
 

 

ی  ت  ت  –ما یما ھادی - اسال ت    ما
  حقوقدان  –امير فيض 

   ٢۵۴٨ -ديماه ٣٠) شيد تيــر(شنبه  چهار

  

ين روز ها، جريانات داخلی ايران به مسئله خط امام و وابستگی و پيروی از آن از ابراز وفاداری به رژيم نظر به اينکه ا
هيت حقوقی واهدافی که واز آنجا که اين تصور ميرود که بعلت گذشت زمان ممکن است ما می آيد اسالمی بحساب

هفته است بعلت گذشت زمان ضعيف شده باشد؛ و از آنجا که مصيبتی که دنيا را تهديد می کند؛ از ن] خط امام[ تسدرمانيف
نظر فلسفی و حقوقی پيوندی نا گسستنی با مانيفست اسالمی دارد، لذا اين فکر بوجود آمد که در باره مانيفست 

و مانيفست اسالمی که کامال بيک مفهوم است و نيز مانيفست جهادی که کيفيت خطر را ترسيم ] خمينیخط [» خمينی«
  . آغاز که شايد به تدبير و راه حلی برای رفع اين خطر برسيمق گفتگوئی می کند به اتفا

  :مقدمه براي آشنائي با سابقه

   :آمده است ١٢برگ ) ٢۵٣٧( ١٣٧٧فروردين ماه  ١۵مورخ  ٣٣٢+٢۵٩که در سنگر شماره  نامه از از ايرانياری

  : يکی از ايرانياران در نامه ای به سنگر نوشته است

و جرايد هم خبر دادند، قرار است هياتی از سوی پارلمان اروپابرای رسيدگی به مسئله هستيد  عبطوريکه مطل... «
من در شرايط و موقعيتی هستم که ميتوانم با برخی از آنها در . جناياتی که در الجزاير صورت گرفته است اعزام شوند

ايم بفرستيد تا با آن اشخاص درميان اگر در اين مورد نظر و تحقيقی داريد و مصلحت می دانيد بر. اين باب صحبت کنم
  . سنگر باشد بهتر است تا نام شخص نامبه البته . بگذارم

شايد برای ايرانياران نيز  تحقيقا که آگاهی از آن جبا رسيدن اين نامه اليحه ای تنظيم و برای ايشان فرستاده شد و از آن
  . سنگر نيز به نظر خوانندگان محترم برسد بی فايده نباشد، لذا ممکن است متن آن اليحه در شماه آتی

ات الجزاير تهيه و برای آن ايرانيار ارسالگرديد در دو شماره سنگر های اول ارديبهشت متن اليحه ای که در مورد جناي
ن تحرير ندارد؛ انتقال آن که چون ارتباطی به موضوع مورد تحقيق اي. درج شده است) ٢۵٣٧( ١٣٧٧ارديبهشت  ١۵و 

    ١. به اين نوشته الزم نيست وعالقمندان می توانند به سنگر های مزبور رجوع فرمايند

ثبت است و عينا به اين تحرير منتقل ) ٢۵٣٧( ١٣٧٧ارديبهشت  ١۵درجوابی که سنگر به آن ايرانيار داد و در سنگر 
ربوط واز می گردد مسئله مانيفست جمهوری اسالمی ويا مانيفست اسالمی مورد بحث و نقد قرار گرفته است که چون م

مانيفست اسالمی داده شده است به  اينجا = اسباب اين تحقيق است عينا آن نامه و شرحی که نسبت به مانيفست خمينی 
  . است تا اين تحقيق به نتيجه برس باتفاق مطرح می کنيمالزم  آورده می شود و سپس گفتگوئی که

                                                            
است و بيشتر شماره های سنگر در آنجا  بخش ويژه ای به سنگر اختصاص داده شده www.LOC.govت آگاهی درکتاب خانه کنگره آمريکا جه - ١ 

  ک-ح –نگاهداری می شوند 



 

 

  : و اما پاسخ سنگر

  : ايرانيار گرامی

فرصت مورد نظرتان به بهترين وجهی استفاده خواهيد  از مراتب مسرت و تشکر اين سرباز را از اينکهه مفتخرم از اينک
گرچه نيازی به صحبت درکيفيت استفاده از چنين فرصتی نيست و بصيرت حضرتعالی محيط بر مساله است . بپذيريدکرد 

  . ا فراهم بشوداما به لحاظ اهميت موضوع اجازه فرمائيد تصديعی بلحاظ تجديد ياد ه

و بيشتر اين استفاده را بفرمائيد که ماهيت حکومت اسالمی ودرعبارت ديگر مانيفست و  راز اين فرصت مطلوب، بيشت
برنامه و استراتژی و هدف از تشکيل حکومت اسالمی ورژيم اسالمی ايران را برای طرف های صحبت مشخص و 

ارجيان حتی بيشترشان از  آن بی اطالع هستند هيچ چيز محکم تر و برای تشريح اين مهم که يقين دارم خ. روشن نمائيد
  . و همين اظهارات اوست که خط خمينی را تشکيل می دهد. مستند تر از اظهارات کتبی خمينی نيست

اکنون در کمال اختصار مانيفست جمهوری اسالمی آنطور که خمينی آنرا تعريف کرده بيان می شود و قبل از اين هم 
ی را به اين مهم معطوف ميدارد که خط خمينی يعنی مانيفست جمهوری اسالمی يک خط نظری و لتوجه حضرتعا

  . دلخواهی شخصی او نيست بلکه متکی به نص قرآنی است

ل ازاينکه طرف صحبت خودتان را با مانيفست جمهوری اسالمی وخط خمينی آشناکنيد عنوان امام وآيت اهللا فکر ميکنم قب
  . را برای آنها معنی کنيد که تصور نکنند آيت اهللا و امام هم يک عنوان مانند دکتر و مهندس است

  ... واما بعد

  : ه استمانيفست جمهوری اسالمی که همان خط خمينی است مشتمل بر سه مرحل

  :حكومت اسالميتشكيل  –مرحله اول 

او . که اين مرحله همانطور که استحضار داريد انجام شده است خمينی تشکيل حکومت اسالمی است تسمرحله اول مانيف
درمصاحبه با روزنامه فرانس سوار، مرحله  ١٩٧٨اکتبر سال  ١٧يعنی خمينی هنگاميکه در نوفل لو شاتو بود بتاريخ 

  : ت خودش را اينطور بيان کرداول مانيفس

ماميخواهيم يک دولت اسالمی بسازيم که تا سرحد امکان به حکومت صدراسالم نزديک باشد و شخص « )١(
 ». اول اين دولت خليفه خواهد بود

  : خمينی در کشف االسرار خود وظيفه اين دولت اسالمی را چنين تعريف کرده است

ان آن است که به پيروی از روش زمامداری صدراسالم فتنه گران را در چنين دولتی وظيفه زمامدار... « )٢(
  »الخ... گردن بزند و از هر گونه تماس و ارتباط با اجانب و کفار احتراز جويند، لباس کفار را نپوشند

  ٧رار صفحه اسکشف 

تر است تا محور بی طرفی شما بنظر ميرسد که حضرتعالی از واژه انقالب استفاده کنيد، به(پس از پيروزی شورشيان 
  :، درپيامی که به ملت ايران فرستاد اعالم کرد)٢۵١٨( ١٣۵٨فروردين ماه سال  ١٢خمينی در ) محفوظ بماند

 .اين حکومت که برای اولين بار درتاريخ ايران تشکيل شده است نخستين حکومت خدا در جهان است )٣(



 

 

اجرائی  تا آنجا که برای رژيم اسالمی مقدور بوده در تحقق مرحله اول با کمی دقت متوجه می شويم که تاسرحد امکان و
 به ريش و لباس های نزديک بهرا مخالفين را کشت، زنان را به چادر مجبور ساخت، مردان . مانيفست موفق شده است

، وازهمه مهمتر قوانين اسالمی را جايگزين قوانين مدون نمود و بقيه چيز ها که معلوم است و آخوندی ملبس کرد
  . کرش اضافی استذ

  : مرحله دوم براندازي حكومت كشور هاي اسالمي

  : رده استن راخمينی اينطور تعريف کمرحله دوم مانيفست حکومت اسالمی ايرا

مت اسالمی در چون خداوند اطاعت از اولی االمر را برتمام امت اسالم واجب کرده است، ناچار بايد حکو )١(
کشف االسرار خمينی صفحه . (و بيش از يک تشکيالت در کار نباشد دجهان يک حکومت بيشتر نباش

١٠٩( 

  : م مانيفست رژيم اسالمی را چنين توضيح داده استخودش کيفيت اجرائی مرحله دو خمينی در همان کتاب کشف االسرار

سالمی ويا غير اسالمی شرع و حق حکم می کند که بايد نگذاريم وضع حکومت ها به همين صورت ضد ا )٢(
اسی يادامه يابد اين وظيفه ای است که همه مسلمانان در يکايک کشور های اسالمی بايد انجام وانقالبات س

برسانند، مابرای اينکه وحدت امت اسالم را تامين کنيم بايستی حکومت های ظالم اسالمی را به پيروزی 
ودست نشانده را سرنگون کنيم و پس از آن حکومت عادالنه اسالمی را که درخدمت مردم است بوجود 
آوريم و ظيفه علمای اسالم و همه مسلمانان است که حکومت های ظالم را سرنگون کنند و حکومت واحد 

 ) ٢٢کشف االسرار صفحه .  (را تشکيل دهند اسالمی
  

ايرانيار گرامی، دقيقا توجه دارند که آنچه که در الجزاير امروزمی گذرد کامال با مرحله دوم مانيفست  )٣(
لی آن حکومتی که حکومت وکشور الجزاير يک کشور اسالمی است و. جمهوری اسالمی منطبق است

د اسالمی مانيفست جمهوری اسالمی تعريف کرده نيست، بلکه کامال حکومتی است که بنظر مانيفست ض
در آن کشور ) جمهوری اسالمی(است وبايد سرنگون شود و حکومت اسالمی بسبک حکومت ايران 

 .برقرار شود
 

وظيفه ای را که مانيفست برای رهبران مسلمان مقرر کرده سرنگون کردن حکومت های کشور های خودشان است که 
  . سائل هم الزم داردنمی شود فقط حرفی باشد و

سران جمهوری اسالمی اعتراف به کمک به شورشيان الجزاير کرده اند، اين اعالم درست  طورکه مالحظه کرديداگر همان
درخط مانيفست است، اگر هم سران رژيم اسالمی اعالم حمايت مالی و سياسی از شورشيان الجزايری نمی کردند، همان 

آشکار وثابت برای حمايت مادی وسياسی وتدارکاتی مانيفست ووفاداری سران رژيم به خط خمينی کافی بود که دليل 
  . مسلمانان الجزايری از سوی رژيم ايران باشد

بنابراين بعد از الجزاير، يکا يک کشور های اسالمی زير برنامه پياده شدن مرحله دوم مانيفست جمهوری اسالمی قرار 
المی وکشور های کفر و اين تقسيم بندی همان خواهند گرفت و درمفهوم وسيع جهان به دو قطب تقسيم ميشود کشور اس

  . است که حقوق اسالمی بنام دارالسالم ودارالکفر عنوان کرده است

  



 

 

  : جهاد براي فتح كشور هاي كفر -مرحله سوم

يکه امروز در ه و زور است، سلطنت ها و دولت هايتشيکل همه حکومت های امروزی درجهان از روی سرنيز )١(
کشور های عالم سراغ داريم هيچيک از روی اساس عدالت، و پايه صحيحی که خرد آنرا بپذيرد نيست اين 

است که بايد حال همه حکومت  روی فشار وسرنيزه است، اين زاساس همه پوشالی و در عين حال اجباری و ا
 ) ٢٢١االسرار صفحه کشف .   (ها معلوم شود، و رسميت حکومت جهانی اسالمی اعالم گردد

در پيامی که به مناسبت پيروزی ) ٢۵١٨( ١٣۵٨سال  نبهم ٢٢خمينی پس از پياده کردن مرحله اول بتاريخ  )٢(
ما انقالبمان را به تمام دنيا صادر می کنيم زيرا که انقالب ما اسالمی است و تا بانک آن «: انقالب فرستاد گفت

 . رددر تمام دنيا طنين نيفکنده مبارزه ادامه دا

است، صدور انقالب را به کشور های جهان به دو طريق مشخص  المسمانيسفت جمهوری ا که همانمانيفست خمينی 
  : کرده است، نخست راه مسالمت آميز که اين راه را چنين توصيف کرده است

برنامه حکومتی اسالم را به ) که امت واحد را بوجود آورده  اند خطابش به علمای کشور های اسالمی است(شما ... «
دنيا برسانيد شايد اين شياطين و رئيس جمهور ها متوجه شوند که مطالب صحيح است و تابع گردند ما که نمی خواهيم 

  ) ١۶٨کتاب واليت فقيه خمينی ( –سرجايشان می گذاريم  از دست آنها بگيريم هرکدام راکه تابع و امين باشند،

واژه صحيح بودن مطلب هم . مقصود از تابع و امين بودن؛ جمع آوری جزيه و تحويل آن به حکومت واحد اسالمی است
  .برميگردد به حقانيت اسالمی در تشکيل حکومت واحد جهانی

  . طريق ديگر استفاده از نيروی انسانی و جنگ است

اجباری دروقتی است که دولت اسالم ميخواهد هجوم به ممالک ديگر کند برای نشر اسالم و خاضع کردن کشور  نظام
  ) ٢۴۵کشف االسرار صفحه (های جهان 

احظار ميليون ها سرباز برای جهاد با کشور های کفر نياز به سالح های جنگی متعادل با سالح های جنگی کشور های 
 ٢٠٠تن از مسلمانان بر  ٢٠سوره انفال قول داده شده است که  ٧۶و  ٧۵که بنابر آيات  درست است. کفر را هم دارد

  . تن ازکفار پيروز خواهند شد

سوره بقره آمده است که اگر کسی يقين به غلبه دشمن داشته باشد نميبايست جان خود را به  ١٩۵ولی در تفسير آيه 
  ) ۵٢٩تفسير از احکام قرآن خزائلی . (م را فراهم آوردد و وسائل الزرخطر افکند؛ بلکه بايد فرصت نگاه دا

درتطبيق مورد، جمهوری اسالمی اگر درتکاپوی دسترسی به سالح های اتمی است، اگر با وجود فقر مالی در راه تجهيز 
  . دوم و سوم توامان است تسبه سالح های کشتار جمعی سرمايه گذاری می کند؛ برای پياده کردن مانيف

دراينجا برای ايرانيار گرامی فرصتی است که از طرف بپرسيد که فرق بين مانيفست خمينی با مانيفست هيتلر در 
آيا خوش باوری و بی اعتنائی جهانيان به مانيفست کجاست؟ و بنظر آنان خطر کدام يک برای دنيا وبشريت بيشتر است؟ 

  هيتلر عامل جنگ جهانی دوم و آن تلفات وحشتناک نبود؟ 

دنيای متمدن؛ بشريت بايد اطمينان داشته باشد که جمهوری اسالمی درصورت بقاء دنيا را به خاک وخون خواهد کشيد 
  . که تلفات جنگ های بين الملل اول و دوم در مقابل آن پشه هم به حساب نخواهد آمد

ه جهاد اسالمی اجرای فرمان انگيزه جنگ های بين الملل اول و دوم مسائل ارضی و اقتصادی بود در حاليکه انگيز
  . خداست که باوعده بهشت پشتيبانی شده است



 

 

ده خواهد ترکيد و دنيا را به   ُ غــ بشريت اگر امروز به فکر خشکاندن اين غده چرکين نباشد در فردايی نچندان دور اين 
   .خواهد شدکثافاتی مبتال خواهد ساخت که اثری از انسانيت، انصاف، عدالت، تمدن و آزادی در  آن يافت ن

  . به اين عبارت مانيفست خمينی توجه فرمائيد که مفهومش بيان گر اين واقعيت شوم جهانی است

دين اسالم تمام قوانين ديگر . قوانين اسالم را خداوند جهان برای هميشه فرستاده و برای همه اقوام نازل کرده است«
  ».رده است و هيچ قانون ديگری را در جهان قانون نميداندعالم را که از مغز های سفليسی مشتی بيخرد در آمده باطل ک

  ) ٢٩٢کشف االسرار صفحه (

آيا کشور های اروپائی وآمريکائی مفهوم اجرايی اين آرتيکل مانيفست جمهوری اسالمی را درک می کنند و ميدانند که 
  اين قوانين کهنه چيست؟؟ 

ند امکانات مالی و کنولوژی های پيشرفته برخوردارتاز ر می کنند که چون و آمريکائی تصو کشور های اروپائی
در کتاب . اقتصادی زيادی دارند، آزادی و دموکراسی دارند؛ می توانند در مقابل تهاجم اسالمی مصونيت داشته باشند

سخن  مغز متفکر کابينه کارتر، در موضوع گروگان گيری کارمندان سفارت آمريکا به نقل ازبحران بقلم هاميلتون جردن 
  » کارتر حقيقتا بيچاره شده بود، نميدانست که برای رهائی گروگان ها چه بکند«کارتر می گويد که؛ 

  (!) اين بيچارگی کارتر و آمريکا زاييده تعصب مذهبی کشور های اسالمی است نه قدرت گروگان گيران 

دسال من به من می گويند تو از خر  هایخواهر زاده «: درهمان کتاب آمده است که کارتر درهيئت دولتش می گويد
  » خمينی ميترسی و من رنج می برم از قضاوت مردم آمريکا که آنها هم همان را می گويند

اينکشور های پيشرفته وغنی از مال و تکنولوژی باهمه قدرتی که دارند؛ رسانه های تبليغاتی شگرفی که دارند نميتوانند 
که دشمن در زمين نصب کرده بفرستند تامين منفجر شود؛ ولی ديديد خمينی يعنی  حتا يک خردسال را به روی مين هائی

. بيرون کشيد و به روی مين های عراقی فرستاد سجمهوری اسالمی هزار هزار کودکان خردسال را از پشت ميزمدار
عمومی مردمش  خارجيان، و بطور کلی هر انسان شريفی اين عمل را جنايتی خوفناک ميداند ونه خودش ونه افکار

وقوانين مملکتشان هرگز اجازه چنين کارهائی را نميدهد ولی اسالم هرعملی را برای پيروزی مسلمانان برکفار مشروع 
  . می داند

اگر رژيم اسالمی ايران در جهت پياده کردن مانيفست خود؛ به انفجار های کوچه اتمی در شهر های آمريکا دست زد ويا 
  . را هدف گرفت؛ آيا کشور های اروپائی وآمريکا می توانند مقابله به مثل کنند؟ ابدا محال است شهر های درجه اول اروپا

چرا که برفرض که ثابت شود که رژيم ايران عامل اين انفجار ها بوده بازهم دست به عمل متقابل نمی زنند ولی رژيم 
سالمی از حکم قرآن الهام می گيرد و کشور های متمدن از حکم چرا که رژيم ا. اسالمی ميزند و خيلی هم سخت تر ميزند

  . و اخالق و قوانين موضوعه و قرار های بين المللی و امثال آنها فانصا

ترضيه خاطر و الم کشور های اروپائی و آمريکائی بدنبال منافع اقتصادی خود هستند واسالمی ها بفکر پياده کردن اس
  . ه از کجا تا به کجاست، معلوم است که تفاوت راخدا

بار  چگونه پرده فراموشی کشيده شد، يا مقابله کردند، رژيم اسالمی را سرکوب و  ـُ الخ  مگر نديديم که روی جنايت
بار شد، در بيروت شد؛ و دنباله اش را بايد با انفجار های اتمی در  ـُ محکوم عملی کردند؟ جهاد يعنی همين که در  الخ

   .کشور های جهان انتظار داشت

اشتباه خارجيان دراين است که تصور می کنند رژيم اسالمی و دولت آن يک نهاد حقوقی ويک دولت در مفهوم عام آن 
الم داشت، پديده ای است که برای اولين بار در طول تاريخ در همانطور که خمينی اع که جمهوری اسالمیيدرحال. است



 

 

مه هايی دارد که اسالم را امی را بشناسد که چيست وچه برنايران بوجود آمده است، کسی می تواند جمهوری اسال
دقيقا مصداق موضوع است؛ گذشته جمهوری اسالمی نشان می دهد که چه » مشت نمونه خروار است«. براستی بشناسد

  . بوده و در آينده چه خواهد بود

در صفحات کتابش ويا صحبت يا  تصور نکنيد که اين مراحلی راکه خمينی در مانيفست جمهوری اسالمی ذکر کرده فقط
جماعت است، خير، در باصطالح قانون اساسی جمهوری اسالمی نيز درمفهوم کلی همانطور که روال قوانين اسالمی 

  تصريح شده است) رعايت اختصار(همه کشور هاست 

ی بر اصالت اسالمی خمينی از قرآن اعتبار يافته است و هر مسلمان معتقد= می عرض شد که مانيفست جمهوری اسال
تنها چيزی که در اين مانيفست قيد نشده است زمان است ولی ناگفته نماند که قرآن اين . آن مانيفست ايمان دارد

خارجيان، را تا زمانی حفظ آنرا الزم ميداند که مسلمانان = بالتکليفی را برطرف کرده وحالت صلح و عدم تعرض به کفار
  .به پيروزی خودشان مطمئن باشند

می ويا خط خمينی را که همان خط خارجيان و ايرانيانی که تصور می کنند خاتمی آمده است که مانيفست جمهوری اسال
قرآن و تشيع است را زايل کند و خط بشريت وحقوق مدون را انتخاب کند حقيقتا که يا نادان هستند ويا آلتی برای پيشبرد 

  . می ايران هستندمقاصد آمريکا در نزديکی آن کشور با رژيم اسال

سال درمکه در الک تقيه فرو رفته بود و هيچکس از ناحيه او خطری احساس نمی کرد ولی وقتی به قدرت  ١٣محمد 
رسيد آنوقت مانيفست خودش را ارائه داد، در همان زمانی هم که شروع به قدرت کرد با مکيان که حالت مخاصمه بين 

ولی وقتی کامال قدرتمند شد ) قايسه کنيد با وضع آمريکا و  ايران امروز خاتمیم(آنها و محمد بود قرارداد دوستی بست 
  . همان قرارداد مکه را هم زير پا گذاشت و پدر مکيان را در آورد

خواهش دارم اين . ايرانيار گرامی؛ طول اين صحبت ها که حضرتعالی بآن احاطه وعلم وسيع داريد جای عذرخواهی است
  . را به پذيريدعذر خواهی ارادتمند 

  قت است به تحققيدر کشف حق    اين نامه که شد زما به تحرير 

  ت و چراغ امر تحقيقـــراه اس    يدن بهم مطلوب ـــدر راه رس

  برای شما آرزوی موفقيت در اين کار ميهنی را دارم 

  »عبدالرحمن –با احترام و آرزوی پيروزی 

  ).برای عطف توجه و جلوگيری از تکرار موضوع. گذاری ها به هنگام تنظيم اين تحرير شده استشماره (  

 : خليفه گري در حكومت اسالمي، نه جمهوري -١

شاره و ارائه مستند گرديد، اسالم، مخالف حکومت جمهوری وانتخاب رئيس جمهوری است، اهمانطور که بار ها 
  . حکومت اسالمی براساس خليفه گری است که آنهم انتخابی از سوی توده مردم نيست

، به معنای جانشين پيغمبر ويا امام است و در آيات متعدد قرآن هم خليفه گری سمتی است که از جانب خدا تفويض خليفه
  . می گردد

اظهار نظر خمينی برحکومت اسالمی وظيفه کامال منطبق با تفسير دايرالمعارف شيعه است که ميگويد انتخاب رهبر و 
  .نه مردمامام و خليفه درجامعه اسالمی بدست خدا است 



 

 

، به »المی را پذيرفتند                                      ٌ           امام حکومت اسالمی را ميخواست ولی اضطرارا  جمهوری اس«ی گفته است؛ وآنجا که آخوند غر
، اظهارات آخوند منتظری به اينکه می در موقعيت خليفه در حکومت اسالمی استمالحظه همين صراحت حقوق اسال

  . اين مهم را انجام دادم» منتظری«سی نداشت و من خمينی اصرار در گنجاندن واليت فقيه در قانون اسا

داليلی است که نشان می دهد خمينی کامال به قالب حقوقی حکومت اسالمی آگاه بوده و ميدانسته که قائمه رهبری 
مقصود (حکومت اسالمی با خليفه است و ميدانسته که در طول تاريخ اسالم هيچگاه حتا يک بار هم رهبر جامعه اسالمی 

  . با شرط فقاهت منصوب يا مبعوث نشده است) مت اسالمی استحکو

آخوند های شيعه از آنجا که عقيده دارند حکومت حق آنها است با شرط مرجعيت اعالی تقليد و تعلق نسلی به نسل علی 
از خليفه  لذا خمينی و يارانش نوعی تازه ۵٧وفاطمه ولی اين عقيده هيچگاه در جايگاه اجرا قرار نداشته تا شورش 

گری را بنام ولی فقيه در جايگاه رهبری و جانشينی امام پذيرفتند و در حقيقت بدعتی در موقعيت خليفه درحکومت 
  . اسالمی وارد کرده اند که چون اين بدعت خالف نصوص و آيات مکرر قرآنی است، لذا واجد اعتبار نمی باشد

اگر مقصودشان » ولی فقيه منتخب خداست«اسالمی می گويند؛ اينکه برخی از آخوند های وابسته به حکومت جمهوری 
ا در حقوق اسالمی، ولی فقيه نه منصب دخليفه گری آخوند خامنه ای است درست واگر مرادشان ولی فقيه باشد، لذا اب

  . ن در شرايط الزم برای خليفه گری هم فقهاهت نشده استوافزون برآحکومت دارد ونه منتخب خداست 

  : نتيجه گيري

  : که نتيجه ای که از اين بحث مختصر ميتوان گرفت اين است

مانيفست جمهوری اسالمی نظام حکومت اسالمی برمبنای خليفه گری = نظر به اين که بنابر تفسير مانيفست خمينی 
ی عنوانی است مردم است و نظربه اينکه جمهوری اسالمی بر پايه خليفه گری بنا نشده ودارا وبدور از انتخابات

که در سنت محمد وتاريخ اسالم بی سابقه است، لذا نظام جمهوری اسالمی عالوه برآنکه غاصب ) جمهوری اسالمی(
  . است خارج از خط ومانيفست خمينی هم هست

فست خمينی، مسئله علم کردن و متکا قرار داردن خط و يا راه خمينی و يا با خروج جمهوری اسالمی از خطر و ماني
مسئله پيوند به وفاداری به او می شود، مقوله ای پو چ و توسلی فريبانه، زيرا خط و اصل که رعايت نشده انحراف پديد 

  . می آيد و انحراف هم خيانت به راه و سيره است

  : مطالبه بي محل

اين اشاره بجاست که همانطور که مالحظه ) مانيفست اسالمی(رکان حکومت در مانيفست خمينی قبل از بحث در باره ا
نبايد تصور . کشور نشده است لميکنيد در برنامه ومانيفست خمينی هيچ اشاره ای به امور رفاهی و آزادی وحتی استقال

مينی که اقتباس از اسالم است به حقوق در مانيفست خمينی به فراموشی رفته است خير، مانيفست خ بتکرد که اين مرا
. الجرم درمانيفست خمينی هم به آن ها اعتنائی نشده است. اجتماعی ورفاهی وآزادی و امثال آنها جای توجهی ندارد

  . که جايش درمانيفست حکومتی نيست» اقتصاد مال خراست«شعار 

ع آنها؛ مطالبی خالی از کار و تامين معاش دارند توقبنابراين کسانی که توقع آزادی از حکومت اسالمی را دارند، توقع 
   .محل است

روش زندگی درصدر اسالم کمترين نشانه ای از زندگی و خواست امروزی مردم ايران ندارد و اين بدان معنی است که 
ی زندگی مردم آنچه مردم ايران درهمين زندگی سخت و وانفسا دارند، زيادی و تجاوز از حقی است که صدر اسالم برا

  . الگو کرده است



 

 

 :وضيفه حكومت اسالمي - 2

  :در مانيفست خمينی که همان مانيفست اسالمی است وظيفه زمامداران در دولت اسالمی عبارت است از

  پيروی از روش زمامداران صدر اسالم: الف

  مجازات گردن زدن برای فتنه گران : ب

  احتراز از هرگونه تماس با اجانب و کفار: ج

  :پيروي از روش زمامداران صدر اسالم: الف 

  .مقصود از روش زمامداران صدر اسالم، رعايت سنت محمد است که يکی از منابع معتبر حقوق اسالمی است

  در وظيفه حکومت اسالمی مستتر در سنت اسالمی است و نيازی به جدا سازی نداشته است؛ : ب

اجانب و کفار است، بخش بسيار قابل توجهی است که به اتفاق به آن می تماس با  نهکه احتراز از هرگو» ج«اما بند : ج
  . پردازيم

 :مانيفست و خارجي ها -3

اين قسمت از مانيفست خمينی دقيقا نشئت يافته از صراحت قرآن است بنابراين اصرار او به قطع رابطه با آمريکا تنها 
يک مبنای سياسی ويا انتقامی ندارد، بلکه مانيفستی است که تبعيت ازآنرا الزم دانسته و امروز نيز اصرار حکومت 

اسالم اصوال همکاری، دوستی، مراوده . آمريکا مربوط می شود به همان مانيفست خمينی غاصب درادامه قطع رابطه با
  . با غير مسلمانان را به سود مسلمانان نميداند حتا اگر فرزندان مسلمان، غير مسلمان باشد

اد حقوقی نکته اينجاست که آيا در دنيای امروز ونياز به ارتباطات بين المللی و همکاری عمومی کشور ها در اسن
  .جمهوری اسالمی اين از مانيفست خمينی رعايت شده است يا خير

  :آري رعايت شده است

روابط صلح آميز جمهوری اسالمی را فقط با دول غير محارب معتبر می "می قانون اساسی جمهوری اسال ١۵٢در اصل 
  " شناسد

که روابط صلح آميز وجود ندارد، پس چرا ممکن است اين ايراد بنظر برسد که در حال جنگ بين دوکشور معلوم است 
  .دراصل مزبور به چنين واضحی اشاره شده است

  : پاسخ قابل توجه است

حقوق اسالمی که حالت جهاد را بين مسلمانان و کفار دائمی ميداند تا کشور های کفر به اسالم درآيند ويا مطيع شده و 
تقسيم ) کشور های محارب(و دارالحرب ) کشور های اسالمی(الم جزيه بپردازند کشورهای جهان را به دو منطقه داراالس

  . کرده است

حکومت دولت اسالمی قرارداشته وطبق موازين اسالم اداره شود گرچه نفوس آن  تداراالسالم کشورهائی هستند که تح
  . کشور اکثرا مسالمان نباشند



 

 

ر هم مسلمان باشند تحت حکومت کفار قرار داشته دارالحرب، همه کشور هايی هستند که نفوس آنها کافر بوده و يااگ
بسياری از محققين وحقوقدانان اسالمی کشور های اسالمی را که مستعمره کشور های کفر قراردارند، دارالحرب (باشند 

  . حکومت غير اسالمی آنها غير عادی است ، زيرا)نمی شناسند

منظور گرديده به معنا و مفهوم دول غير مسلمان است نه  قانون اساسی ١۵٢که در اصل » دول محارب«بنابراين واژه 
  . دولتی که در حال جنگ با ايران است

يعنی هم شامل افراد  ومساعدت با کفار، کلی است معاشرت و ملت، دوستی، و همکاری ازاز رقرآن در احتآيه  وحکم 
  . م شامل مسلمانان جهان و از جمله کشور های مسلمانمسلمان می شود و ه

دراينصورت وبا توجه به صراحت باصطالح قانون اساسی جمهوری اسالمی چگونه جمهوری اسالمی عضويت سازمان 
ند؟  آيا های بين المللی که از کشور های کفر تشکيل شده قبول کرده و خود را متعهد به تصميات آنان دانسته وميدا

ميداند، خود را در  است؛ که حکومت اسالمی ايران که عموم کشور های غير مسلمان را درحال جنگ با اسالممعقول 
  موقعيتی قراردهد که ناچار شود تصميمات آن کشور های کفر درحال جنگ با مسلمانان را به پذيرد؟ 

اسالم و هم خالف ماهيت اصل  عضويت جمهوری اسالمی در مجامع بين المللی از جمله سازمان ملل متحد هم خالف
  . به اصطالح قانون اساسی آنها است ١۵٩

 :تنها حكومت خدا در جهان -4

  . همانطور که مالحظه فرموديد، مانيفست خمينی حکومت اسالمی ايران را نخستين حکومت اهللا در جهان می داند

  جمهوری اسالمی پياده شده است يا خير؟  باز، سوال اين جاست که آيا اين قسمت از مانيفست خمينی در قانون اساسی

پاسخ روشن است، آری پياده شده است دراصل دوم، جمهوری اسالمی نظامی معرفی شده که حاکميت کشور های عضو 
سازمان ملل متحد در چارچوب حقوق سياسی متداول واز جانب مردم مشروعيت و حيات سياسی يافته است و از آنجا که 

براساس حاکميت خدا شکل يافته نه حاکميت که اولين حکومت خدا در جهان معرفی شده است  حکومت جمهوری اسالمی
مردم و در مجموع اسناد سياسی و هويتی جمهوری اسالمی موازی اسناد هويتی و سياسی ساير کشور های جهان نيست 

به موقعيت جمهوری اسالمی را  بين المللی ناظر برهمه کشور های جهان نميتواند تسری قلذا به طور قطع موازين حقو
  . داشته باشد

  :باز، اينجا هم به اين مشکل برخورد می کنيم که

چگونه کشوری که حاکميت آن با خدا است و خدا خودش، همکاری، مساعدت، دوستی و مشابهات آنرا با کشور های 
ه کشوری که در قرآن شيطان معرفی شده نند کنار نمايندشناندرحکومت خدا، خدا را می !  ؛ خدمه خداکفر منع کرده است

  ٢. است

                                                            
و  بدست گرفتن کنترل جريان نفت که در پی اهر شدن خمينی در توطئه ای که برای بيرون راندن شاهنشاه ايراندر يک نگاه ژرف به پديده ظ -  ٢

، مالحظه خواهد شد، از سوی شرکت های نفتی و کشور های پشتيبان آنان صورت گرفت بود؛) نفت(حق حاکميت ايران بر منابع زير زمينی 
در اعتراض به که  )١٩۶٣= ٢۵٠٢( ١٣۴٢او در سال  مجازاتبه ايران نياورده و بيمورد مانع از  هندوستانانگليس بی مورد خمينی را از 

ی بيرون راندن شاه بودند، آمريکا پيشقدم درهمکاری با شرکت هنگاميکه شرکت های نفتی در پ. نشد مدرنيزاسيون شاه و مردم دستگير شده بود
 ننفتی بود، ولی بجز انگلستان کسی از افکار خمينی باخبر نبود، بی مورد نيست اورا در ايران مستقر می کند و بی مورد نيست از همان زما های

بی موردنيست گروگان آمريکائی اسير اشخاصی می شود که به سفارت انگلستان رفت  .می خواند و قطع رابطه می کند» کافر«خمينی آمريکا را 
گمان کنيد اگر مسلمانان به . روپائی و به ويژه آمريکا صورت می گيردکوچ بزرگی از مسلمانان در کشور های ابی مورد نيست که  و آمددارند،

ويژه ماليان شيعه که گوش به فرمان انگلستان هستند بر جهان مسلط شوند و حکومت جهانی اسالمی تشکيل شود در واقع کليسای کانتربری 



 

 

  : فرار از مسئوليت

خدايی شناختن حکومت اسالمی و تعلق حق حاکميت به خدا و الزام مردم به تبعيت از تشريع اين موقعيت را برای مردم 
ان خدا در حکومت گويا باصطالح از نمايندبوجود ميآورد که نمی توانند و حق ندارند امور رفاهی و امثال آنرااز حکومت 

بخواهند، زيرا آنها هم بنده خدا هستند و ديگر آنکه هيچ دليلی در دست نيست که آنها از طرف خدا اختيار تامين زندگی 
هنده ؛ روزی دو با وجود آيات مکرر قرآن که خدا روزی هرکس را خود تعيين می کند و ميدهد باشند اشتهمردم را د

اوند است و برخداست که روزی بندگان را بدهد و روزی مستقر و موقعيت آنها در قرآن مبرهن و معين است وفراخی خد
همان سوره، و آيه  ۶٠ –سوره عنکبوت  ۵٩ات يآ(و تنگی روزی هم دست اوست و بهرکس هرچه می خواهد ميدهد 

  ) سوره  الشوری ١٠

از دولت رفع ) ايران(در حکومت های اسالمی  ،ه حکومت و مردمبنابراين طرف مردم در حکومت اسالمی خداست ن
تکليف و مسئوليت کرده اند زيرا نميشود برای يک امر دو مسئول و دو مکلف و متعهد قرار داد که يکی خدا باشد و 

  .بنده خدا یديگر

امين از طرف خدا مسئوليت ت از آنجا که در قرآن و حتا سنت کوچکترين اشاره ای به اينکه حتا رسول خدا بنمايندگی
معاش و زندگی مردم را دارد، لذا عمل حکومت اسالمی ايران فضولی در کار خدا و نوعی کالهبرداری و سوء استفاده از 

  . موقعيت تحميلی خود به مردم است

ی دنيا را با آتش زندگو تکليف مردم را هم قرآن يا خدا تعيين کرده است يا بايد به آنچه به آنها داده شده شاکر باشند ويا 
  . جهنم از دروازه نا شکری به پذيرند

مصائب و مشکالت حقوقی را در حکومت های دينی مانند جمهوری اسالمی درک می کنند که چه آيا مسلمانان ايران اين 
  . ساده و آسان همه حقوق رفاهی خود را سلب کرده اند

پس آنها  ؛ينده طويله اسالمی معين کرده ايم، نما»ما رئيس جمهوری انتخاب کرده ايم«ممکن است، کسانی بگويند 
  . مسئولند که زندگی ورفاه مارا تامين کنند

پاسخ آنها رسا گر اين مطلب است که آنها وعده خدا را قبول نداشته اند که خودشان دست به کار تامين روزی 
ئيس جمهوری که در حقوق اسالمی، خودش يک بنده خداست و ر. ومعاششان از طريق انتخاب رئيس جمهوری سده اند

از طرفی خدا . مکن است قادر به تهيه روزی ميليون ها مسلمان بنده خدا باشدروزی اورا خدا تعيين می کند چگونه م
اب کنيد وقتی قرآن می گويد خحکومت و رئيس جمهوری وامثال آنها انت کجا قرآن و يا سنت گفته است که شما رئيس

خداوند  مآيا تعرض به حري. رئيس جمهوری انتخاب کنيد=  نصب خليفه از جانب خداست، شما چه کاره ايد که خليفه
  . برای بنده خدا ايجاد حق می کند؟ ابدا ابدا

  : مرحله دوم براندازي حكومت هاي بظاهر مسلمان

 . حکومت واحد  امت واحد -١

                                                                                                                                                                                                
هرقدر . با فتوای يک آخوند به نفع انگلستان حل خواهد شد در جهان حاکم خواهد شد و همه کار های جهان» اسالم«انگلستان بی مصرف شده و 

   ک-ح. هم آمريکا تسليحات مهم و پيچيده نظامی طراحی کند ويا چين و روسيه در صنعت ويا خاک ها و آبها پيشروی کنند



 

 

انيفست خمينی وآن چه که او درباره وجود يک حکومت اسالمی در جهان ارائه داده متخذه از آيات قرآن است که م
شدن اسالم و تبديل همه ملت ها به امت واحدی است که زير چتر  مسلمانان را امت واحد ميداند و قايل به جهانی

   ٣.) يعنی يا مسلمان شوند ويا جزيه بدهند و مطيع باشند(اسالم قراردارند، 

 كشور هاي امروز نه الجزاير - 2

اوضاع سياسی جهان آن روز بوده که مسئله الجزاير در رابطه با  ١٣٧٧همانطور که مالحظه داريد تحرير سنگر سال 
 مسئله حاد روز بوده است ولی اکنون همانطور که می بينيد، جمهوری اسالمی در همه کشور های اسالمی اسمی مانند

افغانستان، پاکستان، لبنان،  فلسطين، سودان و غيره حضور دارد و اين حضور جنبه اقتصادی و يا استعماری  عراق،
واحد اسالمی و ملت واحد است و اين درست همان تکليفی است که قانون اساسی ی تشکيل حکومت د بلکه در اجراندار

ه برای گسترش حاکميت خدا در زجمهوری اسالمی برعهده ارتش و سپاه پاسداران گذاشته يعنی جهاد در ر اه خدا و مبار
  » )ی جمهوری اسالمیشيوه حکومت در اسالم مقدمه قانون اساس(«جهان 

  مرحله سوم جهاد براي فتح كشور هاي كفر

مانيفست خمينی که همان مانيفست اسالمی است، همه حکومت ودولت های کشور های سراسر جهان را بدون 
ی ناستثنا برخالف عدالت و همه را پوشالی و درعين حال از روی فشار و سرنيزه ميداند و به همين دليل، سرنگو

مانفست اسالمی = امی دولت های کشور های جهان تا برقراری حکومت اسالمی از ارکان مهمه مانيفست خمينی تم
 . است

چگونه کشور های اسالمی از جمله حکومت اسالمی ايران حاضر می شود در . اينجا باز همان سوال مطرح می شود
خالف عدالت و همه پوشالی و از روی فشار و که از حکومت های بر) سازمان ملل متحد(ماعی عضويت پيدا کند تاج

   ٤؟ .سرنيزه تشکيل شده است و به اتفاق آن کشور ها تصميم گيری نمايند

  دخالت در امور كشور ها و اعالن جنگ -1

نميدانم تفسيری الزم دارد يا خير، آيا بغير از اعالم جنگ به همه کشور های جهان مفهومی ديگر ميتوان درآن يافت 
آيا کشور های جهان در مقابل اين توقع حکومت اسالمی ايران ساکت و بی تفاوت خواهند ماند ودست های تسليم به 

  واحد جهانی را بلند خواهند نمود؟ حکومت 

ظار اسالمی عجيب ولی مستند به قرآن می تواند بدون اعمال زور و تهديد وارعاب کشور ها صورت گيرد، آيا اين انت
مسلما خير، بهمين دليل قانون اساسی جمهوری اسالمی انجام اين مهم را برعهده ارتش و سپاه پاسداران گذارده 

  )١۴۴مقدمه  قانون اساسی اسالمی و اصل  ،مکتبی فصل ارتش(است 

 ور انقالب اسالمي در مانيفست خمينيصد -1

مانيفست اسالمی مسلمانان را مقيد به صدور اسالمی و انقالب اسالمی به تمام کشور های کفر = مانيفست خمينی 
صدور انقالب اسالمی يعنی همان سيره ای که اکنون درايران اسالمی به واسطه انقالب اسالمی بوجود . می نمايد

                                                            
  ک- ح. به زير نويس برگ پيشين توجه کنيد -  ٣
همان دستان غيبی مشغولند تا تکليف سازمان ملل را هم که در خاک آمريکا قرار دارد يکسره کنند، نطق های احمدی نژاد، چاوز، و به ويژه  -  ٤

  ک- ح. دال براين مدعا است ٢٠٠٩در اکتبر سال  مقررات سازمان ملل از سوی قذافی  پاره کردن و پرتاب کردن



 

 

جهان درهر موقعيت و مناسبتی که هستند نيز ايجاد گردد، قوانين اسالمی گردد، حکومت مده، درکشور های ديگر آ
  . ها اسالمی بشود، مگر اينکه کشور های خارجی با تسليم به قرارداد جزيه جان و مال و ناموسشان را حفظ کنند

دين و کشور و سازندگی آن  رها به همين سادگی با موعظه و تبليغ دست ازکشو آيا دنيای آزاد و ناسيوناليست های
  . برميدارند و حاضر می شوند که کشورشان به خرابه ای تبديل وحاکميت آنان سلب شود؟ مسلما خير

آيا جمهوری اسالمی مسئله صدور انقالب اسالمی را به کشور های جهان در قانون اساسی خودش الزم دانسته 
  . بيانی روشن دارد است؟ پاسخ آری است در فصل شيوه حکومت صراحق قاطع و

  :پشتوانه مانيفست اسالمي

بنظر خواسته های مانيفست اسالمی بسيار مهم و نياز به پشتوانه های بسيار غنی وقوی دارد و اگر چنين پشتوانه 
. هائی منظور نبود؛ تصور نمی شود که مانيفست اسالمی که مانيفست اسالمی دنيا را در مقابل خود قرار دهد

اجازه بفرمائيد به اختصار مانيفست . به قوی ترين وانحصاری ترين سالح های جنگی هستند مسلمانان، مجهز
وثر و ساده تری از استفاده م دآنان مطرح شود تا قضاوت شود که مانيفست جهادی به مراتب کاربر) جنگی(جهادی 

  . سالح های جنگی و اتمی دارد

  :مانيفست جهادي مسلمانان

برهر مسلمانی واجب است مگر پيران . می، جهاد در راه خدا و بفرمان خدا شناخته شده استجهاد در راه اسال -١
فر را ويا وسائل جنگی به جای خود بفرستد ن کيو خردساالن و هرکس نتواند در جنگ شرکت کند بايد 

 ) مقايسه کنيد با قوانين سرباز گيری در هنگام جنگ کشور های غير اسالمی(

مالحظه ميفرماييد که چه ساده و هيچ (و يا کسی که امام او را مامور سازد آغاز می شود  جهاد با فرمان امام -٢
 ) نيازی به تصويب پارلمان و غيره نيست

خدا با جهاد کنندگان معامله کرده يعنی جان آنها را به بهای بهشت خريده است و اگر در جهاد زنده بمانند،  -٣
 : يا آنها انجام خواهد شدعالوره بر بهشت، معامله زير از سوی خدا 

طلق و مال حالل آنها خواهد بود، زنان هرچند  کليه اموال منقولی را که از کفار بدست می آورند ملک - الف
ان بهره گيرند شوهر داشته باشند و دختران بهر سنی که باشند متعلق به آنان است که بهر قسم که خواهند از آن

  ) مثل چهارپا(و يا بفروشند ويا بکار وادارند 

مقايسه کنيد با عهدنامه (مردان بدرد نخور را گردن بزنند و مردان جوان را به غالمی و يا بفروش برسانند  - ب
  ) کنوانسيون ژنو در باره اسيران جنگی و اموال آنها

شده است  طاده از ابزار های جنگی ندارند و فقط شرجهاد کنندگان هيچ محدوديتی در کيفيت جنگ و استف -ج
  . م درآب شهر ها نپاشند ـَ که س

اينکه خامنه ای مدعی است که استفاده از سالح اتمی برخالف اسالم است، ادعای نا درست است، : حاشيه
شمشير و سپر ونيزه و اسب بوده است ولی فقه اسالمی جواز ) غزوات(درست است که سنت محمد در جنگها 

ان فتحعليشاه قاجار، فتاوی استفاده از هرنوع سبب پيروزی اسالميان شود را مجاز دانسته است، چنانکه از زم
علمای شيعه براستفاده از سالح های روز قرار گرفت، سنت محمد هم در استفاده از االغ و اسب برای مسافرت 

  . بود نه بنز ضد گلوله



 

 

در کتاب جامع الهدايه فی علم الرمايه که از سالح های آن زمان مانند منجنيق و آتش افشان و غيره ياد کرده 
رد مبنی بر اينکه چون سنت محمد در غزوات شمشير بوده است احسن آن است که اين سنت حفظ اشاره ای دا

   .گردد

پايان ( .که به معنای بکار بستن نيست" حفظ گردد«احسن به معنای انحصاری بودن نيست همچنين است واژه 
   ) حاشيه

جزيه جان و مالشان را حفظ کنند  دم قراردايکفار صاحب کتاب، مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان ميتوانند با تنظ -۴
 . ا بپردازده ريعنی حکومتشان قرارداد جزيه را امضا و يا خفت و سرافکندی جزي

ه به قدرت مالی حکومت اسالمی افزوده می شود که غافليد که چه پول سرشار و مفتی همه ساله بعنوان جزي
    . (!)چيزی نيست شعايدات نفت در مقابل

يری ها نگاه بفرماييد برای گروگانگ !مسلمانان نمی دهند؟ممکن است بفرمائيد که چنين پولهايی کشور های کفر به 
باقرار داد های سری پولهايی به ) ايتاليا(چه مبالغ هنگفتی باج به گروگان گيران داده و ميدهند و چه دولت هايی 

  . مسلمانان قشری می دهند که امنيت کشورشان دچار مخاطره نشود

  :كاربرد اين مانيفست

  . و نياز زندگی می کنند حدود چند ميالرد مسلمان در جهان هستند که اکثريت آنها هم در حال فقر

ميليون مسلمان آنهم مهاجر و فقير  ٣مسلمانان درتمام کشور های کفر پخش شده اند بطوريکه مثال در فرانسه 
مجانی  یميليون نيازمند به غذا ۵ه هم که گفته می شود حدود ساين نيرو که بطور حتم فقرای کشور فران ،افتاده اند

 ٣٠که به مال و منال و زن و دختر برسند اين نيرو که مثال در آمريکا به هستند به جهاديون خواهند پيوست 
  . ميليون نفر ميرسد، صد ها مرتبه از سالح اتمی برای از کار انداختن دولت های غير اسالمی موثرتر است

ت که جمهوری اسالمی اگر بدنبال سالح اتمی است نه برای استفاده عليه کشور ها بلکه بيشتر از اين جهت اس
حکومتی که ميخواهند مسلمانان جهان را به جهاد ترغيب کند بايد از موضع قدرت بهره مند باشد تا بتواند از طريق 

  . ديل نمايدبتقرارداد جزيه بخش بزرگی از جهان کفر را به دار االسالم 

ان کشور های کفر مانيفست جهادی مسلمانان واجد  اين متحوا است که همينکه شروع شد، سيل فقرا و نيازمند
  . توان در موقعيت محمد مالحظه کردبفوريت به جهاديون ملحق می شوند، نمونه تاريخی آنرا می 

نه آمد و نفر هم همراه وشمشير کش پيدا نکرد ولی همينکه به مدي ١٠٠سالی که در مکه بود بيش از  ١٣محمد در 
مسئله جهاد يا کفار و مانيفست آنرا در قرآن پياده کرد قبايلی بت پرست که بشدت با اسالم محمد مخالف بودند و از 

  )مختصر شده متاريخ اسال(ی و راهزنی زندگی می کردند به محمد پيوستند زراه کشاور

استراتژی غارت و تصرف زنان و در گشايش دروازه های کشور های اروپائی به سوی اعراب مسلمان، همين 
اموال مردم بود که سبب شد انبوه بردگان و فقرا به صف لشگريان مسلمان اعراب پيوستند و کشور ها يکی پشت 

  . تا اعراب مهاجم به اسپانيا رسيدند. ديگری براحتی سقوط کرد

آن برای آنان در مشارکت در ی حقانيتی که قرگعدم کنترل مواليد در کشور های اسالمی، عموميت فقرو عقب ماند
اموال اغنيا قايل شده است، مزايای جهاد يا کفار ومعامله با خدا که سوخت و سوز بنظر مسلمانان ندارد از يکسو از 
سوی ديگر هجوم مسلمانان به کشور های کفر خاصه کشور های اروپائی و فاصله شديد طبقاتی بين توده های فقير 



 

 

نمای  روامثال آنها عواملی است که زمينه را برای حرکت جهادی اسالميان مهيا و دثروتمندان و  کبا گروه اند
  . پيروزی را ترسيم می کند

ر دور نباشد و آن اين است که مسلمانان بعلت آزادی عمل در ظعالوه بر اينها يک مسئله بسيار اساسی هم بايد از ن
براحتی می جنگند و می کشند و يا کشته می شوند و  جنگ واعتقادی که به حقانيت دين خود دارند بسيار مقاوم و

 ٨٠نفر نيستند  ۵٠٠٠اين حالت در سربازان غير مسلمان نيست، نمونه اش همين طالبان است که با آنکه بيش از 
سال سرگردان و نا  ٧هزار سرباز پاکستانی را  ١٠٠هزار سرباز ناتو و افغانستان و  ١٢٠هزار سرباز آمريکا و 

   .ندکار کرده ا

يک سرباز خارجی وقتی کشته ويا زخمی می شود، زخم بزرگی براجتماع آن کشور وارد ميگردد و دولت متعهد به 
هزينه های سنگينی خواهد شد ولی در جهاد اسالمی طرف معامله با سربازان خدا است نه دولت و فقط کشته تامين 

آنجا که قرآن می . آيا تفاوت اين دو دشوار است که ارزيابی شود. ا خداستب شيک عنوان شهيد ميگيرد و بقيه ا
برابر يک کافر قدرت و مقاومت و نيرو دارد، به مناسبت مراتب و ساخت و ساز  ١٠٠گويد هر سرباز مسلمان 

  .مانيفست جهادی است نه قدرت فردی

  : راه حل كدام است

ز آنرا هم يافت بطور طبيعی راه حلی هم بنظرش ميرسد هر انسانی که درد و مشکلی را تشخيص داد و علت برو
  » درد گفتن ندارد، درمانش گفتنی است«حال آن راه حل درست باشد يا نادرست مسئله ديگری است بقول کسی 

  راه حلي براي توقف اسالم قشري

  . به اتفاق به اين راه حل خواهيم پرداخت

  

     

  

  

  

    

  


