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 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

  

 یرفعج دمحم
 ٢٠١٨  اپريل٠٣

 ،هيقف تيالو
 نيد مان هب تينوعرف و تعدب

٨ 

  

 یرفعج دمحم

    ؟چه منظور صورت می گيرده تحريف ب

بدون استثناء، ھمۀ انواع تحريف ھا که قرآن آنھا را بر می شمرد، و در طول تاريخ امری مستمر و ساری و جاری  

   : زير صورت گرفته و می گيردھایدارند به منظوروسيلۀ علمائی که آگاھی ه بوده،  در دين ب

 بغی و ستمگری و حسادت و رقابت.   

 وجود آوردن قدرت، حفظ و نگھداری و يا سھيم شدن در آنه ايجاد وب.  

 کار بردن زور و قدرت برای حاکميت گروه خاصه تفرقه انداختن در اجتماع و ب . 

 يدان خود حفظ و نگھداری ابواب جمعی، پيروان و تابعين و مر. 

 ّحل مسائل و مشکالت با زور و قدرت و ايجاد سلطه بر مردم از راه دين. 

آياتی که انواع تحريف در آنھا توضيح داده شده بود، نام علمای يھود و نصاری است به عنوان تحرف در که  نظر به اين

منظور تحميق تودۀ پيرو خويش و حفظ  هکنندگان دين در گذشته آمده است، غالب علمای دين ستيز و قدرتمدار مسلمان، ب

و نگھداری آنھا، چنين وانمود کرده و می کنند که اين آيات مربوط به علمای يھود و نصاری است و خود بری  از عمل 

نمی خواھند به پيروان خود علم و اگاھی بدھند که اگر عمل  .کردن بدانھا ھستند و آيات فوق شامل حال آنھا نمی شود

مر مستمر ساری در تمام زمانھا و علمای ھمۀ اديان و از جمله اسالم نبود، چه نيازی وجود داشت که تحريف، يک ا

سف بار خود را بر جای گذاشته است، برای مسلمانان أعنوان يک تجربۀ تاريخی که نتايج غم انگيز و ه خداوند آن را ب

  تشريح کند؟
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نند، نبايد از خود بپرسند، چگونه اين اختالفات خانمانسوز که ھمه دا ّاگر علمای اسالم خود را مبری از امر تحريف می 

البته، اسالم با ساير اديان  وجود آمده است؟ه از کجا ب... جارا به ويرانی و خرابی کشانده است و اينھمه فرقه گرائی و

ھی می دھد، تنھا کتاب ال  مرکزی  و پايه و اساس اسالم را تشکيلۀھی اين فرق اساسی را دارد که قرآن مجيد که ھستال

تحريف نشده است و دست روزگار نتوانسته در متن آن دخل و تصرفی بنمايد و به تصديق ھمۀ فرق اسالمی و غير 

دۀ علت اين امر ھم اين است که خداوند به صراحت، خود را نگھدارن) ۴٩(. و تبديل در آن راه نيافته استتغييراسالمی، 

َّ إنا :آن معرفی کرده است َ نحن نزلنا الذكر و إنا له لحفظونِ ِ َ َُ َ َّ َِّ َ ْ ِّ َ َْ ُ ْ    

        )۵٠(."ما قرآن را نازل کرديم و خود حافظ و نگھدارندۀ آن ھستيم" 

آزمائی فرا خوانده است و  غير از اين، خدای متعال در مورد قرآن مجيدش تمام بشريت را به مبارزه، نبرد و زوره ب

زه است و دست ھيچ بشری توانا نيست که نظيرش را بياورد و تا زمين باقی است، اعالن فرموده که قرآن خود معج

قرآن اعجاز است از جمله بدين معناست که قرآن بيان امور مستمر در طول تاريخ . قرآن نيز به اعجاز خود پا بر جاست

وجود آمده و بی رابطه ه امبرباگر شما سراسر قرآن را مطالعه کنيد به امر حادث زود گذری که در دوران پي. نيز ھست

  .با امر و يا امور واقعی مستمر باشد نخواھيد يافت

از خود نمی " د است که به قول آقای بنی صدرويژه علمای اسالم بدان حه در اين رابطه غفلت انسان و مسلمانان و ب

وادث فقط در ھمان زمان گونه ای که برخی از اين حه پرسند ھرگاه اساس دين بر حوادثی زود گذر بود، آنھم ب

قابل پديدار شدن بودند، عمر دين او در حيات پيامبر به آخر می رسيد زيرا حوادثی که موضوع احکام می ) ص(پيامبر

بدين قرار، يا پيامبر می بايد حيات جاويد . شدند، جای خود را به حوادث ديگری می دادند که احکامی برای آنھا نبودند

ث زود گذر تمامی جوامع، روز به روز، معرفت می يافت و برای حکم ھر يک از آنھا به می يافت و بر ھمه حواد

  ! "يا از خير پيامبری در می گذشتخداوند مراجعه می کرد و 

َقل لئن اجتمعت االنس و الجن عل  ُّ ِ ْ َ ِ َ َ َ ْ ِ َّ ِأتوا بمثل ھذا القرءان ال يَ أن یُ َِ ْ ُ ْ َْ َُ ِ ِ َأتون بمثله و لو كان بيْ َ َْ َ َُ ِ ِ ِْ ِ ِعضھم لبعض ظھْ ٍ ْ َْ ِ ْ   ً رايُ

ديگر  بگو اگر انس و جن دست بدست ھم دھند، که مثل اين قرآن بياورند، نمی توانند بياورند، ھر چند که مددکار يک" 

 غير خدا و دروغ است ۀم  تخفيف داده است و گفته که اگر فکر می کنيد اين قرآن از ناحيباز، خدا به مرد )۵١(. "اشندب

  .ن بياوريدده سوره مثل آ

ْأم   َقولون افتراھقل فأتوا بعشر سور مثله مفتريَ َ َْ ُْ ِ ِ ْ ِّ ٍ َ ِ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُُ َ ِت و ادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم صدقيُ ِ ِْ ُ ُُ ِ َّ ِ ُِ ُِّ ْ َ َ ْ َ     َنيٍ

 که می خدا بسته، بگو اگر راست می گوئيد، غير از خدا ھر کس راه که می گويند اين قرآن افترائی است که ب و يا اين" 

    )۵٢(."خدا افتراء ببنديده خواھيد دعوت کنيد و به کمک طلبيد، و شما ده سوره مثل آن ب

و بعد داريد، سوره ای مانند آن بياوريد ّلۀ تحدی را بسيار نازلتر کرده و فرموده است که اگر در قرآن شک أسپس، مس

  .دی کفر به آن باشيدگز نيز نتوانيد کرد، پس منتظر عواقب بعفرموده اگر نکرديد و ھر

ْو إن كنتم ف  ُ ِ َب مما نزلنا عليَ ریَ َ َْ َّ َّ ِّ ِ عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شھداءكم من دون هللا إن كنتم صدقیٍ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُُ ُِ َّ ِ ُِ ُِّ ِّ َِّ ََ ََ َْ ْ ٍ ْ َ َ ْفإن لم  *  َنيْ َّ ِ َ

َّتفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار الت َ َ ََّ َُّ َ ُ ُْ َْ ََ َ وقودھا یَ ُ ُ ِالناس و الحجارةأعدت للكفرَ ِ ِ َِ ْ َّ ُ ُ َ َ ْ َ    َنيَّ

شک اندريد، سوره ای مانند آن بياوريد و اگر راست می گوئيد غير خدا ه واگر از آنچه بر بندۀ خويش نازل کرديم، ب" 

گز نخواھيد کرد پس از آتشی که ھيزمش مردم و سنگ است و برای و اگر نکرديد و ھر. ش را بخوانيدياران خوي

اگر قرآن از ناحيه غير خدا و جز کالم خدا بود، در آن اختالفھای زيادی يافت می ) ۵٣(."ه  بترسيدّ مھيا شدکافران

  :شدند

َأ فال   َتدبرون القرءانو لو كان من عند غيَ َ َِ ِ ِْ َ َ َْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ِر هللا لوجدوا فيَّ ُِ َ َ َ َّ ِه اختلفا كثيِ ِ ًِ َ   ًرايْ
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      )۵۴(." دا بود در آن اختالفھای بسيار می يافتيدآيا بررسی نمی کنيد که اگر قرآن از غير خ" 

جوی حق و عدالت باشد  و اگر در جست که مراجعه کننده به آن،  يعنی اين)۵۵.(قرآن مبين و خالی از پيچ و خم است

  .آن را درک می کند و می فھمد

ّودش انسانھا را به تحدی فرا آيات بينات ديگری در قرآن وجود دارد که به نوع ديگری، در برابر اعجاز بودن خ  

 و تا به امروز که بيش از چھارده قرن از تاريخ نزول قرآن می گذرد، احدی نتوانسته است دست به )۵۶(.خوانده است

اين مبارزه بزند و کسان انگشت شمار ھم که به خيال خام خود، به چنين کاری اقدام کرده اند،  جز رسوائی و خجلت 

 ۀ تاريخی بيان دو فلسفۀعنوان تجربه  دليل اعجاز قرآن اين است که قرآن بۀاز جمل. ده استچيز ديگری نصيبشان نش

 بعد از فوت پيامبر تا به امروز  نمی بينيد که تمام قدرتمداران. آزادی و رشدۀ قدرت و جباريت و فلسفۀفلسف: تاريخ است

 مرکزی اسالم است به حديث و روايت ۀ ھستجای استناد به قران کهه به منظور مشروعيت بخشی به قدرت و زور، ب

دليل اين است که با قرآن امکان ساخت قدرت خودکامه و فرعونيت تحت نام دين وجود ندارد اما با . استناد می کنند

 مرکزی اسالم به کناری گذاشته ۀو به ھمين علت است که قرآن يعنی ھست. حديث و روايت ساخت قدرت عملی است

حق  مرحوم سيد محمد می از قرآن بريده است و چه بايات اصل و قرآن فرع گرديده وعلوم اسالشده و احاديث و رو

  :حسين طباطبائی  اين مورد  می گويد

اگر در بارۀ اين علوم دقت به خرج دھی خواھی ديد که طوری تنظيم شده که پيدا است گوئی ھيچ احتياجی به قرآن  " 

علوم را فرابگيرد متخصص در صرف و نحو بيان و لغت و حديث و رجال ندارد، حتی ممکن است يک محصل ھمۀ آن 

و درايه و فقه و اصول بشود، و ھمۀ اين درسھا را تا آخر بخواند و قھرمان اين علوم نيز گردد، و حتی به پايۀ اجتھاد 

 نزده باشد، پس معلوم می ًنيز برسد، ولی قرآن را آنطور که بايد نتواند قرائت کند، و يا به عبارتی اصال دست به قرآن

       )۵٧("شود از اين ديدگاه ھيچ رابطه ای ميان علوم و ميان قرآن نيست

  

  چگونگی تحريف در اسالم 

دسته ای از علمای مسلمان ی از انسانھا سلب گرديده است، ّطور کله  و تبديل بتغييرکه در متن قرآن امکان  نظر به اين

کار بردن معنای آن در جای نادرست و يا تحويل بعضی از لغات به ه ت قرآن، يا ببا تبديل بعضی از معانی کلمات و آيا

ّمعانی ديگر، و يا در بعضی مواقع به تحريف  جريانات مسلم تاريخی پرداخته و  از اين در وارد شده و به قدرت 

به نوعی واقع و جريانات ه و يا در بعضی مّجباران و ستمگران مشروعيت بخشيده، يا خود به قدرت ستم گر تبديل گرديد

   .در قدرت سھيم شده اند و بدينسان است که  اين دسته از عالمان مسلمان  مصداق بغی و فساد ھستند

آگاھترين و عالمترين عامل به قرآن به تصديق دوست و دشمن، کنار زده شد و ) ع(از طريق تحريفات فوق بود که علی

ھمين عالمان قدرت پرست به سلطنت معاويه مشروعيت دينی بخشيده شد و خانه نشين گرديد، از ھمين طريق و توسط 

وسيلۀ ھمين ه وی را به لقب امير مؤمنان مفتخر گردانيدند و سلطنت موروثی بنی اميه را بر مردم تحميل کردند و ب

نيد که شايد فکر ک .فرزند پيامبر صادر گرديد) ع(عالمان دين ستيز و قدرت پرست بود که حکم قتل حضرت حسين

لۀ أعلمای امروز از اينگونه تحريفھا و تبديلھا مبری ھستند؟ چنين نيست مسگونه مسائل مربوط به گذشته است واين

 لۀ ساری و جاری و از امور مستمر ھمۀ زمانھا  واز اسباب دست علمای دين ستيز و قدرت پرست وأتحريف، مس

سفانه، يکی از أّتان تلخ است، اما آقای خمينی، به نظر من متو گرچه شنيدن آن برايحکومتھای ستمگر و استبدادی است 

  :آنان به شمار می رود، زيرا
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 ضد خدا و قرآن و پيامبراست؟ چرا می هنظر شما آيا آقای خمينی عالم به اسالم نمی دانست که نقض عھد و پيمان، به ب

ای حفظ قدرت واليت فقيه، آنھا را توجيه ّاما ايشان با تحريف و تأويل بعضی از آيات و کلمات و لغات، بر. دانست

او با وجودی که در پاريس و در انظار جھانيان با ملت ايران و جھان قول و قرار گذاشت و عھد و . شرعی می کرد

مردم وعده داده بود، پيمان بست ولی متأسفانه بعد از سوار شدن بر اريکۀ قدرت حتی به يک مورد از مواردی که به 

ِ أط: قرآن کهتوی با تأويل اين آي . ضد تمام قول و قرار خود عمل کردهبوفا نکرد و  ِعوا هللا و أطيَ َ َ َ َّ ُعوا الرسول و أوليُ َ َ َّ  یُ

ْاألمر منكم ِْ ِ َ   

 و برداشت  ا که اگر آن را به معن)۵٨(" را از خودتانخدا را اطاعت کنيد و رسول خدا را اطاعت کنيد و صاحبان امر" 

اما ھمه می . م، می شود صاحب امر از ميان خود را و نه فالن گروه ودسته و يا عالم دينی راعلمای اھل تسنن بگيري

 فقط معصومين می دانند و تنھا تدانند که به تصديق تمامی علمای شيعه حتی بدون يک استثناء، اولواالمر را در اين آي

ّين صورت نه تنھا تمام حکومتھای جبار حکومت امام معصوم را مصداق صاحب امر در قرآن می شمرند که در غير ا

بعد بحث ه و ستمگر، از معاويه گرفته تا تمام خلفای بنی اميه و بنی عباس را مشروعيت بخشيده اند بلکه از اين مرحله ب

کلی منتفی است و چه دعوائی می توانند با خلفای راشدين ابوبکر، عمر و عثمان داشته باشند؟ زيرا ه شيعه و سنی ب

 فوق خلفای راشدين، معاويه و يزيد وساير خلفای بنی اميه و بنی عباس را اميرالمؤمنين تتسنن بر اساس آيعلمای اھل 

ھی و خدائی معرفی ی واليت فقيه را حکومتی دينی، ال فوق ، ديکتاتورتخواندند و آقای خمينی از جمله با استناد به آي

ِأط«  نساء که ۀ سور۵٩ تمرحوم طباطبائی در  تفسير خود ذيل ھمان آي. می کرد ِعوا هللا و أطيَ َ َ َ َّ ُعوا الرسول و أوليُ َ َ َّ  یُ

ْاألمر منكم ِْ ِ ) ص(آن افراد معينی ھستند که مانند رسول خدا ] تدر اين آي[منظور از اولی االمر،"آورده است که »  َ

        )۵٩(."دارای عصمتند

عالمان دين ھستند، بشدت رد می » اولی االمر«که  را  اين قول به)۶٠( نساء،ۀرسو ٨٣ تاما مرحوم طباطبائی، ذيل آي

 که در صدر اسالم عبارت بودند از محدثين و ءلمازيرا ع:  شريفه نداردتسبی  با آيھيچ تنا: " کند و می فرمايد اين قول

ند؟ فقھا و دانشمندانی که تخصصشان بحث پيرامون اصول دين بود، چه آگاھی از درستی و يا نادرستی شايعات داشت

ْو إذا جاءھم « :  شريفه سخن از شايعه شايعه سازان دارد، می فرمايدتآگاھی آنان در ھمان فقه و اصول دين بود و آي ُ َ ََ َ ِ
ِأمر من األمن أو الخوف  ْ َ ْ ِ َ َ َِ ْ َْ ِّ و  اين شايعه ھا ريشۀ سياسی دارد که ھر شايعه مربوط به يک غرض است و ای بسا که » ...  ٌ

 آنھا و يا رد و مسکوت گذاشتن و بی اعتنائی کردنشان به آن، مفاسد و مضاری اجتماعی برای علمای مذکور در قبول

مسلمانان به بار آورند، مفاسدی که با ھيچ چيز نمی توان آن را جبران نمود و يا مساعی امتی را که در راه سعادت خود 

و مسکنت مبدل سازند و يا خون افراد امت را ھدر تحمل کرده اند، به باد دھد و يا سيادت  و سروری آن امت را به ذلت 

علمای دين به آن جھت که محدثين، يا فقيه و يا قاری و يا امثال آن ھستند، چه . دھند و يا افرادی را اسير دشمن سازند

 ءاکه در اينگونه مسائل به علم ه اينباطالعی از اينگونه مسائل دارند؟ تا خدای عزوجل امت اسالم را مأمور سازد 

 با  فوق،مطلب وی عالوه بر  )۶١(" چه اميدی به حل مشکالت سياسی ھست؟ ءمراجعه کنيد؟ در مراجعه به علما

 تا واليت مطلقۀ فقيه جعلی ، کوشش کردهدهّاديث و تاريخ مسلم انجام دا و لغت بعضی از احا در معن کهتحريفھای ديگری

  :به بعضی از آنھا اشاره می شودھی و شرعی معرفی بنمايد که در زير  الخود را، حکومتی

که اگر حتی حديث درستی ھم باشد، علم " علماء وارث انبياء ھستند" ايشان با تحريف در معنی العلماء ورثة االنبياء 

با علم پيامبر که علم حضوری انبياء را با  علم حصولی و اکتسابی علماء که احتمال اشتباه و خطا در آن وجود دارد، 

کند تا حکومت   و خطا در آن راه ندارد را برابر میهّز درگاه حضرت حق دريافت می کند و اشتباحضوری و ا

و يا با خلط مبحث و تحريف  .ھی، خدائی بگرداند و آن را جامۀ حقانيت بپوشاندتوری جعلی فقيه خود را يک امر الديکتا
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اگر صحيح باشد، مربوط به امر قضاوت است را، ھم ث مورد استناد آقای خمينی که بازی حکم که بنا به دو حديادر معن

گفتۀ دکتر ه به حکومت و کشورداری تسری داده و به اصطالح، حکومت مطلقۀ فقيه خود را ثابت گردانيده است و بنا ب

  :مھدی حائری فيلسوف و مجتھد مسلم

 آن ھم .ماند طريقۀ مغالطه  می نظريۀ واليت فقيه ايشان و پيروان ايشان تا عصر حاضر باقیتبيينتنھا راھی که برای " 

 اشتراک ۀلطادر ميان مغالطات لفظی، مغ. رود شمار میه مغالطه لفظی است که از نازلترين اقسام مغالطات منطقی ب

اين مغالطه را موالنا جالل الدين رومی در مثنوی به گونۀ زيبائی ضمن . در لفظ از ھمۀ اقسام آن عاميانه تر است

 :مثيل و تشريح می کند تا آن جا که می گويدداستان طوطی و دکان عطاری ت

  کار نيکان را قياس از خود مگير      گر چه باشد در نوشتن شير، شير

  يعنی شير آدم خوار و شيری که آدمی آن را می نوشد، ھر دو در نوشتن شيرند، اما،

  .آن يکی شير است کادم می خورد    وان دگر شير است آدم می درد

اک در لفظ که تنھا به خاطر ھمنامی و ھمگونی در لفظ، ميان شيری که انسان آن را می خورد و طه اشترلآری، مغا

        )۶٢(."شيری که او انسان را می خورد تفاوتی قائل نباشد

  

 از آن ضد صريح و آشکار تآقای خمينی قرآن کريم را که تنھا سند متقن و متن مرکزی اسالم است و بيش از صد آي 

 نا آگاه وبا اعمال زور و قدرت به دو حديث ۀ است را کنار می گذارد و با سوء استفاده از بی اطالعی تودواليت فقيه

 برای مشروعيت بخشيدن به کودتا عليه رياست جمھوری منتخب وی ).به اين قسمت باز خواھم گشت(. استناد می کند

ُزد و حکمی را که ) ع(حريف تاريخ و عمل علیملت ايران و تحميق ملت و مشروعيت دينی بخشيدن به آن، دست به ت

َحکمين صادر کرده بودند، آن ھم ن را پذيرفته است، پس رئيس جمھوررا مشروعيت بخشيد و عنوان کرد که حضرت آ َ

  .ت سه نفرۀ حل اختالف را بپذيرد و توبه کندأبايد رأی ھي

خشکه  عمروعاص قرآن ھارا سر نيزه کردند و ريان معاويه با حيلۀککه لش  در جنگ صفين بعد از اين:که توضيح اين 

 خوارج ناميده شدند، حضرت را در فشار گذاشتند که بايد حکميت را بپذيرند وچنان ًاکه بعد) ع(ر علیکمقدسھای لش

که حکمين طبق بيان  حضرت نيز به شرط اين .قبول حکميت راه ديگری نيافت حضرت درفشار قرار گرفت که جز

 خالف قرآن حکم صادر کردند، حضرت آن را نپذيرفت و بالفاصله آنّاما چون حکمھا . ترا پذيرف قرآن حکم کنند آن

: ريان خود فرمان بسيج داد و گفتکبه لشأی داده اند، رأيشان باطل است و خالف قرآن ررا اعالم نمود که چون اينھا 

 ئیبا وجودی که رأ) ع(مانگونه که حضرت در اين رابطه آقای خمينی گفت، ھ. برای جنگ و جھاد با معاويه آماده شويد

 حل اختالف را بپذيريد، چرا آن را نمی ۀرا پذيرفت، شما ھم حکم شورای سه نفر که صادر شده بود عليه وی بود، آن

 ضد رئيس جمھور انجام ه، زمانی که کودتا ب۶٠ ]جوزا[ خرداد٢۵که اين حرف را ھم در روز  پذيريد؟ طرفه اين

تحت فرمان محاصره کرده بودند و رئيس  ۀت رياست جمھوری را سپاه پاسداران و کميتپذيرفته و دفتر و محل سکون

، تنھا برای تحميق تودۀ مردم و مشروعيت دادن به عمل )۶٣(علت نداشتن امنيت و تأمين جانی مخفی شده بوده جمھور ب

 :مايه گذاشت و گفت) ع(غير قانونيش از حضرت علی

ت سه نفره ای أکه، يعنی می خواستيد به جنگ برويد، به اين منتھی شد که يک ھي  به اين و قرار داديد)۶۴(اينجا آمديد« 

 کنم، اينھا حکم باشند تعيينباشد، يک نفر از طرف آقای رئيس جمھور، يک نفر ھم از طرف آن آقايان و يکی ھم من 

رده است، در روزنامه ھايشان که حکم رفته است و ديده است و موارد خالف را ديده و يک جائی صحبت ک بعد از اين

 کرده و آن دو نفر تعيينبود که اين حکميت مثل ابو موسی اشعری است، يعنی اين سه نفری که يکی اش را خود ايشان 
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 کردم و اينھا حکميت کردند، نظير آن حکميتی تعيينديگر يعنی رئيس مجلس و آن دوتای ديگر و يکی اش را ھم من 

خالف حضرت امير رأی داده، من فرض می کنم که اينھا که حکميتی که کردند، مثل است که ابو موسی اشعری 

حکميت ابو موسی، من فرض می کنم که اين تھمت را که به چند نفر عالم و چند نفر متدين که يکی اش ھم خود ايشان 

ئيد مثل حضرت امير عمل  کردند، ما فرض می کنيم که اين روزنامه ای که اينجا نوشته، صحيح است، خوب، بياتعيين

  . کنند

 کند، ايشان می خواست يک کس تعيين کرد، نمی خواست تعيينحضرت امير در عين حالی که در فشار ابو موسی را 

 کند، لکن فشار آوردند دوستان خودش، ھمان دوستانی که بايد حضرت امير از آنھا فرياد کند، فشار تعيينديگری را 

موسی آن حکميت را  کرد، بعد که ابوتعيينای اين کار خوب است، حضرت ابو موسی را آوردند که نه، ابو موسی بر

ُکرد، ھمين دوستھا می خواستند نقض کنند، حضرت امير مقاومت کرد و گفت حاال که حکم، حکم کرده بودند بر َ  ضد هَ

دند، حضرت امير حضرت امير، يعنی حضرت را از خالفت به حسب اين حکميت خلع کردند و معاويه را نصب کر

  .  ضد او بودهکه اين حکميت بوده است و ما بايد به آن احترام قائل بشويم، در صورتی که ب: فرمود

موقعی که بگوئيد خوب، يک اشتباه کردم، ديگر  .خوب، شما ھم که اينقدر دعوا داريد، خوب، مثل حضرت امير بشويد

       )۶۵(."نمی کنم

 ا از آن علم و اطالعی نداشت و يا نخوانده بود؟يمينی، به اين مسائل تاريخی ناآگاه بود و آيا شما فکر می کنيد که آقای خ 

او در آن مقطع تنھا و تنھا، به منظور حفظ قدرت و استقرار واليت مطلقۀ فقيه و سلطه بر مردم دست به اينگونه ! ھر گز

قول ھستنند که حضرت امير بعد از رأی  التاريخ موجود در اين مورد متفقتحريفھای روشن می زد و اال تمام کتب 

اين . "خالف قرآن حکمين، بدون درنگ، رأی حکمين را نپذيرفت و بالفاصله فرمان جھاد عليه معاويه را صادر کردند

عنوان حکم بر گزيديد حکم خدا را رھا کردند و بی دليل و به نا حق و مطابق دلخواه خود حکم کردند ه دو خطا کار که ب

خالف قرآن رأی دادند و خدا و پيامبر و مؤمنان پارسا از آنھا بيزارند برای جھاد ه  را رعايت نکردند و بو حکم خدا

ًاين عمل آقای خمينی دقيقا مصداق تحريف و ) ۶۶(."ن برويدّآماده شويد و مھيای حرکت باشيد و به اردوگاھای خودتا

  .پنھان کردن حقيقت است که در قرآن بشدت از آن نھی شده است

َأھل الكتب قد جاءكم رسولنا ي  َُ َ َ َْ َ ْ َْ ِ ْ ِن لكم كثَيبيَ ْ ُ َ َرا مما كنتم تخفون من الكتب ويُ ِ ِ ََّ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ ِّ ً..  

   )۶٧(.." از مردم پنھان می کردند، بر مردم آشکار سازد ] علماء[و پيامبر را از آن رو فرستاد تا آنچه را " 

تقيه، توريه : دروغسازی و تحريف، نظير ۀشتن چند وسيله و حربعالوه بر آنچه ذکر شد، آقای خمينی با در دست دا

در جھت اميال و حفظ قدرت فقيه، به اغفال تودۀ ناآگاه پرداخت و آنھا را وادار به ...، دروغ مصلحت آميز و)تورية(

 تحريف  می شود و يا بايد دروغ گفت، به) يعنی حفظ حکومت روحانيت(که برای حفظ اسالم  ديگر و اين جاسوسی يک

ًپرداخت و با شرعا جايز .)  گرفته شده است را بدان دادنی دلخواه خودا معندر اينجا، منظور(= اتی از قرآناحاديث و آي

ولين  نھاد ھای مختلف حکومت سرايت داد و بدين ؤشمردن  دروغ مصلحت آميز، تقيه و توريه، دروغسازی را  به مس

  . دترتيب آن را در جامعه رواج و نھادينه کر

ری که پيامبر از دست زدن و يا نزديک شده مو وقت آن است که به ابا توجه به مطالبی که تا به حال ذکر شده است،

  .بدان نھی شده است بپردازيم

  دادامه دار

  


