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 هيت  فقيوال

 
 آغاز قرن حاضر، ی محقق برجسته آلمانی هايبررسی ، برمبنا”هيت فقيوال” مکتب، چنانکه قبال گفته شد
J.Wellhausen، غمبران ياست که بصورت پی هوديی اسيوسی ک مکتب مذهبي بلکه ، نداردی شه اسالمي ر

به اسالم منتقل شده است و بخصوص ی لغمبر درتورات شکل گرفته وازآنجا بصورت کيا پادشاهان پيپادشاه  
 1.ق داده شده استيعه تطبيت شيروحانی حکومتی ع با هدفهايدرجهان تش

 
ی حکومتی ستم واقعين سيانگذار نخستيبا همه مورخان آنرا بني که تقر، رانيچون ای ت که کشورين واقعيا

خ ساز جهان و ناپلئون بعنوان يرن حکومت تايکه هگل ازآن بعنوان اولی خ جهان دانسته اند، کشوريدرتار
ده را يمذهب و عقی که اصل آزادی ن کشوريبعنوان اولی ن بيو توخ يبزرگ تاری هايسرمشق همه امپراتور
ونال يسم و ناسيدرراه مبارزه با فاشی که درآن جهان بشری قرنی انيپای برد، درسالهايوارد حکومت کرد نام م

ی ن جهان درراه استقرار نظمي و هم اکنون سراسر ا، دادی ربانون نفر قيليسم صد ميسم و کمونياليسوس
ی ن الملليندگان آن در سطح بيحقوق بشر نمای دارد که سازمان ملل متحد و منشور جهانيک گام برميدمکرات

ران ين اداره شود که در آن همه افراد جامعه بصورت صغيزمی درروی منحصر بفردی ستم حکومتيهستند، باس
برآنان ی ر الهير ناپذيين ثابت و تغيبنام قوانی نيه قرار داشته باشند و قوانيفقی ک وليمومت يتحت قی شرع
ی ن تراژدي اگر بزرگتر، ستنديسته اجرا نيمتمدن امروز مطلقا قابل اجرا و شای ايل شده باشد که دردنيتحم
 .ها استی ن تراژدين اياز بزرگتری کيران نباشد مسلما يخ سه هزار ساله ايتار
 
ت شناخته شده جهان يبرسمی م حکومتيکان تنها رژيواتی نيکشور ذره بی ه که به استثنايت فقيبنام والی ميرژ

ه آن بطور يه و مقننه و قضائياجرائی کنند وهمه دستگاه هايما برآن حکومت ميامروز است که آخوندان مستق
ک يجهان حاضرما ی و اجتماعی ن حقوقيازدگاه موي بهمان اندازه که از د، ار آنان قرار دارديدربست دراخت

است که ی مذهبی مهاين رژيترياز نااصلی کيز ينی دگاه اصالت مذهبيازداست، ی قرون وسطائی م واپسگرايرژ
هوه يا گواهان يمورمون ها ی ستم مذهبيش ازسيبی ن نظر اعتباري وازا، ده استيخ جهان بخود ديتاکنون تار
 .نداردی حيدرجهان مس

 
د شرعا يبايانگذار آن مياسالم پس ازدرگذشت بنی اياست که دنی ن متکيه برايت فقيک واليدئولژي اساس ا

با ی ن سلسله امامان درقرن چهارم هجريعه اداره شده باشد، وچون ايامامان شی عنيم او يبدست خاندان مستق
ث خود وکالت يان حدي راو به”ي توقع”بت خود بوجبيش از غين امام پي ا، امام دوازدهم قطع شدی بت کبرايغ

. ” چنانکه خود او حجت خدا برآنان است، نيباشند بر مسلمی  حجت و”بتين غيداد که درتمام دوران ا
 فقط بصورت ”تيوال”نينداشت ازای اسيعه که هنوز نفوذ سيت شي روحان، یدرفاصله قرون چهارم و دهم هجر

کشور ی ن رسميآئی عشری ع اثنيکه تش یدردوران صفوی  ول، گفتيت نشده است سخن ميکه رعای حق
ب حق خود ينان برحق امام غايت برقرار شد که فقها بعنوان جانشيان سلطنت و روحانين توافق ميشناخته شد ا

ی ن سنت عمال برقرار ماند و حتيز ايدرعصر قاجار ن. ض کنندين سلسله تفويرا درامر حکومت به پادشاهان ا
ن ين ايدی شد که که بوجب آن تا ظهور حضرت صاحب االمر علمای متممی اران داريت ايمشروطی قانون اساس
ست ساله عصر رضا شاه، ين موضوع پس از فترت بيا. ش داشتند يم خويرا درنظارت مستقی قانون اساس

ن ي تقارن ا، ازمفسران معاصری ده برخيدوم مطرح شد، هرچند که به عقی پس از جنگ جهانی دوباره درسالها
ی بکلی وم  امريش پتروليتيبری نفتی ح معروف کمربند سبز از جانب جهان غرب وبا برنامه هاامر با طر

 ، ین پادشاه سلسله پهلويان سلطنت دوميافت که با پايان يجری  حوادث بصورت، بهر حال. بوده است ی اتفاق
ما حکومت را دردست يعه مستقيشی ران آخوند هايای خ هزار و چهار صد ساله اسالمين بار درتارينخستی برا

 .  را اعالم کردند”نيزمی ن حکومت اهللا درروي اول”ليگرفتند و تشک
                                                 

 . به شرح مفصل در سر آغاز مراجعه شود- 1
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بود که ی ن حکومتيمسلما اولی ن نبود، وليزمی ن حکومت خدا دررويد واقعا اولي شا”هيت فقي وال”ن حکومتيا
که ی کوتاهی ابيارز .قرار گرفت ی ازبندگان خود مورد بهره کشی ن حد از جانب گروه محدوديدرآن خدا تا بد
ی جنبه های ابيرا ارزي مربوط است، ز”يحکومت اله”نيای ژگين ويد خواند تنها به همينده خواهيدرصفحات آ

که ی فراونی ن کتاب است، نه با توجه به گزارشهايآن نه کار صفحات محدود ای ا اجتماعيی ا اقتصاديی اسيس
ی شود ضرورتيمنتشر شده است و می ن الملليبی گروهی ودررسانه های ن راستا درمطبوعات فارسيمنظما درا
 .خاص دارد

  
ی  حت، نبوده استی متکی رفته شده ايت پذيچ واقعيه ازهمان آغاز برهيت فقيمکتب والی دتيعقی برداشتها
ت شش ياز جمعی ميش ازنيامروزه ب. شوديآن که به اصل وجود امام دوازدهم مربوط می ر بنائيبرداشت ز

ن يازا. ت و اسالم تعلق دارنديحيت و مسيهوديی عني ”يديتوح”جهان به سه مذهب معروف بهی ارد نفريليم
ون نفر يلي و پانزده م، ون نفر مسلمانيليست ميارد و دويليک ميک به يهستند، نزدی حيارد نفر مسيعده دومل

االصول مورد قبول ی ن باره وجود دارد عليکه درای د هائيرغم تردي عل، یبنام موسی تيوجود شخص. ی هودي
است، ی هوديار کوچک يت بسياقلی  با ستثنا، مورد قبول همه آنهای سيبنام عی امبري و وجود پ، همه آنهاست
 ، زين بخش مسلمان نيدر. مسلمان استی ون نفريلي م1 ,200بنام محمد مورد قبول بخش ی امبريو وجود پ
است، هرچند که مقام امامت آنها مورد قبول نه دهم ی ق عموميعه مورد تصديازده امام اول شيی وجود اصول

ب مطلقا يغای نه تنها اسطوره امامی ول. ستينی ن جهان اسالميای ارد نفر بخش سنيليک ميش ازيبی عني. آنان
چ يرا که هي ز، مورد انکار آنهاستی ن کسيچنی ست، بلکه اساسا وجود خارجين عده نيک ازايچيمورد قبول ه

ن باره گفته يز وجود نداشته است، وهرچه درايش نيبرآن وجود ندارد و ازهزار وصد سال پی مدرک قابل قبول
عه نقل يان شيز که نقل شده توسط راوينی ثيهرحد. عه بوده است يت شيه خود روحانيانوشته شده صرفا ازناحي

ازده گانه ي امامان خود دورانی  اثرمذهبچي بلکه دره، موعود نشدهی ازمهدی نه تنها در قرآن ذکر. شده است
ن مورد هرچه بدانان نسبت داده شده توسط محدثان يصحبت نشده است، ودرای ن موضوعيز ازچنين عه يش
بنام امام ی ش از آنکه اسطوره اماميان مسلمان، تابيراو. به بعد نسبت داده شده استی عه قرن چهارم هجريش
م بوده و يعقی درگذرد مردی ش ازآنکه درجوانيزدهم پاين اتفاق داشته اند که امام يشود برای زيب طرح ريغا

خود ی بت صغرايهفتاد سال درغی ن جانيکه بعلت عدم تأمی امکان فرزند آوردن نداشته است، و اسطوره فرزند
رفته است ی بت کبريش مربوط بوده و بعد هم به غيان خويعيا وکال با شيبنام ابواب ی ازپشت پرده توسط کسان

ن يدرای اديرا اصل بنينمانده باشد، زی ع خالياورادرجهان تشی ل ساخته شده است که جايلن ديدرست به هم
ن کتاب ي، معتبرتريدرکتاب کافی حت. تواند بدون وجود امام درگردش باشديا نمين است که دنيع ايجهان تش

ی شد اثرموعود زاده ی که مهدی ح شده است که تاشبي تصر، ف شدهيعه، که درست درهمان زمان تأليش
ن باره يکه درا”ر معتبري غ“" معتبر”ثيصدها حد. ده نشده بودي نرجس خاتون، د، اوی رانيدرمادر ای ازباردار

و ی امبر و عليعه ازقرآن و پيکه درکتب مختلف شی ر هائي و همه نقل قولها و تفس، ع تقل شدهيدرجهان تش
ی  ب-ستينی واقعا استوار متکی م از آنها برمدرکچکداي و ه–ن اسطوره بعمل آمده يت ايگر ائمه بمنظور تثبيد

 . ست يمسلمان نی ايم دنيت عظياکثری عنيتسنن ی عه است ومورد قبول روات جهانيان شياستثنا کار خود راو
 

بن محمد ی خود عل”ليوک”نين باره به چهارمي است که امام دوازدهم درا”يعيتوق”گر برسر اصالتيدی گفتگوئ
خواهد ی بت کبريز بامرخداوند به غيخواهد مرد وخود امام نی خبر داده است که بزودفرستاده و بدو ی سمر
ن سند يچن. ان خواهند بود يعيمورد مراجعه شی تازمان ظهور مجدد وی  و”ثيان حديراو”اب اويودرغ رفت،

ن يود ان وجير قرآن حفظ شده باشد، وبااينظی ست با قداستيباي حقا م، امام عصری با امضای سرنوشت ساز
دن آن شده است، و همه آنچه يدی مدعی ده و نه کسيآنرا به چشم دی  نه کس، ضبط شدهی توقع نه درجائ

ه گرفته است که مدتها يعه مايث شيا نوشته شده، تنها ازدوکتاب حديش از هزار سال درباره آن گفته يدرطول ب
 است، ”ثيان احاديمرجعه به راو”ريه تعبسوم برسر نحوی گفتگو.  امام نوشته شده اند”يبت کبراي غ”بعد از

ی زمامداری چوجه معنين مراجعه بهيای ن نوشته ايبفرض صحت چنی از محققان حتی اريرا که ازنظر بسيز
ن مفهوم را دارد يدهد، بلکه تنها اينمی  اسالم” امت”ا بريث و حکومت آنها را بر ملت يان حدين راويای اسيس

نه تنها . ث مراجعه کنند يان احادين راويخود به ای مسائل و مشکالت مذهبد درمورد يبايان ميعين شيکه ا
خود ”يت الهيآ”ين آنکه به اقتضايدرعی تدارمتعدديصالحی فقهازيه نيت فقين دوران واليلکه درهمدرگذشته، ب
ا شامل ری فقط مسائل مذهبی ن وکالتيد نهاده اند که چنيز تأکين نيصحه گذاشته اند برای عيتوقن يبرصحت چن
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ه ين مورد ابراز شد، نظريکه درای ن نظراتيح ترياز صری کي.  شودياز آن مستفاد نمی اسيشودو حکومت سيم
 . قرار داشتی نيباالتر ازروح اله خمی درمقامی ت مذهبيبودکه ازنظر مرجعی عتمداريکاظم شر

 
ازدوران ی کرد، آنچه وين نميتأماورای را نظر واقعينبود، زی نيت ها مورد قبول خمين واقعيک ازايچيالبته ه
ی نيدی تهاير آگاه و ناخودآگاه  او همه مسائل و واقعيخود درقم بدنبال آن بود کسب قدرت بود، ودرضمی طلبگ
 ”ثيان حديمراجعه به راو”ازی ريطبعا مستلزم تعبی ن خواستيچنی شد، وارضايخالصه می ن قدرت طلبيدر هم

ه يضيخود درمدرسه فی که دردوران طلبگی ن جهت همان کسيبد. ل شودز شاميآنانرا نی اسيبود که حکومت س
ی ستند و حدوديت و حکومت نين اصوال خواهان والي مجتهد”د کرده بود کهيش تأکي خو”کشف االسرار“قم در  
چ ينها هيرون ازاير و قاصر است، و بيوقضاوت و دخالت درحفظ مال صغی کنند فقط فتوين مييخود تعی که برا
 ”:ت نوشتيد، باقاطعينکه باد درجهت مخالف وزي، بمحض ا"برنديازآن نمی ست و ابدا ناميازحکومت نی اسم
ن است که اطاعت ازآنها يث ايان حديبت امام درتمام امورشان رجوع کنند به راوينکه مردم درزمان غيای معن
غمبر و حجت ين پين امام جانشيش قرار داده است، وجانشين خوي چه امام آنها را حجت خود کرده و جانش، کنند

ی اجرا”:گر نوشتيدی و هم اودرجا". ن است و خدا اطاعتش را واجب فرموده استيزمی امام عصردر رو
از حدود و ثغور مسلمانان، و گرفتن خمس و ی پاسداری عنين مربوط به حکومت بعهده فقها است، يتمام قوان

اسالم ی  فقها”:، و بازنوشت”نظم شهرها و همها و  و حفظ مرزه، حدود و قصاصی ه، و اجرايزکوه و جز
ی است که خداوند اورا برای حجه اهللا کس. حجت برمردم هستند، همانطور که حضرت رسول حجت خدا بود

ی همه امور وتمام کارهای عنيز ازطرف امام حجت بر مردم هستند، يانجام امورمقررفرموده است و فقها ن
 “:  خود او مشخص کرد که، زينی ن واگذاريدرمورد نحوه و مفهوم ا". تن به آنان واگذار شده اسيمسلم
ل حکومت دهد، او همان يزد و تشکيدو خصلت علم به قانون و عدالت باشد بپا خی که دارای قيکه فرد اليوقت
را که حضرت رسول اکرم درامر اداره جامعه داشت دارا است وبرهمه مردم الزم است که از او اطاعت ی تيوال
 ". مخالفندی ه مخالفند اصوال با خداوند تبارک و تعاليت فقيکه با والی نهائي همه ا”بعد اعالم کرد که. ”کنند

 
بتواند آسان ی ن ادعائيقرن شانزدهم نبود تا چنی ران صفويط ايستم شرايقرن بی ط جهان مترقينهمه شرايبا ا
ی کي که بعدا –ه اعظم يفقی غاتيرگردانان تبلن جهت در دوران صد روزه نوفل لوشاتو، کايبد. رفته شوديپذ

افت و راه فرار يبمقام جاسوس استعمار تنزل ی است جمهوريازمقام ری گرياعدام شد، ودی ازآنها به دستور و
ی دند که براي بدو فهمان–خ فرستاده شده ياز مسند وزارت به زباله دان تاری وسوم ، ش گرفتياز کشور در پ

راه عوض کند ودرمصاحبه ها ی کيد بصورت تاکتيبايران ميخل و بخصوص درخارج ادردای جلب افکار عموم
ه بگذارد که مورد قبول و عالقه جهان متمدن باشد و نه آنچه يتکی خود برآن ضوابطی حضوری وگفتگوها

ورا اورا انکار کند وای ش ازآنکه مسلماني امام پ”صدر کهی بعدها ابوالحسن بن. واقعا مورد خواست خود اوست
ی  پرسشها”: خود نوشت”ديانت به امي خ”خود شمرده بود، درکتابی را فرزند معنوی کا بداند ويخادم امر

آنها را ی کرد، وقرار شد که پاسخهاي مورد تجاوز نم19عموم خبرنگاران و روشنفکران درنوفل لوشاتو کال از
م تا او درپاسخ يه کنيود من تهها و خی نيخوئی ، موسويني احمدخم، ، قطب زادهيزديان يش آقايشاپيپ

م که ي بلکه گمان داشت، مينه تنها نگران نبودی نيخمی آقای هايازنادان. خبرنگاران براساس آنها جواب بدهد
وهم ".ت بخالف تصور ما از کار درآمديشان بعدا درکارها دخالت نخواهند کرد، اما واقعيها ای ن نادانيل هميبدل

ه يت فقيس کتاب واليما در پار”نقل قول کرد کهی ني خم”هيت فقيوال”کتاب درباره ، ن کتابيگر هميدی او، درجا
ز در آن ينی بهشتی آقا. ميافتيمحتوای م و آنرا بياو در نجف بود خواندی را که مجموعه درسهای نيخمی آقا

ه و آنرا انده را خويت فقيوالی برد، مجموعه درسهای م شاه را نميرژی به عنوان سرنگونی زمان که هنوز کس
  .”شمرده بودی يآبروی ه بيما
    

سم يلوا يمکتب ماکی ه ضوابط سنتيه بر پايت فقيوالی يک بام و دو هواين هنگام بود که برنامه يو درست از هم
اد نهاده يکسره بر شالوده دروغ بنين باشد يزمی ن حکومت اهللا در رويست اوليبای که می ميشد، و رژی طراح

چ مقطع يب کم نبوده است، در هي با آن که هرگز دروغ و فر، خ اسالمياحتماال در تمام تارکه ی شد، به طور
ست سال به مردم کشور يافت که در آن در مدت تنها بيتوان ينمی گري، نمونه ديچ مقطع مکانيو هی زمان
ست سال يشه که در بن اندازه دروغ گفته بايخ، ايان، و به تاري، و به همه جهان اسالم، و به همه جهانياسالم
 .ه گفته شديت فقيوال
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*   *   * 
سرار خود در قم در کشف االی در مقام حجت السالمی نينوفل لوشاتو، روح اهللا خمی ش از روزهايپ

مقام ی عالی از علمای اريچ وقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند، بلکه بسين هيفقها و مجتهد”نوشت
ی دارند و می زيت فتنه انگيند اسالم با سلطنت مخالف است نيگوی ردند، و آنها که مز کيها نين همراهيبا سالط

است که ی  سلطنت اصل”ت اهللا کشف کرد کهين شخص در مقام آيهمی ول". ن کننديخواهند دولت را به آنها بدب
ن جهت ي به همن کافر شوند،يده است و خداوند امر فرموده است که مردم به سالطياسالم بر آن خط بطالن کش
 . ”ن اعراض کردنديشه از سالطياست که فقها و علما هم

 
را در اداره امور ی چ نقشيشخصا هی ران اسالميد کرد که در ايدر نوفل لوشاتو، در هفده مورد مختلف تاک

اکتفا خواهد ی نقش ارشادی فايا رهبر نخواهد شد و تنها به ايس جمهور يمملکت به عهده نخواهد گرفت و رئ
ی کيل به يرا تبدی است جمهورينشست، هم مقام ری ران، هم بر مسند رهبريبه محض بازگشت به ای ول. رد ک

زده بار يا را بر سر گذاشت در نوفل لوشاتو سوکل قی کرد، هم کاله خود فرماندهی از ادارات تابعه دفتر رهبر
را عهده را نخواهند شد و ی متک ا زمناصب حکويچ يون خودشان هيروحانی ران اسالميح کرد که درايتصر

ه ياو، عمامه داران کلی ران اسالميدر ای ول. خواهد بود ی ارشادی ز مانند نقش خود او صرفا نقشينقش آن ن
ی وان عالياست دي وزارت، سفارت، ر، یرينخست وز ، یاست جمهورير: يحکومتی مقامات باال

ورهبر را درانحصار خود گرفتند، ی گروهی  ورسانه هاهي، اداره امورمقننه وقضائي، فرمانداريکشور،استاندار
باشند دشمنان خدا و ی د مصادر امور حکومتيون نبايند روحانيگويکه ميقدر انقالب اعالم کرد که آنهائيعال

 .ن ببرنديخواهند اسالم را ازبيرسولند و م
 

ی ک خواهد بود، همه نهادهايکامال دموکراتی دولتی کبار قول داد که دولت اسالميست و يدر نوفل لوشاتو ب
ان کند، مطبوعات يده خودش را آزادانه بيان خواهد رفت، هر کس خواهد توانست عقيفشار و اختناق در آن از م

احزات ی ل هر گونه احزاب و اجتماعات حتيات آزاد خواهند بود، تشکيون در نشر همه واقعيزيو و تلويو راد
کامل خواهند داشت، ی خود آزادی نياداب دی اجرای برای مذهبی هات يمجاز خواهد بود، تمام اقلی ستيکمون

مطرح ی تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد و تمام مسائل فقط به استناد متممم قانون اساسی دولت اسالم
ن ماه يهم او، در همان نخستی ول. خواهد بودی قيحقی و دموکراسی آن آزادی اسيخواهند شد، و برنامه س

نها با يا. ديزنند گوش ندهی حرف می که از دموکراسی ينهاي به ا”:ن باره گفتيران، در هميشت خود به ابازگ
ک بکند دشمن يدمکراتی بخواهد دشمن ما است، هر کس صحبت از جمهوری هر کس جمهور. اسالم مخالفند
مگر شما انقالب .  از ما استريرشان غينها مسيباشد ای د دمکراسيزنند که بای اد ميکه فری ينهايا. اسالم است

ی کنند می نها را ميک و ايو دمکراتی را که صحبت ملی يمسموم آنهای د؟ ما قلمهايس بشويد که مثل سويکرد
 ”.د شد يدست برندارند سرکوب خواهی دهم که اگر از فضولين روشنفکران هشدار ميبه ا. ميشکن

 
ان زن و مرد يمی تفاوتی ما از نظر حقوق انسانی مد رحکومت اسال”:د کرد کهيدر نوفل لوشاتو بارها تاک

ت خود کامال آزاد يالت خود، نوع فعاليدر نوع پوشش خود، نوع تحصی اسالمی زنها در جمهورنخواهد بود 
غه ها به درون ياو زنان به صورت ص”ي حکومت اسالم”، و در"خواهند بود، به همانطور که مردها آزادند

در مورد حقوق زن و مرد ی سنتی د از تفکرهايزنان بای م شد که از نظر شرعچادر فرستاده شدند، و اعال
به نام ی  گشودن مبحث”است و نه خود آنها، وی ون و آگاهان مذهبين امر به عهده روحانيرا اي زز کنند،يپره

ی  و وقت”است،ی غرب زدگی ماريک بياز ی و نشانی دير توحينش غيک بياز ی ناشی ده غربيک پديحقوق زن 
در خطبه نماز ی جمهوری ن مرجع قضائيه تريکشور و بلند پای وان عاليس ديرئی لياردبی ت اهللا موسويگفته آ

ت اله يعه دختر آيمورد اعتراض خانم گوهرالشر”ز مرد باشدين است که کنيفه زن در اسالم اي وظ”جمعه که
جواب داد که آنچه گفته ی قضائی  عال مقام، قرار گرفتی اسالمی نده مجلس شورايو نمای رازيب شيد دستغيشه

 ! نداردی عذر خواهی قا قانون اسالم است و جاياست دق
 

ه يانيق بيدقی بجز اجرای زيران دارد و چيه بشر را در ايشد  که فقط مطالبه حقوق اولی در نوفل لوشاتو، مدع
 حقوق بشر را ساخته و ه قميضيبازگشت، در فی ن روزهايهم او در همان نخستی خواهد، ولی حقوق بشر نم

 .کنند عمال استعمال هستندی که صحبت از حقوق بشر می ينهايپرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه ا
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او هر ی آزاد خواهد بود و رای ا ندادن رايدر دادن ی هر فردی در نوفل لوشاتو قول داد که در حکومت اسالم
 اختار کرد که ما همه 1358ن يرفراندوم فروردی ر فرداهم او دی ول. چه باشد محترم شمرده خواهد شد

سرکوبشان ی م و طوريدانی م کردند منافق ميا انتخابات را تحريندادند ی رای اسالمی را که به جمهوری ينهايا
حقوق ی ران اسالميدر نوفل لوشاتو تعهد کرد که در ا .نماندی باقی فساد اثری ن جرثومه هايم که از ايکنی م

او فراهم ی از هر جهت برای ت خواهد شد و امکانات قانونيبه طور کامل رعای ان دادرسيدر جری هر متهم
رتبه ی مقامات عال( که در بازداشت هستند ی ينهاي ا”ن مدافع عدالت فتوا داد کهيدر تهران همی ول. خواهد بود

ی اجياصال احت. بعد همه آنها را کشتتشان را ثابت کرد و يد فقط هويبا. ستند بلکه مجرمند يمتهم ن) نيشيم پيرژ
م که مجرم اصوال محاکمه يما معتقد. هم در باره آنها مورد نداردی چ گونه ترحميست و هيبه محاکمه آنها ن

 ”.د او را کشتيندارد و با
................................................................................................................................. 

 
جهان در ی ونهايزيوها و تلوير روزنامه ها و راديگي به طور پ”ت اله نوفل لوشاتويآ”کهی يدر همان روزها

از ی اريداد، بسيو عدالت و حقوق بشر قول شرف می و آزادی ت دمکراسيباره تعهد صادقانه خود به رعا
ون يليوها و روزنامه ها به صدها ميونها و راديزين تلوياحب اصی ن کشورهايبزرگواران روشنفکر و واقع ب

 . د کرديبای نمی ديت اهللا ترديآی دادند که د ر صحت گفته هاينان قول شرف مين اطمين کشورها با هميمردم ا
نان يدنت کارتر، اطميپرزی ند شخصيکا درسازمان ملل متحد و نمايآمری ندگيئت نمايس هي رئ، انگيو يآندر
 :  کهداديم
 
که ی زيچ. رديگی ز الهام ميکا بوجود آمده است و از آن نيآمری م آموزشير مستقيتحت تاثی نينهضت خم“
حقوق بشر ی جهانی نهضتهای ران همان ارمانهايانقالب ای ن است که آرمانهايم اينان بگويتوانم با اطميم

سان عصر ما بوده ياز قدی کيی نيه خمافت کيان در خواهند يفتد همه جهانين انقالب جا بيکه ای وقت. است
 ".است

 
ورک يوي، در روزنامه نيانه و جهان اسالميجارد فالک، استاد دانشگاه و کارشناس برجسته مسائل خاورميو ر
ن يرا ايبرند، زی خ لحظه اسالم نام مين تاريباترين انقالب به عنوان زيکه از ای ارند کسانيبس”:نوشتی مز ميتا

ارائه کند و در ی زيخونری انه و بيک انقالب صلح جويرا از ی وانسته است سرمشق تازه ااست که تی انقالب
م، ياج مبرم داري، که خود ما هم بدان احتيک حکومت کامال انسانياز ی ز مسلما خواهد توانست نمونه ايند ه نيآ

 ."جهان سوم عرضه داردی به کشورها
 

توانم ی م”:گفتی ت ميکا، با قاطعيممتاز وزارت امور خارجه امرگر دانشگاه و مشاور يچارد کاتم استاد ديو ر
ران به حجره يست، و به محض مراجعت به ايچ وجه خواستار حکومت نيبه هی نيت اله خمينان بدهم که آياطم

 .”درس خودش باز  خواهد گشت
 

است يز سيت فاجعه انگاز اشتباهای اريم بسيران و مسئول مستقياالت متحده در اير ايوان، سفيام ساليليو و
به ی را همانند نقش گاندی نقشی فايای نيت اله خميآ”داد کهين کشور، به دولت خود گزارش ميای انه ايخاورم

انه يغربگرای ار قويش بسيبا گرای ميل رژيمنجر به تشکی اسالمی جمهوری عهده خواهد گرفت و برقرار
 ."خواهد شد

 
پر سر و صدا با مجله ی ز، در مصاحبه اي، فاطمه خانم نيسيم انگلد االساليجدی و در همان گرم گرم، بانو

مانند او در ی رهبر. ک معجزه استياصال ی ني امام خم“: گذاشت کهی نمی باقی ديتردی زن روز جای اسالم
 شاعر William Yeatsل قرن ما، يدر اوا”.دا شودين هم پيکنم که بعد از ای خ نبوده است و فکر نميتمام تار

ره دست کارشان يکه روشنفکران چی  وقت“:  نوشته بود، 1923نوبل سال ی زه ادبيو برنده جای رلنديا ینام
نه خود يريدی ش را از باورهاين مردمان جامعه خويتوانسته باشند بهتری عني ، انجام داده باشندی را به خوب

در استانه نزول است و ی ديجدی د که وحيمطمئن باش. اکنند ينه و نفرت بين آنها را از کيبدتری جدا کنند و دلها
متفکر  Regis Debrayزيخود مانی ن سالهايهمو در ”.نمانده استی ح تازه باقيک مسي به ظهور ی زيچ

که ی اخالقی درسها“: ک نوشتيپلوماتينه درماهنامه معروف لوموند دين زميش در هميکمابی فرانسوی چپگرا
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دارد که ی يدهند شباهت به گلهايامبر گونه به مردم جهان سوم ميپی الترسی فاياز بزرگان جهان ما در ای اريبس
ن به مرگ يش از اعدام محکومياقتضا دارد که پی حيرا به هر حال وجدان مسيند، زيروی درگورستانها م

 ”.آنها موعظه کندی برای شيکش
 

خ ين لحظات تاريباتريانگر زيست نمايبای که م”يزيخونری انه و بيانقالب صلحجو”کيی هم صداقت اسالم
تخت يپای دانهايابانها و ميدر خ درست در همان روزها ، ن انقالبيوار رهبر ای  و هم روش گاند، اسالم باشد

انقالب ی کهايکها و تکنيتاکت”از آنرا در کتابی گزارش مبسوط. ش گذاشته شديران به نمايای و شهرستانها
افراد ی ک رنگ کردن لباسهاياستفاده از تکن:"... وان خواندتيفرمانده سپاه پاسداران می نوشته محسن رضائ

معجزه اسا دارد، ی ک اجتماعات اثريجاد جنون خون که در تحريا خود گوسفندبه منظور اين با جوهر قرمز يمع
ی عنيی جلب توجه وسائل ارتباط جمعی زن و مرد در قبرستانها برای ون کنان حرفه ايبه کار گماشتن ش
شتر و به يد به تعداد هر چه بيبای ها که ميونها و خبرگزاريزيوها و تلويو رادی وعات خارجخبرنگاران مطب

د يار شديبسی ن احساس که اختناق دولتين قبرستانها آورده شوند، و بوجود آوردن ايادتر به ايهر چه زی دفعات
ب دادن مراسم ي راه ترتاز”تابوت ”کيع از تکنياد بود ه است، استفاده وسيار زيان آن بسيو شمار قربان

ی نشان دادن نقش رهبری ا چند اخوند و صفوف مقدم تظاهرات برايک يع جنازه شهدا، جا دادن ييتشی ساختگ
 ”...ت در انقالبيروحان

 
ی انقالب مقام سرلشگری روزيهم نرفته بود بعد از پی که با آنکه به سرباز"ي اسالم”ن انقالبيکارگردان ا

ت بخش يج رضاينتای م بطوريران بکار گرفتيکه مادرانقالب ای وه هائين شي ا” است کهکردهی ريجه گيافت، نتي
 ". رديا قرار گيدرتمام دنی و حتی اسالمی ر انقالبات کشورهاينده سرمشق سايد در آيبايببار آورد که م

 
 ، ن طرز فکريمن راستا و باهيجهان، درهمی اسيخ انقالبها و مبارزات سيات همه تارين جنايع ترياز فجی کي

رکس نما يق سيحری  وآن ماجرا، وستي بوقوع پ1357درتابستان سال ی انقالبی تهاين فعاليدرگرما گرم نخست
را ي ز، نما زنده زنده درآتش سوختندين سيشتر ازچهارصد زن و مرد و کودک درسالن ايآبادان بود که درآن ب

 .ز ازخارج قطع شده بوديتلفن نی مهايده بود وسرون قفل شيبسته شده واز بی نما طبق نقشه قبليسی درها
 

گر مراجع يان و ازديحساب که ازبازاريبی امبر نوفل لوشاتو درداخل کشور، با پولهايپی غاتيتبلی دستگاهها
ش يچند روز پ. ب ساخته بودنديازامام غای ار داشتند ازامام حاضر رونوشتيدراختی و خارجی مختلف داخل
 ، انقالبی  جارچ، ران بازگردد، روزنامه جنبشيارفرانس به ای ماي مخصوص هواپبا پروازی نيازآنکه خم

 : درصفحه اول خود نوشت
ی ، باکتاب محمد، و دشتهايسيأت عي، با هيموسی  باعصا، ميلسان ابراهينوح، باطی باصدا. ديآی امام م"

د، يگويدروغ نمی گر کسيد، ديايم بکه امای وقت. کندياد ميانسان را فری د، وخطبه رهائيمايپيق را ميسرخ شقا
شوند ونان يدهد، مردم برادر هم مينمی به باجگزاران باجی گر کسيزند، ديبه خانه خود قفل هم نمی گر کسيد

 ، نان و گوشتی  صفها: درکار نخواهد بودی گر صفيد. کنند يم ميگر به عدل و صداقت تقسيکديشان رابا يشاد
ی و بهار آزادی داري و صبح ب، استعماری برای سينامنوی  صفها، اتيمالی  صفها، نينفت و بنزی صفها 
ن را من ازکالم يا. ت و نفرت درروزگار نمانديند و باطل و جنايخود بنشی د تا حق بجايايد امام بيبا. زنديلبخند م
  ”.یم، درسوره مبارک اسريگويخدا م

 
 : گشت ازهمه مستضعفان چشم براه فرستاد کهاول بازی  خود درهمان هفته ها، لسان و عصا و کتابيصاحب ط

 ، ميکنيمی طبقه مستمند مجانی  آب و برق را برا، ميسازيتان مسکن ميکه ما براد ين دلخوش نباشيفقط به ا"
ما . دين مقدار نباشيم، اما دلخوش به هميکنينها را ميالبته همه ا. م يکنی طبقه مستمند مجانی اتوبوس رابرا
 ،  بمناسبت آغاز سال نو، بعد از آنی و اندک”.م يکنيم آخرتتان را هم آباد ميکنيرا آباد مان تيايهمانطور که دن

 . ”خواهند داشتی ران صاحب خانه و مسکن شخصيهمه مردم ای بزود"ه داد که ياعالم
 

ی ت نه نف، شدی مجانی صاحب مسکن شد، نه آب و برقی  و نه مستضعف، البته روزها و هفته ها و ماهها گذشت
نان ی  صفها”درعوض هم. شدی طبقه مستمند مجانی برای ل داده شد، نه اتوبوسيتحوی گان به کسيبه را

ی  بلکه بها، ه و پوشاکيخانه و نقلی تر شد، و نه تنها بهای  طوالن”نينزنفت و بی صفها”وهم”وگوشت
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ن يهم. دين رسکه کارها به استخوای ووقت. افتيش يافزای اس نجوميدرمقی ات روزمره زندگيضرور
. هست که هست . د کمبود استيگوئيمی ه. است ی د گرانيگوئيمی ه": دند کهينن امام شين از هميمستضعف

وه گران است و مردم يم که گوشت گران است و ميندازي بخطر ب،  اسالم خودمان را، س خودمان رايم نواميائيب
ام سالگرد يودرپ”د؟يشويم؟ چرا آدم نميرا بباد فنا بدهه السالم ياء عليانبی م وهمه زحمتهايائيهستند؟ بی نازاض
ه يبيات خاصه غيعنای  خداوند تعال“: افت داشتند کهين هشدار را دري ا، یاسالمی ن سال جمهوريچهارم

د خوف آن را دارم که خداوند يد شکر گزار نباشيکه االن داری اگر از وضع. فرموده ی خودش را برشما ارزان
 ".تان نباشديهم برای زينخواسته تر و خشک را باهم بسوزاند و راه گری د و خدايرماقهار برشما غضب ف

................................................................................................................................. 
 
در . افت ين ادامه يشيز با همان آهنگ پيوشاتو ن وعده و دروغ، در دوران پس از نوفل لی ال تکراريسر

ن بار در جهان از مردم ينخستی که در ان برای بيب و غري پس از رفراندوم عج، 1358ن ماه يدوازدهم فرورد
ی چگونه اطالعيآن هی بدهند که درباره مشخصات و مرام نامه و هدف های رای ميخواسته شده بود به رژ
 اکنون با فرستادن طبقه فاضله و ”خود از ملت خواست کهی ويام راديبر انقالب در پبدانان داده نشده بود، ره

ی فه شرعين وظيد که ايب برسانيرا به تصوی اسالمی جمهوری  قانون اساس، خود به مجلس موسسانی امنا
ا که به نام خبرگان ری ل مجلس موسسان دبه درآورد و مجلس ساختگين رهبر، در آستانه تشکيهمی ، ول"است

را ی کين يدادن به ای ن بار راين آن کرد و ايل شده بود جانشين شده خود او تشکيصرفا از عمامه داران دستچ
 هشدار داد ، ن مجلس خبرگانيندگان هميدر مجلس معارفه با نمای دانست و به عنوان محکم کاری ضه شرعيفر
خواهند و با مجلس خبرگان موافق  یال خودشان روشنفکر هستند و مجلس موسسان ميکه بخی کسان“: که
 ".م کردين صورت عمل خواهيستند اساسا با اسالم مخالفند و ما با آنها به همين

 
مت شده باشد انقالب خودمان را به همه يد به هر قي اعالم کرد که با، انقالبی روزيسالروز پی يويام راديدر پ

نان داد که ما قصد صدور ياطمی گريدی يويام راديکسال در پيتنها هم او ی م، وليصادر کنی ممالک اسالم
 .است که دشمنان ما پراکنده اندی عه اين شايم و ايانقالب خود را ندار

 
را يکند، زی گران جاسوسيحق ندارد بر دی  فتوا داد که کس1361در تابستان سال ی هشت ماده ای در منشور
ز همان سال يهم او در پائی  ول، نکنندی سوسگر جايدی مان بر بعضياز اهل ای د که بعضيفرمای قرآن م

رند و انحرافات انها را محرمانه به ير نظر بگين خود را زيام فرستاد که معلميپ”زيدانش آموزان عز”به
آنها ی ايمشکوک  شاگردان خود و اولی ز خواست که کارهايگزارش دهند، و از معلمان خود نی تيمسئوالن امن

 .کنندن مسئوالن گزارش يرا به هم
 

وجود ی اسالمی همه احاد و افراد جمهوری دادن برای حق را”:ن سالگرد انقالب گفتيدومی يويام راديدر پ
، ”نها از دوره طاغوت استين سرنوشت خودشان ممنوع باشند؟ اييان از حق دخالت در تعيد نظاميچرا با. دارد 
ست که وارد يز نيها جاينظامی  برا”:اظهار داشتهم او تنها دو سال بعد در مراسم سالروز تولد امام هشتم ی ول

دارد که درمجلس چه ی اصال به شما چه ربط. گر يدی کي، اون طرفدار يکياو ن طرفدار . است يبشوند در س
ن يست ايز نيچکدام جايهی گذرد؟ انتخابات به ارتش چه مربوط است؟ به سپاه پاسداران چه مربوط است؟ برايم
.”  

 
 تلگراف کرده بود که بقراط مسموع ”يونيحضرت همايحضور مبارک اعل”خود درقم بهی المدرزمان حجته االس

ن و موجب ين برخالف شرع مبيبدهد و ای به زنها حق رأی تيو والی التيای دولت درصدد است درانجمنها
حاکمه دستگاه ”ه داد کهيت قم اعالمي بنام روحان1342 ودرنوروز سال ، ن استيعلما و عامه مسلمی نگران

هم ی لو”.ب کنديحقوق زن و مرد را تصوی خواهد تساويران به احکام مقدسه اسالم و قرآن تجاوز کرده و ميا
ی خواست که با رفتن خودشان بر سر صندوقهای اسالمی ته ها يه اززنان عضو کميت فقي درمقام وال، او

را ی دشمنان اسالمی ند تا توطئه هاخودشان را انجام دهی فه اسالميشتر وظيانتخابات و دادن آراء هرچه ب
 .کنندی خنث
 



 واليت فقيــه                                                                                                    ـولدی ديگر ت

 8صفحه 

ان خود را درمحکمه عدل و انصاف و ي سن”:خود، درکشف االسرار نوشته بودی درهمان زمان حجه االسالم
، "امت نمونه کفر و زندقه استيبود که تا قی اوه سرائيت محکوم کرده اند وعمربن الخطاب يشرافت و انسان

اندازند ياختالف می عه و سنيان شي آنها که م”داد کهی فتوی اسالمی ه جمهوريفقی هم او بعدا درمقام ولی ول
 ". رديع و تسنن صورت بگين تشيت دارند تا نگذارند اتحاد بينوکران استعمارند و مأمور

 
ی ه رهبريکه خودش داعی بيل”هيري جماه”يجنجالی س جمهوريرئی  معمر قذاف، ن اظهار نظريبعد ازای اندک

 :  گفت” القبس”يتيه کويبا نشری  درمصاحبه ا، داردی اسالم
 
باخود مذهب ندارد ی چ ربطيبعد از نازل شدن قرآن بوجود آمده است و هی عه گريو شی گری ن موضوع سنيا“
است که با ی افسانه ای عه گرين مسئله شيا. باشندی د سنيغمبر است پس همه مسلمانان باياگر تسنن سنت پ . 
ند که انقالب يران بگوياگر رهبران ا. افت و هر چه مربوط به بعد ازآن است افسانه استيان يپاطالب يبن ابی عل

ازنظر من فرقه . ست يک انقالب نياست، ی ان فرقه ايک جرين فقط يعه است، درآنصورت ايآنها انقالب ش
است که ی اتين جعليهمه هم ازيت فقيمسئله وال. واحد قرار دارند ی سم درخطيونيسم و صهيعه و فاشيشی گرائ

را معمر ياورد، زيخود نی د وآنرا به رويز را شنين گفته کفر آميه ايفقی و ول”.ازآن نشده استی دراسالم صحبت
امر به معروف ”  برمنطقی اسيدرجبهه اوقرار داشت و مصلحت سی اسيسی هايريدرمورد موضع گی قذاف
 .د يچربي م”ازمنکری ونه

 
ی  که هردوازجانب رهبرانقالب بعنوان مردان، ريک نخست وزيو ی س جمهوريرئک ي ، هيدردومقام بلند پا

 .رانداشتند ی خود منصوب شده بودند شانس معمر قذافی مومن و خدمتگزار اسالم به سمتها
 

مهندس ی  چون جناب آقا”درفرمان خود نوشت کهی ، ويريخست وزبازرگان به نی درهنگام انتصاب مهد
که ازطرف شارع مقدس دارم به ی تيشان را بواسطه والين، اين ومتديت فاضل ومتاسی بازرگان مردی مهد
را مخالفت با او مخالفت با شرع اسالم يدانم که ازاو اتباع کند، زيکنم و برملت واجب ميمی است دولت معرفير

 مخالفت با که خودشی ن مرديکسال بعد، درباره همي، و تنها "ام بر ضد خدا استياست و مخالفت با اسالم ق
داشت و ی ت حکومت نداشت و افکار انحرافين آدم اصال صالحي ا: ام برضد خدا دانسته بود گفتياورا ق

ام ي درپ، صدری ابوالحسن بنی است جمهوريودرهنگام ر. کرد که ازکار برکنار شود يمصلحت شرع اقتضا م
ی  و هرکس درهرمقام، متگزار استصدر مسلمان است، مومن است، خدی بنی  آقا”د کرد کهيخود تأکی نوروز

، وهم او، چند ماه "است که تعهد به اسالم ندارندی شان کار اشخاصيمخالفت با ا. د کندييد انسان را تأيشرعا با
دانستم که دروغ يمن هم از اول می کرد که مسلمان هستم ولين آدم ازاول ادعا ميا”:گر گفتيدی اميبعد درپ

که نقشه ی بزرگ ازاولی ن دولتهايا. کا بوديخودش عامل امری کا هستم وليمربعد هم گفت مخالف ا. د يگويم
 ". دارندی نيدند هرجا مأمورياستعمار را همه جا کش

 
ز که قبال يرا نی شداد و غالظی  فتاو، که چهره عوض کردی ه بهمان آسانيفقی ن ولي ا، درتمام حکومت خود

ی دراجرای اعالم شده بود درهرمورد که ممکن بود پافشاری شرعر ير ناپذييهمه آنها ازجانب خود او ضوابط تغ
 .ا عوض کرديده گرفت ينادی شود به آسانی ا باعث درد سريحکومت اوبوجود آورد ی برا ی آنها محظور

  
وضع شده ی م سلطنتيت خانواده راکه دررژيش قانون حمايح المسائل خوي، درتوض”تي وال”ش ازيدرسالها پ
ن يکه بحکم ای ن قانون برخالف احکام اسالم است و زنانيا “: ده و در باره آن نوشته بودکری دا نفيبود شد

هستند که اگر شوهر کنند ی شوهر داری شوند طالق آنها باطل است و آنها کماکان زنهايقانون طالق داده م
ر يآنها اوالد غی است، و اوالدهای رد زناکار و مستحق حد شرعيهم که دانسته آنها را بگی زناکارند، وکس

 درمواجهه با ، هيت فقيدردوران والی ، ول"استی برند، و احکام اوالد زنا برآنها جاريهستند و ارث نمی شرع
ن يشيل به همان قانون پير کوچک تبدييبا چند تغی ن حکم شرعي ا، یستميک جامعه قرن بيی ازهايط و نيشرا
 .شد که برخالف احکام اسالم بودی ت خانواده ايحما

 
که مغز جوانها را خراب ی زهائين چي ازمهمتر”کرد کهی اعالم شرعی اسالمی ه درآغاز جمهوريفقی ن وليهم
ی قيد موسيد مملکت شما مستقل باشد باياگر بخواه. استی قيکشاند موسيمی کند و آنها را به فساد و هرزگيم
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ن يرغم ايوعل. ”انت است به مملکتيخی قيموس. د يحذف کنی ون بکليزيو و تلويد وآنرا ازراديبگذاررا کنار 
ونها دوباره برقرار شد، هم يزيوها و تلويدررادی قي با گذشت زمان هم آواز و موس، قاطعی فتوا

ی برای اسالمی از جانب جمهوری خواننده متعددی  هم گروهها، دوباره بکار پرداختی قيکنسرواتوارموس
 .تاده شدند گر فرسيدی به کشورهای قيموسی برنامه های اجرا

 
ار يخاوی را ماهي ز، ممنوع شدی اسالمی جمهوری ن روزهايد و فروش آن درهمان نخستيار وخريخوردن خاو

ه گزارش داده يفقی که به وليوقتی حرام بود، ولی ن ماهي ا”ي و اسالم–ی هودي ”نيفلس نداشت و طبق قوان
ی عظام فلس مختصری است، چند تن ازعلماواردآمده ی وارداتی به ارزهای نيان سنگين بابت زيشد که ازا

 . ديافتند که به رفع حرمت ازآن انجاميدرآن 
 
ه او يت فقي دردوران وال، شناخته شده بودی ر شرعيغی که قبال از جانب وی و تابستانی ر ساعت زمستانييتغ

ی که براده نشد يدی اشکالی نه فرهنگيرفته شد، همچنانکه درزميو بال اشکال پذی شرعی بصورت امر
مجوسان و شاهنامه او کتاب ننگ و طرفدار ی اسالمی اول جمهوری که درروزهای بزرگداشت همان فردوس

د که حجه يهمان تخت جمشی ا ستونهاي ، ب داده شوديدرتهران ترتی ن الملليبی دروغ دانسته شده بود کنگره ا
قرار ی اسالمی جمهوری ات جهانگرديران کردن آن بسته بود آرم نشريکمر به وی خ صادق خلخالياالسالم ش

ن ي سرزم، راني ا”داريگانه را به ديبی ست هاين سازمان توريای غاتين اوراق تبليتازه تری  وحت، رديگ
 . دعوت کنند”سرخی پادشاهان و شاعران و گلها

 
تبره از ث معيدراحادی  و باآنکه عالمه مجلس، ر ازصورت انسان منع شده استيدن تصويبا آنکه دراسالم کش

م که در آن يشوينمی ل گفته است ما گروه مالئکه داخل خانه ايت کرده است که جبرئيحضرت رسول اکرم روا
کاظم نقل شده ی  وازحضرت امام موس، باشد که درآن بول کنندی ا ظرفيوار باشد يبر دی ريا تصويسگ باشد 
ر را قطع يپس اول سر آن تصوی نداشتی  واگر چاره ا، درآن باشدی ريکه تصوی  نمازمکن درخانه ا”است که

ن را با يل امام حسيم شمايه ترسيت فقيوالی ، وزارت ارشاد اسالم”ا چشمش را کور کن و بعد نماز بکنيکن 
ع کرد ير برنده مسابقه هزاران نسخه چاپ و توزيتصوی رسما به  مسابقه گذاشت وازروی زه نقدين جاييتع

بود که درطول سالها متخصص ی ن مسابقه همان هنرمند معروفيرنده اوار نصب شود، وبيتادرخانه ها به د
 .ام شناخته شده بوديات خيو شراب و رباعی ساقی اتورهاينيم ميترس

 
ازآنها را دردوهزار ی مجموعی ست، ولينی اسالمی ر جهت هايين تغيای نجا طبعا فرصت نقل همه نمونه هايدرا

م آثار يموسسه تنظتوسط ” کوثر” که باعنوان1367 تا1340سال ازی نيانات امام خميصفحه کتاب مجموعه ب
ده يدرتهران بچاپ رسی اسالمی جمهوری وازطرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی درقم گردآوری نيامام خم
  . افتيتوان ياست م

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

که ی هيست فقين است که اعلم وافقه باشد، هرچند که معلم نيه ايفقی  مالک انتخاب ول، هيت فقيدرمکتب وال
 وهرچند که ، گران داشته باشديش از ديبی تيز صالحيمملکت نی اسيسی رهبری گران است برايعالمتر از د
ن مقام را برعهده داشته اند نه عالم تر يکه ای ن دونفريک ازايچي ه، هيت فقيوالی ست ساله جمهوريدردوران ب

اصوال آن ”علم”ن کتاب،ين است که درقاموس ايآنچه مهمتر است ای ول. گران بوده اند يو نه صالح تر ازد
عتبره ث ميرا دارد که دراحادی  بلکه آن مفهوم، شود نداردين کلمه مفهوم ميرا که درجهان حاضر ازای معن

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

 ”مارا استعمار کرده استکا ي دوهزار سال امر”ن حد بود کهيه اعلم دراين فقيای ائيو جغرافی خياطالعات تار
 ن حد کهياو درای واطالعات فلسف) کايدرسفارت امری ريان خط امام پس از گروگانگيدار با دانشجويدرد(
کرد، و افالطون ی به اعتزال پرداخت ومردم را از شرک به خدا نهی درغاری م الشأن الهيلسوف عظيسقراط ف“

 فرای مان نبيم حکمت را از حضرت سليثاغورث حکي وف، ات بوديد بزرگ الهيد است ازاساتيکه معروف به توح
_________________________ 

 .يح بخش سيری در تاريخ مذاهب مراجعه شودبه توض -1
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قوماخوس و اسکندر يس بن ني و ارسطاطال، اخذ کردی لسوف بزرگ حکمت را از داود نبي و انبذ قلس ف،  گرفت
اوه ي شما “: ن حد کهياو درای اضيواطالعات ر". بودندی گرحکما وفالسفه بزرگ الهيزمره دن ازيذوالقرن

 ”و”ديکنيمی مسلمان باز) ار نفر يليصدها م( ون نفر يليصدها هزار می  اجتماعوسعادتی معنوی ان بازندگيگو
ده ين را جماد و پوسيبزرگان د) ارديلين ميچند (ون يلين هزار مين است که چنديمسموم ای ن قلمهايمقصود ا
ه ما نام و نشان ن و بزرگان و فالسفه درعالم آمده اند کيسالط) ارديليچند هزار م( ون يليونها ميليم"و”بدانند

د من مسلمان هستم يگويکه می ن صدام عفلقي ا”ن حد کهياو درای ، واطالعات نظام”ميآنها را فراموش کرده ا
ن حد ياودرای ، واطالعات فن"د الشهدا حرکت کردند و آنها را به تفنگ بستندياست که با سی از همانهائ

 ".  داده استرا اعدام قراری اسالم حداقل مجازات راهزنان هوائ”که
 

داشته اند بنام پازند که آنرا سوخته اند، ی مجوسان کتاب“: شتر نبودين بياطالعات اواز گذشته کشورخودش ازا
ا ين فرقه واجب است تا آنکه مسلمان شوند يداشته اند زرتشت نام که اورا کشته اند، و جهاد با ای غمبريو پ
 وکفار بر اسرار مسلمانان ،  است که با زنان مسلمان زنا نکنندطين شراي وازجمله ا، طيه قبول کنند با شرايجز

کطرفه يز يمسلمانان باشد، وبرآن چهار پا نی سواری ر از چهار پايشان غيای سواری واقف نسازند، وچهارپا
ن يجهان درای امروزی تهاي، و اطالعات او درباره واقع”کجانب اوبزننديخود را بری هردوپای عنيسوار شوند، 

 تا ، ده شدهين هم کشيکرملی ق را داده که اسالم تا کاخهاين توفيبه ملت ما ای تبارک و تعالی حاال خدا“: کهحد 
به مصر هم ی حت. قا هم رفته استي به افر، ده شدهين هم کشيالتی کاي به امر، ده شدهيد هم کشيسفی کاخها

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

که هموطنان ی افته بود، و درباره مردميکه درآن زاده شده و پرورش ی اودرمورد کشوری احساس انسان
ز يوانات نياز حی اريبسی زيازاحساس غری حتسواد بلکه يبی ک روستائيی عياوبودند، نه تنها ازاحساس طب

حامل اواز ی مايکه درهواپی امه نگارانپاسخ معروف او به روزنی اد آورين موارد يد دراين تربود، و شايپائ
ی ا شدند نمونه روشنياز آن جوی دراز دوری س به تهران احساس او رادربازگشت به وطن پس از سالهايپار
آشکار ی  بلکه بصورت دشمن، افتيمطلق به وطن ادامه ی عالقگين بياو، نه تنها ا”تيوال" درتمام دوران. باشد
 : آن درآمدی ران درمفهوم مليران و اصوال با ايای و فرهنگی و ملی خيت تاريبا هو

 
. ستيم درست نيد بکنيران چه بايای م و برايهستی رانيمطرح است که ماای ش مردم ماديکه پی ن حسابهائيا“

ت بروند گم يند ملت و مليگويکه می نهائي ا“: ، و”ميشناسيران را نميبنام ای ما درخارج ازاسالم اصوال کشور
خواهند شما را منحرف کنند ازاسالم ي م، ده انديما کشی ن براياست که مستعمری ت نقشه ايلن ميشوند، ا

 ". کردنديسم ميرانيو از پان ای خورند که صحبت از شئون مليمی متعددی  تنها از پس مانده گبرها، زيعز
 

خ يه برتاريتک”:ده شد کهينه شنين زميه درهميت فقيگر کارگردانان دست اول والي، ازدنيو بموازات ا
. از فرنگ صادر شده بودی بود که بمنظور اسالم زدائی ران قبل ازانقالب سوغاتيان درايان و ساسانيهخامنش
ها ی غربی از سوی ز توطئه اينی از زبان عربی راستن زبان فارسي و پ1313درسال ی هزاره فردوسی برگزار

شد تا يرون آورده ميد از خاک بيتخت جمشی به هاخرای با توسل به باستان شناس. اسالم بود ی نابودی برا
ی رانيهنرمندان ا. ازاسالم بودی گانه ايخ کامال بيخ  تاريکه آن تاريساخته شود، درحالی خيملت ما تاری برا

، نخست ین موسويحس ( ”گفتندياز داستان کربال نمی ک کلمه ايی کردند، ولير صحبت ميازآرش کمانگ
 ).ريوز

  
د که درهمان يمنعکس دی توان دررساله ايرا می خ و مفاخر مليابلهانه با تاری ن دشمني اازی ائينمونه گو

ن حاکم ي و اول، ن مخصوص رهبر انقالبياز مقربی کي بقلم ، یاسالمی کار آمدن جمهوری ن سال روينخست
نامه يندگ منتشر شد و درآن ز”تکارين و جناي کورش دروغ” به نام، ريده او درباره کورش کبيشرع برگز
چون مادرش . برخاست ی ره وحشيتک يش از ي سال پ2500 کورش در“: ن خالصه شده بود کهيکورش چن

. ال را منصب قضا داديآشنا شد و بعدها دانی هودي تورات را آموخت و با خط و زبان ی  سالگ13بود دری هودي
د که اصوال مادر کورش يگوی می نيقزود و يگردانی ن واليار فلسطيد که بهمن شاه اورا به ديگوير ميخواند م

 .ل بودياسرائی اء بنياز انبی کي



 واليت فقيــه                                                                                                    ـولدی ديگر ت

 11صفحه 

که ی هوديی بايرودارقتل عام با دخترک زيگان پرداخت ودرگيخود به غارت همسای کورش با سپاه وحش
. و معشوقه خود قرار داد ی اورا سوگلی د و بحکم شهوت جنسيخ  به استر معروف است روبرو گرديدرتار

حساب يد وبا اموال بيت المقدس را شنيم شأن بيت عظيفي مسطور است که کورش از والده خود کدرمتون اخبار
ناگفته نماند چون نژاد کورش  . آنرا مرمت نمودی هزار نفر استاد بنا و هنرمند بدانجا شتافت و تمام خرابی و س
ازشدت ی ته اند که کورش درجوانخ نوشيدرتوار. دورگه لقب داده اند ی عنيهود وفارس است لذا اورا قاطر ياز 
نجور آدمها ي اصوال ا.انه خورديد مکررتازيورزيچون بکارها پست اشتغال م. اج مجبور شد لواط بدهد ياحت
و ". قه ندارنديبوده و ازتن دادن به انواع ذلتها که لواط هم جزو آنهاست مضای شه مبتال به انحراف اخالقيهم

بنام کورش وجود ی اصوال کس“:  حجه االسالم اضافه کرده است که، یخي تارقين اطالعات دقيبعد ازنقل تمام ا
خواستند به قصد يان بابل است که ميهوديندارد، و آنچه درباره او در تورات آمده است و پرداخته ی خيتار
ه نکيدرست کنند، مثل ای و آتش پرستی سراپا دروغ اوستا و زرتشتی ن مملکت داستانها يج فحشا ء درايترو

 !"زکربال را ندارديران سرگذشت حماسه انگيملت ا
................................................................................................................................. 

 
ی ازمغزها”د کهينامی نيهمه جهان متمدن را قوانی و حقوقی ن قضائي قوان، ه اعظميفقی سال ولی سالها
همه بشر ی شه و برايهمی  قانون اسالم را خداوند جهان برا”کهی  است، درحال”خرد درآمدهيبی مشتی سيسفل

اسالم مانند ی کلی  قانونها“: ح کرد کهيو تصر”دانديرا درجهان قانون نمی چ قانونينازل کرده است و بجز آن ه
از ساز و نواز و زنا ولواط ی ريود و قصاص و قانون جلوگات و قضا و نظام و ازدواج و طالق و حديقانون مال
مستراح رفتن و ی برای  دراسالم حت”و”استی ر الهيتغين ثابت و الينها قوانيهمه اف ير و تنطين تطهيو قوان

ره تا مقررات يه و اوالد وعشيمعاشرت با همسای آمده و برای و فرمان آسمانی ن حکم خدائيمجامعت کردن چند
 ”.ن شده استيف معيو حقوق تجارت تکلی ن جزائي و قوانجنگ و صلح

 
ت اله يمستراح رفتن و مجامعت کردن و ساز و نواز صادر شده اند کدامند؟ خود آی که برای ن احکام آسمانيا

واجب است انسان در دارالخالء عورت خود را ”:ش مشخص کرده استيح المسائل خويازآنها را درتوضی قسمت
که خوب و بد را ی وانه و از بچه هائين از دي اگر چه خواهر ومادر اوباشند، و همچن، ده اندکه بالغ شيازکسان

گر مثل خون يکه نجاست ديدرصورت. ن حرام استيقبور مومنی درمحل وقف و در روی تخل. فهمند بپوشانديم
ش از يراف مخرج با اطيده باشد، يط رسيازخارج به مخرج غای ا نجاستيامده باشد يرون نيط بيهمراه با غا

شود آنرا با ينصورت مير ايط را با آب شست، درغيد مخرج غاي درآنصورت با، مقدار معمول آلوده شده باشد
ی ز نشستن روبرويمکروه است، و نی د و ماه درموقع تخليخورشی نشستن روبرو. ا سنگ پاک کرديپارچه 

ی وه اشکاليمی ر درخت بياما زدهد کراهت دارد، يوه ميکه می ر درختيابان و کوچه و زيباد و دروسط جاده و خ
مستحب . نداردی ند منعياگر ذکر خدا را بگوی  ول،يز خوردن و حرف زدن درمورد تخليندارد، و مکروه است چ

. راست را ی رون آمدن اول پايچپ را بگذارند ودرموقع بی  اول پا، یاست که درموقع وارد شدن به مکان تخل
 ”و درآنچه به". ندازنديچپ بی بدن را برپای نيسررا بپوشانند وسنگی  درحال تخلن مستحب است کهيهمچن

ما توسط خداوند صادرشده است در يرا که مستقی ازاحکامی  همچنان قسمت، شوديمربوط م”مجامعت کردن
شتر يا بي اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه ”:افتيتوان يت اله ميآی  رساله شرع، ح المسائليتوض

ی  چه من، ش باشد و چه درپس، چه بالغ باشد و چه نابالغي چه درپ، داخل شود، چه درزن باشد و چه درمرد
ا ياگر شک کند که بمقدار ختنه گاه داخل شده ی شود، ولي برهردوطرف غسل واجب م، ديايد و چه نيايرون بيب

باطل روزه اش (!) ختنه گاه را هم داخل کندده باشند اگر کمتر از يکه آلتش را بری کس. شودينه غسل واجب نم
ی خود حرکت کند ولی از جای ح است واگر مني روزه اش صح، ا نهياگر شک کند که دخول شده ی شود، وليم
اگر مرد با زن . شودي غسل براوواجب نم، ا نهيرون آمده يازاوبی ا انسان شک کند که منيد، يايرون نيب

اط واجب آن است که يد احتيجماع نما( ! ) ال خود اوست ينکه عيمان اض باشد به گيکه درحال حی نامحرم
 و ، ديايرون نيهم بی ض است بمقدار ختنه گاه را داخل نکند اگر چه منيکه درحال حی د درزنيبا. کفاره بدهد

ض يکه درحال حی دخول کردن درمقعد زن. اط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکندياحت
 و مرد ، م شوديض زن به سه قسمت تقسيحی اگر شماره روزها. کفاره نداردی ده دارد، وليز کراهت شدياست ن

 و ،  نخود9 و اگر درقسمت دوم جماع کند ،  نخود طال کفاره بدهد18ديدرقسمت اول آن با زن خود جماع کند با
 ”يجامع عباس”در". او کفاره ندارد) پشت(دردبری طی ول. م بدهدي نخود و ن4اگر درقسمت سوم جماع کند 

ی بی و جای ا مجامعت درکشتي ، یز افزوده شده است که برهنه مجامعت کردن با زنين مقررات نيمعروف ا
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 و شب اول هر ماه ، طلوع آفتاب و وقت ظهر بجز روز پنجشنبهی وه دار و در وقت زردير درخت ميسقف و ز
 ، ان زلزلهيا درجرياه وزرد بوزد يسرخ و سی ا بادهايگرفته باشد ا آفتاب يکه ماه ی  و دروقت، مگر رمضان
 . مکروه است

 
ش ي درب، درجهان حاضر ما. است ی دانش بشری ن رشته هايشرفته ترياز پی کيدرجهان امروز ی دانش پزشک

بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد ی ن الملليعضو سازمان بی کصد و هشتاد کشور جهان که همگياز 
ون پزشک و جراح يليش از پانزده ميبا بی و خصوصی ک عمومينيمارستان و کليصد هزار بيستند، درحدود سه

ا عمل يی ون نفر تحت درمان پزشکيليکصد ميروزانه بطور متوسط . و پرستار مشغول کارندی و پرسنل پزشک
. شوديار مجهز انجام مي گاه بسمجهز وی فنی ن ها با استفاده ازدستگاههايبا همه ايرند وتقريگيقرار می جراخ

ب ده يکنند و قريت ميفعالی و داروئی و جراحی پزشکی وهشگر بطور منظم درهمه رشته هاژپ ششصد هزا ر
با يتقر. شونديمنتشر می مختلف جهان درارتباط با مسائل بهداشتی درکشورهای ا عموميی ه تخصصيهزار نشر

ی بهداشتی شرفته جهان به گزارشهايپی کشورهای ونيزيو تلوی وئيرادی ازبرنامه های شه بخش مهميهم
 .اختصاص دارد

 
جهان ی و پزشکی بهداشتی ن ساختار سراسريکه ای نيک ازقوانيچي ه، هيت فقيدگاه مکتب والي ازد، نهمهيبا ا
ی نيک از قوانيچي هستند که با ه”يسي سفل”ينيرا همه آنها قوانيستند، زين قابل قبول نيگردند قوانيرا می کنون

ن ين قوانيازای وگوشه ا. ق نمکننديهمه بشر نازل کرده است تطبی ر براير ناپذييکه خداوند بطور ثابت و تغ
ش يخو”ح المسائليتوض”ه دريفقی و بهداشت ارتباط دارد، خود ولی را، درآنجا که به پزشکی ل الهياص

 :مشخص کرده است
 

د دست به بدن او بزند، واگر با ياه کردن او معالجه کند نبامعالجه زن نامحرم بتواند تنها با نگی ب براياگر طب
ناچار شود که به عورت او ی معالجه کسی ب برايو اگر طب. د اورا نگاه کنديدست زدن بتواند معالجه کند نبا

 بخواهدی واگر زن. نه را درمقابل عورت او گذاشته و درآن نگاه کند و به خود عورت نگاه نکنديد آئينگاه کند با
در دست کندکه دست او به ی زيد چيايا عورت اورا آب بکشد يه کند ير ازشوهر خود را تنقيا مرد غيی گريزن د

ا عورت يه ير از زن خودراتنقيغی ا زنيگر يبخواهد مرد دی ن است که اگر مرديو همچن. عورت آن مرد نرسد
رون آمدن آلوده نجاست يه بعد از بکيداخل بدن شود و به نجاست برسد، درصورتی زياگر چ. اورا آب بکشد 
رون آمدن به نجاست آلوده نباشد يبعد ازبی وارد شود ولی پس اگر اماله با آب آن درمقعد کس. نباشد پاک است

که به ی رير شين نجاست درآن نباشد اگر آنرا زيکه عی ز نجسيو چ. ر شوديست که تطهيست والزم نينجس ن
شسته شده که درآن ی آبی ن نجاست درآن باشد وليشود، واگر درعيک مند پايکدفعه بشويآب کر متصل باشد 

د از آب يا مزه نجاست گرفته باشد بايا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است، اما اگر آن آب بو يرنگ 
 است کهی آب کر مقدار آب. ا مزه نجاست نداشته باشديا رنگ يشود بو يکه ازآن جدا می زد تا آبير درآن بريش

ن صورت يدرا. زد آن ظرف را پرکنديم باشد بريک سه وجب ونيآن هر ی و پهنا و گودی که درازی اگر درظرف
شود واگر يرد نجس ميا مزه نجاست را بگيمانند بول و خون به آب کر برسد چنانچه آن آب رنگ ی اگر نجس

سان شک کند که ازکر کمتر شده که به اندازه کرباشد، اگر انی وآب. شودير نکند نجس نمييآن تغی رنگ و بو
و کر . شوديهم به آن برسد نجس نمی کند واگر نجاستينجاست را پاک می عني حکم آب کر را دارد ، ا نهياست 

 “." دوم آنکه دومرد عادل شهادت دهند، ن کنديقياول آنکه خود انسان : شوديازدوراه ثابت می کيبودن آب به 
ر يکه گوشت آن از خوردن شی ط گوسفندي و بول وغا،  لواط کرده باشدکه انسان با آنی وانيط حيبول و غا

گر که يوانات ديعرق حی  ول، نجاستخوار نجس استن عرق شتر ي و همچن، خوک محکم شده باشد نجس است
ند آب است يکنند و آنها را مطهرات گويکه نجاست را پاک می زهائيوازجمله چ. ستينجاستخوار شوند نجس ن

موثرتر و راه ی وسته داروهايپی  جهان پزشک، درمان دردهای برا".    و اسالم، ن نجاستي عو برطرف شدن
ی شوند، وليبه بازارها عرضه می کاملتری داروئی نجهت هر روز فرآورده هاي وبد، ديجويرا می تازه تری ها
ف آنها از زبان ائمه ن شده اند که وصييتعی مشخص از منبع آسمانی ها قبال داروهای مارياز بی اريبسی برا

 : ده استيه به ما رسيت فقيقدر مکتب والياطهار توسط محدثان عال
 
د يرسيه السالم هم ميعلی سيا به حضرت عي آ: دنديشان پرسيازحضرت امام جعفر صادق منقول است که ازا“

ن مواقع ي و درا، دشي به او غالبا درد مقعد عارض م، یرسد؟ فرمود که بلير فرزندان آدم ميکه به سای دردهائ
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گفت که ي و م، اورديش بير کند و برايگر خميکديتون را با يگفت که عسل و شاهدانه و روغن زيبه مادرش م
ث است که مفضل يز درحديون. آن کراهت داردی طلب کرده است که اما از بدمزگی غمبريرا به علم پن معجون يا

ی وفرمود که برا. که بول شتر بخور تا ساکن شود فرمود ، نفسی ت کرد از تنگيبه خدمت آن حضرت شکا
ز منقول است که يون. را به روغن بنفشه آلوده کنند و دروقت خواب درمقعد گذارند ی معالجه زکام پنبه ا

 فرمود که من خودم هم ، کشميار آمدن بول آزار ميت کرد که از بسيه السالم شکايبه آن حضرت علی شخص
تب و درد سر و آزار چشم و ی که برای نست که درآخر شب شاهدانه بخوري  ا آنرا دارم چارهی ن گرفتاريهم

 ."د استيز مفيدرد شکم ن
 
ی ار شد، حقتعاليل بسياسرائی ان بنيدرمی سيو ازحضرت امام محمد باقر منقول است که فرمود چون مرض پ“

ی وازحضرت امام موس. خورندشان بگو گوشت گاو را با چغندر بيفرمود که به ای ه السالم وحيعلی به موس
منقول است که ی نقی ر است، و ازحضرت امام علير تر و خشک عالج بواسيت است که خوردن انجيکاظم روا

رون آمده است که مشرف يفه بيبربدن خلی شان فرستاد که زخميفه متوکل کس بنزد اير خليفتح بن خاقان وز
. ن گوسفند را مخلوط با گالب برآن زخم بگذارند يرگحضرت فرمود که سد کرد؟ يبرهالک است و چه چاره با

 ”.ن کردند و زخم گشوده شديپس چن
 

را همه ي ز، ستينی غلبا اساسی هائيماريدرمان بی برای دنيا ماليی خوردنی از به داروهاينی درموارد متعدد حت
زبان ائمه اطهار باخود ن موارد ازيازای برخ. توان کرديخاص عالج می ه ايها را با خواندن ادعيمارين بيا
 :ه مشخص شده انديت فقين آثار مکتب واليامبر درمعتبرتريپ

 
 ، ت کرد از درد مقعديبه آن حضرت شکای ت است که شخصيه السالم روايث معتبر ازامام محمد باقرعليدرحد“

م دردم برطرف ن کرديگفت چنی راو.... ات را بخوان ين آيدست برمقعد گذار و ای فرمود چون ازنماز فارغ شو
ن يهرکس پس از نماز صبح ومغرب هفت بار ات دارد که يه السالم رواير از حضرت صادق عليبصی واب. شد 

ه يالحسن علی واز حضرت اب. را از اودور کندی وانگيو دی سيبد بو و پی دعا را بخواند خداوند عزوجل بادها
وذ برب الفلق را سه بار وسوره قل هواله احد السالم نقل شده است که فرمود هر کس که هر شب سوره قل اع

و فساد معده ی و مرض تشتنگی و جن زدگی وانگيعزوجل هرگونه دی ا الاقل پنجاه بار بخواند خدايرا صد بار 
ت شده است که يه و آله رواياله علی واز حضرت رسول صل. ی ريو جوشش خون را از او بگرداند تا زمان پ

و از . وفلج را از او دفع کندی سيخوره و پی د حقتعاليحول والقوه اال باهللا بگوهرکس که درروز ده مرتبه ال
کند يوسته قراقرميت کرد که شکم من پيشکای ت است که شخصيه السالم روايبن جعفر علی حضرت موس
ن دعا را يازنماز شب ای شنوند، آن حضرت فرمود هرگاه فارغ شديد ميآی رون ميراکه ازآن بی ومردم صدائ

 ”.که قرقره شکمت خاموش شودی  بدرست، بخوان
 

و ی هزاران مرکز تخصص. ه داده شده است يبه تغذی مهمی  درجهان امروز جا، یدرارتباط با مسائل بهداشت
منظما اطالعات الزم را در ی دولتی ه هايا اطالعيی گروهی ا دررسانه هايژه يات وي ازراه نشر، یشگاهيآزما

ه يگذارند و هزاران کتاب و نشريمی دردسترس عمومی غذائی مصنوعی ا فرآورده هايی عيطبی باره مواد غذائ
و درجه ی نيماشی ا فرآورده هايی ا گوشتيی اهيگی های ا مضار خوراکيرا بطور منظم با خواص ی افکار عموم

ها و يبررسی ان اطالعات طبعا برمبني و همه ا، کنندير مشخصات آنها آشنا مين و ساين و پروتئيتاميو وی کالر
 غالبا با ”ير الهيتغين ثابت و الي قوان”، زين مورد نيدرای ول. شوديم ميتنظی ق علميش دقيکم و بی شهايآزما
ت اله يخود آی  باز دررساله اجتهاد، رای ن آسمانين قوانيازای گوشه ا. ق نمکنند يتطبی نيقات زمين تحقيا

وانات حرام يج و بچه دان و حدقه چشم و ذات االشاجع حوفری خوردن فضله و آلت نر“: افتيتوان يمی نيخم
. نداردی ازآن با حالل مخلوط شود خوردن آن اشکالی اگر مقداری  ول، ن و آب دماغين سرگياست، همچن

اگر با . ده باشند حرام استاگر با آنها لواط کری مکروه  ولی ط عاديخوردن گوشت اسب و قاطر و االغ درشرا
ر يآنکه تاخی د بيز بايشود وخودشان را نين آنها نجس ميکرده باشند بول وسرگی کير نزدگاو و گوسفند و شت

 .که با آنها لواط کرده پولشان را به صاحبشان بدهدی  و کس، فتد بکشند وبعد بسوزاننديب
  

است،  چنانچه دردست مسلمان باشد حالل ، ا مردهيست آنرا زنده ازآب گرفته اند يکه معلوم نی مرده ای ماه
که زنده است يک قسمت آن درحاليرون آب دوقسمت کنند و يرا بی اگر ماه. واگر دردست کافر باشد حرام است 
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رند بعد ازجان دادن ياگر ملخ را زنده بگ. ندارد ی رون آب مانده مانعيکه بی  خوردن قسمت، فتديدرآب ب
 ."ستيدردست کافر باشد حالل نی اگر ملخ مرده ای  ول، خوردنش حالل است

  
ه يز برپايرا که مذاهب قبل از هرچيدارند، زی ر آسمانيتغين اليدرقوانی ممتازی بنوبه خود جای مسائل قضائ
را که حسن يداده شده است، زی به امور قضائی ار مهميالبته درجهان امروزمقام بس. اد شده انديعدالت بن

ی ن جهت بموازات مسائل بهداشتيبهم. استعدالت ی ز درگرو اجرايش از هرچيبی روزمره بشری ان زندگيجر
ی که دستگاهها بشمار آمده اند، ی از ارکان نظام گرداننده جامعه بشری کيز ينی  مسائل قضائ، یو پزشک
ه يو چند هزار نشری قضائی ون حرفه ايتو و فدراسيه و انستيجهان و صدها اتحادی ه کشورهايکلی قضائ
ن مراکز ي ا”يسيسفل”ني قوان، زين مورد نيدرای ول. انگر آننديا نمايمختلف دنی کشورهای خصوصی رسم
ن يزمی درروی جه عدالت واقعيکنند و در نتيق نميتطبی ر آسمانير ناپذييچوقت با مقررات ثابت و تغيبا هيتقر

نان ابد، همچيق يآن تحقی ند تا عدالت بمفهوم آسمانيد واقعا باجرا درآيکه بای ازمقرراتی گوشه ا. شود ياجرا نم
  : افتيتوان ي م”هيت فقيوال”درمکتب،

 
ی ه مرديک خصياگرا يد، يآط ازاو بدريشه غاي سبب شود که همرا بشکند وی استخوان کون آدمی واگر کس"... 
فتد، يا پشت اورا چنان بشکند که از جماع کردن بيرا ببرد، ی کطرف مقعد کسيا ي ، رای ک طرف فرج زني را،

ک يه چپ اويدن خصيدوثلث خونبها دارد وبری ه راست کسيدن خصيوبر. رديگي منها خونبها تعلقيبرهمه ا
زند، يرون فرج او بريدربی رخصت زن آزاد و دائمی را بی که مني طال الزم است درصورتودادن ده مثقال. ثلث

ظر است،  ن عظام اختالف نين مجتهديولد الزنا بی ودرمورد خونبها. ستينی ا متعه باشد منعيز ياما اگر زن کن
و ی مرد جهود هشتصد درهم شرعی  و خونبها، جودان استی ولد الزنا مثل خونبهای برآنند که خونبهای بعض

(!) ست يکه خود را کشته باشد کفاره واجب نی برکس. استی زن جهود چهار صد درهم شرعی خونبها
ز عنداللزوم ينه شده را ند، ذکر ختيتوان برير ميک مرد پيک مرد جوان را به عوض ذکر يودرقصاص ذکر 

درموقع جماع به ی شخصی کند که منی کاری و هرگاه کس.... د يک ذکر ختنه نشده بريتوان به عوض يم
را ی ه کسيا خصيا از حشفه ببرد، يخ يگر را ازبيدی ذکر کسی و اگر کس. د خنبها بدهد يد بايرون آيبی دشوار

ا يا نباشد و خواه فرج اوبزرگ باشد يآن زن بکر باشد  خواه ، را ببردی ا هردوطرف فرج زني ، قطع کند
ض اورا بدراند و يا مخرج بول و حيط يرا چنان دخول کند که موضع بول و غای زنی ز اگر کسي ون، کوچک

 ، ا هنوز بالغ نشده باشدي و خواه زن بالغ باشد ، ی خواه شوهرش باشد وخواه اجنب، کندی کيهردوراه را 
ه يده باشد ديط زن بالغه خودش را درانيموضع بول و غای  اگر مردیشود، وليجب مه واينها ديبرهمه ا

 .”ستيبراوواجب ن
 

ی ب شورايوضع شد و به تصوی اسالمی ش توسط مجلس شورايکه چند سال پی اسالمی قانون قصاص جمهور
 :ل کرده استي تکم، که احتماال مبهم بودهی  درآن موارد، رای ن آسمانين قوانيد، ايز رسينگهبان ن

  
رد رجم کردن است، يمادر وخواهروعمه و خاله وزن پدر صورت گی عنيی که با محارم نسبی حد زنا درموارد“
ا آلت درفرج ينکه به شبهه برآنان دخول کرده باشند ي مگر ا، ن فرو کردن و سنگسار کردنيتا کمر درزمی عني

که با او زنا ی کند اگر زنينمی و فرق. ب نشده باشد يبطور کامل غا) ا دبريقبل (ا درپس او يش يدرپی عنيزن 
آن ی ا دوتايک يباشد که فقط با اصابت ی د درحديسنگ دررجم نبای بزرگ. ا مرده باشديکرده باشند زنده 

واگر . اورا زود نکشدزنند کوچک باشد تا آنکه يکه می د که درسنگسار سنگهائيشخص مجرم کشته شود، وبا
ده ين مرد را بپوشاند و زن را پوشيد عورتيواجب باشد، با) انهيسنگسار و تاز(جلد هم رجم و هم ی برشخص
ی دارد ولی که همسر دائمی مرد با زنی زنا. انه بر فرج او نزننديتازی انه بزنند وليد که سخت تازي و با، بزنند

ی همجنس بازی ه زنهرگا. ست يندارد موجب رجم نی ا حبس و مانند آن به همسر خود دسترسيدراثر مسافرت 
 و هر گاه دوزن ، رسديدرمرتبه چهارم به قتل می  ول، خورديانه ميهر بار مساحقه تا سه باز صد تازی کند برا

د يبگوی به شخصی هرگاه کس. خورند  يانه مي تاز،  ولو مساحقه نکنند، ک پوشش بخوابندير يبدون ضرورت ز
اگر آن مرد ی شود، ولياو نسبت داده محکوم به حد قذف مکه زنا به ی ا خواهر قحبه نسبت به کسيزن قحبه 

شهوت ببوسد ی را از روی گريدی هرگاه کس. شودير وارد نميا زن قحبه باشد حد و تعذيواقعا خواهر قحبه 
ه قسمت جدا شده را به يعلی را قطع کند و مجنی از گوش کسی مقداری ن هرگاه شخصيشود، همچنير ميتعز

ه قبل از قصاص دندان درآورد در يعلی مجنی را بشکند ولی هرگاه دندان کسی ول. وند دهد يگوش خود پ
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د تفاوت يوب باشد مجرم بايد معيز شود، و اگر دندان جديد تعزيکه دندان تازه اوسالم باشد مجرم فقط بايصورت
 ”.ز بپردازديوب را نين دندان سالم و معيمت بيق
  

مو صورت يا اسکيجرم در جامعه مسلمانان فنالند المثل ی اگر ف ی حت، ه درهر حال شتر استيواحد پرداخت د
ی قصاص که درمجلس شورای  ماده ا10براساس قانون . را که اسالم بدون شتر مفهوم ندارد يگرفته باشد، ز

ا يوب کردن چشم يه معي شتر و د100که گردنش کج شود يبطری ه شکستن گردن کسي د، ب شدهيتصوی اسالم
شتر 10ه قطع انگشتان او ي شتر و د33د يوارد آی که به شکم کسی ه زخمي شتر و د50ک پا يک دست وي

 . است 
 

   ی را برفتوای شتريحات بيافزودن توضی شرع اسالمی رتبه دادگاههاي مسئوالن عال، درمورد مجازات سنگسار
الزمه اسالم است، و ق سنگسار يقتل از طر”:دانسته اندی له او ضرورير الوسي دررساله تحر”يني امام خم“
د عمل سنگسار ي و ناچار با، نها بشوديا اعدام با گلوله و امثال اير يل به قتل با شمشيست که رجم تبديز نيجا

ن از يزمی گردد، چنانکه مکرر دراخبار آمده است که اقامه رجم درروی رد تا منشاء نزول برکات الهيانجام گ
شود، خواه يدرمورد او اجرا می د سنگسار شود حد الهيکه بای  کس.نزول چهل شبانروز باران پر برکت تراست

ازنظر م تا يندارد که صبر کنی چ لزومين است که او کشته شود، و هي چرا که منظور ا، ا سالميض باشد و يمر
د يله خود مخصوصا تأکيرالوسيدررساله تحری مدظله العالی نين مورد حضرت امام خميابد درايی بهبودی مزاج
 .)مرکزی انقالب اسالمی  حاکم شرع دادگاهها، یالنيگ ی محمد."( وده اند فرم

  
 :اضافه داده اندی حاتيتوضی عدالت اسالمی ه درباره نحوه اجرايت فقيگر واليدی گان قضائيبلند پا

  
د يباشد بای م حکومت ما اسالمياگر بخواه. ی ست که همه مردم آن بروند به دادگستريا نيدردنی چ حکومتيه"

انقالب ی ما دادگاهها و داد سرای اسالمی درجمهور. م که درآنها بشود مجرم را فورا کشتيداشته باشی محاکم
 ).مرکزی دادستان کل دادگاههای وسف صانعي"( دهندين کار را انجام ميا

 
 معطل نکهيای  بجا، مير کرديابان دستگينها را درکوچه و خيکه ايوقت. ست يل الزم نينهمه طول و تفضيا“

ابان محاکمه شان يخی ت المال را مصرف کنند، همان تويم که چند ماه درزندان بخورند و بخوابند و بيبشو
اصال پاسدار . م يکنير بارانشان ميتی نقدر که دونفر پاسدار بضرر آنها شهادت بدهند بدون معطليم و هميکنيم
 ).ورکشی وان عاليس ديرئی لياردبی موسو ( ”.ن کار است يهمی برا
 
نکه يای عني. ستيز نيجای او فرصتی جزای ت مجرم برايص هويبعد از تشخ. ی انقالب اسالمی درکار دادگاهها"

 ).جانيآذربای س دادگاه انقالب اسالمي رئ، ینجف آباد( ”ر ندارديانقالب تأخی حکم خدا در دادگاههای اجرا
 
ی ريرا درصورت دستگی ن کسيدهد که چنياجازه مشود و اسالم يک دختر نه ساله بالغ شمرده ميازنظر اسالم “

 ) .دادستان انقالب تهرانی اسداله الجورد( ”ميم وگلوله بزنيوار بگذاريدرتظاهرات ضد انقالب همانجا کنار د
 
کسال است در بازداشت هستند و هنوز اسم يی م که حدود شش هفت ماه حتيرا درزندان داری نجا کسانيمادرا"

نها يداده اند که ای د؟ امام فتوينها نزنيد چند تا ضربه شالق هم به ايئـگويم. ند يگوي نمخودشان را هم به ما
ا يدنی کجا. نها درزندان بمانند يست بفرض پانصد نفر ازايضامن مردنشان نی ر جان هم بدهند کسير تعزياگرز

 ).کشوری وان عاليس دي رئ، یلياردبی موسو( ”شود ؟يخراب م
 
ی از اعدام شدگان اشتباه شده و آنها بجای ت بعضيص هويشرع اطالع دادند که درتشخبه دادگاه ی اشخاص“

د محسوب خواهند يا شهينها درآن دنيندارد، درعوض ای به آنها گفته شد اشکال. گرفته شده اندی گريکسان د
 ).مرکزی دادستان کل دادگاههای وسف صانعي(”.شد 

انقالب به بعد آن اندازه که ی روزيرا از پي ز، کرده اندی ود کوتاهفه خيدرانجام وظی انقالب اسالمی دادگاهها“
 حاکم ، یالنيمحمد گ( ”ميخواهياز امام و از مردم معذرت می ن مسامحه کاريما از بابت ا. د اعدام نکرده انديبا

 ). مرکزی انقالب اسالمی شرع دادگاهها
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ه قم درباره آنها يت اله ها درخوزه علمين آيود هماز خی کيهستند که ی نها همان دادگاههائي ا، ن وجوديبا ا
 امام ، یرازيمکارم ش( ”.برنديکشند گوسفند هم سر نميانقالب آدم می که دردادگاههای ن آسانيبه ا“   : گفت

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

 
ادعا کرد ی ني، روح اله خم )1357 بهمن 12 ، بهشت زهرا( خود دربازگشت به تهران ی سخنرانن يدرنخست

درآورده است، و ی رانه ايران را بصورت ويخراب کرده  وای اقتصاد مملکت را بکلی ستيفاشی که حکومت
ی نعلين باره حسيدرا. کندی زيه ريدرمملکت پای براساس اسالمرای است که اقتصاد سالمی برعهده دولت اسالم

نده و يآی اداره امور اقتصادی  برا”ران رهنمود داد کهيای س کل بانک مرکزيامام، به رئ”عهديول”، یمنتظر
حضرت امام ی ن امور به رساله فقهين ايد مسئولي با، ین بانکها و مردم با معامالت شرعيآشنا کردن مأمور

ال نکنند که يط مضاربه و مضارعه وجعاله را خوب درک کنند و مثال خيراجعه کنند تا حدود و شرامی نيخم
 ."ستين ربا و مضارعه نيبی فرق
 
ت خود صادرکرد ودرآن اقتصاد ين سال واليکه درسومی معروفی ر از حکم اقتصاديبغی نين حضرت امام خميا

نوشته بود ی درباره مسائل اقتصاد اسالمی  به زبان عربد خود درنجف سه اثريرا خاص االغ دانست درمدت تبع
 نام دارند، و خالصه مطالب هرسه آنها ”عي کتاب الب” و” المسائل المستحدثه” و”المکاسب المحرمه"که 

ن هر سه کتاب و يوجه مشترک ا.  نقل شده است –است ی ز به زبان عربي که آن ن-له اوير الوسيتحردررساله 
ی کند با عصر صدر اسالم عوضيمی را که درآن زندگی فراوان عصری نيست که امام با واقع بن اياحکام آنها ا
 : دانسته استی را قرن دوم هجری حيستم مسيگرفته وقرن ب

 
ان يهوديی ات برنفوس واراضيمالی عنيه يا جزيق خمس وزکوه يد منحصرا ازطريبای اسالمی اتهايمال“

فتح کرده ی که دولت اسالمی کشورهائی ن خراج از اراضيرند، وهمچنبيها که درپناه اسالم بسر می حيومس
 ازهر راه که ، یگريات ديوصول هر مال. که مرده اند و وارث نداشته اند وصول شوندی راث آنهائياست، و م

ست بلکه يکشور الزم نی خالف شرع است و نه تنها برای ات گمرکيازجمله وصول مال. باشد خالف شرع است 
 ."د لغو شودي ضرر دارد و باهمی ليخ
  
ره ها جزو ياها و شهرها وجزين دري همچن، اهان و درختان و سنگها، مال امام استيارتفاعات کوهها و گ“

ز يمت و کنير گرانقيو لباس گرانبها و شمشی غنائم برجسته مانند اسب عال. انفال است و تماما مال امام است
 .رد و وارث نداشته باشد مال امام استيکه بمی کسن ارث هريخوبرو مال امام است و همچن

 اگر ، معادن طال و نقره ومس و آهن وسرب و نفت و گوگرد و ذغال سنگ ونمک و گل سرشورو گل سرخ
شوند، يات خمس ميسکه دار، برسد مشمول مالی  مثقال طال15نار، معادل ي د20منافع حاصله ازآنها به 

ی ر آثار اسالمير و چه درزيبای  چه دراراض، ن اسالميکفار و چه درزم ی چه درشهرها، ن است مال گنجيهمچن
 .دا شوديپی آنچه در شکم ماه.دا شوديپ

 
کنند ازنظرع شرع باطل يد آن منع ميگران را از تقليرسانند و ديمخترع آن به ثبت می ع را براينکه صنايا

 ."ن بمانديآن معی  برساند تا نرخ ثابت برارا به ثبتی مسلمانان است حق دارد صنعتی است، فقط امام که وال
 
ک يی بودن آنها مشکالت اقتصادی ت آنها و باهمه اسالميامام، با همه اهمی ن رهنمودهايکه درعمل ايوقت

ز کمک يگر نيدی جانبی را حل نکرد، دست اندرکاران بفکر آن افتادند که از تخصص های ستميقرن بی جمهور
ک اقتصاد سالم و شکوفا مراجعه به يجاد ي تنها راه حل ا”:گفته شد کهی ماسالی درمجلس شورا. رند يبگ
ی نمازجمعه آقای و خطبه های نيت اله مشکيوحضرت آی منتظری ت اله العظميات حضرت آيقات و نظريتحق

ی اسالمی  وروزنامه ارگان حزب جمهور، )1362  خرداد 7 جلسه ، یاسالمی مجلس شورا"( استی رفسنجان
 :نوشت
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ن هفته منتشر شد ه آثار يکه درای رفسنجانی هاشمی ن آقايحجه االسالم والمسلمی است اقتصاديتاب سک“
ت و کارل مارکس يچون آدام اسمی مخبطی له مغزهايرا که بوسی اقتصاددانان استکبار شرق و غرب و الطائالت

ن کتاب نه يای ق رهنمودهايدق یاجرا. مستضعفان عالم گشوده اشتی د برروياثر کرده و آفاق جدی افته بينشر 
ا از ورطه ينجات دنی  بلکه راه را برا، دهديقرار می ح رشد اقتصادير صحيرا در مسی اسالمی تنها جمهور
 ".دينمايز روشن ميحاصله از استکبار نی بحران اقتصاد

 
ران جزچهل يای اسالمی جمهوری برای اقتصادی ن رهنمودهاين بودکه اگر ايآنچه درعمل نشان داده شده ا

وسقوط ) وام دهنده بودی ش ازانقالب خودش کشوريپی ران سالهايکه ای طيدرشرا( ی ارد دالر وام خارجيليم
گرفته نشود ی نکه اگر وام داخليای  دالر و اعالم اضطرار1 , 200 دالر به 2 , 600درآمد سرانه ساالنه از 

ی اورد، درعوض برايببار نی نخواهد بود حاصل ببعد مقدور 1377از آبان ماه سال ی دولتی پرداخت حقوقها
خته ياز آنرا جسته گری داشت که نمونه هائی ت بخشيار رضايج بسيت اله ها و حجه االسالم ها نتايخود آ

: ک کهيپلماتيار معتبرلوموند ديافت، مثال درماهنامه بسيتوان يمی ن الملليمطبوعات مهم بی هايدرافشاگر
مخصوص ی ران به حسابهايارد دالر ازايلي م10کا بعمل آمده، تاکنون حدود يرکه درامی هائيبراساس بررس“

ی است که در بانکهای ر از مبالغين رقم غيافته است، والبته ايانتقال ی کائيامری سرشناس به بانکهای مالها
 ”گليشپ ا”يا گزارش هفته نامه آلماني، ”خته شده استيآنها ری به حسابهای اروپائی گر کشورهايس و ديسو

درهولتس بروکه بانک ی ت اله بهشتيون مارک به حساب آيليز شصت ميصادره، ازواری د شماره چکهايکه با ق
ارد دالر سهام حجه يلينگتن پست درباره دو ميا گزارش واشيچه بانک فرانکفورت خبر داد، يهامبورگ و دو
م درباره يرش جروزالم پست اورشلا گزاي ، ین الملليصد شرکت مختلف بيش از سيدربی االسالم رفسنجان

ا سپاه پاسداران يون ارشد يازجانب روحانرا ی رانيای خيو تاری هنری نه هايکه بطور منظم گنجی ماهائيهواپ
ران را يل انتقال داده و درحال حاضر غرفه ايال عال به اسرائی ماهايه و از آنجا با هواپيران به ترکيران ازايا

اد يبنی ارد تومانيلي م123ی دزدی ماجرا. ن موزه کرده اند ين غرفه ايتری م غنياورشلی درموزه باستانشناس
ک نمونه يار برآن سرپوش گذاشته شد بنوبه خود تنها يبسی ز که پس از سر وصدايران نيمستضعفان درخود ا

 ” درداخلن رهنمود هاين سالها و باهمياست که درهمی با ارقام نجومی کصد مورد سوء استفاده هائيش ازيازب
خردان، يبی ا”:انگذار آن نوشته بوديکه بنی  صورت گرفته است، حکومت”نيزمی روی ن حکومت الهياول

 ، هاي غارتگر، هايدزد  فسادها،. شوديس ميتأسی ن است وآن بادست پاک روحانيزمی ن بهشت رويمملکت د
 ".ت سر و کار ندارندين کشور است که با روحانيهمه کار آن دسته ازافراد ا

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

ی وسوء قصدها و کشتارهای  درگرما گرم جنگ خارج، هيت فقيوالی جمهوری برقراری ن سالهايدرهمان نخست
حجه االسالم ی ن الملليران درصحنه بيروزافزون ای اسيسی و انزوای تصادو مشکالت گسترده اقی ر داخليگيپ

ی ه انجمنهايندگان اتحاديدار با نمايدردی اسالمی س وقت مجلس شورايرئی رفسانجانی ن هاشميو المسلم
  : بشارت داد کهی اسالم

 
ن کشور يای ه ارگانهايل وک، خته شده استيران ريدرای ک جامعه اسالميی و اجتماعی اسيسی ه هايامروز پا“

امام امت دست ی تحت رهبری انقالبی و دولت ونهادهای اسالمی و مجلس شورای است جمهوريمتشکل ازر
 ."باشد ی واقعی ک الگويت ينده بشريآی بسازند که برای زشت جامعه ای اين دنياندر کارند تا درا

 
ت يدردرجه اول اهمی  نقش، مورد بحث”تيبشر”ازی مينی عني ، طبعا موضع زنانی د بخشينده امين آيدرچن
نده يک امام و نمايه و دوست نزديت فقيانگذاران درجه اول والي ازبن، ید صدوقيت اله شهيآن جهت يبد. داشت

نده يآی ن الگوي الزم دانست درمجلس خبرگان که خود عضو آن بود درباره مقام زن درا، زديمخصوص اودر
 :بدهدی شتريحات بي توض، تيبشر

 
س جمهور هم بشود و يتواند رئيرش بشود، پس ميصغی تواند وليند همانطور که زن ميگويده ام که ميشن"

تواند بچه را باز بکند و پاکش بکند واز کثافت ياست؟ چون زن می ن چه حسابيحاال ا. ر هم بشودينخست وز
کروز يی عنيهم بشود؟ ر يس جمهور و نخست وزيتواند رئيبرکنارش بکند و پستان دردهانش بگذارد پس م

مان يشب خانم زاينکه ديای چرا؟ برا. ل استيتعطی ريا نخست وزيی است جمهوريم که رينيم و ببيصبح برو
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ک يا يفرستاده باشند ؟ آی کنفر زن را در اسالم به استانداريا يست؟ يما ننگ وعارنی ن برايا ايآ. فرموده اند 
ی کيا کلنگ ي آ،  قنات وجود دارد24 , 000زد حدود يند ؟ درکه زن قرار داده باش ديده ايرا شنی سرلشکر

 ”ازآنها را زن زده است ؟
 

ت ياهمن حد از يدرهمی گري درکتاب تعدد زوجات دراسالم دالئل د”ي طباطبائ”نه عالمه معروفين زميدرهم
 :ارائه کرده است

 
ی تينفس محرومی حتمی واهشهاخی ه اقتضائات الزم طبع و ارضاين است که درناحيات اسالم ايازعنای کي“
ن است که دررفع حاجات يشهوت مردان انباشته نشود تا سر به منکرات بزند، والزمه اسالم ای عنيجاد نشود، يا

ال يتواند با خيبراوسخت شد می ن جهت شخص مسلمان اگر کار قضاو شهوتش روزيبد. ع شوديشهوت تسر
ت يه السالم روايازحضرت امام جعفر صادق علی ثيت حدن بابيدرهمی دراصول کاف. رد يبگی گريراحت زن د

به ی کمرد را برزن حرام فرموده، وليش از يرت مخصوص مردان است و لذا خداوند بي غ: شده است که فرمود
، و عالمه ”!رت دهديت و غيرا خداوند بزرگوارتر ازآن است که به زن حميمرد چهار زن را اجازه داده است، ز

ده و ملکات يرت از اخالق حميشود که غي پس معلوم م”ث گرفته است کهين حديجه راازاين نتيبزرگ تنها ا
 "!فاضله است

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

و ی علمی تهاي بهمان اندازه که از صالح، گسترده نشسته بودندی خواننه آخوندان برسر يريکه به سنت ديآنهائ
ن يطوالداشتند، بخصوص با ای ديی و گزافه گوئی  درالفزن، بهره بودندی شرفته امروز بيجهان پی فرهنگ
شمار سخنان . برخواهند داشت ”رهبری نيخم”اله اکبر”اديمنبرشان فری درپای نان که درهر صورت کسانياطم
ه يغالبا بلند پای ه ازجانب مسئوالنيت فقي وال”ي اله”ست ساله حکومتينا در بيکه درکشور ابن سی ه اابلهان

 :ک کشور عصر حاضر استين رقم سخنان نوع خود دريگفته شد احتماال بزرگتر
 
طرح ساختن ی منتظری ت اله العظميحضرت آی انقالبی ل با رهنمودهايرا ابابيطی ما سازيموسسه هواپ“

اه يجهان کفر را به خاک سی الهی ل دارد که با اتکاء به امدادهاي را دردست تکم”دي کبوتر سف”يماهايهواپ
وزارت ی ه رسميل در مصاحبه با نشريرا  ابابيطی ماسازيهواپی هايس موسسه بررسيرئ"( ديخواهد نشان
 ). يارشاد اسالم

 
ظهور حضرت ی نه سازيم درجهت زميه بتوانل خواهد شد کيتکمی ن بار بصورتياولی ما برای دانشگاه خلبان“

 ). ف خلبانان يدرمراسم تحلی جمهوری هوائی رويفرمانده ن( ”مياقدام کنی عجل اهللا تعالی مهد
 
ودرحال اد برده اند يگر را ازيکديه مسئله تضاد با يکا و روسيم که امريبرخورداری امروز ما ازچنان قدرت“

گرقرار گرفته يران درکنار همديای اسالمی درت روزافزون جمهورمقابله با قی حاضر هردو ابرقدرت برا
 ). يونيزيفرمانده سپاه پاسداران درمصاحبه تلو(”اند
 
نده يم درآيخواهيحاال م. م يدانيز را ميت دارد همه چيساختن موشک اهمی برای زهائينکه چه چيمادرمورد ا"

ن يم شد و دوميا خواهيدنی نده ما قدرت بزرگ موشکيم که درآيد به صراحت بگويبا. م يانواع موشکها را بساز
م که يکرده ای ز ابتکارهائيهاوک نی ستم دفاعينه رادارو سيدرزم. م بوديبعد از ابرقدرتها خواهی قدرت موشک

 ).ون ژاپنيزيدرمصاحبه با تلوی اسالمی س مجلس شورايرئ (”کننديها بفهمند ازغصه دق ميکائياگرامر
  
ساختنش وقت صرف کرده بود تنها ی  سال برا16کا يرا که امری ما توانسته اند موشکی حزب اللهی بچه ها"

 ). جنگ ی ون دانش آموز برايليده می نار آماده سازير سپاه پاسداران درسميوز"( سال بسازند يکدرمدت
 نماز به نيبت ايکا از هيامروز تمام امری ول. ديترسينماز جمعه نمک پشه هم ازمراسم يی م طاغوت حتيدررژ

 ).الن درخطبه نماز جمعهيامام جمعه گ( ”لرزه درآمده است
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ه بوده است يت فقي سال است بدون وال2500را که ی تمام شرق و غرب عالم امروز متحد شده اند که جامعه ا"
 ). امام جمعه رفسنجان درخطبه نماز جمعه ( ”ه دررأس خود محروم کننديت فقيکماکان از داشتن وال

 
م ياگر ما بتوان. ش ورزش است يازبرنامه های کيکند و يمی زيجهان سوم برنامه ری کشورهای ر برااستعما“

ارزش ی ان را به زهد بکشاند، فقط آنوقت است که ورزش ما دارايم که جهانيت کنيهدای ورزش را درجهت
دختران ی رمانن دوره مسابقات قهي، درچهارميس جمهوريرئی رجائی همسرمحمدعلی عاتقه رجائ( ”باشديم

 ). وم تهران يدراستاد
 
 به حزب ، ميداری ن اماميما بحمداله چن. نبال حزب درست کردن روند ديها چون امام ندارند می اروپائن يا“

 ).درخطبه نماز جمعهی ت اله صادقيآ( م ينداری اجيدرست کردن احت
 
ت يآ"( ت استيه مرادف با بربرير فقيت غيه مرادف با توحش است وبا واليت فقيبدون اصل والی جامعه بشر“

 ).ه دردانشگاه يت فقينار واليش سميس مجلس خبرگان درگشايرئی نياله مشک
 
است يون سيسيمخمر کم(” قرنها است مورد انتقاد مااست، رانيست ها درمورد اياليانه سوسياست ناشيس"

 ). ی اسالمی مجلس شورای خارج
 
د يخواهيگرکه ميتران، ازتاچروازهرکس ديگان، ازمين راازريا. تران اسياامروزاين کشور دنيدمکرات تر"

 ).  درخطبه نماز جمعه ، یاسالمی س مجلس شورايرئی رفسنجانی هاشم"( ديبپرس
 
د ي نخست با، ج فارسيخلی غارت منابع نفتی دانند که حجاب اساس حکومت اسالم است، و براي ابرقدرته م“

دار با بانوان ينده مجلس دردير و نماينخست وزی  همسر موسو، وردزهرا رهن ( ”نان ببرنديحجاب را ازم
 ). عربی کشورها

 
ن  يحس(”ج فارس مربوط استيهندوانه براه افتاده با توطئه ابرقدرتها درخلی را که درباره گرانی سر وصدائ“

 ). ی اسالمی ر درمصاحبه با روزنامه جمهورينخست وزی موسو
 
ن خود خدا يکه ايغمبرش را گول بزنند و آنها را بدوشند، درحاليواهند خدا و پخيال خودشان مين به خيمنافق"

ن فکر يمنافق. فر برسنديبکنند و بعد به کی گذارد تا خالفکاريآزادشان می عنيزند يرنگ مياست که به آنها ن
، یرازيب شيت اله دستغيآ"(خورندينکه خودشان از خدا حقه مي غافل ازا، کنند که به  خدا حقه زده انديم

 ).درمصاحبه با روزنامه اطالعات
 
د ياهان کاخ سفين به سيتوهی خود را برای است جمهوريها کاخ ريکا ئيست که آمريسبب نی ب"
 ). شرع مرکزی س دادگاههايرئ(”نامنديم
 
 هيت فقين والي رکن رک، وده استمان را وادار به عجز و البه نيکه فرعونی ر برنده اي شمش، خيدرطول تار“

سم پنجه نرم کرده است يسم و کمونيونيسم و صهياليخ با مثلث امپريهم که در تمام تاری روئيتنها ن. بوده  است
ران بلکه ينه تنها درمحدوده ا. ه بوده استيت فقيوالی عنين جهان يعه و قبله دائم محروميت  شيمرجع

د ي شه، نژادی هاشم(” داشته استه قراريک فقيعه آن يوسته درطليکه بوقوع پی هر نهضتی تيدرسرتاسر گ
 .)محراب

  
حجت "( ه دوخته انديت فقيد خود را به مجلس خبرگان و به واليارد نفر مسلمان جهان امروز چشم اميليک مي"

 ). جانيامام جمعه آذربای السالم حسن
 آنوقت است .وند بزند با حرکت امت حزب اهللا درنماز جمعه ها يد سرنوشت خودش را پيما بای جامعه ورزش“

 ).ري نخست وز، ین موسويحس( ”ديخواهد درخشی ن جامعه ورزشيکه ا
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خامنه ی د عليس( ”ديا هستي شما ابرقدرت دن: نديگويبما می خواهان جهان بطور دسته جمعيمتفکران و آزاد“
 ). س جمهوريرئی ا

 
از (”ست ها هستنديونيصهد  که عامل آن يآی ا ميدردنی گ پرستسو ی ماازرواج سگ بازی هايگرفتاری ليخ“

 ). 1363 اسفند 5 ، عاتالسرمقاله روزنامه اط
 
ی را بمناسبت شهادت آقايکه آخی و نوار آنها حرام است، مگر آهنگی قيد وفروش صفحات موسيمعامله و خر“

نده جهان بعنوان ين خبر دادن از آير مالئکه و ارواح حرام است و همچنياحضار جن و تسخ. ساخته اندی مطهر
 ).در جمارانی ، سخنرانينيخم"( افت شده استيکه از اجنه دری اخبار

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

ران حمله کرد يرتش عراق به خاک ا ا، رانيدرای اسالمی کار آمدن حکومت جمهوری کمتر ازدوسال پس از رو
ده يک ارتش فروپاشيانه به مقام ين ارتش خاورميرومند تريران ازمقام نيدرگرفت که اگر ارتش ای و جنگ

 با ، یرين دوران غافلگيران پس از نخستي ارتش و ملت ا، نوصفيبا ا. شديسقوط نکرده بود، اصال آغاز نم
که اساسا با ی طي درشرا– و نه مطلقا بخاطر جنگ اسالم و کفر ، شيت مرز و بوم خويازتمامی زياحساس غر

کسال ي درطول کمتر از ، زيحماسه آمی کپارچه بپا خاستند و درجنگي بطور -طرف مخاصمه نبودندی چ  کافريه
 . مرز به عقب راندند ی متجاوزان را تا آنسو

 
که صدام ين جهت وقتي بهم، رای روزي پحق را بجانب خود داشت و هم اعتباری نيران درآن هنگام هم سنگي ا

نکه صلح درمنطقه برقرار يای ج فارس حاضر شدند برايعرب خلی نفتی رفت کشورهاين شکست خود را پذيحس
ران هم خسارات ي ا، ن شده بوديران بپردازند، و اگر چنيعراق را به ای ارد دالر غرامت جنگيليشود ده ها م

 ، ن موقعيدرست درهمی شد، وليمنطقه می ن قدرت نظامياره بزرگترکرد و هم دوبيخود را جبران می جنگ
  : ه صادر کرد کهيد، اعالميديصدر اسالم می ر کشير انقالب که خواب شمشيرهبر کب

 
د و به يام کنيق. م يم کافر و ستمگر را به جهنم بفرستين رژيم تا اينجات شما آمده ای مابرا! ز عراق يملت عز“

ی هنيو می ف اسالميتکل. ديکافر راازبالد خود کوتاه کنی های د و دست عفلقيائيمن خود باستقبال برادران مو
نبرد با کفر ی بسو. ديشد تا جامه ذلت نپويد و بکوشيجبهه ها هجوم آوری شما اقتضا دارد که جوانمردانه بسو

روح اله .  استريدی ليد که فردا خيرا کمک کنی اسالمی د و برادران جان برکف رزمنده جمهوريبشتاب
  .”1402 رمضان المبارک 22 ، ینيالخمی الموسو

 
جه نه ي ودرنت، ران آشکارا جنبه متجاوز داشتيآغاز شد که درآن ای رانگر هفت ساله ايب جنگ وين ترتيبد

ه يز خود بدست آورده بود از دست داد، بلکه سرمايافتخار آمی روزيرا با پی ن الملليبی ه معنويتنها تمام سرما
ی است تهاجمين سي وا، افت نداشتيافت دارد دريتوانست دريز که ميرا نی ارد دالر غرامت جنگيليدهها می ادم

تجربه ی ده و بي سپاه پاسداران آموزش ند، نجات دادی ن را از سقوط حتمين آنکه صدام حسينانه درعيکوتاه  ب
ن کشتار ي بزرگتر، یصدر اسالمی روزيپی د که بجايز کشانيفاجعه آمی گانه به جنگيبی نيران رادر سرزميا

 باضافه ، ین المللين کشور را درصحنه بيای اسيسی ن انزواي و تلختر، ران را از دوران بعد از مغوليخ ايتار
ارد دالر خسارت يليصد ميسی خود دولت اسالمی کشته و معلول و به برآورد و رسمون نفر يليک  ميک به ينزد
از جانب ی دن جام زهر کذائيافتخار ونوشی بی ران به متارکه ايم ايز با تسليام نببار آورد وسرانجی رانيو و

ان يجهانی که از آن درافکار عمومی ن خاطره اي وروشن تر، ديان رسيبپای معنيبی ن جنگ تهاجميآغاز کننده ا
  : بود کهی ن الملليبی های ن گزارش خبر گزاريماند ای خ باقيو درصفحات تار

 
خ ين کشتار کودکان درتاريران بزرگتريای اسالمی صد هزار بچه به کشتارگاه از جانب جمهوراعزام چند “

البا از ن کودکان غيا. به قتلگاه فرستاده شده اندی رانيکودک ا, 300 000ن فاجعه تاکنون يدرا. جهان است
ب يکه ازطرف نای ديد شدن با کليشود که پس از شهيوبدانها گفته مشوند يگاه مدرس روانه کشتاری کالسها

نجا بهشت خواهند گشود ودرآش را دريخاص خوی غرفه های ت درها شده اسارشان گذاشتهيامام زمان دراخت
 ".خود خواهند شدی ازخانواده  های رائيآماده پذ
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ران را يشمار تلفات ای خارجی قاتي منابع تحق” خود گزارش داد که1985 اکتبر 7ون در يبيهرالد تر روزنامه 

نگ با عراق هشتصد هزار نفر و شمار تلفات عراق را ششصد هزار نفر برآورد کرده اند که جمع آنها در ج
، و هفته نامه اکسپرس درهمان هنگام محاسبه ”شتر استيدوم بی درجنگ جهانی غربی ازمجموع تلفات اروپا

ی  المللنيبی توي انست”.ارد دالر فراتر رفته است يلي م200از دو طرف ی د اسلحه برايخری کرد که فکتورها
 1984ن مرکز نوع خود در جهان است، درگزارش ساالنه سپتامبر ي استکهلم که معتبر تر”صلحی هايبررس

کا، ي کشور امر31ی خصوصی ا شرکتهايی  موسسات دولت، ران عراقيح کرد که درمدت جنگ ايخود تصر
، بلغارستان، لهستان، ي چکوسلواک،  پرتقال، ايونان، اسپانيا، يتاليانگلستان، ا، ن،آلمان، فرانسهي،چيشورو

تنام، يوان، وين، تايپيلي، في، کره جنوبي، کره شماليمن جنوبيه، ي سور، ليس، اسرائيش، سوي اتر، یوگسلواکي
ران اسلحه فروخته يای اسالمی ، به جمهوريوپي، اتيبير، ليل، الجزايبرز ني، آرژانتيجنوبی قايپاکستان، افر

ل با ياسرائ درباره معامالت اسلحه 1992که درسال ”بن مناشهی ار”يليجاسوس اسرائی وصداکتاب پرسر. اند
ی رقم پرداخت) ده استيکا بچاپ رسيآن درامری و ترجمه فارس( ورک منتشر شديويران توسط خود او درنيا

در باره . ارد دالر برآورد کرده است يلي م82د اسلحه در عرض هفت سال جنگ يرا بابت خری اسالمی جمهور
ران ي هزاردالر به ا450هزار دالر ارزش داشت به ی را که فقط سی ي کاال“: سدينويمی ن معامالت وينحوه ا

 .”ميکرديافت ميم وپولش راهم نقدادريفروختيم
 

ی ن مشترينسبت بدی چ حقشناسيارد دالر سالح فروختند، هيليکه هشتاد می لينها، دولتمردان اسرائيبا همه ا
 :از نشان ندادنددست و دل ب

 
ر، نخست ياسحق شم"( کنديل خدمت ميما به منافع اسرائيران و عراق مستقيم که جنگ ايحا بگويد صريبا"
 ). ل ير اسرائيوز
 
ت يخواهد بياست که می ران مدعيالبته ا. کند يران وعراق مسلما مارابه دردسر مزمن دچار نميجنگ ا"

ران ين دو کشور را ويااول ی عني ، د از عراق  و اردن بگذردي آنجا بادن بهيرسی برای  ول، المقدس را آزاد کند
رافائل  ( ”ران خواهد شديران هم وين راه خود ايرا دراي ز، ميخواهياست که ما می زين درست همان چيکند، و ا

 ). ل يس ستاد ارتش اسرائيتان، رئيا
 
را درآنصورت همه ي ز، روز نشودين جنگ پيا دررانيای اد گرائين است که بنيان ايليهمه ما اسرائی دواريام“

ب ين ترتيم و بايستيز نيعراق نی روزيالبته ما خواهان پ. فرو خواهد رفت ی انه درظلمت قرون وسطائيخاورم
 ).ل ير اسرائيمون پرز، نخست وزيش( ”ميک روبرو هستيو استراتژی مختلف نظامی ا روئيبا دو رو

ن جهت است که زمامداران يدرست به هم. ل استيران و عراق اسرائيجنگ ای ن است که برنده واقعيت ايوافع“
  ).1984 سپتامبر 23، لوموند ( ”کنندياستقبال می ر را با کمال خوشوقتيان ناپذيپان جنگ يل ادامه اياسرائ

 
آنها ز همراه او بود، که درهمه يز نينفرت انگی هائيبکاريان با فريمرگ و خون از آغاز تا پای ن تراژديا
ن ي و ازجمله ا، شدنديه بکار گرفته ميت فقيکارگزاران والی غاتيتبلی مبران و امامان درخدمت هدفهايپ
ث ي حد”يوه سنتيشد و بهمان شيهزارساله جعل می وه سنتيبود که به شی تازه ای ثهايها حديبکاريفر

و عضو ی اسالمی  شورانده مجلسي نما، یکه حجه االسالم رضوانی ثي ازنوع حد، شديشناخته م”معتبر
 : مجلس قرائت کردی  درجلسه عموم، ن مجلسيون دفاع ايسيکم
 
فرجه ی عجل اله تعالی ام حضرت مهديهمانا که قبل از ق: ه السالم فرمودنديحضرت امام جعفر صادق عل"

 فيالشر
ت يد و پس متوجه بجنگنيا هجده ماه ميان او بمدت هشت ماه يکند و سپاهيام ميران قيغمبر درايه پيازذری مرد

رسند، ودرآنجا خانه به خانه و سنگر به سنگر ين ميگذرد که از قم به فلسطينمی ريشوند، و ديالمقدس م
 ".برنديمش يکشند و سرشان را مثل گاو ميرون ميروند و آنها را بيست ميونيان صهيهوديبسراغ 
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 ، یگروهی ق همه رسانه هاي ازطر، ريگيپبطور ی اپيپی بود که ماههای  تقلب، هايبکارين فرين ايشرم آورتر
نکه شمار يای جمعه صورت گرفت برای ون، و ازفرازهمه منبرها و در همه نمازهايزيوها، تلويروزنامه ها، راد

ن يمی دجله و بروی مدارس به مردابهای مکتهاينی از نوجوانان  جوانان ساده لوح را غالبا از روی شتريب
 .  مرگ بفرستندو از آنجا به کامی عراقی ها
 

ح کرده بود که امام در يث، تصريان احادي امام زمان در باره راو”عي توق”ه درنقليت فقيدرکتاب والی نيخود خم
ش از ظهور يکه پی ب خواهند بود و آن کسانيع فرموده اند که تا زمان ظهور مجدد خود ازانظار غاين توقيا

ی  دستگاهها، خود او درزمان جنگ با عراقی ول. هستندی رب را بکنند دروغگو و مفتيدار امام غايدی ادعا
آن شوند که ی بکارانه آنان موافقت کرد که صدها بار مدعين طرح فريا الاقل با ايم را مأمور کرد يرژی غاتيتبل
فتن با يا برتانک چيد يفرم پاسداران انقالب، سوار براسب سفيا با اونيی د نورانين امام زمان بصورت سيهم
بعهده گرفته و با آنها ی کفر صدام عفلقی  رادرجنگ با قوا”سربازان اسالم”يا مسلسل فرماندهيکف يشنکاال

ی  شما االن تحت فرمانده“: خطاب به سپاه پاسداران گفتی درهمان آغاز جنگ و. آبگوشت خورده است 
ی صبح به صبح براگزارش اعمال شمارا هم . کنند يد که شما را شخصا مراقبت ميم امام زمان هستيمستق

ان ي فرق است م: د کرد کهيام خود بمناسبت روز ارتش تأکي و چند هفته بعد درپ، ”فرستنديه السالم ميشان عليا
ی که صدام عفلقيفداه شخصا بعهده دارد و آنهائی مشان را صاحب الزمان روحيمستقی که فرماندهيآنهائ

ن جنود خود خسته شد و يای احب الزمان از پرمدعائکه صي تا روز، ازآغاز جنگ عراق". فرمانده آنها است
ده نشد، صدها يازاو دی گر نشانيکوت العماره بحال خود گذاشت و دی لجنزارهابصره و ی ابانهايآنها را در ب

ی ون منتشر شد که هرکدام از آنها صحنه سازيزيو و تلويبطور منظم در روزنامه ها و رادی گزارش ساختگ
ی ازآنها بقدری ک حوادث کوچک و بزرگ جبهه جنگ بود و برخيکايادن امام زمان درشرکت دی برای تازه ا
ه کارگردانان يبا کلين تقريز قبول آن دشوار بود، وبا وجود اينی ک کودک دبستانيی برای انه بود که حتيناش

ی در نمازهامنبرها و ی ز در بااليه برآنها صحه نهادند و همه وعاظ و روضه خوانان نيت فقيو الی حکومت
صاحب ی شخصی ن دخالتهايآنکه بعد ها معلوم کرده باشند که چرا با همه ای جمعه درباره آن داد سخن دادند ب

و ناقص العضو درطول ی شتر زخمياسالم مجبور شدند با دادن صدها هزار تلفات و چند برابر بی الزمان قوا
و ده ينکه خود مردانه نجنگي  نه بخاطر ا، ردند سرانجام دست از پا درازتر به پشت جبهه باز گ، هفت سال

بزرگ و کوچک وابسته بدو نتوانسته بودند ی نکه آخوند اعظم و آخوندهاينکرده بودند، بلکه بخاطر ای فداکار
روز شد و نه با فرستادن يتوان پيف ميبرحری شرفته تريپی با تکنولژی ستميک جنگ قرن بيبفهمند که در

ش يو افزان جهالت يهمی اپي و احتماال تکرار پ، دشمنی ن ها يمی  و نوجوانان به رواز بچه های شتريامواج ب
. دان واداشت ين ميای د و او را به ترک نهائيان آن بود که حوصله امام زمان را بسررسانيمنظم شمار قربان

که منافع و ی طيادند تا در شريکوشی و اروپائی ماهها و سالها سازمان ملل متحد و زمامداران مختلف اسالم
ن کوشش با يهربار ای  ول، ن کشور را به قبول متارکه جنگ وادارنديکرد اين ميران را تأميای اسيت سيثيح

ش از اعتراف به يکماه پيی حت.  روبرو شد –رغم نظر مسئوالن ارتش ي و غالبا عل–ی نيشخص خمی پاسخ منف
صلح ی م؟ با کيصلح بکنی چه جور. م يصلح بکنند  يگويبه ما م:"لجوجانه گفتی زه جوئيبا ستی شکست و

زو با يم سر مينيم بنشيمسلمانم يکنيما که ادعام...... غمبر اسالم با ابوجهل صلح بکند؟يشود پيم ؟ مگر ميبکن
 جواب مالئکه اله ، ميد بدهيچ که باياء هي جواب انب، ميد بدهيچ که بايم؟ حاال جواب خدا هيصدام مصالحه کن

ما ی م ؟ چه صلحيجواب ملت عراق را چه بدهی  ول، ميد بدهيچ که باين هي جواب مستضعف، ميدهد بيچ که بايه
چ مصالحه ينها هيم ؟ ما با ايز و با آنها صحبت کنيک ميم سر ينيم حاال بنشيد داده اينقدر شهيم ؟ ايم که بکنيدار
ن يچوقت اي ما ه، نجايند ايايد نيگوئکنند بيصلح رفت و آمد می که برای ن آدمهائيبه ا. م يم که بکنينداری ا

که ی ائين دنيا. م کرد ين هم جنگ خواهيم و مثل حسين وارد جنگ شديما مثل حس. م کرديجنگ را رها نخواه
 ”.نکه اسالم را نشناختندينها مثل ايد ايد با هم مصالحه کنيائيزند که بياد ميفری ه
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ت يامنی  شورا598 هم قطعنامه ، زيحقارت آمی طين درشران فرمانده رجز خواي هم، کماه بعد از آنيو تنها 

رها را گردن خدا ين بار همه تقصي منتها ا، رای صدام عفلقی نهائی روزيرفت و هم پيسازمان ملل متحد را پذ
 : گذاشت

 
نه يت ملل متحد درزميامنی کنم با قبول قطعنامه شورايمی که از ذکر آن خود داری بواسطه حوادث و عوامل"
من از ی ن مسئله برايقبول ا. دانم يآنرا به مصلحت انقالب و نظام می ش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونآت

ی م و برايخدای به رضای ز راضيم و من نيگردن نهی ت حقتعاليد به رضايهمه ما بای زهر کشنده تر است، ول
خدا از هر آنچه گفته بودم ی ت و رضاد رحمي اما امروز به ام، ن نفس بجنگمين قطره خون و آخريت او ايرضا

ی ناآکاهی ااز رويآگاهانه ی نده ممکن است افراديدانم که درآيم. داشتم با خدا معامله کردم ی گذشتم و اگر آبروئ
نها ينا ايقيی ثارها چه شد ؟ وليند که پس ثمره آنهمه خونها و شهادت ها واين مسئله مطرح نمايان مردم ايدرم

 . خبرنديز فلسفه شهادت بب و اياز عوالم غ
باغ ی جهانخوار گلهای کايو امری استکبار جهانی  ول، ميکه ما سر سازش با کفر را نداری دانيتو م! خداوند 

ه اله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء يفرج حضرت بقی نيرين روزها را به شيای خودت تلخ.  پرپر کردند رسالت ترا
 !"جبران فرما

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

ی آخوندهای سنتی از دشمنی  بازتاب، جهان امروزی ر مذهبيبا هرگونه دانش غی نيروح اله خمی زيغری دشمن
له ها، ي گال، های  راز، نا هايدانش، با ابن سی قعبا همه مردان وای و مکانی همه مذاهب درهر مقطع زمان

 : ن پرده برداشتيت چنين واقعيخود فقه اعظم ازا. ن ها است ينشتاي ا، ن هايدارو
 
م و رو به تمدن بزرگ يران متمدن و آباد داشته باشيم ايخواهين باشد که ميرا که شعارش ای ما دانشگاه"

د يما اسات. م يما با دانشگاه از اساس مخالف. کند يا وابسته به خارج من جور دانشگاه ماريا. م يخواهيم نميبرو
 ".زاده هم نباشندی  آتاتورک نباشند، تق، م که رو به غرب و شرق نداشته باشنديخواهيرا می دانشگاه

  
و ن دانشگاه ها يما ازای هاي همه گرفتار“: ح کرد کهيتصری  و، هيت فقيوالی جمهوری ن ماههايدرهمان نخست
م ودانشگاه يم وحقوقدانيکند روشنفکر ياست که ادعا می ن طبقه ايم ازايکشيهرچه م. ده ها استيدانشگاه د

 . م يده ايد
 

ران يرانه آخوندها فرار مغزها ازاياست سختگيبدو گفته شد که براثر سی وقت. ”نها استيم ازايکشيهر چه ما م
 : شدت گرفته است، جواب داد

 
نهاکه يا. ده فرارکننديپوسی ن مغزهايکنند، چه بهتر که ايبه جهنم که فرار م. کنند ي مند مغزها فراريگويم"

. م يخواهيآورند نمی نها از غرب ميرا که ای ما علم و دانش. د فرار کننديزنند بگذاريهمه اش دم ازعلم و تمدن م
 ده ها هزار ، ن باز بودن راهيو ا، " راه باز است، ديست فرار کنيتان نينجا جايد که درايکنياگر شما هم فکر م

ی هايا از دارائيی ملی ال از دارائيونها ريليو تخصص هرکدام از آنان مآموزش ی را که برای نفر از آنهائ
گر داد يدی گر و ملتهائيدی ل کشور هائيگان تحويرون از مرزها فرستاد وبه رايخرج شده بود به بی خصوص
 ،  صادق قطب زاده، هيت فقيوالی ن جمهورير خارجه هميوز. ل بودندش از عمامه ارزش قائيمغز بی که برا

 نفر 17 ,000ش از ياالت متحده و کانادا مشغول کار شدند بيرا که پس از انقالب درای رانيشماره پزشکان ا
 کدانان،يزي ف،  مهندسان، ر از پزشکانيبغی فراری ن مغزهايست که اين تذکر نيبدی ازيو مسلما ن. اعالم کرد

و ی  کارشناسان کشاورز،  اقتصاد دانان، حقوقدانان، دانان، معماران، استادان دانشگاههاياضيدانان، ری ميش
شدند که اکنون همه آنها درده ها يز شامل ميگر را نيار متخصصان دي پژوهشگران و هنرمندان و بس، یصنعت

 .کشور مختلف جهان موفقانه مشغول کارند
 

 ار و ي  استاد و استاد 5, 000ران ي در خود ا، رانيموجب گزارش جامعه معلمان ا ب، ن سالهايو درست درهم
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ی  نفر زندان6 ,000تن از آنها اعدام و 2 ,000قرار گرفتند که ی ر و آموزگار مشمول پاکسازي دب65 ,000
ی د، درمجلس جمهوريرسی است جمهورير آموزش و پرورش که بعدا به ريوزی رجائی محمد عل. شدند
درزمان ی خامنه ای د عليس.  معلم از کار برکنار شده اند 20 ,000اعالم کرد که دردوران خدمت او ی ماسال
ی و محمد بهشت”خودش بجوشدی د ازدرون اسالميبای رانيب اي طب”خود اظهار نظر کرد کهی است جمهورير

کاظم . آنها استی  فنوی احراز مشاغل مهمتر از تخصص و علمی افراد برای اعالم کرد که معتقدات مکتب
 و ، ت متخصصيفه اله دانست و نه تربيرا پرورش خلی فه نظام آموزشير آموزش و پرورش وظيوزی اکرم

ا يتفاله دارد ی بهشتی  و خوراکها، ا مادهيطان نراست ي ش”شد کهی ن طراحيدانشگاها برای سئواالت امتحان
ا اصحاب کربال ؟ و شکل يحاب کهف خواهند بود درهنگام ظهور او به عدد اصی ندارد، و اصحاب حضرت مهد

امام جعفر صادق ی دانشکده فنی و مواد مسابقه ورود”باست؟يا زين زشت است يل ازنظر محتضريعزرائ
 . اعالم شدی خ اسالم و قرائت قرآن و صرف و نحو زبان عربيات و تاريشرع

 
*    *    * 

قرار ی ابيبارها مورد ارزی ن الملليازنظر بی اشناخته است، ولان نيرانيبا برهمه ايران تقريکه درخود ای تيواقع
ار جان و يمطلقه داشت و عمال صاحب اختی ران حکومتيک ده سال برايکه نزدی ن است که مرديگرفته است، ا

ی شرفته ايسم را در صورت پياز نوع سادی روانی ماريک بيهمه آثار ی دگاه روانپزشکيمال همه افراد بود، ازد
ن بابت بود که درهمان يد ازهميو عطش خون و کشتار درخود جمع داشت، و شای و انتقامجوئی نه توزياز ک

را به ی و اسداله الجوردی خ صادق خلخاليچون شی گريسابقه دار دی ماران روانيخود بی آغاز زمامدار
ه نوشته يل و تجزيلروانپزشکان متعددها بعدها درتح. بود ی زيش از همه مستلزم خونريگماشت که بی مناصب

ن گزارش يقرار دادند که چندی به خون و مرگ مورد بررسی ش ناخودآگاه ويرا از گرای ارياو شواهد بسی ها
 . ها منتشر شده استين بررسيج ايدرباره نتا

 
ن يافت که محمد حسنيتوان يمی فيرادرتوصی نيروح اله خمی نانه از مشخصات روانيواقع بی ابين ارزينخست

با هفته نامه ی درمصاحبه ای دار خود با وي پس از د، یاستمدار سرشناس مصريزنامه نگار و سکل رويه
 :کردی مز از ويتای سندی سيانگل

 
ستم برخورد کرده است، و آنچه از يش که با سرعت گلوله به قرن بياست از چهار ده قرن پی ده ايپدی نيخم"

. ديرا در هم خواهد کوبی زهائير خود چه چين گلوله درمسيان است که يقا ايشود دقياد ميآن با عنوان بحران 
ان يمی  گفتگوئ، ستيکلمه نی بمفهوم واقعی ا گفتگوئيگذرد بحث يلکرده ميان تحصيرانيو ای نيان خميآنچه م

 . ”خ و تعصب استيتار
 

کردند ی ز وای متعدد روانشناسی هايبراساس بررسی و اروپائی کائين روانپزشک آمريکه چندی گريل ديدرتحل
بنوبه خود ی ني خم، دي بچاپ رسUs News and World Reportsيکائيه آمريازآن درنشری شو گزار

 : ف شده بودين توصيچن
 

گر عواطف يهمه دی ن حس در او جايکه ای درحدی نه توزيزازحس کي لجوج، بدگمان، لبر، کدندهي ، انتقامجو
  ”.را گرفته استی بشر

 
ازفرائض ی کيآنرا به حد ی بود که وی زي عطش خون و خونر، مار گونهيبی ه توزنين کين بازتاب ايمهمتر

امبران همه مذاهب و يکه درجه اصالت پی ن قرآن و اسالم دانست، درحديباال برد و رکن رکی مذهبی اديبن
ی ل عامهائ و قت، ده انديکه بری  و دستهائ، ده انديدانست که کشی ر هائيع را فرع شماره شمشيامامان جهان تش

دار يامبر اسالم درديشگفت آور او بمناسبت سالروز تولد پی درسخنران. که کشته اند ی  و آدمهائ، که کرده اند
 : افتيتوان يمنعکس می ن طرز فکر او را بخوبي ا، یاسالمی رتبه جمهوريبا مقامات عال

 
د و خوارج را ازاول تا به آخر يشرش را کيه السالم شمشين علير المو منياست که امی روزی وم اله واقعي“

 ، کنديرا وارد می زلزله اک يی است که خداوند تبارک و تعالی ام اله روزهائيا. درو کرد و تمامشان را کشت
ن يرالمومنيام. د يزند که آدم بشوين مردم شالق مي به ا، کنديرا وارد می ک طوفاني ، کنديرا وارد می ليک سي
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ن يشتر ايما هم بی درحبس ها. کدفعه بکشديد تا هفتصد نفر رايکشير نمياگربنابود مسامحه بکند شمش
شوند يآدم نم. رون بروند آدم منکشنديشان که بيکيم هر ياگر ما آنها را نکش. که هستند مفسدندی اشخاص

د ينخوايات رحمت را درقرآن ميآی د ؟ چرا هيرويان علما، چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه ميشما آقا”.”نهايا
د که يد، چرا سما فقط همان طرفش را گرفته ايد، حبس کنيد، بزنيد بکشيگويد ؟ قرآن ميخوانيات قتال را نميو آ

. مکان جنگ ی عنيمکان حرب، ی عنيمحراب "....    ".کند؟ رحمت مخالفت با خدا استيصحبت از رحمت م
ر دارد تا يغمبر شمشي پ”.”شديدا ميابها پاسالم از محری شتر جنگهاي چنانکه ب، دا شوديد جنگ پيازمحرابه با
آدم . دنديکشير ميشمش. بودند ی جنگی همگ. بودند ی جندی  همگ، هم السالمي عل، ائمه ما هم. آدم بکشد

  . ”کشتنديم
 
د، حد يبريه دست مياله علی م که دست ببرد، حد بزند، رجم کند، همانطور که رسول اهللا صليخواهيفه ميما خل“
اگر رسول اله . بودند قتلعام کردی ناراضی ضه راچون جماعتيقری هود بنيکرد، وهمانطورکه يزد، رجم ميم

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

 
با چند سال . ده استيل قصاص خوابن قتير ايات توده زيرا حي ز، ن کرديد به قصاص تأميبشر را بای زندگ“

 ". دين عواطف کودکانه را کنار بگذاريا. شوديزندان کردن درست نم
 

ی د ابوالحسن بنيانت به اميدرکتاب خ. ناشناخته نبود ی تياو واقعکان خود ينزدی برای نيخمی زيعطش خونر
 :توان خوانديرا می ن باره خاطره جالبيصدر درا

 
من نقل ی برای ازقول فرزندش آقا مصطفی نيکان خمياز نزدی کي ، رانيگشت ما به اش از بازيدوهفته پی کي“

شناسم يکه من می ن پدريرا اي ز، ميشاه زمامدار نشوی کنم ما بجايشه دعا مي من هم: کرد که او گفته بود
عدامها و که با ای ل خوني باهمه س، پس از احراز قدرتی نيخود خم. ”شتر از شاه آدم خواهد کشتيار بيبس

ی ن کشتارها را کافيندگان مجلس خبرگان درقم ايبراه اندخت، درمجلس معارفه با نمای دسته جمعی کشتارها
 : ندانست و با تأسف گفت

 
ن فاسد ها را درمراکزعام يشود چند هزار ازايا وارد ميکه دردنی ر انقالباتيم که ازاول مثل سايما اشتباه کرد"

 ".ه تمام شود و اشکال برطرف شودي قضم تايم و آتش نزديديسر نبر
 
ی شد، بلکه هر جايه محدود نميت فقياست به اتباع او در قلمرو خود والين واز سياز دی نين برداشت خميا
 ، اسرعرفاتي. گرفت يامکان وجود داشته باشد دربر متوانست درآن يه ميفقی  را هم که ول”اسالمی ايدن”گريد

 :ن باره گفتيهان چاپ لندن درايبا کی  بعدا در مصاحبه ا، حکومت اوی هان روزيک نخستيار نزديدوست بس
 
ز درکنار ينی ني نام خم، ان درجنوب لبنانيعيها بدست شی نين کشتار فلسطيخونی ست که پس از ماجرايشک ن“

ی دعمی نيت اهللا خمين است که درهمان حال که آيقت ايحق. ن ثبت خواهد شد يحافظ االسد بعنوان قصاب فلسط
ی فايم تهران و دمشق اين دو رژيفلسطی ق کربال دارد، درکرباليت المقدس را از طرير بياست که قصد تسخ

ل شارون و آدمکشان فاالنژ او درصبرا يروز اريد. ن بعهده گرفته اند يه ملت فلسطياد را عليد و ابن زيزينقش 
کاش يا. کنند ين کار را ميهستند که ای ني و خمها پرداختند و امروز حافظ االسدی نيال به قتل عام فلسطيو شت

ان عالقه ينيکرد واقعا به مصالح اسالم و مصالح فلسطياول ادعا می همانطور که درروزهای نيخمی ن آقايا
 . ”داشت

 
توسط سربازان حافظ االسد و ”تريتل زع”دری ني درکشتار پناهنده گان فلسط”ي اسالم”رانين نحوه عمل که ايا

ن يرا اينبود، زی ه مورد استثنائيت فقيوالی است خارجيه دست اتحاد دهد، درسيل با سورير جمايشبی فاالنژها
ران دفاع يآخوندان ای اسي، فقط ازمنافع س دفاع نکرد” امت مسلمان”چوقت واقعا ازمنافعيهی است خارجيس

که يوقت.  را گرفتجانب منافع خودشی احساس گناهی کرد بيق نمين منافع با هم تطبيکرد، و هرجا که ا
بانک اعتراض ی اسالمی  جمهور، بجرم ترور انورسادات به زندان افتادی بنام خالد استانبولی مسلمان متعصب
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تمبر ی ت ازخالد استانبولي و به نشان حما، قرار گرفته اندی ن درمصر مورد سرکوبيبرداشت که اخوان المسلم
ن جماعت اخوان ي هم، هيکتاتور سوري د، که حافظ االسدی هنگامی  ل و، دربزرگداشت او منتشر کردی واژه ا
 به محاصره گرفت و بمدت دوهفته باران گلوله و خمپاره و بمب 1982ه ين را درشهر حما در فوريالمسلم
 ، دي نفر از آنها را به قتل رسان25 ,000قرن ی ن کشتارهاين ترياز خونی کيد ودرين و هوا بر آنها بارياززم

ی اد بوديتمبر. نشان دادندی او واکنشی رتبه جمهوريه زبان به اعتراض گشود و نه مقامات عاليقفی نه خود ول
 . ن چاپ نشدين اخوان المسلميز به افتخار اين

 
ه قره يجان مسلمان برسرناحيوآذربای حيرارمنستان مسياخی ه، دراختالف سالهايت فقياستمداران والين سيهم

 ، ه ارتدکسيه روسيمبارزه استقالل طلبانه مسلمانان چچن علی  ودرماجرا، باغ جانب ارمنستان را گرفتند
ده انگاشتند، همچنانکه درلبنان بخاطر حزب يه موضوع چچن را اصوال ناديدوستانه با روسبخاطر حفظ روابط 

. کردندی بانيپشتی ر حزب الهيان غيعيه شيعلی مرکزی حياست دولت مسي از س، اله دست پرورده خود
به کشتن دادند ی سعودی انتظامی روهايبا نی عمدی ريرا در درگی رانيصد زائر اي س1366م حج سال درمراس

 ”وی ازدردوست” امام راحل”حيت صريرغم وصيعل ، یدولت سعودن يچند سال بعد خودشان با ای ول
را با منافع ي ز، نبودی راديای که اتخاذ شد جای استهائين موارد بر سياز ای اريالبته دربس. درآمدند”يبرادر
بود که بنام دفاع ازحقوق مسلمانان اشک تمساح ی آنهائی اکارينبود ری رفتنيآنچه پذی کرد، وليق ميتطبی مل
 .زدنديرختند و خود از پشت بدانان خنجر ميم
 

 ”يالهی جمهور"ن مدت از جانب کارگردانانيرا که درهمه ای  هر صدائ، رانيران و چه درخارج ايچه درداخل ا
ی فضا. وحش ی د آوايکه بگوش رسی بود، و هر آوائی نه توزيتعصب و کی ه برخاست صدايت فقيوال

خود ی و روانی فکری از فضای شتر بصورت باز تابي روز بروز ب، آنی اسيسی  مانند فضا، رانيای اجتماع
جهان متمدن ی رهاتختها و شهيکه در پای هزاران فواره ای بجا. مرگ و خون درآمد ی فضای عني ، ه اعظميفق

ی خسروانی سرودهای تخت تهران بافواره خون بهشت زهراآراسته شد، وبجايپراکنند، پايطراوت و آرامش م
ن و ياد مرگ برايکه از بام تا شام فری و گوش خراش پاسداراني غر، راز و طوسيسخنوران شی کهن ونغمه ها
مار آنکه شی ن اکن شد، و بجايخواستند طنيختن ميز اجازه خون ريعزی نيداشتند و از خميمرگ برآن برم

ی ان جنگ و درازيان و اعدام شدگان و قربانيابد شمار زندانها و زندانيش يشگاهها افزايدانش اندوزان و آزما
ام يکه درست درهمان ای ني فهرست القاب و عناو، نهايو بموازات همه ا.... افت،يش ينان و آب افزای صف ها

 : شديبه بت بزرگ جماران و بهشت زهرا داده می ماز جانب بت سازان اسال
 
سه يقابل مقای امبران الهياو جز با پی است که مالک رهبری امامی ما سرافراز به رهبری جامعه اسالم"
امبران است، يرسالت پی ز امام فراسوينبوغ آمی جهش ها”؛)د قربان يدرخطبه نماز عی خامنه ای عل( ”ستين

بازرگان درکتاب انقالب دردو ی مهد ( ”آن بوده اندی اء مجرياست و آنطور که انبآنطور که درقرآن آمده 
 ”استی نيامبر خدا بود، حاال امام خمين رهبر پيای نيقبل از خم. تواند باشديشتر نميکنفر بي رهبر ما ”؛)حرکت

است که درقرآن ی  اتونه مبارکهيهمان زی ني امام خم”؛)النهار ی درمصاحبه با روزنامه لبنانی ن موسويحس( 
آمده . استی ت الهيآی مصباح وجودش تجل. دا استيبلند او پی شانينوراله درزجاجه پ. اد شده استياز آن 

ران ي ا، یکه ذوالفقار دردست داری فرزند علی ا. بخشدی را در سرتاسر کره ارض تجلی ت الهياست تا مش
داود ی ا! ن ي برمسند حکومت بنش، مان زمانيسلی ا! حکومتت بادی تو ننگ است، کره ارض ارزانی برا

امام ما سرور  ”؛)ی اسالمی نده اول تهران در مجلس شوراي نما، ین حجازيفخرالد (” قضاوت کن، عصر
 عبادت ، مياستقامت را از ابراه. ن انسان پس از امام زمان استيواال تر  . تلومعصوم استی تال. سروران است

امت دم روح يام قياست که تا قی آن کس انسان کامل. را ازامام صادق فرا گرفته است دانش ، نين العابديرا از ز
 پس از گذشتن ”؛)ماهنامه پاسداران اسالم ( ”!هات من الذله يگرهيکند که دياد رسا اعالم ميش با فريااله

زد يخيبپا می نيه خمن است کياز بوده است، و چنيگر نيدی امبر گونه ايا را پيچهارده قرن پرتالطم براسالم، دن
 و صبر ، یحائيکند، با دم مسيرا تکرار می ش باز آورد، و انقالب محمديگر انسان را به خود خدائيتا بار د

 ”؛)هان تهرانيسرمقاله ک"( ده استين برگزيت برهمه زميوالی را که خدا اورا براي ز، یموسی و عصای وبيا
ی نيت امام خميبه صالحی تيارتش اسالم را شخصی رهبرتا کنون سابقه نداشته است که ی ازعصر حضرت عل
م يآنرا ابرهی ران درست کرده که امروزرهبريدرا ی  خداگلستان”؛)ی رفسنجانی هاشم"(عهده دار شده باشد
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( ”ديباشی ن اماميسته درک عظمت چنيد که شايکنی  کار، ملتی شما ا. ل اله عصر ما دردست دارديخل
 .)درخطبه نماز جمعه ی نيمشک

 
راث يرا مينداد، زی روی ن دروغ کاهشين ماشي درچرخش ا، ن رهبريپس از مرگ ای م که حتيفراموش مکن

ی سح فاريک جمله صحينوشته و نه ی ح فارسيک جمله صحيکه در تمام عمر خود نه ی به نام مردی بران و
آنها ازی اريبسی معنی ه بود حتمنتشرکردند که احتماال اگرخوداوزندی وان اشعارعارفانه ايبرزبان آورده بود د

 .ديفهميرا نم
 

*    *    * 
 
وز بروز ران ريرا صغيده است، زيان رسيبپای گريمانند هربت ساز دی نيخمی برای نهمه دوران بت سازيبا ا
مغز خودشان فکر دهند که با يمی خود را به کسانی شدگان جای شوند و مغزشوئيمبا شعوری شتر انسانهائيب
 .کننديم
 
د که چون ي هنگام آن خواهد رس، کننديه فکر ميت فقيوالی ت اله ها و حجه االسالم هايزود تر از آنچه آی ليخ

را که از جانب بت ی ه اعظميدا نوشته سنگ گور فقينا پی دستی مشبيدوموپاسان، نی درداستان معروف گ
ن آرامگاه حجره ي آ: سديآن بنوی قدس و الهوت لقب گرفته بود پاک کند و درجای معصوم و تجلی سازان تلوتال

زود باور را به فالکت ی گرفت و ملتی ن را درراه کسب قدرت به بهره کشياست که خدا و دی طلبی ن فزونينش
ان ي واسالم را تنها درچهره مرگ و خون به جهان، د و صدها هزار نوجوانش را بکام مرگ فرستاديمطلق کشان

ه گرفته بود و يخود او مای نيکه از کوتاه بی رانه ايحقی بال سرشکستگز بدنين همه نيان ايعرضه کرد ودرپا
ی کيخ، هم يمحاکمه نشد، دردادگاه تاری د، واگردردادگاه مليمردم او، جام زهررا برسرکشی نه از کوتاه

 .خ اسالم شناخته شديرانگران تارين ويازبرتری کيران و هم يخ ايرانگران تارين ويازبرتر
 
خود انتظارداشته ی برای نده ايتواند آيه نميت فقيوالی ها ودروغ ها وجمهوريارها و ستمگررغم همه کشتيعل

قرن ی ائيامروز دنی ايکه دنياست، درصورتی ک ساختار قرون وسطائيل روشن که ساختار آن ين دليبد باشد،
و قرون ی طائن دوجهان قرون وسيان اي وم، خواهد شدی يکميست و يقرن بی ائيدنی است که بزودی ستميب
که آخوند ی وقت. ن وجود دارد ينشتيوای ان مال باقر مجلسيوجود دارد که می اديبنی همان اختالفی کميست و يب

ل کند، درست يتحمی ک جامعه امروزيخودش را به ی مقررات قرون وسطائی ن الهي قوانی بخواهد بنام اجرا
ا بخواهد ينگ مسلسل وموشک هزاره سوم برود، به جی ر و سپر صدراسالمين است که بخواهد با شمشيمثل ا

 .  سرطان خود را درمان کند، با گذاشتن پنبه آلوده به روغن بنفشه برمقعد
 
بهمان ی ر درجهان متمدن امروزيه و تعزيدن و سنگسار و قصاص و ديچون دست بری مقرراتی ه اجرايداع

 و ، یقيو حرمت موسی ن و تعدد زوجات و بردگچون حجاب زنای بکارانه است که ضوابطيا فريانه ياندازه ناش
ض  يط و حين مربوط به بول وغايچون سم و نشخوار و فلس درحالل و حرام غذاها و قوانی گريضوابط د

د همراه تحوالت يباي الزاما م، ینيو چه زمی چه آسمانن يرا که قواني ز، ر و کر و خمس و زکوهيجماع و تطه
ن ين قوانيبا همه ايم که تقريفراموش مکن. افته اند يت تحول يحيه درجهان مسابند، چنانکيتحول ی جوامع بشر

ن يدرغالب ای ن اسالمي که قوان-ز وجود دارندي نBibleو نشخوار درکتاب مقدس ی سنگسار و قصاص و بردگ
هن کی ن بابلياز قوانی ز فقط رونوشتينی ن توراتين قوانيو تازه خود ا( از آنهاست ی موارد فقط رونوشت

شود، وباآنکه يت، باهمه آنکه کتاب مقدس مرتباخوانده ميحيجهان مسی چ جاين وصف درهيبا ا). هستند
به ی  نه کس، رديگيانجام می ن توراتي نه مجازاتها براساس قوان، رونديسا ميون ها نفر به کليليکشنبه ميهر

 ، زينی هوديدرجامعه ی حت. ندزيمی توراتی های  نه دست به قربانرود،يمی وبرده فروشی سراغ برده خر
ی ن ابداالبادين قوانيآنها قسمت اعظم از ای ده خداوند جزخاخام ها و دست پروردگان تلموديدرجمع قوم برگز

 .شونديت نميرعا
 

ن يسا ها ايکرد درکليرا اعالم می الغاء بردگنکلن يکه آبراهام لی  درهمان هنگام، یحيار مسيبسی کايدرامر
د که از  ي شما بردگان از اربابان خود بهمانسان اطاعت کن”شد کهيکشنبه قرائت ميروز ی رهال بر منبيسخن انج
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ت يکامل حقوق مردان و زنان برسمی حقوق بشر که درآن تساوی ، و منشور جهان”ديکنيح اطاعت ميمسی سيع
حح يرد مس سر م”ل آنانين شده است که بموجب انجيتدوی حيمسی  توسط همان کشورها، شناخته شده است

 ". د اطاعت کامل از مردان کنندي و الجرم زنان با، است و سر زن شوهرش
 

ش درکشور خودشان به ي که هزارو پانصد سال پ–ران را ينکه زنان ايای ه برايت فقيم واليرژی تالشها
تادان  وامروز درخارج از کشور اس، ینظامی ش به فرماندهيده بودند و دوهزار و پانصد سال پيرسی پادشاه

تکت يبزرگ جهان و آرشی ونهايزي خبرنگاران تلوی هسته ای سرشناس دانشگاهها و کارشناسان پژوهشها
خود بدرون چادر بفرستد و ی  در زندان اسالم–سنده و روزنامه نگار و هنرمندند يوحقوقدان و بازرگان و نو

 ، گردديت به عقب باز نميمدن در نهارا که چرخ تي ز، است کهی فردائی باز گرداند تالش بی فگيبه دوران ضع
 .آن گذاشته شودی چند چوب الی ولو روز

 
 ، عهيبنام آخوند شی ه، بلکه اساسا طبقه ايت فقيبنام والی ن است که نه تنها مکتبي ا، باز هم برتری تيواقعی ول
ه گذار شد که ياپی طي درشرا، ین قرن هجريعه درنخستيت شيروحان. ندارندی ران امروز علت وجوديگر درايد
جدا ی مذهبی دئولژيک اياز به ياست نژاد پرستانه آن نيه و سيامی با خالفت بنی ا روئيروی ران برايا

ی م سلطنت موروثيشده رژی  که نوح اسالم-رابراساس امامتی دئولژين ايخالفت دمشق داشت، و ای دئولژيازا
 و با افسانه کرد،ی زيری  پ، هيامی الم شده خاندان بن دشمن اع، ی و انتقال آن به خاندان عل-بودی ران ساسانيا

ی کيدئولژيمبارزه ا. ران دانستيای استمرار پادشاهی ن امامت را نوعيزدگرد ايبا دختر ی ن بن عليحسی همسر
افت وبا اعالم يشد که چند قرن ادامه ی استقالل طلبانه ای مبارزه ملی ر بنائيب شکل گرفت سنگ زين ترتيکه بد
 .ان گرفت يپای عقوب صفاريران توسط يل ااستقال

 
. ان يرانيعرب بوجود آمد و نه توسط ای ايبود که درداخل خود دنی ده ايع پديشده اند که تشی که مدعی کسان

درگذشت پس از ی عه عليعه عثمان و شيعه ابوبکر وشيبنام شی شهائيش گرايدايد تا آن حد که به پين نظر شايا
ی خيت تاريواقعی ح باشد، وليشود صحيروان خاص آنها مربوط ميمعدود ازپی  شمارن خلفا توسطيک از ايهر
ی اسيش سيتنها از آنجهت شکل گرفت و با مرور زمان بصورت گرای ع مربوط به علين است که تشيا
ی شهايت خود گرفتند و در همان زمان که گرايرحمايان آنرا زيرانيدرداخل جهان اسالم درآمد که ای رومندين

را بصورت ابزار مبارزه استقالل ی ع علوينان تشيجا مضمحل شدند، ايعه ابوبکر و عثمان تدريشی عنيابه مش
 .ه خالفت عرب در آوردنديطلبانه خود عل

 
باهمه پژوهشگران، يتقری ابيکه اسطوره اوبه ارزی دائيان عصر امامان، درزمان امام دوازدهم ناپيبا پا

بود، ی ران ماقبل اسالمياسالم نجات دهنده موعود ای  برآورده بود و کپسری انس زرتشتيسائو ش ازاسطوره 
را درنبودن امام زنده فقط ي ز، ث سازان و کاسبکاران آغاز شديع حديان گرفت ودوران تشيع مبارز پايعصر تش

ی ه اي برتوانستند وجودينان ميباشند، وبخصوص فقط ای ق الهيان با حقايعيتوانستند رابط شياومث يان احاديراو
ث سازان که درطول شش قرن ين حديای نقش واقع. افت دارند يشد دريامام زنده فرستاده می را که قبال برا

ش يدند، بيث کتاب بحاراالنوار رسانيون احاديليش از دومين به بيث نخستي حد300را از ”معتبر”ثيشمار احاد
اسالم ی ع را به نشان جدائي مکتب تش، ننجهان تسی مذهبی ر مکتبها ين بود که بموازات سايز اياز هرچ

عه آغاز شد، يت شيخ روحانين مرحله تاري سوم، یبا آغازدوران صفو. زنده نگاه دارند ی از اسالم عربی رانيا
 ، صورت گرفتی و نه مذهبی اسيسی آن بود، که صرفا با هدف”شدنی حکومت”ران ويع درايت تشيو آن رسم

ی ن خالفتهايکه جانشی عثمانی امپراتوری ال جوئيمبارزه با استی نان او برايو جانشی ل صفويرا شاه اسماعيز
ر آنچه درجهان ي نظ، ر آنهايناپذی آشتی ا روئيع و تسنن و رويکامل تشی  به دوگانگ، شده بودی و عباسی امو
که بر اشتراک ی اسيسی ن حسابگري وا، اج داشتنديکها و پروتستانها اتفاق افتاده بود احتيان کاتوليت ميحيمس

 آنرا ازنفوذ ، ت دور کردياز مفهوم روحانی عه را بکليت شين آنکه روحانيشده بود درعی زيری منافع متقابل پ
ز همچنان ادامه ينی برخوردار کرد که بعد از سقوط سلسله صفوی گسترده ای مالی و امکان بهره برداری ماد
 .افتي

 
سابقه، بخصوص ي با جهش ب، شد که جهان غربی ن نفوذ مخرب همزمان با دورانيمتأسفانه ا

شرفت يخود را همراه با دوره پی جهانی الجوئي، دوران است)که قبال از آن سخن رفت( اروپا ”عصرفروغ”بدنبال
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ران بطور منظم بخاطر يعه ايت شي وروحان، ش آغاز کرديخوی و فرهنگی و آموزشی و صنعتی ر علميفرگی ها
درقرن سرنوشت ساز . انه بستين جهش مترقيران با ايرا برهرگونه تماس ات خود يت و حاکمين وجوديتأم

مه دوم آن ژاپن يکه درنی  همان قرن-شديمی ه گذاريجهان در آن پای ستمينظم قرن بی رينوزدهم، که شکل گ
ت فاسد طماع و واپسگرا روز بروز يک روحانيران با نفوذ شوم ي ا–کرد ی ه گذارينده شکوهمند خود را پايآ
 بخصوص که ، ديخود رسی خيت تاريکه به آستانه سقوط وجودی  درحد، شتر روبه ضعف و انحطاط رفتيب

افت يانگلستان ی ن راه درقالب دستگاه استعماريز دراينی ک تازه ايعه شريت شي روحان، ن قرنيمه دوم ايدرن
 س و درکتابيران و انگليای اسيخ روابط سيازآنرا در کتاب ارزشمند محمود محمود بنام تاری مفصلی ابيکه ارز

Sir Arthur Hardingتوان يم ) 1928پلمات درشرق، چاپ لندن، يک دي(ران ير انگلستان دراي سف
توانستم يرا داشت که با آن می  دردست من حکم اهرم، ارمن گذاشته شده بوديکه دراختی وجوه”:افتي

ی ن اهرم هر مشکليکنم و با ای دارين خرين النهريبران و در يران را درايعه نجف و کربال و داخل اين شيمجتهد
 ".ان بردارميراازم

 
نمانده بود، ی عه باقيت شيروحانی برای چ علت وجوديگر هيبه بعد دی ان دوران صفويازپان است که يقت ايحق

ی ران صفواز بود، نه مانند دويمبارزه استقالل طلبانه نی ت براين روحانيبه وجود ای نه مانند قرون اول اسالم
مانده ی قدرتی جهان سنی ط حاضر جهان که اساسا نه برايدرشرا. يعه و سنيشی د جدائيتشدی به وجود اوبرا
ی ت قرون وسطائيحفض موجودی  و نقش آخوندان هردومجتمع به تالش برا، عهيقدرت شی است و نه برا

ان يران پايعه درايآخوند شی نائموضع استث.ط وجود نداردين شرايک ازايچيگر هيخودشان محدود شده است، د
ی که برای ن قانون کليدرای نهائی رييشود، تغيران مربوط ميط خاص خود اي که به شرا، زيستم نيقرن ب

 . دهدينمانده است نمی کم باقيست ويقرن بی ايدر دنی اديزی ک ازمذاهب جايچيهی ت سنتيروحانی دستگاهها
 

شه يهمی توان برايرا هم می  عده ا، ب داديفری مدتی وان براتي همه را م، نکلنيبه سخن معرف آبراهم ل
 .توان داديب نميشه فريهمی  اما همه را برا، فتيفر


