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امام،  حكومت اسالمي و تاخت و تاز 
نامحرمان در عرصه فرهنگي 

دکتر سيد حميد روحاني 

آتش افروزان آزمند فرنگستان در پي قرن ها شكس��ت و درماندگي در برابر ملت هاي 
مس��لمان در جنگ هاي صليبي و ناكامي در توطئه سلطه بر كشورهاي اسامي، به اين 
واقعيت پي بردند كه براي استعمار ملت ها، نخست بايد بر ارزش ها و باورهاي آنان تاخت 
و فرهنگ زدايي كرد، تا بتوان سرنوشت آنان را دستخوش اغراض تبهكارانه و تجاوزگرانه 

قرار داد. 
اينجا بود كه فرنگي ه��اي جنگ افروز و فزون خ��واه، در كنار س��اح هاي جنگي قلم 
برگرفتند و با شيوه و ش��گردهاي گوناگون تاش كردند در انديشه مردم تأثير بگذارند 
و باورها و ارزش هاي آنان را دگرگون سازند. س��ازمان فراماسونري نيز در اين مقطع، با 
اين انگيزه پديد آمد كه به شكل ش��بكه اي در عمق فرهنگ ملت ها رخنه كند و مباني 
مدرنيته و ليبرال دموكراس��ي را در ميان ملت هاي مس��لمان رواج دهد و با يك سلسله 
ابزارها و برنامه ها، نوانديش��ان و تحصيل كرده هاي كشورهاي اس��امي را از مردم جدا 
س��ازد و از انديش��ه هاي اس��امي و فرهنگ قرآني دور كند و با عنوان »منورالفكر« به 
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خدمت انديشه هاي ليبرال دموكراسي و از 
خودبيگانگي وادارد. 

عس��كرخان اروم��ي و ابوالحس��ن خان 
ايلچي كه از نخستين ايرانياني بودند كه 
به سازمان فراماسونري سرسپردند، پس 
از بازگشت به ايران در راه فرهنگ زدايي 
و اسام س��تيزي، چند س��خن تازه و به 

اصطاح نو را مطرح كردند:
1. از فرق سر تا انگشت پا بايد فرنگي شد 

تا ايران به رشد و پيشرفت برسد. 
2. دين عامل عقب ماندگي است، بايد از همه شئون سياسي، كشوري و امور اجتماعي 

كنار گذاشته شود. 
3. انديشه هاي ناسيوناليستي و نژادي مي تواند مايه غرور و سربلندي ايران و ايرانيان 

شود و ملت ايران را دوشادوش »ملل راقيه جهان«! پيش ببرد. 
اين گونه تبليغ��ات بي مايه و فريبنده تنها به ايران محدود نبود و در ديگر كش��ورهاي 
اسامي نيز مطرح و دنبال شد و اوج گرفت و راه را براي اختاف ها و كشمكش هاي قومي 
و نژادي همنوا كرد. ملت هاي مسلمان كه تا ديروز به رغم اختاف هاي عقيدتي و مذهبي 
آنگاه كه با خطر يورش درندگان اروپايي و تبهكاران وحشي ديار غرب روبه رو مي شدند 
در صف واحد و با اتحاد اسامي به رويارويي برمي خاستند و از عزت و شرافت و استقال 
سرزمين هاي اسامي دفاع مي كردند، با پذيرش انديشه هاي ناسيوناليستي پان عربيسم، 
پان تركيسم، پان ايرانيس��م و... روياروي يكديگر ايستادند و حتي با تجاوزكاران غربي و 
اش��غالگران فرنگي همكاري و همراهي كردند. بدين گونه غربي ه��ا كه در درازاي چند 
سده نتوانسته بودند بر سرزمين پهناور اسامي چيره شوند در جنگ اول جهاني در آن 
روزهايي كه عرب ها، ترك ها، فارس ها و... هر كدام به نژاد خود مي باليدند و خواب هاي 
امپراتوري مي ديدند، توانستند چون توفاني سهمگين سرزمين هاي اسامي را درنوردند 

و ذلت و زبوني و اسارت را براي ملت هاي مسلمان به ارمغان آورند! 
اشغالگران غربي در پي آن جنگ خانمانسوز نه تنها سرزمين پهناور اسامي را تجزيه 
كردند بلكه مش��تي مهره هاي هرزه و سرس��پرده و ديكتاتور حقير را به عنوان پادشاه، 
ملك، امير و رئيس جمهور بر كشورهاي اسامي گماشتند و به دست آنها خون ملت ها 

سازمان فراماسونري نيز در اين مقطع، با 
اين انگيزه پديد آمد كه به شكل شبكه اي 
در عمق فرهنگ ملت ها رخنه كند و مباني 
مدرنيته و ليبرال دموكراسي را در ميان 
ملت هاي مسلمان رواج دهد و با يك 
سلسله ابزارها و برنامه ها، نوانديشان و 
تحصيل كرده هاي كشورهاي اسالمي را از 
مردم جدا سازد و از انديشه هاي اسالمي و 

فرهنگ قرآني دور كند



17
1

ي 
هنگ

 فر
صه

 عر
 در

ان
حرم

 نام
 تاز

ت و
اخ

 و ت
مي

سا
ت ا

كوم
،  ح

مام
ا

91
ن 

ستا
 تاب

32 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

وم
ه س

دور

را در شيشه كردند. 
در پي چيرگي استكبار بر كشورهاي اسامي و تجزيه آن، هجوم فرهنگي با شيوه هاي 
گوناگون نيز تداوم يافت. روشنفكرمآب ها كه از سوي سازمان فراماسونري شست وشوي 
مغزي داده شده بودند از يك  سو با شعار دموكراسي، ليبراليسم، سوسياليسم، حمايت از 
خلق ها و... به فريب ملت ها مي كوشيدند و از سوي ديگر با پذيرفتن پست و مقام در رژيم 
خون پايه رضاخان قلدر و ستايش از آن رژيم ديكتاتور ضد خلقي سرنيزه او را با نيش قلم 
خويش صيقل مي دادند؛ با يك دست به نگارش تاريخ كشورها و ملت ها همراه با دروغ 
و تحريف مي پرداختند و به تاريخ خيانت مي كردند و با دست ديگر با ترويج ليبراليسم 
و ماركسيسم در ميان ملت ها- به ويژه نسل جوان- به رويارويي با اسام برمي خاستند 
و نيز با طرح تزهاي اس��تعماري جدايي دين از سياست، »اس��ام منهاي روحانيت« و 
پديد آوردن كيش ها، مس��لك ها و فرقه هاي انحرافي در كش��ورهاي اس��امي، توطئه 

اسام ستيزي را پي مي گرفتند. 
رواج دادن فساد و بي بند و باري و گسيل نسل جوان به پوچي، بي هويتي و خودباختگي، 
از ديگر توطئه هاي استعماري در راه فرهنگ زدايي بود. واداشتن ملت ها به كنار گذاشتن 
لباس هاي س��نتي، حجاب اس��امي و مد كردن البس��ه خارجي و واردات��ي، افزون بر 
زمينه سازي براي رونق بازار كاالهاي خارجي در كشورهاي اسامي، در راستاي پيشبرد 

توطئه هاي فرهنگ زدايي و اسام ستيزي صورت گرفت. 

پيروزي انقالب اسالمي و هجوم فرهنگي جدید 
هجوم خانمانسوز ضد فرهنگ اسامي و مردمي در پي پيروزي انقاب اسامي نيز با 
شدت و گستردگي بيشتري تداوم يافت. جهانخواران كه توان رويارويي نظامي با انقاب 
اسامي را نداش��تند در عرصه فرهنگي تاش ها و توطئه هاي خود را فزوني بخشيدند 
و هواداران تزهاي وارداتي را از جمله ليبراليس��ت ها، ماركسيست ها، ناسيوناليست ها، 
سوسياليست ها و پيروان تزهاي امپرياليس��تي جدايي دين از سياست و اسام منهاي 
روحانيت را به صحنه آوردند تا بتوانند راه امام و انقاب اس��امي را به بن بست بكشانند 
و همزمان با هجمه فرهنگي ترورهاي داخلي، جن��گ تحميلي، كودتاي نظامي و ده ها 
نقش��ه و نيرنگ  ديگر را نيز تدارك ديدند. هنوز بيش از چند صباحي از پيروزي انقاب 
اسامي نگذشته بود كه زمزمه هايي در راه به بيراهه كشاندن انقاب اسامي آغاز شد، 
»جمهوري دموكراتيك«! »جمهوري دموكراتيك اس��امي« و... از پيشنهادهايي بود 
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كه از چپ و راس��ت مطرح مي شد و روي آن 
مانور مي دادند. مي گفتند »ايران نمي تواند به 
قرن اول اسام برگردد«!!1 »اقتصاد ايران بايد 
سوسياليستي ش��ود«!2»بدون انحال ارتش 
از انقاب ح��رف نزنيد«!3 و ب��ه راه انداختن 
تظاه��رات در مخالفت با حج��اب و عفاف،4 
بني��اد »حزب جمه��وري خلق مس��لمان«5 
متش��كل از احزاب كومله، تركمن، فداييان 
خلق، منافقي��ن و... در راه رويارويي با انقاب 
اسامي و همزمان با اين نقشه ها و نيرنگ هاي 
اسام س��تيزانه، به راه انداختن جنگ هاي داخلي مانند فاجعه كردس��تان و س��نندج 
در اس��فندماه57 و جنايت هاي خونين گنبد در فروردين58، فاجع��ه خونبار نقده در 
ارديبهش��ت58، به صحنه آوردن به اصطاح »حزب خلق عرب« در ارديبهش��ت58 و 
دامن زدن به ذهنيت هاي منفي و ايجاد جو بدبيني كه به عزيمت آقاي طالقاني از تهران 
كشيده شد6 و س��رانجام به صحنه آوردن تروريست هاي از خدابي خبر و جنايت پيشه و 
ترور اسام شناس راستين آيت اهلل شهيد اس��تاد مطهري)ره( و برخي ديگر از چهره ها 
و شخصيت ها، همه و همه در راستاي رويارويي با آرمان هاي انقاب اسامي و پيشبرد 

توطئه فرهنگ زدايي و اسام ستيزي آغاز و دنبال شد. 
»نهضت آزادي« با در دس��ت داش��تن زمام امور دولت و كش��ور، به خود رخصت داد 
كه انديشه هاي ليبراليستي را در برابر اس��ام ناب محمدي)ص( ترويج كند و سياست 
تشنج زدايي با امريكا و كنار آمدن با آن شيطان بزرگ را به بهاي قرباني كردن آرمان هاي 
انقاب اس��امي پي بگيرد. »جبهه ملي« با اهانت به مقدسات اس��امي و غير انساني 
خواندن »اليحه قصاص« شمشير را از رو بست و سياست اسام ستيزي را آشكارا دنبال 
كرد. جناب بني صدر نيز توطئه ديرينه جهانخواران و دشمنان سوگندخورده اسام ضد 

1. اطاعات، 57/12/6. 
2. همان، 57/12/21. 

3. همان، 57/12/6. 
4. همان، 57/12/17. 

5. همان، 57/12/6. 
6. همان، 58/1/25. نكته در خور توجه اينكه در پي عزيمت آقاي طالقاني از تهران، سازمان منافقين براي اينكه 
بتواند از آب گل آلود ماهي بگيرد اعام كرد: »... نيروي نظامي مجاهدين در اختيار آيت اهلل طالقاني قرار گرفت«!! 

كيهان، 58/1/27.

جهانخواران كه توان رويارويي 
نظامي با انقالب اسالمي را نداشتند 
و  تالش ها  فرهنگي  عرصه  در 
توطئه هاي خود را فزوني بخشيدند 
و هواداران تزهاي وارداتي را از 
جمله ليبراليست ها، ماركسيست ها، 
ناسيوناليست ها، سوسياليست ها و 
پيروان تزهاي امپرياليستي جدايي دين 
از سياست و اسالم منهاي روحانيت را 

به صحنه آوردند
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عالمان ديني و پيشوايان روحاني را با شيوه اي ماهرانه و زيركانه پي گرفت و تاش كرد 
آنچه را كه استعمار انگليس و امريكا در درازاي چند سده نتوانستند جامه عمل بپوشانند، 
او به نام اسام و انقاب اسامي پياده كند و روحانيت متعهد را از صحنه كشور كنار زند. 
سازمان منافقين و ديگر گروهك هاي تروريستي نيز با ترور شخصيتي و فيزيكي بزرگان 
روحاني و شخصيت هاي اسامي، سياست ش��يطاني انگليس و امريكا و ديگر دشمنان 
اسام را در راه كنار زدن روحانيون متعهد و اسام شناسان راستين و راست قامتان نستوه 
از صحنه كشور دنبال كردند و شماري از داناترين، آگاه ترين و متفكرترين فرزندان رشيد 

اسام را به خاك و خون كشيدند. 

روحانيان ناوارسته در خدمت هجوم فرهنگي 
جهانخواران آنگاه كه با اين ترفندها، توطئه ها و جنايت ها نتوانستند به آمال شيطاني 
و استعماري خود برسند و انقاب نوپاي اس��امي را از ميان ببرند توطئه  نويني به كار 
گرفتند و تاش كردند كه به تعبير امام، »سنگ را با سنگ بشكنند« و در راه به شكست 
كشاندن اسام راستين و انقاب اسامي روحانيان غير مهذب را به صحنه آورند؛ اينجا 
بود كه شيخ علي تهراني، آلت دست شيادان قرار گرفت و ضربه هاي سهمگيني به ساحت 
روحانيت وارد كرد. به دنبال او آقاي سيد كاظم ش��ريعتمداري را به صحنه آوردند و به 
دست او آتش فتنه را شعله ور كردند.1 البته آقاي شريعتمداري از زمان هاي دور و حتي 
مي توان گفت از آغاز نهضت امام در كمين نشسته بود و در هر مقطع سرنوشت ساز، چوب 

الي چرخ نهضت اسامي مي گذاشت و به مبارزان اسامي از پشت خنجر مي زد. 
در پي شكست آقاي شريعتمداري در توطئه آسيب رساندن به انقاب اسامي، نوبت 
به آقاي شيخ حسينعلي منتظري رسيد. ليبراليست ها، ناسيوناليست ها، منافقان، باند 
مهدي و هادي هاشمي عناصر و عوامل مرموز سازمان هاي جاسوسي- به ويژه سازمان 
س��يا- با نفوذ و رخنه در بيت آقاي منتظ��ري س��اليان درازي روي او كار كردند و او را 
شست وشوي مغزي دادند و توانستند انديش��ه هاي ارتجاعي و ضد انقابي را از زبان او 
بازگو كنند و آب به آسياب جهانخواران بريزند. با عزل آقاي منتظري از قائم مقامي، اين 
توطئه شوم نيز با شكست روبه رو شد و راه به جايي نبرد؛ اما استعمارگران، عوامل و ايادي 
آنان دست روي دست نگذاشتند و از توطئه ضد انقاب اسامي بازنماندند. وسوسه هاي 
شيطاني و نقش��ه هاي اس��تعماري خود را در فريب ديگر چهره ها و شخصيت هايي كه 
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از روي س��اده لوحي يا ناآگاه��ي از ماهيت 
انقاب اسامي، كاستي ها و نادرستي هايي 
داشتند دنبال كردند؛ حتي عناصر مرموزي 
را ك��ه در جرگ��ه روحانيت بودن��د ليكن 
پيشينه انقابي نداشتند، با نفوذ و رخنه در 
برخي بيوت و رفاقت و مصاحبت با برخي از 
چهره ها و شخصيت ها جايگاهي بخشيدند، 
آنها را مجال دادند تا سري در سرها داشته 
باش��ند و چند صباحي به پس��ت و مقامي دس��ت يابند و تاش كردند كه انديشه هاي 
زهرآگين، استعماري و ضد انقابي خود را از زبان آنان بازگو كنند و با قلم و زبان آنان خط 
و راه امام را به زير سؤال ببرند و آرمان هاي انقاب را در ميان ملت ايران كمرنگ سازند. 
ش��يخ عبداهلل نوري از عناصري بود كه در راه رويارويي با انديشه ها و آرمان هاي امام 
به كار گرفته شد؛ او نه پيشينه مبارزاتي داش��ت، نه امام و خط امام را شناخته بود و نه 
قلباً  به ايشان ايمان و ارادت داش��ت. او در آن  روزهايي كه قدرت طلبان براي دست يابي 
به پس��ت و مقام تاش مي كردند به دفتر امام رهي بيابند و براي جاخوش كردن در آن 
»دفتر« سر و دست مي شكستند، يك باره به صحنه آمد و در جرگه اصحاب دفتر امام قرار 
گرفت و توانست به پست هايي دس��ت يابد، ليكن آنگاه كه امام ديده از جهان فرو بست 
و به ملكوت اعلي پيوس��ت، نامبرده مأموريت خود را در راه پايان بخشيدن به خط و راه 
امام سرسختانه آغاز و دنبال كرد و آنچه را كه فريب خوردگان و مزدوران با مزد و بي مزد 
در فتنه 88 زير شعارهاي »نه غزه نه لبنان«، »جمهوري ايراني« و... مطرح كردند و نيز 
»فرقه مشائيه« و جريان انحرافي پي گرفتند مانند دوستي با »ملت اسراييل«، »اسام 
ايراني« و... آقاي شيخ عبداهلل نوري از پيش در روزنامه خود آن را مطرح و اعام كرد و در 
دفاعيه خود در دادگاه با صراحت آن را مورد تأييد قرار داد. نفي واليت فقيه، پافش��اري 
روي به رسميت ش��ناختن رژيم صهيونيستي، پشتيباني از س��ازش و كرنش نسبت به 
امريكا و انتقاد و اعتراض به قطع ارتباط با آن ش��يطان بزرگ، دفاع از گروهك »نهضت 
آزادي« و ايجاد شبهه و خدش��ه در نامه امام درباره اين گروهك و نامه 68/1/6 به آقاي 
منتظري، به زير سؤال بردن شادروان سيد احمد خميني )رحمت اهلل عليه(، غير عملي 
نماياندن انديشه هاي امام در شرايط امروز و... از كارنامه سياه نامبرده بود كه در روزنامه 

غربي ها كه در درازاي چند سده نتوانسته 
بودند بر سرزمين پهناور اسالمي چيره 
شوند در جنگ اول جهاني در آن 
روزهايي كه عرب ها، ترک ها، فارس ها 
و... هر كدام به نژاد خود مي باليدند 
و خواب هاي امپراتوري مي ديدند، 
سهمگين  توفاني  چون  توانستند 

سرزمين هاي اسالمي را درنوردند 
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و در دفاعيه خود تاش كرد آن را به عنوان يك مانيفست به نمايش بگذارد.1 جهانخواران 
در اين پندار بودند كه به تعبير قرآن كريم با فوت سس��ت و بي مايه شيخ عبداهلل نوري 
مي توانند نور جهانتاب خورشيد امامت و واليت رهبر انقاب اسامي را خاموش سازند 
و تاريكي ظلمت بار ديار غرب را بار ديگر بر ايران چيره س��ازند و توحش و جهالت غرب 
را در اين كشور انقابي گس��ترش دهند. از اين رو، آنگاه كه شيخ عبداهلل به اتهام اهانت 
و نسبت هاي ناروا به حضرت امام و غير عملي دانستن خط و راه و انديشه ايشان و ده ها 
اتهام ديگر به محاكمه كشيده شد و به زندان محكوم گرديد، دستگاه تبليغاتي غربي و 
امپرياليسم خبري يكدست و يك صدا به پشتيباني از او برخاستند و در ستايش از او قلم 

زدند. راديو لندن؛ در گفت وگو با مسعود بهنود: 
...محاكمه عبداهلل نوري و زمينه چيني براي حذف او از صحنه سياسي 
ايران، يكي از بزرگ ترين اش��تباهات محافظه كاران بود كه در نهايت به 
سود هواداران اصاحات در ايران تمام خواهد شد؛ حذف شخصي مانند 

نوري يك لطمه است...2
راديو بي بي سي:

...در اين محاكمه برخاف موارد قبل نوري فرصت پيدا كردند با وجود 
همه تبليغات و فش��ارها بتوانند مانيفس��ت كاملي از آن چيزي كه فكر 
مي كنند به لحاظ سياسي مطرح كنند و آن بخشي از رنسانس اسامي 

را كه فكر مي كنند الزم است... در دادگاه عرضه كنند...3
راديو آزادي به نقل از روزنامه نيويورك تايمز: 

...دادگاه نوري يادآور محاكمه هاي دوران س��از ملت ها، نظير محاكمه 
تامس مور و اعدام فيلس��وف سياستمدار انگليس��ي در زمان پادشاهي 

هنري هشتم است...4
راديو بي بي سي: 

...خبر حبس پنج س��اله براي آقاي نوري، روزنامه ها و سياستمداران 
طرفدار اصاحات را شگفت زده كرده و طرفداران نوري نمي توانند باور 
كنند كه يكي از چهره هاي مهم جمهوري اسامي در 20 ساله گذشته 

1. براي آگاهي از كارنامه سياه او رك: 15خرداد، ش22 و 23. 
2. خبرگزاري جمهوري اسامي، 78/8/21. 

3. همان، 87/8/20. 
4. همان، 87/8/11. 
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حال در زندان اوين تهران به سر ببرد...1
روزنامه امريكايي نيويورك تايمز: 

...عبداهلل نوري در نامه اي كه در بسياري از روزنامه هاي ايران چاپ شد 
از رهبر عالي ايران انتقاد كرد و شعارهاي ضد امريكايي را توهين آميز،  
بي فايده و غير ضروري خوان��د... نوري كه محبوب ترين سياس��تمدار 
اصاح طلب در ايران است در نامه خود كه از زندان براي روزنامه ها ارسال 
شد نوشته است: ما به عنوان يك ملت از شعارهايي مثل مرگ بر امريكا 

چه سودي  برده ايم؟...2
جهانخواران غربي و دستگاه تبليغاتي آنان و مهره هاي غرب زده و خودفروخته ايراني بر 
اين باور بودند كه با به صحنه  آوردن شيخ عبداهلل و دادن يك سلسله عناوين به نامبرده 
مانند »يكي از چهره هاي مهم جمهوري اس��امي«!! و »محبوب ترين سياس��تمداران 
اصاح طلب« و مقايس��ه او با برخي فيلسوفان و سياس��تمداران انگليسي و... مي توانند 
اين زاييده عروس��كي خود را بزرگ جلوه دهند، به خيمه شب بازي وادارند و آنچه را كه 
گروهك هاي ضد انقاب و مهره هاي دس��ت آموز اس��تعمار براي او به عنوان »دفاعيه« 
ديكته كردند، به عنوان »مانيفست« و »رنسانس اس��امي« در ميان ملت ايران اعتبار 
بخشند؛ غافل از اينكه اين نوزاد نارس و ناتوان پيش از آنكه بتواند با »تاتي تاتي« امريكا 

و »اسراييل« راه رفتن بياموزد و راه بيفتد در نطفه خفه شد و از ميان رفت. 
با بي اعتباري شيخ  عبداهلل در ميان ملت ايران، توطئه گران نوميد و سرخورده نشدند 
و براي به صحنه كشاندن ديگر خودپرستان، جاه طلبان و ساده انديشان به تكاپوي خود 
ادامه دادند و در اين توطئه و نقشه اين بار به سراغ شيخ مهدي كروبي رفتند. شيخ مهدي 
كروبي از آن  رو مورد طمع دشمنان قرار گرفت كه افزون بر ساده انديشي از مكتب امام 
بهره اي نداشت، درس ايشان را درك نكرده بود، انديشه هاي ايشان را درنيافته و برنتافته 
بود، خفقان حاكم در ايران به او رخصت نداده ب��ود كه روي درس ها و بحث هاي امام به 
مطالعه و بررسي بنشيند، تا روز پيروزي انقاب اس��امي ديدار و گفت وگوي او با امام 
گذرا و لحظه اي بود. در پي پيروزي انقاب نيز مسئوليت هاي گوناگون به او مجال نداد 
كه روي راه و روش و بينش و منش امام درنگ كند و انديشه هاي ايشان را به درستي و 
به شكل ريشه اي بشناسد. در برابر، نشست و برخاس��ت او با ليبرال ها، ملي-  مذهبي ها 

1. همان، 87/9/7. 
2. همان، 87/9/30. 
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و دگرانديشان مرموزي كه در نهان و درون با 
خط و راه امام و آرمان هاي انقاب همخواني 
و همراهي نداش��تند، س��ابقه دار، گسترده و 
ممتد بود. آنها شبانه روز با او در ارتباط بودند 
و ديدگاه هاي كژانديش��انه خود را پيوس��ته 
به او تلقين مي كردن��د و او را تحت تأثير قرار 
مي دادن��د. آقاي كروبي نس��بت به گروه هاي 
ليبرال من��ش، دگراندي��ش و بيگان��ه از خط 

امام سمپاتي داشت؛ به گونه اي كه براي گذاشتن نام هاي چند نفر از اين دست عناصر 
مرموز مانند بهزاد نبوي در ليس��ت كانديداهاي انتخاباتي با آقاي ناطق نوري اختاف 
نظر پيدا كرد و جدا شد. او در اين سال هاي واپسين تا آن پايه به انديشه ها و ديدگاه هاي 
گروهك هاي سياس��ي و دگرانديش��ان باورمند بود كه تاش مي كرد گفتار و نوش��تار 
امام را به گونه اي با نظريه هاي آنان مطابقت دهد و اگر س��خني از امام با انديش��ه هاي 
ليبرال دموكرات ها همخواني نداش��ت، تاش مي كرد آن س��خن و نظر ام��ام را به يك 
مقطع ويژه و محدود بنماياند و تعميم آن را به همه دوره ها و زما ن ها رد كند. او پيوسته 
تكرار مي كرد كه ما اكنون يك دولت هستيم و نبايد برخاف مقررات بين المللي كاري 
صورت دهيم و آنگاه كه از او پرسش مي شد چگونه امريكا و ديگر ابرقدرت ها هرگاه كه 
سياست شان اقتضا كند مقررات بين المللي را زير پا مي گذارند )به مانند اشغال  عراق(، 
پاسخ او اين بود كه ايران در دنيا منزوي مي شود!! ليبرال ها او را از انزواي جهاني به شدت 

ترسانده بودند! 
اين گرايش ناآگاهانه آقاي كروبي به گروهك هاي دگرانديش و باورمندي به انديشه ها 
و ديدگاه هاي ض��د انقابي آن��ان، او را گام ب��ه گام از راه و خط امام بيش��تر دور كرد و 
به رويارويي با نظام جمهوري اس��امي و ف��رو غلتيدن در فتنه امريكايي- انگليس��ي- 

صهيونيستي 88 كشانيد و از صف ملت قهرمان پرور ايران دور كرد. 
امريكا روي فتنه 88 س��رمايه گذاري گس��ترده اي كرده و افزون بر همدستي با ديگر 
ابرقدرت ها در اين توطئ��ه گروهك هاي ضد انقاب مانند منافقين، س��لطنت طلب ها، 
ماركسيست ها، تجزيه طلب ها و جاسوس هاي مارك دار امريكا و انگليس )حزب بهائيت( 

را نيز به كار گرفته و اتحاد نامقدسي پديد آوردند. 

»نهضت آزادي« با در دست داشتن 
زمام امور دولت و كشور، به خود 
رخصت داد كه انديشه هاي ليبراليستي 
را در برابر اسالم ناب محمدي)ص( 
ترويج كند و سياست تشنج زدايي 
با امريكا و كنار آمدن با آن شيطان 
بزرگ را به بهاي قرباني كردن 

آرمان هاي انقالب اسالمي پي بگيرد
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جریان هاي انحرافي در خدمت هجوم فرهنگي 
شكست اين توطئه س��نگين و فتنه دامنه دار و ننگين، آخرين ميخي بود كه بر تابوت 
جنگ نرم جهانخواران، ضد  ايران زده شد و آنان را سرخورده و نوميد كرد. فتنه آفرينان به 
 طور عيني دريافتند كه انقاب اسامي ريشه دارتر و نيرومندتر از آن است كه با اين گونه 
نقش��ه ها و نيرنگ ها، ترفندها و توطئه ها تكاني بخورد و آسيبي ببيند. به صحنه آوردن 
فريب خوردگاني مانند كروبي و موسوي و سرسپرده هايي مانند شيخ عبداهلل نوري نيز 
نتواند بر دامن كبريايش گردي بنشاند. انقاب با گوشت و پوست ملت ايران عجين شده 
و »با شير اندرون ش��ده با جان بدر ش��ود« ليكن زورمداران و فزون خواهان بين المللي 
از آنجا كه نابودي خود را در تداوم انقاب اس��امي مي بينن��د و در مرز مرگ و زندگي 
قرار دارند مانند غريقي كه براي رهيدن از كام توفان به هر خار و خس��ي چنگ مي زند، 
ناگزيرند كه هر روز توطئه تازه اي تدارك ببينند تا شايد راهي براي نجات خود بيابند. از 
اين رو نوميدانه هر روز نقشه ها و نيرنگ هاي شكست خورده را بار ديگر به كار مي گيرند 
و تكرار مي كنن��د و مهره هايي را از درون نظام جمهوري اس��امي به كار مي گيرند و به 
صحنه مي آورند و از زبان آنان انديشه هاي ش��يطاني و اغراض استعماري خود را بازگو 
مي كنند تا شايد مايه فريب برخي از مردم ش��ود و شماري را از راه و خط امام دور كنند 

و به بيراهه بكشانند. 
دم زدن از »دوستي با ملت اسراييل« از سوي مرش��د و مشاور رئيس جمهور، در واقع 
دنباله ش��عارهاي ننگ باري بود كه در جريان فتنه 88 در راس��تاي خواسته هاي رژيم 
صهيونيستي از سوي فريب خوردگان، سرسپردگان و مزدوران با مزد و بي مزد شيطان 
بزرگ و ايادي آن سرداده شد كه جز ننگ و ذلت و رس��وايي براي عوامل و ايادي فتنه، 
سودي به همراه نداشت. در پي آن عناويني چون »اس��ام ايراني«، »مكتب ايراني« و 
جريان جن گيري و رمالي نيز براي دور كردن ملت ايران از اس��ام ناب محمدي)ص( و 
جلوه بخشيدن به اسام امريكايي و ايجاد شكاف ميان امت اسامي مطرح شد كه البته 
راه به جايي نبرد و مايه به زير سؤال رفتن كساني شد كه با اين گونه جريان ها و طرح ها 
خواستند به امريكا چراغ سبز نش��ان دهند و براي رژيم صهيونيستي روزنه اميدي باز 

كنند. 
عناصر جاه طلب و مقام پرست كه با ترفند »دوستي با ملت اسراييل« و »اسام ايراني« 
طرفي برنبستند و مقام معظم رهبري را همانند كوهي استوار در برابر آز و نياز نفساني 
و شيطاني خود مي بينند، جريان »ظهور صغري« و »ظهور نزديك« را به راه انداختند 
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تا از اين راه بتوانند به جايگاه واليت آسيب 
برسانند و با دور زدن رهبري بساطي براي 
خود راه بيندازند و شماري را دور خود گرد 
آورند. اين ورشكسته ها با روش رئيس فرقه 
ش��يخيه بر آن بودند بان��د و گروهي پديد 

آورند. 
شيخ احمد احسايي در آن روز و روزگاري 
كه مردم ايران از چند دهه جنگ با ابرقدرت  
روس خسته ش��ده و آرزوي ظهور حضرت 
را داش��تند از فرصت بهره  گرفت و با مطرح 

كردن مسئله ظهور توانست ش��ماري را بفريبد و فرقه شيخيه را پديد آورد و راه را براي 
حزب ارتجاعي- استعماري بابيه، بهائيه و ازليه هموار سازد. برخي از عناصر مرموزي كه 
در دفتر رياست جمهوري جاخوش كرده اند با پندار به اينكه مردم امروز ايران نيز از تحريم 
اقتصادي و فشارهاي همه جانبه ابرقدرت امريكا خسته شده اند، كوشيدند سوء استفاده 
كنند و با مطرح كردن مس��ئله ظهور، »فرقه مش��ائيه« پديد آورند و از اين راه به نوايي 
برسند؛ غافل از اينكه مردم ايران امروز مردم دوران قاجار نيستند. مردم ايران امروز مردم 
هميشه در صحنه اند كه نه خسته مي شوند و نه فريب مي خورند و اين صابت، مقاومت 
ترديدناپذيري ملت ايران و عظمت و توانايي ژرف انقاب اسامي را به نمايش مي گذارد 
زيرا كه استكبار جهاني در سه دهه گذشته هر شگرد و ترفندي را كه به كار گرفته تا بتواند 
در نگرش ديني و سياسي اين انقاب انحرافي پديد آورد و ملت ايران را به بيراه بكشاند، 
ناكام مانده است و بهره گيري از ابزارهايي در رده قائم مقام، مرجع تقليد، رئيس جمهور، 
يار امام، يادگار امام و... نيز نتوانس��ته اس��ت مايه كوچك ترين دگرگوني و تغييري در 
آرمان هاي انقاب اسامي و مسير ملت ايران ايجاد كند. كساني كه تاش كردند نگرشي 
ناموزون در مسير انقاب اسامي و آرمان هاي آن پديد آورند، به رغم اينكه برخي از آنان 
از جايگاه واال و برجسته اي برخوردار بودند، خود تباه و روسياه شدند و در ميان ملت آگاه 
و انقابي ايران سقوط كردند، ليكن انقاب اسامي استوارتر از هميشه پيش  رفته و هر 

روز استوارتر از ديروز اوج گرفته است. 
در اينجا بايسته است از معمار كبير انقاب و بنيانگذار جمهوري اسامي ياد كنيم و به 
ساحت مقدسشان درود و سپاس گوييم كه ساختار فكري انقاب اسامي را به گونه اي 

روشنفكرمآب ها كه از سوي سازمان 
مغزي  شست وشوي  فراماسونري 
داده شده بودند از يك  سو با شعار 
دموكراسي، ليبراليسم، سوسياليسم، 
حمايت از خلق ها و... به فريب ملت ها 
مي كوشيدند و از سوي ديگر با پذيرفتن 
پست و مقام در رژيم خون پايه رضاخان 
قلدر و ستايش از آن رژيم ديكتاتور ضد 
خلقي سرنيزه او را با نيش قلم خويش 

صيقل مي دادند
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پوالدين و استوار پايه ريزي كردند كه هيچ نيروي آزمند و آسمندي، به رغم به كارگيري 
همه ابزار فريب و نيرنگ نتواند روزنه نفوذي در آن پديد آورد و خدشه اي وارد كند و جز 

آنكه عرض خود برد و زحمت ما دارد طرفي برنبندد. 

رخنه نامحرمان در برخي مراکز فرهنگي 
اينجاست كه مي بينيم حراميان انديشه و عقيده كه بزرگ ترين مأموريت آنها تحريف 
تاريخ، دروغ  گفتن به مردم و بازداشتن آنان از راه و خط امام است، به تكاپو افتاده اند كه با 
نفوذ و رخنه در نهادها و ارگان هاي فرهنگي و ارتباط با برخي از شخصيت ها و چهره هاي 
انقابي، دروغ پردازي ها و تحريف گري هاي خود و پيش كسوتان خويش را با آرم و امضاي 
ارگان ها و شخصيت هاي انقابي انتشار دهند. آنها به درستي دريافته اند در ميان ملت 
ايران تا آن پايه س��اقط و بي اعتبارند كه حتي اگر آورده ها و روايت هاي راستي را به قلم 
و زبان آورند، مردم باور ندارند و به نوش��ته ها و گفته هايش��ان با ديد ترديد مي نگرند، از 
اين رو آخرين و تازه ترين ش��گرد تحريف گران تاريخ اين است كه گفتار و نوشتار سراپا 
خدشه دار خويش را به وسيله يك ارگان فرهنگي انتشار دهند يا در البه الي مصاحبه با 
يك چهره  انقابي دروغ هاي خود را بگنجانند و از اين راه براي آورده ها و بافته هاي خود 

اعتبار دريوزگي كنند. 
تاريخ هاي��ي ك��ه در دوران قاج��ار و پهلوي ب��ه قلم فراماس��ون ها، ماركسيس��ت ها، 
ماسون  زده ها و چپ گراها به نگارش كشيده شده بود، از آنجا كه در ميان ملت ايران ارزش 
و اعتباري نداشت، مي بينيم كه دست آموزه هاي آنان چگونه تاش دارند چكيده هاي آن 
دروغ نامه ها را در ارگان هايي مانند مركز اسناد انقاب اسامي انتشار دهند و با دستينه 
آن مركز و مانند آن، نارواگويي ها و تحريف گري هاي تاريخ نويسان سده پيشين را ارزش 
و اعتبار بخشند و نسل امروز و نس��ل هاي آينده را گمراه و س��ردرگم سازند و از مثلث 
استعمار، استبداد و روش��نفكري كه خيانت هاي بي ش��مار و جبران ناپذيري به ايران و 

ايراني كرده اند گندزدايي كنند. 
از س��وي ديگر يكي از دانش آموختگان مدارس انگليس كه آسمان مهندسي شيمي! 
و راه و ساختمان را به ريسمان دين و سياس��ت و تاريخ پيوند زده است، براي گفته ها و 
نوشته هاي پس مانده و بي ارزش خويش كه از استادان فراماسونري- انگليسي آموخته 
است روزي به مصاحبه با هاشمي رفسنجاني مي نشيند و بافته هاي بي مايه تحليل گران 
غربي و سياس��ت بازان سازمان فراماس��ونري را با شگردهاي ش��يطاني با ايشان مطرح 
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مي كند و به صورت تلويحي و گاهي آش��كار از ايشان 
تأييد مي گيرد و روز ديگر در مؤسس��ه تنظيم و نشر 
آثار امام »چهچه بلبل مي زند« كه بله »امام خميني 
از ابتدا ب��ه فكر ايجاد و تش��كيل حكومت اس��امي 
نبوده است و »ايجاد حكومت اسامي و واليت فقيه 
حاملگي ناخواسته بوده است«!!1 گوينده اين ادعا به 
رغم گس��تاخي و بي پروايي بي حد و م��رز خود، گويا 

خوب دريافته است كه بازگو كردن اين دروغ شاخ دار جز در نهادي مانند مؤسسه يادشده 
نه تنها بردي ندارد بلكه به عنوان هذيان و ياوه، مورد مسخره واقع مي شود. 

اگر اين نارواگويي و دروغ پردازي در س��ايت جماران، وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر 
آثار امام بدون هيچ گونه توضيح و تكذيبي انتشار نمي يافت، ارزش پاسخگويي نداشت؛ 
اين گونه ياوه گويي ها و دروغ پردازي ها در وباگ ها و سايت هاي درون مرزي و برون مرزي 
مزدوران مارك دار يا بي نشان س��ازمان هاي جاسوسي اس��تكبار جهاني هر روز انتشار 
مي يابد و به زباله دان فرو مي ريزد، ليكن انعكاس آن در س��ايت جماران كه ماهيت آن 
هنوز براي بسياري از مردم آشكار نشده است، ش��ايد مايه پرسش و شگفتي بسياري از 
مردم ايران باش��د؛ چنانكه در اين چند مدتي كه ادعاي يادشده در سايت جماران قرار 
گرفته است، شماري از مردم انديشمند و فرهيخته ايران با گفت وگوي حضوري يا تلفني 
با نگارنده در اين مورد توضيح خواس��ته اند؛ از اين رو، نگارنده ناگزير اس��ت به توضيح 

واضحات بپردازد و دروغ پردازان و ياوه گويان را بيش از پيش رسوا سازد. 
انكار اين واقعيت تاريخي كه امام از آغاز نهضت-  و حتي س��اليان درازي پيش از آغاز 
آن- انديشه حكومت اسامي را در سر داشته اند، اين نكته را بيش از پيش روشن مي كند 
كه استكبار جهاني- به ويژه دولت انگلستان، استاد كهنه كار تاريخ بافان- از نظام اسامي 
و اصل واليت فقيه تا چه پايه اي بيمناك اس��ت؛ از اين رو، به وس��يله دس��ت آموزهاي 
خود تاش مي كند چنين وانمود كند كه حكومت اس��امي در اسام و مباني اسامي 
مطرح نيست و جايگاهي ندارد! و امام نيز چنين انديش��ه اي در سر نداشته اند و انگار به 
صورت اتفاقي و بدون پيش زمينه به برپايي حكومت پرداختند! تا با اين تحريف گري و 
وارونه نگاري سيره پيامبر اسام را در امر حكومت و خط و راه امام را در اين مورد پوشيده 
و پنهان دارند، به فراموش��ي بس��پرند و اصل واليت فقيه را گام به گام كنار زنند و راه را 

 www.jamaran.ir :1. رك

شيخ عبداهلل نوري از عناصري 
بود كه در راه رويارويي با 
انديشه ها و آرمان هاي امام 
به كار گرفته شد؛ او نه پيشينه 
مبارزاتي داشت، نه امام و خط 
امام را شناخته بود و نه قلباً  به 

ايشان ايمان و ارادت داشت
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براي ترويج نظام هاي س��كوالر، ليبرال دموكراسي و 
موروثي هموار كنند و كساني كه شايستگي براي امور 
حكومت و زعامت اسامي ندارند بتوانند از راه وراثت 
و وابستگي خانوادگي به قدرت و رياست دست يابند 
و سازشكاران و تس��ليم طلبان و خودباختگاني را كه 
پيوسته رو به غرب دارند و بر آستانه كاخ نشينان لندن 
و واشنگتن سر مي س��ايند، به صحنه آورند و به بازي 

وادارند و انديشه هاي امام را به موزه تاريخ بسپارند. 
نگارنده در اي��ن توضيح واضح��ات پيرامون هدف 
امام براي برپايي حكومت اسامي، نيازي نمي بيند به 
دهه هاي 20، 30 و 40 برگردد و داليل و مستنداتي 
را كه امام در كتاب هاي كشف اسرار، الرسايل، بيع و حكومت اسامي درباره ضرورت و 
اهميت واليت فقيه و حكومت اس��امي آورده اند بازگو كند و »مثنوي هفتاد من كاغذ 

شود«.1

آفتاب آمد دليل آفتاب
براي به نمايش گذاشتن اين دروغ آش��كار و وقاحت بار كه »امام اصًا به دنبال ايجاد 
حكومت نبود«!!  بخش هايي از آنچه را كه امام در نجف و پاريس در پاسخ به خبرنگاران با 
صراحت بيان كردند يا در برخي از نامه ها و سخنراني هاي خود درباره هدف نهايي خود 
مطرح نمودند به مصداق »آفتاب آمد دليل آفتاب« در پي مي آوريم تا س��يه روي شود 

هر كه در آن غش باشد. 
لوسين ژرژ خبرنگار فرانسوي لوموند، نجف- 4 ارديبهشت 57: 

- برنامه سياسي شما چيس��ت؟ آيا مي خواهيد رژيم شاه را سرنگون 
سازيد؟ به جاي اين رژيم چه نوع رژيمي را برقرار خواهيد كرد؟ 
- كمال مطلوب ما ايجاد يك دولت و حكومت اسامي است... 

- مقصودتان از حكومت اسامي چيس��ت؟ آنچه از اين تعبير، خود به 
خود به ذهن مي آيد امپراتوري عثماني و يا عربستان سعودي است؟ 

1. براي آگاهي از اين واقعيت كه امام از دوران س��ياه و خفقان بار پهلوي اول در انديشه برپايي حكومت اسامي 
بوده اند رك: نهضت امام خميني، دفتر چهارم. 

 ۸۸ فتنه  روي  امريكا 
گسترده اي  سرمايه گذاري 
كرده و افزون بر همدستي با 
ديگر ابرقدرت ها در اين توطئه 
گروهك هاي ضد انقالب مانند 
سلطنت طلب ها،  منافقين، 
ماركسيست ها، تجزيه طلب ها 
مارک دار  جاسوس هاي  و 
)حزب  انگليس  و  امريكا 
بهائيت( را نيز به كار گرفته و 

اتحاد نامقدسي پديد آوردند
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-  تنها مرجع استناد ما، زمان پيغمبر و زمان امام علي)ع( است... 
- آيا خود شما در نظر داريد كه در رأس آن قرار گيريد؟ 

- ش��خصاً نه. نه س��ن من و نه موقع من و نه ميل و رغبت من متوجه 
چنين امري اس��ت؛1 اگر موقعيت پيش آيد ما در ميان كس��اني كه در 
جريان مفاهيم و فكر اس��امي مربوط به حكومت هس��تند شخصي يا 
اشخاصي را كه مستعد تعهد چنين امري باشند انتخاب خواهيم كرد...2 

امام در مصاحبه با خبرنگاران راديو-  تلويزيون فرانسه، نجف- 23شهريور57: 
سؤال: دريافت شما از حكومت اسامي چيست؟ آيا منظور اين است 
كه رهبران مذهبي، حكومت را خود اداره كنند؟ مراحل حكومت كدام 

است؟ 
جواب: منظور اين نيس��ت كه رهبران مذهبي خ��ود حكومت را اداره 
كنند، لكن مردم را براي تأمين خواسته هاي اسام رهبري كنند و چون 
اكثريت قاطع مردم مسلمان هستند حكومت اسامي از پشتيباني آنان 
برخوردار شده و متكي به مردم مي گردد... قبل از هر چيز براي رسيدن 
به اين مراحل و تشكيل حكومت اسامي بايد اين سد بزرگ را كه سلسله 

پهلوي است از سر راه برداريم...3
امام در مصاحبه با خبرنگاران بي بي سي و تلويزيون تجارتي بريتانيا، پاريس- 20مهر57: 
- آيا ممكن اس��ت توضيح بفرماييد كه مقصود از حكومت اس��امي 
جمهوري اسامي چيست؟ عده زيادي در ايران گفتند كه مي خواهيم 
برگرديم به قانون اساس��ي ايران؛ در اين مورد ممكن است توضيحاتي 

بفرماييد؟ 
- برگشت به قانون اساسي، همان برگش��ت به رژيم سلطنتي منحط 
است كه امري است كهنه ش��ده و ارتجاعي، و اين قابل برگشت نيست 
و اش��خاصي كه مي گويند مي خواهيم برگرديم ]به قانون اساس��ي[ در 
اقليت هستند و تمام ملت از سرتاسر كشور فرياد مي زنند كه ما حكومت 
اسامي مي خواهيم. اما رژيم اس��امي و جمهوري اسامي يك رژيمي 
است متكي بر آراي عمومي و رفراندوم عمومي و قانون اساسي اش قانون 

1. در اصل نيست. 
2. صحيفه امام، ج3، ص372-373. 

3. همان، ص467-468. 
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اسام...1
امام در مصاحبه با خبرنگار روزنامه انگليسي گاردين،  پاريس- 10آبان57: 

- حضرت آيت اهلل! ]آيا[ خواهان س��رنگوني رژيم س��لطنتي موجود و 
جانشين شدن يك جمهوري هستيد؟ چه نوع جمهوري در نظر داريد؟ 

- ما خواهان استقرار يك جمهوري اسامي هستيم... 
- پس از رفتن ش��اه در موقع برگش��تن به ايران آيا خود ش��ما رهبر 

جمهوري اسامي نخواهيد بود؟ 
- من خود نمي خواهم حكومت را در دس��ت بگيرم، اما مردم را براي 
انتخاب حكوم��ت هدايت خواهم كرد و ش��رايط آن را ب��ه مردم اعام 

مي كنم...2
امام در مصاحبه با خبرنگار راديو- تلويزيون لوكزامبورگ، پاريس- 11آبان57: 
- آيا هدف شما در دست گرفتن قدرت است، وقتي شاه برود؟ 

- هدف ما برقراري جمهوري اسامي است...3
امام در مصاحبه با روزنامه نگاران نروژي و روزنامه هاي فاينانش��ل تايمز لندن و الرأي 

تونس، پاريس- 8آذر57: 
سؤال: برنامه هاي آينده حضرت آيت اهلل براي ايران چيست؟ 

جواب: ما انشاءاهلل وقتي كه ش��اه رفت يك حكومت اسامي در ايران 
ايجاد مي نماييم و ش��كل رژيم را كه جمهوري اس��امي است به آراي 

عمومي مي گذاريم... 
- ما مي بينيم كه يك اتحاد كاملي بين مخالفين ش��اه اعم از سياسي 
و ديني ]در[ داخل ايران به وجود آم��ده و آن اينكه همه مي گويند كه 
شاه بايد برود. تنها چيزي كه براي ما مبهم اس��ت اينكه شما چه نظام 
و مجتمعي را جايگزين ش��اه خواهيد كرد كه بتواند مورد موافقت همه 

قرار گيرد؟ 
- ما قصد داريم حكومت اسامي به معناي حقيقي خودش جايگزين 
رژيم سلطنتي بشود. ما نظام جمهوري را به آراي عمومي  مي گذاريم و 
ايران چون همه شان مسلمان هس��تند رأي به اين قضيه خواهند داد و 

1. همان، ص514-515. 
2. همان، ج4، ص248-250. 

3. همان، ص263. 
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بعد از رأي آنه��ا حكومت جمهوري 
اسامي تشكيل خواهد شد...1

امام در مصاحبه با خبرنگاران روزنامه الهدف لبنان 
و راديو اتريش، پاريس- 9آذر57: 

- حكومت آينده اي كه بتواند مورد 
تأييد و قبول حضرتعالي باش��د چه 

تركيبي بايد داشته باشد؟
- حكوم��ت جمه��وري، متكي به 
آراي عمومي و اس��امي، متكي به 

قانون اسام. اين را جمهوري اسامي مي گوييم و اين مورد نظر ماست.
- رابطه شما با دولت هاي عربي چگونه خواهد بود؟ به كدام طرف تمايل 
پيدا خواهيد كرد؟ به طرف دولت هاي مترقي عربي نظير ليبي، سوريه 

و عراق يا به طرف دولت هاي معتدل نظير عربستان سعودي و مصر؟ 
- دولتي كه ما ايجاد مي كنيم، دولت اسامي و جمهوري اسامي است 
و هر يك از آنها نزديك تر به جمهوري اسامي باشند، البته آنها نزديك تر 

به ما خواهند بود و هر كدام دورتر باشند، دورتر...2
مصاحبه كننده: خبرنگار تلويزيون ايتاليا، پاريس- 11آذر57: 

- جمهوري اسامي چيست؟ 
- اس��اس كار يك جمهوري اسامي تأمين اس��تقال و آزادي ملت و 
مبارزه با فساد و فحشا و تنظيم و تدوين قوانين است... تا روزي كه يك 
جمهوري اسامي واقعي ايجاد نگردد مبارزه مردم ادامه خواهد يافت...3

مصاحبه كننده: خبرنگار انگليسي راديو بي بي سي، پاريس- 13آذر57: 
- در صورتي كه حضرت آيت اهلل در سرنگوني شاه موفق شوند، چه نوع 

حكومتي را جانشين خواهند كرد؟ آيا حكومت نظامي خواهد بود؟... 
- يك حكومت جمهوري اسامي. اما جمهوري است براي اينكه به آراي 
اكثريت مردم متكي است و اما اس��امي، براي اينكه قانون اساسي اش 

1. همان، ج5، ص141-142. 
2 .همان، 144-145. 

3. همان، ص155. 

عناصر جاه طلب و مقام پرست 
كه با ترفند »دوستي با ملت 
اسراييل« و »اسالم ايراني« 
طرفي برنبستند و مقام معظم 
رهبري را همانند كوهي استوار 
در برابر آز و نياز نفساني و 
شيطاني خود مي بينند، جريان 
»ظهور  و  صغري«  »ظهور 

نزديك« را به راه انداختند
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عبارت است از قانون اسام...1
امام در گفت وگو با كلودشايه نماينده مخصوص كاخ اليزه و ژاك روبر مديركل سياسي 
و مس��ئول امور خاورميانه و ايران و رئيس امور كنسولي در وزارت امور خارجه فرانسه- 

پاريس- 10دي57: 
...مردم االن تماماً نه شاه و نه سلطنت پهلوي را مي خواهند و نه رژيم 

سلطنتي را بلكه جمهوري اسامي را مي خواهند...2
مصاحبه كننده: خبرنگار راديو- تلويزيون آلمان-  كانال 4:

- حضرتعالي طرح يك حكومت اسامي سوسياليست را مي ريزيد؟... 
آيا به حزب توده اجازه خواهيد داد كه در دولت ش��ما ش��ركت داشته 

باشد؟...
- ما يك جمهوري اسامي تشكيل مي دهيم كه خود حكومت و تعيين 
حكومت به آراي ملت متكي است. قانون جمهوري اسامي بديهي است 
كه قوانين اسام است. ما به حزبي كه مطرود جامعه اسامي است اجازه 

ورود به حكومت اسامي را نخواهيم داد...3
امام افزون بر اينكه در بسياري از مصاحبه ها با خبرنگاران خارجي هدف خود از مبارزه 
را تشكيل حكومت اسامي اعام كردند،4 در پيام ها و سخنراني هاي خود نيز بارها روي 
لزوم برپايي حكومت اسامي تأكيد ورزيده و حتي اين نكته را يادآور شده اند كه بدون 

برپايي حكومت اسامي اجراي احكام اسام و عدالت اسامي محال است. 
در پيام امام به اتحاديه انجمن هاي اسامي دانشجويان در اروپا در تاريخ 24بهمن56 

آمده است: 
... سرلوحه هدفتان اس��ام و احكام عدالت پرور آن باشد و ناچار بدون 

حكومت اسامي عدالتخواه، رسيدن به اين هدف محال است...5
امام به اين نكته نيز به درس��تي آگاهي و توجه داشته اند كه حكومت اسامي و واليت 

فقيه به امر خداوند است و از اصول ترديدناپذير اسام است؛ از اين رو اعام مي دارد: 

1. همان، ص170. 
2. همان، ص310. 
3. همان، ص346. 

4. امام در پيام ها و مصاحبه هاي خويش حدود 1790 بار از حكومت اس��امي، جمهوري اسامي و واليت فقيه 
ياد كرده اند. 

5. همان، ج3، ص322. 
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...اس��ام برنامه زندگي دارد؛ اسام 
برنامه حكومت دارد...1

نيز اعام مي كنند:
...اسام مي گويد حكومت الزم است، 
احكام اسام فرياد مي زند كه حكومت 
مي خواهد ضرورت عقل آيه ش��ريفه: 
»و اعدوا له��م ما اس��تطعتم من قوه 
و من رب��اط  الخيل.« و احكام اس��ام 
اقتضا مي كند كه تش��كيل حكومت 

داده شود...2
حضرت امام در يك سخنراني يادآور مي شوند:

...قضيه واليت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده 
باشد؛ واليت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده 

است؛ همان واليت رسول اهلل است...3
اين واقعيت را نيز نتوان ناديده گرفت كه ملت ايران از زمان هاي دور در انديشه برپايي 
حكومت اس��امي بودند؛ حتي در نهضت عدالتخواهي و مش��روطه نيز مردم تش��كيل 
حكومت اسامي را مي خواستند. در پي آغاز نهضت امام در س��ال 1341 نيز مردم در 
گفت وگوها و در اعاميه هايشان از حكومت اسامي دم مي زدند. آن روز كه نهضت امام 
فراگير شد و مردم در سراسر كشور به صحنه آمدند )1356(، مردم حكومت اسامي را 
فرياد مي زدند و در راه اين آرمان مقدس جلوي توپ و تانك مي رفتند و جان مي باختند؛ 

نويسندگان برون مرزي نيز در آورده هاي خود به اين واقعيت اذعان كرده اند: 
...وقتي ايرانيان از حكومت اسامي حرف مي زنند، وقتي جلوي گلوله 
در خيابان ها، آن را فرياد مي زنند، وقتي به نام آن زد و بندهاي حزب ها و 
سياست مداران را رد مي كنند و با اين كار شايد خطر يك حمام خون را 
به جان مي خرند... به نظر من به واقعيتي مي انديشند كه به ايشان بسيار 

1. همان، ج2، ص31. 
2. حكومت اسامي يا واليت فقيه، درس2، ص30. 

3.صحيفه امام، ج10، ص308. 

برخي از عناصر مرموزي كه 
در دفتر رياست جمهوري 
جاخوش كرده اند با پندار به 
اينكه مردم امروز ايران نيز از 
تحريم اقتصادي و فشارهاي 
همه جانبه ابرقدرت امريكا 
خسته شده اند، كوشيدند 
سوء استفاده كنند و با مطرح 
كردن مسئله ظهور، »فرقه 
مشائيه« پديد آورند و از اين 

راه به نوايي برسند
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نزديك است زيرا خود بازيگر آن اند...1
...جمعي��ت همچنان به خيابان ها مي ريختند. ش��مار 
جمعيت تظاهركننده همچنان بيشتر و بيشتر مي شد... 
شعارها نيز ش��ديداللحن تر مي ش��د: مرگ بر سلطنت 
پهلوي، شاه حرام زاده اس��ت، امريكا برو گمشو، حسين 
سرور ماست- خميني رهبر ماست، استقال- آزادي- 
جمهوري اسامي و براي نخس��تين بار در خيابان هاي 

تهران »ما جمهوري اسامي مي خواهيم« 
با مطرح شدن درخواست تشكيل جمهوري اسامي، 
خواست مخالفان ميانه رو مبني بر اجراي قانون اساسي 

مشروطه تحت الشعاع قرار گرفت و بي اعتبار شد...2
امام نيز در جاي جاي آورده ها، پيام ها و سخنراني هاي 

خود اين واقعيت را كه مردم خواهان برپايي حكومت اسامي هستند يادآور شده اند: 
...اين مطلب را ش��ما بايد منعكس كنيد كه مس��ئله و داد ملت ايران 
چيست و اينها چه چيزي مي خواهند، بچه هشت ساله شان داد مي كند 
آزادي، اس��تقال، حكومت اس��امي، پيرم��ردش هم همي��ن را حاال 

مي خواهد...3
اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران مسلمان اند؛ لذا بديهي است با سقوط 

اين رژيم به چيزي جز يك نوع حكومت اسامي راضي نمي شوند...4
بنابراين با در نظر گرفتن اينكه امام حكومت اس��امي و واليت  فقيه را از اصول اوليه 
اسام مي دانستند و به خوبي مي دانستند كه ملت انقابي ايران نيز در راه برپايي حكومت 
اسامي به پا خاس��تند، جانبازي و فداكاري كردند و جان و جوان دادند، اگر اين ادعاي 
دروغ و خيانت بار تحريف گران تاريخ را بپذيريم كه »امام خميني به فكر ايجاد و تشكيل 
حكومت اسامي نبوده و ايجاد حكومت اسامي يك پديده ناخواسته بوده است«، بايد 
بگوييم كه امام در گام نخس��ت يكي از اصول اوليه اس��ام را زير پا گذاشته و خواسته 

1. ميش��ل فوكو، ايراني ها چه رؤيايي در سر دارند، ترجمه حس��ين معصومي همداني، تهران، هرمس، 1377، 
ص39. 

2. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب، ترجمه احمد گل محمدي و محمدابراهيم فتاحي، تهران، ني، 1377، 
ص635. 

3. صحيفه امام، ج4، ص227. 
4. همان، ص265. 

انكار اين واقعيت تاريخي 
كه امام از آغاز نهضت-  و 
حتي ساليان درازي پيش از 
آغاز آن- انديشه حكومت 
اسالمي را در سر داشته اند، 
اين نكته را بيش از پيش 
روشن مي كند كه استكبار 
دولت  ويژه  به  جهاني- 
انگلستان، استاد كهنه كار 
تاريخ بافان- از نظام اسالمي 
و اصل واليت فقيه تا چه 

پايه اي بيمناک است
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اكثريت مردم اي��ران را ناديده گرفته و برخاف هدف ديرين��ه خود كه برپايي حكومت 
اسامي است و از دهه 20 روي آن پاي  مي فشردند رفتار كردند و در واقع در حرف و عمل 

ايشان ناهمگوني پديد آمده است. 
كيس��ت نداند كه امام در پاي بندي به اس��ام و انجام آرمان ها و خواس��ته هاي مردم 
س��خت كوش، جدي و انعطاف ناپذير بودند و آن كس��اني كه با چني��ن دروغ پردازي و 
خاف گويي ها مي خواهند تاريخ را تحريف كنند در واقع با گل اندود مي خواهند آفتاب 

را از نورافشاني بازبدارند. 
در پايان بايسته اس��ت پيامي را كه امام به بازيگران صحنه سياسي كه پس از پيروزي 
انقاب اسامي با همه توانش��ان به مخالفت با واليت فقيه و حكومت اسامي برخاسته 
بودند، دادند، امروز به جناب زيباكام و ديگر تحريف گراني كه مأمور به بن بست كشاندن 

راه امام هستند، يادآوري  كنيم: 
... آنها بايد بدانند كه قلم هاي آنها نمي تواند مس��ير ملت ما را منحرف 
كند، آنها بايد بفهمند ]به[ اينكه ملت ما بيدار ش��ده اس��ت و مسائلي 
كه شما طرح كنيد، ملت مي فهمد متوجه مي ش��ود، دست و پا نزنيد... 
قلم هاي ش��ما از تفنگ هاي آن دموكرات ها به اسام بيشتر ضرر دارد... 
براي اينكه آنجا دشمن معلوم است و ش��ما به صورت مخفي به ميدان 
مي آييد، قلم هاي شما از سر نيزه رضاخان بدتر است براي اسام، و شما 

مضرتر هستيد از رضاشاه و محمدرضا براي اسام...1 

 

1. همان، ج10، ص308-309. 


