواهیم وجاهت در ایران و در خارج از کشور پیدا بکنیم؟ما نمی» یادتان رفته خمینی گفت: 

 یاز نامه ایرج مصداقی به کروب

در آن به داستان کسانی که در دوران حاکمیت شما و دوستانتان در قبر « دوزخ روی زمین» ...من کتابی نوشته ام به نام 

و قیامت و واحد مسکونی به بند کشیده شدند اشاره کرده ام. باور کنید علیرغم سال ها تحقیق و تجربه شخصی نتوانستم 

 22ونی تنها از میان دختران جوان و نوجوان انتخاب شده بودند. بعد از گذشت حق مطلب را ادعا کنم. قربانیان واحد مسک

فرزانه   "همچنان اوضاعشان غیرعادی است."سال از برچیدن آن و درمان های گوناگون در داخل و خارج از کشور 

اوضاعی را که از سر گذرانده عمویی دم دستتان است. او مادری بود که سالم تحول اوین داده شد. حاال بعید می دانم بتواند 

توضیح دهد. خودتان یا نماینده تان سری به امین آباد بزنید او را خواهید یافت...آقای کروبی شما بازجویی شده اید و می 

دانید بازجویی و شکنجه و یا فضای وحشت و دلهره یعنی چه؟ چند ساعت یا چند شبانه روز را در اتاق هول آور بازجویی 

ماه مداوم چنین  11بعید می دانم مجموعاً یک روز شده باشد. دخترانی که در واحد مسکونی به بند کشیده شدند گذراندید؟ 

شرایطی را داشتند می توانید باور کنید؟... آیت ا... منتظری با اطالع از چنین وقایعی می گفت روی ساواک را سفید کرده 
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 "خوشنام"اما در عین حال  "سرباز گمنام "ل افتخاری باج گیر شهرنو و ماعیاید... یک بار دیگر به صورتجلسات دادگاه اس

برو بیایی داشت و بعدها به وزارت اطالعات و...  12به عنوان فرمانده گروه ضربت کمیته منطقه  18اسالم که در دهه 

مطرح شد که پس از  "میعدل اسال"ران میهن مان کردند. در دادگاه منتقل شد مراجعه کنید تا ببینید چه با زنان و دخت

تجاوز به بازداشتی های دختر، جنازه را آتش زده و در نزدیک بهشت زهرا رها کردند. از آن جایی که چاقو دسته خودش 

قع نداشت و واقعاً فکر می کنید آیت ا... منتظری اطالعی از ماو 121را نمی برد افتخاری امروز در جامعه آزاد است.

که مرادش بود پیچیده بود؟... فراموش کرده اید سال گذشته همین فرمانده نیروی  "خمینی امام"بیخودی به پر و پای 

ساعت فیلم منکراتی  81یادتان هست با وجود  122انتظامی ]تهران بزرگ[ که بایستی حافظ نوامیس مردم باشد چه کرد؟

در یک مورد که فیلمش موجود  که از وی برداشته شده بود احمدی مقدم چگونه منکر دستگیری و خالف او بود؟ فقط

نماز و رکوع و ، است شش زن را وادار کرده بود لخت مادرزاد در مقابلش رکوع و سجده روند. گماشتگان والیت فقیه 

سجود را نیز به سخره گرفتند و وسیله عیش و نوششان کردند. سعید سلطانپور را از سر سفره عقد به قتلگاه بردید؟ هیچ 

اسی که سابقا در گروه حزب ا... بود زیر شکنجه در زندان شما کشته شد؟ بسیاری از بچه مسلمان میدانید علیرضا سپ

بدون آن که جرمی مرتکب  11هایی که شما می شناختید زیر شکنجه کشته شدند...آقای کروبی هزاران نفر را در کشتار 

اعتراض کرد و شما همان را برای ایشان پاپوش  شده باشند به دار کشیدند. آیت ا... منتظری دردمندانه به چنین جنایتی

کردید. ناصر منصوری را که فلج قطع نخاعی بود روی برانکارد دار زدند. کاوه نصاری را که در اثر ضربه مغزی 

گذشته اش را به خاطر نمی آورد و دچار حمله سخت صرع شده با همان حال راهی قتلگاه کردند. خودش که نای رفتن 

عفری افشار که در همان صف بود وی را قلمدوش کرد. عباس افغان تعادل روانی نداشت که اعدام شد. نداشت، ظفر ج

چنین ظلمی در حق زنان ایرانی شد؟  "طاغوت"ه نگذاشتند. در کجای حاکمیت اوین هیچ زن مجاهدی را زند 8در سالن 

ان و مسلمان کنند. حکم آن را آقای حسین وعده ای می خواستند نمازخو پنجزندانیان زن مارکسیست را به زور شالق 

علی نیری که شما به او ارادت دارید صادر کرد. آن ها را در حالی که دوران قاعدگی شان را می گذراندند نیز برای نماز 

ران دخت هاند كه برخی افراد بنمودهشده مطرحای از افراد بازداشتعده»خواندن شالق می زدند... شما مرقوم داشته اید: 

ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر  اند كه منجر بهبازداشتی با شدتی تجاوز نموده

و مشكالت جدی  كه برخی دچار افسردگیاند به طوریپسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز كردهافرادی به

آقای کروبی چه خوب که از قربانیان تجاوزات ماموران « اند.ی خود خزیدههااند و در كنج خانهروحی و جسمی گردیده

والیت فقیه یاد کردید. مطمئن باشید همین مورد از نظر مردم دور نخواهد ماند. اما فراموش نکنید که این نوع تجاوزات 

بر ضیافت های پیش از  منحصر به دوماه گذشته و کهریزک و... نیست. خود بهتر می دانید گزارش های بسیاری مبنی

آقای کروبی پسرتان حسین در مورد کهریزک به دویچه وله گفته  128اعدام برای تجاوز به دختران باکره بوده است...

                                                           
پس از طرح برخورد با اراذل و اوباش در تهران و دستگیری آنها و گردانیدن آنها در شهر با لباس زنانه با آفتابه  - 121

وجود آنها برای دور گردن ، مسئوالن که آنها را برای ارتکاب جنایت مستعد تشخیص می دادند به فکر افتادند که از 

سرکوبهای احتمالی مردم استفاده کنند ، بنابر این اسماعیل افتخاری که کامالً همجنس آنها بود و زبانشان را می فهمید 

مجدداً به خدمت فراخواندند و تربیت آنها را به او سپردند و همین اراذل و اوباش بودند که ماجرای تلخ و شنیع کهریزک 

معروف بود تنها شروری نبود که با  "اسمال تیغ زن"بته اسماعیل افتخاری که پیش از انقالب به را به وجود آوردند. ال

. هسته اولیه فدائیان اسالم و جمعیت مؤتلفه را همین شرورها و الت ها تشکیل می پیروزی انقالب دارای مسئولیت گردید

ه امام از ابتدای دهه چهل فرمان بسیج این افراد دادند. حاج مهدی عراقی که خود یکی از همین اوباش بود می نویسد ک

اعدام گردید(  ۳2طیب حاج رضایی)که پس از غائله خرداد )اراذل و اوباش( را در قالب هیئت های مذهبی صادر کرد. 

، هادی غفاری ، حبیب ا... عسگراوالدی تازه مسلمان ، محسن رفیقدوست و اسدا... الجوردی از جمله همین الت ها و 

گیرهای سرشناس بودند که بسیاری از آنها پس از انقالب در مصادر مهم اقتصادی و امنیتی قرار گرفتند. شرورهای زور

جزء نیز با پیروزی انقالب به کمیته های انقالب اسالمی پیوسته و با تسلط بر جان و مال و ناموس مردم در سالهای اول 

 عنوان بازجو و شکنجه گر سر از زندانهای جمهوری اسالمی درآوردند. انقالب ، فجایع فراوانی به بار آورده و سپس به 
 سردار زارعی که از دوستان احمدی نژاد بود ، به توصیه او به فرماندهی نیروی انتظامی گماشته شده بود - 122

تجاوز به دختران یکی از جنایات وحشیانه ای که الجوردی و شکنجه گران همراهش در دهه شصت انجام میدادند  -128 

بود که می گفتند در استفتایی که از خمینی داشته اند وی گفته است: از آنجا که دختران  باکره زندانی سیاسی قبل از اعدام

ه اند رفتباکره ممکن است مورد شفاعت حضرت زهرا قرار گرفته و به بهشت بروند ، چون در مقابل ولی فقیه قرار گ

تجاوز به آنها مستحب است ، و گاهی این تجاوز را با عنوان صیغه قبل از اعدام انجام می دادند و با وقاحت با شیرینی به 

http://sepidedam.com/14642
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 اند.کردند. گاز اشک آور توی خود سوله زدهپاشی میگفتند حشرات موذی در سلول بودند و آنجا را مدام سممی» است: 

گفتند با ما هر جور اذیتی توانستند، انجام دادند و خیلی اند. از مسائل جنسی هم گفتند. میهکردآنها را روی هم پرت می

ت ما شد و با کابل به پشای سوار ما میگفتند شما خر هستید و یک آدم گندهکردند و میگفتند ما را دوال میکتک زدند. می

نفر دیگر در محیطی به  21ان حسین می گویم که من و آقای کروبی جهت اطالع شما و فرزندت« زد که راه بروید.می

مساحت چهار متر مربع، اشتباه نمی کنم فقط چهار متر مربع ماه ها محبوس بودیم. در سلولمان مگس نمی توانست دوام 

 22 آورد. اگر کتابم را بخوانید متوجه می شوید در سلولی به ابعاد یک متر و شصت سانتی متر در دو متر و نیم چگونه

نفر می توانند بیش از یک سال زندگی کنند. ما در چنین اتاقی می خوابیدیم. به عقل هیچ تنابنده ای خطور نمی کند چگونه 

امکانپذیر است. در کتابم با جزئیات توضیح داده ام. اگر باور ندارید آقای عباس امیرانتظام کنار دستتان است از ایشان 

او شنیده است. از آقای انصاری نجف آبادی نماینده آیت ا... منتظری بپرسید. صورتجلسه بپرسید. از مجید انصاری بپرسید 

را مالحظه کنید در آنجا در روی برگه ای با عنوان دادنامه به عنوان آخرین دفاع همین مطلب  11دادگاه دوم من در سال 

بازجویان و زندانبانان در دادگاهی که امکان را نوشتم و تحویل حاکم شرع دادم. بعید است گرفتار در اوین و زیر سلطه 

تحقیق داشت دروغ گفته باشم و یا جوسازی کرده باشم. در شرایطی که توضیح دادم مجتبی موسوی را به جرم سالم کردن 

 ربه دوستی مجبور کردند دو هفته سرپا بایستد و بعد هم شیفتی اجازه می دادند دو ساعت بخوابد و بیدار بایستد. صدها نف

حق  "سالما"ضیح خواهد داد. بر اساس تعالیم به چنین بلیه ای دچار شدند. از نماینده آیت ا... منتظری بپرسید برایتان تو

نداشتیم دو نفری در یک لیوان آب بخوریم. با یک کبریت دو نفر نمی توانستند سیگارشان را روشن کنند. در یک ظرف 

ون و شامپو حق نداشتیم دو نفری استفاده کنیم. از لباس گرم دیگری در صورت حق نداشتیم قندمان را بریزیم. از یک صاب

بیماری و نیاز نمی توانستیم استفاده کنیم. همه این ها را کمونی و خالف اسالم می دانستند. در صورت عدم رعایت به 

و زنده است و همچنان در مجازات های غیرقابل تصور محکوم می شدیم. از حاج داود رحمانی که مسئول قزلحصار بود 

ود؟ از کجا ب "گاودونی"خندیدن گناه بود. از او بپرسید  مغازه اش مشغول کاسبی است بپرسید حتماً به شما خواهد گفت.

او بپرسید آیا صحت داشت که ده ها نفر را هفته ها در توالت جا داده بود و روزی یک لیوان آب آبگوشت با دو عدد نان 

اده می شد؟ اشتباه نکنید یک لیوان آب آبگوشت و دو نان لواش برای این مجموعه نه برای هریک! لواش به این عده د

آقای کروبی دوستان شما از یک هفته و دو هفته و یک ماه سلول انفرادی می نالند. اگر چه یک روزش هم وحشتناک است 

هزاران نفر روزها و هفته  18یچ میدانید در دهه و غیر انسانی. به ویژه هنگامی که فرد خطایی مرتکب نشده باشد. آیا ه

ها که چه عرض کنم، ماه ها و سال ها چنین شرایطی را تحمل کردند و خم به ابرو نیاوردند؟ باور کنید بسیاری از آنها 

ه ب کوچکترین خطایی انجام نداده بودند. سیاست الجوردی بود که فکر می کرد با حبس زندانیان در سلول انفرادی آن ها

سرعت خواهند برید و به نکبت نظام تن خواهند داد. او به غلط قیاس به نفس می کرد... آقای کروبی باور می کنید ما در 

به خاطر ضیق وقت و نبود امکانات و فشار پاسداران دو نفری به یک توالت می رفتیم و پشت به پشت سر یک  18سال 

زیر نظر الجوردی جنایتکار و توسط توابی به نام بهزاد نظامی  18ه در سال توالت می نشستیم! توجه شما را به جنایاتی ک

                                                           

دختر شما قبل از اعدام عروس من بوده » گفتند:  خانه دختران اعدامی می رفتند و به خانواده های این زندانیان سیاسی می

گفته می شود که مصباح یزدی نیز رسماً فتوا داده است که: تجاوز  « ناچیز( مهریه اوست.و این هم شیرینی و مبلغی)

جنسی به دختران و زنان و مردان زندانی توسط بازجویان ، اجر فراوانی داشته و بنا بر شرایط مختلف ، ثوابی معادل 

م استعمار در ایران است که در تیشه وی یکی از مهره های مه زیارت کربال ، عمره یا حج مقبول بر آن مترتب است!

زنی به ریشه تشیع از هیچ تالشی فروگذار نکرده و تا کنون چندین هزار آخوند مرتد پرورش داده است. پوشیده نیست که 

حمایت او از احمدی نژاد بود که وی را به شهرداری تهران و سپس پست ریاست جمهوری رساند ، اما با این همه شبکه 

در شرح صعود احمدی نژاد از پلکان   "مردی با کاپشن بهاری"مستند خود راجع به احمدی نژاد با عنوان  بی بی سی در

]بخوانید  "ائتالف آبادگران"قدرت کوچکترین اشاره ای به نام و نقش مصباح یزدی نکرده و از ورود احمدی نژاد به 

باید خاطرنشان ساخت که جناح را پوشیده می دارد! تخریبگران![ مستقیماً به ریاست جمهوری جهیده و نقش مهره خود 

د( اما نهستنرقابت در مصباح و جناح رفسنجانی هر دو کامالً همسو با منویات استعمار حرکت می کنند )هر چند که با هم 

ه نو استعمار به شدت عالقه به حذف خام در تضاد منافع می باشد استعمار غربری اسالمی امروز با جناح رهبری جمهو

ای از صحنه دارد زیرا در این صورت می تواند بدون جنگ و هزینه زیاد به هدف خود مبنی بر تجزیه ایران نزدیک 

 .گردد
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در قزلحصار اتفاق افتاد جلب می کنم. از کسانی که شاهد و ناظر ماجرا بودند بپرسید. از انجام هیچ جنایتی فروگذار نمی 

جیعی در تهران مرد. اما حاج جنسی بود. بهزاد چند سال پیش به مرگ ف یعرض کنم. بیمارکردند. رابطه جنسی که چه 

افراد را در کهریزک لخت می » داود رحمانی هنوز زنده است. آقای کروبی شما در مصاحبه با سحام نیوز گفته اید: 

کردند و چهار دست و پا می نشاندند و سوار بر آنها می شدند و به آنها می گفتند که صدای حیوانات را در بیاورید. آخر 

هوری اسالمی است و یا اینکه برخی را دستگر کرده و آنها را لخت کرده اند و روی هم خوابانده اند و این مایه تاسف جم

آب بر روی انها ریخته اند . حتی شنیده ام که هنگامی که افراد را شکنجه می کردند به آنها می گفتند با صدای بلند بگویید 

اری است سادیستی و زشت و مایه تاسف اما هیچ می دانید هادی من هم با شما موافقم که این ک« که مادرتان ... است.

همین کار را با یک دختر نوجوان مجاهد  18مهر  2غفاری کاندیدای مورد حمایت شما در آخرین انتخابات مجلس روز 

ت نشست سال داش 11در مقابل بیمارستان فیروزگر انجام داد. او روی پشت خانم سیمین سهندی که در آن زمان کمتر از 

و او را مجبور کرد که در وسط خیابان راه برود و صدای حیوان در آورد. هیچ می دانید در اوین روی پشت متهمی سوار 

شده و او را مجبور کرده بودند راه برود که کشک های پایش دچار مشکل شده بود. آقای کروبی در وسط خیابان نشستن 

سال گذشته چه باید  88ا در کهریزک؟ برای وقوع این گونه جنایات در روی پشت یک دختر نوجوان وحشیانه تر است ی

به خیابان می آیند و رو در روی  موسوی تبریزی و محمدی گیالنی و مشکینی می گفتند آنهایی که 18گفت؟ در سال 

م اعدامشان را شده اند، محارب هستند و همان جا می شود با شهادت دو پاسدار حک "بغی"می ایستند مرتکب  "ولی فقیه"

داد و اجرا کرد. می گفتند زخمی شان را می شود تمام کش کرد. چنین کارهایی را نیز مرتکب شدند. به روزنامه های 

امام جمعه موقت جنایتکار تهران در روزهای  "احمد خاتمی"همین توجیهاتی را می کردند که  خودتان مراجعه کنید. درست

زین آقای محقق داماد کرد. آقای کروبی آن چه در کهریزک گذشت نمونه کوچکی است گذشته در پاسخ به نامه مستدل و و

گذشت. جنایتکاران به دستور و فتوای امثال گیالنی و مصباح  18از آنچه در اوین و قزلحصار و گوهردشت در دهه 

ر شدگان خون دستگی یزدی عمل کرده اند. گیالنی به صراحت گفت اگر متهمی زیر تعزیر کشته شود کسی ضامن نیست.

نوشتند. از خودشان بپرسید حتماً تکذیب نمی کنند. با وجود چنین احکامی به  18هدر بود. این را در روزنامه های دهه 

جان زندانیان بی دفاع افتادند. امروز هم چنان فتواهایی زمینه ساز جنایات صورت گرفته در کهریزک و دیگر بازداشتگاه 

ردگان خامنه ای و جنتی و مصباح و مدرسه حقانی چنین احکامی را صادر می کنند. به عناصر های نظام است. دست پرو

دست چندمی که مجریان دستور مقامات هستند نباید پرداخت. جنایتکار بزرگ خامنه ای است. شما که بهتر می دانید. از 

یچ استفاده ای که نداشته باشد به آرامش این که در این نظام جنایت و کشتار مصدر کار بودید عذر تقصیر بخواهید. ه

روحی تان کمک می کند... آقای کروبی می دانید بازجویان در بهداری اوین پنس را در زخم زندانی می چرخاندند؛ می 

دانید با چه شدتی باند را از روی پوست پا می کشیدند که گوشت و پوست هم با آن جدا می شد؟ آقای کروبی دکتر شیخ 

اده هنوز زنده است. شرایطی را برای او به وجود آورید تا در باره بخشی از جنایاتی که در بهداری اوین اتفاق االسالم ز

 11افتاده توضیح دهد. خمینی دغدغه رسیدگی به کدام یک از این جنایات را داشت؟ یکی را مثال بزنید. مگر در شهریور 

ایاتی را که از سوی الجوردی صورت گرفته بود به خمینی دعایی و هادی خامنه ای و هادی نجف آبادی گزارش جن

ندادند؟ چرا او همچنان دو سال و سه ماه دیگر بر مسند قدرت ماند؟ مگر حتی سید حسین موسوی تبریزی که خود در 

جنایتکاری و خشونت نمونه نداشت خبر از خشونت بی حد الجوردی نداد؟ مگر خواستار برکناری او نشد؟ آقای کروبی 

شم هایتان را باز کنید. آقای کروبی ، بهناز شرقی شب عید برای دیدار با برادرش شهنام به قزلحصار آمده بود. سرش چ

را جلوی چشم فرزند شش ساله اش نیما الی در آهنی زندان گذاشتند و له کردند. آب از آب هم تکان نخورد. برادرش را 

این بال را سر خواهرش آورده اند. مثل همین اعترافاتی که این روزها می خواستند مجبور کنند که اعتراف کند منافقین 

می بینید. اما آن بچه ها و آن نسل کجا و این حضرات کجا. می دانید مادرش چه ها کشید، بهناز تنها دختر مادرش بود. 

. یش که انتشار یافته بیابیدمادر وفات یافت و مجازات جنایتکاران را ندید. اما احساسش به نظام را می توانید در شعرها

من هم مطلبی راجع به او نوشتم که در اینترنت انتشار یافت. آیا دیداری با آیت ا... گلزاده غفوری از دوستان و همراهان 

اعدام شدند. ایشان بیش از هشتاد  11سابق خود داشته اید؟ دختر ایشان مریم و دامادشان علیرضا حاج صمدی در قتل عام 
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رند اما اطالعی از قبر فرزند و دامادشان ندارند. آیا نظام عدل و داد اسالمی که مدعی اش هستید چنین حکم سال سن دا

 121می کند؟...

 

 یانش هدف رگبار مسلسل قرار گرفت.قربان فرزندانالجوردی در حجره خود در بازار تهران توسط دو تن از 

 

 

مارهای گرسنه اش هر روز باید مغز دو جوان را می ، ضحاک برای آرام کردن  "ضحاک ماردوش"ر ماجرای د

، ایجاد جو رعب و وحشت در  لبته کاربرد دیگر شکنجهاست. ا "هیوال"مارهای گرسنه نماد سادیسم  خورد که این

حق هرگز از آزادی بیان نمی هراسد زیرا  در دین بود. مخالفت با ایدئولوژی و بدعت باطلجامعه برای ممانعت از 

شتوانه خود دارد چنانکه مردم در دوره حکومت امیر مؤمنان )ع( در کمال امنیت ، آزاد بودند اعتراض و منطق را پ

 تظاهرات کرده و حتی به رئیس حکومت ناسزا بگویند.

 

                                                           
 www.Irajmesdaghi.comمنبع:  - 121

 

http://www.irajmesdaghi.com/
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چرا از میان تعداد زیاد از افرادی که در روز ورود خمینی به ایران همراه وی بودند ، خلبان فرانسوی باید دست او را 

    رد و او را به پائین همراهی کند؟ شول التور ، خبرنگار آلمانی که در آن روز در فرودگاه حاضر بود می گوید: بگی

خمینی که نگران واکنش ارتش بود می خواست بدین وسیله به سران ارتش پیام دهد که وی در پناه قدرت های غربی » 

  «قرار دارد.

 

 

 "ضحاک ماردوش"ماجرای 

 تو این را دروغ و فسانه مدان            به یک سان َرِوشِن زمانه مدان                                  

 از او هر چه اندر خورد با خرد         دگر با رِه رمز معنی برد                                  

این کتاب جزو  اما تحریر درآوردبه رشته را  ماجرای "ضحاک ماردوش"مرحوم سعیدی سیرجانی در اوایل دهه هفتاد 

مه در مقدمرحوم سیرجانی  به قتل رسید. توسط سعید امامیسرانجام فتاد و ی به زندان اوممنوعه قرار گرفته و کتب 

در دوران سلطه بنی امیه ، از عمال فرومایه و بی فرهنگ آنان تحقیر و تجاوز فراوان دیده  کتابش می نویسد: ایرانیان

ی فرزندان ابوسفیان ، ملت آزاده و نژاده ایران را به عکس العمل واداشته است. گروهی بر اثر خشم و اند. تعصب نژاد

نفرت ، با همه مظاهر عرب به دشمنی برخاسته اند و با قضاوتی زاییده غضب ، دین مقدس اسالم را نیز متعلق به عربان 

ن جهانی اسالم و رسالت پیغامبر گرامی را از قوم عرب شمرده و کمر به محو آن بسته اند. و گروهی دیگر نیز حساب دی

جدا کرده و در عین اعتقاد به شریعت اسالم و حقانیتش ، به نبرد با نفوذ سیطره جویانه اعراب برخاسته اند... در مقابل 

حصر را من این مکتب تعصب آلوِد )عمریان و امویان(، تفکر آل علی قرار دارد و شیعیان و دوستدارانشان ، که فضیلت

به تقوا می دانند و ایرانی و تازی در نظرشان یکسانند. پیداست که از این دو شیوه تفکر ، کدامین مورد پسند ایرانیان قرار 

می گیرد و ملت ایران زیر کدامین َعلَم گرد می آیند تا ریشه این نژادپرستی منحوس را از جهان اسالم براندازند. داستان 

ال حکومت از بنی امیه و بنی مروان به خاندان عباسی حاصل برخورد این دو شیوه تفکر است و شکوه قیام ابومسلم و انتق
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خالفت عباسی در دوران هارون و مأمون ، نتیجه مستقیم دخالت ایرانیان آزاده در حکومت بغداد... امیر نصر )سامانی( 

ن ایرانی به حکومت رسیده اند اما به حکم تعصب که گرچه با دست قلم شده سردارا–برای نجات از سلطه خلفای عباسی 

قد علم می کند و با فاطمیان مصر پیغامی رد و بدل... و حاصل این طرز حکومت و این  -جاهلی از ایرانیان نفرت دارند

آزادی اندیشه و بیان ، هجوم متفکران است بدان سرزمین و رواج مجالس بحث علمی و فلسفی و فقهی... در چونین حال 

هوایی است که از یک سو داعیان خلفای فاطمی مصر راهی سرزمین خراسان می شوند و از گوشه ای دیگر شیعیان  و

اهل بیت مردم را به خردگرایی و اجتهاد می خوانند و از سویی دیگر قرمطیان و معتزله مجال بحث و تحقیق پیدا می کنند 

ن برای یافتن حقیقت بازار بحث های علمی و عقیدتی گرم می و از برکت آزادمنشی امیر نصر سامانی و عطش ملت ایرا

هیچ عقیده شود... مسلمانان واقعی از این رواج بحث و مناظره شور و حالی دارند که می دانند دیانتشان بر حق است و 

ه و ن–عقلی چه بهتر که مباحث مدعیان مطرح شود و اینان با دالیل  حقی از ظهور معارضان و سؤالگران پروایی ندارد.

اهل شک و تحقیق را مجاب کنند و ایمان خالیق با شنیدن شرح مناظرات اصحاب مذاهب قوی تر  -چماق تکفیر و تحکم

گردد. مگر روزگاری که در دربار مأمون عباسی مجالس مناظره تشکیل می شد و اسقف های عیسوی و َکهَنه یهود و 

زند گرامی پیغامبر اسالم حضرت علی بن موسی الرضا به بحث می اصحاب ادیان مختلف در اوج امنیت و آزادی با فر

نشستند و بی هیچ ترس تکفیر و تعزیری دیانت اسالم و احکام شریعتش را مورد سؤال و ایراد قرار می دادند و پاسخ می 

د. واهمه داشته باشن شنیدند ، ایمان اهالی بغداد و خراسان متزلزل شد که اکنون مردم سمرقند و بخارا از طرح مباحث دینی

اما به خاطر داشته باشیم که از عهد پیغامبر گرامی هیچ مکتب حقی از سؤال و اعتراض مخالفان پروایی نداشته است. 

سیصد سال فاصله گرفته ایم و قرنهاست که جماعتی ریاست طلب در پناه نام اسالم بر مسند قدرت نشسته اند و با عنوان 

نش گرامی اش را یا در برهوت کربال به خاک و خون کشیده اند یا در سیاهچال های بغداد به جانشینی پیغامبر ، فرزندا

دستگاه خالفت عباسی که چند صباحی از برکت وجود فرخنده علی بن موسی الرضا و با کوشش ایرانیان  ُکند و زنجیر...

مان بی فرهنگ تورانی )ترکمان( می خواهد به آزادگی رو کرده بود ، اینک به عصبیت عربی بازگشته است و با نفوذ غال

با خشونت و توطئه و سرکوب ، قلمرو اسالم را تبدیل به دیار مردگان کند و ریشه هر فکر و بحث و استداللی را در ذهن 

مردم بخشکاند تا از برکت جهل مرکب ، امتی مطیع و فرمان پذیر داشته باشد و این خاصیت هر نظام خودکامه سرکوبگری 

بی خبری مردم از حیثیت انسانی خویش ، ضامن دوام حکومت فساد است و چون و چرای اهل تفکر ، آفت  است.

قدرتهای نامشروع. به همین دلیل همه قدرتمندان مردم فریب از هر ذهن پرسشگری نفرت دارند و با همه نیروی جهنمی 

ن را زیر سؤال برد و فرومایگانی که با سودای شان به جنگ آدمیزاده ای بر می خیزند که بخواهد اعمال فسادانگیزشا

کسب مال و منصبی زیر َعلَم جبار ستمگر سینه می زنند با هر چماقی که به دستشان آید بر فرقی می کوبند که با سؤالی 

 سنجیده در برابرشان قرار گیرد. این به نام اسالم بر مسند نشستگان با هیچ قیمتی نمی خواهند به مردم مجال بحث و

تفکر دهند زیرا می دانند اگر خالیق با روح اسالم آشنا شوند و واقعیت تعالیم این شریعت گرامی را دریابند ، ارکان 

و به همین دلیل  قدرت ایشان متزلزل خواهد شد و دیگر نخواهند توانست به نام شریعت مردم را در ذلت نگه دارند...

مذهب را در قلمرو سامانیان مخالف مصالح خود می بیند و احساس  است که دستگاه خالفت بغداد حضور مبلغان شیعی

خطر می کند و ناگهان ترکان آن سوی جیحون درد دینشان می گیرد و سرداران میخواره شاهدبازی که در بخارا گرد 

. آنها آمده اند برای نجات مذهب سنت و جماعت از هجوم رافضیان و بدمذهبان و بدعتگزاران دست به کودتا می زنند

نصربن احمد را از تخت شاهی فرو می کشند و با فریاد وا اسالما به جان مردم بخارا و دیگر والیات خراسان می افتند... 

از بخارا شروع شد و سرتاسر خراسان را فرا گرفت و به خاطر داشته باشیم که  820این موج ترور و وحشت در سال 

سی شیعه شیعه زاده مقارن همین سالهای هجوم ترکان و کشتار شیعیان ، طوس هم از اعاظم بالد خراسان است و فردو

قدم به عرصه هستی نهاده است... در چونین دوران تاریک لبریز از تعصب و خفقانی که ترکاِن به قدرت رسیده از یک 

د... تعقلی پرداخته انسو شرافت ملی ایرانیان را پامال ستم کرده اند و از دیگر سو به جنگ با هر جلوه تفکر و بحث و 

وظیفه ملی و مذهبی ایرانی نژاده دهقان زاده ای که دوستدار اهل بیت است و معتقد به توافق شرع و عقل و آزرده از 

تجاوز تورانیان به قدرت رسیده و بیزار از تعصبات نژادی چنین دیوخو اهرمن چهرگان چیست؟ در همچو استبداد سخت 

افتادن و با نظم شاهنامه نسل جوان ایرانی را با سوابقش آشنا کردن... و مردم را با مؤثرترین سیاهی به یاد ایران باستان 

شیوه های غیرمستقیم به مقایسه و داوری کشاندن؛ و در نامه رستم فرخزاد به برادرش به عنوان پیشگویی سردار ایرانی 

 ، وضع زمانه را مجسم کردن و با گنجاندن ابیاتی نظیر:
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 ز دهقان و از ترک و از تازیان           نژادی پدید آید اندر میان                                

 نه دهقان نه ترک و نه تازی بود          سخن ها به کردار بازی بود                                

 د و دین اندر آرند پیشزیاِن کسان از پِی سود خویش         بجوین                                  

ایرانیان را متوجه انحطاط نسل و آشفتگی اوضاع روزگارشان کردن ، جز مبارزه با سلطه ترکان و عربان هدفی می 

تواند داشته باشد؟... شاهنامه فردوسی محصول دوران سیاه استبداد است و اختناق تحمل ناپذیری که با دست عربان و 

امثال فردوسی به جای آن که با مظاهر بدبختی ملتها  رزمین خراسان سایه افکنده است.ترکان در نیمه قرن چهارم بر س

به ستیزه برخیزند ، با مالیمتی رندانه به آگاهی و بیداری توده ها می پردازند و می کوشند در حصار جهل و غفلتی که 

حجاب نکبت خیز ایجاد کنند خشتی از پای  جامعه را در بر گرفته است رخنه ای کنند و می دانند با هر خراشی که در این

بست کاخ ستم بیرون کشیده اند... فردوسی بعد از سرودن شاهنامه به جرم دوستاری خاندان پیغامبر مورد غضب محمود 

غزنوی قرار گرفت و از خان و مان آواره گشت. روزی که در اوج افسردگی و تنگدستی و شکسته حالی در روستای 

تشییع کنندگان از دروازه رزان بیرون می بردند تا در گورستان  -البته معدود –نازه اش را عده طبران درگذشت و ج

تعصب کرد و گفت: من رها نکنم تا جنازه »عمومی به خاک سپارند ، واعظ سرشناش و فقیه گرامی طبران به قول نظامی 

 «او در گورستان مسلمانان برند که او رافضی )شیعه( بود...

کشور به پیشرفت و مردم به رفاه قابل ، اک با توصیف پادشاهی جمشید آغاز می شود که در دوره حکومتش ماجرای ضح

با فاصله افتادن بین مردم و جمشید و دلگیر شدن بزرگان قوم از او ، مردم رو به ضحاک می کنند توجهی می رسند. اما 

 اس شاه را کشته و بر جای وی بر تخت نشسته است:که فردی تن پرور و گناهکار است که به وسوسه ابلیس پدرش مرد

 پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش     از آن پس بر آمد از ایران خروش                                     

 گسستند پیوند با جّمشید            سیه گشت رخشنده روز سپید                                    

 به کّژی گرایید و نابخردی                     برو تیره شد فّره ایزدی                                  

 سوی تازیان برگرفتند راه               یکایک بیامد از ایران سپاه                                   

 شاه اژدها پیکرست ،پر از هول                شنیدند کانجا یکی مهترست                                  

 نهادند یکسر به ضحاک روی               سواران ایران همه شاه جوی                                 

رعایای قلمرو جمشید وصف مرداس خداترس مهربان را شنیده اند و بدین گمان که فرزندش هم کسی چون پدر است، از  

کار ابلیس با ضحاک تمام شده و اژدهای خونخواری قساوت سرنگون می شوند... هول حلیم عدالت در دیگ جوشان 

برای سیه روزی ایران و ایرانیان پرورش داده است ، اما با ملت ایران کارها دارد. الزمه طبیعت ابلیس فریب خلق است 

که بدان مهارت و دقت  و بستن چشم حقایق بین و ربودن عقل عاقبت اندیش ملت ها. بعید است موجود فتنه انگیزی

جوان تازی را به دام خود کشانده و با بوسه ارادتی ، دو مار سیاه بی آرام روی شانه هایش کاشته... مردم را به حال 

خود گذارد تا با فکری دور از هیجان و تأملی کافی به انتخاب پیشوا پردازند. چه معلوم که این فریب گر کهنه کار در 

می نداشته است و از آن باالتر در جلب توجه مردم به ضحاک تازی به عنوان رهبری نجات بخش شوراندن ایرانیان سه

 و فرمانروایی پاکدل.

 ِورا شاه ایران زمین خواندند               به شاهی بر او آفرین خواندند                              

ه شماری ها کرده است ، بی اندک اظهار شگفتی و ضحاک که به حکم وعده ابلیس در انتظار همچو لحظه ای دقیق

اما جلوس ضحاک بر تخت شاهنشاهی ایران شوم است و آثار نحوستش از  شوقی، دعوت سران سپاه را می پذیرد...

نخستین لحظات هویدا... تازی خونخوار نه ملت ایران را الیق حضور در مراسمی می داند و نه برای فرهیختگان و 

ج و بهایی قائل است تا در حضورشان خطبه ای بخواند و اعالم برنامه ای کند و مشورت و تأییدی طلبد بزرگان کشور ار

همه قدرتش منبعث از ت و نه بیعت سران ملت. او سرچشمه را دریافته است؛ که تکیه گاهش نه مردم اس و حق دارد؛
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و همه را با شور و شوقی ق را می بندد عنایت مرشد کهنه کار صاحب تدبیری است که با یک اشاره چشم خرد خالی

 تعجب انگیز هوادار جان نثار او می کند.

 باری ضحاک بر تخت شاهنشاهی ایران می نشیند و با جلوس منحوس او همه کارها وارونه می گردد:

 نهان گشت کردار فرزانگان                پراکنده شد کام دیوانگان                                  

 ارجمند         نهان راستی ، آشکارا گزند 012هنر خوار شد ، جاُدوی

 شده بر بدی دست دیوان دراز              به نیکی نبودی سخن جز به راز     

 ضحاک با سحر و جادوی بزرگ ، مردم را مطیع خود ساخته و به خدمت می گیرد:

 ج و گاه            میان بسته فرمان او را سپاهجهاندار ضحاک با تا                                  

 چو خواهد ز هر کشوری صد هزار      کمر بسته او را کند کارزار                               

ضحاک با تصرف گنج و سپاه جمشیدی ، کمر به کین ایرانیان بسته است. مغز جوانان را از کاسه سرشان بیرون کشیده 

ر را خشکانده است. با کشتار آزادگان ، قلمرو پر جنب و جوش جمشیدی را به قبرستان سرد و خاموشی و ریشه تعقل و تفک

مبدل کرده است. با کشتن گاو برمایه و خشکاندن مرغزار و در هم کوفتن خانه ها به جنگ سنت و فرهنگ ایران رفته 

خانواده بیرون می کشند و در برابر چشمان  است... هر صبحگاه  دژخیمان گوش به فرمانش جوانان معصوم را از آغوش

حیرت زده پدران و مادران سر می برند تا مغزشان را خوراک ماران ملوکانه کنند. عالوه بر این بدترین اراذل را بر 

جان و مال خالیق مسلط کرده است و با پراکندن کام دیوانگان و در هم کوفتن روح صراحت و شجاعت و درستی ، ملتی 

جنزار دروغ و فریب و فساد فرو برده و هر جا نشانی از آزادگی و مناعت احساس کرده ، دیوزادگان تبهکارش را در ل

را به سرکوبی و کشتار فرستاده است و مردم در مقابل این همه بیداد جنون آمیز ، نه فریاد اعتراض که ناله شکایتی بر 

ن آب و خاکند و از همین مردم ستم رسیده ، هنوز کمربسته فرمان نداشته اند و به روایت فرانک همه لشگریانی که از همی

 چونین حالتی جز افسون شدناویند و با یک اشارتش از هر گوشه مملکت هزارها فدایی جانباز به حمایتش بر می خیزند. 

توان ملتی را  خالیق نامی دارد؟ و صفتی جز جادوگر برازنده نام بلند آوازه ضحاک است؟ جز با افسون جادوگرانه می

در این انبوه مسحوران و افسون شدگان ، کسانی که به خاک و خون کشید و همچنان محبوب قربانیان خود بود؟... 

 متوجه جنایات ضحاکند و وخامت حکومت نکبت بارش ، بسیار اندکند.

هنگر و فریدون و سرانجام پس از گذشت مدت طوالنی حکومت ظلم و خونریزی و چپاول ضحاک جادوپرست ، کاوه آ

 قیام کرده و سرانجام ایرانیان از شر ضحاک نجات می یابند.

                                                           
 جادوگری -122 



83 
 

 

   

 

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

در ایران اسالمي علماء خودشان حکومت نخواهند کرد و فقط ناظر و هادي امور خواهند بود! خود من نیز هیچ مقام » 

)مصاحبه با خبرگزاري رویتر ، « شت و از همان ابتدا به حجره تدریس خود در قم برخواهم گشت!رهبري نخواهم دا

 ( 1821آبان  2نوفل لوشاتو ، 

مصاحبه با سازمان عفو بین الملل ، نوفل «)در جمهوري اسالمي کمونیستها هم در بیان عقیده خود آزاد خواهند بود!» 

سالمي رادیو ، تلویزیون ، و مطبوعات مطلقاً آزاد خواهند بود و دولت حق در حکومت ا( » 1110نوامبر  18لوشاتو ، 

  ( 1110نوامبر  2مصاحبه با روزنامه پیزا سره ، نوفل لوشاتو ، «)نظارت بر آنها را نخواهد داشت!

، طقاین من دستگاههاي تبلیغاتي. دردر منطق اینها آزادي یعني به زندان کشیدن مخالفان ، سانسور مطبوعات و اداره » 

تمدن و ترقي یعني تبعیت تمام شریان هاي مملکت از فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاه هاي قانونگذاري و قضایي و 

)سخنراني براي گروهي از دانشجویان ایراني در اروپا « اجرایي از یک مرکز واحد! ما همه اینها را از بین خواهیم برد!

 ( 1821آبان  0، نوفل لوشاتو ، 

أي همه اقلیت هاي مذهبي آزادي به طور کامل آزاد خواهد بود و هر کس خواهد توانست اظهار عقیده خودش را ر» 

 ( 1110نوامبر  1)کنفرانس مطبوعاتي ، نوفل لوشاتو ، « بکند!

نه رغبت شخصي من و نه وضع مزاجي من اجازه نمي دهند که بعد از سقوط رژیم فعلي شخصاً نقشي در اداره امور » 

 ( 1112نوامبر  11)مصاحبه با خبرگزاري اسوشیتد پرس ، نوفل لوشاتو ، « ملکت داشته باشم!م
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)مصاحبه با « من نمي خواهم رهبر حکومت اسالمي آینده باشم. نمي خواهم حکومت یا قدرت را به دست بگیرم!» 

 ( 1110نوامبر  11تلویزیون اتریش ، نوفل لوشاتو ، 

، پاریس ، صحیفه نور 21آبان  11سرا ایتالیایي ،)مصاحبه با پائزه« ق و واقعیات آزادند!حقای مطبوعات در نشر همه»  

ید: و فریاد کش« یک زبان یا قلم زیانش از صد چماق بیشتر است» ]اما بعد از تثبیت حکومتش گفت:  ( 211ص1،ج

 «[چرا با این مطبوعات برخورد نمی کنید؟ می خواهید من برخورد کنم؟»

گفتگو با سه تن از شخصیتهاي آمریكایي ، صحیفه  1/11/1821)تاریخ « به همه مسالك و عقاید مي دهیم! ما آزادي» 

 ( 281و  288، ص 2امام ج

هیچكس حق ندارد براي کشف جرم : » 1811مرداد  1ماده شش از فرمان هشت ماده اي امام خمیني به ملّت، جماران ، 

 «ین خالف مقررات اسالم است.و گناه ، جاسوسي دیگران را بكند، زیرا ا

دانش آموزان باید : » 1811پیام به دانشجویان، دانش آموزان ، استادان و دبیران به مناسبت بازگشایي مدارس در مهرماه 

با کمال دقت اعمال و کردار دبیران و معلمین خود را زیر نظر بگیرند و اگر خداي نكرده در یكي از آنها انحرافي ببینند 

 «له به مقامات مسئول گزارش نمایند... این کار را به صورت مخفي انجام دهند!، بالفاص

هرکس که می خواهد » درحالی که حضرت امیر مؤمنان)ع( می فرمایند: )« اطالعاتی  باشید.  همه ی شما باید جمعیت» 

  («مستقیم به جهنم رود جاسوس شود.

در اینجا خمیني باز صریحاً اقرار مي كند كه ایرانی ) «.می دانم تم و خود را خادم آنانایران برادر هس من با ملت» 

  (نیست!

 «رافی رفتیم بعد فهمیدیم همان درست بوده!هر راهی که انح» 

یازده میلیون صدر ، رئیس جمهور منتخب با که ابوالحسن بنی ۳8در سال اما «.  میزان رأی ملت است» خمینی می گفت: 

همه ملت بگوید » سیاسی کشور خواهان برگزاری رفرنداوم شد ، خمینی در پاسخ گفت: برای حل بحران عمیق رأي ، 

، داگر والیت فقیه نباش» و بعدها نیز گفت:  «گویم نه!میلیون بگویند بلَه ، من مي 82بلَه ، من مخالفت مي كنم. اگر 

 !«هدیکتاتوری میش

ی که جمهور» شما به دنبال چه نوع حکومتی هستید؟ گفت:خمینی در جواب خبرنگاران در فرانسه که از او پرسیدند که 

جمهوری » اما پس از استقرار در تهران گفت: «  ه!سما به دنبال آن هستیم ، یک جمهوری دموکراتیک است مثل فران

  «کنم!، می خواهم آن را وقف شما ملت ب ه استمی!  یَکی دو سال از عمر من مانددموکراتیک اسالمی نه! جمهوری اسال

وقتی به خمینی اعتراض کردیم و گفتیم: وعده هایی که در پاریس دادید خالف » بنی صدر در مصاحبه تلویزیونی گفت: 

اون موقع اون طور می گفتم و حاال این طور میگم و » خمینی پاسخ داد: «  آن چیزی است که در ایران انجام می شود؟!

  016«من خدعه کردم!

                                                           

و از وجود شکنجه در زندانهای ان سخنرانی کرد در دانشگاه تهر 1821اسفند  1۳دکتر ابوالحسن بنی صدر در  -121 

، تظاهرات بزرگی 18۳8خرداد  88در فضای سیاسی ایران شد. در  این سخنرانی باعث جنجال زیادی ایران خبر داد.

در شهرهای مختلف کشور نظیر تهران ، آمل ، اصفهان ، تبریز ، شیراز ، مشهد، اهواز ، اراک ، زاهدان ، سنندج ، 

درعباس و ارومیه به راه افتاد، چنانکه درتهران حدود پانصدهزار نفر در خیابانها به سردادن شعار و اعتراض همدان ، بن

نفر  28پرداختند و نیروهای کمیته و سپاه هم با مردم معترض درگیر شدند چنانکه تنها در اطراف دانشگاه تهران حدود 

ین نفر از دستگیرشدگان از جمله چند دختر نوجوان ، در آن نفر دستگیر شدند و چند 1888نفر مجروح و  288کشته ، 

 روز بدون محاکمه اعدام شدند.
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جناب آقاي بني صدر را همین مردم کوچه و بازار  از  پاریس : » 1821آذر  10، جماران،  در دیدار با استانداران کشور

 «آوردند اینجا و رئیس جمهور کردند ، براي این كه مردي مسلمان است ، مؤمن است ، خدمتگزار است

دعا مي كرد که مسلمان این آدم از اول ا» شهریور درباره بني صدر:  8در دیدار با افسران و درجه داران ، جماران ، 

 «است و براي اسالم کار مي كند و کهذا. من هم از اول فهمیدم دروغ مي گوید!

پس از ،  حضور مبارک اعلیحضرت همایونی» ، مخالفت خود را با حق رأی زنان اعالم می کند:  11خمینی در سال 

 را در رأی جمنهای ایالتی و والیتی، اسالمت در انها منتشر است، دولاهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه

دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعالم و سایر طبقات 

مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صالح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسالم و آرامش قلوب است. 

های دولتی و حزبی فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه مستدعی است امر

 «الموسوی ...االداعی: روح  حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.

 ا فعالیت میخانم ها همان طوری که مرده» اما پس از پیروزی انقالب درباره حق رأی زنان پنین اظهار نظر می نماید: 

این و )  «کنند برای انتخابات، خانم ها هم باید فعالیت بکنند برای اینکه فرقی ما بین شما و دیگران در سرنوشتتان نیست.

 («اَسالم همه اش سیاست است!: » گفته خمینی کهاست معنی 

ما کامالً خراب شده  صاد مملکتاین محمدرضای خائن خبیث ، مملکت ما را خراب کرد ، قبرستانهای ما را آباد!  اقت» 

 « شیم!!و اگر چنانچه بخواهیم آن را دوباره احیا بکنیم باید خیلی زحمت بک

 « مجانیست!! ، و این غیر از آب وبرق واتوبوس ه ها تحویل می دهیمهر روز درآمد سرانه ی نفت را در خان» 

ی در هنگام والدت پیامبر اسالم فرو ریخت به کنگره طاق کسر 11این که » خمینی در یکی از سخنرانی هایش گفت: 

د: بگوی ه در پاسخ این فرمول سازیکسی نبود ک)« قرن بعد نظام پادشاهی ایران سرنگون می شود. 11این معناست که 

سرنگون نشد؟ اصالً ظهور سال بعد از میالد پیامبر اسالم با حمله عمر بن خطاب  18مگر نظام سلطنتی ایران کمتر از 

 (در ایران چه ارتباطی با عالئم والدت پیامبر اسالم دارد؟! دجال

ن نشان وس را. ایبیاندازید این شیر و خورشید منحبیرق ایران نباید بیرق شاهنشاهی باشه ، باید بیرق اسالمی باشه. » 

مینی نشان اجداد سالم یعنی نشان سیک های هندوستان! خا )بیرق   «باید قطع بِشهاز همه ادارات طاغوت  نشانطاغوته. 

 (سیك خود را بر پرچم قرار داد و آن را جایگزین نشان ملی ایران نمود.

 آن عمل ه هست بها که می گوییم ، ما می گوییم همین قانون اساسی رمگر ما چ» انقالب )از فرانسه(:  یقبل از پیروز

 ...«دکنیم که می گوید مطبوعات آزاد باش

د كه ناگفته نمان « )قانون اساسی تعیین کنند!ما  پدران ما چه حقی داشته اند برای: » ایران( انقالب )در یپس از پیروز

البته هندی بودن فی نفسه اشکالی ندارد چرا که  پدران او در هنگام تدوین قانون اساسي ایران ، در هندوستان می زیستند!

مسأله  ارزشها ساخته ذهن بشر و موهوم هستند. خداوند مالک ارزش را تنها ایمان و تقوای الهی قرار داده است و دیگر

 (.کفر استایمان و تنها بر سر ملیت نیست بلکه بر سر اینجا 

اس نشینم و نصیحت بکنم. اگر من احسبمن نصیحت می کنم به اصحاب قلم. لکن همیشه اینطور نیست َکه من » و همچنین: 

 «مع خواهم کرد!ه را قلع و قخطر بکنم برای اسالم ، جمهوری اسالمی ، هم

خواهیم مرفه باشد. شما خواهیم مرفه بشـود ، زندگی معنوی شما را هم میما عالوه بر این که زندگی مادی شما را می» 

!( معنویات ما را بردند اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط بسازیم ، آب و برق را مجانی !به معنویات احتیاج دارید )

شما را به مقام انسانیت می  دهیم)!(، روحیات شما را عظمت میمعنویات شما را  م.کنیی میکنیم ، اتوبوس را مجانیم

 )یعنی شما اکنون آدم نیستید و من آمده ام شما را آدم کنم!(« (!!)رسانیم

 ل گوشهسا 18فاجعه اجتماعی وجود پنج میلیون مصرف کننده دائم مواد مخدر و صدها هزار زن تن فروش با حداقل سنی 

هر روز از جامعه مصیبت زده ایران اخبار ارتکاب جنایات  به ایرانیان وعده می داد. خمینیای از معنویتی است که 



86 
 

فجیع و تکاندهنده به رسانه ها راه می یابد )که البته وحشتناک ترین آنها هرگز انعکاس خبری نمی یابد( این انسانیتی است 

 که حضرت یوحنا صورت باطنی اش را به شکلی که دیدیم توصیف فرموده]هنگامی که فردی که خمینی وعده می داد. 

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ، در سال بخواهد انسان بسازد ، از این بهتر نمی سازد![  ،

که دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه نشان داده است  222/111تحقیق و بررسی درباره  1801-1801تحصیلی 

یکی از گزارش بر اساس  درصد آنها نیز با جنس مخالف رابطه جنسی داشته اند.  11درصد آنها همجنس گرا و  2/11

طبق آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی، کارگران » :های رسمی ایرانمه روزنا

شترین حجد نیروی کار معتاد در ایران را به خود اختصاص درصد بی۰۳تا  ۰۳مراکز صنعتی، کارگاهی و تولیدی با 

در »ها نوشته است: این روزنامه به استناد همین آمار« شود.هزار نفر می ۰۳۳تا  ۰۳۳دهند و جمعیت آنها حدود می

 ترین کشورهای مصرف کننده مواد مخدر در سطح جهانحال حاضر ایران با داشتن دومیلیون نفر معتاد یکی از مهد

درصد شاغل  ۰۳ها دهند که از بین آندرصد جمعیت کشور را افراد معتاد تشکیل می ۰شود و نزدیک محسوب می

د می فروشن "کلیه"درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند و در حالی که مردم برای گذران زندگی  18امروز  «هستند.

ان ایمان دارندگ ست. این است معنی حمایت از مستضعفین!، نظام دجال بزرگترین واردکننده اتومبیل پورشه در جهان ا

در روز جزا( به سه سؤال  وندبه خمینی و انقالبش باید امروز در پیشگاه وجدان خود )پیش از ایستادن در پیشگاه خدا

مردم ، نه  عمومرفاه ، سطح رفاه مادی جامعه را باال برده یا پائین آورده است؟)خمینی آیا انقالب -0ساده پاسخ دهند: 

آیا انقالب سبب  -3آیا انقالب ، سطح اخالق و معنویت جامعه را باال برده یا پائین آورده است؟  -1یک قشر خاص!( 

ی بی جنایات تروریستی شیعه و سنی شکل گرفته که اعتالی دین خدا در جهان شده یا بالفاصله پس از آن ، جریان های

سخ چون روز روشن است ، پس این انقالب )علیرغم ادعا( انقالبی اسالمی و الهی ه اند؟ پانوشت سابقه را به پای اسالم 

پیش از پیروزي از رفاه مادي داد سخن مي داد ، اما پس از پیروزي و ایجاد مشكالت شدید اقتصادي  خمینینبوده است. 

ترسیم از اینکه در ما نمی» ت: و می گف «ه!اقتصاد مال خره. ملت برای اسالم انقالب کرد نه خربز» براي مردم گفت:  

خواهیم وجاهت در ایران و در های خارج از ایران ، برای ما چیزی بنویسند ما نمیهای سابق ، در روزنامهروزنامه

ل شده است وجاهت قبل از رسیدن به حکومت به درد می خورد ، اما حال که هدف حاص  «خارج از کشور پیدا بکنیم.

آیا خداوند متعال در کالم  خارج نیست؟ "عدالت"آیا کسی که این قدر خلف وعده کند از شمول  دیگر نیازی بدان نیست!

که  ای کسانی ؛تفعلونر مقتا عند هللا أن تقولوا ما الیا أیها الذین آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون كب» خود نمی فرماید: 

ل نمی کنید؟ خداوند سخت به خشم می آید از این که چیزی ایمان آورده اید ، چرا بر زبان می آورید آنچه را که بدان عم

و  خمینی هیچ ابایی از معرفی خود به عنوان یک منافق و دروغگوی بزرگ نداشت 011؟«بگویید و بدان عمل نکنید

اگر غیر از این بود در دو سال حکومت خود پیش از آغاز جنگ جهانگشایانه اش ، فقط یک  اصالً آن را بد نمی دانست.

فرشتگان از » ! در حدیث است که: یک روز عملی شده باشدبرای ز آب و برق را مجانی می کرد تا اقالً این وعده رو

در دست  ،نظام جمهوري اسالمي  قوانین نانوشته  درکه  خاطرنشان می سازد «گند تعفن دهان دروغگو می گریزند.

ی مبه بار آمده  فساد و تخریب ه منظور عذرتراشی برایو سرانجام ب داشتن این سخنراني های خمینی حكم اعدام دارد!

 «صالح کنند اما نتوانستند!صالح کنیم ، پیامبران هم آمدند اما آمدیم ا» گوید:

 "تبلیغات منفی"نبرد خمیني با احکام و مقدسات به وسیله حربه مؤثر 

ن تبلیغ براي كتاب شكست خورده سلما ، یكي از شگردهاي تبلیغاتي بسیار مؤثر خمیني در تخریب وجهه اسالم و پیامبر

کتاب مسخره و کم فروش  رشدي بود كه وي با فتواي خود آن را به یكي از پرفروش ترین كتابهاي تاریخ تبدیل نمود.

سلمان رشدی تهدیدی برای اسالم نبود ولی حتی اگر بر فرض محال ، خمیني درد دین داشت و با مغز معیوب خود این 

بود که سلمان رشدی باید از میان برود ، مي توانست به راحتي وي را نیز مانند مخالفان سیاسي  چنین تشخیص داده

 اما وي همان گونه كه در اخبار دجال آمده است با خداوند و 013خود در خارج از كشور  بي سر و صدا به قتل برساند

                                                           
 2سوره صف ، آیه  -121 

به عنوان مثال ،رژیم جمهوري اسالمي یكي از شومن هاي تلویزیوني قبل از انقالب را به سبب بیان افتضاحات  - 120

ر اروپا به قتل رسانده و سرش را از تن جدا نمود و در فِر توضیح المسائل اولیه و بدون سانسور خمیني ، در منزلش د

کسی که درباره خمینی افشاگری کند باید در نطفه خفه شود اما کسی که به پیامبر اسالم توهین کند .اجاق گاز بریان نمود

 ود به تنهایيخاطرنشان می سازد كه توضیح المسائل بدون سانسور خمیني خ) باید در جهان مشهور و بلندآوازه گردد!

براي اثبات عناد وي با اسالم و تشیع و تبلیغ منفي براي آن كافي است و از این جهت جمهوري اسالمي  براي ممانعت از 

درز كردن احتمالي افتضاحات آن به خارج ، هیئتي موسوم به هیئت نظارت بر چاپ و انتشار توضیح المسائل امام خمیني 

 (را تشكیل داد.
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 الهیوارد ساختن بیشترین آسیب به مقدسات  تمامي توان و امكانات خود را در جهت دین الهي عناد ذاتی داشت و باید

  به كار مي گرفت.

به مناسبت روز والدت حضرت زهرا )س( یك گزارش رادیویي پخش كرد  1811رادیو جمهوري اسالمي در بهمن ماه 

اراي د كه از مصاحبه با زنان رهگذر تهیه شده بود. خبرگزار رادیو از زنان مي پرسید كه به نظر شما یك زن ایراني باید

چه خصوصیاتي باشد و كدام زن را الگوي خود قرار دهد؟  زنان به طور معمول باید حضرت زهرا )س( را به عنوان 

الگو معرفي مي كردند ، ولي یكي از زنان كه گویا ذهنش بسیار درگیر سریال تلویزیوني اوشین بوده است كه در آن دوره 

خمیني كه موقعیت مناسبي  121است. "اوشین"گو و سرمشق وي در زندگي د كه الاز تلویزیون پخش مي گردید ، پاسخ دا

یافته بود فرصت را از دست نداد و دستور پیگرد و اعدام این زن  و دلهای مردم چهارده معصوم ایجاد فاصله بینجهت 

 جوان را صادر نمود.

( حمالت شدید لفظي مي كرد ، اما پس )یكي از كین توزترین دشمنان تشیع یش از انقالب ظاهراً به احمد كسروخمینی پی

از پیروزي انقالب نتوانست ارادت خود را به وی مخفی نگاه دارد و خزعبالت او علیه تشیع را تلویحاً چنین تأیید نمود: 

]یعنی اباطیلی که می گفت واقعیت داشت![ بود  اش هم خوباطالعات تاریخی کسروی یک آدمی بود تاریخ نویس ،» 

اما از این مهم تر رفتار خمینی با علی دشتی ، سناتور سابق و نویسنده کتاب «  بود؛ اما غرور پیدا کرد. قلمش هم خوب

سال" است ]که در تحریف تاریخ پیامبر اسالم نوشته شده و منشأ شبهات معاصر در تاریخ زندگی آن حضرت می  28"

لخالی مجادالتی هم داشته ولی در نهایت با نظر باشد[. وی پس از انقالب دستگیر شد و به ادعای خودش با صادق خ

باید خاطرنشان ساخت که [. 81،ص شهبازیعبدا... زندگی و زمانه علی دشتی ، مساعد آیت ا... خمینی آزاد می شود ]

لفت او با مخا اعتبارنامه انتخاب شد اماساوه  علی دشتی به عنوان نماینده مردم مجلس شورای ملی ، در انتخابات دوره پنجم

علت [ 18-2ص ]همان، یید قرار نگرفتأو جمع دیگری از فراکسیون اقلیت مجلس روبرو شد و مورد تسید حسن مدرس 

روزنامه  ، با درخواست مدرس از مطبوعات .ها بود، ارائه اسنادی دال بر جاسوسی دشتی برای انگلیسی مخالفت مدرس

تاریخ "در آن سند که در جلد دوم کتاب رت انگلیس انتشار داد. که ارگان اقلیت مجلس بود سندی با نشانه سفا "سیاست"

ه به ک دهد که به دشتی به علت خدماتیمده که هاروارد سفیر وقت انگلیس دستور میآمنتشر گردیده است  "بیست ساله

  انگلیس انجام داده پول پرداخت گردد.

)در شرعی که وی مدعی  ند حشرات می کشد ، فردی کهنچرا خمینی که بی گناهان و حتی نوجوانان زیر سن قانونی را ما

در امامزاده عبدا... شهر ری  شاجازه دفنپس از مرگ او را آزاد می کند؟ و چرا  اردحکم اعدام د اجرای احکامش بود(

با خمینِی ظاهراً مذهبی همدردی کند و از شاه  12خرداد  12را می دهد؟ چرا دشتِی ضد مذهب باید در جریان غائله 

به دلیل  [ 21شهبازی، عبدا... ،ص تقاضای آزادی یا لغو تبعید او را بنماید و به این خاطر پاسخ تندی از شاه بشنود؟ ]

 21در دوران قبل از انقالب "سال 28"چرا در حالی که کتاب این که عوامل استعمار وظیفه همکاری با یکدیگر را دارند. 

دین  ضدوشتار رژیم شاه به خصوص از چاپ و انتشار هر گونه ن 182۳تا  1828های در ایران انتشار نیافت )بین سال

را بر سال  13دشتی کتاب   ...د؟به وفور یافت می ش در ایران 1812تا  1821در فاصله سالهای کرد( جلوگیری می

ت آن نظرات خاورشناسان مغرض غربی ]برخی از آنان از عوامل اطالعاتی استعمار[ نوشته است که نظرااساس 

خاورشناسان نیز بر اساس هزاران حدیث و روایت دروغی است که حاکمان غاصب مسند پیامبر اسالم )ص( و 

برای کتمان حقیقت دین و حقانیت دوازده وارث معصوم پیامبر اسالم جعل نموده و  )به خصوص عایشه( وابستگانشان

 و... بر اساس همین "آیات شیطانی"ی معاصر چون کتاب که آثار دین ستیزانه غربکتب اهل سنت را از آنها پر کرده اند 

ر برای اطالع بیشت]به صورت مستند قابل بررسی است  ائلامروز ، بر خالف گذشته ، این مس .دروغها منتشر می شود

ان [ و دیگر دشمنقابل دانلود در اینترنت سال در سه جلد( 28)نقد کتاب   "خیانت در گزارش تاریخ"رجوع کنید به کتاب 

نمی توانند به راحتی از جهل مردم  " ایجاد شده اندآلوده "نطفه های، از  پیامبر )ص( و خاندانش که به گواهی آن حضرت

در حالی که  سال اتهام شرم آور زن بارگی را متوجه پیامبر خدا )ص( نموده است 28دشتی در کتاب  سوء استفاده کنند.

اگر این طور بود ایشان  ، گذرانی نداشته ارضای غرایز نفسانی و خوشجنببه هیج وجه همسرگزینی های پیامبر)ص( 

زنان زیبا و جوان را به همسری بر می گزیدند نه زنانی که بر اساس ثبت تاریخ ، اکثراً فاقد زیبایی و جوانی بودند. 

یق مردان مسلمان به تشو ازدواج های گوناگون پیامبر عمدتاً برای افتخار دادن به قبایل و کاستن از خصومت آنها،

سرپرستی بیوه زنان و یتیمانشان و همچنین تشویق مسلمانان به آزاد ساختن کنیزانی که در جنگ ها به اسارت درآمده 
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  [www.pasokhgoo.ir ؛امبر و فلسفه تعدد زوجات آن حضرت: همسران پیرجوع کنیدت ]صورت می گرفو...  بودند

 : »ودعرفی کرده باسالم را به عنوان راه رستگاری بشر م کتاب ایام محبس ، پیشتر در باید خاطرنشان ساخت که دشتی

 ، ناامیـدی، بـدبختی و قساوت و بالنتیجه جرایم و جنایات می سأرا بـه طـرف یـ عقاید خشک مادیون و طبیعیون اینها

ن یـق بـرای سـعادتمند کـرددهد. پس بهترین طر، همچنان که عقاید تصوف به سـوی ذلت و نکبت واسارت سوق می کشاند

اسالم برای پیروان وظایف طبیعی و  مردم ، یعنی ایجاد سعادت نسبی ، همان حدودی است که تعالیم یک دیانتی ماننـد

 [0شهبازی، عبدا... ،ص ] « اخالقی تعیین کرده است.

د کردن پیامبر اسالم)ص( ابداً خمینی در سخنرانی های خود از پیامبران الهی با بی احترامی یاد می کرد و هنگام یا

در جای جای سخنرانی های  -می دانیم که صلوات بر پیامبر ، موجب ناراحتی شیطان می گردد -صلوات نمی فرستاد

ته مدتی بدان اشتغال داشایشان که  "شبانی" ادبانه نام حضرت موسی )ع( و کار خمینی ، اهانت به مقدسات ، پیامبران ]بی

]زبان قاصر است[ مشهود است. ]شیفتگان وی تحت تأثیر سحر شیطانی ، تنها آوایی از او می  را بردن[ و معصومین

شنیدند و اصالً نمی فهمیدند که چه می گوید و اگر از ایشان پس از پایان سخنرانی سؤال می شد که امام چه گفت ، قادر 

سد نویخمینی می ی در مقدمه ترجمه شرح دعای سحرهربه پاسخ نبودند![  به عنوان تنها یک نمونه ، آیت ا... سید احمد ف

می بینیم که خمینی در اینجا «  مالصدرا و ما ادریک ما مالصدرا! »که امام برای بزرگداشت مالصدرا می فرمود: 

  188.چگونه آیه قرآن را به مسخره تحریف می کند

ما امر خدا یک حزب و آن حزب ا... است.  حزب فقط »دین الهی اعالم می کرد:  ش بهاعمالخمینی برای تبیین انتساب 

 « جمهوری اسالمی یعنی اسالم.» تصریح می کند:  نیز در صحیفه خود وی «را اجرا می کنیم و خواهیم کرد.

 

های مسئله حجاب هر گز جزو دغدغه: » نعیمه اشراقی ، نوه روح ا... خمینی می گوید مسأله حجاب اجباری در ایران:

به این موضوع  بدواً کمتر اظهار نظر کرده است ، مگر با اولویت و محوریت موارد اساسی یا به  امام نبوده و نسبت

خمینی با بی حجابی ،  روح ا...« عنوان پاسخ به برخی پرسش ها به این مورد به صورت حاشیه ای ورود داشته اند.

ه در تاریخ خاندانش ثبت است ، پیشه آوازه خوانی و مطربگی و حتی فحشاء هیچ مشکلی نداشت چرا که همان طور ک

 نمایند!می آن زن را یک عابده معرفی  هر چند سران نظامشمادرش بود ، 

زنان در انتخاب پوشش "در مصاحبه با روزنامه السفیر لبنان گفته بود  21خمینی که پیش از ورود به ایران در سال  

 خمینیاجبار کردن زنان به حجاب از سوی  گفت. "اجباری حجاب"پس از استقرار در تهران سخن از  "آزاد خواهند بود

ی راببود ، اما در حقیقت  )با وضعی که در اوایل انقالب شاهد بودیم( ظاهراً به دلیل تظاهر به پایبندی به قوانین اسالم

ظاهری توسط اه دفاع جایگ"انی نابود ساختن احکام الهی از بود و این همان راهکار شیطمتنفر نمودن زنان از حجاب 

اکنون در حال ثمر دادن است به طوری که  مغرضانهاین سختگیری های  بود که در آغاز اشاره شد. "شخصیتی منفور

فرهنگی الزم  ختن فرهنگ حجاب کار دقیقاخیراً چند مورد حمله علیه زنان محجبه در ایران صورت گرفته است. جا اندا

منطقی به راحتی می شد زمینه ای مهیا کرد که زنان با طیب خاطر حجاب  با فعالیت فرهنگی و استدالل داشت نه چماق.
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، به يآیت ا... محمود طالقاني پس از اعالم اجباري شدن پوشش سر براي زنان توسط خمینو وقار را بر ابتذال برگزینند. 

هاي مذهبي... به اقلیتهاي مسلمان هم در حجاب اجباري نیست چه برسد حتي براي زن»  گیري علیه آن پرداخت:موضع

خواهند شخصیت زن حفظ شود. هیچ اجباري هم در زنان عضو فعال اجتماع ما هستند... اسالم و قرآن و مراجع دین مي

 حاال اماپوشیدند؟... کردند؟ مگر چادر ميکار نیست. مگر در دهات ما از صدر اسالم تا کنون زنان ما چگونه زندگي مي

در توجیه اخیراً روزنامه رسالت  181«کس در آن اجباري نکرده است.کنند یا نکنند باز هم هیچ این که )زنان( روسري سر

اجباري نبوده است، احیاناً به دلیل تازه پا بودن اسالم و عدم  پیامبر اسالماگر حجاب در زمان : » نوشته استحکم امامش 

غ احکام و اموري از این دست باشد نه به دلیل عدم ، لزوم تدریجي بودن ابال هاثبات اجتماعي، درگیري زیاد در جنگ

گاه حکومت در دست اهل بیت ، هیچ مشروعیت آن. در زمان پس از رسول خدا نیز روشن است که جز مدتي بسیار اندک

آیا چهار سال و نیم دوره خالفت   «علیهم السالم نبوده است تا در رابطه با اجباري کردن حجاب نظري بدهند...

قرآن حجاب را بر زنان مؤمنه و زنان   ؤمنین )ع( مدتی کافی نبود که حضرت حکم اجبار زنان به حجاب دهند؟امیرالم

پیامبر به عنوان وجه امتیازی نسبت به دیگر زنان واجب دانسته و آن را مصونیتی در برابر آزار مردان هرزه عنوان 

 تمایزم [دیگر از زنان]بپوشانند تا  کامالً بگو خود را  هن مومنو به زنا خود ای پیامبر، به زنان و دختران »فرموده است: 

 182«.است و رحیمده آمرزنبسیار و خداوند  قرار نگیرند آزارشده و مورد 

 بی دینی و بی اخالقی در آمار فزاینده فساد و جنایت وجواب داده است و  ترفندهای پیچیده شیطانیمی بینیم که این 

اونهایی که میگن نمی شود اسالم را در این زمان پیدا کرد برای این » خمیني مي گفت:  ر.شاهدی است بر این امجامعه 

اگر روحانیت در رأس امور نباشد اسالم از » و می گفت:   «)است( که اسالم را نشناخته اند ، نمی فهمند که چه میگن!

دنیاپرستی ، تجمل گرایی و شهوترانی دلیل  به چه ، حال که بیش از سه دهه از حاکمیت روحانیت می گذرد «بین مي رود!

کشور  باالترین آمار ورود  102بر اساس گزارش آماری سپاه پاسداران ، شهر تهران در میان  در جامعه بیداد می کند؟

 الناس علی دین ملوکهم ؛ توده» د: است که فرمودن یادآور سخن حکیمانه پیامبر)ص( به سایتهای غیراخالقی را دارد. این

 « کمان خود هستند.حا و منش ردم بر دینم

شیطان را معیار کار خود گرفتند و شیطان نیز آنها را دام خود قرار داد و در » امیر مؤمنان می فرمایند: 

شیطان با چشم های آنان می  دل های آنان تخم گذارد و جوجه های خود را در دامانشان پرورش داد.

گفت. پس با یاری آنان مرکب گمراهی را پیش راند و کردارهای نگریست و با زبان های آنان سخن می 

زشت را در نظرشان زیبا جلوه داد. این فعل کسی است که شیطان در سلطنتش سهیم است و با زبان 

 033«او سخن باطل می گوید

را  اي بندگان خدا ، شما را به ترس از خدا سفارش مي كنم ، و شما» درباره خطر منافقان می فرمایند: و 

از منافقان برحذر می دارم زیرا آنها گمراه و گمراه كننده اند ،  خطاكارند و به خطاكاري تشویق مي 

كنند ، به رنگهاي گوناگون ظاهر مي شوند ، ترفندهاي گوناگون به کار می گیرند ، براي شكستن شما 

لبهایشان بیمار و از هر پناهگاهي سود مي برند و در هر كمینگاهي به شكار شما مي نشینند ، ق

ظاهرشان آراسته است ،  در پنهاني راه مي روند و از بیراهه ها حركت مي كنند ، وصفشان دارو و 

گفتارشان درمان اما كردارشان دردي است بي درمان. بر رفاه و آسایش مردم حسد مي ورزند و بر بال 

در هر راهي كشته اي و در هر دلي  و گرفتاري مردم مي افزایند و امیدواران را ناامید مي كنند. آنها

راهي و بر هر اندوهي اشكها مي ریزند. مدح و ستایش را به یكدیگر قرض مي دهند و انتظار پاداش 

مي كشند. اگر چیزي را بخواهند اصرار مي كنند و اگر مالمت شوند پرده دري مي كنند و اگر داوري 
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برابر هر دلیلي شبهه اي و براي هر زنده اي قاتلي كنند اسراف مي ورزند. آنها برابر هر حقي باطلي و 

و براي هر دري كلیدي و براي هر شبي چراغي تهیه كرده اند.  با اظهار یأس مي خواهند به مطامع 

خویش برسند و بازار خود را گرم سازند و كاالي خود را بفروشند. سخن مي گویند اما به اشتباه و 

اما فریب مي دهند. در آغاز ، راه را آسان و سپس در تنگناها به تردید مي اندازند. توصیف مي كنند 

بن بست مي كشانند. آنها یاوران شیطان و زبانه هاي آتش جهنمند. آنان حزب شیطانند و بدانید كه 

 034«پیروان شیطان ، زیانكارانند.

پس از پیروزی ، این به راستی چرا خمینی  دالیل خصومت روح ا... خمینی با ایرانیان و مسلمانان چه بود؟

گونه به جان مردم ایران که آنان را ظاهراً ولی نعمت خود می خواند افتاده و آنان را در فشار بسیار شدید اقتصادی قرار 

داده و جوانانشان را نابود ساخت؟...  چرا هنگامی که در هواپیما دو بار از او سؤال شد که احساسش در بازگشت به ایران 

و با لحنی آکنده از خشم گفت: هیچ... چرا در هواپیما ، غضبی آتشفشانی در چهره وی مشهود بود که چیست؟ به تندی 

. "انتقام"تنها در یک کلمه خالصه می شود: گوشه ای از آن به هنگام سخنرانی در بهشت زهرا  فوران نمود؟... پاسخ 

به قول خود در هجده سالگی در جلسات مجلس  خمینی از ابتدا نوعی شیفتگی وسواس گونه به قدرت داشت به طوری که

 پدرش کودکیاحبه اي با بي بي سي درباره در مص 1102در سال ]احمد خمینی  .شورای ملی برای تماشا حاضر می شد

داد اصرار داشت نقش شاه ای که انجام میکه کودکی خردسال بیش نبود ، اما همیشه در بازیپدرم با وجود این» گفت: 

تردیدی نداشت که پیروز شده و بر تخت حکومت جلوس می  1812خمینی در آشوب های نیمه خرداد  .[«باشد!را داشته 

چنان  12کند ، اما رژیم پهلوی شورشها را سرکوب نموده و غائله را خاتمه بخشید. اطمینان خمینی به پیروزی در سال 

وقتی که برگردی ، اینها »  ازم حج بود گفته بود: ع 1812بود که به آیت ا... مرتضی حائری که پیش از آشوب خرداد 

سال تبعید  02یاد شده(  برای این شکست و  "دیو کین"خمینی )که از وی در منابع زرتشتی  182«دیگر نخواهند بود!

بسیار تلخ و دوری از قدرت ، تنها دو عامل می شناخت: اول: عدم جانفشانی کافی ملت ایران برای به ثمر رساندن 

خمینی می دانست که دست یابی او به حکومت تنها با ]  خرداد ، و دوم: حمایت دولت آمریکا از رژیم پهلوی. 02غائله 

استفاده ابزاری از مردم ممکن است و بنا بر این حرکت خود را کامالً منوط به تحرک مردم کرده بود. او هنگامی که جو 

م علیه رژیم پهلوی و انگیزش خشم آن علیه خود نبود. پس از دفع عمومی را مساعد نمی دید به هیچ قیمتی حاضر به اقدا

هنگامی که وی در تبعید بود و رژیم پهلوی با طرفداران او از میان معممان به شدت برخورد می  12خرداد  12غائله 

سبت خمینی ن«  دارد!زمینه ن» کرد ، اطرافیانش به او التماس می کردند که اقالً یک بیانیه صادر کند و او پاسخ می داد: 

به مردمی که به وی عشق می ورزیدند و کسانی که به وی کمک می کردند هیچ نوع احساس تشکر و قدردانی نداشت 

                                                           
 102نهج البالغه ، خطبه  - 181
دقیقه شماری کرد ، چنان که نوستراداموس درباره سومین ضدمسیح می ، شصت سال  برای رسیدن به حکومتاو   - 182

و البته هر « اهد کرد بلکه در آسیا ظاهر خواهد شد.آن مرد که انتظار زیادی کشیده است ، در اروپا ظهور نخو» گوید: 

 کسانی که» نوستراداموس درباره مرگ سومین ضدمسیح می نویسد:  دقیقه انتظار ، بر حرص و غضب وی می افزود.

در معابد مقدس ستایش شده و مورد احترام بودند به رسوایی هایی متهم می شوند و برای یک نفر که تصویرش را بر 

واسطه های بسیار  هنگامی که از یکی از« طال نقش کرده اند، پایان با شکنجه ای شگرف فرا خواهد رسید.سکه های 

ام ن»  سؤال شد گفت: در برزخ خوانده می شوند( درباره وضعیت روح  خمینی "مدیوم")که اصطالحاً معتبر عالم برزخ 

ه وی در برزخ اطالع دقیق حاصل کند. هر یک از ما که این فرد را نزد من نیاورید. هیچ یک از ما قادر نیست از جایگا

به جایگاه وی نزدیک می شویم ، تا ساعتها دچار تشنج و سردرد می گردیم. فقط بدانید که هیچ روحی به اندازه او در 

 «درکات سقوط نکرده است و پیوسته نیز در حال تنزل است و شدت شکنجه اش برای هیچ مخلوقی قابل تصور نیست.

ان آسیبی که وی به دین الهی و معیشت و معنویت مردم وارد کرده است در دنیا قابل محاسبه نیست بنا بر این طبیعی میز

پس از مرگ خمینی ، یکی از مراجع تقلید در خواب دیده است که دو نفر وی  است که شدت عذاب وی نیز بی انتها باشد.

ار یک سالن وسیع با قفسه هایی مملو از چندین میلیون پرونده را در صحرایی به صورت عریان و با حالی زار در کن

 ایستانیده اند و به وی می گویند: تمامی این پرونده ها را باید جواب دهی.
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یاور "و او همه چیز را مرهون این  وا می دارد وی است که دیگران را به خدمت "ابلیس"زیرا می دانست که این 

  [.است "همیشه همراه

روح ا... خمینی از پلکان هواپیما با زمین ایران تماس یافت ، نقاب تزویر به کنار رفت و چهره به محض این که پای  

از ملت ایران به صورتی  یوباطنی وی )اژدها( آشکار شد که می خروشید و آتش بود که از دهانش شعله بر می کشید. 

شیطان " نیز به دل گرفت و آن کشور راآمریکا  ازکینه بسیار سختی  که در سه دهه گذشته شاهد بوده ایم انتقام گرفت ، و

 و دشمنی آشتی ناپذیر با آن را نیز خط مشی ابدی نظام خود تعیین کرد]زیرا با خدا)!( مخالفت کرده![ لقب داد  "بزرگ

ن ای از سرانجام منجر به سقوط نظامش خواهد گردید هر چند برخی از اعوانش می کوشند تا مانع که احتماالً همین دشمنی

 امر گردند. 

صادق طباطبایی ، برادر زن احمد خمینی می گوید: امام اندکی پس از پیروزی انقالب مرا خواست و فرمود: فوراً برای 

برنامه دوم اقدام کنید. منظور امام از برنامه دوم، رفراندم نظام جمهوری اسالمی بود )برنامه اول نیز تشکیل دولت موقت 

مام ، چه نیازی به رفراندم است وقتی میلیونها نفر با شما هستند و با یک اشاره شما به خیابان بود(. من گفتم: حضرت ا

می ریزند؟ امام فرمود: شما نمی فهمید ، بیست سال دیگر می گویند که اینها بر موج عواطف و احساسات مردم سوار 

( بتوانیم آن 1820برد، شاید برای نیمه دوم سال) شدند و این نظام مشروعیتی ندارد. من به امام گفتم: این کار زمان می

را انجام دهیم. امام فرمود: نه ، برو و کار را شروع کن. به وزارت کشور مراجعه کردم و پس از بحث و بررسی پیرامون 

همین  موضوع ، خدمت امام رسیدم و گفتم: برای اواخر خرداد می توان رفراندم را برگزار نمود. امام فرمود: نخیر ، در

به سبب آگاه شدن ملت ایران نسبت به همان دلیل که  این عجله به چه دلیل بود...؟تعطیالت نوروز آن را برگزار کنید!   

فروردین جمهوري اسالمي  12به ماهیت رژیم جدید ، بیست میلیون و چهارصد هزار نفر شرکت کننده در رفراندم 

کاهش یافت و این تعداد در اولین 1820بات ریاست جمهوری در دی ماه ( به چهارده میلیون نفر در اولین انتخا1820)

خمینی که بی صبرانه در انتظار ، به شش میلیون و صدهزار نفر رسید. 1820انتخابات مجلس شورای ملی در اسفند 

 رسماً به تأیید بود می خواست تا مردم کامالً متوجه ماهیت نظامش نگردیده اند ، آن را با رأی باال عملیات تخریبآغاز 

 برساند. 

بود. قرار دادن عالمت سیکیزم بر پرچم ایران به وضوح نشان از دلبستگی وی به مسلک نژادپرست سیک خمینی یک 

سیک ها به سبب جنگ های خونباری که با مسلمانان داشته اند، از آنان و از اسالم بیزارند و ملیت حقیقی اش دارد. 

 خمینیمشیر در نشان سیک ها نماد آمادگی همیشگی آنها برای جنگ با مسلمانان است(. )چنان که اشاره شد، عالمت ش

جد وی نیز در جنگ با مسلمانان کشته شده به خصوص که )چنان که پیش تر دیدیم(  به این دلیل دشمن اسالم بود ،

هم با نام اسالم ابتدا به پول و  ماهرانه با یک تیر دو نشان زد:که کوچکترین نسبتی با اسالم و ایران نداشت او  بود.

احترام و جایگاه اجتماعی و سپس به حکومت ایران رسید و هم ضربه خردکننده و بنیان کنی به اسالم زد به طوری که 

رگ خواب ملت اسالم را ما به » گفت:  11آذر  11]خمینی در سخنرانی  احیای آن اکنون تنها با معجزه متصور است.

اقرار به ابزار قرار  -2اقرار به خارج بودن خود از ملت اسالم.   -1ین گفتار ، دو اقرار وجود دارد: در ا«  دست آوردیم.

خمینی از ایرانیان به دلیل قتل پدرش نیز نفرت داشت.  دادن اسالم برای به حرکت درآوردن توده مردم در راستای هدف.[

ها  ایرانی» به رژیم پهلوی نسبت دادند آشکارا گفت: وی پس از مرگ پسرش مصطفی که در اثر پرخوری بود و آن را 

 181«هم پدرم را کشتند و هم پسرم را ، هنگامی که به ایران برگردم به اندازه موی سر هر دویشان از ایرانیان خواهم کشت.

 شهادت می دهم که امام جز آسایش ملت هیچ دغدغه ای» این اظهار نظر اکبر رفسنجانی که اخیراً گفته است: ]

خود نشان می دهد که او جز شکنجه مردم دغدغه ای نداشته است زیرا ثابت شده که این جماعت معموالً « نداشتند)!!(

 عنوان مثال ،به ) که به هند لشگر کشیده اند همچنین نفرت از جهانگشایان ایرانی [درست برعکس حرف می زنند!

جاماسب درباره حکومت   031نتقام تاریخی از ایرانیان می دید.او خود را در جایگاه ا در سخنانش موج می زد. (نادرشاه

                                                           

دلیل مهم دیگر دشمنی خمینی با ایرانیان این بود که وی پس از مرگ پدرش در کودکی ، شاهد ارتباطات  -181 

با توجه به خلقیات وی ، بدون تردید به همین دلیل است که وی  بود.در ایران  افسارگسیخته مادرش با مردان بیگانه

مصمم گردید زنان ایرانی را این چنین به فساد کشد به طوری که گفته می شود که امروز صدها هزار زن تن فروش در 

 کشور وجود دارد.

بزرگترین آسیبهایی که وی وارد کرد ، بی آبرو غیر از تباهی نفوس و اموال و اخالق و معنویت ایرانیان ، یکی از  -181 

ساختن ایرانیان در جهان بود که با اشغال سفارت آمریکا در تهران آغاز شد. اعضای سفارت آمریکا به گروگان گرفته 
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چون هزاره به سر آید مردمانی در ایران پدید آیند دروغگو و پیمان شکن » دشمن ایرانیان بر ایران در آخرالزمان گوید: 

گانه ]هندی[ ن را به بی[ و تمام ایرابرسر مال و مقام که با یکدیگر رشک و کین کنند ]رقابت شدید مسئوالن نظام با یکدیگر

]دیو کین[ و مردمان به مرگ خود  و حکومت به دشمن رسدبسپارند. گنج های فراوان نامرئی در ایران پیدا شود ]نفت[ 

  «راضی باشند. برادر ، برادر را زند و مال از برادر بستاند و مردمان به دغلکاری و نابکاری گردند و مزه راست ندانند.

در لباس مرجعیت و  خود را در جایگاه نمایندگی خدا و مقدسات الهی قرار دادا سحر و فریب و نفاق ، بروح ا... خمینی  

 شیاطین جن که مردم به غلط تصور می کردند معنوی است تأثیرات ابلیس و کاریزمای ناشی از حضوربا استفاده از و 

در حالی که دنبال می کرد  "اسالم"د را در پوشش هواهای نفسانی خومطامع و او تمامی توده نادان مردم را مسخ کرد. 

را به عنوان قوانین مقدس بیان و اجرا می  ابلیسوسوسه ها و القائات  همه ودر دل کوچکترین اعتقادی بدان نداشت ، 

می گویند ما این قانون را قبول »او روبرو می شد که:  غضب آلود بانگو هرکس که جرأت اعتراض می یافت با  نمود

 سرمایهرا دین الهی را به سرقت برد و آن وی بدین ترتیب   «ریم ، تو غلط می کنی که قانون را قبول نداری.ندا

تشیع به مردم تحمیل  و مذهب ابداعی خود را با نام و عنوانجهانگشایی و تالش در تحقق الوهیت توهمی اش نمود 

 گرفت: ایرانیانتکیه گاه معنوی را از آخرین  یناو  دهها میلیون نفر را از دین بازگرداند در نتیجه وکرد 

  بَود حکمرانی آن دیو کین               که دین بهی را زند بر زمین

ه می توان کمسلک مبتنی بر ظلم و دروغ و سحر دجال ، تلفیق سیکیزم و اسالم ُعَمری بود اما با روکش تشیع و مقدساتش 

کد مهمی که دجال برای   لبته خدای این مذهب جدید نیز خود خمینی بود.نامید که ا  "خمینیسم"یا  "دجالیسم"آن را 

   در مذهب دجال ، در صورتی که  «برای حفظ نظام ، هر عملی واجب است.» ش تعیین کرده چنین است: کارگزاران

ن و چنان که دیدیم ، شکنجه و تجاوز به عنف ، تاراج اموال مردم  و به فقر و فساد کشیدن آنا )!("اَسالم در خطر باشد"

ت یو فعالیت ابلیس برای مشروع محور سحر خمینیو هرگونه عمل مغایر با فطرت انسانی جایز است. )ع( قتل امام زمان 

 از نظر امت مسخ .است "اسالم"تجسم  ، ویکه به جاهالن القا می کند که وجود  است بخشی به او وجنایاتش این ترفند

هر کدام از اعمال نادرست خمینی را که به آنها  را تعریف می کند. "اسالم"ست که  وا دعقای ، این رفتار و شده خمینی

   «مصلحت اسالم در آن زمان حساس چنین ایجاب می کرد!»  یادآور شوید می گویند: 

اردی را اخیراً در اختالس های سی و پنج هزار میلی گوشه ای از تاراج اموال مردم توسط برخی از مسئوالن نظام دجال

میلیارد دالر نفتی شاهد بودیم. بر اساس آماری که خود  210در تأمین اجتماعی، پرونده بابک زنجانی ، و ناپدید شدن 

 بدهی معوقه بانکی (در حدود یک چهارم نقدینگی کشور) اعالم کرده اند سی نفر نورچشمی ، هشتاد هزار میلیارد تومان

 بانک مرکزیته این بذل و بخششها همه از سپرده های مردم تأمین می گردد. الب دارند که حاضر به پرداخت آن نیستند.

که تماماً تحت مالکیت  ی خصوصی ک هابه جای این که پول را زیربنای تولید و تقویت آن کند ، آن را در اختیار بان

به ا می گذارد ت ، می کنندمهمی در گسترش هرچه بیشتر فقر در جامعه ایفا  نقش و امات رژیم و وابستگان آنها هستندمق

آن را در بازار تبدیل به ارز کنند و در مناطق گرانقیمت شهرهای غرب ، کاخ بخرند. و آنها نیز ند نورچشمی ها وام ده

و تردیدی در وقوع این  همه چیز استقریب الوقوع شدن  زبرزیر و ، غریبی حاکم است که راه حل آن عجیب وفساد 

ر تاراج اموال یک کشور بسیار ثروتمند این چنین مسابقه می دهند و آنگاه برای تأمین هزینه با یکدیگر د .اتفاق نیست

بر مردم سخت گرفته و آنان را به چنین   یارانهزی نرخ حامل های انرژی و حذف های جاری مملکت ، با طرح آزادسا

 ، چنان که زرتشت فرمود: کشندفقر و فالکتی می 

 بسی نعمت و مال گرد آورند           مر آن را به زیر زمین گسترند                                  

 نیامد کسی را چنین رنج و تاب         به هنگام ضحاک و افراسیاب                                     

       

                                                           

ف شدند تا دولت آمریکا مجبور به استرداد شاه )که در بیمارستانی در نیویورک بستری بود( گردد. متأسفانه این اقدام خال

موازین بین المللی و بسیار زشت به نام ایرانیان تمام شد که در طول تاریخ معروف به "مهمان نوازی" بوده اند. بر اساس 

آمار ، متأسفانه امروز ایران بدنام ترین کشور دنیاست و پاسپورت ایرانی بی ارزش ترین پاسپورت در جهان.  بسیاری 

 ه و مجبور شده اند تابعیت دیگر کشورها را اخذ کنند.از ایرانیان در خارج از کشور آواره شد
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نفت و گاز ، همه مردم می ایران به قدری ثروت داشته است که با مدیریت صحیح و سالم ،حتی بدون استخراج و فروش 

را در میان کشورهای جهان به  "شاخص فالکت"، اما اکنون ایران رتبه دوم  توانسته اند در نعمت و آسایش زندگی کنند

  خود اختصاص داده است.

 دههیچ مالی انباشته ندیدم اال که در کنار آن حقی ضایع ش»  آیا مذهب اینان مذهب امیرالمؤمنین )ع( است که فرمود:

 »  شان به میهمانی ثروتمندان رفته است ، به او نوشتند: کارگزارانآن حضرت هنگامی که مطلع شدند که یکی از « دیدم.

داران بصره تو را به مهمانى خویش فرا خواند و تو به سوى آن شتافتى ،  به من گزارش دادند كه مردى از سرمایه

كردم مهمانى هاى پر از غذا پى در پى جلوى تو نهاده اند. گمان نمى  هاى رنگارنگ براى تو آورده و كاسهخوردنى 

 اند. اندیشه كن در كجایى و بر مردمى را بپذیرى كه نیازمندانشان با ستم رانده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده

از آنچه به پاكیزگى و حالل دانى دور بیافكن و خورى. پس آن غذایى كه حالل و حرام بودنش را نمى  سر كدام سفره مى

 بدان کهآگاه باش که هر پیرویی را پیشوایی است که از نور علم او روشنایی می جوید.  بودنش یقین دارى استفاده نمای.

بدانید كه شما توانایى چنین كارى را پیشوای شما از دنیای خود بسنده کرده است به دو جامه فرسوده و دو قرص نان. 

ا پرهیزكارى و تالش فراوان و پاكدامنى و راستى، مرا یارى دهید. پس سوگند به خدا من از دنیاى شما ندارید ، اّما ب

اى نیافزودم و از زمین ام جامهام و بر دو جامه كهنههاى آن چیزى ذخیره نكرده  اى نیاندوخته و از غنیمتطال و نقره

هیهات كه هواى  ...من از دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر است دنیا حتى یك وجب در اختیار نگرفتم و دنیاى شما در چشم

كسى   نفس بر من چیره گردد و حرص و طمع مرا وا دارد كه طعام هاى لذیذ بر گزینم ، در حالى كه در حجاز یا یمامه

ز باشد اهایى باشد كه به قرص نانى مجتاج باشد و یا هرگز شكمى سیر نخورد ، یا من سیر بخوابم و پیرامونم شكم 

اى ه المؤمنین خوانند و در تلخىا به همین رضایت دهم كه مرا امیرگرسنگى به پشت چسبیده و جگرهایی سوخته... آی

اختالف طبقاتی از ویژگی های اصلی ..«  هاى زندگى الگوى آنان نگردم.روزگار با مردم شریك نباشم و در سختى

از فقر برای به کفر و فساد کشیدن مردم ندارد و بندگان شیطان  حکومت های شیطانی است زیرا شیطان راهی آسان تر

ن )ع( دام امیر مؤمنااولین اق  «چون فقر آمد کفر آمد.»نیز به وسوسه او در گسترش فقر می کوشند. پیامبر خدا فرمودند: 

 خود را در این راه از تشان مبارزه با نظام طبقاتی بود که خلفای پیشین طراحی کرده بودند و ایشان جانحکومدر دوره 

ایشان در دوره حکومت ، هر چه از اموال به دستشان می رسید صرف نیازمندان می کردند و اگر نیازمندی دست دادند. 

پیدا می شد و بیت المال خالی بود ، خود قرض می گرفتند و به آن نیازمند می دادند و بدین ترتیب هنگامی که به شهادت 

رعایت ر خدا  دهها هزار درهم بدهی داشتند که امام حسن )ع( به تدریج آن را پرداخت کردند. رسیدند ، همانند پیامب

مساوات در تقسیم بیت المال توسط آن حضرت خوشایند اشراف و رؤسای قبایل نبود و این موجب شد که بسیاری از آنها 

مردم از آن حضرت درخواست  مالً باز بود.جذب معاویه شوند که دستش در بذل و بخشش و حیف و میل اموال مسلمانان کا

کردند تا رهبری را بپذیرد و عدالت را اجرا کند اما تحمل عدالت ایشان را نداشتند ، و تا زمانی که مردم با از خودگذشتگی 

 پذیرای عدالت نباشند ، امام زمان ظهور نخواهند کرد.  

 

مورد استفاده قرار داده شناخته و آن را ان فقط واژگ  "مقدسات الهی"و   "اسالم"ش از دجال و اعوان

در مذهب امام دجال ، راست دروغ و دروغ راست به » امیر مؤمنان)ع( درباره مذهب معکوس دجال می فرمایند:  اند.

امت دجال ، مذهب معکوس او را اسالم راستین دانسته و با « حساب آید و خیانتکار امین و امین خیانتکار به شمار آید.

نحراف ، به هالکت درافتاده اند و بسیاری از مردم نیز به دلیل فقدان دانش درباره اسالم ، جنایات او را به حساب این ا

این گونه است که گفته شده که: دجال گروه کثیری از مردم را از هدایت الهی  دین الهی نهاده و این چنین هالک شده اند.

خوانده اند که چنان حق را  "س الکفرأر"دجال را از آن رو  می گردد.محروم ساخته و به سوی کفر و شقاوت رهنمون 

با باطل خود پوشانده و دین الهی را تضعیف نماید که هیچ یک از جلوداران و ائمه کفر پیش از او نکرده باشند و پس 

  از او نیز نکنند.

 سختم )ص( فتنه او را و پیامبر اسال ستو دین او دشمن خدا "پیچیده ترین و خطرناکترین"دجال سمبل 

 .برای مسلمانان نامیده اند ترین فتنه و آزمایش

و دیگری که او را عالم نامند اما از دانش بی بهره است. پشته » امیرالمؤمنین )ع( چه زیبا وی را توصیف می فرمایند:  

موخته و به هم بافته و دام هایی ای از جهالت ها را از جمعی جاهل اقتباس نموده و مطالب گمراه کننده را از گمراهان آ
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از ریسمان های فریب و گفته های باطل بر سر راه مردم افکنده ، قرآن را با رأی خود تطبیق داده و حق را با هوای نفس 

بزرگ احساس ایمنی داده و جرائم سنگین را سبک جلوه می دهد. ادعا می کند که خود تفسیر می کند. به مردم از گناهان 

شبهات پرهیز دارد اما در آنها غوطه ور است. می گوید از بدعت ها دور هستم ولی در آنها غرق شده است.  از ارتکاب

   180«.چهره ظاهر او چهره انسان و قلبش قلب حیوان درنده است

 

 

  ویرانگر ایرانپیامبر شیطان و 

             

 همراهی با انگلستان در کمک به انقالب خمینی ودولت کارتر 

ت آمریکا تحت رهبری جیمی کارتر که با فشار به شاه برای ایجاد جو باز سیاسی ، سبب رها شدن پتانسیل انقالب در دول

در پی ارسال سیگنال های مثبت از سوی انقالبیون ، برای حفظ منافع خود سعی کرد به آنها نزدیک ، ایران شده بود 

اساس اسناد موجود ، روح ا... خمینی از فرانسه به آمریکایی ها دکتر عباس میالنی ، مورخ معاصر می گوید: بر گردد. 

جعفر   «دست از دولت بختیار بردارید و بگذارید انقالب پیروز شود. اگر ما بیاییم بیشتر به نفع شماست.» پیام داد که: 

خود  تهران در اعترافات شفیع زاده فرمانده سابق سپاه ضربت انقالب اسالمی و محافظ روح ا... خمینی در نوفل لوشاتو و

می گوید: زمانی که خمینی در فرانسه اقامت داشت، مالقات ها و ارتباطات بسیاری با  "پشت پرده های انقالب"در کتاب 

فرستادن ژنرال هایزر به ایران براي ممانعت از اقدام جدي امراي نمایندگان و سفرای کشورهای انگلیس و آمریکا داشت. 

،  "پاسخ به تاریخ"شاه در کتاب از اقدامات مهم جیمی کارتر در کمک به پیروزی انقالب بود. ب ارتش در سركوب انقال

مأموریت ژنرال هایزر را ممانعت از عکس العمل ارتش در برابر تغییر رژیم عنوان می کند. هایزر در کتاب خاطرات 

مؤظف به ممانعت از اقدامات کودتایی ارتش  خود این موضوع را تأیید کرده و می نویسد که از سوی رئیس جمهور کارتر

خاطرنشان می سازد که جیمی کارتر  به سبب اشتباه خود در یاری مؤثر انقالب از ایرانیان  علیه خمینی بوده است.

ژنرال هایزر به فرماندهان ارتش گفت: نباید علیه » نیز می خوانیم:  "گروگان خمینی"در کتاب  181عذرخواهی نمود.

                                                           

 01نهج البالغه ، خطبه  -180 

رابطه مثبتی با ملت ایران داشته و نقش مهمی در در دوره ای از زمان ، آمریکا دولت  باید خاطرنشان ساخت که -1۰9 

قب ع بهد. وادار نمودن استالین ونم ایفاهای انگلستان و شوروی در ایران  جهت محدود کردن فعالیتهای استعماری دولت

 نشینی از آذربایجان ایران پس از جنگ دوم جهانی از جمله اقدامات این کشور بود.
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عمل شوند...اگر چنین اتفاقی بیافتد ارتش آمریکا با آنها قطع رابطه خواهد کرد ، لوازم به آنها نخواهد داد و خمینی وارد 

قلم پایشان را خواهد شکست. هایزر نه یک ، بلکه چند کودتا علیه خمینی را خنثی ساخت... این مطلب کامالً روشن است 

اما البته خمینی پس از  118«این راحتی قدرت را در دست گیرد. که بدون حضور هایزر، خمینی هیچ گاه قادر نبود به

سال است که تحت فشار شدید سیاسی و اقتصادی  82حال ، ملت ایران پیروزی ، بر سر کینه دیرینش از آمریکا بازگشت. 

ر دتنها به این دلیل که آمریکا با حمایت از شاه ناشی از خصومت با آمریکا در شرایط تحریم زندگی می کند 

 ، سبب تأخیر پانزده ساله در به قدرت رسیدن روح ا... خمینی شد. 41غائله نیمه خرداد 

روح ا... خمینی از آغاز فعالیت سیاسی خود برای سوار شدن   :برای جلب نظر اعراب سنی سیاست ضدیت با اسرائیل

تمامی شعارهای ضد اسرائیلی ، خمینی علیرغد اما بر طبل مبارزه با اسرائیل کوبید  اسات مسلمانان منطقهبر موج احس

افشاء  از سوی غربی ها در دوران جنگ میلیاردها دالر تسلیحات از اسرائیل خریداری نمود که اسناد این معامرت

 82 اکنون 111حتی گفته می شود که بمباران نیروگاه اتمی عراق با مساعدت جمهوری اسرمی انجاد یافته است. گردید.

مانهای لبنان و ساز ...وت مردم ایران به سوی حزب ااز یک سو مقادیر هنگفتی از ثر واست ادامه یافته سال است که این سی

ی هزینه های سیاس اسیت قدرتهای غربی حماس و جهاد اسالمی فلسطین سرازیر می شود و از سوی دیگر با انگیزش حس

ر ی )که رسم برگزاری مراسم عروسی دسلفنیان مکهای میلیاردی به فلسطییکی از نتایج ک  بر کشور تحمیل می گردد.

روزهای تاسوعا و عاشورا داشته اند( این بوده است که سران اخوانی حماس و فتح در آغوش امیر قطر و نخست وزیر 

ترکیه قرار گیرند و سخن از تشکیل یک جامعه سلفی در فلسطین بگویند و نتیجه دیگر این که دولتهای سنی منطقه که 

خطر شیعه برای اعراب از خطر یهود » با اسرائیل یا تحریم نفتی آن را داشته اند اکنون با اعالم اینکه:  سابقه جنگ

به متحدان منطقه ای اسرائیل تبدیل شده اند! جمهوری اسالمی حتی جّو  ضد اسرائیلی که پیش از انقالب « بزرگتر است

به طوری که در حال حاضر ،  فع اسرائیل بازگردانده استبه ن مروزهدر میان مذهبیون جامعه ایران وجود داشت را ا

رژیم جمهوری اسالمی ، زندگی شیعیان ایران را به فقر و لجن دیدگاهی منفی ندارند!  نسبت به اسرائیل بسیاری از افراد

رای تازه این همه حمایت جمهوری اسالمی ب فلسطین را آزاد کند!... سلفی هایکشیده است ، حال می خواهد برود 

این که هر از گاه ، نیروهای اسرائیل به بمباران آنها دست بزنند و صدها و جز   فلسطینیان چه نتیجه ای داشته است؟

 شوند.و مجروح و بی خانمان هزاران تن از آنها کشته 

 

  )ص( رسولهای حیرت انگیز به خدا و غادعاي خداوندی و بستن درو

والیت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان درست کرده باشد ، چیزیست «  » است! ت هدیه الهیوالیت فقیه برای شما مل» 

»   «که خدای تعالی درست کرده است! همان والیت رسول هللا است! مخالفت با والیت فقیه تکذیب ائمه و اسالم است!

! وی از دوازدهم آغاز حکومت هللا )یعنی آغاز حکومت او=« بهمن، سرآغاز حکومت هللا بر جهان مبارک باد 22

 22(  »غاز حکومت هللا در زمین نام برد!جمهوری اسالمی بود نیز با عنوان آ نمایشیکه روز رفراندم  1820فروردین

یاد مي كند. آیا این « الهی -سیاسی وصیت نامه ی»نامه خود با عنوان  خمیني همچنین از وصیت«  بهمن یوم هللا است!

اشته بسته داگر کسی نماز شب بخواند و پیشانی پینه » خمینی گفت: لوهیت است؟... افاضات، غیر از نمودهای ادعای ا

چه کسی غیر از خداوند متعال حق تعیین « باشد، ولی این نهضت و انقالب را قبول نداشته باشد در قعر جهنم جای دارد.

اره آن منع فرموده اند. البته احتماالً بهشت و جهنم رفتن بندگان را دارد؟ این امری است که معصومین از اظهار نظر درب

این بهشتم برای کسی است که مرا » مقصود خمینی ، جهنِم خودش است ، چنان که در روایت دیدیم که دجال می گوید: 

اصرار داشت که در هنگام سخنرانی نام و البته وی « سجده کند ، و هر که سر باز زند او را در جهنمم جای می دهم!

                                                           

، و بستن چشم آنها. در آغاز مطالب خواندیم که دجال برای به اشتباه افکندن مردم 11-12رابرت دریفوس ، ص -118 

ه اشتباهات عجیب و غریب صاحب منصبان و نخبگان از طیف با توجه بشیاطین جن را به سوی ایشان گسیل می دارد. 

های گوناگون به نفع روح ا... خمینی در طول تاریخ فعالیت سیاسی اش )از بسیج شدن عجیب برخی علما در جریان 

 (ردممرجع سازی او تا بسیج شدن تمامی گروههای سیاسی برای پیروزی او و به حرکت وادار شدن کورکورانه توده م

همانطور که در سخن دانیال نبی )ع( اشاره شد ،  در این تراژدی وحشتناک پی می بریم. "شیطان"قش برجسته به ن

  بدون یاری شیطان ، وی قادر نمی بود کوچکترین پیشرفتی در نیل به هدف خود داشته باشد.
 البته رویارویی رهبر کنونی جمهوری اسالمی با اسرائیل واقعی است. -111 
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یزعم انه هللا؛ )دجال( چنین می » است که:  فرمودهه باشد و این از مصادیق این مواره پشت سرش قرار داشتمقدس هللا ه

 « پندارد که خداست.

 

 

 

 ادعای نیابت امام زمان )ع(

وي « من به نیابت از امام زمان به ملت ایران تسلیت عرض می کنم!» پیام داد:  21شهریور  11خمیني به مناسبت  

این درحالی است که چهارمین تن از نّواب    "حضرت نائب االمام!"مان هایش قبل از امضا می نوشت: ر فرهمچنین د

اربعه در پایان دوره غیبت صغری اعالم کرد که حضرت ولّي عصر می فرمایند که پس از من نایبی ندارند تا خود ظهور 

هوای  ودرست است که فقهای وارسته از دنیا  دروغگوست.کنند و هر کس پس از من خود را نایب ایشان بخواند بدانید که 

م هامام زمان را دارند اما چنان که دیدیم خمینی نه فقیه بود و نه وارسته از دنیا و هوی که نیابت عام  "نیابت عام"نفس 

بهمن  21ما روز  »فر گفته است: یکی از اتباع او به نام مرتضاییدر راستای دروغ بستن به امام زمان)ع( داشته باشد! 

های خود نمانند ، بیرون امام پیام داده که مردم در خانه» ا... طالقانی نشسته بودیم. به ایشان گفتند: در منزل آیت 1821

د؛ کنن...اگر مردم بیرون بریزند، همه را قتل عام می» آقای طالقانی گفت: « بریزند و به حکومت نظامی اهمیت ندهند.

ام بعد مرحوم طالقانی با ام«  شود؟ها بنشینیم ، ببینیم عاقبت کار چه میآن است که در منازل و خانهبنابراین صالح در 

آقای  هایهایشان بیرون نیاورند. ما حرفحدود نیم ساعت تلفنی گفتگو کرد تا شاید امام را قانع کند که مردم را از خانه

ها و اهمیت ندادن ز تصمیم خود مبنی بر بیرون آمدن مردم از خانهطالقانی را شنیدیم که سعی داشت امام را هرطور شده ا

ای زانوانش را بغل گرفت و ساکت به حکومت نظامی منصرف نماید.  تا اینکه آقای طالقانی گوشی را گذاشت و در گوشه

گفته  ه و مثالً به ایشانماند. حتی سرش را روی زانوانش تکیه داد و به فکر فرو رفت. ما با خود گفتیم حتماً امام حرفی زد

شما دخالت نکنید و ...؛ بنابراین آقای طالقانی ناراحت شده است. اّما چیزی نگفتیم تا اینکه ایشان یک دفعه سر از زانوانش 

آقا چه شده؟ آیا امام به شما پرخاش کردند یا حرفی گفتند که » برداشت و به حال طبیعی و عادی برگشت. سؤال کردیم: 

 هایش را پس، اصالً مسئله این نیست. من اصرار کردم که امام اعالمیه ، نه نه»آقای طالقانی گفت: « شدید؟ شما ناراحت

آقای طالقانی ، اصرار نکن! احتمال بده که این دستور » شدم، در آخر فرمود: گفت ، من قانع نمیبگیرد و امام هرچه می

اختیار گوشی را گذاشتم و حالم دگرگون ، من به خود لرزیدم و بیتا امام این جمله را گفت« از طرف امام زمان است!

مرحوم طالقانی اینجا بر خود لرزید و دانست که چه کالهی بر سر او رفته و چه بالیی بر سر ملت ایران آمده  «  شد!

 است!
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 فریب سیاه: شیطانی در لباس مبدل      

 

یکی )یک نسخه(  112)!(است این وصیت نامه ی سیاسی الهی من» د: ظامش می گویخمینی در جمع کارگزاران ارشد ن

برید ب» هنگامی که برای بار دوم این فرمان را تکرار می کند می گوید: « را ببرید مجلس ، یکی را هم ببرید آستانه.

 04دشمن  دجال و اعوانش به سبب اشکال نطفه ، ماهیتاً   چرا وی حاضر نیست نام امام رضا )ع( را ببرد؟«  مشهد.

فریب توده نادان مردم به لباس دوستی اهل بیت و نیابت  برایدلیل استفاده ابزاری از مقدسات  معصوم هستند اما به

ایشان ظاهر شده اند و با جنایات حیرت انگیز خود ، مقام ایشان را در اذهان  ناآگاه تنزل می دهند و این مصداق گفته 

 043«ا خوار و خفیف می سازد.او مقدسان ر» دانیال نبی است که: 

 

 خمیني در جواني و فجایع اخالقی سوابق 

 »      در مصاحبه اي با بي بي سي درباره سوابق پدرش در كودكي و نوجواني گفته است:  1102احمد خمیني در سال  

رش ، سپدرم خیلي شیطان بود. مثالً ایشان هر دو دستش شكسته ، یك پایش شكسته ، صورتش چند جایش شكسته 

 ی، این آقا ایشان مي گفتند: برادر من هایي بوده كه آن موقع مي كرده!شكسته. اینها همه در اثر بازي ها و شیطنت

پسندیده خیلي آدم منظمي بود ، خیلي تمیز بود ، به قدري تمیز و مؤدب بود كه وقتي بزرگترها او را مي دیدند از االغ 

 ها و توي جوي وشب باید یكي بیاید مرا بگردد الي این آشغالها؛ الي این خاك و ِگلپیاده مي شدند. اما من ، نزدیكي هاي 

اینها ، پیدا كند و ببرد... ایشان تضاد روحي عجیبي دارند... در عین این كه امام یك مگس را كه توي اتاق هست امشي 

یرون مي كنند)!!!( مي گویند یك حیوان را نمي زنند ، آن مگس را مي گیرند ، در اتاق را باز مي كنند و آن حیوان را ب

چرا ما بگیریم ، چرا چیزش كنیم. در عین حالي كه این گونه هست ، اما عجیب است اگر هزار نفر جوان هم بیایند خالف 

از سوي یك جوان  "خالف دین كردن"مجازات شرعي  ] 111«دین بكنند ، معتقد است همه را باید كشت. این تضاد است.

خمیني در   ست[وهوای نفس ا ،در ادبیات روح ا... خمینی  "دین". اما بطوری که اشاره  شد مقصود از اعدام نیست

محبوب و رایج بین کودکان،  رسید. در آن زمان بازیتر به نظر میوسال خود خاصسنکودکی به وضوح از کودکان هم

ود به این بازی عالقه داشت. حتی کودکان دیگر هم سن خبود که او هم مانند بسیاری از کودکان هم "دزد و وزیر"بازی 

فرزندش شد! ای که با ورود او به بازی ، نقش شاه به او داده میگونه متوجه خاص بودن شخصیت او شده بودند ، به

                                                           

 چه معنایی دارد؟!   "صیت نامه الهی من!و"اصالً  -112 

معصوم علت غایی خلقت ماسوی هللا هستند و اهانت به ایشان کفر بوده و بعید است که مرتکب  1۳ثابت است که  -118 

  از جهنم خالص یابد.

   www.bbc.co.uk/persian/khomeiniinterview.ramمنبع: -111 
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داد ای که انجام میکه کودکی خردسال بیش نبود ، اما همیشه در بازیپدرم با وجود این» گوید: احمد در این مورد می

دكتر حمید خواجه نصیري به نقل از مرتضي پسندیده در شرح برخي از   «اصرار داشت نقش شاه را داشته باشد!

و آنها را آنقدر  دبسیار لذت می برحیوانات دادن آزار از روح ا... در كودكي » اخالقیات و صفات خمیني مي نویسد: 

در نوجواني به اندازه چند نفر غذا مي خورد و فردي بسیار  وي 042.بدون خوراک نگاه می داشت تا از گرسنگی بمیرند

زورمند بود. تا سن پانزده سالگي ، چهارپایان هیچ طویله اي در خمین از شّر آزارهاي جنسي وي در امان نبودند  و 

 046ود.پس از آن نیز شروع به مزاحمت براي نوامیس مردم و تجاوز به زنان و دختران در راههاي اطراف خمین مي نم

وي به همین دلیل بارها از سوي مردم با چماق و حتي داس مورد حمله قرار گرفت و دست و پا و سرش شکسته و 

مجروح شد اما هر بار پس از اندكي استراحت خوب مي شد و كارهایش را با شدت بیشتري از سر مي گرفت و آن 

ام چوب خوردن انگار كرگدني بود كه آن را غلغلك مي ضربات مانند این بود كه پیكر یك دیو را خراش دهند. او به هنگ

دادند. هنگامي كه در اثر پیگیري شاكیان ، پرونده اي در مراجع انتظامي و قانوني برایش تشكیل مي شد ، همواره با 

نفوذ صدراالشراف كه بعدها به وزارت دادگستري و ریاست مجلس سنا رسید نجات مي یافت. به عنوان مثال هنگامي 

داشت محكوم مي شد، با وساطت وي با یك ماه حبس تأدیبي آزاد گردید، اما پس از  "لواط به عنف"در قم به جرم  كه

این كه به قدرت رسید تا توانست به نوادگان او صدمه زد و حتي دستور داد دكتر جواد صدر و پسر و عروسش را به 

اور كند كه خانواده ما مدتي جیره خوار آنان بوده است. روح زندان افكنده و حد بزنند زیرا نمي خواست كسي بداند یا ب

]از نخستین كارهاي ا... در پانزده سالگي مرتكب قتل گردید و ادعا نمود كه مورد تجاوز مقتول قرار گرفته بوده است 

یتي ، نظامي و خمیني پس از ورود به ایران ، محو تمامي سوابق سوء و معدوم ساختن پرونده هایي بود كه در مراجع امن

                                                           

و عطوفت عام حضرت امامش ، پشه ها و مگس ها را نیز شامل می البته جمهوری اسالمی مدعی است که رأفت  -145 

ناپدید شدن روح ا... كوچك » شنیده ام که داستاني جعلي براي كودكان از تلویزیون به نمایش درآمده كه موضوع آن شد! 

 سیار خنده آوراین نوع دروغپردازي های نظام بعضاً ب بوده است!!« دن یك حیوان گرفتاربه مدت سه روز براي نجات دا

مأموران پلیس نوفل لوشاتو ساعت خود را با زمان اقامه نماز امام خمیني تنظیم مي » است از جمله این كه گفته اند: 

معلوم مي شود كه فردي كه این دروغ را ساخته است اصالً نمازخوان نبوده است زیرا اگر نمازخوان بود مي «  كردند!

 در برخي از دوره هاي سال حتي هر روز تغییر مي كند!! دانست كه زمان اذان ثابت نیست و

خمینی در رساله اش قوانین تجاوز و خشونت های جنسی را با  آرامش و دقتی عجیب توضیح می دهد. او حتی در  - 111

كسي كه زوجه اى كمتر »( فتوای مباح بودن رابطه جنسی با نوزادان دختر را صادر می کند: 12مسئله تحریرالوسیله )

از نه سال دارد وطى او براى وى جایز نیست چه اینكه زوجه دائمى باشد و چه منقطع ، و اما سایر كام گیري ها از قبیل 

خاطرات » در  «.لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ )شهوت رانی با ران( اشكال ندارد هر چند شیرخواره باشد...

خمینی در عراق به همراه سید  تبعیدش در عراق( نقل شده است که از مریدان نزدیک خمینی در زمان )یکی« سید حسین

تنی دوست داشاز آشنایان به نام سید صاحب می رود. سید صاحب دختری چهار ساله داشته که بسیار  حسین به خانه یکی

ش را به عقد مقدمه از صاحب خانه اجازه می خواهد که دختر چهار ساله ا زیبا بوده. پس از صرف شام ، خمینی بی و

پذیرد. آن شب سید حسین صدای جیغ و گریه دخترک چهار ساله را تا موقت)صیغه( خود درآورد!! صاحب خانه نیز می

سرزنش آمیز به خمینی می اندازد. خمینی که متوجه این  صبح از اتاق خمینی می شنود. هنگام صبح ، سید حسین نگاهی

سالم و این در اخود فقط از الی پای دخترک استفاده کرده  رای ارضای جنسینگاه می شود ، به سید حسین می گوید که ب

حالل است!! دور از ذهن نیست که فردی که در کتابش رابطه جنسی با طفل شیرخوار را جایز می داند خود به دختری 

انطور همنسی جستجو نمود. البته دلیل آزار جنسی این کودک را نباید تنها در انحراف ج ساله تجاوز نکرده باشد... چهار

نام دارد که جلوه « سادیسم» آزار حیوانات لذت فراوان می برد. این اختالل روانی  ازخمینی در کودکی  که اشاره شد 

)و بطور کلی اما از همه مهم تر اینکه تجاوز به کودکان  های گسترده ای از آن در طول حاکمیت خمینی به نمایش درآمد.

زیرا به دلیل شناعت زیاد ، یکی از اعمال متداول در شیطان پرستی است جه بر موجودات زنده( ا عمال هرگونه شکن

و یک ساحر حرفه  ، موجب جلب رضایت فراوان شیطان گردیده و عامل را مورد عنایات ویژه آن ملعون قرار می دهد

دانست که سحر وی  ۳2خرداد  غائله خمینی پس از شکستای هیچ فرصتی را در جلب نظر شیطان از دست نمی دهد. 

 د.فی نبوده و باید برای تقویت آن بیشتر بکوشبرای به حرکت درآوردن توده مردم کا
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از  آگاهان این كار با اعزام چند تن به سركردگي فردي به نام حسیني به انجام رسید. قضایي خمین ، اراك و قم داشت و

یا از دنیا رفته بودند و یا پیرمردانی بودند که نمی خواستند با افشای رسمی  21 سوابق جوانی خمینی در هنگام فتنه

شدید او قرار دهند ، ولی با این حال اسراری از حقایق زندگی او افشا گردیده که  سوابق وی خود را در معرض غضب

روح ا... به   [اعمال رسمی وی در طول حکومتش قرار می گیرد، برای شناخت او کفایت می کند.رفتار و وقتی در کنار 

مي گفت كه به عنوان دواي جسم براي الكل اعتیاد داشت و این اعتیاد تا آخرین ساعاتي كه من با وي بودم ترك نگردید. 

كمردرد و خاصه كم خوابي استفاده مي كنم. روح ا... در دوران طلبگي شبي دو بطر عرق مي خورد و عالقه خاصي به 

ایی )همسر احمد خمیني( در ف. طباطبخمیني در جواني به سیگار نیز اعتیاد داشته است و ]مشروبات انگلیسي داشت 

هنگامي كه در اراك)حوزه علمیه( زندگي مي كرد با درویشي آشنا شد و  به آن اشاره کرده است[ "اقلیم خاطرات"کتاب 

مدتي با او بود. آن درویش به او آموخت كه هفته اي یك بار گوشت مار و افعي بخورد و مهره شان را در جیب بگذارد 

وشت مار و افعي خورد كه یكباره متوجه شدم به تا مردان و به ویژه زنان را شیفته و دلباخته خود نماید و او آنقدر گ

راستي چشم و ابرویش هیأت و مهابت افعي گرفته و نگاهش جانكاه و مخوف آمده است. از آن هنگام از دهان و بدنش 

بوي مردار متصاعد مي شد. در جواني براي سفارت انگلستان مأموریت هاي ویژه اي انجام مي داد. قتل مورگان شوستر 

در آن هنگام پاي آمریكا تازه به ایران باز شده و رقابت شدیدي بین این کشور ]«  ي از جمله این مأموریت ها بود.ایآمریك

ه بو استعمار پیر درگرفته بود كه قتل شوستر آمریكایي تالشي از سوي انگلستان براي مقابله با نفوذ فزاینده آمریكا بود.[ 

ر كه د "در گروگان خمیني"یفوس نیز در كتاب خود با عنوان رابرت درا طور کلی خمینی عامل سیاستهای لندن بود.

در میان حدود پنج هزار »... مي نویسد: 82مرداد  20در نیویورك منتشر گردید درباره نقش خمینی در وقایع  1108سال 

نامش روح ا... موسوي نفر و یا بیشتر شركت كننده كه فریاد جاوید شاه سر مي دهند یك مالي گمنام هم حضور دارد كه 

بر عهده  1111اه را در سال این یكي از شوخي هاي جالب تاریخ است كه مردي كه مسئولیت سرنگوني ش مي باشد.

]باید خاطرنشان ساخت که شاه « سال پیش از آن از افرادی بوده است که به نفع سلطنت شعار می داده است! 22، داشته

انگلیسی ها می تاخت و آنها را به تنبلی و در پیش گرفتن حیات انگلی متهم کرده  ایران در دهه آخر سلطنتش به شدت بر

 و بدین ترتیب موجبات نارضایتی شدید آنها را فراهم آورده بود.[

ضرب و شتم طاّلب و اساتید حوزه هاي علمیه و فحاشي و پرتاب قلمدان و مركب به روي ایشان ، بیرون ریختن اثاث 

آبگوشت »  ر حوزه علمیه قم به دلیل این كه:اراك و غصب حجره هاي ایشان، ایجاد آشوب و بلوا دمتولیان حوزه علمیه 

 از )بطوری که دیدیم(دیوار در بیت مرحوم آیت ا... بروجردی  دن استکان چای بهکوبی«  اند و به من نداده اند! پخته

ه با حجت االسالم محسن قرائتی از سیمای سوابق وی در حوزه علمیه است که گوشه اي از آن رسماً  در طی مصاحب

جمهوری اسالمی پخش گردید. ]وی گفت: من به آیت ا... بهاءالدینی گفتم: ما فقط دوران پیری امام خمینی را درک کرده 

سالگی  10ایم. لطفاً شما جوانی ایشان را برای ما توصیف کنید. ایشان ماجرایی تعریف کردند که در طی آن امام در سن 

ساله می زند به طوری که عینکش چهار تکه می گردد!  امام که هنگام  12سیلی محکم بر صورت یک پیرمرد یک 

به طور  041زمینه این کار را داشته است![«  من توی دهن این دولت می زنم» ورود به ایران در بهشت زهرا گفت: 

                                                           

دجال با سحر خود  آقای قرائتی در اینجا چقدر زیبا پرده از یک جلوه از جوانمردی و اخالق امامشان بر می دارند! -111 

طوری که تمام زشتی هایش را زیبایی می بینند. قرائتی همچنین می دیدگان شیفتگانش را چنین کور می سازد باین چنین 

گوید: هنگامی که فیلمبردار انتخابات از امام خواست که یک بار دیگر رأی به صندوق بیاندازد امام فرمود: من یک نفر 

که خمینی در پاسخ قرائتی فراموش کرده است  ری سراغ دارید رو کره زمین؟ هستم و تنها یک رأی دارم!  یه همچی رهب

حال این قوم در قیامت چگونه « همه ملت بگویند آری ، من می گویم نه!»بنی صدر که گفت یازده میلیون رأی دارد گفت: 

]آنان که می پندارند این   .«یوم یدعوا کل اُناس ب امامهم؛ در آن روز که هر امتی را به امامشان فراخوانند» خواهد بود: 

ا... خمینی توهین آمیز است در اشتباه محض می باشند. این نوشتار به هیچ وجه "توهین آمیز" نیست نوشتار درباره روح 

زیرا بر اساس واقعیت است و اگر "واقعیت" توهین آمیز به نظر می رسد، مشکل جای دیگریست و باید راه حل را در 

([ آنان بهتر است در همین دنیا 11:انبیاء) «انتم الظالمونانکم  افرجعوا الی انفسهم فقالو»   آنجا جستجو نمود؛

 در آن روز که مجرمان از شدت حسرت با واقعیات آشنایی بیشتری حاصل کنند تا در قیامت حیرت زدگی شان کمتر باشد.

 و هول و هراس بند بند انگشتان خود را می جوند و جدا می کنند اما متوجه درد آن نمی گردند.
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، با اهانت به آنها زمینه را اد ضعیف تر از خودرچنین بود که سعی می کرد  در مواجهه با افجوان کلی عادت روح ا... 

]خشونت غریبی در وجود خمینی بود که حتی در  برای درگیری و ضرب و شتم ایشان و تخلیه روانی خود ایجاد نماید.

خمینی تنها برای تظاهر در جمع مردم به ویدیوهای خانگی که از وی برداشته شده ، در رفتار و کالمش موج می زند[. 

تحت نظر  ، علمایی که یک بار وی را در هنگام اقامت در نجف اشرف )چنان که دیدیم(می ایستاد به طوری که  نماز

تارک " رابه نماز نایستاد ، وی ، قت از اول وقت نماز تا آخر و بی احتیاطی کرده و داشته و متوجه شده بودند که وی

د شده که در حوزه علمیه ملقب به به عنوان فردی بی اعتقاد یا. در پرونده وی در ساواک نیز از او لقب دادند "ةالصال

بود. خمینی خود در پیام منشور روحانیت به این موضوع اذعان می کند اما البته آن را توطئه دشمنانش  "کمونیست"

 هاتهمت اى نباشد. ایادى پنهان و آشكار آمریكا و شاه به شایعات ودر آن زمان روزى نبود كه حادثه» می خواند: 

و كمونیست و عامل انگلیس به افرادى كه هدایت مبارزه را به عهده داشتند  ةمتوسل شدند حتى نسبت تارك الصال

آیت ا... شبیري زنجاني همراه با »  د. پیروانش نقل کرده اند که:روح ا... از جوانی به دنبال پول و قدرت بو  «دادند.مى

)ع( برخورد مي كنند... امام خمیني در مقابل شیخ  )ره( در بارگاه امام رضا انيامام خمیني با آیت ا... نخودكي اصفه

نخودكي مي گویند كه قسم به صاحب این بارگاه اگر شما علم كیمیا دارید به ما هم بگویید. ایشان گفتند: اگر شما علم كیمیا 

د؟ امام خمیني مي گوید: من چنین تضمیني نمي را یاد بگیرید تضمین مي دهید كه از این علم فقط در راه خدا استفاده كنی

 «دهم!

 

 فتوای شهوترانی با نوزاد در تحریرالوسیله                                                           

ت بت به وی شناخی پیش از انقالب به جای ممنوع اعالم شدن ، در تیراژ وسیع منتشر می شد ، مردم نسخمینر رساله اگ

 تری می یافتند.به

   043درباره دیوان اشعار خمیني

اشاره مي كند كه تمام اشعاري كه خمیني از ابتداي  "باده عشق"همسر احمد خمینی ، در پیشگفتار خانم ف. طباطبایي ، 

سروده است خطاب به وي و به خواهش وي بوده و تماماً در دفتر وي نوشته شده است.  1811تا انتهاي سال  1818سال 

انتشار اشعار به اصطالح عرفاني خمیني ، همگان دانستند كه خانم طباطبایي ، همسر زیباي احمد خمیني ، معشوقه با 

عرفاني امام خمیني بوده است و آن حضرت با مشاهده روي زیباي وي به كشف و شهود عرفاني مي پرداخته است! اما 

ایعاتي را فراهم نمود كه قبالً به طور محرمانه در میان مردم اشعار منتشره كه تنها نامشان عرفاني بود موجبات تأیید ش

كمتر كسي آنها را باور مي كرد. براي بسیاري از كساني كه آن اشعار را  رواج داشت ولي با توجه به كهولت خمیني ،

 ه اگر اشعار مزبورخوانده بودند سؤالهاي فراواني در مورد عرفاني بودن آن اشعار پیش آمده بود ، مثالً فكر مي كردند ك

واقعاً عرفاني هستند و منظور خمیني فقط كشف و شهود عرفاني بوده است ، این كشف و شهود مي توانست از راه چشم 

 به صورت روحاني به انجام برسد ، پس چرا خمیني در تعدادي از این ابیات از ناتواني جسمي شكوه مي كند؟

                                                           
 گفته نشده ها درباره روح ا... خمیني ، مهدي شمشیرياب اخذ و خالصه شده از كت - 110
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 (111صجرش به عذابیم          در وصل غریقیم و به هجران مدامیم    )همبستر دلدار و ز ه                     

 (21صاز فتوحاتم نشد فتحي و از مصباح نوري          هرچه خواهم در درون جامه آن دلفریب است   )             

 (121)ص لدار شاد باش  گر تیشه ات نباشد تا كوه بركني!                فرهاد باش و در غم د                      

 و ابیات دیگر...

بنا بر گفته خانم طباطبایي جلسات درس دو نفري وي با خمیني براي رفع اشكاالت او در درس فلسفه آغاز شده و مدت آن 

یعني به مدت پنج سال طول كشیده و به تدریج افزایش یافته  11بیست دقیقه در روز بوده است. این جلسات تا پایان سال 

جایي كه خانم طباطبایي در ماههاي آخر به طور تمام وقت در اتاق خمیني بوده است. وي در پاسخ فامیل و دوستان و تا 

حضرت امام مأموریت بسیار ویژه و بسیار » آشنایاني كه از این مصاحبت هاي طوالني متعجب بوده اند مي گفته است: 

برسانم و مجبورم كه هر روز در ارتباط با آن امر مهم و دادن گزارش محرمانه اي به من محول كرده اند كه باید به انجام 

خمیني در ابتدا براي عروسش رباعي مي سروده ، اما به تدریج « نتایج اقدامات خود به حضور آن حضرت شرفیاب شوم!

و امام بهاي  روزها مي گذشت »آنچنان به وجد و شوق آمده كه شروع به غزلسرایي نموده است. طباطبایي مي نویسد: 

خواهش هاي ملتمسانه ام را هر از چند گاه با غزل یا نوشته اي مي پرداختند... سپس دفتري خدمت امام بردم و از ایشان 

خمیني در سال « تقاضا كردم به تناسب حال ، سروده ها ، نصایح و اشارات عارفانه خود را در آن دفتر مرقوم دارند.

سال سن داشته است ، یعني حدود نیم قرن از وي  01ي عروس خود كرده است ، كه شروع به سرودن شعر برا 1818

 بزرگ تر بوده است. 

 (00)ص زاهد پیر چو عشاق جوان رسوا شد               گره از زلف خم اندر خم دلبر وا شد                             

 

 راز و نیازها همه در خانه من است               غوغاي عاشقان رخ غماز دلبران                             

     (20صتا شد به زلف یار سر شانه آشنا!                  مسجود قدسیان همگي شانه من است   )                         

 

             

 سود گناهم هوس استاي پیر هواي خانقاهم هوس است                طاعت نكند                            

 (112صهوس است!    ) گناهگاهمیاران همه سوي كعبه كردند رحیل               فریاد ز من،                          

 

 (181ص)  صحبت صفاي مي و حرف مي فروش!  جز      تو نشنوي     هنديدیگر حدیث از لب                       

 

 بخت در آن روز برآید كه شبش                یار تا صبح مرا مونس و همدم باشد طالع                      

 (01)ص باشد!     بتي گیر كه محرمطرب ساغر درویش نفهمد صوفي                   باده از دست                       

 

 (112)ص از آن جایزه بر یوسف كنعان بدهم   جا دارم!              كه  در آغوش بتيجام مي ده كه                     

 

 (122)صاو نه بوس نصیب است و ني كنار!  در هجر     بوس و كنار دوست به جانم حیات داد                          
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ز اعرفان شناسان متخصص كه دیباچه دیوان امام را تألیف كرده اند لطفاً ابیات فوق را تفسیر فرموده و بگویند كه امام 

 سرودن آنها چه قصد و مراد عرفاني منظور داشته اند؟!... 

در تمامي ساعاتي كه صدها هزار جوانان ایراني در جبهه هاي جنگ جهانگشایانه براي صدور انقالب كشته مي شدند و 

شکنجه و تكه تكه هاي بدن ایشان به خانواده هایشان تحویل مي شد و از سوي دیگر هزاران جوان زنداني در زندانها 

اعدام مي شدند ، خمیني در حال سرودن اشعار عاشقانه براي معشوقه به اصطالح روحاني خود بوده و به سرگرمي هاي 

عارفانه با این عروس زیبا و جوان اشتغال داشته است!  این خونریزي ها آنچنان وي را به وجد مي آورده و جذبات شور 

 ته كه به غزلسرایي مي نشسته است! و اشتیاق به معشوق را در وي بر مي انگیخ

]ضحاک روزی دو جوان را برای مارهای خود قربانی می کرد اما روح ا... خمینی در ده سال حاکمیت شخص خود ، 

سوابق کودکی و جوانی روح ا... خمینی و عملکردش در به طور متوسط روزی یک هزار جوان را قربانی کرده است. 

های اصلی این نشانه  ح نمایانگر یک اختالل شخصیت ضد اجتماعی )سایکوپات( استطول دوره زمامداری ، به وضو

فرد   اختالل ، ارتکاب رفتارهای ضد هنجارهای اجتماعی و به کارگیری خشونت علیه دیگران و  فقدان وجدان است

تا  وق خودش راسایکوپات ، شخصیتی خودشیفته و خودخواه است که حقوقی برای هیچ کس قائل نبوده و برعکس حق

 .استفاده ابزاری می کند مورد نظر خود، از هر چیز و هر کس "لذت"دلش بخواهد و در راه رسیدن به  جایی می داند که

اعتراض شدید برخی از  12 مهر 28 شنبه، نوه خمینی ، در روز سهبوک نعیمه اشراقیتی در صفحه فیسانتشار کامن

جوک دیگری را که برای امام تعریف  »داشت.وی در این کامنت نوشته بود: بازماندگان کشته شدگان جنگ را در پی 

 ای پاسداران ، بیوه های شهدا را بگیرید"کردند این بود:  امام خمینی می گوید: کردیم و ایشان همیشه به شوخی یاد می

خواند و از ها فرا میبههخمینی در دوران جنگ ، مردم ایران را به حضور در ج «"، ای کاش من هم یک پاسدار بودم!

خندید. کرد ، اما در خانه خود ، قربانیان جنگ و خانواده آنها این چنین مسخره می کرد و میشهادت در راه خود تمجید می

هنگامی که مشاهده می کنیم که یاران نزدیک و مورد وثوق و اعتمادش پس از جنگ ، چگونه با خون شهدا و ارزشهای 

تی جانبازان رفتار کردند ، این نقل قول از خود وی ابداً بعید نمی نماید. آنها در اولین اقدام پس از مورد ادعایشان و ح

البد در مکتب امام دجال ، تکریم جنگ ، با اعالم عدد دویست هزار شهید ،  منکر وجود هشتصد هزار تن از شهدا شدند! 

 [ شهیدان به این است که منکر وجودشان گردید!!

بیت دارند براي معشوقه خود  282، سي غزل و یك رباعي عاشقانه كه جمعاً  1811ا در سه ماه آخر سال ي تنهخمین

در حدیث در مطالب مسیح دجال خواندیم:   سروده و ركورد جدیدي در تاریخ ادبیات ایران به نام خود ثبت نموده است! 

أي: «...انّه شاب قَطَط» نووي مي گوید: «  ب قَطَطانّه شا» مسلم است از نواس بن سمعان كه رسول خدا )ص( فرمود: 

باید خاطرنشان ساخت که اشعاري كه از  [12،ص10م للنووي: ج]شرح مسل شدید جعوده الشعر مباعد للجعوده المحبوبه

در بین مردم دست به دست مي گشت به نظر  "هندي"آن با تخلص  خمیني در آخرین ماههاي پیش از انقالب و یا در اوایل

ي رسید كه اكثراً راجع به پسران سروده شده باشند. هر چند كه سعي شد از چاپ این قبیل اشعار در دیوان امام خودداري م

 گردد ، اما با این وجود بعضي از آن اشعار پسر پسندانه به دیوان وي راه یافته است: 

 

 ز چه رو قلب ز خارا بترت ساخته اند اي پري روي كه گلبرگ ترت ساخته اند                                 

 خاك بدین حسن و لطافت عجب است          ز بهشتي، نه ز خاك پدرت ساخته اند پسر                         

   111آخر اي سرو براي ثمرت ساخته اند!        ثمر خوب رخي بوسه شیرین باشد                                  

 

 

                                                           
سلطنت » یادآور پیشگو یی های زرتشت از سلطه دیو کین بر ایران در آخرالزمان: . 888دیوان امام،چاپ هفتم،ص -111

 «به غیر ایرانی رسد و آنان غالمباره اند و هوس باز
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 ه خمینی در حال قدم زدن با نوه خود است ، ده ها هزار کودک در حال از دست دادن در این هنگام ک

 پدران خود در زندان ها و جبهه های جنگ او هستند.

 

 

 ه مرگ!تا لحظ تخریب نماز

 

 

  امت دجال و تقدیس و پرستش او فراتر از خدا...! 

و جادلوا بالباطل لِیُدحضوا بِِه الحق فَاََخذتُهُم  یأخذوهّمة برسولهم ل  َهمَّت کلُّ اُ  وکّذبت قبلهم قوم نوح واالحزاب من بعدهم » 

د و هر امتی قصفََکیَف کان عقاب؛ پیش از آنها قوم نوح و گروههایی که از پی آنها آمدند پیامبرانشان را تکذیب کردند 

ن بردارد ، اما آنها را به عقوبت فرو و به باطل به ستیز برخاست تا حق را از میا پیامبرش را کرد تا او را دستگیر کند
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، اما  مواره در جوامع ، منزوی بوده اندپیامبران الهی هبر این اساس ،   128«گرفتم ، پس عقوبتم چه سخت بود.

 عوامفریبان...! 

یَن آمَ »  بُّونَُهْم َكُحب  هللّا  َوالَّذ  ن ُدون  هللّا  أَنَداًدا یُح  ُذ م  َن النَّاس  َمن یَتَّخ  یَن َظلَُموْا إ ْذ یََرْوَن و َم  ّ  َو لَْو یََرى الَّذ  نُوْا أََشدُّ ُحبًّا هلل 

َن الَّ  یَن اتُّب ُعواْ م  أَ الَّذ  یُد اْلَعَذاب * إ ْذ تَبَرَّ یًعا َوأَنَّ هللّاَ َشد  ّ  َجم  ةَ هلل  یَن اتَّبَُعواْ َو َرأَُواْ اْلَعَذاَب َو تَقَطَّعَ اْلَعَذاَب أَنَّ اْلقُوَّ ْسبَاُب* ْت ب ه ُم األَ ذ 

نَّا َكَذل َك یُر یه ُم هللّاُ  ُؤوْا م  ْنُهْم َكَما تَبَرَّ أَ م  ةً فَنَتَبَرَّ یَن اتَّبَُعوْا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ َن َو قَاَل الَّذ  یَن م   أَْعَمالَُهْم َحَسَراتِّ َعلَْیه ْم َو َما ُهم ب َخار ج 

دارند ، ولى كسانى كه ایمان گزینند و آنها را مانند خدا دوست مىتایانی بر مىالنَّار ؛   و برخى از مردم برای خدا هم

اند، شدت محبتشان به خداست. هنگامى كه این بر خویشتن ستم کردگان عذاب را مشاهده كنند دریابند که قدرت آورده

ا مشاهده كنند از پیروان بیزارى به تمامی از آن خداست و خداوند به سختی كیفر می کند. آنگاه كه پیشوایان ، عذاب ر

گویند: كاش بار دیگر )به دنیا( باز می گشتیم تا آنچنان كه آنها از جویند و پیوندها میانشان گسسته گردد. و آن پیروان 

سازد و آنها از آتش جستیم. خداوند كارهایشان را این گونه مایه حسرتشان مىما بیزارى جستند از آنان بیزارى مى

    020«مدنى نیستند.آبیرون

 اخددین  و یاریخداوند متعال و با نیت تطهیر این نوشتار با استعانت و نظر خواهی از 

در داخل ایران صرفاً  هموطنانبه رشته تحریر درآمده است. توصیه مهم ما این است که 

جداً  خودی اینترنتبه مطالعه این مطالب بسنده نموده و از قرار دادن در صفحات 

و شبکه های اجتماعی را بر  امر مهم انتشار و قرار دادن در سایت ها وی نمایند خوددار

    .عهده هموطنان خارج از کشور بگذارند

 هر توفیقی تنها از جانب خداوند متعال می باشد

 تایش از آن  پروردگار جهانیانو حمد و س

 

ای را بر "دجال" بزرگ خداوند بنا بر وعده ، به زودی پیامدهای فاجعه

 فرمودخواهد ایرانیان جبران 

           

 .ردـد مـرگز نخواهـران هـایو 
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