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چنانکه قبال گفته شد ،مکتب ”واليت فقيه” ،برمبنای بررسيھای محقق برجسته آلمانی آغاز قرن حاضر،
 ،J. Wellhausenريشه اسالمی ندارد ،بلکه يک مکتب مذھبی وسياسی يھودی است که بصورت پيغمبران
پادشاه يا پادشاھان پيغمبر درتورات شکل گرفته وازآنجا بصورت کلی به اسالم منتقل شده است و بخصوص
١
درجھان تشيع با ھدفھای حکومتی روحانيت شيعه تطبيق داده شده است.
اين واقعيت که کشوری چون ايران ،که تقريبا ھمه مورخان آنرا بنيانگذار نخستين سيستم واقعی حکومتی
درتاريخ جھان دانسته اند ،کشوری که ھگل ازآن بعنوان اولين حکومت تاريخ ساز جھان و ناپلئون بعنوان
سرمشق ھمه امپراتوريھای بزرگ تاريخ و توين بی بعنوان اولين کشوری که اصل آزادی مذھب و عقيده را
وارد حکومت کرد نام ميبرد ،درساللھای پايانی قرنی که درآن جھان بشری درراه مبارزه با فاشيسم و ناسيونال
سوسياليسم و کمونيسم صد ميليون نفر قربانی داد ،و ھم اکنون سراسر اين جھان درراه استقرار نظمی
دمکراتيک گام برميدارد که سازمان ملل متحد و منشور جھانی حقوق بشر نمايندگان آن در سطح بين المللی
ھستند ،باسيستم حکومتی منحصر بفردی درروی زمين اداره شود که در آن ھمه افراد جامعه بصورت صغيران
شرعی تحت قيمومت يک ولی فقيه قرار داشته باشند و قوانينی بنام قوانين ثابت و تغيير ناپذير اللھی برآنان
تحميل شده باشد که دردنيای متمدن امروز مطلقا قابل اجرا و شايسته اجرا نيستند ،اگر بزرگترين تراژدی
تاريخ سه ھزار سا ايران نباشد مسلما يکی از بزرگترين اين تراژدی ھا است.
رژيمی بنام واليت فقيه که به استثنای کشور ذره بينی واتيکان تنھا رژيم حکومتی برسميت شناخته شده جھان
امروز است که آخوندان مستقيما برآن حکومت ميکنند وھمه دستگاه ھای اجرائيه و مقننه و قضائيه آن بطور
دربست دراختيار آنان قرار دارد ،بھمان اندازه که از ديدگاه موازين حقوقی و اجتماعی جھان حاضرما يک
رژيم واپسگرای قرون وسطائی است ،ازديدگاه اصالت مذھبی نيز يکی از نااصليترين رژيمھای مذھبی است که
تاکنون تاريخ جھان بخود ديده است ،وازاين نظر اعتباری بيش ازسيستم مذھبی مورمون ھا يا گواھان يھوه
درجھان مسيحی ندارد.
اساس ايدئولژيک واليت فقيه براين متکی است که دنيای اسالم پس ازدرگذشت بنيانگذار آن ميبايد شرعا
بدست خاندان مستقيم او يعنی امامان شيعه اداره شده باشد ،وچون اين سلسله امامان درقرن چھارم ھجری با
غيبت کبرای امام دوازدھم قطع شد ،اين امام پيش از غيبت خود بوجب”توقعی” به راويان حديث خود وکالت
داد که درتمام دوران اين غيبت” حجت وی باشند بر مسلمين ،چنانکه خود او حجت خدا برآنان است”.
درفاصله قرون چھارم و دھم ھجری ،روحانيت شيعه که ھنوز نفوذ سياسی نداشت ازاين”واليت” فقط بصورت
حقی که رعايت نشده است سخن ميگفت ،ولی دردوران صفوی که تشيع اثنی عشری آئين رسمی کشور
شناخته شد اين توافق ميان سلطنت و روحانيت برقرار شد که فقھا بعنوان جانشينان برحق امام غايب حق خود
را درامر حکومت به پادشاھان اين سلسله تفويض کنند .درعصر قاجار نيز اين سنت عمال برقرار ماند و حتی
قانون اساسی مشروطيت ايران دارای متممی شد که که بوجب آن تا ظھور حضرت صاحب االمر علمای دين اين
قانون اساسی را درنظارت مستقيم خويش داشتند .اين موضوع پس از فترت بيست سا عصر رضا شاه،
دوباره درساللھای پس از جنگ جھانی دوم مطرح شد ،ھرچند که به عقيده برخی ازمفسران معاصر ،تقارن
اين امر با طرح معروف کمربند سبز از جانب جھان غرب وبا برنامه ھای نفتی بريتيش پتروليوم امری بکلی
اتفاقی بوده است .بھر حال ،حوادث بصورتی جريان يافت که با پايان سلطنت دومين پادشاه سلسله پھلوی،
برای نخستين بار درتاريخ ھزار و چھار صد سا اسالمی ايران آخوند ھای شيعه مستقيما حکومت را دردست
گرفتند و تشکيل” اولين حکومت ﷲ درروی زمين” را اعالم کردند.
اين حکومت ”واليت فقيه” شايد واقعا اولين حکومت خدا درروی زمين نبود ،ولی مسلما اولين حکومتی بود که
درآن خدا تا بدين حد از جانب گروه محدودی ازبندگان خود مورد بھره کشی قرار گرفت .ارزيابی کوتاھی که
درصفحات آينده خواھيد خواند تنھا به ھمين ويژگی اين”حکومت اللھی” مربوط است ،زيرا ارزيابی جنبه ھای
سياسی يا اقتصادی يا اجتماعی آن نه کار صفحات محدود اين کتاب است ،نه با توجه به گزارشھای فراونی که
 - ١به بخش سرآغاز نگاه کنيد.
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منظما دراين راستا درمطبوعات فارسی ودررسانه ھای گروھی بين المللی منتشر شده است و ميشود ضرورتی
خاص دارد.
برداشتھای عقيدتی مکتب واليت فقيه ازھمان آغاز برھيچ واقعيت پذيرفته شده ای متکی نبوده است ،حتی
برداشت زير بنائی آن که به اصل وجود امام دوازدھم مربوط ميشود .امروزه بيش ازنيمی از جمعيت شش
ميليارد نفری جھان به سه مذھب معروف به”توحيدی” يعنی يھوديت و مسيحيت و اسالم تعلق دارند .ازاين
عده دومليارد نفر مسيحی ھستند ،نزديک به يک ميليارد و دويست ميليون نفر مسلمان ،و پانزده ميليون نفر
يھودی .وجود شخصيتی بنام موسی ،عليرغم ترديد ھائی که دراين باره وجود دارد علی االصول مورد قبول
ھمه آنھاست ،و وجود پيامبری بنام عيسی مورد قبول ھمه آنھا ،با ستثنای اقليت بسيار کوچک يھودی است،
و وجود پيامبری بنام محمد مورد قبول بخش  ١, ٢٠٠ميليون نفری مسلمان است .درين بخش مسلمان نيز،
وجود اصولی يازده امام اول شيعه مورد تصديق عمومی است ،ھرچند که مقام امامت آنھا مورد قبول نه دھم
آنان .يعنی بيش ازيک ميليارد نفر بخش سنی اين جھان اسالمی نيست .ولی نه تنھا اسطوره امامی غايب مطلقا
مورد قبول ھيچيک ازاين عده نيست ،بلکه اساسا وجود خارجی چنين کسی مورد انکار آنھاست ،زيرا که ھيچ
مدرک قابل قبولی برآن وجود ندارد و ازھزار وصد سال پيش نيز وجود نداشته است ،وھرچه دراين باره گفته
يانوشته شده صرفا ازناحيه خود روحانيت شيعه بوده است .ھرحديثی نيز که نقل شده توسط راويان شيعه نقل
شده است .نه تنھا در قرآن ذکری ازمھدی موعود نشده ،بلکه درھيچ اثرمذھبی خود دوران امامان يازده گانه
شيعه نيز ازچنين موضوعی صحبت نشده است ،ودراين مورد ھرچه بدانان نسبت داده شده توسط محدثان
شيعه قرن چھارم ھجری به بعد نسبت داده شده است .راويان مسلمان ،تابيش از آنکه اسطوره امامی بنام امام
غايب طرح ريزی شود براين اتفاق داشته اند که امام يازدھم پيش ازآنکه درجوانی درگذرد مردی عقيم بوده و
امکان فرزند آوردن نداشته است ،و اسطوره فرزندی که بعلت عدم تأمين جانی ھفتاد سال درغيبت صغرای خود
ازپشت پرده توسط کسانی بنام ابواب يا وکال با شيعيان خويش مربوط بوده و بعد ھم به غيبت کبری رفته است
درست به ھمين دليل ساخته شده است که جای اورادرجھان تشيع خالی نمانده باشد ،زيرا اصل بنيادی دراين
جھان تشيع اين است که دنيا نميتواند بدون وجود امام درگردش باشد .حتی درکتاب کافی ،معتبرترين کتاب
شيعه ،که درست درھمان زمان تأليف شده ،تصريح شده است که تاشبی که مھدی موعود زاده شد اثری
ازبارداری درمادر ايرانی او ،نرجس خاتون ،ديده نشده بود .صدھا حديث” معتبر”“ غير معتبر”که دراين باره
درجھان تشيع تقل شده ،و ھمه نقل قولھا و تفسير ھائی که درکتب مختلف شيعه ازقرآن و پيامبر و علی و
ديگر ائمه بمنظور تثبيت اين اسطوره بعمل آمده – و ھيچکدام از آنھا برمدرکی واقعا استوار متکی نيست -بی
استثنا کار خود راويان شيعه است ومورد قبول روات جھانی تسنن يعنی اکثريت عظيم دنيای مسلمان نيست.
گفتگوئی ديگر برسر اصالت ”توقيعی” است که امام دوازدھم دراين باره به چھارمين ”وکيل” خود علی بن
محمد سمری فرستاده و بدو خبر داده است که بزودی خواھد مرد وخود امام نيز بامرخداوند به غيبت کبری
خواھد رفت ،ودرغياب او”راويان حديث” وی تازمان ظھور مجدد وی مورد مراجعه شيعيان خواھند بود .چنين
سند سرنوشت سازی با امضای امام عصر ،حقا ميبايست با قداستی نظير قرآن حفظ شده باشد ،وبااين وجود
اين توقع نه درجائی ضبط شده ،نه کسی آنرا به چشم ديده و نه کسی مدعی ديدن آن شده است ،و ھمه آنچه
درطول بيش از ھزار سال درباره آن گفته يا نوشته شده ،تنھا ازدوکتاب حديث شيعه مايه گرفته است که مدتھا
بعد از” غيبت کبرای” امام نوشته شده اند .گفتگوی سوم برسر نحوه تعبير”مرجعه به راويان احاديث” است،
زيرا که ازنظر بسياری از محققان حتی بفرض صحت چنين نوشته ای اين مراجعه بھيچوجه معنی زمامداری
سياسی اين راويان حديث و حکومت آنھا را بر ملت يا بر” امت” اسالمی نميدھد ،بلکه تنھا اين مفھوم را دارد
که اين شيعيان ميبايد درمورد مسائل و مشکالت مذھبی خود به اين راويان احاديث مراجعه کنند .نه تنھا
درگذشته ،بلکه درھمين دوران واليت فقيه نيزفقھای صالحيتدارمتعددی درعين آنکه به اقتضای”آيت
اللھی”خود برصحت چنين توقيعی صحه گذاشته اند براين نيز تأکيد نھاده اند که چنين وکالتی فقط مسائل مذھبی
را شامل ميشودو حکومت سياسی از آن مستفاد نميشود .يکی از صريح ترين نظراتی که دراين مورد ابراز
شد ،نظريه کاظم شريعتمداری بودکه ازنظر مرجعيت مذھبی درمقامی باالتر ازروح ﷲ خمينی قرار داشت.
البته ھيچيک ازاين واقعيت ھا مورد قبول خمينی نبود ،زيرا نظر واقعی اوراتأمين نميکرد ،آنچه وی ازدوران
طلبگی خود درقم بدنبال آن بود کسب قدرت بود ،ودرضمير آگاه و ناخودآگاه او ھمه مسائل و واقعيتھای دينی
در ھمين قدرت طلبی خالصه ميشد ،وارضای چنين خواستی طبعا مستلزم تعبيری از”مراجعه به راويان حديث”
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بود که حکومت سياسی آنانرا نيز شامل شود .بدين جھت ھمان کسی که دردوران طلبگی خود درمدرسه فيضيه
قم در “کشف االسرار” خويش تأکيد کرده بود که” مجتھدين اصوال خواھان واليت و حکومت نيستند و حدودی
که برای خود تعيين ميکنند فقط فتوی وقضاوت و دخالت درحفظ مال صغير و قاصر است ،و بيرون ازاينھا ھيچ
اسمی ازحکومت نيست و ابدا نامی ازآن نميبرند” ،بمحض اينکه باد درجھت مخالف وزيد ،باقاطعيت نوشت”:
معنی اينکه مردم درزمان غيبت امام درتمام امورشان رجوع کنند به راويان حديث اين است که اطاعت ازآنھا
کنند ،چه امام آنھا را حجت خود کرده و جانشين خويش قرار داده است ،وجانشين امام جانشين پيغمبر و حجت
امام عصردر روی زمين است و خدا اطاعتش را واجب فرموده است” .و ھم اودرجای ديگر نوشت”:اجرای
تمام قوانين مربوط به حکومت بعھده فقھا است ،يعنی پاسداری از حدود و ثغور مسلمانان ،و گرفتن خمس و
زکوه و جزيه ،و اجرای حدود و قصاص ،و حفظ مرزھا و نظم شھرھا و ھمه” ،و بازنوشت ”:فقھای اسالم
حجت برمردم ھستند ،ھمانطور که حضرت رسول حجت خدا بود .حجه ﷲ کسی است که خداوند اورا برای انجام
امورمقررفرموده است و فقھا نيز ازطرف امام حجت بر مردم ھستند ،يعنی ھمه امور وتمام کارھای مسلمين به
آنان واگذار شده است” .درمورد نحوه و مفھوم اين واگذاری نيز ،خود او مشخص کرد که  ”:وقتيکه فرد
اليقی که دارای دو خصلت علم به قانون و عدالت باشد بپا خيزد و تشکيل حکومت دھد ،او ھمان واليتی را که
حضرت رسول اکرم درامر اداره جامعه داشت دارا است وبرھمه مردم الزم است که از او اطاعت کنند” .بعد
اعالم کرد که” ھمه اينھائی که با واليت فقيه مخالفند اصوال با خداوند تبارک و تعالی مخالفند”.
با اينھمه شرايط جھان مترقی قرن بيستم شرايط ايران صفوی قرن شانزدھم نبود تا چنين ادعائی بتواند آسان
پذيرفته شود .بدين جھت در دوران صد روزه نوفل لوشاتو ،کارگردانان تبليغاتی فقيه اعظم – که بعدا يکی
ازآنھا به دستور وی اعدام شد ،وديگری ازمقام رياست جمھوری بمقام جاسوس استعمار تنزل يافت و راه فرار
از کشور در پيش گرفت ،وسومی از مسند وزارت به زبا دان تاريخ فرستاده شده – بدو فھمانيدند که برای
جلب افکار عمومی درداخل و بخصوص درخارج ايران ميبايد بصورت تاکتيکی راه عوض کند ودرمصاحبه ھا
وگفتگوھای حضوری خود برآن ضوابطی تکيه بگذارد که مورد قبول و عالقه جھان متمدن باشد و نه آنچه
واقعا مورد خواست خود اوست .بعدھا ابوالحسن بنی صدر که” امام پيش ازآنکه مسلمانی اورا انکار کند واورا
خادم آمريکا بداند وی را فرزند معنوی خود شمرده بود ،درکتاب” خيانت به اميد” خود نوشت ”:پرسشھای
عموم خبرنگاران و روشنفکران درنوفل لوشاتو کال از ١٩مورد تجاوز نميکرد ،وقرار شد که پاسخھای آنھا را
پيشاپيش آقايان يزدی ،قطب زاده ،احمدخمينی ،موسوی خوئينی ھا و خود من تھيه کنيم تا او درپاسخ
خبرنگاران براساس آنھا جواب بدھد .ازنادانيھای آقای خمينی نه تنھا نگران نبوديم ،بلکه گمان داشتيم که
بدليل ھمين نادانی ھا ايشان بعدا درکارھا دخالت نخواھند کرد ،اما واقعيت بخالف تصور ما از کار درآمد”.وھم
او ،درجای ديگر ھمين کتاب ،درباره کتاب”واليت فقيه” خمينی نقل قول کرد که”ما در پاريس کتاب واليت فقيه
آقای خمينی را که مجموعه درسھای او در نجف بود خوانديم و آنرا بی محتوايافتيم .آقای بھشتی نيز در آن
زمان که ھنوز کسی به عنوان سرنگونی رژيم شاه را نمی برد ،مجموعه درسھای واليت فقيه را خوانده و آنرا
مايه بی آبرويی شمرده بود”.
و درست از ھمين ھنگام بود که برنامه يک بام و دو ھوايی واليت فقيه بر پايه ضوابط سنتی مکتب ماکيا وليسم
طراحی شد ،و رژيمی که می بايست اولين حکومت ﷲ در روی زمين باشد يکسره بر شالوده دروغ بنياد نھاده
شد ،به طوری که احتماال در تمام تاريخ اسالم ،با آن که ھرگز دروغ و فريب کم نبوده است ،در ھيچ مقطع
زمانی و ھيچ مقطع مکانی ،نمونه ديگری نميتوان يافت که در آن در مدت تنھا بيست سال به مردم کشور
اسالمی ،و به ھمه جھان اسالم ،و به ھمه جھانيان ،و به تاريخ ،اين اندازه دروغ گفته باشه که در بيست سال
واليت فقيه گفته شد.
* * *
پيش از روزھای نوفل لوشاتو ،روح ﷲ خمينی در مقام حجت السالمی در قم در کشف االسرار خود نوشت”فقھا
و مجتھدين ھيچ وقت نه تنھا با اساس سلطنت مخالفت نکردند ،بلکه بسياری از علمای عالی مقام با سالطين
ھمراھيھا نيز کردند ،و آنھا که می گويند اسالم با سلطنت مخالف است نيت فتنه انگيزی دارند و می خواھند
دولت را به آنھا بدبين کنند” .ولی ھمين شخص در مقام آيت ﷲ کشف کرد که” سلطنت اصلی است که اسالم بر
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آن خط بطالن کشيده است و خداوند امر فرموده است که مردم به سالطين کافر شوند ،به ھمين جھت است که
فقھا و علما ھميشه از سالطين اعراض کردند”.
در نوفل لوشاتو ،در ھفده مورد مختلف تاکيد کرد که در ايران اسالمی شخصا ھيچ نقشی را در اداره امور
مملکت به عھده نخواھد گرفت و رئيس جمھور يا رھبر نخواھد شد و تنھا به ايفای نقش ارشادی اکتفا خواھد
کرد .ولی به محض بازگشت به ايران ،ھم بر مسند رھبری نشست ،ھم مقام رياست جمھوری را تبديل به يکی
از ادارات تابعه دفتر رھبری کرد ،ھم کاله خود فرماندھی کل قوا را بر سر گذاشت.
در نوفل لوشاتو سيزده بار تصريح کرد که درايران اسالمی روحانيون خودشان ھيچ يک ا زمناصب حکومتی را
عھده را نخواھند شد و نقش آن نيز مانند نقش خود او صرفا نقشی ارشادی خواھد بود .ولی در ايران اسالمی
او ،عمامه داران کليه مقامات باالی حکومتی :رياست جمھوری ،نخست وزيری ،وزارت ،سفارت ،رياست
ديوان عالی کشور،استانداری ،فرمانداری ،اداره امورمقننه وقضائيه ورسانه ھای گروھی را درانحصار خود
گرفتند ،ورھبر عاليقدر انقالب اعالم کرد که آنھائيکه ميگويند روحانيون نبايد مصادر امور حکومتی باشند
دشمنان خدا و رسولند و ميخواھند اسالم را ازبين ببرند.
در نوفل لوشاتو بيست و يکبار قول داد که دولت اسالمی دولتی کامال دموکراتيک خواھد بود ،ھمه نھادھای
فشار و اختناق در آن از ميان خواھد رفت ،ھر کس خواھد توانست عقيده خودش را آزادانه بيان کند ،مطبوعات
و راديو و تلويزيون در نشر ھمه واقعيات آزاد خواھند بود ،تشکيل ھر گونه احزاب و اجتماعات حتی احزات
کمونيستی مجاز خواھد بود ،تمام اقليت ھای مذھبی برای اجرای اداب دينی خود آزادی کامل خواھند داشت،
دولت اسالمی تمام منطقھا را با منطق جواب خواھد داد و تمام مسائل فقط به استناد متممم قانون اساسی مطرح
خواھند شد ،و برنامه سياسی آن آزادی و دموکراسی حقيقی خواھد بود .ولی ھم او ،در ھمان نخستين ماه
بازگشت خود به ايران ،در ھمين باره گفت ”:به اينھايی که از دموکراسی حرف می زنند گوش ندھيد .اينھا با
اسالم مخالفند .ھر کس جمھوری بخواھد دشمن ما است ،ھر کس صحبت از جمھوری دمکراتيک بکند دشمن
اسالم است .اينھايی که فرياد می زنند که بايد دمکراسی باشد اينھا مسيرشان غير از ما است .مگر شما انقالب
کرديد که مثل سويس بشويد؟ ما قلمھای مسموم آنھايی را که صحبت ملی و دمکراتيک و اينھا را می کنند می
شکنيم .به اين روشنفکران ھشدار ميدھم که اگر از فضولی دست برندارند سرکوب خواھيد شد”.
در نوفل لوشاتو بارھا تاکيد کرد که”:د رحکومت اسالمی ما از نظر حقوق انسانی تفاوتی ميان زن و مرد
نخواھد بود زنھا در جمھوری اسالمی در نوع پوشش خود ،نوع تحصيالت خود ،نوع فعاليت خود کامال آزاد
خواھند بود ،به ھمانطور که مردھا آزادند” ،و در” حکومت اسالمی”او زنان به صورت صيغه ھا به درون
چادر فرستاده شدند ،و اعالم شد که از نظر شرعی زنان بايد از تفکرھای سنتی در مورد حقوق زن و مرد
پرھيز کنند ،زيرا اين امر به عھده روحانيون و آگاھان مذھبی است و نه خود آنھا ،و” گشودن مبحثی به نام
حقوق زن يک پديده غربی ناشی از يک بينش غير توحيدی و نشانی از يک بيماری غرب زدگی است ”،و وقتی
گفته آيت ﷲ موسوی اردبيلی رئيس ديوان عالی کشور و بلند پايه ترين مرجع قضائی جمھوری در خطبه نماز
جمعه که” وظيفه زن در اسالم اين است که کنيز مرد باشد”مورد اعتراض خانم گوھرالشريعه دختر آيت ﷲ
شھيد دستغيب شيرازی و نماينده مجلس شورای اسالمی قرار گرفت ،مقام عالی قضائی جواب داد که آنچه گفته
است دقيقا قانون اسالم است و جای عذر خواھی ندارد!
در نوفل لوشاتو ،مدعی شد که فقط مطالبه حقوق اوليه بشر را در ايران دارد و چيزی بجز اجرای دقيق بيانيه
حقوق بشر نمی خواھد ،ولی ھم او در ھمان نخستين روزھای بازگشت ،در فيضيه قم حقوق بشر را ساخته و
پرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که ھمه اينھايی که صحبت از حقوق بشر می کنند عمال استعمال ھستند.
در نوفل لوشاتو قول داد که در حکومت اسالمی ھر فردی در دادن يا ندادن رای آزاد خواھد بود و رای او ھر
چه باشد محترم شمرده خواھد شد .ولی ھم او در فردای رفراندوم فروردين  ١٣۵٨اختار کرد که ما ھمه
اينھايی را که به جمھوری اسالمی رای ندادند يا انتخابات را تحريم کردند منافق می دانيم و طوری سرکوبشان
می کنيم که از اين جرثومه ھای فساد اثری باقی نماند.
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در نوفل لوشاتو تعھد کرد که در ايران اسالمی حقوق ھر متھمی در جريان دادرسی به طور کامل رعايت خواھد
شد و امکانات قانونی از ھر جھت برای او فراھم خواھد بود .ولی در تھران ھمين مدافع عدالت فتوا داد که”
اينھايی که در بازداشت ھستند ) مقامات عالی رتبه رژيم پيشين( متھم نيستند بلکه مجرمند .بايد فقط ھويتشان
را ثابت کرد و بعد ھمه آنھا را کشت .اصال احتياجی به محاکمه آنھا نيست و ھيچ گونه ترحمی ھم در باره آنھا
مورد ندارد .ما معتقديم که مجرم اصوال محاکمه ندارد و بايد او را کشت”.
......................................................................................................................
در ھمان روزھايی که ”آيت ﷲ نوفل لوشاتو” به طور پيگير روزنامه ھا و راديوھا و تلويزيونھای جھان در
باره تعھد صادقانه خود به رعايت دمکراسی و آزادی و عدالت و حقوق بشر قول شرف ميداد ،بسياری از
بزرگواران روشنفکر و واقع بين کشورھای صاحب اين تلويزيونھا و راديوھا و روزنامه ھا به صدھا ميليون
مردم اين کشورھا با ھمين اطمينان قول شرف ميدادند که د ر صحت گفته ھای آيت ﷲ ترديدی نمی بايد کرد.
آندريو يانگ ،رئيس ھيئت نمايندگی آمريکا درسازمان ملل متحد و نمايند شخصی پرزيدنت کارتر ،اطمينان
ميداد که:
“نھضت خمينی تحت تاثير مستقيم آموزشی آمريکا بوجود آمده است و از آن نيز اللھام می گيرد .چيزی که
ميتوانم با اطمينان بگويم اين است که آرمانھای انقالب ايران ھمان ارمانھای نھضتھای جھانی حقوق بشر
است .وقتی که اين انقالب جا بيفتد ھمه جھانيان در خواھند يافت که خمينی يکی از قديسان عصر ما بوده
است”.
و ريجارد فالک ،استاد دانشگاه و کارشناس برجسته مسائل خاورميانه و جھان اسالمی ،در روزنامه نيويورک
تايمز می نوشت”:بسيارند کسانی که از اين انقالب به عنوان زيباترين تاريخ لحظه اسالم نام می برند ،زيرا اين
انقالبی است که توانسته است سرمشق تازه ای را از يک انقالب صلح جويانه و بی خونريزی ارائه کند و در
آيند ه نيز مسلما خواھد توانست نمونه ای از يک حکومت کامال انسانی ،که خود ما ھم بدان احتياج مبرم داريم،
به کشورھای جھان سوم عرضه دارد”.
و ريچارد کاتم استاد ديگر دانشگاه و مشاور ممتاز وزارت امور خارجه آمريکا ،با قاطعيت می گفت”:می توانم
اطمينان بدھم که آيت ﷲ خمينی به ھيچ وجه خواستار حکومت نيست ،و به محض مراجعت به ايران به حجره
درس خودش باز خواھد گشت”.
و ويليام ساليوان ،سفير اياالت متحده در ايران و مسئول مستقيم بسياری از اشتباھات فاجعه انگيز سياست
خاورميانه ای اين کشور ،به دولت خود گزارش ميداد که”آيت ﷲ خمينی ايفای نقشی را ھمانند نقش گاندی به
عھده خواھد گرفت و برقراری جمھوری اسالمی منجر به تشکيل رژيمی با گرايش بسيار قوی غربگرايانه
خواھد شد”.
و در ھمان گرم گرم ،بانوی جديد االسالم انگليسی ،فاطمه خانم نيز ،در مصاحبه ای پر سر و صدا با مجله
اسالمی زن روز جای ترديدی باقی نمی گذاشت که  ”:امام خمينی اصال يک معجزه است .رھبری مانند او در
تمام تاريخ نبوده است و فکر نمی کنم که بعد از اين ھم پيدا شود.
”در اوايل قرن ما William Yeats ،شاعر نامی ايرلندی و برنده جايزه ادبی نوبل سال  ،١٩٢٣نوشته
بود ” :وقتی که روشنفکران چيره دست کارشان را به خوبی انجام داده باشند ،يعنی توانسته باشند بھترين
مردمان جامعه خويش را از باورھای ديرينه خود جدا کنند و دلھای بدترين آنھا را از کينه و نفرت بياکنند.
مطمئن باشيد که وحی جديدی در استانه نزول است و چيزی به ظھور يک مسيح تازه باقی نمانده است”.و در
ھمين ساللھای خود مانيز Regis Debrayمتفکر چپگرای فرانسوی کمابيش در ھمين زمينه درماھنامه
معروف لوموند ديپلوماتيک نوشت ”:درسھای اخالقی که بسياری از بزرگان جھان ما در ايفای رسالتی پيامبر
گونه به مردم جھان سوم ميدھند شباھت به گلھايی دارد که درگورستانھا می رويند ،زيرا به ھر حال وجدان
مسيحی اقتضا دارد که پيش از اعدام محکومين به مرگ کشيشی برای آنھا موعظه کند”.
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ھم صداقت اسالمی يک”انقالب صلحجويانه و بی خونريزی”که می بايست نمايانگر زيباترين لحظات تاريخ
اسالم باشد ،و ھم روش گاندی وار رھبر اين انقالب ،درست در ھمان روزھا در خيابانھا و ميدانھای پايتخت
و شھرستانھای ايران به نمايش گذاشته شد .گزارش مبسوطی از آنرا در کتاب”تاکتيکھا و تکنيکھای انقالب
نوشته محسن رضائی فرمانده سپاه پاسداران ميتوان خواند ...”:استفاده از تکنيک رنگ کردن لباسھای افراد
معين با جوھر قرمز يا خود گوسفندبه منظور ايجاد جنون خون که در تحريک اجتماعات اثری معجزه اسا دارد،
به کار گماشتن شيون کنان حرفه ای زن و مرد در قبرستانھا برای جلب توجه وسائل ارتباط جمعی يعنی
خبرنگاران مطبوعات خارجی و راديوھا و تلويزيونھا و خبرگزاريھا که می بايد به تعداد ھر چه بيشتر و به
دفعاتی ھر چه زيادتر به اين قبرستانھا آورده شوند ،و بوجود آوردن اين احساس که اختناق دولتی بسيار شديد
و شمار قربانيان آن بسيار زياد بود ه است ،استفاده وسيع از تکنيک” تابوت”از راه ترتيب دادن مراسم
ساختگی تشييع جنازه شھدا ،جا دادن يک يا چند اخوند و صفوف مقدم تظاھرات برای نشان دادن نقش رھبری
روحانيت در انقالب”...
کارگردان اين انقالب” اسالمی”که با آنکه به سربازی ھم نرفته بود بعد از پيروزی انقالب مقام سرلشگری
يافت ،نتيجه گيری کرده است که” اين شيوه ھائی که مادرانقالب ايران بکار گرفتيم بطوری نتايج رضايت بخش
ببار آورد که ميبايد در آينده سرمشق ساير انقالبات کشورھای اسالمی و حتی درتمام دنيا قرار گيرد”.
يکی از فجيع ترين جنايات ھمه تاريخ انقالبھا و مبارزات سياسی جھان ،درھمين راستا و باھمين طرز فکر،
درگرما گرم نخستين فعاليتھای انقالبی درتابستان سال  ١٣۵٧بوقوع پيوست ،وآن ماجرای حريق سينما رکس
آبادان بود که درآن بيشتر ازچھارصد زن و مرد و کودک درسالن اين سينما زنده زنده درآتش سوختند ،زيرا
درھای سينما طبق نقشه قبلی بسته شده واز بيرون قفل شده بود وسيمھای تلفن نيز ازخارج قطع شده بود.
دستگاھھای تبليغاتی پيامبر نوفل لوشاتو درداخل کشور ،با پولھای بيحساب که ازبازاريان و ازديگر مراجع
مختلف داخلی و خارجی دراختيار داشتند ازامام حاضر رونوشتی ازامام غايب ساخته بودند .چند روز پيش
ازآنکه خمينی با پرواز مخصوص ھواپيمای ارفرانس به ايران بازگردد ،روزنامه جنبش ،جارچی انقالب،
درصفحه اول خود نوشت:
“امام می آيد .باصدای نوح ،باطيلسان ابراھيم ،باعصای موسی ،با ھيأت عيسی ،باکتاب محمد ،و دشتھای
سرخ شقايق را ميپيمايد ،وخطبه رھائی انسان را فرياد ميکند .وقتی که امام بيايد ،ديگر کسی دروغ نميگويد،
ديگر کسی به خانه خود قفل ھم نميزند ،ديگر کسی به باجگزاران باجی نميدھد ،مردم برادر ھم ميشوند ونان
شاديشان رابا يکديگر به عدل و صداقت تقسيم ميکنند .ديگر صفی درکار نخواھد بود  :صفھای نان و گوشت،
صفھا ی نفت و بنزين ،صفھای ماليات ،صفھای نامنويسی برای استعمار ،و صبح بيداری و بھار آزادی
لبخند ميزند .بايد امام بيايد تا حق بجای خود بنشيند و باطل و جنايت و نفرت درروزگار نماند .اين را من ازکالم
خدا ميگويم ،درسوره مبارک اسری”.
صاحب طيلسان و عصا و کتاب ،خود درھمان ھفته ھای اول بازگشت ازھمه مستضعفان چشم براه فرستاد که:
“فقط به اين دلخوش نباشيد که ما برايتان مسکن ميسازيم ،آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی ميکنيم،
اتوبوس رابرای طبقه مستمند مجانی کنيم .البته ھمه اينھا را ميکنيم ،اما دلخوش به ھمين مقدار نباشيد .ما
ھمانطور که دنيايتان را آباد ميکنيم آخرتتان را ھم آباد ميکنيم” .و اندکی بعد از آن ،بمناسبت آغاز سال نو،
اعالميه داد که “بزودی ھمه مردم ايران صاحب خانه و مسکن شخصی خواھند داشت”.
البته روزھا و ھفته ھا و ماھھا گذشت ،و نه مستضعفی صاحب مسکن شد ،نه آب و برقی مجانی شد ،نه نفتی
به رايگان به کسی تحويل داده شد ،نه اتوبوسی برای طبقه مستمند مجانی شد .درعوض ھم” صفھای نان
وگوشت”وھم”صفھای نفت و بنزين” طوالنی تر شد ،و نه تنھا بھای خانه و نقليه و پوشاک ،بلکه بھای
ضروريات روزمره زندگی درمقياس نجومی افزايش يافت .ووقتی که کارھا به استخوان رسيد .ھمين
مستضعفين از ھمين امام شنيدند که ”:ھی ميگوئيد گرانی است .ھی ميگوئيد کمبود است .ھست که ھست.
بيائيم نواميس خودمان را ،اسالم خودمان را ،بخطر بيندازيم که گوشت گران است و ميوه گران است و مردم
نازاضی ھستند؟ بيائيم وھمه زحمتھای انبياء عليه السالم را بباد فنا بدھيم؟ چرا آدم نميشويد؟”ودرپيام سالگرد
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چھارمين سال جمھوری اسالمی ،اين ھشدار را دريافت داشتند که  ”:خداوند تعالی عنايات خاصه غيبيه
خودش را برشما ارزانی فرموده .اگر از وضعی که االن داريد شکر گزار نباشيد خوف آن را دارم که خداوند
قھار برشما غضب فرمايد و خدای نخواسته تر و خشک را باھم بسوزاند و راه گريزی ھم برايتان نباشد”.
............................................................................................................................
س﷼ تکراری وعده و دروغ ،در دوران پس از نوفل لوشاتو نيز با ھمان آھنگ پيشين ادامه يافت .در
دوازدھم فروردين ماه  ،١٣۵٨پس از رفراندوم عجيب و غريبی که در ان برای نخستين بار در جھان از مردم
خواسته شده بود به رژيمی رای بدھند که درباره مشخصات و مرام نامه و ھدف ھای آن ھيچگونه اطالعی
بدانان داده نشده بود ،رھبر انقالب در پيام راديوی خود از ملت خواست که” اکنون با فرستادن طبقه فاضله و
امنای خود به مجلس موسسان ،قانون اساسی جمھوری اسالمی را به تصويب برسانيد که اين وظيفه شرعی
است” ،ولی ھمين رھبر ،در آستانه تشکيل مجلس موسسان دبه درآورد و مجلس ساختگی به نام خبرگان را که
صرفا از عمامه داران دستچين شده خود او تشکيل شده بود جانشين آن کرد و اين بار رای دادن به اين يکی را
فريضه شرعی دانست و به عنوان محکم کاری در مجلس معارفه با نمايندگان ھمين مجلس خبرگان ،ھشدار داد
که ”:کسانی که بخيال خودشان روشنفکر ھستند و مجلس موسسان می خواھند و با مجلس خبرگان موافق
نيستند اساسا با اسالم مخالفند و ما با آنھا به ھمين صورت عمل خواھيم کرد”.
در پيام راديويی سالروز پيروزی انقالب ،اعالم کرد که بايد به ھر قيمت شده باشد انقالب خودمان را به ھمه
ممالک اسالمی صادر کنيم ،ولی ھم او تنھا يکسال در پيام راديويی ديگری اطمينان داد که ما قصد صدور
انقالب خود را نداريم و اين شايعه ای است که دشمنان ما پراکنده اند.
در منشوری ھشت ماده ای در تابستان سال  ١٣۶١فتوا داد که کسی حق ندارد بر ديگران جاسوسی کند ،زيرا
قرآن می فرمايد که بعضی از اھل ايمان بر بعضی ديگر جاسوسی نکنند ،ولی ھم او در پائيز ھمان سال
به”دانش آموزان عزيز”پيام فرستاد که معلمين خود را زير نظر بگيرند و انحرافات انھا را محرمانه به
مسئوالن امنيتی گزارش دھند ،و از معلمان خود نيز خواست که کارھای مشکوک شاگردان خود و اوليای آنھا
را به ھمين مسئوالن گزارش کنند.
در پيام راديويی دومين سالگرد انقالب گفت” :حق رای دادن برای ھمه احاد و افراد جمھوری اسالمی وجود
دارد .چرا بايد نظاميان از حق دخالت در تعيين سرنوشت خودشان ممنوع باشند؟ اينھا از دوره طاغوت است”،
ولی ھم او تنھا دو سال بعد در مراسم سالروز تولد امام ھشتم اظھار داشت ”:برای نظاميھا جايز نيست که وارد
بشوند در سياست .او ن طرفدار يکی ،اون طرفدار يکی ديگر .اصال به شما چه ربطی دارد که درمجلس چه
ميگذرد؟ انتخابات به ارتش چه مربوط است؟ به سپاه پاسداران چه مربوط است؟ برای ھيچکدام جايز نيست
اين” .
درزمان حجته االسالمی خود درقم به ”حضور مبارک اعليحضرت ھمايونی” تلگراف کرده بود که بقرار
مسموع دولت درصدد است درانجمنھای ايالتی و واليتی به زنھا حق رأی بدھد و اين برخالف شرع مبين و
موجب نگرانی علما و عامه مسلمين است ،ودرنوروز سال  ١٣۴٢بنام روحانيت قم اعالميه داد که”دستگاه
حاکمه ايران به احکام مقدسه اسالم و قرآن تجاوز کرده و ميخواھد تساوی حقوق زن و مرد را تصويب
کند”.ولی ھم او ،درمقام واليت فقيه اززنان عضو کميته ھا ی اسالمی خواست که با رفتن خودشان بر سر
صندوقھای انتخابات و دادن آراء ھرچه بيشتر وظيفه اسالمی خودشان را انجام دھند تا توطئه ھای دشمنان
اسالمی را خنثی کنند.
درھمان زمان حجه االسالمی خود ،درکشف االسرار نوشته بود ”:سنيان خود را درمحکمه عدل و انصاف و
شرافت و انسانيت محکوم کرده اند وعمربن الخطاب ياوه سرائی بود که تا قيامت نمونه کفر و زندقه است”،
ولی ھم او بعدا درمقام ولی فقيه جمھوری اسالمی فتوی داد که” آنھا که ميان شيعه و سنی اختالف مياندازند
نوکران استعمارند و مأموريت دارند تا نگذارند اتحاد بين تشيع و تسنن صورت بگيرد”.
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اندکی بعد ازاين اظھار نظر ،معمر قذافی رئيس جمھوری جنجالی” جماھيريه”ليبی که خودش داعيه رھبری
اسالمی دارد ،درمصاحبه ای با نشريه کويتی” القبس” گفت:
“اين موضوع سنی گری و شيعه گری بعد از نازل شدن قرآن بوجود آمده است و ھيچ ربطی باخود مذھب
ندارد.
اگر تسنن سنت پيغمبر است پس ھمه مسلمانان بايد سنی باشند .اين مسئله شيعه گری افسانه ای است که با
علی بن ابيطالب پايان يافت و ھر چه مربوط به بعد ازآن است افسانه است .اگر رھبران ايران بگويند که انقالب
آنھا انقالب شيعه است ،درآنصورت اين فقط يک جريان فرقه ای است ،يک انقالب نيست .ازنظر من فرقه
گرائی شيعه و فاشيسم و صھيونيسم درخطی واحد قرار دارند .مسئله واليت فقيه ھم ازھمين جعلياتی است که
دراسالم صحبتی ازآن نشده است”.و ولی فقيه اين گفته کفر آميز را شنيد وآنرا به روی خود نياورد ،زيرا معمر
قذافی درمورد موضع گيريھای سياسی درجبھه اوقرار داشت و مصلحت سياسی برمنطق” امر به معروف ونھی
ازمنکر” ميچربيد.
دردومقام بلند پايه ،يک رئيس جمھوری و يک نخست وزير ،که ھردوازجانب رھبرانقالب بعنوان مردانی
مومن و خدمتگزار اسالم به سمتھای خود منصوب شده بودند شانس معمر قذافی رانداشتند .درھنگام انتصاب
مھدی بازرگان به نخست وزيری ،وی درفرمان خود نوشت که” چون جناب آقای مھندس مھدی بازرگان مردی
است فاضل ومتين ومتدين ،ايشان را بواسطه واليتی که ازطرف شارع مقدس دارم به رياست دولت معرفی
ميکنم و برملت واجب ميدانم که ازاو اتباع کند ،زيرا مخالفت با او مخالفت با شرع اسالم است و مخالفت با
اسالم قيام بر ضد خدا است” ،و تنھا يکسال بعد ،درباره ھمين مردی که خودش مخالفت با اورا قيام برضد خدا
دانسته بود گفت:
اين آدم اصال صالحيت حکومت نداشت و افکار انحرافی داشت و مصلحت شرع اقتضا ميکرد که ازکار برکنار
شود .ودرھنگام رياست جمھوری ابوالحسن بنی صدر ،درپيام نوروزی خود تأکيد کرد که” آقای بنی صدر
مسلمان است ،مومن است ،خدمتگزار است ،و ھرکس درھرمقامی شرعا بايد انسان را تأييد کند .مخالفت با
ايشان کار اشخاصی است که تعھد به اسالم ندارند” ،وھم او ،چند ماه بعد درپيامی ديگر گفت”:اين آدم ازاول
ادعا ميکرد که مسلمان ھستم ولی من ھم از اول ميدانستم که دروغ ميگويد .بعد ھم گفت مخالف آمريکا ھستم
ولی خودش عامل آمريکا بود .اين دولتھای بزرگ ازاولی که نقشه استعمار را ھمه جا کشيدند ھرجا مأمورينی
دارند”.
درتمام حکومت خود ،اين ولی فقيه بھمان آسانی که چھره عوض کرد ،فتاوی شداد و غالظی را نيز که قبال
ھمه آنھا ازجانب خود او ضوابط تغيير ناپذير شرعی اعالم شده بود درھرمورد که ممکن بود پافشاری دراجرای
آنھا محظوری برا ی حکومت اوبوجود آورد يا باعث درد سری شود به آسانی ناديده گرفت يا عوض کرد.
درساللھا پيش از ”واليت” ،درتوضيح المسائل خويش قانون حمايت خانواده راکه دررژيم سلطنتی وضع شده
بود شديدا نفی کرده و در باره آن نوشته بود  ”:اين قانون برخالف احکام اسالم است و زنانی که بحکم اين
قانون طالق داده ميشوند طالق آنھا باطل است و آنھا کماکان زنھای شوھر داری ھستند که اگر شوھر کنند
زناکارند ،وکسی ھم که دانسته آنھا را بگيرد زناکار و مستحق حد شرعی است ،و اوالدھای آنھا اوالد غير
شرعی ھستند و ارث نميبرند ،و احکام اوالد زنا برآنھا جاری است” ،ولی دردوران واليت فقيه ،درمواجھه با
شرايط و نيازھای يک جامعه قرن بيستمی ،اين حکم شرعی با چند تغيير کوچک تبديل به ھمان قانون پيشين
حمايت خانواده ای شد که برخالف احکام اسالم بود.
ھمين ولی فقيه درآغاز جمھوری اسالمی اعالم شرعی کرد که” ازمھمترين چيزھائی که مغز جوانھا را خراب
ميکند و آنھا را به فساد و ھرزگی ميکشاند موسيقی است .اگر بخواھيد مملکت شما مستقل باشد بايد موسيقی
را کنار بگذاريد وآنرا ازراديو و تلويزيون بکلی حذف کنيد .موسيقی خيانت است به مملکت” .وعليرغم اين
فتوای قاطع ،با گذشت زمان ھم آواز و موسيقی درراديوھا و تلويزيونھا دوباره برقرار شد ،ھم
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کنسرواتوارموسيقی دوباره بکار پرداخت ،ھم گروھھای خواننده متعددی از جانب جمھوری اسالمی برای
اجرای برنامه ھای موسيقی به کشورھای ديگر فرستاده شدند.
خوردن خاويار وخريد و فروش آن درھمان نخستين روزھای جمھوری اسالمی ممنوع شد ،زيرا ماھی خاويار
فلس نداشت و طبق قوانين” يھودی – و اسالمی” اين ماھی حرام بود ،ولی وقتيکه به ولی فقيه گزارش داده
شد که ازاين بابت زيان سنگينی به ارزھای وارداتی واردآمده است ،چند تن ازعلمای عظام فلس مختصری
درآن يافتند که به رفع حرمت ازآن انجاميد.
تغيير ساعت زمستانی و تابستانی که قبال از جانب وی غير شرعی شناخته شده بود ،دردوران واليت فقيه او
بصورت امری شرعی و بال اشکال پذيرفته شد ،ھمچنانکه درزمينه فرھنگی اشکالی ديده نشد که برای
بزرگداشت ھمان فردوسی که درروزھای اول جمھوری اسالمی طرفدار مجوسان و شاھنامه او کتاب ننگ و
دروغ دانسته شده بود کنگره ای بين المللی درتھران ترتيب داده شود ،يا ستونھای ھمان تخت جمشيد که حجه
االسالم شيخ صادق خلخالی کمر به ويران کردن آن بسته بود آرم نشريات جھانگردی جمھوری اسالمی قرار
گيرد ،وحتی تازه ترين اوراق تبليغاتی اين سازمان توريست ھای بيگانه را به ديدار ”ايران ،سرزمين
پادشاھان و شاعران و گلھای سرخ” دعوت کنند.
با آنکه دراسالم کشيدن تصوير ازصورت انسان منع شده است ،و باآنکه عالمه مجلسی دراحاديث معتبره از
حضرت رسول اکرم روايت کرده است که جبرئيل گفته است ما گروه مالئکه داخل خانه ای نميشويم که در آن
سگ باشد يا تصويری بر ديوار باشد يا ظرفی باشد که درآن بول کنند ،وازحضرت امام موسی کاظم نقل شده
است که” نمازمکن درخانه ای که تصويری درآن باشد ،واگر چاره ای نداشتی پس اول سر آن تصوير را قطع
کن يا چشمش را کور کن و بعد نماز بکن” ،وزارت ارشاد اسالمی واليت فقيه ترسيم شمايل امام حسين را با
تعيين جايزه نقدی رسما به مسابقه گذاشت وازروی تصوير برنده مسابقه ھزاران نسخه چاپ و توزيع کرد
تادرخانه ھا به ديوار نصب شود ،وبرنده اين مسابقه ھمان ھنرمند معروفی بود که درطول ساللھا متخصص
ترسيم مينياتورھای ساقی و شراب و رباعيات خيام شناخته شده بود.
دراينجا طبعا فرصت نقل ھمه نمونه ھای اين تغيير جھت ھای اسالمی نيست ،ولی مجموعی ازآنھا را دردوھزار
صفحه کتاب مجموعه بيانات امام خمينی ازسال  ١٣۴٠تا ١٣۶٧که باعنوان” کوثر”توسط موسسه تنظيم آثار
امام خمينی درقم گردآوری وازطرف وزارت فرھنگ و آموزش عالی جمھوری اسالمی درتھران بچاپ رسيده
است ميتوان يافت.
.........................................................................................................................
درمکتب واليت فقيه ،مالک انتخاب ولی فقيه اين است که اعلم وافقه باشد ،ھرچند که معلم نيست فقيھی که
عالمتر از ديگران است برای رھبری سياسی مملکت نيز صالحيتی بيش از ديگران داشته باشد ،وھرچند که
دردوران بيست سا جمھوری واليت فقيه ،ھيچيک ازاين دونفری که اين مقام را برعھده داشته اند نه عالم تر
و نه صالح تر ازديگران بوده اند .ولی آنچه مھمتر است اين است که درقاموس اين کتاب”،علم”اصوال آن
معنی را که درجھان حاضر ازاين کلمه مفھوم ميشود ندارد ،بلکه آن مفھومی را دارد که دراحاديث معتبره
٢
ازحضرت امام جعفر صادق روايت شده است وقبال درباره آن درھمين کتاب توضيح الزم داده شده.
اطالعات تاريخی و جغرافيائی اين فقيه اعلم دراين حد بود که” دوھزار سال آمريکا مارا استعمار کرده است”
)درديدار با دانشجويان خط امام پس از گروگانگيری درسفارت آمريکا( واطالعات فلسفی او دراين حد که
“سقراط فيلسوف عظيم الشأن اللھی درغاری به اعتزال پرداخت ومردم را از شرک به خدا نھی کرد ،و افالطون
که معروف به توحيد است ازاساتيد بزرگ اللھيات بود ،وفيثاغورث حکيم حکمت را از حضرت سليمان نبی فرا
گرفت ،و انبذ قلس فيلسوف بزرگ حکمت را از داود نبی اخذ کرد ،و ارسطاطاليس بن نيقوماخوس و اسکندر
ذوالقرنين اززمره ديگرحکما وفالسفه بزرگ اللھی بودند” .واطالعات رياضی او دراين حد که  ”:شما ياوه
گويان بازندگی معنوی وسعادت اجتماعی صدھا ھزار ميليون نفر )صدھا ميليار نفر( مسلمان بازی ميکنيد ”و”
 - ٢به يخش دين و دانش نگاه کنيد
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مقصود اين قلمھای مسموم اين است که چندين ھزار ميليون )چند ين ميليارد( بزرگان دين را جماد و پوسيده
بدانند” و “ ميليونھا ميليون )چند ھزار ميليارد( سالطين و بزرگان و فالسفه درعالم آمده اند که ما نام و نشان
آنھا را فراموش کرده ايم” ،واطالعات نظامی او دراين حد که” اين صدام عفلقی که ميگويد من مسلمان ھستم
از ھمانھائی است که با سيد الشھدا حرکت کردند و آنھا را به تفنگ بستند” ،واطالعات فنی اودراين حد که
”اسالم حداقل مجازات راھزنان ھوائی را اعدام قرار داده است”.
اطالعات اواز گذشته کشورخودش ازاين بيشتر نبود ”:مجوسان کتابی داشته اند بنام پازند که آنرا سوخته اند،
و پيغمبری داشته اند زرتشت نام که اورا کشته اند ،و جھاد با اين فرقه واجب است تا آنکه مسلمان شوند يا
جزيه قبول کنند با شرايط ،وازجمله اين شرايط است که با زنان مسلمان زنا نکنند ،وکفار بر اسرار مسلمانان
واقف نسازند ،وچھارپای سواری ايشان غير از چھار پای سواری مسلمانان باشد ،وبرآن چھار پا نيز يکطرفه
سوار شوند ،يعنی ھردوپای خود را بريکجانب اوبزنند” ،و اطالعات او درباره واقعيتھای امروزی جھان دراين
حد که ”:حاال خدای تبارک و تعالی به ملت ما اين توفيق را داده که اسالم تا کاخھای کرملين ھم کشيده شده ،تا
کاخھای سفيد ھم کشيده شده ،به آمريکای التين ھم کشيده شده ،به افريقا ھم رفته است .حتی به مصر ھم
رفته است)!( ،و ملزم کرده است ھمه آنھا را که اطاعت به اسالم بکنند”.
احساس انسانی اودرمورد کشوری که درآن زاده شده و پرورش يافته بود ،و درباره مردمی که ھموطنان
اوبودند ،نه تنھا ازاحساس طبيعی يک روستائی بيسواد بلکه حتی ازاحساس غريزی بسياری از حيوانات نيز
پائين تربود ،و شايد دراين موارد ياد آوری پاسخ معروف او به روزنامه نگارانی که درھواپيمای حامل اواز
پاريس به تھران احساس او رادربازگشت به وطن پس از ساللھای دراز دوری از آن جويا شدند نمونه روشنی
باشد .درتمام دوران “واليت”او ،نه تنھا اين بيعالقگی مطلق به وطن ادامه يافت ،بلکه بصورت دشمنی آشکار
با ھويت تاريخی و ملی و فرھنگی ايران و اصوال با ايران درمفھوم ملی آن درآمد:
“اين حسابھائی که پيش مردم مادی مطرح است که ماايرانی ھستيم و برای ايران چه بايد بکنيم درست نيست.
ما درخارج ازاسالم اصوال کشوری بنام ايران را نميشناسيم” ،و  ”:اينھائی که ميگويند ملت و مليت بروند گم
شوند ،اين مليت نقشه ای است که مستعمرين برای ما کشيده اند ،ميخواھند شما را منحرف کنند ازاسالم
عزيز ،تنھا از پس مانده گبرھای متعددی ميخورند که صحبت از شئون ملی و از پان ايرانيسم ميکردند”.
و بموازات اين ،ازديگر کارگردانان دست اول واليت فقيه درھمين زمينه شنيده شد که”:تکيه برتاريخ
ھخامنشيان و ساسانيان درايران قبل ازانقالب سوغاتی بود که بمنظور اسالم زدائی از فرنگ صادر شده بود.
برگزاری ھزاره فردوسی درسال  ١٣١٣و پيراستن زبان فارسی از زبان عربی نيز توطئه ای از سوی غربی ھا
برای نابودی اسالم بود .با توسل به باستان شناسی خرابه ھای تخت جمشيد از خاک بيرون آورده ميشد تا
برای ملت ما تاريخی ساخته شود ،درحاليکه آن تاريخ تاريخ کامال بيگانه ای ازاسالم بود .ھنرمندان ايرانی
ازآرش کمانگير صحبت ميکردند ،ولی يک کلمه ای از داستان کربال نميگفتند” ) حسين موسوی ،نخست
وزير(.
نمونه گويائی از اين دشمنی ابلھانه با تاريخ و مفاخر ملی را ميتوان دررسا ای منعکس ديد که درھمان
نخستين سال روی کار آمدن جمھوری اسالمی ،بقلم يکی از مقربين مخصوص رھبر انقالب ،و اولين حاکم
شرع برگزيده او درباره کورش کبير ،به نام” کورش دروغين و جنايتکار” منتشر شد و درآن زندگينامه
کورش چنين خالصه شده بود که  ”:کورش در ٢۵٠٠سال پيش از يک تيره وحشی برخاست .چون مادرش
يھودی بود در ١٣سالگی تورات را آموخت و با خط و زبان يھودی آشنا شد و بعدھا دانيال را منصب قضا داد.
خواند مير ميگويد که بھمن شاه اورا به ديار فلسطين والی گردانيد و قزوينی می گويد که اصوال مادر کورش
يکی از انبياء بنی اسرائيل بود.
کورش با سپاه وحشی خود به غارت ھمسايگان پرداخت ودرگيرودارقتل عام با دخترک زيبای يھودی که
درتاريخ به استر معروف است روبرو گرديد و بحکم شھوت جنسی اورا سوگلی و معشوقه خود قرار داد.
درمتون اخبار مسطور است که کورش از والده خود کيفيت عظيم شأن بيت المقدس را شنيد وبا اموال بيحساب
و سی ھزار نفر استاد بنا و ھنرمند بدانجا شتافت و تمام خرابی آنرا مرمت نمود.
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ناگفته نماند چون نژاد کورش از يھود وفارس است لذا اورا قاطر يعنی دورگه لقب داده اند .درتواريخ نوشته
اند که کورش درجوانی ازشدت احتياج مجبور شد لواط بدھد .چون بکارھا پست اشتغال ميورزيد مکررتازيانه
خورد .اصوال اينجور آدمھا ھميشه مبتال به انحراف اخالقی بوده و ازتن دادن به انواع ذلتھا که لواط ھم جزو
آنھاست مضايقه ندارند” .و بعد ازنقل تمام اين اطالعات دقيق تاريخی ،حجه االسالم اضافه کرده است که
”:اصوال کسی بنام کورش وجود تاريخی ندارد ،و آنچه درباره او در تورات آمده است و پرداخته يھوديان بابل
است که ميخواستند به قصد ترويج فحشا ء دراين مملکت داستانھا ی سراپا دروغ اوستا و زرتشتی و آتش
پرستی درست کنند ،مثل اينکه ملت ايران سرگذشت حماسه انگيزکربال را ندارد!”
.........................................................................................................................
ساللھای سال ولی فقيه اعظم ،قوانين قضائی و حقوقی ھمه جھان متمدن را قوانينی ناميد که”ازمغزھای
سفليسی مشتی بيخرد درآمده” است ،درحالی که” قانون اسالم را خداوند جھان برای ھميشه و برای ھمه بشر
نازل کرده است و بجز آن ھيچ قانونی را درجھان قانون نميداند”و تصريح کرد که  ”:قانونھای کلی اسالم مانند
قانون ماليات و قضا و نظام و ازدواج و طالق و حدود و قصاص و قانون جلوگيری از ساز و نواز و زنا ولواط
و قوانين تطھير و تنطيف ھمه اينھا قوانين ثابت و اليتغير اللھی است”و” دراسالم حتی برای مستراح رفتن و
مجامعت کردن چندين حکم خدائی و فرمان آسمانی آمده و برای معاشرت با ھمسايه و اوالد وعشيره تا مقررات
جنگ و صلح و قوانين جزائی و حقوق تجارت تکليف معين شده است”.
اين احکام آسمانی که برای مستراح رفتن و مجامعت کردن و ساز و نواز صادر شده اند کدامند؟ خود آيت ﷲ
قسمتی ازآنھا را درتوضيح المسائل خويش مشخص کرده است”:واجب است انسان در دارالخالء عورت خود را
ازکسانيکه بالغ شده اند ،اگر چه خواھر ومادر اوباشند ،و ھمچنين از ديوانه و از بچه ھائی که خوب و بد را
ميفھمند بپوشاند .تخلی درمحل وقف و در روی قبور مومنين حرام است .درصورتيکه نجاست ديگر مثل خون
ھمراه با غايط بيرون نيامده باشد يا نجاستی ازخارج به مخرج غايط رسيده باشد ،يا اطراف مخرج بيش از
مقدار معمول آلوده شده باشد ،درآنصورت بايد مخرج غايط را با آب شست ،درغير اينصورت ميشود آنرا با
پارچه يا سنگ پاک کرد .نشستن روبروی خورشيد و ماه درموقع تخلی مکروه است ،و نيز نشستن روبروی
باد و دروسط جاده و خيابان و کوچه و زير درختی که ميوه ميدھد کراھت دارد ،اما زير درخت بی ميوه اشکالی
ندارد ،و مکروه است چيز خوردن و حرف زدن درمورد تخلی ،ولی اگر ذکر خدا را بگويند منعی ندارد .مستحب
است که درموقع وارد شدن به مکان تخلی ،اول پای چپ را بگذارند ودرموقع بيرون آمدن اول پای راست را.
ھمچنين مستحب است که درحال تخلی سررا بپوشانند وسنگينی بدن را برپای چپ بيندازند” .و درآنچه به”
مجامعت کردن”مربوط ميشود ،ھمچنان قسمتی ازاحکامی را که مستقيما توسط خداوند صادرشده است در
توضيح المسائل ،رسا شرعی آيت ﷲ ميتوان يافت” :اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه يا بيشتر
داخل شود ،چه درزن باشد و چه درمرد ،چه درپيش باشد و چه درپس ،چه بالغ باشد و چه نابالغ ،چه منی
بيرون بيايد و چه نيايد ،برھردوطرف غسل واجب ميشود ،ولی اگر شک کند که بمقدار ختنه گاه داخل شده يا
نه غسل واجب نميشود .کسی که آلتش را بريده باشند اگر کمتر از ختنه گاه را ھم داخل کند)!( روزه اش باطل
ميشود ،ولی اگر شک کند که دخول شده يا نه ،روزه اش صحيح است واگر منی از جای خود حرکت کند ولی
بيرون نيايد ،يا انسان شک کند که منی ازاوبيرون آمده يا نه ،غسل براوواجب نميشود .اگر مرد با زن
نامحرمی که درحال حيض باشد به گمان اينکه عيال خود اوست ) ! ( جماع نمايد احتياط واجب آن است که
کفاره بدھد .بايد درزنی که درحال حيض است بمقدار ختنه گاه را داخل نکند اگر چه منی ھم بيرون نيايد ،و
احتياط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را ھم داخل نکند .دخول کردن درمقعد زنی که درحال حيض
است نيز کراھت شديده دارد ،ولی کفاره ندارد .اگر شماره روزھای حيض زن به سه قسمت تقسيم شود ،و مرد
درقسمت اول آن با زن خود جماع کند بايد ١٨نخود طال کفاره بدھد ،و اگر درقسمت دوم جماع کند  ٩نخود ،و
اگر درقسمت سوم جماع کند  ۴نخود و نيم بدھد .ولی طی دردبر)پشت( او کفاره ندارد” .در”جامع عباسی”
معروف اين مقررات نيز افزوده شده است که برھنه مجامعت کردن با زنی ،يا مجامعت درکشتی و جای بی
سقف و زير درخت ميوه دار و در وقت زردی طلوع آفتاب و وقت ظھر بجز روز پنجشنبه ،و شب اول ھر ماه
مگر رمضان ،و دروقتی که ماه يا آفتاب گرفته باشد يا بادھای سرخ و سياه وزرد بوزد يا درجريان زلزله،
مکروه است.
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دانش پزشکی درجھان امروز يکی از پيشرفته ترين رشته ھای دانش بشری است .درجھان حاضر ما ،دربيش
از يکصد و ھشتاد کشور جھان که ھمگی عضو سازمان بين المللی بھداشت وابسته به سازمان ملل متحد
ھستند ،درحدود سيصد ھزار بيمارستان و کلينيک عمومی و خصوصی با بيش از پانزده ميليون پزشک و جراح
و پرسنل پزشکی و پرستار مشغول کارند .روزانه بطور متوسط يکصد ميليون نفر تحت درمان پزشکی يا عمل
جراخی قرار ميگيرند وتقريبا ھمه اين ھا با استفاده ازدستگاھھای فنی مجھز و گاه بسيار مجھز انجام ميشود.
ششصد ھزار پزوھشگر بطور منظم درھمه رشته ھای پزشکی و جراحی و داروئی فعاليت ميکنند و قريب ده
ھزار نشريه تخصصی يا عمومی درکشورھای مختلف جھان درارتباط با مسائل بھداشتی منتشر ميشوند .تقريبا
ھميشه بخش مھمی ازبرنامه ھای راديوئی و تلويزيونی کشورھای پيشرفته جھان به گزارشھای بھداشتی
اختصاص دارد.
با اينھمه ،ازديدگاه مکتب واليت فقيه ،ھيچيک ازقوانينی که اين ساختار سراسری بھداشتی و پزشکی جھان
کنونی را ميگردند قوانين قابل قبول نيستند ،زيرا ھمه آنھا قوانينی” سفليسی” ھستند که با ھيچيک از قوانينی
که خداوند بطور ثابت و تغيير ناپذير برای ھمه بشر نازل کرده است تطبيق نمکنند .وگوشه ای ازاين قوانين
اصيل اللھی را ،درآنجا که به پزشکی و بھداشت ارتباط دارد ،خود ولی فقيه در”توضيح المسائل”خويش
مشخص کرده است:
اگر طبيب برای معالجه زن نامحرم بتواند تنھا با نگاه کردن او معالجه کند نبايد دست به بدن او بزند ،واگر با
دست زدن بتواند معالجه کند نبايد اورا نگاه کند .و اگر طبيب برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او
نگاه کند بايد آئينه را درمقابل عورت او گذاشته و درآن نگاه کند و به خود عورت نگاه نکند .واگر زنی بخواھد
زن ديگری يا مرد غير ازشوھر خود را تنقيه کند يا عورت اورا آب بکشد يايد چيزی در دست کندکه دست او به
عورت آن مرد نرسد .و ھمچنين است که اگر مردی بخواھد مرد ديگر يا زنی غير از زن خودراتنقيه يا عورت
اورا آب بکشد .اگر چيزی داخل بدن شود و به نجاست برسد ،درصورتيکه بعد از بيرون آمدن آلوده نجاست
نباشد پاک است .پس اگر اما با آب آن درمقعد کسی وارد شود ولی بعد ازبيرون آمدن به نجاست آلوده نباشد
نجس نيست والزم نيست که تطھير شود .و چيز نجسی که عين نجاست درآن نباشد اگر آنرا زير شيری که به
آب کر متصل باشد يکدفعه بشويند پاک ميشود ،واگر درعين نجاست درآن باشد ولی آبی که درآن شسته شده
رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است ،اما اگر آن آب بو يا رنگ يا مزه نجاست گرفته باشد بايد از آب
شير درآن بريزد تا آبی که ازآن جدا ميشود بو يا رنگ يا مزه نجاست نداشته باشد .آب کر مقدار آبی است که
اگر درظرفی که درازی و پھنا و گودی آن ھر يک سه وجب ونيم باشد بريزد آن ظرف را پرکند .دراين صورت
اگر نجسی مانند بول و خون به آب کر برسد چنانچه آن آب رنگ يا مزه نجاست را بگيرد نجس ميشود واگر
رنگ و بوی آن تغيير نکند نجس نميشود .وآبی که به اندازه کرباشد ،اگر انسان شک کند که ازکر کمتر شده
است يا نه ،حکم آب کر را دارد يعنی نجاست را پاک ميکند واگر نجاستی ھم به آن برسد نجس نميشود .و کر
بودن آب به يکی ازدوراه ثابت ميشود :اول آنکه خود انسان يقين کند ،دوم آنکه دومرد عادل شھادت دھند“”.
بول و غايط حيوانی که انسان با آن لواط کرده باشد ،و بول وغايط گوسفندی که گوشت آن از خوردن شير
خوک محکم شده باشد نجس است ،و ھمچنين عرق شتر نجاستخوار نجس است ،ولی عرق حيوانات ديگر که
نجاستخوار شوند نجس نيست .وازجمله چيزھائی که نجاست را پاک ميکنند و آنھا را مطھرات گويند آب است
و برطرف شدن عين نجاست ،و اسالم”.
برای درمان دردھا ،جھان پزشکی پيوسته داروھای موثرتر و راه ھای تازه تری را ميجويد ،وبدينجھت ھر
روز فرآورده ھای داروئی کاملتری به بازارھا عرضه ميشوند ،ولی برای بسياری از بيماری ھا قبال داروھای
مشخص از منبع آسمانی تعيين شده اند که وصف آنھا از زبان ائمه اطھار توسط محدثان عاليقدر مکتب واليت
فقيه به ما رسيده است:
“ازحضرت امام جعفر صادق منقول است که ازايشان پرسيدند  :آيا به حضرت عيسی عليه السالم ھم ميرسيد
دردھائی که به ساير فرزندان آدم ميرسد؟ فرمود که بلی ،به او غالبا درد مقعد عارض ميشد ،و دراين مواقع
به مادرش ميگفت که عسل و شاھدانه و روغن زيتون را با يکديگر خمير کند و برايش بياورد ،و ميگفت که
اين معجون را به علم پيغمبری طلب کرده است که اما از بدمزگی آن کراھت دارد .ونيز درحديث است که مفضل
به خدمت آن حضرت شکايت کرد از تنگی نفس ،فرمود که بول شتر بخور تا ساکن شود .وفرمود که برای
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معالجه زکام پنبه ای را به روغن بنفشه آلوده کنند و دروقت خواب درمقعد گذارند .ونيز منقول است که
شخصی به آن حضرت عليه السالم شکايت کرد که از بسيار آمدن بول آزار ميکشم ،فرمود که من خودم ھم
ھمين گرفتاری را دارم چاره آن نيست که درآخر شب شاھدانه بخوری که برای تب و درد سر و آزار چشم و
درد شکم نيز مفيد است”.
“و ازحضرت امام محمد باقر منقول است که فرمود چون مرض پيسی درميان بنی اسرائيل بسيار شد ،حقتعالی
به موسی عليه السالم وحی فرمود که به ايشان بگو گوشت گاو را با چغندر بخورند .وازحضرت امام موسی
کاظم روايت است که خوردن انجير تر و خشک عالج بواسير است ،و ازحضرت امام علی نقی منقول است که
فتح بن خاقان وزير خليفه متوکل کس بنزد ايشان فرستاد که زخمی بربدن خليفه بيرون آمده است که مشرف
برھالک است و چه چاره بايد کرد؟ حضرت فرمود که سرگين گوسفند را مخلوط با گالب برآن زخم بگذارند.
پس چنين کردند و زخم گشوده شد”.
درموارد متعدد حتی نياز به داروھای خوردنی يا ماليدنی برای درمان بيماريھائی غلبا اساسی نيست ،زيرا ھمه
اين بيماريھا را با خواندن ادعيه ای خاص عالج ميتوان کرد .برخی ازاين موارد اززبان ائمه اطھار باخود
پيامبر درمعتبرترين آثار مکتب واليت فقيه مشخص شده اند:
“درحديث معتبر ازامام محمد باقرعليه السالم روايت است که شخصی به آن حضرت شکايت کرد از درد مقعد،
فرمود چون ازنماز فارغ شوی دست برمقعد گذار و اين آيات را بخوان ... .راوی گفت چنين کردم دردم برطرف
شد .وابی بصير از حضرت صادق عليه السالم روايت دارد که ھرکس پس از نماز صبح ومغرب ھفت بار اين
دعا را بخواند خداوند عزوجل بادھای بد بو و پيسی و ديوانگی را از اودور کند .واز حضرت ابی الحسن عليه
السالم نقل شده است که فرمود ھر کس که ھر شب سوره قل اعوذ برب الفلق را سه بار وسوره قل ھوﷲ احد
را صد بار يا الاقل پنجاه بار بخواند خدای عزوجل ھرگونه ديوانگی و جن زدگی و مرض تشتنگی و فساد معده
و جوشش خون را از او بگرداند تا زمان پيری .واز حضرت رسول صلی ﷲ عليه و ﷲ روايت شده است که
ھرکس که درروز ده مرتبه الحول والقوه اال با بگويد حقتعالی خوره و پيسی وفلج را از او دفع کند .و از
حضرت موسی بن جعفر عليه السالم روايت است که شخصی شکايت کرد که شکم من پيوسته قراقرميکند
ومردم صدائی راکه ازآن بيرون می آيد ميشنوند ،آن حضرت فرمود ھرگاه فارغ شدی ازنماز شب اين دعا را
بخوان ،بدرستی که قرقره شکمت خاموش شود”.
درارتباط با مسائل بھداشتی ،درجھان امروز جای مھمی به تغذيه داده شده است .ھزاران مرکز تخصصی و
آزمايشگاھی ،ازراه نشريات ويژه يا دررسانه ھای گروھی يا اطالعيه ھای دولتی منظما اطالعات الزم را در
باره مواد غذائی طبيعی يا فرآورده ھای مصنوعی غذائی دردسترس عمومی ميگذارند و ھزاران کتاب و نشريه
افکار عمومی را بطور منظم با خواص يا مضار خوراکی ھای گياھی يا گوشتی يا فرآورده ھای ماشينی و درجه
کالری و ويتامين و پروتئين و ساير مشخصات آنھا آشنا ميکنند ،و ھمه اين اطالعات طبعا برمبنای بررسيھا و
آزمايشھای کم و بيش دقيق علمی تنظيم ميشود .ولی دراين مورد نيز ”،قوانين ثابت و اليتغير اللھی” غالبا با
اين تحقيقات زمينی تطبيق نمکنند .گوشه ای ازاين قوانين آسمانی را ،باز دررسا اجتھادی خود آيت ﷲ
خمينی ميتوان يافت ”:خوردن فضله و آلت نری وفرج و بچه دان و حدقه چشم و ذات االشاجع حيوانات حرام
است ،ھمچنين سرگين و آب دماغ ،ولی اگر مقداری ازآن با حالل مخلوط شود خوردن آن اشکالی ندارد.
خوردن گوشت اسب و قاطر و االغ درشرايط عادی مکروه ولی اگر با آنھا لواط کرده باشند حرام است .اگر با
گاو و گوسفند و شتر نزديکی کرده باشند بول وسرگين آنھا نجس ميشود وخودشان را نيز بايد بی آنکه تاخير
بيفتد بکشند وبعد بسوزانند ،و کسی که با آنھا لواط کرده پولشان را به صاحبشان بدھد.
ماھی مرده ای که معلوم نيست آنرا زنده ازآب گرفته اند يا مرده ،چنانچه دردست مسلمان باشد حالل است،
واگر دردست کافر باشد حرام است .اگر ماھی را بيرون آب دوقسمت کنند و يک قسمت آن درحاليکه زنده است
درآب بيفتد ،خوردن قسمتی که بيرون آب مانده مانعی ندارد .اگر ملخ را زنده بگيرند بعد ازجان دادن
خوردنش حالل است ،ولی اگر ملخ مرده ای دردست کافر باشد حالل نيست”،
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مسائل قضائی بنوبه خود جای ممتازی درقوانين اليتغير آسمانی دارند ،زيرا که مذاھب قبل از ھرچيز برپايه
عدالت بنياد شده اند .البته درجھان امروزمقام بسيار مھمی به امور قضائی داده شده است ،زيرا که حسن
جريان زندگی روزمره بشری بيش از ھرچيز درگرو اجرای عدالت است .بھمين جھت بموازات مسائل بھداشتی
و پزشکی ،مسائل قضائی نيز يکی از ارکان نظام گرداننده جامعه بشری بشمار آمده اند ،که دستگاھھا ی
قضائی کليه کشورھای جھان و صدھا اتحاديه و انستيتو و فدراسيون حرفه ای قضائی و چند ھزار نشريه
رسمی خصوصی کشورھای مختلف دنيا نمايانگر آنند .ولی دراين مورد نيز ،قوانين”سفليسی” اين مراکز
تقريبا ھيچوقت با مقررات ثابت و تغيير ناپذير آسمانی تطبيق نميکنند و در نتيجه عدالت واقعی درروی زمين
اجرا نميشود .گوشه ای ازمقرراتی که بايد واقعا باجرا درآيند تا عدالت بمفھوم آسمانی آن تحقيق يابد ،ھمچنان
درمکتب“ ،واليت فقيه” ميتوان يافت:
“ ...واگر کسی استخوان کون آدمی را بشکند و سبب شود که ھميشه غايط ازاو بدرآيد ،يا اگريک خصيه مردی
را،يک طرف فرج زنی را ،يا يکطرف مقعد کسی را ببرد ،يا پشت اورا چنان بشکند که از جماع کردن بيفتد،
برھمه اينھا خونبھا تعلق ميگيرد .وبريدن خصيه راست کسی دوثلث خونبھا دارد وبريدن خصيه چپ اويک
ثلث .ودادن ده مثقال طال الزم است درصورتيکه منی را بی رخصت زن آزاد و دائمی دربيرون فرج او بريزند،
اما اگر زن کنيز يا متعه باشد منعی نيست .ودرمورد خونبھای ولد الزنا بين مجتھدين عظام اختالف نظر است،
بعضی برآنند که خونبھای ولد الزنا بين مجتھدين عظام اختالف نظری است ،بعضی برآنند که خونبھای ولد الزنا
مثل خونبھای جودان است ،و خونبھای مرد جھود ھشتصد درھم شرعی و خونبھای زن جھود چھار صد درھم
شرعی است .برکسی که خود را کشته باشد کفاره واجب نيست )!( ودرقصاص ذکر يک مرد جوان را به عوض
ذکر يک مرد پير ميتوان بريد ،ذکر ختنه شده را نيز عنداللزوم ميتوان به عوض يک ذکر ختنه نشده بريد ... .و
ھرگاه کسی کاری کند که منی شخصی درموقع جماع به دشواری بيرون آيد بايد خنبھا بدھد .و اگر کسی ذکر
کسی ديگر را ازبيخ يا از حشفه ببرد ،يا خصيه کسی را قطع کند ،يا ھردوطرف فرج زنی را ببرد ،خواه آن
زن بکر باشد يا نباشد و خواه فرج اوبزرگ باشد يا کوچک ،ونيز اگر کسی زنی را چنان دخول کند که موضع
بول و غايط يا مخرج بول و حيض اورا بدراند و ھردوراه را يکی کند ،خواه شوھرش باشد وخواه اجنبی ،و
خواه زن بالغ باشد يا ھنوز بالغ نشده باشد ،برھمه اينھا ديه واجب ميشود ،ول اگر مردی موضع بول و غايط
زن بالغه خودش را درانيده باشد ديه براوواجب نيست”.
قانون قصاص جمھوری اسالمی که چند سال پيش توسط مجلس شورای اسالمی وضع شد و به تصويب شورای
نگھبان نيز رسيد ،اين قوانين آسمانی را ،درآن مواردی که احتماال مبھم بوده ،تکميل کرده است:
“حد زنا درمواردی که با محارم نسبی يعنی مادر وخواھروعمه و خا وزن پدر صورت گيرد رجم کردن است،
يعنی تا کمر درزمين فرو کردن و سنگسار کردن ،مگر اينکه به شبھه برآنان دخول کرده باشند يا آلت درفرج
زن يعنی درپيش يا درپس او )قبل يا دبر( بطور کامل غايب نشده باشد .و فرقی نميکند اگر زنی که با او زنا
کرده باشند زنده يا مرده باشد .بزرگی سنگ دررجم نبايد درحدی باشد که فقط با اصابت يک يا دوتای آن
شخص مجرم کشته شود ،وبايد که درسنگسار سنگھائی که ميزنند کوچک باشد تا آنکه اورا زود نکشد .واگر
برشخصی ھم رجم و ھم جلد )سنگسار و تازيانه ( واجب باشد ،بايد عورتين مرد را بپوشاند و زن را پوشيده
بزنند ،و بايد که سخت تازيانه بزنند ولی تازيانه بر فرج او نزنند .زنای مرد با زنی که ھمسر دائمی دارد ولی
دراثر مسافرت يا حبس و مانند آن به ھمسر خود دسترسی ندارد موجب رجم نيست .ھرگاه زنی ھمجنس بازی
کند برای ھر بار مساحقه تا سه باز صد تازيانه ميخورد ،ولی درمرتبه چھارم به قتل ميرسد ،و ھر گاه دوزن
بدون ضرورت زير يک پوشش بخوابند ،ولو مساحقه نکنند ،تازيانه ميخورند  .ھرگاه کسی به شخصی بگويد
زن قحبه يا خواھر قحبه نسبت به کسی که زنا به او نسبت داده محکوم به حد قذف ميشود ،ولی اگر آن مرد
واقعا خواھر قحبه يا زن قحبه باشد حد و تعذير وارد نميشود .ھرگاه کسی ديگری را از روی شھوت ببوسد
تعزير ميشود ،ھمچنين ھرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی عليه قسمت جدا شده را به
گوش خود پيوند دھد .ولی ھرگاه دندان کسی را بشکند ولی مجنی عليه قبل از قصاص دندان درآورد در
صورتيکه دندان تازه اوسالم باشد مجرم فقط بايد تعزيز شود ،و اگر دندان جديد معيوب باشد مجرم بايد تفاوت
قيمت بين دندان سالم و معيوب را نيز بپردازد”.
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واحد پرداخت ديه درھر حال شتر است ،حتی اگر فی المثل جرم در جامعه مسلمانان فنالند يا اسکيمو صورت
گرفته باشد ،زيرا که اسالم بدون شتر مفھوم ندارد .براساس قانون  ١٠ماده ای قصاص که درمجلس شورای
اسالمی تصويب شده ،ديه شکستن گردن کسی بطريکه گردنش کج شود  ١٠٠شتر و ديه معيوب کردن چشم يا
يک دست ويک پا  ۵٠شتر و ديه زخمی که به شکم کسی وارد آيد  ٣٣شتر و ديه قطع انگشتان او ١٠شتر
است.
درمورد مجازات سنگسار ،مسئوالن عاليرتبه دادگاھھای شرع اسالمی افزودن توضيحات بيشتری را برفتوای
“ امام خمينی” دررسا تحرير الوسيله او ضروری دانسته اند”:قتل از طريق سنگسار الزمه اسالم است ،و
جايز نيست که رجم تبديل به قتل با شمشير يا اعدام با گلوله و امثال اينھا بشود ،و ناچار بايد عمل سنگسار
انجام گيرد تا منشاء نزول برکات اللھی گردد ،چنانکه مکرر دراخبار آمده است که اقامه رجم درروی زمين از
نزول چھل شبانروز باران پر برکت تراست .کسی که بايد سنگسار شود حد اللھی درمورد او اجرا ميشود ،خواه
مريض باشد و يا سالم ،چرا که منظور اين است که او کشته شود ،و ھيچ لزومی ندارد که صبر کنيم تا ازنظر
مزاجی بھبودی يابد دراين مورد حضرت امام خمينی مدظله العالی دررسا تحريرالوسيله خود مخصوصا تأکيد
فرموده اند )” .محمدی گيالنی ،حاکم شرع دادگاھھای انقالب اسالمی مرکز(
بلند پايگان قضائی ديگر واليت فقيه درباره نحوه اجرای عدالت اسالمی توضيحاتی اضافه داده اند:
“ھيچ حکومتی دردنيا نيست که ھمه مردم آن بروند به دادگستری .اگر بخواھيم حکومت ما اسالمی باشد بايد
محاکمی داشته باشيم که درآنھا بشود مجرم را فورا کشت .درجمھوری اسالمی ما دادگاھھا و داد سرای انقالب
اين کار را انجام ميدھند”) يوسف صانعی دادستان کل دادگاھھای مرکز(.
“اينھمه طول و تفضيل الزم نيست .وقتيکه اينھا را درکوچه و خيابان دستگير کرديم ،بجای اينکه معطل
بشويم که چند ماه درزندان بخورند و بخوابند و بيت المال را مصرف کنند ،ھمان توی خيابان محاکمه شان
ميکنيم و ھمينقدر که دونفر پاسدار بضرر آنھا شھادت بدھند بدون معطلی تير بارانشان ميکنيم .اصال پاسدار
برای ھمين کار است ) ” .موسوی اردبيلی رئيس ديوان عالی کشور(.
“درکار دادگاھھای انقالب اسالمی .بعد از تشخيص ھويت مجرم برای جزای او فرصتی جايز نيست .يعنی اينکه
اجرای حکم خدا در دادگاھھای انقالب تأخير ندارد”) نجف آبادی ،رئيس دادگاه انقالب اسالمی آذربايجان(.
“ازنظر اسالم يک دختر نه سا بالغ شمرده ميشود و اسالم اجازه ميدھد که چنين کسی را درصورت
دستگيری درتظاھرات ضد انقالب ھمانجا کنار ديوار بگذاريم وگلوله بزنيم”) اسدﷲ الجوردی دادستان انقالب
تھران(.
“مادراينجا کسانی را درزندان داريم که حدود شش ھفت ماه حتی يکسال است در بازداشت ھستند و ھنوز اسم
خودشان را ھم به ما نميگويند .ميگوئيد چند تا ضربه شالق ھم به اينھا نزنيد ؟ امام فتوی داده اند که اينھا
اگرزير تعزير جان ھم بدھند کسی ضامن مردنشان نيست بفرض پانصد نفر ازاينھا درزندان بمانند .کجای دنيا
خراب ميشود ؟”) موسوی اردبيلی ،رئيس ديوان عالی کشور(.
“اشخاصی به دادگاه شرع اطالع دادند که درتشخيص ھويت بعضی از اعدام شدگان اشتباه شده و آنھا بجای
کسان ديگری گرفته شده اند .به آنھا گفته شد اشکالی ندارد ،درعوض اينھا درآن دنيا شھيد محسوب خواھند
شد)” .يوسف صانعی دادستان کل دادگاھھای مرکز(.
“دادگاھھای انقالب اسالمی درانجام وظيفه خود کوتاھی کرده اند ،زيرا از پيروزی انقالب به بعد آن اندازه که
بايد اعدام نکرده اند .ما از بابت اين مسامحه کاری از امام و از مردم معذرت ميخواھيم”) محمد گيالنی ،حاکم
شرع دادگاھھای انقالب اسالمی مرکز(.
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با اين وجود ،اينھا ھمان دادگاھھائی ھستند که يکی از خود ھمين آيت ﷲ ھا درخوزه علميه قم درباره آنھا
گفت “ :به اين آسانی که دردادگاھھای انقالب آدم ميکشند گوسفند ھم سر نميبرند )”.مکارم شيرازی ،امام
جمعه قم(.
.............................................................................................................................
درنخستين سخنرانی خود دربازگشت به تھران )بھشت زھرا ١٢ ،بھمن  ،(١٣۵٧روح ﷲ خمينی ادعا کرد که
حکومتی فاشيستی اقتصاد مملکت را بکلی خراب کرده وايران را بصورت ويرانه ای درآورده است ،و برعھده
دولت اسالمی است که اقتصاد سالمی رابراساس اسالمی درمملکت پايه ريزی کند .دراين باره حسينعلی
منتظری”،وليعھد”امام ،به رئيس کل بانک مرکزی ايران رھنمود داد که” برای اداره امور اقتصادی آينده و
آشنا کردن مأمورين بانکھا و مردم با معامالت شرعی ،بايد مسئولين اين امور به رسا فقھی حضرت امام
خمينی مراجعه کنند تا حدود و شرايط مضاربه و مضارعه وجعا را خوب درک کنند و مثال خيال نکنند که
فرقی بين ربا و مضارعه نيست”.
اين حضرت امام خمينی بغير از حکم اقتصادی معروفی که درسومين سال واليت خود صادرکرد ودرآن اقتصاد
را خاص االغ دانست درمدت تبعيد خود درنجف سه اثر به زبان عربی درباره مسائل اقتصاد اسالمی نوشته بود
که “المکاسب المحرمه” و” المسائل المستحدثه” و” کتاب البيع” نام دارند ،و خالصه مطالب ھرسه آنھا
دررسا تحرير الوسيله او -که آن نيز به زبان عربی است – نقل شده است .وجه مشترک اين ھر سه کتاب و
احکام آنھا اين است که امام با واقع بينی فراوان عصری را که درآن زندگی ميکند با عصر صدر اسالم عوضی
گرفته وقرن بيستم مسيحی را قرن دوم ھجری دانسته است:
“مالياتھای اسالمی بايد منحصرا ازطريق خمس وزکوه يا جزيه يعنی ماليات برنفوس واراضی يھوديان
ومسيحی ھا که درپناه اسالم بسر ميبرند ،وھمچنين خراج از اراضی کشورھائی که دولت اسالمی فتح کرده
است ،و ميراث آنھائی که مرده اند و وارث نداشته اند وصول شوند .وصول ھر ماليات ديگری ،ازھر راه که
باشد خالف شرع است .ازجمله وصول ماليات گمرکی خالف شرع است و نه تنھا برای کشور الزم نيست بلکه
خيلی ھم ضرر دارد و بايد لغو شود”.
“ارتفاعات کوھھا و گياھان و درختان و سنگھا ،مال امام است ،ھمچنين درياھا و شھرھا وجزيره ھا جزو
انفال است و تماما مال امام است .غنائم برجسته مانند اسب عالی و لباس گرانبھا و شمشير گرانقيمت و کنيز
خوبرو مال امام است و ھمچنين ارث ھرکسی که بميرد و وارث نداشته باشد مال امام است.
معادن طال و نقره ومس و آھن وسرب و نفت و گوگرد و ذغال سنگ ونمک و گل سرشورو گل سرخ ،اگر
منافع حاصله ازآنھا به  ٢٠دينار ،معادل  ١۵مثقال طالی سکه دار ،برسد مشمول ماليات خمس ميشوند،
ھمچنين است مال گنج ،چه درشھرھای کفار و چه درزمين اسالم ،چه دراراضی باير و چه درزير آثار اسالمی
پيدا شود.آنچه در شکم ماھی پيدا شود.
اينکه صنايع را برای مخترع آن به ثبت ميرسانند و ديگران را از تقليد آن منع ميکنند ازنظرع شرع باطل
است ،فقط امام که والی مسلمانان است حق دارد صنعتی را به ثبت برساند تا نرخ ثابت برای آن معين بماند”.
وقتيکه درعمل اين رھنمودھای امام ،با ھمه اھميت آنھا و باھمه اسالمی بودن آنھا مشکالت اقتصادی يک
جمھوری قرن بيستمی را حل نکرد ،دست اندرکاران بفکر آن افتادند که از تخصص ھای جانبی ديگر نيز کمک
بگيرند .درمجلس شورای اسالمی گفته شد که” :تنھا راه حل ايجاد يک اقتصاد سالم و شکوفا مراجعه به
تحقيقات و نظريات حضرت آيت ﷲ العظمی منتظری وحضرت آيت ﷲ مشکينی و خطبه ھای نمازجمعه آقای
رفسنجانی است” ) مجلس شورای اسالمی ،جلسه  ٧خرداد  ،(١٣۶٢وروزنامه ارگان حزب جمھوری
اسالمی نوشت:
“کتاب سياست اقتصادی حجه االسالم والمسلمين آقای ھاشمی رفسانجانی که دراين ھفته منتشر شد ه آثار
اقتصاددانان استکبار شرق و غرب و الطائالتی را که بوسيله مغزھای مخبطی چون آدام اسميت و کارل مارکس
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نشر يافته بی اثر کرده و آفاق جديد برروی مستضعفان عالم گشوده اشت .اجرای دقيق رھنمودھای اين کتاب نه
تنھا جمھوری اسالمی را در مسير صحيح رشد اقتصادی قرار ميدھد ،بلکه راه را برای نجات دنيا از ورطه
بحران اقتصادی حاصله از استکبار نيز روشن مينمايد”.
آنچه درعمل نشان داده شده اين بودکه اگر اين رھنمودھای اقتصادی برای جمھوری اسالمی ايران جزچھل
ميليارد دالر وام خارجی ) درشرايطی که ايران ساللھای پيش ازانقالب خودش کشوری وام دھنده بود( وسقوط
درآمد سرانه ساالنه از  ٢ , ۶٠٠دالر به  ١ , ٢٠٠دالر و اعالم اضطراری اينکه اگر وام داخلی گرفته نشود
پرداخت حقوقھای دولتی از آبان ماه سال  ١٣٧٧ببعد مقدور نخواھد بود حاصلی ببار نياورد ،درعوض برای
خود آيت ﷲ ھا و حجه االسالم ھا نتايج بسيار رضايت بخشی داشت که نمونه ھائی از آنرا جسته گريخته
درافشاگريھای مطبوعات مھم بين المللی ميتوان يافت ،مثال درماھنامه بسيار معتبرلوموند ديپلماتيک که
”:براساس بررسيھائی که درآمريکا بعمل آمده ،تاکنون حدود  ١٠ميليارد دالر ازايران به حسابھای مخصوص
مالھای سرشناس به بانکھای آمريکائی انتقال يافته است ،والبته اين رقم غير از مبالغی است که در بانکھای
سويس و ديگر کشورھای اروپائی به حسابھای آنھا ريخته شده است” ،يا گزارش ھفته نامه آلمانی” اشپيگل”
که با قيد شماره چکھای صادره ،ازواريز شصت ميليون مارک به حساب آيت ﷲ بھشتی درھولتس بروکه بانک
ھامبورگ و دويچه بانک فرانکفورت خبر داد ،يا گزارش واشينگتن پست درباره دو ميليارد دالر سھام حجه
االسالم رفسنجانی دربيش از سيصد شرکت مختلف بين المللی ،يا گزارش جروزالم پست اورشليم درباره
ھواپيماھائی که بطور منظم گنجينه ھای ھنری و تاريخی ايرانی را ازجانب روحانيون ارشد يا سپاه پاسداران
ايران ازايران به ترکيه و از آنجا با ھواپيماھای ال عال به اسرائيل انتقال داده و درحال حاضر غرفه ايران را
درموزه باستانشناسی اورشليم غنی ترين غرفه اين موزه کرده اند .ماجرای دزدی  ١٢٣ميليارد تومانی بنياد
مستضعفان درخود ايران نيز که پس از سر وصدای بسيار برآن سرپوش گذاشته شد بنوبه خود تنھا يک نمونه
ازبيش ازيکصد مورد سوء استفاده ھائی با ارقام نجومی است که درھمين ساللھا و باھمين رھنمود ھا درداخل”
اولين حکومت اللھی روی زمين” صورت گرفته است ،حکومتی که بنيانگذار آن نوشته بود”:ای بيخردان،
مملکت دين بھشت روی زمين است وآن بادست پاک روحانی تأسيس ميشود .فسادھا ،دزديھا ،غارتگريھا،
ھمه کار آن دسته ازافراد اين کشور است که با روحانيت سر و کار ندارند”.
.....................................................................................................................
درھمان نخستين ساللھای برقراری جمھوری واليت فقيه ،درگرما گرم جنگ خارجی وسوء قصدھا و کشتارھای
پيگير داخلی و مشکالت گسترده اقتصادی و انزوای سياسی روزافزون ايران درصحنه بين المللی حجه االسالم
و المسلمين ھاشمی رفسانجانی رئيس وقت مجلس شورای اسالمی درديدار با نمايندگان اتحاديه انجمنھای
اسالمی بشارت داد که:
“امروز پايه ھای سياسی و اجتماعی يک جامعه اسالمی درايران ريخته شده است ،وکليه ارگانھای اين کشور
متشکل ازرياست جمھوری و مجلس شورای اسالمی و دولت ونھادھای انقالبی تحت رھبری امام امت دست
اندر کارند تا دراين دنيای زشت جامعه ای بسازند که برای آينده بشريت يک الگوی واقعی باشد”.
درچنين آينده اميد بخشی طبعا موضع زنان ،يعنی نيمی از”بشريت”مورد بحث ،نقشی دردرجه اول اھميت
داشت .بدين جھت آيت ﷲ شھيد صدوقی ،ازبنيانگذاران درجه اول واليت فقيه و دوست نزديک امام و نماينده
مخصوص اودريزد ،الزم دانست درمجلس خبرگان که خود عضو آن بود درباره مقام زن دراين الگوی آينده
بشريت ،توضيحات بيشتری بدھد:
“شنيده ام که ميگويند ھمانطور که زن ميتواند ولی صغيرش بشود ،پس ميتواند رئيس جمھور ھم بشود و
نخست وزير ھم بشود .حاال اين چه حسابی است؟ چون زن ميتواند بچه را باز بکند و پاکش بکند واز کثافت
برکنارش بکند و پستان دردھانش بگذارد پس ميتواند رئيس جمھور و نخست وزير ھم بشود؟ يعنی يکروز
صبح برويم و ببينيم که رياست جمھوری يا نخست وزيری تعطيل است .چرا؟ برای اينکه ديشب خانم زايمان
فرموده اند .آيا اين برای ما ننگ وعارنيست؟ يا يکنفر زن را در اسالم به استانداری فرستاده باشند ؟ آيا يک
سرلشکری را شنيده ايد که زن قرار داده باشند ؟ دريزد حدود  ٢۴ , ٠٠٠قنات وجود دارد ،آيا کلنگ يکی
ازآنھا را زن زده است ؟”
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درھمين زمينه عالمه معروف” طباطبائی” درکتاب تعدد زوجات دراسالم دالئل ديگری درھمين حد از اھميت
ارائه کرده است:
“يکی ازعنايات اسالم اين است که درناحيه اقتضائات الزم طبع و ارضای خواھشھای حتمی نفس محروميتی
ايجاد نشود ،يعنی شھوت مردان انباشته نشود تا سر به منکرات بزند ،والزمه اسالم اين است که دررفع حاجات
شھوت تسريع شود .بدين جھت شخص مسلمان اگر کار قضاو شھوتش روزی براوسخت شد ميتواند با خيال
راحت زن ديگری بگيرد .دراصول کافی درھمين بابت حديثی ازحضرت امام جعفر صادق عليه السالم روايت
شده است که فرمود  :غيرت مخصوص مردان است و لذا خداوند بيش از يکمرد را برزن حرام فرموده ،ولی به
مرد چھار زن را اجازه داده است ،زيرا خداوند بزرگوارتر ازآن است که به زن حميت و غيرت دھد!” ،و
عالمه بزرگ تنھا اين نتيجه راازاين حديث گرفته است که” پس معلوم ميشود که غيرت از اخالق حميده و
ملکات فاضله است”!
.........................................................................................................................
آنھائيکه به سنت ديرينه آخوندان برسر خوانی گسترده نشسته بودند ،بھمان اندازه که از صالحيتھای علمی و
فرھنگی جھان پيشرفته امروز بی بھره بودند ،درالفزنی و گزافه گوئی يدی طوالداشتند ،بخصوص با اين
اطمينان که درھر صورت کسانی درپای منبرشان فرياد”ﷲ اکبر”خمينی رھبر”برخواھند داشت .شمار سخنان
ابلھانه ای که درکشور ابن سينا در بيست سا حکومت” اللھی” واليت فقيه ازجانب مسئوالنی غالبا بلند پايه
گفته شد احتماال بزرگترين رقم سخنان نوع خود دريک کشور عصر حاضر است:
“موسسه ھواپيما سازی طيرا ابابيل با رھنمودھای انقالبی حضرت آيت ﷲ العظمی منتظری طرح ساختن
ھواپيماھای ”کبوتر سفيد” را دردست تکميل دارد که با اتکاء به امدادھای اللھی جھان کفر را به خاک سياه
خواھد نشانيد” )رئيس موسسه بررسيھای ھواپيماسازی طيرا ابابيل در مصاحبه با نشريه رسمی وزارت
ارشاد اسالمی(.
“دانشگاه خلبانی ما برای اولين بار بصورتی تکميل خواھد شد که بتوانيم درجھت زمينه سازی ظھور حضرت
مھدی عجل ﷲ تعالی اقدام کنيم”) فرمانده نيروی ھوائی جمھوری درمراسم تحليف خلبانان (.
“امروز ما ازچنان قدرتی برخورداريم که آمريکا و روسيه مسئله تضاد با يکديگر را ازياد برده اند ودرحال
حاضر ھردو ابرقدرت برای مقابله با قدرت روزافزون جمھوری اسالمی ايران درکنار ھمديگرقرار گرفته اند”)
فرمانده سپاه پاسداران درمصاحبه تلويزيونی(.
“مادرمورد اينکه چه چيزھائی برای ساختن موشک اھميت دارد ھمه چيز را ميدانيم .حاال ميخواھيم درآينده
انواع موشکھا را بسازيم .بايد به صراحت بگويم که درآينده ما قدرت بزرگ موشکی دنيا خواھيم شد و دومين
قدرت موشکی بعد از ابرقدرتھا خواھيم بود .درزمينه رادارو سيستم دفاعی ھاوک نيز ابتکارھائی کرده ايم که
اگرآمريکائيھا بفھمند ازغصه دق ميکنند” )رئيس مجلس شورای اسالمی درمصاحبه با تلويزيون ژاپن(.
“بچه ھای حزب اللھی ما توانسته اند موشکی را که آمريکا  ١۶سال برای ساختنش وقت صرف کرده بود تنھا
درمدت بکسال بسازند”) وزير سپاه پاسداران درسمينار آماده سازی ده ميليون دانش آموز برای جنگ (.
دررژيم طاغوت حتی يک پشه ھم ازمراسم نماز جمعه نميترسيد .ولی امروز تمام آمريکا از ھيبت اين نماز به
لرزه درآمده است”) امام جمعه گيالن درخطبه نماز جمعه(.
“تمام شرق و غرب عالم امروز متحد شده اند که جامعه ای را که  ٢۵٠٠سال است بدون واليت فقيه بوده
است کماکان از داشتن واليت فقيه دررأس خود محروم کنند”) امام جمعه رفسنجان درخطبه نماز جمعه (.
“استعمار برای کشورھای جھان سوم برنامه ريزی ميکند و يکی ازبرنامه ھايش ورزش است .اگر ما بتوانيم
ورزش را درجھتی ھدايت کنيم که جھانيان را به زھد بکشاند ،فقط آنوقت است که ورزش ما دارای ارزش
ميباشد” )عاتقه رجائی ھمسرمحمدعلی رجائی رئيس جمھوری ،درچھارمين دوره مسابقات قھرمانی دختران
دراستاديوم تھران (.
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“اين اروپائی ھا چون امام ندارند ميروند دنبال حزب درست کردن .ما بحمدﷲ چنين امامی داريم ،به حزب
درست کردن احتياجی نداريم" )آيت ﷲ صادقی درخطبه نماز جمعه(.
“جامعه بشری بدون اصل واليت فقيه مرادف با توحش است وبا واليت غير فقيه مرادف با بربريت است” )آيت
ﷲ مشکينی رئيس مجلس خبرگان درگشايش سمينار واليت فقيه دردانشگاه(.
“سياست ناشيانه سوسياليست ھا درمورد ايران ،قرنھا است مورد انتقاد مااست” )مخمر کميسيون سياست
خارجی مجلس شورای اسالمی(.
“دمکرات ترين کشور دنياامروزايران است .اين راازريگان ،ازميتران ،ازتاچروازھرکس ديگرکه ميخواھيد
بپرسيد” )ھاشمی رفسنجانی رئيس مجلس شورای اسالمی ،درخطبه نماز جمعه .
“ابرقدرته ميدانند که حجاب اساس حکومت اسالم است ،و برای غارت منابع نفتی خليج فارس ،نخست بايد
حجاب را ازمينان ببرند” )زھرا رھنورد ،ھمسر موسوی نخست وزير و نماينده مجلس درديدار با بانوان
کشورھای عرب(.
“سر وصدائی را که درباره گرانی ھندوانه براه افتاده با توطئه ابرقدرتھا درخليج فارس مربوط است” )حسين
موسوی نخست وزير درمصاحبه با روزنامه جمھوری اسالمی(.
“منافقين به خيال خودشان ميخواھند خدا و پيغمبرش را گول بزنند و آنھا را بدوشند ،درحاليکه اين خود خدا
است که به آنھا نيرنگ ميزند يعنی آزادشان ميگذارد تا خالفکاری بکنند و بعد به کيفر برسند .منافقين فکر
ميکنند که به خدا حقه زده اند ،غافل ازاينکه خودشان از خدا حقه ميخورند” )آيت ﷲ دستغيب شيرازی،
درمصاحبه با روزنامه اطالعات(.
“بی سبب نيست که آمريکا ئيھا کاخ رياست جمھوری خود را برای توھين به سياھان کاخ سفيد مينامند”
)رئيس دادگاھھای شرع مرکز(.
“درطول تاريخ ،شمشير برنده ای که فرعونيان را وادار به عجز و البه نوده است ،رکن رکين واليت فقيه
بوده است .تنھا نيروئی ھم که در تمام تاريخ با مثلث امپرياليسم و صھيونيسم و کمونيسم پنجه نرم کرده است
مرجعيت شيعه و قبله دائم محرومين جھان يعنی واليت فقيه بوده است .نه تنھا درمحدوده ايران بلکه
درسرتاسر گيتی ھر نھضتی که بوقوع پيوسته درطليعه آن يک فقيه قرار داشته است” )ھاشمی نژاد ،شھيد
محراب(
“يک ميليارد نفر مسلمان جھان امروز چشم اميد خود را به مجلس خبرگان و به واليت فقيه دوخته اند” )حجت
السالم حسنی امام جمعه آذربايجان(.
“جامعه ورزشی ما بايد سرنوشت خودش را پيوند بزند با حرکت امت حزب ﷲ درنماز جمعه ھا .آنوقت است
که اين جامعه ورزشی خواھد درخشيد”) حسين موسوی ،نخست وزير(.
“متفکران و آزاديخواھان جھان بطور دسته جمعی بما ميگويند :شما ابرقدرت دنيا ھستيد” )سيد علی خامنه ای
رئيس جمھور(.
“خيلی گرفتاريھای ماازرواج سگ بازی و شگ پرستی دردنيا می آيد که عامل آن صھيونيست ھا ھستند”) از
سرمقا روزنامه اطراعات ۵ ،اسفند .(١٣۶٣

برگ  20از  30برگ

واليـــــــت فــــــقيــــه

واليـــــت فقـــــــِيـــــــه
تولدی ديگر
“معامله و خريد وفروش صفحات موسيقی و نوار آنھا حرام است ،مگر آھنگی که آخيرا بمناسبت شھادت آقای
مطھری ساخته اند .احضار جن و تسخير مالئکه و ارواح حرام است و ھمچنين خبر دادن از آينده جھان بعنوان
اخباری که از اجنه دريافت شده است” )خمينی ،سخنرانی در جماران(.
.......................................................................................................................
کمتر ازدوسال پس از روی کار آمدن حکومت جمھوری اسالمی درايران ،ارتش عراق به خاک ايران حمله کرد
و جنگی درگرفت که اگر ارتش ايران ازمقام نيرومند ترين ارتش خاورميانه به مقام يک ارتش فروپاشيده
سقوط نکرده بود ،اصال آغاز نميشد .با اينوصف ،ارتش و ملت ايران پس از نخستين دوران غافلگيری ،با
احساس غريزی ازتماميت مرز و بوم خويش ،و نه مطلقا بخاطر جنگ اسالم و کفر – درشرايطی که اساسا با
ھيچ کافری طرف مخاصمه نبودند -بطور يکپارچه بپا خاستند و درجنگی حماسه آميز ،درطول کمتر از يکسال
متجاوزان را تا آنسوی مرز به عقب راندند.
ايران درآن ھنگام ھم سنگينی حق را بجانب خود داشت و ھم اعتبار پيروزی را ،بھمين جھت وقتيکه صدام
حسين شکست خود را پذيرفت کشورھای نفتی عرب خليج فارس حاضر شدند برای اينکه صلح درمنطقه برقرار
شود ده ھا ميليارد دالر غرامت جنگی عراق را به ايران بپردازند ،و اگر چنين شده بود ،ايران ھم خسارات
جنگی خود را جبران ميکرد و ھم دوباره بزرگترين قدرت نظامی منطقه ميشد ،ولی درست درھمين موقع،
رھبر کبير انقالب که خواب شمشير کشی صدر اسالم ميديد ،اعالميه صادر کرد که:
“ملت عزيز عراق ! مابرای نجات شما آمده ايم تا اين رژيم کافر و ستمگر را به جھنم بفرستيم .قيام کنيد و به
استقبال برادران مومن خود بيائيد و دست عفلقی ھای کافر راازبالد خود کوتاه کنيد .تکليف اسالمی و ميھنی
شما اقتضا دارد که جوانمردانه بسوی جبھه ھا ھجوم آوريد و بکوشيد تا جامه ذلت نپوشيد .بسوی نبرد با کفر
بشتابيد و برادران جان برکف رزمنده جمھوری اسالمی را کمک کنيد که فردا خيلی دير است .روح ﷲ
الموسوی الخمينی ٢٢ ،رمضان المبارک .”١۴٠٢
بدين ترتيب جنگ ويرانگر ھفت سا ای آغاز شد که درآن ايران آشکارا جنبه متجاوز داشت ،ودرنتيجه نه
تنھا تمام سرمايه معنوی بين المللی را با پيروزی افتخار آميز خود بدست آورده بود از دست داد ،بلکه سرمايه
مادی دھھا ميليارد دالر غرامت جنگی را نيز که ميتوانست دريافت دارد دريافت نداشت ،واين سياست تھاجمی
کوتاه بينانه درعين آنکه صدام حسين را از سقوط حتمی نجات داد ،سپاه پاسداران آموزش نديده و بی تجربه
ايران رادر سرزمينی بيگانه به جنگی فاجعه آميز کشانيد که بجای پيروزی صدر اسالمی ،بزرگترين کشتار
تاريخ ايران را از دوران بعد از مغول ،و تلخترين انزوای سياسی اين کشور را درصحنه بين المللی ،باضافه
نزديک به يک ميليون نفر کشته و معلول و به برآورد و رسمی خود دولت اسالمی سيصد ميليارد دالر خسارت
و ويرانی ببار آورد وسرانجام نيز با تسليم ايران به متارکه ای بی افتخار ونوشيدن جام زھر کذائی از جانب
آغاز کننده اين جنگ تھاجمی بيمعنی بپايان رسيد ،وروشن ترين خاطره ای که از آن درافکار عمومی جھانيان
و درصفحات تاريخ باقی ماند اين گزارش خبر گزاری ھای بين المللی بود که:
“اعزام چند صد ھزار بچه به کشتارگاه از جانب جمھوری اسالمی ايران بزرگترين کشتار کودکان درتاريخ
جھان است .دراين فاجعه تاکنون  ٠٠٣, ٠٠٠کودک ايرانی به قتلگاه فرستاده شده اند .اين کودکان غالبا از
کالسھای درس روانه کشتارگاه ميشوند وبدانھا گفته ميشود که پس از شھيد شدن با کليدی که ازطرف نايب
امام زمان دراختيارشان گذاشته شده است درھای غرفه ھای خاص خويش را دربھشت خواھند گشود ودرآنجا
آماده پذيرائی ازخانواده ھای روزنامه ھرالد تريبيون در  ٧اکتبر  ١٩٨۵خود گزارش داد که” منابع تحقيقاتی
خارجی شمار تلفات ايران را در جنگ با عراق ھشتصد ھزار نفر و شمار تلفات عراق را ششصد ھزار نفر
برآورد کرده اند که جمع آنھا ازمجموع تلفات اروپای غربی درجنگ جھانی دوم بيشتر است” ،و ھفته نامه
اکسپرس درھمان ھنگام محاسبه کرد که فکتورھای خريد اسلحه برای دو طرف از  ٢٠٠ميليارد دالر فراتر
رفته است ” .انستيتوی بين المللی بررسيھای صلح” استکھلم که معتبر ترين مرکز نوع خود در جھان است،
درگزارش ساالنه سپتامبر  ١٩٨۴خود تصريح کرد که درمدت جنگ ايران عراق ،موسسات دولتی يا شرکتھای
خصوصی  ٣١کشور آمريکا ،شوروی،چين،آلمان ،فرانسه ،انگلستان ،ايتاليا ،يونان ،اسپانيا ،پرتقال،
چکوسلواکی ،بلغارستان ،لھستان ،يوگسلواکی ،اتريش ،سويس ،اسرائيل ،سوريه ،يمن جنوبی ،کره شمالی،
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کره جنوبی ،فيليپين ،تايوان ،ويتنام ،پاکستان ،افريقای جنوبی ،آرژانتين ،برزيل ،الجزاير ،ليبی ،اتيوپی ،به
جمھوری اسالمی ايران اسلحه فروخته اند .کتاب پرسروصدای جاسوس اسرائيلی”اری بن مناشه”که درسال
 ١٩٩٢درباره معامالت اسلحه اسرائيل با ايران توسط خود او درنيويورک منتشر شد )و ترجمه فارسی آن
درآمريکا بچاپ رسيده است( رقم پرداختی جمھوری اسالمی را بابت خريد اسلحه در عرض ھفت سال جنگ
 ٨٢ميليارد دالر برآورد کرده است .در باره نحوه اين معامالت وی مينويسد” :کااليی را که فقط سی ھزار دالر
ارزش داشت به  ۴۵٠ھزاردالر به ايران ميفروختيم وپولش راھم نقدادريافت ميکرديم”.
با ھمه اينھا ،دولتمردان اسرائيلی که ھشتاد ميليارد دالر سالح فروختند ،ھيچ حقشناسی نسبت بدين مشتری
دست و دل باز نشان ندادند:
“بايد صريحا بگويم که جنگ ايران و عراق مستقيما به منافع اسرائيل خدمت ميکند" )اسحق شمير ،نخست
وزير اسرائيل(.
“جنگ ايران وعراق مسلما مارابه دردسر مزمن دچار نميکند .البته ايران مدعی است که ميخواھد بيت
المقدس را آزاد کند ،ولی برای رسيدن به آنجا بايد از عراق و اردن بگذرد ،يعنی اول اين دو کشور را ويران
کند ،و اين درست ھمان چيزی است که ما ميخواھيم ،زيرا دراين راه خود ايران ھم ويران خواھد شد” )رافائل
ايتان ،رئيس ستاد ارتش اسرائيل(.
“اميدواری ھمه ما اسرائيليان اين است که بنياد گرائی ايران دراين جنگ پيروز نشود ،زيرا درآنصورت ھمه
خاورميانه درظلمت قرون وسطائی فرو خواھد رفت .البته ما خواھان پيروزی عراق نيز نيستيم و باين ترتيب
با دو رويا روئی مختلف نظامی و استراتژيک روبرو ھستيم” )شيمون پرز ،نخست وزير اسرائيل(.
“وافعيت اين است که برنده واقعی جنگ ايران و عراق اسرائيل است .درست به ھمين جھت است که زمامداران
اسرائيل ادامه اين جنگ پايان ناپذير را با کمال خوشوقتی استقبال ميکنند” )لوموند ٢٣ ،سپتامبر .( ١٩٨۴
اين تراژدی مرگ و خون از آغاز تا پايان با فريبکاريھائی نفرت انگيز نيز ھمراه او بود ،که درھمه آنھا
پيمبران و امامان درخدمت ھدفھای تبليغاتی کارگزاران واليت فقيه بکار گرفته ميشدند ،و ازجمله اين
فريبکاريھا حديثھای تازه ای بود که به شيوه سنتی ھزارسا جعل ميشد و بھمان شيوه سنتی” حديث
معتبر”شناخته ميشد ،ازنوع حديثی که حجه االسالم رضوانی ،نماينده مجلس شورای اسالمی و عضو
کميسيون دفاع اين مجلس ،درجلسه عمومی مجلس قرائت کرد:
“حضرت امام جعفر صادق عليه السالم فرمودند :ھمانا که قبل از قيام حضرت مھدی عجل ﷲ تعالی فرجه
الشريف مردی ازذريه پيغمبر درايران قيام ميکند و سپاھيان او بمدت ھشت ماه يا ھجده ماه ميجنگند و پس
متوجه بيت المقدس ميشوند ،و ديری نميگذرد که از قم به فلسطين ميرسند ،ودرآنجا خانه به خانه و سنگر به
سنگر بسراغ يھوديان صھيونيست ميروند و آنھا را بيرون ميکشند و سرشان را مثل گاو ميش ميبرند”.
شرم آورترين اين فريبکاريھا ،تقلبی بود که ماھھای پياپی بطور پيگير ،ازطريق ھمه رسانه ھای گروھی،
روزنامه ھا ،راديوھا ،تلويزيون ،و ازفرازھمه منبرھا و در ھمه نمازھای جمعه صورت گرفت برای اينکه شمار
بيشتری از نوجوانان جوانان ساده لوح را غالبا از روی نيمکتھای مدارس به مردابھای دجله و بروی مين
ھای عراقی و از آنجا به کام مرگ بفرستند.
خود خمينی درکتاب واليت فقيه درنقل ”توقيع” امام زمان در باره راويان احاديث ،تصريح کرده بود که امام در
اين توقيع فرموده اند که تا زمان ظھور مجدد خود ازانظار غايب خواھند بود و آن کسانی که پيش از ظھور
ادعای ديدار امام غايب را بکنند دروغگو و مفتری ھستند .ولی خود او درزمان جنگ با عراق ،دستگاھھای
تبليغاتی رژيم را مأمور کرد يا الاقل با اين طرح فريبکارانه آنان موافقت کرد که صدھا بار مدعی آن شوند که
ھمين امام زمان بصورت سيد نورانی يا با اونيفرم پاسداران انقالب ،سوار براسب سفيد يا برتانک چيفتن با
کاالشنيکف يا مسلسل فرماندھی”سربازان اسالم” رادرجنگ با قوای کفر صدام عفلقی بعھده گرفته و با آنھا
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آبگوشت خورده است .درھمان آغاز جنگ وی خطاب به سپاه پاسداران گفت  ”:شما االن تحت فرماندھی
مستقيم امام زمان ھستيد که شما را شخصا مراقبت ميکنند .گزارش اعمال شمارا ھم صبح به صبح برای
ايشان عليه السالم ميفرستند” ،و چند ھفته بعد درپيام خود بمناسبت روز ارتش تأکيد کرد که  :فرق است ميان
آنھائيکه فرماندھی مستقيمشان را صاحب الزمان روحی فداه شخصا بعھده دارد و آنھائيکه صدام عفلقی
فرمانده آنھا است” .ازآغاز جنگ عراق ،تا روزيکه صاحب الزمان از پرمدعائی اين جنود خود خسته شد و
آنھا را در بيابانھای بصره و لجنزارھای کوت العماره بحال خود گذاشت و ديگر نشانی ازاو ديده نشد ،صدھا
گزارش ساختگی بطور منظم در روزنامه ھا و راديو و تلويزيون منتشر شد که ھرکدام از آنھا صحنه سازی
تازه ای برای شرکت دادن امام زمان دريکايک حوادث کوچک و بزرگ جبھه جنگ بود و برخی ازآنھا بقدری
ناشيانه بود که حتی برای يک کودک دبستانی نيز قبول آن دشوار بود ،وبا وجود اين تقريبا کليه کارگردانان
حکومتی و اليت فقيه برآنھا صحه نھادند و ھمه وعاظ و روضه خوانان نيز در باالی منبرھا و در نمازھای
جمعه درباره آن داد سخن دادند بی آنکه بعد ھا معلوم کرده باشند که چرا با ھمه اين دخالتھای شخصی صاحب
الزمان قوای اسالم مجبور شدند با دادن صدھا ھزار تلفات و چند برابر بيشتر زخمی و ناقص العضو درطول
ھفت سال ،سرانجام دست از پا درازتر به پشت جبھه باز گردند ،نه بخاطر اينکه خود مردانه نجنگيده و
فداکاری نکرده بودند ،بلکه بخاطر اينکه آخوند اعظم و آخوندھای بزرگ و کوچک وابسته بدو نتوانسته بودند
بفھمند که دريک جنگ قرن بيستمی با تکنولژی پيشرفته تری برحريف ميتوان پيروز شد و نه با فرستادن
امواج بيشتری از بچه ھا و نوجوانان به روی مين ھا ی دشمن ،و احتماال تکرار پياپی ھمين جھالت و افزايش
منظم شمار قربانيان آن بود که حوصله امام زمان را بسررسانيد و او را به ترک نھائی اين ميدان واداشت.
ماھھا و ساللھا سازمان ملل متحد و زمامداران مختلف اسالمی و اروپائی کوشيدند تا در شرايطی که منافع و
حيثيت سياسی ايران را تأمين ميکرد اين کشور را به قبول متارکه جنگ وادارند ،ولی ھربار اين کوشش با
پاسخ منفی شخص خمينی – و غالبا عليرغم نظر مسئوالن ارتش – روبرو شد .حتی يکماه پيش از اعتراف به
شکست وی با ستيزه جوئی لجوجانه گفت”:به ما ميگويند صلح بکنيم .چه جوری صلح بکنيم؟ با کی صلح
بکنيم ؟ مگر ميشود پيغمبر اسالم با ابوجھل صلح بکند؟ ......ما که ادعاميکنيم مسلمانيم بنشينيم سر ميزو با
صدام مصالحه کنيم؟ حاال جواب خدا ھيچ که بايد بدھيم ،جواب انبياء ھيچ که بايد بدھيم ،جواب مالئکه ﷲ
ھيچ که بايد بدھيم ،جواب مستضعفين ھيچ که بايد بدھيم ،ولی جواب ملت عراق را چه بدھيم ؟ چه صلحی ما
داريم که بکنيم ؟ اينقدر شھيد داده ايم حاال بنشينيم سر يک ميز و با آنھا صحبت کنيم ؟ ما با اينھا ھيچ مصالحه
ای نداريم که بکنيم .به اين آدمھائی که برای صلح رفت و آمد ميکنند بگوئيد نيايند اينجا ،ما ھيچوقت اين
جنگ را رھا نخواھيم کرد .ما مثل حسين وارد جنگ شديم و مثل حسين ھم جنگ خواھيم کرد .اين دنيائی که
ھی فرياد ميزند که بيائيد با ھم مصالحه کنيد اينھا مثل اينکه اسالم را نشناختند”.
و تنھا يکماه بعد از آن ،ھمين فرمانده رجز خوان درشرايطی حقارت آميز ،ھم قطعنامه  ۵٩٨شورای امنيت
سازمان ملل متحد را پذيرفت و ھم پيروزی نھائی صدام عفلقی را ،منتھا اين بار ھمه تقصيرھا را گردن خدا
گذاشت:
“بواسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن خود داری ميکنم با قبول قطعنامه شورای امنيت ملل متحد درزمينه
آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آنرا به مصلحت انقالب و نظام ميدانم .قبول اين مسئله برای من از
زھر کشنده تر است ،ولی ھمه ما بايد به رضايت حقتعالی گردن نھيم و من نيز راضی به رضای خدايم و برای
رضايت او اين قطره خون و آخرين نفس بجنگم ،اما امروز به اميد رحمت و رضای خدا از ھر آنچه گفته بودم
گذشتم و اگر آبروئی داشتم با خدا معامله کردم .ميدانم که درآينده ممکن است افرادی آگاھانه يااز روی ناآکاھی
درميان مردم اين مسئله مطرح نمايند که پس ثمره آنھمه خونھا و شھادت ھا وايثارھا چه شد ؟ ولی يقينا اينھا
از عوالم غيب و از فلسفه شھادت بيخبرند.
خداوند ! تو ميدانی که ما سر سازش با کفر را نداريم ،ولی استکبار جھانی و آمريکای جھانخوار گلھای باغ
رسالت ترا پرپر کردند .خودت تلخی اين روزھا را به شيرينی فرج حضرت بقيه ﷲ ارواحنا لتراب مقدمه الفداء
جبران فرما!”
........................................................................................................................
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دشمنی غريزی روح ﷲ خمينی با ھرگونه دانش غير مذھبی جھان امروز ،بازتابی از دشمنی سنتی آخوندھای
ھمه مذاھب درھر مقطع زمانی و مکانی با ھمه مردان واقعی دانش ،با ابن سينا ھا ،رازی ھا ،گاليله ھا،
داروين ھا ،اينشتاين ھا است .خود فقه اعظم ازاين واقعيت چنين پرده برداشت:
“ما دانشگاھی را که شعارش اين باشد که ميخواھيم ايران متمدن و آباد داشته باشيم و رو به تمدن بزرگ
برويم نميخواھيم .اين جور دانشگاه مارا وابسته به خارج ميکند .ما با دانشگاه از اساس مخالفيم .ما اساتيد
دانشگاھی را ميخواھيم که رو به غرب و شرق نداشته باشند ،آتاتورک نباشند ،تقی زاده ھم نباشند”.
درھمان نخستين ماھھای جمھوری واليت فقيه ،وی تصريح کرد که” :ھمه گرفتاريھای ما ازاين دانشگاه ھا و
دانشگاه ديده ھا است .ھرچه ميکشيم ازاين طبقه ای است که ادعا ميکند روشنفکريم وحقوقدانيم ودانشگاه
ديده ايم .ھر چه ما ميکشيم ازاينھا است” .وقتی بدو گفته شد که براثر سياست سختگيرانه آخوندھا فرار
مغزھا ازايران شدت گرفته است ،جواب داد:
“ميگويند مغزھا فرار ميکنند .به جھنم که فرار ميکنند ،چه بھتر که اين مغزھای پوسيده فرارکنند .اينھاکه ھمه
اش دم ازعلم و تمدن ميزنند بگذاريد فرار کنند .ما علم و دانشی را که اينھا از غرب می آورند نميخواھيم .اگر
شما ھم فکر ميکنيد که دراينجا جايتان نيست فرار کنيد ،راه باز است” ،و اين باز بودن راه ،ده ھا ھزار نفر
از آنھائی را که برای آموزش و تخصص ھرکدام از آنان ميليونھا ﷼ از دارائی ملی يا از دارائيھای خصوصی
خرج شده بود به بيرون از مرزھا فرستاد وبه رايگان تحويل کشور ھائی ديگر و ملتھائی ديگر داد که برای
مغز بيش از عمامه ارزش قائل بودند .وزير خارجه ھمين جمھوری واليت فقيه ،صادق قطب زاده ،شماره
پزشکان ايرانی را که پس از انقالب دراياالت متحده و کانادا مشغول کار شدند بيش از  ١٧, ٠٠٠نفر اعالم
کرد .و مسلما نيازی بدين تذکر نيست که اين مغزھای فراری بغير از پزشکان ،مھندسان ،فيزيکدانان ،شيمی
دانان ،رياضيدانان ،معماران ،استادان دانشگاھھا ،اقتصاد دانان ،حقوقدانان ،کارشناسان کشاورزی و صنعتی،
پژوھشگران و ھنرمندان و بسيار متخصصان ديگر را نيز شامل ميشدند که اکنون ھمه آنھا درده ھا کشور
مختلف جھان موفقانه مشغول کارند.
و درست درھمين ساللھا ،بموجب گزارش جامعه معلمان ايران ،در خود ايران  ۵ ,٠٠٠استاد و استاد يار و
 ۶۵, ٠٠٠دبير و آموزگار مشمول پاکسازی قرار گرفتند که  ٢, ٠٠٠تن از آنھا اعدام و ۶, ٠٠٠نفر زندانی
شدند .محمد علی رجائی وزير آموزش و پرورش که بعدا به رياست جمھوری رسيد ،درمجلس جمھوری
اسالمی اعالم کرد که دردوران خدمت او  ٢٠, ٠٠٠معلم از کار برکنار شده اند .سيد علی خامنه ای درزمان
رياست جمھوری خود اظھار نظر کرد که” طبيب ايرانی بايد ازدرون اسالمی خودش بجوشد”و محمد بھشتی
اعالم کرد که معتقدات مکتبی افراد برای احراز مشاغل مھمتر از تخصص و علمی و فنی آنھا است .کاظم
اکرمی وزير آموزش و پرورش وظيفه نظام آموزشی را پرورش خليفه ﷲ دانست و نه تربيت متخصص ،و
سئواالت امتحانی دانشگاھا براين طراحی شد که” شيطان نراست يا ماده ،و خوراکھای بھشتی تفا دارد يا
ندارد ،و اصحاب حضرت مھدی درھنگام ظھور او به عدد اصحاب کھف خواھند بود يا اصحاب کربال ؟ و شکل
عزرائيل ازنظر محتضرين زشت است يا زيباست؟”و مواد مسابقه ورودی دانشکده فنی امام جعفر صادق
شرعيات و تاريخ اسالم و قرائت قرآن و صرف و نحو زبان عربی اعالم شد.
*

*

*

واقعيتی که درخود ايران تقريبا برھمه ايرانيان ناشناخته است ،ولی ازنظر بين المللی بارھا مورد ارزيابی قرار
گرفته است ،اين است که مردی که نزديک ده سال برايران حکومتی مطلقه داشت و عمال صاحب اختيار جان و
مال ھمه افراد بود ،ازديدگاه روانپزشکی ھمه آثار يک بيماری روانی از نوع ساديسم را در صورت پيشرفته ای
از کينه توزی و انتقامجوئی و عطش خون و کشتار درخود جمع داشت ،و شايد ازھمين بابت بود که درھمان
آغاز زمامداری خود بيماران روانی سابقه دار ديگری چون شيخ صادق خلخالی و اسدﷲ الجوردی را به
مناصبی گماشت که بيش از ھمه مستلزم خونريزی بود .روانپزشکان متعددھا بعدھا درتحليل و تجزيه نوشته
ھای او شواھد بسياری را از گرايش ناخودآگاه وی به خون و مرگ مورد بررسی قرار دادند که چندين گزارش
درباره نتايج اين بررسيھا منتشر شده است.
برگ  24از  30برگ

واليـــــــت فــــــقيــــه

واليـــــت فقـــــــِيـــــــه
تولدی ديگر
نخستين ارزيابی واقع بينانه از مشخصات روانی روح ﷲ خمينی رادرتوصيفی ميتوان يافت که محمد حسنين
ھيکل روزنامه نگار و سياستمدار سرشناس مصری ،پس از ديدار خود با وی درمصاحبه ای با ھفته نامه
انگليسی سندی تايمز از وی کرد:
“خمينی پديده ای است از چھار ده قرن پيش که با سرعت گلوله به قرن بيستم برخورد کرده است ،و آنچه از
آن با عنوان بحران ياد ميشود دقيقا اين است که اين گلوله درمسير خود چه چيزھائی را در ھم خواھد کوبيد.
آنچه ميان خمينی و ايرانيان تحصيلکرده ميگذرد بحث يا گفتگوئی بمفھوم واقعی کلمه نيست ،گفتگوئی ميان
تاريخ و تعصب است”.
درتحليل ديگری که چندين روانپزشک آمريکائی و اروپائی براساس بررسيھای متعدد روانشناسی از وی کردند
و گزارشی ازآن درنشريه آمريکائی Us News and World Reportsبچاپ رسيد ،خمينی بنوبه خود
چنين توصيف شده بود:
"انتقامجو ،يکدنده ،لجوج ،بدگمان ،لبريزازحس کينه توزی درحدی که اين حس در او جای ھمه ديگر عواطف
بشری را گرفته است”.
مھمترين بازتاب اين کينه توزی بيمار گونه ،عطش خون و خونريزی بود که وی آنرا به حد يکی ازفرائض
بنيادی مذھبی باال برد و رکن رکين قرآن و اسالم دانست ،درحدی که درجه اصالت پيامبران ھمه مذاھب و
امامان جھان تشيع را فرع شماره شمشير ھائی دانست که کشيده اند ،و دستھائی که بريده اند ،و قتل عامھائی
که کرده اند ،و آدمھائی که کشته اند .درسخنرانی شگفت آور او بمناسبت سالروز تولد پيامبر اسالم درديدار با
مقامات عاليرتبه جمھوری اسالمی ،اين طرز فکر او را بخوبی منعکس ميتوان يافت:
“يوم ﷲ واقعی روزی است که امير المو منين عليه السالم شمشيرش را کشيد و خوارج را ازاول تا به آخر
درو کرد و تمامشان را کشت .ايام ﷲ روزھائی است که خداوند تبارک و تعالی يک زلزله ای را وارد ميکند،
يک سيلی را وارد ميکند ،يک طوفانی را وارد ميکند ،به اين مردم شالق ميزند که آدم بشويد .اميرالمومنين
اگربنابود مسامحه بکند شمشير نميکشيد تا ھفتصد نفر رايکدفعه بکشد .درحبس ھای ما ھم بيشتر اين
اشخاصی که ھستند مفسدند .اگر ما آنھا را نکشيم ھر يکيشان که بيرون بروند آدم منکشند .آدم نميشوند
اينھا””.شما آقايان علما ،چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه ميرويد ؟ چرا ھی آيات رحمت را درقرآن ميخوانيد
و آيات قتال را نميخوانيد ؟ قرآن ميگويد بکشيد ،بزنيد ،حبس کنيد ،چرا سما فقط ھمان طرفش را گرفته ايد که
صحبت از رحمت ميکند؟ رحمت مخالفت با خدا است” ....“ .محراب يعنی مکان حرب ،يعنی مکان جنگ.
ازمحرابه بايد جنگ پيدا شود ،چنانکه بيشتر جنگھای اسالم از محرابھا پيدا ميشد” ”.پيغمبر شمشير دارد تا
آدم بکشد .ائمه ما ھم ،عليھم السالم ،ھمگی جندی بودند .ھمگی جنگی بودند .شمشير ميکشيدند .آدم
ميکشتند”.
“ما خليفه ميخواھيم که دست ببرد ،حد بزند ،رجم کند ،ھمانطور که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه دست ميبريد ،حد
ميزد ،رجم ميکرد ،وھمانطورکه يھود بنی قريضه راچون جماعتی ناراضی بودند قتلعام کرد .اگر رسول ﷲ
فرمان داد که فالن محل را بگيريد ،فالن خانه را آتش بزنيد ،فالن طايفه را ازبين ببريد ،حکم به عدل فرموده
است”.
“زندگی بشر را بايد به قصاص تأمين کرد ،زيرا حيات توده زير اين قتل قصاص خوابيده است .با چند سال
زندان کردن درست نميشود .اين عواطف کودکانه را کنار بگذاريد”.
عطش خونريزی خمينی برای نزديکان خود او واقعيتی ناشناخته نبود .درکتاب خيانت به اميد ابوالحسن بنی
صدر دراين باره خاطره جالبی را ميتوان خواند:
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“يکی دوھفته پيش از بازگشت ما به ايران ،يکی از نزديکان خمينی ازقول فرزندش آقا مصطفی برای من نقل
کرد که او گفته بود" :من ھميشه دعا ميکنم ما بجای شاه زمامدار نشويم ،زيرا اين پدری که من ميشناسم
بسيار بيشتر از شاه آدم خواھد کشت”.
خود خمينی پس از احراز قدرت ،باھمه سيل خونی که با اعدامھا و کشتارھای دسته جمعی براه اندخت،
درمجلس معارفه با نمايندگان مجلس خبرگان درقم اين کشتارھا را کافی ندانست و با تأسف گفت:
“ما اشتباه کرديم که ازاول مثل ساير انقالباتی که دردنيا وارد ميشود چند ھزار ازاين فاسد ھا را درمراکزعام
سر نبريديم و آتش نزديم تا قضيه تمام شود و اشکال برطرف شود”.
اين برداشت خمينی از دين واز سياست به اتباع او در قلمرو خود واليت فقيه محدود نميشد ،بلکه ھر جای
ديگر”دنيای اسالم” را ھم که ولی فقيه ميتوانست درآن امکان وجود داشته باشد دربر ميگرفت .ياسرعرفات،
دوست بسيار نزديک نخستين روزھای حکومت او ،بعدا در مصاحبه ای با کيھان چاپ لندن دراين باره گفت:
“شک نيست که پس از ماجرای خونين کشتار فلسطينی ھا بدست شيعيان درجنوب لبنان ،نام خمينی نيز درکنار
حافظ االسد بعنوان قصاب فلسطين ثبت خواھد شد .حقيقت اين است که درھمان حال که آيت ﷲ خمينی مدعی
است که قصد تسخير بيت المقدس را از طريق کربال دارد ،درکربالی فلسطين دو رژيم تھران و دمشق ايفای
نقش يزيد و ابن زياد را عليه ملت فلسطين بعھده گرفته اند .ديروز اريل شارون و آدمکشان فاالنژ او درصبرا
و شتيال به قتل عام فلسطينی ھا پرداختند و امروز حافظ االسد و خمينی ھستند که اين کار را ميکنند .ايکاش
اين آقای خمينی ھمانطور که درروزھای اول ادعا ميکرد واقعا به مصالح اسالم و مصالح فلسطينيان عالقه
داشت”.
اين نحوه عمل که ايران” اسالمی” درکشتار پناھنده گان فلسطينی در”تل زعيتر”توسط سربازان حافظ االسد و
فاالنژھای بشير جمايل با سوريه دست اتحاد دھد ،درسياست خارجی واليت فقيه مورد استثنائی نبود ،زيرا اين
سياست خارجی ھيچوقت واقعا ازمنافع” امت مسلمان” دفاع نکرد ،فقط ازمنافع سياسی آخوندان ايران دفاع
کرد ،و ھرجا که اين منافع با ھم تطبيق نميکرد بی احساس گناھی جانب منافع خودش را گرفت .وقتيکه
مسلمان متعصبی بنام خالد استانبولی بجرم ترور انورسادات به زندان افتاد ،جمھوری اسالمی بانک اعتراض
برداشت که اخوان المسلمين درمصر مورد سرکوبی قرار گرفته اند ،و به نشان حمايت ازخالد استانبولی تمبر
واژه ای دربزرگداشت او منتشر کرد ،و لی ھنگامی که حافظ االسد ،ديکتاتور سوريه ،ھمين جماعت اخوان
المسلمين را درشھر حما در فوريه  ١٩٨٢به محاصره گرفت و بمدت دوھفته باران گلوله و خمپاره و بمب
اززمين و ھوا بر آنھا باريد ودريکی از خونين ترين کشتارھای قرن  ٢۵, ٠٠٠نفر از آنھا را به قتل رسانيد،
نه خود ولی فقيه زبان به اعتراض گشود و نه مقامات عاليرتبه جمھوری او واکنشی نشان دادند .تمبرياد بودی
نيز به افتخار اين اخوان المسلمين چاپ نشد.
ھمين سياستمداران واليت فقيه ،دراختالف ساللھای اخيرارمنستان مسيحی وآذربايجان مسلمان برسرناحيه قره
باغ جانب ارمنستان را گرفتند ،ودرماجرای مبارزه استقالل طلبانه مسلمانان چچن عليه روسيه ارتدکس،
بخاطر حفظ روابط دوستانه با روسيه موضوع چچن را اصوال ناديده انگاشتند ،ھمچنانکه درلبنان بخاطر حزب
ﷲ دست پرورده خود ،از سياست دولت مسيحی مرکزی عليه شيعيان غير حزب اللھی پشتيبانی کردند.
درمراسم حج سال  ١٣۶۶سيصد زائر ايرانی را در درگيری عمدی با نيروھای انتظامی سعودی به کشتن دادند
ولی چند سال بعد خودشان با اين دولت سعودی ،عليرغم وصيت صريح” امام راحل”ازدردوستی و”
برادری”درآمدند .البته دربسياری از اين موارد بر سياستھائی که اتخاذ شد جای ايرادی نبود ،زيرا با منافع
ملی تطبيق ميکرد ،ولی آنچه پذيرفتنی نبود رياکاری آنھائی بود که بنام دفاع ازحقوق مسلمانان اشک تمساح
ميرختند و خود از پشت بدانان خنجر ميزدند.
چه درداخل ايران و چه درخارج ايران ،ھر صدائی را که درھمه اين مدت از جانب کارگردانان”جمھوری
اللھی” واليت فقيه برخاست صدای تعصب و کينه توزی بود ،و ھر آوائی که بگوش رسيد آوای وحش .فضای
اجتماعی ايران ،مانند فضای سياسی آن ،روز بروز بيشتر بصورت باز تابی از فضای فکری و روانی خود
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فقيه اعظم ،يعنی فضای مرگ و خون درآمد .بجای ھزاران فواره ای که در پايتختھا و شھرھای جھان متمدن
طراوت و آرامش ميپراکنند ،پايتخت تھران بافواره خون بھشت زھراآراسته شد ،وبجای سرودھای خسروانی
کھن ونغمه ھای سخنوران شيراز و طوس ،غريو گوش خراش پاسدارانی که از بام تا شام فرياد مرگ براين و
مرگ برآن برميداشتند و از خمينی عزيز اجازه خون ريختن ميخواستند طنين اکن شد ،و بجای آنکه شمار
دانش اندوزان و آزمايشگاھھا افزايش يابد شمار زندانھا و زندانيان و اعدام شدگان و قربانيان جنگ و درازی
صف ھای نان و آب افزايش يافت ....،و بموازات ھمه اينھا ،فھرست القاب و عناوينی که درست درھمان ايام
از جانب بت سازان اسالمی به بت بزرگ جماران و بھشت زھرا داده ميشد:
“جامعه اسالمی ما سرافراز به رھبری امامی است که مالک رھبری او جز با پيامبران اللھی قابل مقايسه
نيست” )علی خامنه ای درخطبه نماز عيد قربان(؛” جھش ھای نبوغ آميز امام فراسوی رسالت پيامبران است،
آنطور که درقرآن آمده است و آنطور که انبياء مجری آن بوده اند” )مھدی بازرگان درکتاب انقالب دردو
حرکت(؛” رھبر ما يکنفر بيشتر نميتواند باشد .قبل از خمينی اين رھبر پيامبر خدا بود ،حاال امام خمينی است”
)حسين موسوی درمصاحبه با روزنامه لبنانی النھار(؛” امام خمينی ھمان زيتونه مبارکه ای است که درقرآن از
آن ياد شده است .نورﷲ درزجاجه پيشانی بلند او پيدا است .مصباح وجودش تجلی آيت اللھی است .آمده است
تا مشيت اللھی را در سرتاسر کره ارض تجلی بخشد .ای فرزند علی که ذوالفقار دردست داری ،ايران برای تو
ننگ است ،کره ارض ارزانی حکومتت باد! ای سليمان زمان ،برمسند حکومت بنشين! ای داود عصر،
قضاوت کن” )فخرالدين حجازی ،نماينده اول تھران در مجلس شورای اسالمی (؛” امام ما سرور سروران
است .تالی تلومعصوم است.
واال ترين انسان پس از امام زمان است .استقامت را از ابراھيم ،عبادت را از زين العابدين ،دانش را ازامام
صادق فرا گرفته است .آن کس انسان کاملی است که تا قيام قيامت دم روح االھيش با فرياد رسا اعالم ميکند که
ديگرھيھات من الذله !” )ماھنامه پاسداران اسالم(؛” پس از گذشتن چھارده قرن پرتالطم براسالم ،دنيا را
پيامبر گونه ای ديگر نياز بوده است ،و چنين است که خمينی بپا ميخيزد تا بار ديگر انسان را به خود خدائيش
باز آورد ،و انقالب محمدی را تکرار ميکند ،با دم مسيحائی ،و صبر ايوبی و عصای موسی ،زيرا که خدا اورا
برای واليت برھمه زمين برگزيده است”) سرمقا کيھان تھران(؛” ازعصر حضرت علی تا کنون سابقه نداشته
است که رھبری ارتش اسالم را شخصيتی به صالحيت امام خمينی عھده دار شده باشد”)ھاشمی رفسنجانی (؛”
خداگلستانی درايران درست کرده که امروزرھبری آنرا ابرھيم خليل ﷲ عصر ما دردست دارد .شما ای ملت،
کاری کنيد که شايسته درک عظمت چنين امامی باشيد”) مشکينی درخطبه نماز جمعه (.
فراموش مکنيم که حتی پس از مرگ اين رھبر ،درچرخش اين ماشين دروغ کاھشی روی نداد ،زيرا ميراث
بران وی به نام مردی که در تمام عمر خود نه يک جمله صحيح فارسی نوشته و نه يک جمله صحيح فارسی
برزبان آورده بود ديوان اشعارعارفانه ای منتشرکردند که احتماال اگرخوداوزنده بود حتی معنی بسياری ازآنھا
را نميفھميد.
*

*

*

با اينھمه دوران بت سازی برای خمينی مانند ھربت ساز ديگری بپايان رسيده است ،زيرا صغيران روز بروز
بيشتر انسانھائی با شعورميشوند و مغزشوئی شدگان جای خود را به کسانی ميدھند که با مغز خودشان فکر
ميکنند.
خيلی زود تر از آنچه آيت ﷲ ھا و حجه االسالم ھای واليت فقيه فکر ميکنند ،ھنگام آن خواھد رسيد که چون
درداستان معروف گی دوموپاسان ،نيمشبی دستی نا پيدا نوشته سنگ گور فقيه اعظمی را که از جانب بت
سازان تلوتالی معصوم و تجلی قدس و الھوت لقب گرفته بود پاک کند و درجای آن بنويسد  :آين آرامگاه حجره
نشين فزونی طلبی است که خدا و دين را درراه کسب قدرت به بھره کشی گرفت و ملتی زود باور را به فالکت
مطلق کشانيد و صدھا ھزار نوجوانش را بکام مرگ فرستاد ،واسالم را تنھا درچھره مرگ و خون به جھانيان
عرضه کرد ودرپايان اين ھمه نيز بدنبال سرشکستگی حقيرانه ای که از کوتاه بينی خود او مايه گرفته بود و
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نه از کوتاھی مردم او ،جام زھررا برسرکشيد ،واگردردادگاه ملی محاکمه نشد ،دردادگاه تاريخ ،ھم يکی
ازبرترين ويرانگران تاريخ ايران و ھم يکی ازبرترين ويرانگران تاريخ اسالم شناخته شد.
عليرغم ھمه کشتارھا و ستمگريھا ودروغ ھا وجمھوری واليت فقيه نميتواند آينده ای برای خود انتظارداشته
باشد ،بدين دليل روشن که ساختار آن يک ساختار قرون وسطائی است ،درصورتيکه دنيای امروز دنيائی قرن
بيستمی است که بزودی دنيائی قرن بيست و يکميی خواھد شد ،وميان اين دوجھان قرون وسطائی و قرون
بيست و يکمی ھمان اختالفی بنيادی وجود دارد که ميان مال باقر مجلسی واينشتين وجود دارد .وقتی که آخوند
بخواھد بنام اجرای قوانين اللھی مقررات قرون وسطائی خودش را به يک جامعه امروزی تحميل کند ،درست
مثل اين است که بخواھد با شمشير و سپر صدراسالمی به جنگ مسلسل وموشک ھزاره سوم برود ،يا بخواھد
با گذاشتن پنبه آلوده به روغن بنفشه برمقعد ،سرطان خود را درمان کند.
داعيه اجرای مقرراتی چون دست بريدن و سنگسار و قصاص و ديه و تعزير درجھان متمدن امروزی بھمان
اندازه ناشيانه يا فريبکارانه است که ضوابطی چون حجاب زنان و تعدد زوجات و بردگی و حرمت موسيقی ،و
ضوابط ديگری چون سم و نشخوار و فلس درحالل و حرام غذاھا و قوانين مربوط به بول وغايط و حيض
جماع و تطھير و کر و خمس و زکوه ،زيرا که قوانين چه آسمانی و چه زمينی ،الزاما ميبايد ھمراه تحوالت
جوامع بشری تحول يابند ،چنانکه درجھان مسيحيت تحول يافته اند .فراموش مکنيم که تقريبا ھمه اين قوانين
سنگسار و قصاص و بردگی و نشخوار درکتاب مقدس  Bibleنيز وجود دارند -که قوانين اسالمی درغالب اين
موارد فقط رونوشتی از آنھاست ) و تازه خود اين قوانين توراتی نيز فقط رونوشتی از قوانين بابلی کھن
ھستند( .با اين وصف درھيچ جای جھان مسيحيت ،باھمه آنکه کتاب مقدس مرتباخوانده ميشود ،وباآنکه
ھريکشنبه ميليون ھا نفر به کليسا ميروند ،نه مجازاتھا براساس قوانين توراتی انجام ميگيرد ،نه کسی به
سراغ برده خری وبرده فروشی ميرود ،نه دست به قربانی ھای توراتی ميزند .حتی درجامعه يھودی نيز،
درجمع قوم برگزيده خداوند جزخاخام ھا و دست پروردگان تلمودی آنھا قسمت اعظم از اين قوانين ابداالبادی
رعايت نميشوند.
درآمريکای بسيار مسيحی ،درھمان ھنگامی که آبراھام لينکلن الغاء بردگی را اعالم ميکرد درکليسا ھا اين
سخن انجيل بر منبرھای روز يکشنبه قرائت ميشد که” شما بردگان از اربابان خود بھمانسان اطاعت کنيد که از
عيسی مسيح اطاعت ميکنيد” ،و منشور جھانی حقوق بشر که درآن تساوی کامل حقوق مردان و زنان برسميت
شناخته شده است ،توسط ھمان کشورھای مسيحی تدوين شده است که بموجب انجيل آنان” سر مرد مسيحح
است و سر زن شوھرش ،و الجرم زنان بايد اطاعت کامل از مردان کنند”.
تالشھای رژيم واليت فقيه برای اينکه زنان ايران را – که ھزارو پانصد سال پيش درکشور خودشان به
پادشاھی رسيده بودند و دوھزار و پانصد سال پيش به فرماندھی نظامی ،وامروز درخارج از کشور استادان
سرشناس دانشگاھھا و کارشناسان پژوھشھای ھسته ای خبرنگاران تلويزيونھای بزرگ جھان و آرشيتکت
وحقوقدان و بازرگان و نويسنده و روزنامه نگار و ھنرمندند – در زندان اسالمی خود بدرون چادر بفرستد و
به دوران ضعيفگی باز گرداند تالش بی فردائی است که ،زيرا که چرخ تمدن در نھايت به عقب باز نميگردد،
ولو روزی چند چوب الی آن گذاشته شود.
ولی واقعيتی باز ھم برتر ،اين است که نه تنھا مکتبی بنام واليت فقيه ،بلکه اساسا طبقه ای بنام آخوند شيعه،
ديگر درايران امروز علت وجودی ندارند .روحانيت شيعه درنخستين قرن ھجری ،درشرايطی پايه گذار شد که
ايران برای رويا روئی با خالفت بنی اميه و سياست نژاد پرستانه آن نياز به يک ايدئولژی مذھبی جدا
ازايدئولژی خالفت دمشق داشت ،و اين ايدئولژی رابراساس امامت -که نوح اسالمی شده رژيم سلطنت موروثی
ايران ساسانی بود -و انتقال آن به خاندان علی ،دشمن اعالم شده خاندان بنی اميه ،پی ريزی کرد ،و با افسانه
ھمسری حسين بن علی با دختر يزدگرد اين امامت را نوعی استمرار پادشاھی ايران دانست .مبارزه ايدئولژيکی
که بدين ترتيب شکل گرفت سنگ زير بنائی مبارزه ملی استقالل طلبانه ای شد که چند قرن ادامه يافت وبا اعالم
استقالل ايران توسط يعقوب صفاری پايان گرفت.

برگ  28از  30برگ

واليـــــــت فــــــقيــــه

واليـــــت فقـــــــِيـــــــه
تولدی ديگر
کسانی که مدعی شده اند که تشيع پديده ای بود که درداخل خود دنيای عرب بوجود آمد و نه توسط ايرانيان.
اين نظر شايد تا آن حد که به پيدايش گرايشھائی بنام شيعه ابوبکر وشيعه عثمان و شيعه علی پس از درگذشت
ھريک از اين خلفا توسط شماری معدود ازپيروان خاص آنھا مربوط ميشود صحيح باشد ،ولی واقعيت تاريخی
اين است که تشيع مربوط به علی تنھا از آنجھت شکل گرفت و با مرور زمان بصورت گرايش سياسی
نيرومندی درداخل جھان اسالم درآمد که ايرانيان آنرا زيرحمايت خود گرفتند و در ھمان زمان که گرايشھای
مشابه يعنی شيعه ابوبکر و عثمان تدريجا مضمحل شدند ،اينان تشيع علوی را بصورت ابزار مبارزه استقالل
طلبانه خود عليه خالفت عرب در آوردند.
با پايان عصر امامان ،درزمان امام دوازدھم ناپيدائی که اسطوره اوبه ارزيابی تقريباھمه پژوھشگران،
ازاسطوره سائو شيانس زرتشتی سر برآورده بود و کپی اسالم نجات دھنده موعود ايران ماقبل اسالمی بود،
عصر تشيع مبارز پايان گرفت ودوران تشيع حديث سازان و کاسبکاران آغاز شد ،زيرا درنبودن امام زنده فقط
راويان احاديث اوميتوانستند رابط شيعيان با حقايق اللھی باشند ،وبخصوص فقط اينان ميتوانستند وجود بريه
ای را که قبال برای امام زنده فرستاده ميشد دريافت دارند .نقش واقعی اين حديث سازان که درطول شش قرن
شمار احاديث”معتبر”را از  ٣٠٠حديث نخستين به بيش از دوميليون احاديث کتاب بحاراالنوار رسانيدند ،بيش
از ھرچيز اين بود که بموازات ساير مکتبھا ی مذھبی جھان تسنن ،مکتب تشيع را به نشان جدائی اسالم
ايرانی از اسالم عربی زنده نگاه دارند .با آغازدوران صفوی ،سومين مرحله تاريخ روحانيت شيعه آغاز شد،
و آن رسميت تشيع درايران و”حکومتی شدن”آن بود ،که صرفا با ھدفی سياسی و نه مذھبی صورت گرفت،
زيرا شاه اسماعيل صفوی و جانشينان او برای مبارزه با استيال جوئی امپراتوری عثمانی که جانشين خالفتھای
اموی و عباسی شده بود ،به دوگانگی کامل تشيع و تسنن و رويا روئی آشتی ناپذير آنھا ،نظير آنچه درجھان
مسيحيت ميان کاتوليکھا و پروتستانھا اتفاق افتاده بود احتياج داشتند ،واين حسابگری سياسی که بر اشتراک
منافع متقابل پی ريزی شده بود درعين آنکه روحانيت شيعه را بکلی از مفھوم روحانيت دور کرد ،آنرا ازنفوذ
مادی و امکان بھره برداری مالی گسترده ای برخوردار کرد که بعد از سقوط سلسله صفوی نيز ھمچنان ادامه
يافت.
متأسفانه اين نفوذ مخرب ھمزمان با دورانی شد که جھان غرب ،با جھش بيسابقه ،بخصوص
بدنبال”عصرفروغ”اروپا ) که قبال از آن سخن رفت( ،دوران استيالجوئی جھانی خود را ھمراه با دوره پيشرفت
ھای فرگير علمی و صنعتی و آموزشی و فرھنگی خويش آغاز کرد ،وروحانيت شيعه ايران بطور منظم بخاطر
تأمين وجوديت و حاکميت خود را برھرگونه تماس ايران با اين جھش مترقيانه بست .درقرن سرنوشت ساز
نوزدھم ،که شکل گيری نظم قرن بيستمی جھان در آن پايه گذاری ميشد -ھمان قرنی که درنيمه دوم آن ژاپن
آينده شکوھمند خود را پايه گذاری کرد – ايران با نفوذ شوم يک روحانيت فاسد طماع و واپسگرا روز بروز
بيشتر روبه ضعف و انحطاط رفت ،درحدی که به آستانه سقوط وجوديت تاريخی خود رسيد ،بخصوص که
درنيمه دوم اين قرن ،روحانيت شيعه شريک تازه ای نيز دراين راه درقالب دستگاه استعماری انگلستان يافت
که ارزيابی مفصلی ازآنرا در کتاب ارزشمند محمود محمود بنام تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس و درکتاب
 Sir Arthur Hardingسفير انگلستان درايران )يک ديپلمات درشرق ،چاپ لندن ( ١٩٢٨ ،ميتوان
يافت”:وجوھی که دراختيارمن گذاشته شده بود ،دردست من حکم اھرمی را داشت که با آن ميتوانستم
مجتھدين شيعه نجف و کربال و داخل ايران را درايران و در بين النھرين خريداری کنم و با اين اھرم ھر مشکلی
راازميان بردارم”.
حقيقت اين است که ازپايان دوران صفوی به بعد ديگر ھيچ علت وجودی برای روحانيت شيعه باقی نمانده بود،
نه مانند قرون اول اسالمی به وجود اين روحانيت برای مبارزه استقالل طلبانه نياز بود ،نه مانند دوران صفوی
به وجود اوبرای تشديد جدائی شيعه و سنی .درشرايط حاضر جھان که اساسا نه برای جھان سنی قدرتی مانده
است و نه برای قدرت شيعه ،و نقش آخوندان ھردومجتمع به تالش برای حفض موجوديت قرون وسطائی
خودشان محدود شده است ،ديگر ھيچيک ازاين شرايط وجود ندارد.
موضع استثنائی آخوند شيعه درايران پايان قرن بيستم نيز ،که به شرايط خاص خود ايران مربوط ميشود،
تغييری نھائی دراين قانون کلی که برای دستگاھھای روحانيت سنتی ھيچيک ازمذاھب جای زيادی در دنيای
قرن بيست ويکم باقی نمانده است نميدھد.
برگ  29از  30برگ

واليـــــــت فــــــقيــــه

واليـــــت فقـــــــِيـــــــه
تولدی ديگر
به سخن معرف آبراھم لينکلن ،ھمه را ميتوان برای مدتی فريب داد ،عده ای را ھم ميتوان برای ھميشه
فريفت ،اما ھمه را برای ھميشه فريب نميتوان داد.

برگ  30از  30برگ

واليـــــــت فــــــقيــــه

