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  آغاز قرن حاضر،    یمحقق برجسته آلمان یھاي بررس ی، برمبنا”هيت فقيوال”  مکتب ، چنانکه قبال گفته شد
J. Wellhausen، غمبران ياست که بصورت پ یھودي یاس يوس یک مکتب مذھبيبلکه ، ندارد یشه اسالمير

به اسالم منتقل شده است و بخصوص   یکل وازآنجا بصورت غمبر درتورات شکل گرفتهيا پادشاھان پيپادشاه  
  ١ق داده شده است. يعه تطبيت شيروحان یحکومت ی ع با ھدفھايدرجھان تش

  
 یحکومت یستم واقعي ن سيانگذار نخستيبا ھمه مورخان آنرا بنيکه تقر ، رانيچون ا ی ت که کشورين واقعيا

خ ساز جھان و ناپلئون بعنوان يرن حکومت تاين اولکه ھگل ازآن بعنوا یخ جھان دانسته اند، کشوريدرتار
ده را  يمذھب و عق یکه اصل آزاد ین کشوريبعنوان اول ین بيو توخ يبزرگ تار یھايسرمشق ھمه امپراتور
ونال يسم و ناس يدرراه مبارزه با فاش ی که درآن جھان بشر یقرن یانيپا ی االلھبرد، درسيوارد حکومت کرد نام م

  ین جھان درراه استقرار نظميو ھم اکنون سراسر ا ، داد یربانون نفر قيليد مص سميسم و کمونياليسوس
  ی ن الملليندگان آن در سطح بيحقوق بشر نما یدارد که سازمان ملل متحد و منشور جھانيک گام برميدمکرات

ران ين اداره شود که در آن ھمه افراد جامعه بصورت صغيزم یدررو ی منحصر بفرد یستم حکومتيھستند، باس
برآنان   یاللھر ير ناپذيين ثابت و تغيبنام قوان ینيه قرار داشته باشند و قوانيفق ی ک وليمومت ي تحت ق یشرع
  ی ن تراژدياگر بزرگتر ، ستنديسته اجرا نيمتمدن امروز مطلقا قابل اجرا و شا ی ايل شده باشد که دردنيتحم
  ھا است.  ی ن تراژدي ن اياز بزرگتر  یکيران نباشد مسلما يا ا خ سه ھزار سيتار
  
ت شناخته شده جھان  يبرسم یم حکومتيکان تنھا رژيوات ینيکشور ذره ب یه که به استثنايت فقيبنام وال یميرژ

ه آن بطور  يه و مقننه و قضائياجرائ ی کنند وھمه دستگاه ھايما برآن حکومت ميامروز است که آخوندان مستق
ک يجھان حاضرما  یو اجتماع ین حقوق يزدگاه موايکه از د بھمان اندازه ، ار آنان قرار دارديدربست دراخت

است که   یمذھب یمھاين رژيترياز نااصل یکيز ين یدگاه اصالت مذھب يازداست،  یقرون وسطائ  یم واپسگرايرژ
ھوه ي ا گواھان يمورمون ھا  یستم مذھبيش ازسيب ین نظر اعتباريوازا ، ده استيخ جھان بخود ديتاکنون تار
  ندارد.  یح يدرجھان مس

  
د شرعا  يبايانگذار آن مياسالم پس ازدرگذشت بن یاياست که دن ین متکيه برايت فقيک واليولژ دئياساس ا 

با   ین سلسله امامان درقرن چھارم ھجر يعه اداره شده باشد، وچون ايامامان ش یعنيم او يبدست خاندان مستق
ث خود وکالت  يان حديراو به ”یتوقع” بوجب بت خوديش از غين امام پيا ، امام دوازدھم قطع شد  یبت کبرايغ

.  ”چنانکه خود او حجت خدا برآنان است ، نيباشند بر مسلم ی حجت و ”بتين غيداد که درتمام دوران ا
فقط بصورت   ”تيوال”نينداشت ازا یاس يعه که ھنوز نفوذ سيت شيروحان ، یدرفاصله قرون چھارم و دھم ھجر

کشور   ی ن رسميآئ یعشر  یع اثنيکه تش  ی صفودردوران  ی لو ، گفتيت نشده است سخن ميکه رعا ی حق
ب حق خود  ينان برحق امام غايت برقرار شد که فقھا بعنوان جانشيان سلطنت و روحانين توافق ميشناخته شد ا

  ی ن سنت عمال برقرار ماند و حت يز ايدرعصر قاجار نض کنند. ين سلسله تفويرا درامر حکومت به پادشاھان ا
ن ين اي د یشد که که بوجب آن تا ظھور حضرت صاحب االمر علما یمتمم یدارا رانيت ايروطمش یقانون اساس
عصر رضا شاه،   است سين موضوع پس از فترت بيا . ش داشتنديم خويرا درنظارت مستق یقانون اساس
ن  تقار ، ازمفسران معاصر ی ده برخيدوم مطرح شد، ھرچند که به عق  ی پس از جنگ جھان یااللھ دوباره درس

 یبکل یوم  امر يش پتروليتيبر ینفت ی ا طرح معروف کمربند سبز از جانب جھان غرب وبا برنامه ھان امر بيا
  ، ین پادشاه سلسله پھلويان سلطنت دوميافت که با پايان يجر یحوادث بصورت ، بھر حال . بوده است یاتفاق
ما حکومت را دردست  يمستقعه يش ی د ھاران آخونيا یاسالم اخ ھزار و چھار صد سين بار درتارينخست یبرا

  را اعالم کردند.   ”نيزم  ین حکومت هللا درروياول ”ليگرفتند و تشک
  
بود که   ین حکومتيمسلما اول ین نبود، وليزم ین حکومت خدا دررويد واقعا اوليشا ”هيت فقيوال” ن حکومتيا

که   ی کوتاھ یابيارز . ر گرفتقرا ی کش ازبندگان خود مورد بھره  ین حد از جانب گروه محدودي درآن خدا تا بد
  یجنبه ھا یابيرا ارزي مربوط است، ز ”یاللھحکومت ”نيا یژگين ويد خواند تنھا به ھمينده خواھيدرصفحات آ

که   یفراون ی ن کتاب است، نه با توجه به گزارشھايآن نه کار صفحات محدود ا یا اجتماعي یا اقتصادي یاسيس

 
  ز نگاه کنيد.به بخش سرآغا  - ١
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  یشود ضرورتيمنتشر شده است و م ین الملليب یگروھ یدررسانه ھاو یارسن راستا درمطبوعات فيمنظما درا
  خاص دارد.  

  
  یحت ، نبوده است یمتک ی رفته شده ايت پذيچ واقعيه ازھمان آغاز برھيت فقيمکتب وال یدتي عق یبرداشتھا
ت شش  ياز جمع یميش ازنيشود. امروزه بيآن که به اصل وجود امام دوازدھم مربوط م یر بنائيبرداشت ز

ن يت و اسالم تعلق دارند. ازايحيت و مسيھودي یعني ”یديتوح”جھان به سه مذھب معروف به یارد نفر يليم
ون نفر  يليو پانزده م ، ون نفر مسلمانيليست ميارد و دويليک ميک به يھستند، نزد یح يارد نفر مسيعده دومل

االصول مورد قبول  ی جود دارد علو ارهن بيکه درا ید ھائيرغم ترديعل ، یبنام موس یتيوجود شخص . یھودي
است،   یھوديار کوچک يت بسياقل یبا ستثنا ، مورد قبول ھمه آنھا یسيبنام ع یامبر يو وجود پ ، ھمه آنھاست
  ،  زين بخش مسلمان نيمسلمان است. در یون نفري ليم ١, ٢٠٠بنام محمد مورد قبول بخش  یامبر يو وجود پ
رد قبول نه دھم  است، ھرچند که مقام امامت آنھا مو یق عموميصدتورد عه ميازده امام اول شي  یوجود اصول

ب مطلقا  يغا ینه تنھا اسطوره امام ی ست. ولين ین جھان اسالميا ی ارد نفر بخش سنيليک ميش ازيب یعنيآنان. 
چ  يرا که ھيز ، مورد انکار آنھاست ین کسيچن یست، بلکه اساسا وجود خارجين عده نيک ازايچ يمورد قبول ھ

ن باره گفته يز وجود نداشته است، وھرچه درايش نيبرآن وجود ندارد و ازھزار وصد سال پ یقابل قبول رکمد
عه نقل  يان شيز که نقل شده توسط راوين  یثيھرحد . عه بوده استيت شيه خود روحانيانوشته شده صرفا ازناحي

ازده گانه  يخود دوران امامان  یبھرمذاث چيبلکه درھ ، موعود نشده یازمھد یشده است. نه تنھا در قرآن ذکر
ن مورد ھرچه بدانان نسبت داده شده توسط محدثان  يصحبت نشده است، ودرا ین موضوعيز ازچنين عه يش
بنام امام  یش از آنکه اسطوره اماميان مسلمان، تابيبه بعد نسبت داده شده است. راو یعه قرن چھارم ھجر يش
م بوده و  يعق ی درگذرد مرد یش ازآنکه درجوانيازدھم پيد که امام ه انن اتفاق داشتيشود برا یز يب طرح ريغا

خود   یبت صغرايھفتاد سال درغ ین جانيکه بعلت عدم تأم یامکان فرزند آوردن نداشته است، و اسطوره فرزند
ت  رفته اس یبت کبريش مربوط بوده و بعد ھم به غي ان خويعيا وکال با شيبنام ابواب  یازپشت پرده توسط کسان

ن  يدرا یاديرا اصل بني نمانده باشد، ز یع خال ياورادرجھان تش یل ساخته شده است که جاين دلي ست به ھمدر
ن کتاب ي، معتبرتریدرکتاب کاف  یتواند بدون وجود امام درگردش باشد. حتيا نمين است که دنيع ايجھان تش

  ی موعود زاده شد اثر ی مھدکه  یح شده است که تاشبيتصر ، ف شدهيعه، که درست درھمان زمان تأليش
ن باره  يکه درا”ر معتبريغ “”معتبر ” ثيده نشده بود. صدھا حدينرجس خاتون، د ، او یرانيدرمادر ا ی ازباردار

و   یامبر و عليعه ازقرآن و پيکه درکتب مختلف ش یر ھائيو ھمه نقل قولھا و تفس ، ع تقل شده يدرجھان تش
  یب -ستين یواقعا استوار متک یچکدام از آنھا برمدرکيو ھ –آمده  ن اسطوره بعمليت ايگر ائمه بمنظور تثبيد

    . ست يمسلمان ن ی ايم دنيت عظياکثر یعنيتسنن   یعه است ومورد قبول روات جھانيان شياستثنا کار خود راو
  

بن  یخود عل ”ليوک” نين باره به چھارمياست که امام دوازدھم درا ”یعيتوق”  گر برسر اصالتيد یگفتگوئ
  یبت کبريز بامرخداوند به غيخواھد مرد وخود امام ن ی فرستاده و بدو خبر داده است که بزود یمر سمحمد 

ن يچن  . ان خواھند بوديعيمورد مراجعه ش یتازمان ظھور مجدد و  ی و ”ثيان حديراو”اب اويودرغ خواھد رفت،
ن وجود  يشده باشد، وباا ر قرآن حفظينظ یست با قداستيبايحقا م ، امام عصر یبا امضا یسند سرنوشت ساز

دن آن شده است، و ھمه آنچه يد یمدع  یده و نه کسيآنرا به چشم د ی نه کس ، ضبط شده  ین توقع نه درجائيا
ه گرفته است که مدتھا يعه مايث شي ا نوشته شده، تنھا ازدوکتاب حديش از ھزار سال درباره آن گفته يدرطول ب
است،   ”ثيان احاديمرجعه به راو ”ر يسوم برسر نحوه تعب یگوگفتد. امام نوشته شده ان ”یبت کبرايغ ”بعد از

  ی زمامدار ی چوجه معنين مراجعه بھيا ی ن نوشته ايبفرض صحت چن ی از محققان حت یاريرا که ازنظر بسيز
ن مفھوم را دارد  يدھد، بلکه تنھا اينم ی اسالم ”امت ” ا بريث و حکومت آنھا را بر ملت يان حدين راويا ی اسيس
نه تنھا  . ث مراجعه کننديان احادين راويخود به ا ی د درمورد مسائل و مشکالت مذھبيبايان ميعين شيا که

ت  يآ”ین آنکه به اقتضايدرع یتدارمتعدديصالح یفقھازيه نيت فقين دوران واليلکه درھمدرگذشته، ب
  ی فقط مسائل مذھب ین وکالتيچند نھاده اند که يز تأکين نيبراصحه گذاشته اند  یعيتوقن يخود برصحت چن”یاللھ

ن مورد ابراز يکه درا ین نظراتيح ترياز صر یکيشود.  ياز آن مستفاد نم یاسي شودو حکومت سيرا شامل م
  قرار داشت.   ینيخم هللاباالتر ازروح  ی درمقام  یت مذھبيبودکه ازنظر مرجع  ی عتمداريه کاظم شريشد، نظر

  
ازدوران  یکرد، آنچه وين نمياوراتأم یرا نظر واقعيزنبود،  ینيت ھا مورد قبول خمين واقعيک ازايچيالبته ھ
 ینيد یتھاير آگاه و ناخودآگاه  او ھمه مسائل و واقعيخود درقم بدنبال آن بود کسب قدرت بود، ودرضم یطلبگ
 ”ثيان حديمراجعه به راو”از یريطبعا مستلزم تعب ین خواستيچن یشد، وارضايخالصه م ین قدرت طلبيدر ھم
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ه يضي خود درمدرسه ف یکه دردوران طلبگ ی ن جھت ھمان کسيز شامل شود. بديآنانرا ن  ی اسيکه حکومت س بود
  ی ستند و حدوديت و حکومت نين اصوال خواھان واليمجتھد ”د کرده بود کهيش تأکيخو ”کشف االسرار“قم در 
چ  ينھا ھيااز رونيصر است، و بر و قايوقضاوت و دخالت درحفظ مال صغ یکنند فقط فتوين مييخود تع یکه برا
  ” ت نوشت:يد، باقاطعينکه باد درجھت مخالف وزي، بمحض ا”برنديازآن نم یست و ابدا ناميازحکومت ن یاسم
ن است که اطاعت ازآنھا  يث ايان حديبت امام درتمام امورشان رجوع کنند به راوينکه مردم درزمان غيا یمعن
غمبر و حجت  ين پين امام جانشياده است، وجانشار دش قرين خويو جانشچه امام آنھا را حجت خود کرده  ، کنند

  یاجرا”گر نوشت: يد ی . و ھم اودرجا”ن است و خدا اطاعتش را واجب فرموده استيزم یامام عصردر رو
از حدود و ثغور مسلمانان، و گرفتن خمس و  یپاسدار یعنين مربوط به حکومت بعھده فقھا است، يتمام قوان

اسالم   ی فقھا ”، و بازنوشت:”نظم شھرھا و ھمهو حفظ مرزھا و  ، قصاص حدود و یه، و اجرايزکوه و جز
انجام  یاست که خداوند اورا برا یحجت برمردم ھستند، ھمانطور که حضرت رسول حجت خدا بود. حجه هللا کس

ن به يمسلم یم کارھاھمه امور وتما یعنيز ازطرف امام حجت بر مردم ھستند، يامورمقررفرموده است و فقھا ن 
که فرد  يوقت ”خود او مشخص کرد که : ، زين ین واگذاري. درمورد نحوه و مفھوم ا”واگذار شده استآنان 

را که  یتيل حکومت دھد، او ھمان واليزد و تشکيدو خصلت علم به قانون و عدالت باشد بپا خ ی که دارا یقيال
. بعد  ”ندست که از او اطاعت کنت وبرھمه مردم الزم احضرت رسول اکرم درامر اداره جامعه داشت دارا اس

  .  ”مخالفند یه مخالفند اصوال با خداوند تبارک و تعاليت فقيکه با وال ینھائيھمه ا  ”اعالم کرد که
  
بتواند آسان   ین ادعائيقرن شانزدھم نبود تا چن یران صفويط ايستم شرايقرن ب ی ط جھان مترقينھمه شرايبا ا
 یکيکه بعدا  –ه اعظم يفق یغاتيردانان تبلزه نوفل لوشاتو، کارگن جھت در دوران صد رويرفته شود. بديپذ

افت و راه فرار  يبمقام جاسوس استعمار تنزل  یاست جمھوريازمقام ر ی گرياعدام شد، ود ی ازآنھا به دستور و
  یدند که برايفھمان بدو  –خ فرستاده شده يدان تار ااز مسند وزارت به زب یوسوم ، ش گرفتي از کشور در پ

راه عوض کند ودرمصاحبه ھا   یکيد بصورت تاکتيبايران ميدرداخل و بخصوص درخارج ا یفکار عمومب اجل
ه بگذارد که مورد قبول و عالقه جھان متمدن باشد و نه آنچه  يتک یخود برآن ضوابط یحضور یوگفتگوھا

اورا انکار کند واورا  یش ازآنکه مسلمانيمام پا ”صدر که  یواقعا مورد خواست خود اوست. بعدھا ابوالحسن بن
  یپرسشھا ”خود نوشت: ”ديانت به اميخ ”خود شمرده بود، درکتاب یرا فرزند معنو یبداند و آمريکاخادم 

آنھا را  یکرد، وقرار شد که پاسخھاي مورد تجاوز نم ١٩عموم خبرنگاران و روشنفکران درنوفل لوشاتو کال از
م تا او درپاسخ  يه کنيھا و خود من تھ ینيخوئ یوسو، مینياحمدخم  ، ، قطب زادهیزديان يش آقايشاپيپ

م که  ي بلکه گمان داشت ، مينه تنھا نگران نبود یني خم ی آقا یھايخبرنگاران براساس آنھا جواب بدھد. ازنادان 
وھم ”ز کار درآمد. ت بخالف تصور ما ايشان بعدا درکارھا دخالت نخواھند کرد، اما واقعيھا ا ین نادانيل ھميبدل

ه يت فقيس کتاب والي ما در پار”نقل قول کرد که ینيخم ”هيت فقيوال”کتابدرباره  ، ن کتابيگر ھميد یاو، درجا
ز در آن  ين یبھشت ی. آقاميافتيمحتوا یم و آنرا بياو در نجف بود خواند یرا که مجموعه درسھا ینيخم یآقا

ه و آنرا  ه را خوانديت فقيوال ی برد، مجموعه درسھا ی شاه را نمم ي رژ یبه عنوان سرنگون یزمان که ھنوز کس
      .”شمرده بود يی آبرو یه بيما
     

سم يلوا يمکتب ماک یه ضوابط سنتيه بر پايت فقيوال يیک بام و دو ھواين ھنگام بود که برنامه يو درست از ھم 
ده  اد نھايسره بر شالوده دروغ بنکين باشد يزم ین حکومت هللا در رويست اوليبا یکه م یميشد، و رژ یطراح
چ مقطع  يب کم نبوده است، در ھيبا آن که ھرگز دروغ و فر ، خ اسالميکه احتماال در تمام تار یبه طور شد،
ست سال به مردم کشور  يافت که در آن در مدت تنھا بيتوان ينم یگري، نمونه دیچ مقطع مکانيو ھ یزمان
ست سال  يزه دروغ گفته باشه که در بندان ايخ، ايان، و به تاريه جھان، و به ھمه جھان اسالم، و به ھمیاسالم
  ه گفته شد. يت فقيوال
  

*     * *  
  
فقھا  ”سرار خود نوشتدر قم در کشف اال  یدر مقام حجت السالم ینينوفل لوشاتو، روح هللا خم یش از روزھا يپ

ن يطمقام با سال یعال یعلمااز  یاريچ وقت نه تنھا با اساس سلطنت مخالفت نکردند، بلکه بسين ھيو مجتھد
خواھند  یدارند و م یزيت فتنه انگيند اسالم با سلطنت مخالف است نيگو یز کردند، و آنھا که ميھا نيھمراھ

است که اسالم بر   یسلطنت اصل ”ت هللا کشف کرد کهي ن شخص در مقام آيھم ی. ول”ن کننديدولت را به آنھا بدب
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ن جھت است که ين کافر شوند، به ھميسالط ر فرموده است که مردم بهده است و خداوند اميآن خط بطالن کش
  .  ”ن اعراض کردند يشه از سالطيفقھا و علما ھم 

  
را در اداره امور  یچ نقش يشخصا ھ یران اسالميد کرد که در ايدر نوفل لوشاتو، در ھفده مورد مختلف تاک

اکتفا خواھد   ی شادنقش ار یفايو تنھا به ا ا رھبر نخواھد شديس جمھور يمملکت به عھده نخواھد گرفت و رئ
 یکي ل به يرا تبد یاست جمھور ينشست، ھم مقام ر ی ران، ھم بر مسند رھبريبه محض بازگشت به ا ی ول . کرد

    .ا را بر سر گذاشتوکل ق  یکرد، ھم کاله خود فرماندھ ی از ادارات تابعه دفتر رھبر
  

را   یک ا زمناصب حکومتيچ ين ھون خودشايروحان یسالمران ايح کرد که درايزده بار تصريدر نوفل لوشاتو س
  یران اسالميدر ا ی ول . خواھد بود  یارشاد  ی ز مانند نقش خود او صرفا نقشيعھده را نخواھند شد و نقش آن ن

است  يوزارت، سفارت، ر ، یرينخست وز ، یاست جمھوري: ریحکومت یه مقامات باالياو، عمامه داران کل
را درانحصار خود   ی گروھ ی ه ورسانه ھايامورمقننه وقضائاره ، اد ی، فرمانداریندارکشور،استا یوان عاليد

باشند   ید مصادر امور حکومتيون نبايند روحانيگويکه ميقدر انقالب اعالم کرد که آنھائيورھبر عالگرفتند، 
  ن ببرند. يخواھند اسالم را ازبي دشمنان خدا و رسولند و م

  
  یک خواھد بود، ھمه نھادھايکامال دموکرات یدولت ی ل داد که دولت اسالمکبار قويست و يدر نوفل لوشاتو ب

ان کند، مطبوعات يده خودش را آزادانه بيان خواھد رفت، ھر کس خواھد توانست عقيفشار و اختناق در آن از م
زات  اح یل ھر گونه احزاب و اجتماعات حتيات آزاد خواھند بود، تشکيون در نشر ھمه واقعيزيو و تلويو راد
کامل خواھند داشت،   یخود آزاد ینياداب د یاجرا یبرا یمذھب یت ھايد، تمام اقلواھد بومجاز خ یستيکمون

مطرح   یتمام منطقھا را با منطق جواب خواھد داد و تمام مسائل فقط به استناد متممم قانون اساس یدولت اسالم
ن ماه  يھمان نخست ھم او، در  یبود. ول خواھد  یق يحق یو دموکراس ی آن آزاد ی اس يخواھند شد، و برنامه س

نھا با  يد. ايزنند گوش ندھ ی حرف م ی که از دموکراس يینھايبه ا ” ن باره گفت:يران، در ھم يبازگشت خود به ا
ک بکند دشمن  يدمکرات ی بخواھد دشمن ما است، ھر کس صحبت از جمھور یاسالم مخالفند. ھر کس جمھور 

ر از ما است. مگر شما انقالب  يرشان غينھا مسيد ااش ب ی د دمکراسيند که بازن یاد ميکه فر يینھاياسالم است. ا
 یکنند م ینھا را ميک و ايو دمکرات یرا که صحبت مل يیمسموم آنھا ید؟ ما قلمھايس بشويد که مثل سويکرد
  ” .د شد يدست برندارند سرکوب خواھ  یدھم که اگر از فضولين روشنفکران ھشدار ميم. به ايشکن

  
ان زن و مرد  يم یتفاوت یما از نظر حقوق انسان ید رحکومت اسالم”که:رد د کيلوشاتو بارھا تاک در نوفل

ت خود کامال آزاد  يالت خود، نوع فعال يدر نوع پوشش خود، نوع تحص یاسالم ی زنھا در جمھورنخواھد بود 
غه ھا به درون يرت صاو زنان به صو”یحکومت اسالم ”، و در”خواھند بود، به ھمانطور که مردھا آزادند

در مورد حقوق زن و مرد   یسنت ی د از تفکرھايزنان با  یم شد که از نظر شرعفرستاده شدند، و اعالچادر 
به نام  یگشودن مبحث ”است و نه خود آنھا، و یون و آگاھان مذھبين امر به عھده روحانيرا اي ز ز کنند،يپرھ

 یو وقت ” است، یغرب زدگ یماريک بياز  یو نشان یدير توحينش غيک بياز  یناش  ی ده غربيک پديحقوق زن 
در خطبه نماز   یجمھور ین مرجع قضائيه تريکشور و بلند پا یوان عاليس ديرئ یلياردب یت هللا موسويگفته آ

 هللات يعه دختر آ يمورد اعتراض خانم گوھرالشر”ز مرد باشد ين است که کنيفه زن در اسالم اي وظ ”جمعه که
جواب داد که آنچه گفته  یقضائ یمقام عال ، قرار گرفت یماسال ینده مجلس شورا يو نما یازريب شيد دستغيشھ

  ندارد!   یعذر خواھ یقا قانون اسالم است و جاياست دق
  

ه يانيق بيدق یبجز اجرا یزيران دارد و چيه بشر را در ايشد  که فقط مطالبه حقوق اول ی در نوفل لوشاتو، مدع
ه قم حقوق بشر را ساخته و يضيبازگشت، در ف ین روزھا يھم او در ھمان نخست یخواھد، ول یحقوق بشر نم

  کنند عمال استعمال ھستند.  ی که صحبت از حقوق بشر م يینھايپرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که ھمه ا
  

او ھر   ی آزاد خواھد بود و را ی ا ندادن رايدر دادن  ی ھر فرد یدر نوفل لوشاتو قول داد که در حکومت اسالم
اختار کرد که ما ھمه   ١٣۵٨ن يرفراندوم فرورد یھم او در فردا ی خواھد شد. ولچه باشد محترم شمرده 

سرکوبشان  یم و طوريدان یم کردند منافق ميا انتخابات را تحريندادند  یرا یاسالم یرا که به جمھور يینھايا
  نماند.  یباق یفساد اثر ین جرثومه ھا يم که از ا يکن یم
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ت خواھد  يبه طور کامل رعا یان دادرسيدر جر یحقوق ھر متھم یاسالمن رايلوشاتو تعھد کرد که در ادر نوفل 
  ” ن مدافع عدالت فتوا داد کهيدر تھران ھم ی او فراھم خواھد بود. ول ی از ھر جھت برا یشد و امکانات قانون

تشان  يود فقط ھيبا . ند بلکه مجرمندستين) متھم نيشيم پيرتبه رژ یکه در بازداشت ھستند ( مقامات عال يینھايا
ھم در باره آنھا  یچ گونه ترحم يست و ھيبه محاکمه آنھا ن یاجيرا ثابت کرد و بعد ھمه آنھا را کشت. اصال احت

  ” د او را کشت.يم که مجرم اصوال محاکمه ندارد و بايمورد ندارد. ما معتقد
............................................................................... .......................................  

  
جھان در   یونھايزيوھا و تلوير روزنامه ھا و راديگيبه طور پ ”نوفل لوشاتو هللات يآ” که  يیدر ھمان روزھا

از   یاريداد، بسيشرف مو عدالت و حقوق بشر قول  یو آزاد یت دمکراسيباره تعھد صادقانه خود به رعا
ون يليوھا و روزنامه ھا به صدھا م يونھا و راديزين تلويصاحب ا ین کشورھايبزرگواران روشنفکر و واقع ب

  د کرد.  يبا ینم یدي ت هللا ترديآ یدادند که د ر صحت گفته ھا ينان قول شرف مين اطم ين کشورھا با ھميمردم ا
نان يمدنت کارتر، اط ي پرز ی ند شخصيرسازمان ملل متحد و نماد آمريکا  یندگيئت نمايس ھيرئ ، انگيو يآندر
  : داد کهيم
  
که  یز يرد. چيگ یام ماللھز يبوجود آمده است و از آن ن آمريکا یم آموزشير مستقيتحت تاث ینينھضت خم“
حقوق بشر   یجھان ینھضتھا یران ھمان ارمانھايانقالب ا ین است که آرمانھايم اينان بگويتوانم با اطميم
سان عصر ما بوده  ي از قد یکي ینيافت که خميھند ان در خوايفتد ھمه جھانين انقالب جا بيکه ا ی ت. وقتاس

  . ”است
  

ورک يوي، در روزنامه نیانه و جھان اسالميجارد فالک، استاد دانشگاه و کارشناس برجسته مسائل خاورميو ر
ن يرا اي برند، ز یخ لحظه اسالم نام مين تاريرباتين انقالب به عنوان زيکه از ا یارند کسانيبس”نوشت: یمز ميتا

ارائه کند و در   یزيخونر  ی انه و بيک انقالب صلح جويرا از  یاست که توانسته است سرمشق تازه ا یانقالب
م،  ياج مبرم داري، که خود ما ھم بدان احتیک حکومت کامال انسانياز  یز مسلما خواھد توانست نمونه ايند ه نيآ

  ” سوم عرضه دارد. جھان ی به کشورھا
  

توانم  یم”:گفت یت مي، با قاطعآمريکاممتاز وزارت امور خارجه  ه و مشاورگر دانشگايچارد کاتم استاد ديو ر
ران به حجره  يست، و به محض مراجعت به ايچ وجه خواستار حکومت نيبه ھ ینيخم هللا ت ينان بدھم که آياطم

  .”درس خودش باز  خواھد گشت 
  

است  يز سياز اشتباھات فاجعه انگ ی اريم بسيران و مسئول مستقياالت متحده در اير اي سفوان، يام ساليليو و
به   یرا ھمانند نقش گاند  ی نقش یفاي ا ینيخم هللات ي آ”داد کهين کشور، به دولت خود گزارش ميا  یانه ايخاورم

انه يغربگرا ی ار قويش بسيبا گرا یميل رژيمنجر به تشک یاسالم ی جمھور یعھده خواھد گرفت و برقرار 
  ” خواھد شد.

  
پر سر و صدا با مجله   یز، در مصاحبه اي، فاطمه خانم نیسيد االسالم انگليدج یو در ھمان گرم گرم، بانو

مانند او در   ی ک معجزه است. رھبري اصال  ی نيامام خم ” گذاشت که : ی نم ی باق ی دي ترد ی زن روز جا یاسالم
  دا شود. ين ھم پياز اکنم که بعد  یخ نبوده است و فکر نميتمام تار

  
نوشته  ، ١٩٢٣نوبل سال  یزه ادبيو برنده جا  یرلنديا یشاعر نام William Yeatsل قرن ما، يدر اوا”
ن يتوانسته باشند بھتر یعني ، انجام داده باشند یره دست کارشان را به خوبيکه روشنفکران چ یوقت ” :بود

  . اکنندينه و نفرت بين آنھا را از ک ي بدتر یکنند و دلھانه خود جدا يري د یش را از باورھايمردمان جامعه خو
و در  ” نمانده است. ی ح تازه باقيک مسيبه ظھور   یزي در استانه نزول است و چ یدي جد ی د که وحيمطمئن باش

نه درماھنامه  ين زميش در ھم يکماب یفرانسو یمتفکر چپگرا Regis Debrayزيخود مان یااللھن سيھم
امبر يپ ی رسالت یفايدر ا از بزرگان جھان ما یاريکه بس یاخالق یدرسھا ” ک نوشت :يپلوماتيمعروف لوموند د

را به ھر حال وجدان  يند، زيرو یدارد که درگورستانھا م يیدھند شباھت به گلھايگونه به مردم جھان سوم م
  ” آنھا موعظه کند. یبرا یش ين به مرگ کشيش از اعدام محکومياقتضا دارد که پ یحيمس
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خ  ين لحظات تاريباتريانگر زينما تسيبا ی که م”یز يخونر ی انه و بيانقالب صلحجو”کي یت اسالمھم صداق
تخت يپا یدانھايابانھا و ميدر خدرست در ھمان روزھا  ، ن انقالبي وار رھبر ا یو ھم روش گاند  ، اسالم باشد

انقالب   یکھايکھا و تکنيکتتا”از آنرا در کتاب یش گذاشته شد. گزارش مبسوطيران به نمايا ی و شھرستانھا
افراد   یک رنگ کردن لباسھاي... استفاده از تکن”توان خواند:يپاسداران مفرمانده سپاه  ینوشته محسن رضائ

معجزه اسا دارد،   یک اجتماعات اثري جاد جنون خون که در تحريا خود گوسفندبه منظور اين با جوھر قرمز يمع
  یعني ی جلب توجه وسائل ارتباط جمع یمرد در قبرستانھا برازن و  ی ون کنان حرفه ايبه کار گماشتن ش

شتر و به  يد به تعداد ھر چه بيبا یھا که م يونھا و خبرگزاريزيوھا و تلويو راد ینگاران مطبوعات خارجبرخ
د  يار شديبس ین احساس که اختناق دولتين قبرستانھا آورده شوند، و بوجود آوردن ايادتر به ايھر چه ز یدفعات

ب دادن مراسم  ياز راه ترت”تابوت ”کيع از تکني اد بود ه است، استفاده وسيار ز يان آن بسير قربانو شما
  ینشان دادن نقش رھبر ی ا چند اخوند و صفوف مقدم تظاھرات برايک يع جنازه شھدا، جا دادن ييتش یساختگ
  ” ت در انقالب...يروحان

  
  یانقالب مقام سرلشگر یروز يھم نرفته بود بعد از پ ی که با آنکه به سرباز”ی اسالم ”ن انقالبيکارگردان ا

ت بخش  يج رضاينتا یم بطور يران بکار گرفتيکه مادرانقالب ا یوه ھائين شيا ”کرده است که یري جه گيافت، نتي
  .  ”رديا قرار گيدرتمام دن یو حت  یاسالم یر انقالبات کشورھا ينده سرمشق سايد در آيباي ببار آورد که م

  
  ، ن طرز فکريراستا و باھم نيجھان، درھم یاسيخ انقالبھا و مبارزات س يات ھمه تارين جنايرع ت ياز فج یکي

رکس  نما يق سيحر یوآن ماجرا ، وستيبوقوع پ ١٣۵٧درتابستان سال  یانقالب یتھاين فعاليدرگرما گرم نخست
را يز  ، درآتش سوختندنما زنده زنده ين سيشتر ازچھارصد زن و مرد و کودک درسالن ايآبادان بود که درآن ب

  ز ازخارج قطع شده بود. يتلفن ن یمھايرون قفل شده بود وسي ب بسته شده واز ینما طبق نقشه قبليس ی درھا
  

گر مراجع  يان و ازديحساب که ازبازاريب یامبر نوفل لوشاتو درداخل کشور، با پولھايپ یغاتيتبل  یدستگاھھا
ش  يب ساخته بودند. چند روز پيازامام غا یضر رونوشتار داشتند ازامام حايدراخت یو خارج یمختلف داخل
  ، انقالب یجارچ ، ران بازگردد، روزنامه جنبش يارفرانس به ا یمايبا پرواز مخصوص ھواپ ینيازآنکه خم

  : درصفحه اول خود نوشت
  
 ی، باکتاب محمد، و دشتھایسيأت عي، با ھیموس یباعصا ، ميلسان ابراھ ينوح، باط ید. باصدايآ ی امام م“

د،  يگويدروغ نم یگر کسيد، ديايکه امام ب یوقت کند.ياد ميانسان را فر ید، وخطبه رھائيمايپيق را ميسرخ شقا
شوند ونان  يدھد، مردم برادر ھم مينم ی به باجگزاران باج یگر کسيزند، ديبه خانه خود قفل ھم نم ی گر کسيد

  ،  نان و گوشت یدرکار نخواھد بود : صفھا یگر صفيد . کننديم ميگر به عدل و صداقت تقسيکديشان رابا يشاد
  ی و بھار آزاد یداريو صبح ب ، استعمار یبرا یسينامنو یصفھا ، اتيمال یصفھا ، نينفت و بنز یصفھا 
ن را من ازکالم يت و نفرت درروزگار نماند. ايند و باطل و جنايخود بنش ی د تا حق بجايايد امام بيزند. بايلبخند م
    ” .یمبارک اسرم، درسوره يگويخدا م

  
  :اول بازگشت ازھمه مستضعفان چشم براه فرستاد که ی ھا خود درھمان ھفته ، لسان و عصا و کتاب يصاحب ط

 ، ميکنيم  یطبقه مستمند مجان یآب و برق را برا ، ميسازيتان مسکن ميکه ما براد ين دلخوش نباشيفقط به ا“
د. ما  ين مقدار نباشيم، اما دلخوش به ھميکنينھا را مياالبته ھمه  . ميکن یطبقه مستمند مجان یاتوبوس رابرا

  ، بمناسبت آغاز سال نو ، بعد از آن یو اندک”. ميکنيم آخرتتان را ھم آباد ميکنيرا آباد م تان ياير که دن ھمانطو
  .  ” خواھند داشت  یران صاحب خانه و مسکن شخصيھمه مردم ا یبزود“ه داد که  ياعالم

  
 ینه نفت ، شد یمجان یصاحب مسکن شد، نه آب و برق یو نه مستضعف ، و ماھھا گذشتالبته روزھا و ھفته ھا 

نان   یصفھا ” شد. درعوض ھم یطبقه مستمند مجان یبرا یل داده شد، نه اتوبوسيتحو یگان به کسيبه را
 یابلکه بھ ، ه و پوشاکيخانه و نقل یتر شد، و نه تنھا بھا یطوالن ”نينزنفت و ب یصفھا”وھم”وگوشت
ن يد. ھميخوان رسا به استکه کارھ یافت. ووقتيش يافزا یاس نجوم يدرمق ی ات روزمره زندگيضرور

  .  د کمبود است. ھست که ھستيگوئيم ی ھ . است ید گرانيگوئيم  یھ ”دند که :ينن امام شين از ھميمستضعف
وه گران است و مردم  يم م که گوشت گران است ويندازيبخطر ب ، اسالم خودمان را ، س خودمان رايم نواميائيب

ام سالگرد  يودرپ”د؟يشويم؟ چرا آدم نميه السالم را بباد فنا بدھيلاء عيانب یم وھمه زحمتھايائيھستند؟ ب ینازاض
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ه يبيات خاصه غيعنا ی خداوند تعال ” افت داشتند که :ين ھشدار را دريا ، یاسالم ین سال جمھوريچھارم
د خوف آن را دارم که خداوند  يد شکر گزار نباشيکه االن دار یوضع اگر از . فرموده یخودش را برشما ارزان

  .”تان نباشديھم برا ی زينخواسته تر و خشک را باھم بسوزاند و راه گر ید و خدايبرشما غضب فرماقھار 
 .................................................................................. ..........................................  

  
در   . افتين ادامه يش يز با ھمان آھنگ پينوفل لوشاتو نوعده و دروغ، در دوران پس از   ی  تکرارسلایر

ن بار در جھان از مردم  ينخست یکه در ان برا یبيب و غريپس از رفراندوم عج ، ١٣۵٨ن ماه يدوازدھم فرورد 
 یچگونه اطالعيآن ھ یبدھند که درباره مشخصات و مرام نامه و ھدف ھا  یرا یميخواسته شده بود به رژ

اکنون با فرستادن طبقه فاضله و   ” خود از ملت خواست که یويام راد يپود، رھبر انقالب در بدانان داده نشده ب
  یعفه شرين وظيد که ايب برسانيرا به تصو یاسالم ی جمھور یقانون اساس ، خود به مجلس موسسان یامنا
  رگان را کهبه نام خب یل مجلس موسسان دبه درآورد و مجلس ساختگين رھبر، در آستانه تشکيھم  ی، ول”است

را   یکين يدادن به ا ی ن بار راين آن کرد و ايل شده بود جانشين شده خود او تشکيصرفا از عمامه داران دستچ
ھشدار داد   ، ن مجلس خبرگانيندگان ھميدر مجلس معارفه با نما یدانست و به عنوان محکم کار  یضه شرعيفر

خواھند و با مجلس خبرگان موافق  ی سان مال خودشان روشنفکر ھستند و مجلس موسيکه بخ یکسان”که :
  .”م کرد ين صورت عمل خواھيستند اساسا با اسالم مخالفند و ما با آنھا به ھمين

  
مت شده باشد انقالب خودمان را به ھمه  يھر ق د بهياعالم کرد که با ، انقالب یروز يسالروز پ يیويام راديدر پ

نان داد که ما قصد صدور  ياطم یگريد يیويام راديپدر  کساليتنھا ھم او  یم، وليصادر کن ی ممالک اسالم
  است که دشمنان ما پراکنده اند.  یعه اي ن شايم و ايانقالب خود را ندار

  
را  يکند، ز ی گران جاسوسيحق ندارد بر د یکسفتوا داد که  ١٣۶١در تابستان سال  یھشت ماده ا یدر منشور 

ز ھمان سال  يھم او در پائ ی ول ، نکنند ی گر جاسوسيد یمان بر بعضياز اھل ا ید که بعضي فرما یقرآن م 
رند و انحرافات انھا را محرمانه به ير نظر بگين خود را زيام فرستاد که معلميپ”زيدانش آموزان عز”به

آنھا  یايمشکوک  شاگردان خود و اول یز خواست که کارھا ياز معلمان خود ن گزارش دھند، و یتيمسئوالن امن
  .گزارش کنندن مسئوالن يرا به ھم

  
وجود   یاسالم یھمه احاد و افراد جمھور یدادن برا ی حق را” ن سالگرد انقالب گفت:يدوم يیويام راديدر پ
،  ”نھا از دوره طاغوت استيوع باشند؟ ان سرنوشت خودشان ممنييان از حق دخالت در تعيد نظاميچرا با . دارد
ست که وارد  يز نيھا جاينظام یبرا  ”م ھشتم اظھار داشت:ھم او تنھا دو سال بعد در مراسم سالروز تولد اما یول

دارد که درمجلس چه   یاصال به شما چه ربط  . گريد یکي، اون طرفدار یکياو ن طرفدار  . استيبشوند در س
ست  يز نيچکدام جايھ یش چه مربوط است؟ به سپاه پاسداران چه مربوط است؟ براگذرد؟ انتخابات به ارتيم
   ”. نيا

  
  رتلگراف کرده بود که بقرا ”یونيحضرت ھمايحضور مبارک اعل ”  خود درقم به یمته االسالدرزمان حج

ن و ين برخالف شرع مبيبدھد و ا ی به زنھا حق رأ یتيو وال یالتيا یمسموع دولت درصدد است درانجمنھا
دستگاه ” ه داد کهيت قم اعالميبنام روحان ١٣۴٢ودرنوروز سال  ، ن استيعلما و عامه مسلم یموجب نگران

ب يحقوق زن و مرد را تصو یخواھد تساويران به احکام مقدسه اسالم و قرآن تجاوز کرده و ميحاکمه ا
ست که با رفتن خودشان بر سر  خوا یاسالم ی ته ھا يه اززنان عضو کميت فقيدرمقام وال  ، ھم او یلو”کند.

دشمنان  ی توطئه ھا نجام دھند تا خودشان را ا یفه اسالميشتر وظيانتخابات و دادن آراء ھرچه ب یصندوقھا
  کنند.  یرا خنث  یاسالم

  
ان خود را درمحکمه عدل و انصاف و  يسن ”خود، درکشف االسرار نوشته بود: یدرھمان زمان حجه االسالم

،  ”امت نمونه کفر و زندقه استيبود که تا ق یاوه سرائيکرده اند وعمربن الخطاب  ت محکوميشرافت و انسان
اندازند  ياختالف م یعه و سنيان شي آنھا که م ”داد که یفتو یاسالم یه جمھوريفق  ی قام ولھم او بعدا درم  یول

  .  ”رديع و تسنن صورت بگين تشيت دارند تا نگذارند اتحاد بينوکران استعمارند و مأمور
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  ی ه رھبريکه خودش داع یبيل”هير يجماھ ”یجنجال یس جمھوري رئ یمعمر قذاف ، ن اظھار نظريبعد ازا یندکا
  گفت:   ”القبس ”یتيه کويبا نشر یدرمصاحبه ا  ، دارد  یالماس
  
باخود مذھب   یچ ربطيبعد از نازل شدن قرآن بوجود آمده است و ھ یعه گريو ش  یگر ین موضوع سنيا“

    . ندارد
  

است که با  یافسانه ا یعه گرين مسئله شيباشند. ا ید سنيغمبر است پس ھمه مسلمانان باين سنت پاگر تسن
ند که انقالب يران بگويافت و ھر چه مربوط به بعد ازآن است افسانه است. اگر رھبران ايان يلب پااطيبن اب یعل

ازنظر من فرقه   . ستيقالب نک انياست،  یان فرقه ايک جرين فقط يعه است، درآنصورت ايآنھا انقالب ش
است که   یاتين جعليزھمم اه ھيت فقيمسئله وال . واحد قرار دارند ی سم درخطيونيسم و صھيعه و فاشيش یگرائ

را معمر  ياورد، زيخود ن ید وآنرا به رويز را شنين گفته کفر آميه ايفق  یو ول”ازآن نشده است. یدراسالم صحبت
 یامر به معروف ونھ ”برمنطق  یاسيدرجبھه اوقرار داشت و مصلحت س یاسيس یھايريدرمورد موضع گ یقذاف

  .  ديچرب يم ”ازمنکر
  

  ی که ھردوازجانب رھبرانقالب بعنوان مردان ، ريک نخست وزيو  یس جمھوريک رئي ، هيدردومقام بلند پا
گام انتصاب درھن . رانداشتند ی خود منصوب شده بودند شانس معمر قذاف یمومن و خدمتگزار اسالم به سمتھا

  ی بازرگان مرد یمھندس مھد یچون جناب آقا ”درفرمان خود نوشت که ی، ویر يخست وزبازرگان به ن یمھد
  ی است دولت معرفيکه ازطرف شارع مقدس دارم به ر  یتيشان را بواسطه والين، اين ومتديفاضل ومت ستا
خالفت با شرع اسالم است و مخالفت با  را مخالفت با او م يدانم که ازاو اتباع کند، زيکنم و برملت واجب ميم

ام برضد خدا  يت با اورا قش مخالفکه خود ین مردي کسال بعد، درباره ھمي، و تنھا ”ام بر ضد خدا استياسالم ق
  :  دانسته بود گفت 

  
کرد که ازکار برکنار  يداشت و مصلحت شرع اقتضا م یت حکومت نداشت و افکار انحرافين آدم اصال صالحيا

صدر   یبن یآقا ”د کرد کهيخود تأک یام نوروزيدرپ ، صدر یابوالحسن بن یاست جمھوريگام رودرھن . شود
د کند. مخالفت با ييد انسان را تأيشرعا با یو ھرکس درھرمقام ، خدمتگزار استمسلمان است، مومن است، 

ن آدم ازاول يا”گفت:گر يد یامي، وھم او، چند ماه بعد درپ”است که تعھد به اسالم ندارند یشان کار اشخاصيا
ھستم  آمريکا بعد ھم گفت مخالف  . ديگويدانستم که دروغ ميمن ھم از اول م یکرد که مسلمان ھستم وليادعا م

 ینيدند ھرجا مأموريکه نقشه استعمار را ھمه جا کش یبزرگ ازاول ین دولتھايبود. ا آمريکاخودش عامل  یول
  .  ”دارند

  
ز که قبال  يرا ن یشداد و غالظ یفتاو ، که چھره عوض کرد یبھمان آسانه يفق ین ول يا ، درتمام حکومت خود 

  ی دراجرا  یاعالم شده بود درھرمورد که ممکن بود پافشار یشرع رير ناپذييھمه آنھا ازجانب خود او ضوابط تغ
  ا عوض کرد.  يده گرفت  يناد یشود به آسان  یا باعث درد سر يحکومت اوبوجود آورد  یبرا  ی آنھا محظور

  
وضع شده   یم سلطنتيت خانواده راکه دررژيش قانون حمايح المسائل خويدرتوض ، ”تيوال” ش ازيا پاللھدرس

ن يکه بحکم ا  ین قانون برخالف احکام اسالم است و زنانيا ” ه و در باره آن نوشته بود :ردک ی دا نفي بود شد
ھستند که اگر شوھر کنند   یدار شوھر یشوند طالق آنھا باطل است و آنھا کماکان زنھايقانون طالق داده م

ر  يآنھا اوالد غ یااست، و اوالدھ یرد زناکار و مستحق حد شرع يھم که دانسته آنھا را بگ یزناکارند، وکس 
درمواجھه با   ، هيت فقيدردوران وال ی ، ول”است یبرند، و احکام اوالد زنا برآنھا جار يھستند و ارث نم یشرع
ن يشيل به ھمان قانون پير کوچک تبدييبا چند تغ ین حکم شرعيا ، یتمسيک جامعه قرن بي یازھا يط و نيشرا
  د. شد که برخالف احکام اسالم بو یت خانواده ايحما

  
که مغز جوانھا را خراب   یزھائين چيازمھمتر ”کرد که یاعالم شرع یاسالم یه درآغاز جمھوريفق ین وليھم
  ی ق يد موسيد مملکت شما مستقل باشد باياگر بخواھ است. یقيکشاند موسيم یکند و آنھا را به فساد و ھرزگيم

ن يرغم اي. وعل”انت است به مملکتيخ یقيموس . ديحذف کن یون بکليزيو و تلويد وآنرا ازراديبگذاررا کنار 
ونھا دوباره برقرار شد، ھم  يزيوھا و تلويدرراد یقيا گذشت زمان ھم آواز و موسب، قاطع یفتوا
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  ی برا یاسالم  یاز جانب جمھور یخواننده متعدد  ی ھم گروھھا ، کار پرداختدوباره ب  یقيکنسرواتوارموس
  . دند تاده شگر فرسيد  یبه کشورھا یقيموس یبرنامه ھا یاجرا

  
ار  يخاو یرا ماھيز ، ممنوع شد یاسالم یجمھور ین روزھا يد و فروش آن درھمان نخستيار وخريخوردن خاو

ه گزارش داده  يفق یکه به وليوقت یحرام بود، ول ین ماھ يا ”یو اسالم – یھودي ”نيفلس نداشت و طبق قوان
  ی عظام فلس مختصر ی ازعلماست، چند تن واردآمده ا یواردات ی به ارزھا ینيان سنگين بابت زيشد که ازا

  د.  يافتند که به رفع حرمت ازآن انجاميدرآن 
  
ه او  ي ت فقيدردوران وال ، بود شناخته شده  ی ر شرعيغ ی که قبال از جانب و یو تابستان یر ساعت زمستانييتغ

  ی برا ده نشد کهيد یاشکال  ینه فرھنگيرفته شد، ھمچنانکه درزمي و بال اشکال پذ ی شرع ی بصورت امر
مجوسان و شاھنامه او کتاب ننگ و  طرفدار  یاسالم ی اول جمھور ی که درروزھا ی بزرگداشت ھمان فردوس

د که حجه  يھمان تخت جمش یا ستونھاي ، ب داده شوديتدرتھران تر ین الملليب یدروغ دانسته شده بود کنگره ا 
قرار   یاسالم  یجمھور ی جھانگرد  تا يران کردن آن بسته بود آرم نشريکمر به و ی خ صادق خلخالياالسالم ش

ن يسرزم ، رانيا” دار يگانه را به ديب ی ست ھاي ن سازمان توريا یغاتين اوراق تبليتازه تر یوحت ، رديگ
  دعوت کنند.   ”سرخ  یگلھاپادشاھان و شاعران و 

  
ه از  ث معتبريدراحاد ی و باآنکه عالمه مجلس ، ر ازصورت انسان منع شده استيدن تصويبا آنکه دراسالم کش

م که در آن  يشوينم یل گفته است ما گروه مالئکه داخل خانه ا يت کرده است که جبرئيرت رسول اکرم رواحض
کاظم نقل شده   یوازحضرت امام موس ، که درآن بول کنند باشد  یا ظرف يوار باشد يبر د یريا تصويسگ باشد 
ر را قطع  يپس اول سر آن تصو یشتدان یواگر چاره ا ، درآن باشد یريکه تصو ینمازمکن درخانه ا ”است که

ن را با  يل امام حسيم شمايه ترسيت فقيوال ی، وزارت ارشاد اسالم”ا چشمش را کور کن و بعد نماز بکنيکن 
ع کرد  ي ر برنده مسابقه ھزاران نسخه چاپ و توزيتصو ی رسما به  مسابقه گذاشت وازرو یقدزه نين جاييتع

ا متخصص  اللھبود که درطول س ین مسابقه ھمان ھنرمند معروفي ه اوار نصب شود، وبرند يتادرخانه ھا به د
  ام شناخته شده بود. يات خيو شراب و رباع یساق  یاتورھاينيم ميترس

  
ازآنھا را دردوھزار   یمجموع یست، ولين یاسالم ی ر جھت ھايين تغيا یمه نمونه ھانجا طبعا فرصت نقل ھيدرا

م آثار  يموسسه تنظتوسط ”کوثر ”که باعنوان ١٣۶٧تا ١٣۴٠ازسال  ینيانات امام خميصفحه کتاب مجموعه ب
  ده يدرتھران بچاپ رس یاسالم یجمھور یوازطرف وزارت فرھنگ و آموزش عال یدرقم گردآور ینيامام خم
    . افتيتوان ياست م

 ........................................................................... ..............................................  
  

که   یھيست فقين است که اعلم وافقه باشد، ھرچند که معلم نيه ايفق یمالک انتخاب ول ، هيت فقيدرمکتب وال
وھرچند که   ، گران داشته باشد يش از ديب یتيز صالحيمملکت ن ی اسيس ی رھبر یگران است برايعالمتر از د
ن مقام را برعھده داشته اند نه عالم تر  يکه ا ین دونفريک ازايچيھ ، هيت فقيوال ی مھور ج است سيدردوران ب

اصوال آن  ”علم”ن کتاب،يت که درقاموس ان اسيآنچه مھمتر است ا یول . گران بوده انديو نه صالح تر ازد
ث معتبره  يراحادرا دارد که د یبلکه آن مفھوم ، شود نداردين کلمه مفھوم ميرا که درجھان حاضر ازا یمعن

  ٢.  ح الزم داده شده ين کتاب توضيت شده است وقبال درباره آن درھميازحضرت امام جعفر صادق روا
  

  ” مارا استعمار کرده است آمريکادوھزار سال  ”ن حد بود کهياعلم دراه ين فقيا یائيو جغراف یخياطالعات تار
ن حد که  ياو درا ی) واطالعات فلسفآمريکادرسفارت  یريان خط امام پس از گروگانگيدار با دانشجوي(درد

کرد، و افالطون  یبه اعتزال پرداخت ومردم را از شرک به خدا نھ ی درغار یلھالم الشأن يلسوف عظيسقراط ف“
فرا   ی مان نبيم حکمت را از حضرت سليثاغورث حکيوف ، ات بودياللھد بزرگ يد است ازاساتيکه معروف به توح

قوماخوس و اسکندر  يس بن نيو ارسطاطال ، اخذ کرد  یرا از داود نب رگ حکمتلسوف بز يو انبذ قلس ف ، گرفت
اوه  يشما  ” ن حد که :ياو درا یاضي. واطالعات ر” بودند یاللھگرحکما وفالسفه بزرگ يزمره دن ازيذوالقرن

 ”و”  ديکنيم ی ) مسلمان بازار نفري ليصدھا مون نفر (يليصدھا ھزار م ی وسعادت اجتماع یمعنو ی ان بازندگيگو

 
  خش دين و دانش نگاه کنيد به ي - ٢
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ده  ين را جماد و پوسيارد) بزرگان ديلين ميون (چند يلين ھزار مين است که چند يمسموم ا ین قلمھايمقصود ا
ن و بزرگان و فالسفه درعالم آمده اند که ما نام و نشان  يارد) سالطيليچند ھزار مون (يليونھا ميل يم “ و  ”بدانند

د من مسلمان ھستم  يگويکه م ین صدام عفلقيا ”که حد ن ياو درا ی، واطالعات نظام”ميآنھا را فراموش کرده ا
  ن حد کهياودرا ی، واطالعات فن”د الشھدا حرکت کردند و آنھا را به تفنگ بستند ياست که با س یاز ھمانھائ

  .  ”را اعدام قرار داده است یاسالم حداقل مجازات راھزنان ھوائ”
  

داشته اند بنام پازند که آنرا سوخته اند،   یکتاب مجوسان”شتر نبود :ين بياطالعات اواز گذشته کشورخودش ازا
ا يآنکه مسلمان شوند ن فرقه واجب است تا يداشته اند زرتشت نام که اورا کشته اند، و جھاد با ا یغمبريو پ
وکفار بر اسرار مسلمانان  ، ط است که با زنان مسلمان زنا نکنندين شرا يوازجمله ا ، طيه قبول کنند با شرايجز

کطرفه  ي ز يمسلمانان باشد، وبرآن چھار پا ن یسوار ی ر از چھار پايشان غيا یسوار یزند، وچھارپاواقف نسا
ن يجھان درا ی امروز یتھاي، و اطالعات او درباره واقع”ب اوبزنندکجانيخود را بر یھردوپا یعنيسوار شوند، 

تا   ، ده شدهين ھم کشيکرمل یا کاخھاق را داده که اسالم تين توفيبه ملت ما ا  یتبارک و تعال یحاال خدا” حد که :
صر ھم  به م  یقا ھم رفته است. حتي به افر ، ده شدهين ھم کشيالت یآمريکابه  ، ده شدهيد ھم کشيسف یکاخھا

  .  ”رفته است(!)، و ملزم کرده است ھمه آنھا را که اطاعت به اسالم بکنند
  

که ھموطنان  ی ، و درباره مردمبود افته يکه درآن زاده شده و پرورش  یاودرمورد کشور ی احساس انسان
ز  يوانات نياز ح یاري بس ی زيازاحساس غر ی حتسواد بلکه يب یک روستائي یعياوبودند، نه تنھا ازاحساس طب

حامل اواز   یمايکه درھواپ یپاسخ معروف او به روزنامه نگاران ی اد آورين موارد يد دراين تربود، و شايپائ
  ی ا شدند نمونه روشنياز آن جو یدراز دور  یااللھشت به وطن پس از سس به تھران احساس او رادربازگيپار

آشکار   یبلکه بصورت دشمن ، افتيطن ادامه مطلق به و یعالقگين بياو، نه تنھا ا”تيوال“باشد. درتمام دوران 
  آن درآمد:    یران درمفھوم مليران و اصوال با ايا یو فرھنگ ی و مل یخ يت تاريبا ھو

  
ست.  ي م درست نيد بکنيران چه بايا یم و برايھست یرانيمطرح است که ماا یش مردم ماديکه پ ین حسابھائيا“

ت بروند گم  يند ملت و مليگويکه م ینھائيا ”، و :” ميشناسينمران را يبنام ا یما درخارج ازاسالم اصوال کشور
ف کنند ازاسالم  خواھند شما را منحريم ، ده انديما کش ین براياست که مستعمر یت نقشه اين مليشوند، ا

  .  ” کردنديسم ميرانيو از پان ا  ی خورند که صحبت از شئون مليم ی متعدد یتنھا از پس مانده گبرھا  ،  زيعز
خ  يه برتاريتک”:ده شد کهينه شنين زميه درھميت فقيگر کارگردانان دست اول والي، ازدنيا و بموازات
از فرنگ صادر شده بود.   یاسالم زدائ بمنظور  بود که یران قبل ازانقالب سوغاتيان درايان و ساسانيھخامنش
ھا   یغرب یاز سو یا ز توطئه ين یاز زبان عرب یراستن زبان فارسيو پ ١٣١٣درسال  یھزاره فردوس یبرگزار

شد تا  يرون آورده ميد از خاک بيتخت جمش یخرابه ھا یبا توسل به باستان شناس . اسالم بود ینابود یبرا
 یرانيازاسالم بود. ھنرمندان ا یگانه ايخ کامال بيخ  تار يکه آن تاريحالشود، درساخته  یخيملت ما تار یبرا

، نخست  ین موسوي( حس ”گفتندياز داستان کربال نم یک کلمه اي یکردند، ولير صحبت ميازآرش کمانگ
  ر).  يوز
  

که درھمان   د يمنعکس د ی ا ا توان دررسيرا م ی خ و مفاخر مليابلھانه با تار ی ن دشمنياز ا یائينمونه گو
ن حاکم  يو اول ، ن مخصوص رھبر انقالبياز مقرب یکيبقلم  ، یاسالم یکار آمدن جمھور ین سال روينخست

نامه يمنتشر شد و درآن زندگ ”تکارين و جنايکورش دروغ ”به نام ، ريدرباره کورش کب ده اويشرع برگز
چون مادرش   . برخاست یوحشره يتک يش از يسال پ  ٢۵٠٠کورش در ” ن خالصه شده بود که :يکورش چن

ضا داد.  ال را منصب قيآشنا شد و بعدھا دان یھوديتورات را آموخت و با خط و زبان   یسالگ ١٣بود در  یھودي
د که اصوال مادر کورش  يگو ی م ینيد و قزو يگردان ین واليار فلسطيد که بھمن شاه اورا به ديگوير ميخواند م

  ل بود.ياسرائ یاء بنياز انب یکي
  

که   یھود ي یبايرودارقتل عام با دخترک زيگان پرداخت ودرگيخود به غارت ھمسا  ی اه وحشبا سپکورش 
  .  و معشوقه خود قرار داد  ی اورا سوگل ید و بحکم شھوت جنسيو گردخ  به استر معروف است روبريدرتار

حساب  يباموال د وبا يت المقدس را شنيم شأن بيت عظيفيدرمتون اخبار مسطور است که کورش از والده خود ک
  آنرا مرمت نمود.   یھزار نفر استاد بنا و ھنرمند بدانجا شتافت و تمام خراب یو س
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خ نوشته يدرتوار . دورگه لقب داده اند یعنيھود وفارس است لذا اورا قاطر يش از ناگفته نماند چون نژاد کور
انه يد مکررتاز يورزيت اشتغال مچون بکارھا پس . اج مجبور شد لواط بدھد يازشدت احت یاند که کورش درجوان

که لواط ھم جزو   بوده و ازتن دادن به انواع ذلتھا یشه مبتال به انحراف اخالقينجور آدمھا ھم ياصوال ا خورد. 
حجه االسالم اضافه کرده است که   ، یخيق تارين اطالعات دق ي. و بعد ازنقل تمام ا”قه ندارنديآنھاست مضا

ان بابل يھوديندارد، و آنچه درباره او در تورات آمده است و پرداخته  یخ يبنام کورش وجود تار یاصوال کس”:
و آتش   یسراپا دروغ اوستا و زرتشت یملکت داستانھا ن ميج فحشا ء درايخواستند به قصد تروياست که م

  ” زکربال را ندارد!يران سرگذشت حماسه انگينکه ملت ايدرست کنند، مثل ا یپرست
 ................................................................................................................. ........  

  
  ی ازمغزھا ”د کهينام ینيھمه جھان متمدن را قوان یو حقوق ین قضائيقوان ، ه اعظميفق یسال ول یااللھس
ھمه بشر   یشه و برايھم یقانون اسالم را خداوند جھان برا ”که یاست، درحال ”خرد درآمدهيب یمشت یسيسفل

اسالم مانند  ی کل یقانونھا ” ح کرد که :يو تصر”دانديرا درجھان قانون نم یچ قانونينازل کرده است و بجز آن ھ
از ساز و نواز و زنا ولواط  یريات و قضا و نظام و ازدواج و طالق و حدود و قصاص و قانون جلوگيقانون مال

مستراح رفتن و  یبرا یدراسالم حت ”و”است یاللھر يتغين ثابت و الينھا قوانيھمه اف ير و تنطين تطھيانو قو
ره تا مقررات  يه و اوالد وعشيمعاشرت با ھمسا یآمده و برا  یو فرمان آسمان ین حکم خدائيچندمجامعت کردن 

  ” ن شده است.يف معيو حقوق تجارت تکل ین جزائيجنگ و صلح و قوان
  
  هللا ت ي مستراح رفتن و مجامعت کردن و ساز و نواز صادر شده اند کدامند؟ خود آ یکه برا یآسمانکام ن احيا

واجب است انسان در دارالخالء عورت خود را  ”ش مشخص کرده است:يح المسائل خويا درتوضازآنھا ر  یقسمت
که خوب و بد را   یه ھائ از بچ وانه وين از دياگر چه خواھر ومادر اوباشند، و ھمچن ، که بالغ شده انديازکسان

گر مثل خون يست دکه نجاين حرام است. درصورتيقبور مومن یدرمحل وقف و در رو  یفھمند بپوشاند. تخليم
ش از  يا اطراف مخرج بيده باشد، يط رسيازخارج به مخرج غا ی ا نجاستيامده باشد يرون نيط بيھمراه با غا

شود آنرا با  ينصورت مير ايط را با آب شست، درغيد مخرج غايدرآنصورت با ، مقدار معمول آلوده شده باشد
  یز نشستن روبرويمکروه است، و ن یموقع تخلد و ماه دريخورش یا سنگ پاک کرد. نشستن روبرويپارچه 

 یوه اشکاليم یر درخت بياما زدھد کراھت دارد، يوه م يکه م یر درختيابان و کوچه و زيباد و دروسط جاده و خ
ندارد. مستحب   یند منعياگر ذکر خدا را بگو ی ول ،ی ز خوردن و حرف زدن درمورد تخل يه است چندارد، و مکرو

  .  راست را یرون آمدن اول پايچپ را بگذارند ودرموقع ب یاول پا ، ین به مکان تخلاست که درموقع وارد شد
  ” . و درآنچه به”دندازنيچپ ب یبدن را برپا ینيسررا بپوشانند وسنگ ی ن مستحب است که درحال تخليھمچن

در   ما توسط خداوند صادرشده استيرا که مستق ی ازاحکام یھمچنان قسمت ، شود يمربوط م”مجامعت کردن 
شتر  يا بياگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه ” افت:يتوان يم هللات يآ یشرع ارس ، ح المسائليتوض

  یچه من ، ، چه بالغ باشد و چه نابالغچه درپس  ش باشد ويچه درپ ، داخل شود، چه درزن باشد و چه درمرد 
ا  ير شک کند که بمقدار ختنه گاه داخل شده اگ یشود، وليبرھردوطرف غسل واجب م ، ديايد و چه نيايرون بيب

باطل ده باشند اگر کمتر از ختنه گاه را ھم داخل کند(!) روزه اش ي که آلتش را بر ی شود. کسينه غسل واجب نم
  یخود حرکت کند ول ی از جا یح است واگر منيروزه اش صح ، ا نهيکه دخول شده ک کند اگر ش یشود، وليم
شود. اگر مرد با زن  يغسل براوواجب نم ، ا نهي رون آمده يازاوب ی کند که منا انسان شک يد، يايرون نيب

است که  اط واجب آن يد احتيال خود اوست ( ! ) جماع نماينکه عيض باشد به گمان ايکه درحال ح ی نامحرم
و   ، ديايرون نيھم ب یض است بمقدار ختنه گاه را داخل نکند اگر چه من يکه درحال ح ید درزنيه بدھد. باکفار
ض  يکه درحال ح  یاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را ھم داخل نکند. دخول کردن درمقعد زنياحت

و مرد   ، م شوديض زن به سه قسمت تقسيح ی وزھاکفاره ندارد. اگر شماره ر یده دارد، وليز کراھت شدياست ن
و   ، نخود ٩و اگر درقسمت دوم جماع کند  ، نخود طال کفاره بدھد  ١٨ديدرقسمت اول آن با زن خود جماع کند با

  ”یجامع عباس”. در”دردبر(پشت) او کفاره ندارد ی ط  ی م بدھد. ولينخود و ن ۴اگر درقسمت سوم جماع کند 
  یب یو جا  یا مجامعت درکشتي ، یده شده است که برھنه مجامعت کردن با زن فزو ز اين مقررات نيمعروف ا
و شب اول ھر ماه   ، طلوع آفتاب و وقت ظھر بجز روز پنجشنبه ی وقت زردوه دار و در ير درخت مي سقف و ز

  ، لهان زلز يا درجرياه وزرد بوزد يسرخ و س  یا بادھايا آفتاب گرفته باشد يکه ماه  یو دروقت ، مگر رمضان
  مکروه است.  
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ش يدرب ، ا درجھان حاضر م . است ی دانش بشر  ین رشته ھا يشرفته ترياز پ یکيدرجھان امروز  یدانش پزشک
بھداشت وابسته به سازمان ملل متحد   ین الملليعضو سازمان ب یکصد و ھشتاد کشور جھان که ھمگياز 

ون پزشک و جراح يليش از پانزده ميبا ب یو خصوص یک عمومينيمارستان و کلي صد ھزار بيھستند، درحدود س
ا عمل ي  ین نفر تحت درمان پزشکويليکصد ميو پرستار مشغول کارند. روزانه بطور متوسط  یو پرسنل پزشک 

شود.  ي ار مجھز انجام ميمجھز و گاه بس ی فن ین ھا با استفاده ازدستگاھھايبا ھمه ايرند وتقريگي قرار م ی جراخ
ب ده  يکنند و قر يت ميفعال یو داروئ ی و جراح یپزشک ی درھمه رشته ھا پزوھشگر بطور منظم ر ششصد ھزا
با يشوند. تقريمنتشر م یمختلف جھان درارتباط با مسائل بھداشت ی درکشورھا  یا عمومي یه تخصصيھزار نشر

  یبھداشت ی شرفته جھان به گزارشھايپ ی کشورھا یونيزيو تلو ی وئيراد ی ازبرنامه ھا یشه بخش مھميھم
  د. اختصاص دار

  
 جھان  یو پزشک یبھداشت ین ساختار سراسريکه ا ینيک ازقوانيچيھ ، هيت فقيدگاه مکتب واليازد ، نھمهيبا ا
 ینيک از قوانيچيھستند که با ھ ”یسيسفل ”ینيرا ھمه آنھا قوانيستند، زين قابل قبول نيگردند قوانيرا م یکنون

ن ين قوانيازا یق نمکنند. وگوشه ايرده است تطبھمه بشر نازل ک  ی ر براير ناپذييکه خداوند بطور ثابت و تغ
ش يخو”ح المسائليتوض”ه دريفق ی ، خود ولو بھداشت ارتباط دارد یرا، درآنجا که به پزشک یاللھل ياص

  مشخص کرده است: 
  

د دست به بدن او بزند، واگر با  يمعالجه زن نامحرم بتواند تنھا با نگاه کردن او معالجه کند نبا ی ب براياگر طب
ناچار شود که به عورت او  یمعالجه کس یب برايد اورا نگاه کند. و اگر طبيزدن بتواند معالجه کند نبا دست

بخواھد   ینه را درمقابل عورت او گذاشته و درآن نگاه کند و به خود عورت نگاه نکند. واگر زنيد آئينگاه کند با
در دست کندکه دست او به  ی زيد چيايب بکشد ا عورت اورا آيه کند ير ازشوھر خود را تنقيا مرد غي یگريزن د

ا عورت  يه ير از زن خودراتنقيغ یا زنيگر يبخواھد مرد د ین است که اگر مرديعورت آن مرد نرسد. و ھمچن
رون آمدن آلوده نجاست  يکه بعد از بي داخل بدن شود و به نجاست برسد، درصورت یزياگر چ . اورا آب بکشد

رون آمدن به نجاست آلوده نباشد  يبعد ازب یوارد شود ول یبا آب آن درمقعد کس ا نباشد پاک است. پس اگر ام
که به   ی رير شين نجاست درآن نباشد اگر آنرا زيکه ع ی ز نجسير شود. و چيتطھست که يست والزم نينجس ن

ه  شسته شدکه درآن  یآب ین نجاست درآن باشد وليشود، واگر درعيند پاک ميکدفعه بشويآب کر متصل باشد 
آب   د ازيا مزه نجاست گرفته باشد بايا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است، اما اگر آن آب بو يرنگ 

است که   ی ا مزه نجاست نداشته باشد. آب کر مقدار آبيا رنگ يشود بو يکه ازآن جدا م ی زد تا آبير درآن بريش
ن صورت  يزد آن ظرف را پرکند. درايد برم باشيک سه وجب ونيآن ھر  یو پھنا و گود ی که دراز ی اگر درظرف
شود واگر يرد نجس ميمزه نجاست را بگا يمانند بول و خون به آب کر برسد چنانچه آن آب رنگ  یاگر نجس

که به اندازه کرباشد، اگر انسان شک کند که ازکر کمتر شده   یشود. وآبير نکند نجس نمييآن تغ یرنگ و بو
شود. و کر  يھم به آن برسد نجس نم ی کند واگر نجاستينجاست را پاک م یعنيحکم آب کر را دارد  ، ا نهياست 

  “ ”دوم آنکه دومرد عادل شھادت دھند. ، ن کنديقيشود: اول آنکه خود انسان يازدوراه ثابت م یک يبودن آب به 
ر  يکه گوشت آن از خوردن ش یط گوسفنديو بول وغا ، که انسان با آن لواط کرده باشد یوانيط حيبول و غا

گر که  يوانات ديعرق ح ی ول ، نجاستخوار نجس استن عرق شتر يو ھمچن ، خوک محکم شده باشد نجس است
ند آب است  يکنند و آنھا را مطھرات گويکه نجاست را پاک م یزھائيست. وازجمله چياستخوار شوند نجس ننج

  .   ”و اسالم  ،  ن نجاستيو برطرف شدن ع
  
نجھت ھر  يوبد ، ديجويرا م یتازه تر یموثرتر و راه ھا یداروھا تهوسيپ یجھان پزشک ، درمان دردھا یبرا

  یھا قبال داروھا یمارياز ب یاريبس یبرا ی شوند، وليبازارھا عرضه م به یکاملتر ی داروئ یروز فرآورده ھا
ت  يقدر مکتب والين شده اند که وصف آنھا از زبان ائمه اطھار توسط محدثان عالييتع ی مشخص از منبع آسمان

  ده است:  ي ه به ما رسيفق
  
د  يرسي ه السالم ھم مي لع ی سيا به حضرت عيدند : آي شان پرسيازحضرت امام جعفر صادق منقول است که ازا“

ن مواقع يو درا ، شدي به او غالبا درد مقعد عارض م ، یرسد؟ فرمود که بلير فرزندان آدم ميکه به سا یدردھائ
گفت که  يو م ، اورديش بير کند و برايگر خميکدين را با وتيگفت که عسل و شاھدانه و روغن زيبه مادرش م

ث است که مفضل يز درحد يآن کراھت دارد. ون یکه اما از بدمزگ طلب کرده است  یغمبريرا به علم پن معجون يا
 یفرمود که بول شتر بخور تا ساکن شود. وفرمود که برا ، نفس یت کرد از تنگيبه خدمت آن حضرت شکا
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ز منقول است که  يون . را به روغن بنفشه آلوده کنند و دروقت خواب درمقعد گذارند  یا معالجه زکام پنبه
فرمود که من خودم ھم   ، کشميار آمدن بول آزار ميت کرد که از بسيه السالم شکايت علبه آن حضر یشخص
ر چشم و تب و درد سر و آزا یکه برا یست که درآخر شب شاھدانه بخوريرا دارم چاره آن ن ین گرفتاريھم

  ” د است.يز مفيدرد شکم ن
  
  ی ار شد، حقتعاليل بسياسرائ یان بنيدرم ی سيو ازحضرت امام محمد باقر منقول است که فرمود چون مرض پ“

  یشان بگو گوشت گاو را با چغندر بخورند. وازحضرت امام موسيفرمود که به ا یه السالم وحيعل یبه موس
منقول است که   ینق ی ر است، و ازحضرت امام عليعالج بواس ر تر و خشکيت است که خوردن انجيکاظم روا

رون آمده است که مشرف  يفه بيبربدن خل ی شان فرستاد که زخميفه متوکل کس بنزد ا ير خليفتح بن خاقان وز
  .  ن گوسفند را مخلوط با گالب برآن زخم بگذارنديحضرت فرمود که سرگد کرد؟ يبرھالک است و چه چاره با

  ” ه شد.زخم گشود  ن کردند ويپس چن
  

را ھمه  يز ، ستين یلبا اساس غ یھائيماريدرمان ب ی برا یدنيا مالي یخوردن یاز به داروھاين یدرموارد متعدد حت
ن موارد اززبان ائمه اطھار باخود  يازا ی توان کرد. برخيخاص عالج م یه ايھا را با خواندن ادعيمارين بيا
  ده اند: خص شه مش يت فقين آثار مکتب واليامبر درمعتبرتريپ

  
  ،  رد از درد مقعدت کيبه آن حضرت شکا یت است که شخصيه السالم روايث معتبر ازامام محمد باقرعليدرحد“

ن کردم دردم برطرف  يگفت چن ی... راو. ات را بخوانين آيدست برمقعد گذار و ا یفرمود چون ازنماز فارغ شو
ن  يھرکس پس از نماز صبح ومغرب ھفت بار اه ت دارد کيه السالم رواير از حضرت صادق عليبص یواب . شد

ه يالحسن عل یرا از اودور کند. واز حضرت اب یوانگيو د یسيبد بو و پ یدعا را بخواند خداوند عزوجل بادھا
احد   هللالسالم نقل شده است که فرمود ھر کس که ھر شب سوره قل اعوذ برب الفلق را سه بار وسوره قل ھو

و فساد معده   یو مرض تشتنگ یو جن زدگ یوانگيعزوجل ھرگونه د ی خدا ه بار بخواندا الاقل پنجايرا صد بار 
ت شده است که  يروا هللاه و يعل هللا یواز حضرت رسول صل . یر ياو بگرداند تا زمان پ و جوشش خون را از 

کند. و از  وفلج را از او دفع یسيخوره و پ ید حقتعاليھرکس که درروز ده مرتبه الحول والقوه اال با بگو
کند يرموسته قراقيت کرد که شکم من پيشکا یت است که شخصيه السالم روايبن جعفر عل ی سحضرت مو
ن دعا را  يازنماز شب ا ی شنوند، آن حضرت فرمود ھرگاه فارغ شديد ميآ ی رون ميراکه ازآن ب یومردم صدائ

  ” که قرقره شکمت خاموش شود. یبدرست  ، بخوان
  

و  یھزاران مرکز تخصص . ه داده شده استيبه تغذ یمھم یدرجھان امروز جا ، یدرارتباط با مسائل بھداشت
منظما اطالعات الزم را در   یدولت ی ه ھايا اطالعي ی گروھ ی ا دررسانه ھايژه يات وينشرازراه  ، یشگاھيآزما

ه  ينشر گذارند و ھزاران کتاب ويم یدردسترس عموم  یغذائ یمصنوع یا فرآورده ھاي یعيطب یباره مواد غذائ
و درجه   ینيماش یا فرآورده ھاي یا گوشتي ی اھيگ ی ھا یا مضار خوراکيرا بطور منظم با خواص  یافکار عموم

ھا و ي بررس ین اطالعات طبعا برمبنايو ھمه ا ، کنندير مشخصات آنھا آشنا مين و ساين و پروتئيتاميو و یکالر
غالبا با   ”یاللھر يتغين ثابت و اليقوان ” ،زين وردن ميدرا ی شود. وليم ميتنظ یق علميش دقيکم و ب ی شھايآزما
 هللات ي خود آ یاجتھاد اباز دررس ، را ین آسمانين قوانيازا یگوشه ا . ق نمکننديتطب ینيقات زمين تحقيا

وانات حرام  يوفرج و بچه دان و حدقه چشم و ذات االشاجع ح یخوردن فضله و آلت نر”افت :يتوان يم ینيخم
ندارد.   یازآن با حالل مخلوط شود خوردن آن اشکال یاگر مقدار یول  ، و آب دماغ نين سرگياست، ھمچن

ده باشند حرام است. اگر با  اگر با آنھا لواط کر یمکروه  ول یط عادياسب و قاطر و االغ درشراخوردن گوشت 
ر  يآنکه تاخ ید بيز بايشود وخودشان را نين آنھا نجس ميکرده باشند بول وسرگ ی کيگاو و گوسفند و شتر نزد

  شان بدھد.  که با آنھا لواط کرده پولشان را به صاحب یو کس  ،  فتد بکشند وبعد بسوزاننديب
  
چنانچه دردست مسلمان باشد حالل است،   ، ا مرده يست آنرا زنده ازآب گرفته اند يکه معلوم ن یمرده ا یماھ

که زنده است  يک قسمت آن درحاليد و رون آب دوقسمت کننيرا ب ی اگر ماھ  . واگر دردست کافر باشد حرام است
رند بعد ازجان دادن  ياگر ملخ را زنده بگ . ردندا ی رون آب مانده مانعيکه ب ی خوردن قسمت ، فتديدرآب ب

  ، ”ستيدردست کافر باشد حالل ن  یاگر ملخ مرده ا ی ول ، خوردنش حالل است
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ه يز برپايرا که مذاھب قبل از ھرچيد، زدارن یر آسمانيتغين اليدرقوان یممتاز یبنوبه خود جا  یمسائل قضائ
را که حسن  يداده شده است، ز یبه امور قضائ یر مھماياد شده اند. البته درجھان امروزمقام بسيعدالت بن

 ین جھت بموازات مسائل بھداشتيعدالت است. بھم یز درگرو اجراي ش از ھرچيب  یروزمره بشر ی ان زندگيجر
  ی که دستگاھھا بشمار آمده اند،  ی کان نظام گرداننده جامعه بشرار از  ی کيز ين ی مسائل قضائ ، یو پزشک
ه  يو چند ھزار نشر ی قضائ یون حرفه ايتو و فدراسيه و انستيو صدھا اتحاد  جھان  ی ه کشورھايکل یقضائ
ن مراکز  يا ”یسيسفل”نيقوان ، زين مورد ن يدرا ی انگر آنند. ولي ا نمايمختلف دن ی کشورھا یخصوص  یرسم
ن  يمز ی دررو یجه عدالت واقعيکنند و در نتيق نمي تطب یر آسمانير ناپذييا مقررات ثابت و تغت بچوقيبا ھيتقر

ابد، ھمچنان يق يآن تحق یند تا عدالت بمفھوم آسمانيد واقعا باجرا درآيکه با یازمقررات یگوشه ا . شودياجرا نم
  : افتيتوان يم ”هيت فقيوال“ درمکتب،

   
  ی ه مرديک خصياگرا يد، يآط ازاو بدر يشه غايسبب شود که ھم را بشکند و ی استخوان کون آدم ی ... واگر کس“
  ، فتديا پشت اورا چنان بشکند که از جماع کردن بيرا ببرد،  یکطرف مقعد کسيا ي ، را ی زنک طرف فرج يرا،

ک يه چپ اويدن خصيدوثلث خونبھا دارد وبر یه راست کسيدن خصيرد. وبريگينھا خونبھا تعلق ميبرھمه ا
زند،  يفرج او بر  روني درب یرخصت زن آزاد و دائم یرا ب یکه مني طال الزم است درصورت ودادن ده مثقال . لثث

  ،  ن عظام اختالف نظر استين مجتھديولد الزنا ب یست. ودرمورد خونبھاين یا متعه باشد منعيز ياما اگر زن کن
ولد الزنا   یبرآنند که خونبھا یاست، بعض ی رن عظام اختالف نظين مجتھديولد الزنا ب یبرآنند که خونبھا یبعض

زن جھود چھار صد درھم   یو خونبھا یود ھشتصد درھم شرعمرد جھ یو خونبھا ، جودان است یمثل خونبھا
ک مرد جوان را به عوض  يست (!) ودرقصاص ذکر يکه خود را کشته باشد کفاره واجب ن یاست. برکس یشرع
... و  . ديک ذکر ختنه نشده بريتوان به عوض يز عنداللزوم ميه شده را ند، ذکر ختنيتوان برير مي ک مرد پيذکر 

ذکر   یو اگر کس  . د خنبھا بدھديد بايرون آيب یدرموقع جماع به دشوار یشخص یکند که من یکار  یھرگاه کس
ن  خواه آ ، را ببرد یا ھردوطرف فرج زني ، را قطع کند ی ه کسيا خصيا از حشفه ببرد، يخ يگر را ازبيد یکس

دخول کند که موضع را چنان  یزن ی ز اگر کسيون ، ا کوچکيا نباشد و خواه فرج اوبزرگ باشد ير باشد زن بک
و   ، یخواه شوھرش باشد وخواه اجنب ، کند یکيض اورا بدراند و ھردوراه را يا مخرج بول و ح يط يبول و غا

ط يموضع بول و غا یشود، ول اگر مرد يب مه واجينھا ديبرھمه ا ، ا ھنوز بالغ نشده باشد يخواه زن بالغ باشد 
  .  ”ستيه براوواجب نيده باشد ديزن بالغه خودش را دران

  
 یب شورايوضع شد و به تصو یاسالم یش توسط مجلس شورايکه چند سال پ یاسالم یقانون قصاص جمھور

  ده است:  ل کريتکم ،  که احتماال مبھم بوده یدرآن موارد ، را ین آسمانين قوانيد، ايز رسينگھبان ن
  
رد رجم کردن است،  ير صورت گوزن پد ا مادر وخواھروعمه و خ یعني ی که با محارم نسب ی حد زنا درموارد“
ا آلت درفرج  ينکه به شبھه برآنان دخول کرده باشند يمگر ا ، ن فرو کردن و سنگسار کردنيتا کمر درزم یعني

که با او زنا   یکند اگر زنينم یو فرق  . ب نشده باشدي ا دبر) بطور کامل غايا درپس او (قبل يش يدرپ یعنيزن 
آن   ی ا دوتايک يباشد که فقط با اصابت  ی د درحديسنگ دررجم نبا یرگا مرده باشد. بز يکرده باشند زنده 

اورا زود نکشد. واگر زنند کوچک باشد تا آنکه يکه م ید که درسنگسار سنگھائيشخص مجرم کشته شود، وبا
ده  ين مرد را بپوشاند و زن را پوشيد عورتيانه ) واجب باشد، باي لد (سنگسار و تازھم رجم و ھم ج  یبرشخص
 یدارد ول یکه ھمسر دائم یمرد با زن یانه بر فرج او نزنند. زنايتاز یانه بزنند وليد که سخت تازيو با ، بزنند

  یھمجنس باز یه زنھرگا  . ستيندارد موجب رجم ن ی ا حبس و مانند آن به ھمسر خود دسترسيدراثر مسافرت 
و ھر گاه دوزن   ، رسدي چھارم به قتل م درمرتبه یول  ، خورد يانه ميھر بار مساحقه تا سه باز صد تاز یکند برا

د يبگو یبه شخص ی ھرگاه کس  .  خورند يانه ميتاز ،  ولو مساحقه نکنند ، ک پوشش بخوابندير يبدون ضرورت ز
اگر آن مرد   ی شود، ولياو نسبت داده محکوم به حد قذف مکه زنا به  یا خواھر قحبه نسبت به کس يزن قحبه 

شھوت ببوسد   ی را از رو یگريد یشود. ھرگاه کسي ر وارد نميشد حد و تعذا زن قحبه بايواقعا خواھر قحبه 
ه قسمت جدا شده را به  يعل یرا قطع کند و مجن یاز گوش کس  یمقدار  ین ھرگاه شخصيشود، ھمچنير ميتعز

ه قبل از قصاص دندان درآورد در  يعل یمجن یرا بشکند ول یھرگاه دندان کس  ی ول . وند دھديگوش خود پ
د تفاوت  يوب باشد مجرم بايد معيز شود، و اگر دندان جديد تعزيدان تازه اوسالم باشد مجرم فقط باکه دنيصورت

   ”ز بپردازد. يوب را نين دندان سالم و معيمت بيق
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مو صورت  يا اسکيجرم در جامعه مسلمانان فنالند المثل  یاگر ف یحت ، ه درھر حال شتر استيواحد پرداخت د 
  ی قصاص که درمجلس شورا یماده ا ١٠براساس قانون  . م بدون شتر مفھوم نداردرا که اسالي گرفته باشد، ز

ا  يوب کردن چشم يه معيشتر و د ١٠٠که گردنش کج شود يبطر یه شکستن گردن کس يد ، ب شدهيتصو یاسالم
شتر  ١٠ه قطع انگشتان او يشتر و د ٣٣د يوارد آ ی که به شکم کس ی ه زخميشتر و د ۵٠ک پا يک دست وي

    . است
  

    یرا برفتوا ی شتريحات بيافزودن توض ی شرع اسالم ی رتبه دادگاھھايمسئوالن عال ، درمورد مجازات سنگسار
مه اسالم است، و  ق سنگسار الزيقتل از طر”دانسته اند: یله او ضرورير الوسي تحر ادررس ”ینيامام خم “
د عمل سنگسار  يو ناچار با ، نھا بشوديمثال اا اعدام با گلوله و اير يل به قتل با شمشيست که رجم تبديز نيجا

ن از  ي زم ی گردد، چنانکه مکرر دراخبار آمده است که اقامه رجم دررو یاللھرد تا منشاء نزول برکات يانجام گ
شود، خواه  يدرمورد او اجرا م یاللھد سنگسار شود حد يکه با ینزول چھل شبانروز باران پر برکت تراست. کس

ازنظر  م تا يندارد که صبر کن یچ لزومين است که او کشته شود، و ھيچرا که منظور ا ، ا سالميض باشد و يمر
د يله خود مخصوصا تأکيرالوسيتحر ا دررس  یمدظله العال ینين مورد حضرت امام خميابد دراي ی بھبود یمزاج

  مرکز)  یانقالب اسالم یحاکم شرع دادگاھھا ، یالنيگ  ی( محمد” . اند فرموده 
  

  اضافه داده اند:   یحاتيتوض یعدالت اسالم یه درباره نحوه اجرايت فقيگر واليد یقضائ گانيبلند پا
  
د يباشد با یم حکومت ما اسالمياگر بخواھ . یست که ھمه مردم آن بروند به دادگستريا نيدردن یچ حکومتيھ“

انقالب  یو داد سرا ما دادگاھھا یاسالم  یم که درآنھا بشود مجرم را فورا کشت. درجمھوريداشته باش یکممحا
  مرکز).  یدادستان کل دادگاھھا  یوسف صانعي( ”دھندين کار را انجام ميا

  
نکه معطل يا ی بجا ، مير کرديابان دستگينھا را درکوچه و خيکه ايوقت . ستيل الزم نينھمه طول و تفضيا“
ابان محاکمه شان  يخ یت المال را مصرف کنند، ھمان تويم که چند ماه درزندان بخورند و بخوابند و بيشوب
اصال پاسدار   . ميکنير بارانشان م يت ینقدر که دونفر پاسدار بضرر آنھا شھادت بدھند بدون معطل يم و ھميکنيم
  کشور).  یوان عاليس ديرئ  یلياردب ی( موسو ” . ن کار استيھم یبرا
  
نکه يا یعنيست. يز نياج یاو فرصت یجزا یت مجرم برايص ھويبعد از تشخ . یانقالب اسالم یرکار دادگاھھاد“

  جان). يآذربا یس دادگاه انقالب اسالم يرئ  ، ی( نجف آباد ”ر ندارديانقالب تأخ  یحکم خدا در دادگاھھا یاجرا
  
را درصورت   ین کسيھد که چندي شود و اسالم اجازه ميبالغ شمرده م ا ک دختر نه سيازنظر اسالم “

دادستان انقالب  یالجورد هللا( اسد”ميم وگلوله بزنيگذاروار بيدرتظاھرات ضد انقالب ھمانجا کنار د یريدستگ
  .  تھران)

کسال است در بازداشت ھستند و ھنوز اسم ي یم که حدود شش ھفت ماه حتيرا درزندان دار ینجا کسانيمادرا“
نھا يداده اند که ا ید ؟ امام فتوينھا نزنيد چند تا ضربه شالق ھم به ايگوئيم  . نديگويخودشان را ھم به ما نم

ا  يدن یکجا  . نھا درزندان بماننديست بفرض پانصد نفر ازايضامن مردنشان ن یر جان ھم بدھند کسي ر تعزياگرز
  کشور).  یوان عاليس ديرئ ، یلياردب ی( موسو”شود ؟يخراب م

  
  ی از اعدام شدگان اشتباه شده و آنھا بجا یت بعضيص ھويادند که درتشخبه دادگاه شرع اطالع د یاشخاص“

د محسوب خواھند  يا شھينھا درآن دنيندارد، درعوض ا یگرفته شده اند. به آنھا گفته شد اشکال یگريدکسان 
  مرکز).   ی دادستان کل دادگاھھا یوسف صانعي(”. شد
  
انقالب به بعد آن اندازه که   یروزيرا از پيز ، رده اندک یفه خود کوتاھيدرانجام وظ یانقالب اسالم یدادگاھھا“
حاکم   ، یالني( محمد گ”ميخواھياز امام و از مردم معذرت م ین مسامحه کاريه اند. ما از بابت اد اعدام نکرديبا

  مرکز).   یانقالب اسالم یشرع دادگاھھا 
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ه قم درباره آنھا يھا درخوزه علم هللات ين آياز خود ھم یکيھستند که  ینھا ھمان دادگاھھائيا ، ن وجوديبا ا
امام  ، یرازي( مکارم ش” برند.يکشند گوسفند ھم سر نميانقالب آدم م ی گاھھاکه درداد ین آسانيبه ا“گفت :  

  جمعه قم).  
 ............................................................................................... ..............................  

  
که  ادعا کرد  ینيخم هللا)، روح ١٣۵٧بھمن  ١٢ ، بھشت زھراتھران ( خود دربازگشت به یسخنرانن يدرنخست
درآورده است، و برعھده   یرانه ايران را بصورت ويخراب کرده  وا ی اقتصاد مملکت را بکل یستيفاش یحکومت

 ینعلين باره حسيکند. درا یز يه ريدرمملکت پا ی راساس اسالمراب ی است که اقتصاد سالم ی دولت اسالم
نده و  يآ  یاداره امور اقتصاد یبرا ”ران رھنمود داد که يا ی س کل بانک مرکزيامام، به رئ”عھديول”،یمنتظر

حضرت امام   یفقھ ان امور به رسين ايد مسئولي با ، ی ن بانکھا و مردم با معامالت شرعيآشنا کردن مأمور
ال نکنند که  يکنند و مثال خرا خوب درک  اط مضاربه و مضارعه وجعيجعه کنند تا حدود و شرامرا ینيخم
  ” ست.ين ربا و مضارعه نيب یفرق
  
ت خود صادرکرد ودرآن اقتصاد ين سال واليکه درسوم یمعروف یر از حکم اقتصاد يبغ ینين حضرت امام خميا

نوشته بود   ی درباره مسائل اقتصاد اسالم یزبان عرب د خود درنجف سه اثر به يرا خاص االغ دانست درمدت تبع
نام دارند، و خالصه مطالب ھرسه آنھا   ”عيکتاب الب ” و ”المسائل المستحدثه ” و ”ب المحرمهالمکاس“که 

ن ھر سه کتاب و  يوجه مشترک ا . نقل شده است  –است  یز به زبان عربيکه آن ن -له اوير الوسيتحر ادررس
 یند با عصر صدر اسالم عوضکيم ی را که درآن زندگ یفراوان عصر ینيکه امام با واقع ب ن استياحکام آنھا ا
  دانسته است:   ی را قرن دوم ھجر   یحيستم مسي گرفته وقرن ب

  
ان يھودي یات برنفوس واراضيمال یعنيه يا جزيق خمس وزکوه يد منحصرا ازطريبا یاسالم یاتھايمال“

رده  فتح ک یکه دولت اسالم یکشورھائ ین خراج از اراضي، وھمچنبرند يھا که درپناه اسالم بسر م یحيومس
ازھر راه که   ، یگري ات ديکه مرده اند و وارث نداشته اند وصول شوند. وصول ھر مال یراث آنھائي است، و م

ست بلکه  يکشور الزم ن یخالف شرع است و نه تنھا برا ی ات گمرکيازجمله وصول مال . باشد خالف شرع است
  ” د لغو شود.ير دارد و باھم ضر یليخ
  
ره ھا جزو  ياھا و شھرھا وجزين دريھمچن ، درختان و سنگھا، مال امام استاھان و يارتفاعات کوھھا و گ“

ز يمت و کنير گرانقي و لباس گرانبھا و شمش یانفال است و تماما مال امام است. غنائم برجسته مانند اسب عال
  رد و وارث نداشته باشد مال امام است. يه بمک  ی ن ارث ھرکسيخوبرو مال امام است و ھمچن

  
اگر   ، و نقره ومس و آھن وسرب و نفت و گوگرد و ذغال سنگ ونمک و گل سرشورو گل سرخمعادن طال 

شوند،  ي ات خمس ميسکه دار، برسد مشمول مال  ی مثقال طال ١۵نار، معادل يد  ٢٠منافع حاصله ازآنھا به 
 یر اسالمر آثاير و چه درزيبا یچه دراراض ، ن اسالميو چه درزم کفار ی چه درشھرھا ، ن است مال گنجيھمچن

  دا شود. يپ ی آنچه در شکم ماھدا شود.يپ
  
کنند ازنظرع شرع باطل  يد آن منع ميگران را از تقليرسانند و ديمخترع آن به ثبت م یع را براينکه صنايا

  ”ن بماند. يآن مع ی د تا نرخ ثابت برارا به ثبت برسان یمسلمانان است حق دارد صنعت یاست، فقط امام که وال
  
ک  ي یبودن آنھا مشکالت اقتصاد یت آنھا و باھمه اسالميامام، با ھمه اھم یرھنمودھا نيکه درعمل ايوقت

ز کمک  يگر نيد یجانب ی را حل نکرد، دست اندرکاران بفکر آن افتادند که از تخصص ھا یستميقرن ب  یجمھور
مراجعه به  ک اقتصاد سالم و شکوفا يجاد يتنھا راه حل ا” شد که: گفته یاسالم ی درمجلس شورا . رنديبگ
  ینمازجمعه آقا یو خطبه ھا ینيمشک هللا ت يوحضرت آ یمنتظر ی العظم هللات ي ات حضرت آيقات و نظر يتحق

  یوروزنامه ارگان حزب جمھور ، )١٣۶٢خرداد   ٧جلسه  ، یاسالم ی( مجلس شورا ”است  ی رفسنجان
  نوشت:  یاسالم

  
ن ھفته منتشر شد ه آثار  يکه درا ی انرفسانج یھاشم ی ن آقايحجه االسالم والمسلم یت اقتصاداسيکتاب س“

ت و کارل مارکس  يچون آدام اسم یمخبط  ی له مغزھايرا که بوس یاقتصاددانان استکبار شرق و غرب و الطائالت
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ن کتاب نه يا یھنمودھاق ريدق یمستضعفان عالم گشوده اشت. اجرا ید برروياثر کرده و آفاق جد یافته بينشر 
ا از ورطه  ينجات دن یبلکه راه را برا ، دھديقرار م ی ح رشد اقتصادير صحيرا در مس یاسالم یتنھا جمھور
  . ”دينمايز روشن ميحاصله از استکبار ن یبحران اقتصاد

ل  ران جزچھيا یاسالم ی جمھور یبرا یاقتصاد ین رھنمودھا ين بودکه اگر ايآنچه درعمل نشان داده شده ا
وام دھنده بود) وسقوط   یش ازانقالب خودش کشوري پ یااللھران سيکه ا یطي( درشرا ی ارد دالر وام خارجيليم

گرفته نشود   ینکه اگر وام داخليا یدالر و اعالم اضطرار ١,  ٢٠٠دالر به  ٢,  ۶٠٠درآمد سرانه ساالنه از 
  یاورد، درعوض برايببار ن یود حاصلببعد مقدور نخواھد ب ١٣٧٧از آبان ماه سال  یدولت یپرداخت حقوقھا 

خته  ياز آنرا جسته گر یداشت که نمونه ھائ یت بخشيار رضايج بسيحجه االسالم ھا نتا ھا و هللات يخود آ
ک که  يپلماتيار معتبرلوموند ديافت، مثال درماھنامه بسيتوان يم  ی ن الملليمطبوعات مھم ب ی ھايدرافشاگر

مخصوص   یسابھاران به حيارد دالر ازايليم ١٠ل آمده، تاکنون حدود بعم آمريکاکه در یھائيبراساس بررس”:
 یاست که در بانکھا یر از مبالغين رقم غيافته است، والبته ايانتقال  یئآمريکا یسرشناس به بانکھا یمالھا
 ”گلياشپ  ”یا گزارش ھفته نامه آلماني، ”خته شده استيآنھا ر یبه حسابھا یاروپائ ی گر کشورھايس و ديسو
درھولتس بروکه بانک   ی بھشت هللات ي ن مارک به حساب آويليز شصت ميصادره، ازوار ید شماره چکھاي ه با قک

ارد دالر سھام حجه  يلينگتن پست درباره دو ميا گزارش واشيچه بانک فرانکفورت خبر داد، يھامبورگ و دو 
م درباره  يلم پست اورشلا گزارش جروزاي ، ین الملليصد شرکت مختلف بيش از سيدرب یاالسالم رفسنجان

ا سپاه پاسداران  يون ارشد يازجانب روحانرا  یرانيا ی خيو تار یھنر  ینه ھايم گنجکه بطور منظ یماھائيھواپ
ران را  يل انتقال داده و درحال حاضر غرفه ايال عال به اسرائ یماھايه و از آنجا با ھواپيران به ترکيران ازايا

اد  يبن یارد تومانيليم ١٢٣ ی دزد یماجرا . ن موزه کرده اندين غرفه ايرت یم غنياورشل یدرموزه باستانشناس
ک نمونه يار برآن سرپوش گذاشته شد بنوبه خود تنھا يبس یز که پس از سر وصدايران نيمستضعفان درخود ا

 ”ن رھنمود ھا درداخليا و باھماللھن سياست که درھم یبا ارقام نجوم یکصد مورد سوء استفاده ھائيش ازيازب
خردان،  يب یا”انگذار آن نوشته بود:يکه بن یحکومت صورت گرفته است، ”نيزم  یرو یاللھن حکومت ياول

  ، ھايغارتگر ، ھايدزد  شود. فسادھا،يس ميتأس ین است وآن بادست پاک روحانيزم ین بھشت رويمملکت د
  . ”ت سر و کار ندارندين کشور است که با روحانيھمه کار آن دسته ازافراد ا

 ..................... ................................................................................................  
  

  یوسوء قصدھا و کشتارھا یدرگرما گرم جنگ خارج  ، هيت فقيوال ی جمھور  یبرقرار یااللھن سيدرھمان نخست
حجه االسالم  ین الملليرصحنه بران د يروزافزون ا ی اسيس یو انزوا یده اقتصادو مشکالت گستر یر داخليگيپ

 یه انجمنھايندگان اتحاديدار با نمايدرد  یاسالم یس وقت مجلس شورا يرئ یرفسانجان ین ھاشميو المسلم
  :  بشارت داد که یاسالم

  
ن کشور  يا یه ارگانھايوکل  ،خته شده استيران ريدرا یک جامعه اسالمي یو اجتماع یاسيس یه ھايامروز پا“

امام امت دست   یتحت رھبر یانقالب ی و دولت ونھادھا یاسالم یو مجلس شورا یمھوراست جيمتشکل ازر
  ” .باشد یواقع یک الگويت ينده بشريآ یبسازند که برا یزشت جامعه ا یاين دنياندر کارند تا درا

  
ت  يدردرجه اول اھم ی نقش ، مورد بحث”تيبشر”از ی مين یعني ، طبعا موضع زنان ید بخش ينده امين آيدرچن

نده  يک امام و نمايه و دوست نزديت فقيانگذاران درجه اول واليازبن ، ید صدوقيشھ  هللات يآن جھت يداشت. بد
نده  يآ ین الگويالزم دانست درمجلس خبرگان که خود عضو آن بود درباره مقام زن درا ، زديمخصوص اودر 

  : بدھد یشتريحات بيتوض ، تيبشر
  
س جمھور ھم بشود و  ي تواند رئيرش بشود، پس مي صغ یتواند وليند ھمانطور که زن ميگويده ام که ميشن“

تواند بچه را باز بکند و پاکش بکند واز کثافت ياست؟ چون زن م ی ن چه حسابير ھم بشود. حاال اي نخست وز
کروز  ي یعنير ھم بشود؟ ي س جمھور و نخست وزيتواند رئيبرکنارش بکند و پستان دردھانش بگذارد پس م

مان يشب خانم زاينکه ديا یل است. چرا؟ برايتعط ی ريا نخست وزي یاست جمھوريم که رينيم و ببيصبح برو
ک يا يفرستاده باشند ؟ آ یکنفر زن را در اسالم به استانداريا يست؟ يما ننگ وعارن ین برايا ايآ . فرموده اند
  ی کيا کلنگ يآ ، ردقنات وجود دا ٢۴,  ٠٠٠زد حدود ياشند ؟ درکه زن قرار داده ب ديده ايرا شن ی سرلشکر

  ” ازآنھا را زن زده است ؟
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ت ياھمن حد از يدرھم یگريدرکتاب تعدد زوجات دراسالم دالئل د ”یطباطبائ ”نه عالمه معروفين زميدرھم
  ارائه کرده است:

 یتينفس محروم یحتم یواھشھاخ یه اقتضائات الزم طبع و ارضاين است که درناحيات اسالم ايازعنا یکي“
ن است که دررفع حاجات  يشھوت مردان انباشته نشود تا سر به منکرات بزند، والزمه اسالم ا یعنيد، جاد نشويا

ال  يتواند با خيبراوسخت شد م ین جھت شخص مسلمان اگر کار قضاو شھوتش روزيع شود. بديشھوت تسر
ت يالسالم رواه يازحضرت امام جعفر صادق عل یث يت حدن بابيدرھم یدراصول کاف . رديبگ یگر يراحت زن د

به   یکمرد را برزن حرام فرموده، ولي ش از يرت مخصوص مردان است و لذا خداوند بيشده است که فرمود : غ
و   ، ” رت دھد!يت و غيرا خداوند بزرگوارتر ازآن است که به زن حميمرد چھار زن را اجازه داده است، ز

ده و  ي رت از اخالق حميشود که غي معلوم م پس ” ث گرفته است کهين حديجه راازايتن نيعالمه بزرگ تنھا ا
  ! ”ملکات فاضله است

 .........................................................................................................................  
  

و   یعلم یتھايبھمان اندازه که از صالح ، بودندگسترده نشسته  یه آخوندان برسر خواننيريکه به سنت ديآنھائ
ن يطوالداشتند، بخصوص با ا یدي یو گزافه گوئ یدرالفزن ، بھره بودند یشرفته امروز بيجھان پ یفرھنگ
ار سخنان شم . برخواھند داشت”رھبر ینيخم”اکبر هللا”اديمنبرشان فر یدرپا ینان که درھر صورت کسانياطم

ه يغالبا بلند پا یه ازجانب مسئوالنيت فقيوال ”یاللھ ”حکومت است سينا در بيبن سکه درکشور ا یابلھانه ا
  ک کشور عصر حاضر است: ين رقم سخنان نوع خود دريگفته شد احتماال بزرگتر

  
رح ساختن  ط یمنتظر ی العظمت هللايحضرت آ یانقالب یل با رھنمودھايرا ابابيط یما سازيموسسه ھواپ“

اه  يجھان کفر را به خاک س یاللھ ی ل دارد که با اتکاء به امدادھايرا دردست تکم ” ديسفکبوتر ” یماھايھواپ
وزارت   یه رسميل در مصاحبه با نشريرا  ابابيط یماسازيھواپ یھايس موسسه بررسيرئ( ” ديخواھد نشان
  ). ی ارشاد اسالم

  
ظھور حضرت   ی نه سازيجھت زمم دريل خواھد شد که بتوانيتکم ی ن بار بصورتياول یما برا یدانشگاه خلبان “

  ف خلبانان ).  يدرمراسم تحل یجمھور یھوائ یروي( فرمانده ن”مياقدام کن یعجل هللا تعال یمھد
  
ودرحال  اد برده اند ي گر را ازيکديه مسئله تضاد با يو روس آمريکام که يبرخوردار ی امروز ما ازچنان قدرت“

(  ”گرقرار گرفته اندي ران درکنار ھمديا ی اسالم ین جمھورمقابله با قدرت روزافزو یحاضر ھردو ابرقدرت برا
  ).  یونيزيفرمانده سپاه پاسداران درمصاحبه تلو

  
نده  يم درآيخواھيحاال م . ميدانيز را مي ت دارد ھمه چيساختن موشک اھم یبرا یزھائ ينکه چه چيمادرمورد ا“

ن يم شد و دوميا خواھيدن یبزرگ موشک نده ما قدرتيم که درآيگود به صراحت بيبا . ميانواع موشکھا را بساز
م که  يکرده ا یز ابتکارھائيھاوک ن ی ستم دفاعينه رادارو سيم بود. درزميبعد از ابرقدرتھا خواھ یقدرت موشک

  ون ژاپن).  يزيدرمصاحبه با تلو یاسالم یس مجلس شوراي(رئ ”کننديھا بفھمند ازغصه دق ميئآمريکااگر
  
ساختنش وقت صرف کرده بود تنھا  یسال برا ١۶ آمريکا را که  یاند موشکما توانسته  یحزب اللھ یبچه ھا“

  جنگ ).   یون دانش آموز برايليده م ی نار آماده سازير سپاه پاسداران درسمي( وز”درمدت بکسال بسازند
  

ن نماز به يبت اياز ھ آمريکاامروز تمام  ی د. وليترس ينماز جمعه نمک پشه ھم ازمراسم ي یم طاغوت حتيدررژ
  الن درخطبه نماز جمعه). ي( امام جمعه گ”زه درآمده استلر
  
ه بوده  يت فقيسال است بدون وال ٢۵٠٠را که  یتمام شرق و غرب عالم امروز متحد شده اند که جامعه ا “

    ( امام جمعه رفسنجان درخطبه نماز جمعه ).” ه دررأس خود محروم کننديت فقياست کماکان از داشتن وال
م ياگر ما بتوان . ش ورزش استيازبرنامه ھا یکيکند و يم یزيجھان سوم برنامه ر ی رھاکشو ی استعمار برا“

ارزش   ی ان را به زھد بکشاند، فقط آنوقت است که ورزش ما دارايم که جھاني ت کنيھدا یورزش را درجھت
ران دخت ی مسابقات قھرمانن دوره ي، درچھارم یس جمھوريرئ یرجائ ی ھمسرمحمدعل یعاتقه رجائ( ”باشديم

  وم تھران ).  يدراستاد
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به حزب   ، ميدار ین اماميچن هللاما بحمد . نبال حزب درست کردنروند ديھا چون امام ندارند م یاروپائن يا“

  درخطبه نماز جمعه).   ی صادق هللات يآ(  "ميندار یاجيدرست کردن احت
  
ت  يآ( ” ت استيادف با بربره مرير فقيت غيواله مرادف با توحش است وبا يت فقيبدون اصل وال ی جامعه بشر“
  ). ه دردانشگاهيت فقينار واليش سميس مجلس خبرگان درگشايرئ ینيمشک هللا
  
است  يون سيسي(مخمر کم ”قرنھا است مورد انتقاد مااست ، رانيست ھا درمورد اياليانه سوسياست ناشيس“

  ).  ی اسالم یمجلس شورا ی خارج
  
د  يخواھيگرکه ميتران، ازتاچروازھرکس ديگان، ازميزرن راايران است. اياامروزاين کشور دنيدمکرات تر“

  .  درخطبه نماز جمعه   ،  یاسالم یس مجلس شورايرئ  یرفسنجان یھاشم ( ”ديبپرس
  
د ينخست با ، ج فارسيخل یغارت منابع نفت یدانند که حجاب اساس حکومت اسالم است، و برايابرقدرته م“

دار با بانوان ينده مجلس دردير و نماي نخست وز یر موسوھمس ، ا رھنوردزھر( ”نان ببرنديحجاب را ازم
  عرب).   یکشورھا

  
ن   يحس(  ” ج فارس مربوط استيھندوانه براه افتاده با توطئه ابرقدرتھا درخل یرا که درباره گران یسر وصدائ“

  ).  یاسالم  یر درمصاحبه با روزنامه جمھورينخست وز یموسو
  
ن خود خدا  يکه ايغمبرش را گول بزنند و آنھا را بدوشند، درحاليا و پخواھند خدي م ال خودشانين به خيمنافق“

ن فکر  يفر برسند. منافقيبکنند و بعد به ک یگذارد تا خالفکاريآزادشان م یعنيزند يرنگ مياست که به آنھا ن
  ،  ی رازيب شيدستغ هللات يآ( ”خورندينکه خودشان از خدا حقه ميغافل ازا ، کنند که به  خدا حقه زده انديم

  درمصاحبه با روزنامه اطالعات). 
  
 ”نامنديم د ياھان کاخ سفين به سيتوھ ی خود را برا ی است جمھوريھا کاخ ريئ  آمريکاست که يسبب ن یب“
  شرع مرکز). یس دادگاھھايرئ(
   
ه يفقت ين واليرکن رک ، ان را وادار به عجز و البه نوده استيکه فرعون یر برنده ايشمش ، خ يدرطول تار“

سم پنجه نرم کرده است  يسم و کمونيونيسم و صھياليخ با مثلث امپريھم که در تمام تار یروئياست. تنھا نبوده  
ران بلکه يه بوده است. نه تنھا درمحدوده ايت فقيوال یعنين جھان يعه و قبله دائم محروميت  شيمرجع

د  يشھ ، نژاد ی (ھاشم ” استقرار داشته ه يک فقيعه آن يوسته درطليکه بوقوع پ یھر نھضت یت يدرسرتاسر گ
  محراب)  

  
حجت  (  ”ه دوخته انديت فقيد خود را به مجلس خبرگان و به واليارد نفر مسلمان جھان امروز چشم اميليک مي“

  جان).  ي امام جمعه آذربا یالسالم حسن
  
است  آنوقت  . وند بزند با حرکت امت حزب هللا درنماز جمعه ھايد سرنوشت خودش را پيما با یجامعه ورزش “

  ر). ينخست وز ، ین موسوي( حس” ديخواھد درخش ی ن جامعه ورزشيکه ا
  
  یخامنه ا ی د عليس( ” ديا ھستي: شما ابرقدرت دننديگويبما م یخواھان جھان بطور دسته جمعيمتفکران و آزاد“
  س جمھور). يرئ
  
( از  ”ست ھا ھستند يونيصھد  که عامل آن يآ یا ميدردن  ی و شگ پرست یماازرواج سگ باز  یھايگرفتار یليخ“

  ).  ١٣۶٣اسفند  ۵  ،  روزنامه اطراعات ا سرمق
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  ی را بمناسبت شھادت آقايکه آخ یو نوار آنھا حرام است، مگر آھنگ ی قيد وفروش صفحات موسي معامله و خر“
نده جھان بعنوان ين خبر دادن از آير مالئکه و ارواح حرام است و ھمچنيساخته اند. احضار جن و تسخ یمطھر
  در جماران).  ی، سخنرانین يخم(  ”افت شده استيکه از اجنه در یاراخب

. ......................................................................................................................  
  

ران حمله کرد  يارتش عراق به خاک ا ، رانيدرا یماسال یکار آمدن حکومت جمھور یکمتر ازدوسال پس از رو
ده  يک ارتش فروپاشيانه به مقام ين ارتش خاورميرومند تريران ازمقام نيدرگرفت که اگر ارتش ا یو جنگ

با   ، یر ين دوران غافلگيران پس از نخستيارتش و ملت ا ، نوصفيشد. با ايسقوط نکرده بود، اصال آغاز نم
که اساسا با   یطيدرشرا –و نه مطلقا بخاطر جنگ اسالم و کفر  ، شيبوم خو ز وت مريازتمام ی زياحساس غر

کسال  يدرطول کمتر از  ، زيحماسه آم یکپارچه بپا خاستند و درجنگيبطور  -طرف مخاصمه نبودند یچ  کافريھ
    . مرز به عقب راندند یمتجاوزان را تا آنسو

  
که صدام ين جھت وقتيبھم ، را یروزيھم اعتبار پ ت وحق را بجانب خود داش ینيران درآن ھنگام ھم سنگيا 

نکه صلح درمنطقه برقرار  يا یج فارس حاضر شدند برايعرب خل ینفت ی رفت کشورھاين شکست خود را پذيحس
ران ھم خسارات  يا ، ن شده بوديران بپردازند، و اگر چنيعراق را به ا یارد دالر غرامت جنگي ليشود ده ھا م

  ، ن موقعيدرست درھم یشد، وليمنطقه م ین قدرت نظاميد و ھم دوباره بزرگترکريخود را جبران م یجنگ
  :  ه صادر کرد که يد، اعالميديصدر اسالم م ی ر کشير انقالب که خواب شمشيرھبر کب

  
د و به يام کنيق . ميم کافر و ستمگر را به جھنم بفرستين رژيم تا اي نجات شما آمده ا یز عراق ! مابرايملت عز“

 یھنيو م ی ف اسالميد. تکليکافر راازبالد خود کوتاه کن ی ھا ی د و دست عفلقيائيبرادران مومن خود بل استقبا
نبرد با کفر   ی د. بسويشد تا جامه ذلت نپويد و بکوشي جبھه ھا ھجوم آور یشما اقتضا دارد که جوانمردانه بسو

 ر است. روح هللايد ی ليا خردد که فيرا کمک کن یاسالم ید و برادران جان برکف رزمنده جمھوريبشتاب
  . ”١۴٠٢رمضان المبارک  ٢٢ ، ینيالخم یالموسو

  
جه نه  يودرنت ، ران آشکارا جنبه متجاوز داشتيآغاز شد که درآن ا ی ا ارانگر ھفت سيب جنگ وين ترتيبد

ه  يه سرماکز خود بدست آورده بود از دست داد، بليافتخار آم یروزيرا با پ ین الملليب یه معنويتنھا تمام سرما
  یاست تھاجمين سيوا ، افت نداشتيافت دارد در يتوانست دريز که ميرا ن یارد دالر غرامت جنگي ليدھھا م یماد

تجربه   یده و بيسپاه پاسداران آموزش ند ، نجات داد ین را از سقوط حتمين آنکه صدام حسينانه درعيکوتاه  ب
ن کشتار  يبزرگتر ، یصدر اسالم یروز يپ ید که بجايز کشانيفاجعه آم یگانه به جنگيب ینيران رادر سرزميا

باضافه  ، ین المللين کشور را درصحنه بيا یاسيس ین انزوايو تلختر ، ران را از دوران بعد از مغوليخ ايتار
ارد دالر خسارت  يليصد م يس یخود دولت اسالم یکشته و معلول و به برآورد و رسمون نفر يليک  ميک به ينزد
از جانب   یدن جام زھر کذائيافتخار ونوش یب یران به متارکه ايم ايز با تسليورد وسرانجام نآببار  یرانيو و

ان يجھان یکه از آن درافکار عموم ی ن خاطره ايوروشن تر ، ديان رسيبپا یمعنيب ی ن جنگ تھاجميآغاز کننده ا
  :  بود که  ین المللي ب یھا ی ن گزارش خبر گزاريماند ا  یخ باقيو درصفحات تار

  
خ  ين کشتار کودکان درتاريران بزرگتريا یاسالم ی اعزام چند صد ھزار بچه به کشتارگاه از جانب جمھور“

البا از  ن کودکان غيبه قتلگاه فرستاده شده اند. ا یرانيکودک ا ٠٠٣, ٠٠٠ن فاجعه تاکنون يجھان است. درا
ب يکه ازطرف نا ید يشدن با کلد يشود که پس از شھ يوبدانھا گفته مشوند يگاه مدرس روانه کشتار یکالسھا

نجا  بھشت خواھند گشود ودرآش را دريخاص خو ی غرفه ھا یت درھاشده اس ارشان گذاشتهيامام زمان دراخت
  یقاتي منابع تحق ”خود گزارش داد که ١٩٨۵اکتبر  ٧ون در يبيھرالد ترروزنامه   ی ازخانواده  ھا ی رائيآماده پذ
راق ھشتصد ھزار نفر و شمار تلفات عراق را ششصد ھزار نفر  عران را در جنگ با يشمار تلفات ا ی خارج

و ھفته نامه   ، ”شتر استيدوم ب یدرجنگ جھان یغرب یبرآورد کرده اند که جمع آنھا ازمجموع تلفات اروپا
ارد دالر فراتر  يليم ٢٠٠از دو طرف  ید اسلحه برايخر یاکسپرس درھمان ھنگام محاسبه کرد که فکتورھا

ن مرکز نوع خود در جھان است،  ياستکھلم که معتبر تر ”صلح یھايبررس یالملل نيب یتويتنسا ” . رفته است
 یا شرکتھاي یموسسات دولت ، ران عراق يح کرد که درمدت جنگ اي خود تصر ١٩٨۴درگزارش ساالنه سپتامبر 

  ، تقالپر ، ايونان، اسپانيا، يتاليانگلستان، ا، ن،آلمان، فرانسهي ،چی، شوروآمريکاکشور  ٣١ یخصوص
،  ی، کره شمالیمن جنوبيه، يسور ، ليس، اسرائي ش، سوياتر ، یوگسلواکي، بلغارستان، لھستان، یچکوسلواک
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، به یوپي، اتیبير، ليل، الجزايبرز ،ني، آرژانتیجنوب یقايتنام، پاکستان، افريوان، وين، تايپيلي، فیکره جنوب
که درسال  ”بن مناشه یار”یليجاسوس اسرائ یاران اسلحه فروخته اند. کتاب پرسروصديا یاسالم  یجمھور
آن   ی و ترجمه فارس ( ورک منتشر شديويران توسط خود او درنيل با اياسرائدرباره معامالت اسلحه  ١٩٩٢

د اسلحه در عرض ھفت سال جنگ  يرا بابت خر ی اسالم یجمھور ی ده است) رقم پرداختيبچاپ رس آمريکادر
ھزار دالر   یرا که فقط س يیکاال” :سدينويم ین معامالت وياره نحوه ادر ب . ارد دالر برآورد کرده استيليم ٨٢

  .”ميکرديافت ميم وپولش راھم نقدادريفروختيران ميھزاردالر به ا ۴۵٠ارزش داشت به 
  

  ین مشترينسبت بد ی چ حقشناسيارد دالر سالح فروختند، ھيليکه ھشتاد م یلينھا، دولتمردان اسرائيبا ھمه ا
  ندادند:  از نشاندست و دل ب

  
ر، نخست  ياسحق شم( "کنديل خدمت ميما به منافع اسرائيران و عراق مستقيم که جنگ ايحا بگويد صريبا“
  ). لير اسرائيوز
  
ت يخواھد بياست که م یران مدعيالبته ا . کنديران وعراق مسلما مارابه دردسر مزمن دچار نميجنگ ا“

ران ين دو کشور را ويااول  یعني ، د از عراق  و اردن بگذردينجا بادن به آيرس یبرا  یول ، المقدس را آزاد کند
رافائل (  ” ران خواھد شديران ھم وين راه خود ايرا درايز ، ميخواھياست که ما م ی زين درست ھمان چيکند، و ا

  ).  ليس ستاد ارتش اسرائيتان، رئيا
  
را درآنصورت ھمه يز ، روز نشوديپ ن جنگيادرران يا یاد گرائين است که بنيان ايليھمه ما اسرائ یدواريام“

ب ين ترتيم و بايستيز نيعراق ن یروزيالبته ما خواھان پ . فرو خواھد رفت یانه درظلمت قرون وسطائيخاورم
  ). لير اسرائيمون پرز، نخست وزيش( ”ميک روبرو ھستيو استراتژ یمختلف نظام  یا روئيبا دو رو

  
ن جھت است که زمامداران يل است. درست به ھميو عراق اسرائران يجنگ ا ین است که برنده واقعيت ايوافع“

  ).  ١٩٨۴سپتامبر  ٢٣، لوموند( ”کنندياستقبال م یر را با کمال خوشوقتيان ناپذيپان جنگ يل ادامه اياسرائ
  
آنھا   ز ھمراه او بود، که درھمه يز نينفرت انگ یھائيبکاريان با فريمرگ و خون از آغاز تا پا ین تراژديا
ن يو ازجمله ا ، شدنديه بکار گرفته ميت فقيکارگزاران وال یغاتيتبل ین و امامان درخدمت ھدفھامبرايپ
ث  يحد ”یوه سنتيشد و بھمان شيجعل م ا ھزارس یوه سنتيبود که به ش  ی تازه ا یثھايھا حديبکاريفر

و عضو  ی ماسال یجلس شورانده مينما ، یکه حجه االسالم رضوان ی ثيازنوع حد ، شديشناخته م”معتبر
  مجلس قرائت کرد:    یدرجلسه عموم ،  ن مجلسيون دفاع ايسيکم
  
فرجه   یتعال هللاعجل  یام حضرت مھديه السالم فرمودند: ھمانا که قبل از قيحضرت امام جعفر صادق عل“

گند و پس جنيا ھجده ماه ميان او بمدت ھشت ماه يکند و سپاھيام ميران قيغمبر درايه پيازذر یمرد فيالشر
رسند، ودرآنجا خانه به خانه و سنگر به  ين ميگذرد که از قم به فلسطينم یريشوند، و ديت المقدس ميب متوجه

  . ”برنديمش يکشند و سرشان را مثل گاو م يرون ميروند و آنھا را بيست ميونيان صھيھودي سنگر بسراغ 
  

  ، یگروھ یق ھمه رسانه ھايازطر ، ريگيپ بطور  یاپيپ ی بود که ماھھا ی تقلب ، ھايبکارين فرين ا يشرم آورتر
نکه شمار  يا ی جمعه صورت گرفت برا ی ون، و ازفرازھمه منبرھا و در ھمه نمازھايزيوھا، تلويروزنامه ھا، راد

ن  يم یدجله و برو  یمدارس به مردابھا یمکتھاين ی از نوجوانان  جوانان ساده لوح را غالبا از رو یشتريب
    م مرگ بفرستند.و از آنجا به کا ی عراق یھا
  

ح کرده بود که امام در  يث، تصريان احاديامام زمان در باره راو ”عيتوق” ه درنقل يت فقيدرکتاب وال ینيخود خم
ش از ظھور يکه پ ی ب خواھند بود و آن کسانيع فرموده اند که تا زمان ظھور مجدد خود ازانظار غاين توقيا

 یدستگاھھا ، خود او درزمان جنگ با عراق  یھستند. ول یفترب را بکنند دروغگو و م يدار امام غايد یادعا
آن شوند که   یبکارانه آنان موافقت کرد که صدھا بار مدعين طرح فريا الاقل با ايم را مأمور کرد يرژ یغاتيتبل
فتن با يا برتانک چيد يفرم پاسداران انقالب، سوار براسب سفيا با اوني ید نورانين امام زمان بصورت سيھم
بعھده گرفته و با آنھا   ی کفر صدام عفلق یرادرجنگ با قوا ”سربازان اسالم”یفرماندھ ا مسلسليکف يالشنکا
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  ی شما االن تحت فرماندھ ” خطاب به سپاه پاسداران گفت : یدرھمان آغاز جنگ و . آبگوشت خورده است 
 یا ھم صبح به صبح براگزارش اعمال شمار . کننديد که شما را شخصا مراقبت ميم امام زمان ھستيمستق

ان يد کرد که : فرق است ميام خود بمناسبت روز ارتش تأکيو چند ھفته بعد درپ ، ”فرستنديه السالم ميشان عليا
  یکه صدام عفلقيفداه شخصا بعھده دارد و آنھائ ی مشان را صاحب الزمان روحيمستق ی که فرماندھيآنھائ

ن جنود خود خسته شد و  يا یپرمدعائکه صاحب الزمان از يزتا رو ، . ازآغاز جنگ عراق ”فرمانده آنھا است
ده نشد، صدھا  يازاو د ی گر نشانيکوت العماره بحال خود گذاشت و د ی لجنزارھابصره و  یابانھايآنھا را در ب

  یون منتشر شد که ھرکدام از آنھا صحنه سازيزيو و تلو يبطور منظم در روزنامه ھا و راد یگزارش ساختگ
  ی ازآنھا بقدر یک حوادث کوچک و بزرگ جبھه جنگ بود و برخيکايدرشرکت دادن امام زمان  یبرا یتازه ا
ه کارگردانان  يبا کلين تقريز قبول آن دشوار بود، وبا وجود اين یک کودک دبستاني یبرا یانه بود که حتيناش

  یرھا و در نمازھامنب یز در بااليه برآنھا صحه نھادند و ھمه وعاظ و روضه خوانان نيت فقيو ال یحکومت
صاحب   یشخص ین دخالتھايآنکه بعد ھا معلوم کرده باشند که چرا با ھمه ا یه درباره آن داد سخن دادند بجمع

و ناقص العضو درطول  ی شتر زخمياسالم مجبور شدند با دادن صدھا ھزار تلفات و چند برابر ب یالزمان قوا
و  ده ينکه خود مردانه نجنگيطر انه بخا  ، باز گردند سرانجام دست از پا درازتر به پشت جبھه ، ھفت سال

بزرگ و کوچک وابسته بدو نتوانسته بودند   ینکه آخوند اعظم و آخوندھاينکرده بودند، بلکه بخاطر ا یفداکار
روز شد و نه با فرستادن  يتوان پيف ميبرحر یشرفته تريپ یبا تکنولژ یستميک جنگ قرن بي بفھمند که در

ش يو افزا ن جھالت يھم یاپيو احتماال تکرار پ ، دشمن ین ھا يم یرو بچه ھا و نوجوانان بهاز  یشتريامواج ب
  .  دان واداشتين ميا ید و او را به ترک نھائيان آن بود که حوصله امام زمان را بسررسانيمنظم شمار قربان

و  که منافع  یطيدر شرا دند تا يکوش یو اروپائ یا سازمان ملل متحد و زمامداران مختلف اسالماللھماھھا و س
ن کوشش با يھربار ا یول ، ن کشور را به قبول متارکه جنگ وادارنديکرد اين ميران را تأميا یاسيت سيثيح

ش از اعتراف به  يکماه پي ی حت . روبرو شد –رغم نظر مسئوالن ارتش يو غالبا عل – ینيشخص خم ی پاسخ منف
صلح   یم؟ با کيصلح بکن یجور چه . ميند  صلح بکنيوگيبه ما م” لجوجانه گفت: یزه جوئيبا ست یشکست و

زو با  يم سر مينيم بنشيمسلمانم يکنيغمبر اسالم با ابوجھل صلح بکند؟...... ما که ادعام يشود پيم ؟ مگر ميبکن
  هللاجواب مالئکه  ، ميد بدھيچ که باياء ھيجواب انب ، ميد بدھيچ که بايم؟ حاال جواب خدا ھيصدام مصالحه کن

ما   یم ؟ چه صلحيجواب ملت عراق را چه بدھ ی ول ، ميد بدھيچ که باين ھيتضعفجواب مس ، ميد بدھيباچ که يھ
چ مصالحه  ينھا ھيم ؟ ما با ايز و با آنھا صحبت کنيک ميم سر ينيم حاال بنشيد داده اينقدر شھيم ؟ ايم که بکنيدار
ن يچوقت ايما ھ ، نجايند ايايد نيکنند بگوئيصلح رفت و آمد م یکه برا  ین آدمھائيبه ا . ميم که بکنيندار یا

که   یائين دنيا . م کردين ھم جنگ خواھيم و مثل حسين وارد جنگ شديم کرد. ما مثل حسيجنگ را رھا نخواھ
  ” نکه اسالم را نشناختند.ينھا مثل ايد ا يد با ھم مصالحه کنيائيزند که بياد ميفر یھ
  

ت يامن یشورا ۵٩٨ھم قطعنامه  ، زي آم حقارت  یط يز خوان درشران فرمانده رجيھم ، کماه بعد از آنيو تنھا 
رھا را گردن خدا  ين بار ھمه تقصيمنتھا ا ، را یصدام عفلق ینھائ یروزيرفت و ھم پيسازمان ملل متحد را پذ

  گذاشت:  
  
ه نيت ملل متحد درزميامن یکنم با قبول قطعنامه شورايم ی که از ذکر آن خود دار یبواسطه حوادث و عوامل“

من از  ین مسئله برايقبول ا . دانميآنرا به مصلحت انقالب و نظام م یو در مقطع کنون آتش بس موافقت نمودم
  ی م و برايخدا یبه رضا یز راضيم و من نيگردن نھ یت حقتعاليد به رضايھمه ما با یزھر کشنده تر است، ول

ر آنچه گفته بودم  خدا از ھ ی رحمت و رضا د ياما امروز به ام ، ن نفس بجنگمين قطره خون و آخريت او ايرضا
  یناآکاھ ی ااز رويآگاھانه  ی نده ممکن است افراديدانم که درآيم . داشتم با خدا معامله کردم یگذشتم و اگر آبروئ

نھا ينا ايقي یثارھا چه شد ؟ وليند که پس ثمره آنھمه خونھا و شھادت ھا واين مسئله مطرح نمايان مردم ايدرم
  برند.  خيو از فلسفه شھادت ب بياز عوالم غ

  
باغ   یجھانخوار گلھا  یآمريکاو  یاستکبار جھان  ی ول ، ميکه ما سر سازش با کفر را ندار یداني خداوند ! تو م

ارواحنا لتراب مقدمه الفداء   هللاه يفرج حضرت بق ینيرين روزھا را به شيا ی خودت تلخ . پرپر کردند رسالت ترا
  ” جبران فرما!

............. ...........................................................................................................  
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  یآخوندھا ی سنت یاز دشمن ی بازتاب ، جھان امروز ی ر مذھبيبا ھرگونه دانش غ ین يخم هللاروح  ی زيغر ی دشمن
له ھا،  يگال ، ھا یراز ، نا ھايدانش، با ابن س یبا ھمه مردان واقع یو مکان یھمه مذاھب درھر مقطع زمان 

  ن پرده برداشت:  يت چنين واقعيخود فقه اعظم ازا . ن ھا استينشتايا ،  ن ھايدارو
  
م و رو به تمدن بزرگ  يران متمدن و آباد داشته باشيم ايخواھين باشد که ميرا که شعارش ا یما دانشگاھ“

د  يما اسات . م يما با دانشگاه از اساس مخالف . کنديسته به خارج م جور دانشگاه مارا واب نيا . ميخواھيم نميبرو
  .  ”زاده ھم نباشند ی آتاتورک نباشند، تق ، م که رو به غرب و شرق نداشته باشند يخواھيرا م  یدانشگاھ

  
ن دانشگاه ھا و  يزاما ا یھايھمه گرفتار”  :ح کرد کهيتصر یو ، هيت فقيوال یجمھور ین ماھھاي درھمان نخست

م ودانشگاه  يم وحقوقدانيکند روشنفکرياست که ادعا م ین طبقه ايم ازايکشيده ھا است. ھرچه مي گاه ددانش
رانه آخوندھا فرار  ياست سختگ يبدو گفته شد که براثر س ی. وقت”نھا استيم ازايکشيھر چه ما م . ميده ايد

  : ران شدت گرفته است، جواب داديمغزھا ازا
  
نھاکه ھمه  يده فرارکنند. ايپوس ین مغزھايکنند، چه بھتر که ايبه جھنم که فرار م .کننديند مغزھا فرار ميوگيم“

اگر   . ميخواھيآورند نم ینھا از غرب م يرا که ا ید فرار کنند. ما علم و دانشيزنند بگذاريدم ازعلم و تمدن ماش 
ده ھا ھزار نفر   ، از بودن راه ن بي ، و ا”راه باز است ، ديست فرار کنيتان نينجا جايد که درايکنيشما ھم فکر م

 ی خصوص یھايا از دارائي ی مل ی از دارائونھا لایريليو تخصص ھرکدام از آنان مآموزش  ی را که برا ی از آنھائ
  ی گر داد که برايد یگر و ملتھائيد یل کشور ھائيگان تحويرون از مرزھا فرستاد وبه رايخرج شده بود به ب

شماره   ، صادق قطب زاده ، هيت فقيوال ین جمھورير خارجه ھمي . وزز عمامه ارزش قائل بودندش ايمغز ب
نفر اعالم  ١٧, ٠٠٠ش از ياالت متحده و کانادا مشغول کار شدند بيرا که پس از انقالب درا یرانيپزشکان ا

 یميکدانان، ش يزيف ، انمھندس ، ر از پزشکانيبغ ی فرار ین مغزھايست که اين تذکر نيبد یازيکرد. و مسلما ن 
  ، یو صنعت یکارشناسان کشاورز ، اقتصاد دانان، حقوقدانان ، دانان، معماران، استادان دانشگاھھاياضيانان، رد

شدند که اکنون ھمه آنھا درده ھا کشور  يز شامل ميگر را نيار متخصصان ديپژوھشگران و ھنرمندان و بس
  مختلف جھان موفقانه مشغول کارند. 

  
  ار و  ياستاد و استاد   ۵, ٠٠٠ران يدر خود ا ، رانيجامعه معلمان ارش بموجب گزا ، االلھن سي رھمو درست د 

 ینفر زندان ۶, ٠٠٠تن از آنھا اعدام و ٢, ٠٠٠قرار گرفتند که  یر و آموزگار مشمول پاکسازيدب ۶۵, ٠٠٠
  یمجلس جمھورد، دريرس یاست جمھورير آموزش و پرورش که بعدا به ري وز یرجائ یشدند. محمد عل

درزمان   یخامنه ا ید عل يس . معلم از کار برکنار شده اند ٢٠, ٠٠٠م کرد که دردوران خدمت او اعال یاسالم
 ی و محمد بھشت”خودش بجوشد ید ازدرون اسالميبا یرانيب ايطب ”خود اظھار نظر کرد که یاست جمھور ير

ا است. کاظم  آنھ یو فن یاز تخصص و علم احراز مشاغل مھمتر یافراد برا یاعالم کرد که معتقدات مکتب
و   ، ت متخصصيدانست و نه ترب هللا فه يرا پرورش خل یفه نظام آموزشير آموزش و پرورش وظيوز یاکرم

ا  يدارد  ا تف یبھشت یو خوراکھا ، ا مادهيطان نراست يش ”شد که ی ن طراحيدانشگاھا برا  یسئواالت امتحان
ا اصحاب کربال ؟ و شکل يخواھند بود ظھور او به عدد اصحاب کھف  درھنگام یندارد، و اصحاب حضرت مھد 

امام جعفر صادق  یدانشکده فن  یو مواد مسابقه ورود”باست؟يا ز ين زشت است يل ازنظر محتضريعزرائ
  اعالم شد.   یخ اسالم و قرائت قرآن و صرف و نحو زبان عربيات و تاريشرع

  
 *    *    *  

  
قرار   ی ابيبارھا مورد ارز ین الملليازنظر ب یست، ولان ناشناخته ايرانيا برھمه ابيران تقريکه درخود ا یتيواقع

ار جان و  يمطلقه داشت و عمال صاحب اخت یران حکومتيک ده سال برايکه نزد ین است که مرد ي گرفته است، ا
  یشرفته ايت پسم را در صورياز نوع ساد ی روان ی ماريک بيھمه آثار  یدگاه روانپزشکيمال ھمه افراد بود، ازد

ن بابت بود که درھمان يد ازھميو عطش خون و کشتار درخود جمع داشت، و شا یانتقامجوئ و ینه توزياز ک
را به   ی الجورد هللاو اسد ی خ صادق خلخاليچون ش ی گريسابقه دار د یماران روانيخود ب ی آغاز زمامدار

ه نوشته يل و تجزيمتعددھا بعدھا درتحلروانپزشکان  . بود یزيش از ھمه مستلزم خونريگماشت که ب یمناصب
ن گزارش  يقرار دادند که چند ی به خون و مرگ مورد بررس یش ناخودآگاه ويرا از گرا یارياو شواھد بس یھا

  ھا منتشر شده است.  ين بررسيج ايدرباره نتا
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ن يحمد حسنافت که ميتوان يم یفيرادرتوص ینيخم هللاروح  ینانه از مشخصات روانيواقع ب یاب ين ارزينخست
با ھفته نامه  یدرمصاحبه ا یدار خود با وي پس از د ، یاستمدار سرشناس مصريو س کل روزنامه نگاريھ

  : کرد ی مز از ويتا یسند یسيانگل
  
ستم برخورد کرده است، و آنچه از  يش که با سرعت گلوله به قرن بياست از چھار ده قرن پ یده ا يپد ینيخم“

د.  يرا در ھم خواھد کوب ی زھائير خود چه چيرمسن گلوله د ين است که ايقا ايقشود دياد ميآن با عنوان بحران 
ان  يم یگفتگوئ ، ستيکلمه ن یبمفھوم واقع یا گفتگوئيگذرد بحث يلکرده ميان تحصيرانيو ا ین يان خميآنچه م

  .  ”خ و تعصب استيتار
  

کردند   یاز و یتعدد روانشناسم یھا يبراساس بررس ی و اروپائ یئآمريکان روانپزشک يکه چند ی گريل ديدرتحل
بنوبه خود   ینيخم ، دي بچاپ رس Us News and World Reportsیئآمريکاه يازآن درنشر یشگزار و
  : ف شده بودين توصيچن
  
گر عواطف  يھمه د ین حس در او جا يکه ا یدرحد ینه توزيزازحس کي، بدگمان، لبرلجوج ، کدندهي، انتقامجو"

    ”را گرفته است.  یبشر
 

ازفرائض   یکيآنرا به حد  یبود که و ی زيعطش خون و خونر ، ونه مار گيب ینه توزين کيبازتاب ا نيمھمتر
امبران ھمه مذاھب و  يکه درجه اصالت پ ین قرآن و اسالم دانست، درحديباال برد و رکن رک یمذھب یاديبن

 یو قتل عامھائ ، ده انديرکه ب یو دستھائ ،  ده انديدانست که کش یر ھائيع را فرع شماره شمشيامامان جھان تش
دار با  ي امبر اسالم درديشگفت آور او بمناسبت سالروز تولد پ یدرسخنران . که کشته اند یو آدمھائ ، رده اندکه ک

  افت:  يتوان يمنعکس م ین طرز فکر او را بخوبيا ، یاسالم یرتبه جمھوريمقامات عال
  
ازاول تا به آخر  د و خوارج را يرش را کشيالم شمشه السين علير المو منياست که ام یروز یواقع هللاوم ي“

  ، کندي را وارد م یزلزله اک ي یاست که خداوند تبارک و تعال یروزھائ هللام يدرو کرد و تمامشان را کشت. ا
ن يرالمومنيام . ديزند که آدم بشوين مردم شالق ميبه ا ، کنديرا وارد م ی ک طوفاني ، کنديرا وارد م ی ليک سي

ن يشتر ايما ھم ب ی کدفعه بکشد. درحبس ھايفتصد نفر راد تا ھيکشير نميمسامحه بکند شمش اگربنابود 
شوند  ي رون بروند آدم منکشند. آدم نميشان که بيکيم ھر يکه ھستند مفسدند. اگر ما آنھا را نکش یاشخاص

د يخوانيت را درقرآن مات رحميآ ید ؟ چرا ھ يرويان علما، چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه ميشما آقا”.”نھايا
د که  يد، چرا سما فقط ھمان طرفش را گرفته ايد، حبس کنيد، بزنيد بکشيگويد ؟ قرآن ميخوانيرا نم ات قتاليو آ

  . مکان جنگ یعنيمکان حرب،  یعني.... محراب “   .” کند؟ رحمت مخالفت با خدا استيصحبت از رحمت م
ر دارد تا  يغمبر شمشيپ ” .” شديدا مياسالم از محرابھا پ یاشتر جنگھيچنانکه ب ، دا شود يد جنگ پيازمحرابه با

دند. آدم  يکشير ميشمش . بودند یجنگ یھمگ . بودند یجند یھمگ ، ھم السالميعل ، آدم بکشد. ائمه ما ھم
    . ”کشتنديم
  
د، حد  يبريه دست ميعل  هللا یم که دست ببرد، حد بزند، رجم کند، ھمانطور که رسول هللا صليخواھيفه ميما خل“
 هللابودند قتلعام کرد. اگر رسول  یناراض یضه راچون جماعتيقر  یھود بنيکرد، وھمانطورکه يزد، رجم ميم

د، حکم به عدل فرموده  ين ببريفه را ازبيد، فالن طايد، فالن خانه را آتش بزنيريفرمان داد که فالن محل را بگ
  . ”است

  
با چند سال   ده است.ين قتل قصاص خوابير ايات توده زيرا حيز ، ن کرديد به قصاص تأميبشر را با یزندگ“

  .  ”دين عواطف کودکانه را کنار بگذاريشود. ايزندان کردن درست نم
  

 ید ابوالحسن بنيانت به اميدرکتاب خ . ناشناخته نبود یتياو واقعکان خود ينزد یبرا ینيخم یز يعطش خونر
  توان خواند: يرا م  ین باره خاطره جالبيصدر درا
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من نقل  یبرا یازقول فرزندش آقا مصطف ی نيکان خمياز نزد یکي ، رانيش از بازگشت ما به ايدوھفته پ یکي“
شناسم  يکه من م ین پدر يرا اي ز ، ميشاه زمامدار نشو ی کنم ما بجايشه دعا مي من ھم": کرد که او گفته بود

  .  ”شتر از شاه آدم خواھد کشتيار بيبس
  

براه اندخت،   یه جمعدست  یکه با اعدامھا و کشتارھا یل خونيه سباھم ، پس از احراز قدرت ینيخود خم
  : ندانست و با تأسف گفت ی ن کشتارھا را کافيندگان مجلس خبرگان درقم ايدرمجلس معارفه با نما

  
ن فاسد ھا را درمراکزعام  يشود چند ھزار ازايا وارد ميکه دردن یر انقالباتيم که ازاول مثل سايما اشتباه کرد “

  . ”برطرف شود ه تمام شود و اشکاليم تا قضيم و آتش نزديديسر نبر
  
  ی شد، بلکه ھر جايه محدود نميت فقياست به اتباع او در قلمرو خود والين واز سياز د ینين برداشت خميا
  ، اسرعرفاتي . گرفتيامکان وجود داشته باشد دربر متوانست درآن يه ميفق یرا ھم که ول ”اسالم یايدن”گريد

  : ن باره گفتيھان چاپ لندن درايبا ک یمصاحبه ابعدا در   ، حکومت او ی ن روزھايک نخستير نزدايدوست بس
  
ز درکنار  ين ینينام خم ، ان درجنوب لبنانيعيھا بدست ش ینين کشتار فلسطيخون یست که پس از ماجرا يشک ن“

  یمدع ینيت هللا خمي که آن است که درھمان حال يقت ايحق . ن ثبت خواھد شد يحافظ االسد بعنوان قصاب فلسط
  یفايم تھران و دمشق اين دو رژيفلسط  یق کربال دارد، درکربالي ت المقدس را از طرير بياست که قصد تسخ

ل شارون و آدمکشان فاالنژ او درصبرا يروز اريد . ن بعھده گرفته انديه ملت فلسطياد را عليد و ابن زيزينقش 
کاش يا . کننديار را من کيھستند که ا ینيو امروز حافظ االسد و خم ھا پرداختند  ی نيال به قتل عام فلسطيو شت

ان عالقه ينيکرد واقعا به مصالح اسالم و مصالح فلسطياول ادعا م یھمانطور که درروزھا ینيخم ین آقايا
  .  ”داشت

  
افظ االسد و  توسط سربازان ح”تريتل زع”در ینيدرکشتار پناھنده گان فلسط ”یاسالم ”رانين نحوه عمل که ايا

ن  يرا اينبود، ز یه مورد استثنائيت فقيوال ی است خارجيتحاد دھد، درسه دست ايل با سور ير جمايبش ی فاالنژھا
ران دفاع  يآخوندان ا ی اسي، فقط ازمنافع سدفاع نکرد ” امت مسلمان ” چوقت واقعا ازمنافعيھ ی است خارجيس

که يجانب منافع خودش را گرفت. وقت ی ساس گناھاح ی کرد بيق نم ين منافع با ھم تطبيکرد، و ھرجا که ا
بانک اعتراض   یاسالم ی جمھور ، بجرم ترور انورسادات به زندان افتاد  یبنام خالد استانبول یمتعصبمسلمان 

تمبر   یت ازخالد استانبوليو به نشان حما ، قرار گرفته اند ین درمصر مورد سرکوبيبرداشت که اخوان المسلم
ن جماعت اخوان يھم ، هيور سورکتاتيد ، که حافظ االسد یھنگام ی ل و  ، او منتشر کرددربزرگداشت  ی واژه ا
به محاصره گرفت و بمدت دوھفته باران گلوله و خمپاره و بمب   ١٩٨٢ه ين را درشھر حما در فوريالمسلم
  ، ديقتل رساننفر از آنھا را به  ٢۵, ٠٠٠قرن  ین کشتارھاين ترياز خون یکيد ودرين و ھوا بر آنھا بارياززم

  ی اد بودينشان دادند. تمبر یاو واکنش ی رتبه جمھوريو نه مقامات عاله زبان به اعتراض گشود يفق ی نه خود ول
  ن چاپ نشد. ين اخوان المسلمي ز به افتخار اين
   

ه قره  ي جان مسلمان برسرناحيوآذربا ی حيرارمنستان مسياخ یااللھه، دراختالف سيت فقياستمداران والين سيھم
  ، ه ارتدکسيه روسيطلبانه مسلمانان چچن عل  مبارزه استقالل یودرماجرا  ، انب ارمنستان را گرفتندباغ ج

ده انگاشتند، ھمچنانکه درلبنان بخاطر حزب  يه موضوع چچن را اصوال ناديدوستانه با روسبخاطر حفظ روابط 
کردند.   یبانيپشت یاللھر حزب يان غيعيه شيعل ی مرکز یحياست دولت مسياز س ، دست پرورده خود  هللا

به کشتن دادند   یسعود یانتظام یروھايبا ن یعمد ی ريرا در درگ یرانيصد زائر ايس ١٣۶۶درمراسم حج سال 
 ”و یازدردوست”امام راحل ”حيت صريرغم وصيعل  ، یدولت سعودن يچند سال بعد خودشان با ا یول

را با منافع  يز ، نبود ی راديا ی که اتخاذ شد جا یاستھائين موارد بر سياز ا یاريدرآمدند. البته دربس”یبرادر
بود که بنام دفاع ازحقوق مسلمانان اشک تمساح  یآنھائ یاکارينبود ر  یرفتنيآنچه پذ ی کرد، وليق ميتطب یمل
  زدند. يرختند و خود از پشت بدانان خنجر ميم
  

  یجمھور”کارگردانان ن مدت از جانب يرا که درھمه ا یھر صدائ ، رانيران و چه درخارج ايچه درداخل ا
 ی فضا . وحش ید آوايکه بگوش رس یبود، و ھر آوائ ینه توزيو کتعصب  یه برخاست صدايت فقيوال  ”یاللھ

خود   یو روان یفکر یاز فضا یشتر بصورت باز تابيروز بروز ب ، آن یاسيس یمانند فضا ، رانيا یاجتماع
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جھان متمدن   یتختھا و شھرھايکه در پا یفواره اھزاران  یبجا . مرگ و خون درآمد یفضا یعني ، ه اعظميفق
 یخسروان یسرودھا  ی تخت تھران بافواره خون بھشت زھراآراسته شد، وبجايپراکنند، پايامش مطراوت و آر

ن و ياد مرگ برايکه از بام تا شام فر یو گوش خراش پاسدارانيغر ، راز و طوسيسخنوران ش  یکھن ونغمه ھا 
مار  آنکه ش یان اکن شد، و بجيخواستند طنيختن ميز اجازه خون ريعز ینيخمداشتند و از يمرگ برآن برم 

  یان جنگ و درازيان و اعدام شدگان و قربانيابد شمار زندانھا و زندانيش يشگاھھا افزايدانش اندوزان و آزما
ام يان اکه درست درھم ینيفھرست القاب و عناو ، نھايافت،.... و بموازات ھمه ايش ينان و آب افزا یصف ھا

  شد:  يشت زھرا داده مبه بت بزرگ جماران و بھ یاز جانب بت سازان اسالم
  
سه  يقابل مقا یاللھامبران ياو جز با پ ی است که مالک رھبر یامام ی ما سرافراز به رھبر یجامعه اسالم “
ان است،  امبريرسالت پ ی ز امام فراسوينبوغ آم یجھش ھا  ”)؛د قربانيدرخطبه نماز ع یخامنه ا ی(عل ”ستين

بازرگان درکتاب انقالب دردو   یمھد( ” آن بوده اند یاء مجر يآنطور که درقرآن آمده است و آنطور که انب
  ”است ینيامبر خدا بود، حاال امام خمين رھبر پيا ینيتواند باشد. قبل از خميشتر نميکنفر بيرھبر ما  ”حرکت)؛

است که درقرآن از   یتونه مبارکه ايھمان ز ینيامام خم ”؛)النھار یدرمصاحبه با روزنامه لبنان  ین موسو يحس(
است. آمده است   یاللھت يآ یدا است. مصباح وجودش تجليبلند او پ ی شانيدرزجاجه پ هللاشده است. نور اديآن 

تو  یران برايا ، یکه ذوالفقار دردست دار یفرزند عل یابخشد.  ی را در سرتاسر کره ارض تجل یاللھت يتا مش
  ، داود عصر ی! انيبرمسند حکومت بنش ، مان زمانيسل یحکومتت باد! ا ی کره ارض ارزانننگ است، 
امام ما سرور سروران  ” )؛ یاسالم ینده اول تھران در مجلس شوراينما ، ین حجاز ي(فخرالد ”قضاوت کن
  تلومعصوم است.   ی است. تال

  
دانش را ازامام   ، نين العابديعبادت را از ز ، مين انسان پس از امام زمان است. استقامت را از ابراھيواال تر

کند که  ياد رسا اعالم ميش با فريامت دم روح االھيام قياست که تا ق ی. آن کس انسان کاملصادق فرا گرفته است
ا را  يپس از گذشتن چھارده قرن پرتالطم براسالم، دن ”)؛ماھنامه پاسداران اسالم( ” ھات من الذله !يگرھيد
ش يگر انسان را به خود خدائيزد تا بار ديخيبپا م ینين است که خمياز بوده است، و چنيگر نيد یا امبر گونهيپ

را که خدا اورا يز ، یموس یو عصا یوبيو صبر ا ،  یحائيکند، با دم مسيرا تکرار م یباز آورد، و انقالب محمد
تا کنون سابقه نداشته  ی حضرت علازعصر  ”ھان تھران)؛يک ا( سرمق” ده استين برگز يت برھمه زميوال یبرا

  ” )؛ یرفسنجان ی(ھاشم”عھده دار شده باشد ینيت امام خميه صالحب یتيارتش اسالم را شخص ی است که رھبر
  ، ملت یعصر ما دردست دارد. شما ا هللال يم خليآنرا ابرھ  یران درست کرده که امروزرھبريدرا  یخداگلستان

  درخطبه نماز جمعه ).  یني( مشک”ديباش یمام ن ايسته درک عظمت چنيد که شايکن یکار
  

راث يرا م ينداد، ز یرو ی ن دروغ کاھشين ماشيدرچرخش ا ، ن رھبريمرگ اپس از  ی م که حتيفراموش مکن
  ی سح فاريک جمله صحينوشته و نه  یح فارسيک جمله صحيکه در تمام عمر خود نه  ی به نام مرد یبران و

آنھا  از یاريبس یمعن ی منتشرکردند که احتماال اگرخوداوزنده بود حت یه اوان اشعارعارفانيبرزبان آورده بود د
  د.يفھميرا نم

  
 *    *    *  

  
وز بروز  ران ريرا صغيده است، زيان رسيبپا یگري مانند ھربت ساز د ینيخم یبرا ینھمه دوران بت سازيبا ا
مغز خودشان فکر  دھند که با يم یخود را به کسان یشدگان جا یشوند و مغزشوئيمبا شعور یشتر انسانھائيب
  کنند.يم
  
د که چون يھنگام آن خواھد رس ، کننديه فکر ميت فقيوال یحجه االسالم ھا ھا و هللات يزود تر از آنچه آ یليخ

را که از جانب بت   ی ه اعظميدا نوشته سنگ گور فقينا پ یدست یمشبيدوموپاسان، ن یدرداستان معروف گ
  ن آرامگاه حجرهيسد : آيآن بنو یو الھوت لقب گرفته بود پاک کند و درجا قدس  ی معصوم و تجل ی سازان تلوتال

زود باور را به فالکت  یگرفت و ملت ین را درراه کسب قدرت به بھره کشياست که خدا و د یطلب ین فزونينش
ان يواسالم را تنھا درچھره مرگ و خون به جھان ، د و صدھا ھزار نوجوانش را بکام مرگ فرستاديمطلق کشان

ه گرفته بود و  يخود او ما ینيکوتاه بکه از  یرانه ايحق یز بدنبال سرشکستگين ھمه نيان ايعرضه کرد ودرپا
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 یکيخ، ھم يمحاکمه نشد، دردادگاه تار ید، واگردردادگاه مل يمردم او، جام زھررا برسرکش ینه از کوتاھ
  خ اسالم شناخته شد. ياررانگران تين ويازبرتر یکيران و ھم يخ ايرانگران تارين ويازبرتر

  
خود انتظارداشته   یبرا ینده ايتواند آيه نميت فقيوال ی ھا ودروغ ھا وجمھوريرغم ھمه کشتارھا و ستمگريعل

قرن   یائيامروز دن یايکه دنياست، درصورت یک ساختار قرون وسطائيل روشن که ساختار آن ي ن دليبد باشد،
و قرون   ین دوجھان قرون وسطائيان ايوم ، خواھد شد  يیکميست و يقرن ب یائ يدن یاست که بزود یستميب
که آخوند  یوقت . ن وجود داردينشتيوا یان مال باقر مجلس يوجود دارد که م یاديبن یتالفھمان اخ یکميست و يب

ل کند، درست  يتحم یک جامعه امروزي خودش را به  ی مقررات قرون وسطائ یاللھن يقوان  یبخواھد بنام اجرا
ا بخواھد  ي به جنگ مسلسل وموشک ھزاره سوم برود،  یر و سپر صدراسالميبا شمشبخواھد ن است که يمثل ا

  سرطان خود را درمان کند.   ،  با گذاشتن پنبه آلوده به روغن بنفشه برمقعد
  
بھمان  یر درجھان متمدن امروزيه و تعزيدن و سنگسار و قصاص و ديچون دست بر یمقررات یه اجرايداع

و   ، ی قيوسو حرمت م ی چون حجاب زنان و تعدد زوجات و بردگ یبکارانه است که ضوابطيرا فيانه ياندازه ناش
ض   يط و ح ين مربوط به بول وغايچون سم و نشخوار و فلس درحالل و حرام غذاھا و قوان یگريضوابط د

تحوالت  د ھمراه يبايالزاما م  ، ینيو چه زم یچه آسمانن يرا که قوانيز ، ر و کر و خمس و زکوهيجماع و تطھ
ن ين قوانيبا ھمه ايم که تقريفراموش مکن  .افته انديت تحول يحيابند، چنانکه درجھان مس يتحول  یجوامع بشر

ن يدرغالب ا ین اسالميکه قوان -ز وجود دارندين Bibleو نشخوار درکتاب مقدس  یسنگسار و قصاص و بردگ 
کھن   ی ن بابلياز قوان یز فقط رونوشتين یتن توراين قوانياز آنھاست ( و تازه خود ا یموارد فقط رونوشت

شود، وباآنکه يت، باھمه آنکه کتاب مقدس مرتباخوانده ميحيجھان مس ی چ جاين وصف درھيھستند). با ا
به   ینه کس ، رديگيانجام م ین توراتينه مجازاتھا براساس قوان ، رونديسا ميون ھا نفر به کليليکشنبه ميھر

  ، زين ی ھوديدرجامعه  یزند. حتيم یتورات ی ھا ی نه دست به قربان رود،يم یوبرده فروش  یسراغ برده خر 
  ین ابداالبادين قوانيآنھا قسمت اعظم از ا یده خداوند جزخاخام ھا و دست پروردگان تلموديمع قوم برگزدرج
  شوند.يت نميرعا

  
ن يسا ھا ايکرد درکليرا اعالم م یالغاء بردگنکلن يکه آبراھام ل ی درھمان ھنگام ، یحيار مسيبس یآمريکادر

د که از   يما بردگان از اربابان خود بھمانسان اطاعت کنش ”شد کهيکشنبه قرائت ميروز  یل بر منبرھايسخن انج
ت  يکامل حقوق مردان و زنان برسم یحقوق بشر که درآن تساو ی، و منشور جھان”ديکنيح اطاعت ميمس یسيع

حح  ي سر مرد مس ”ل آنان ين شده است که بموجب انجيوتد یحيمس ی توسط ھمان کشورھا ، شناخته شده است
  .  ”د اطاعت کامل از مردان کننديجرم زنان باو ال  ، است و سر زن شوھرش

  
ش درکشور خودشان به  يکه ھزارو پانصد سال پ –ران را ينکه زنان ايا یه برايت فقيم واليرژ یتالشھا
وامروز درخارج از کشور استادان  ، ینظام  یندھش به فرمايده بودند و دوھزار و پانصد سال پي رس ی پادشاھ

تکت ي بزرگ جھان و آرش یونھايزيخبرنگاران تلو  یھسته ا ین پژوھشھا سرشناس دانشگاھھا و کارشناسا
خود بدرون چادر بفرستد و   یدر زندان اسالم –سنده و روزنامه نگار و ھنرمندند يوحقوقدان و بازرگان و نو

  ، گردد يت به عقب باز نميرا که چرخ تمدن در نھايز ، است که یفردائ  یتالش بباز گرداند  یفگيبه دوران ضع
  آن گذاشته شود.  یچند چوب ال  یولو روز

  
  ، عهيبنام آخوند ش یه، بلکه اساسا طبقه ايت فقيبنام وال ین است که نه تنھا مکتبيا ، باز ھم برتر یتيواقع یول
ه گذار شد که  يپا یطي درشرا ، ین قرن ھجريعه درنخستيش تيندارند. روحان یران امروز علت وجوديگر درايد
جدا   یمذھب  یدئولژيک اياز به ياست نژاد پرستانه آن نيه و سيام یبا خالفت بن ی ا روئيرو  یران برايا

  یم سلطنت موروثيشده رژ ی که نوح اسالم -رابراساس امامت یدئولژين ايخالفت دمشق داشت، و ا یدئولژيازا
و با افسانه   کرد، یزير یپ ، هيام یدشمن اعالم شده خاندان بن ، یو انتقال آن به خاندان عل -بود یران ساسانيا

 ی کيدئولژيران دانست. مبارزه ايا یاستمرار پادشاھ  ین امامت را نوعيزدگرد ايبا دختر  ین بن عليحس ی ھمسر
افت وبا اعالم يچند قرن ادامه  شد که یاستقالل طلبانه ا یمبارزه مل یر بنائيب شکل گرفت سنگ زين ترتيکه بد

  .  تان گرف يپا یعقوب صفاريران توسط ياستقالل ا
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 . انيرانيعرب بوجود آمد و نه توسط ا یايبود که درداخل خود دن یده ايع پديشده اند که تش یکه مدع  یکسان
درگذشت  پس از  یعه عليعه عثمان و شيعه ابوبکر وشيبنام ش یشھائيش گرايدايد تا آن حد که به پين نظر شايا

  ی خيت تار يواقع یح باشد، وليشود صحيط مروان خاص آنھا مربويمعدود ازپ ین خلفا توسط شماريک از ايھر
  ی اسيش سيتنھا از آنجھت شکل گرفت و با مرور زمان بصورت گرا یع مربوط به علين است که تشيا
 یشھايرفتند و در ھمان زمان که گرات خود گيرحمايان آنرا زيرانيدرداخل جھان اسالم درآمد که ا یرومندين

را بصورت ابزار مبارزه استقالل  یع علوينان تشيمضمحل شدند، ا  جايعه ابوبکر و عثمان تدري ش یعنيمشابه 
  ه خالفت عرب در آوردند. ي طلبانه خود عل

  
ان،  باھمه پژوھشگريتقر ی ابيکه اسطوره اوبه ارز یدائيان عصر امامان، درزمان امام دوازدھم ناپيبا پا

بود،   یران ماقبل اسالميموعود ااسالم نجات دھنده  ی سر برآورده بود و کپ یانس زرتشتيسائو ش ازاسطوره 
را درنبودن امام زنده فقط  يز ، ث سازان و کاسبکاران آغاز شد يع حديان گرفت ودوران تشيع مبارز پايعصر تش

ه  يتوانستند وجود برينان مي، وبخصوص فقط اباشند یاللھق يان با حقايعيتوانستند رابط شياومث يان احاديراو
ث سازان که درطول شش قرن  ين حديا ینقش واقع . افت دارند يشد دريرستاده مامام زنده ف یرا که قبال برا یا

ش يدند، بيث کتاب بحاراالنوار رسانيون احاديليش از دومين به بيث نخستيحد ٣٠٠را از ”معتبر” ثيشمار احاد
م اسال یع را به نشان جدائيمکتب تش ، جھان تسنن ی مذھب یر مکتبھا يبموازات سا ن بود کهيز اي از ھرچ

عه آغاز شد،  يت شيخ روحانين مرحله تاريسوم ، یبا آغازدوران صفو  . زنده نگاه دارند یاز اسالم عرب یرانيا
  ،  ت گرفت صور یو نه مذھب یاسيس یآن بود، که صرفا با ھدف”شدن یحکومت”ران ويع درايت تشيو آن رسم

 ین خالفتھايکه جانش یعثمان یپراتورام یال جوئيمبارزه با است ینان او برايو جانش یل صفويرا شاه اسماعيز
ر آنچه درجھان ينظ ، ر آنھايناپذ یآشت  یا روئيع و تسنن و رويکامل تش یبه دوگانگ ، شده بود ی و عباس یامو
که بر اشتراک  یاسيس  ی ن حسابگري وا ، اج داشتنديود احتکھا و پروتستانھا اتفاق افتاده بيان کاتوليت ميحيمس

آنرا ازنفوذ   ، ت دور کردياز مفھوم روحان یعه را بکليت شين آنکه روحانيه بود درعشد  یزير یمنافع متقابل پ
ز ھمچنان ادامه ين یبرخوردار کرد که بعد از سقوط سلسله صفو  ی گسترده ا یمال ی و امکان بھره بردار ی ماد
  افت.ي

  
ص سابقه، بخصويبا جھش ب ، شد که جھان غرب  ین نفوذ مخرب ھمزمان با دورانيسفانه امتأ

شرفت  يخود را ھمراه با دوره پ یجھان یالجوئياروپا ( که قبال از آن سخن رفت)، دوران است”عصرفروغ”بدنبال
ر منظم بخاطر  ران بطويعه ايت شيوروحان ، ش آغاز کرديخو یو فرھنگ یو آموزش یو صنعت یر علم يفرگ یھا
انه بست. درقرن سرنوشت ساز  يقن جھش متريران با ايت خود را برھرگونه تماس ايت و حاکمين وجوديتأم

مه دوم آن ژاپن يکه درن یھمان قرن -شديم یه گذاريجھان در آن پا یستمينظم قرن ب یرينوزدھم، که شکل گ
ت فاسد طماع و واپسگرا روز بروز  يک روحانيران با نفوذ شوم يا –کرد  یه گذارينده شکوھمند خود را پايآ
بخصوص که   ، ديخود رس ی خيت تاريه به آستانه سقوط وجودک ی درحد ، شتر روبه ضعف و انحطاط رفتيب

افت  يانگلستان  ین راه درقالب دستگاه استعماريز دراين یک تازه اي عه شريت شيروحان ، ن قرنيمه دوم ايدرن
 س و درکتابيران و انگليا ی اسيخ روابط سيارزشمند محمود محمود بنام تار ازآنرا در کتاب یمفصل یابيکه ارز

Sir Arthur Harding توان ي) م ١٩٢٨پلمات درشرق، چاپ لندن، يک ديران (ير انگلستان درايسف
توانستم يرا داشت که با آن م یدردست من حکم اھرم ، ارمن گذاشته شده بوديکه دراخت ی وجوھ”افت:ي

 یھر مشکل ن اھرميکنم و با ا یدارين خرين النھريران و در بيران را درايجف و کربال و داخل اعه نين شيمجتھد
  .”ان بردارم يراازم

  
نمانده بود،   یعه باقيت شيروحان یبرا یچ علت وجوديگر ھيبه بعد د یان دوران صفويازپان است که يقت ايحق

 یاز بود، نه مانند دوران صفويزه استقالل طلبانه نمبار  یت براين روحانيبه وجود ا ینه مانند قرون اول اسالم
مانده   یقدرت یجھان سن یط حاضر جھان که اساسا نه براي. درشرایعه و سنيش ی د جدائيتشد یبه وجود اوبرا
  یت قرون وسطائيحفض موجود یو نقش آخوندان ھردومجتمع به تالش برا ، عهيقدرت ش یاست و نه برا

  ط وجود ندارد. ين شرايک ازايچيھ گريخودشان محدود شده است، د
  

شود،  يران مربوط ميط خاص خود ايکه به شرا ، زيتم نسيان قرن بيران پايعه درايآخوند ش یموضع استثنائ
  یايدر دن ی اديز یک ازمذاھب جايچ يھ یت سنتيروحان یدستگاھھا ی که برا ین قانون کليدرا ینھائ یرييتغ

  دھد.  ينمانده است نم یکم باقيست ويقرن ب
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شه يھم یتوان برايمرا ھم  یعده ا ، ب داديفر یمدت یتوان برايھمه را م ، نکلنيبه سخن معرف آبراھم ل
 توان داد. يب نميشه فريھم  یاما ھمه را برا ،  فتيفر


