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 پيشگفتار مترجم
 

 اي خدا!
 كنم.  سخنم را با نيايش به درگاهت و رازسرايی در پيشگاهت آغاز می

ترين مظلومان جهان امروز استت و ههته ديخيهتان     اين ملّت شيعه كه مظلوم
 اند. گرفتهدرّنده او را به زير لگد 

پرستتان از   هتاي متاده   بار به او دوخته شده و ههه دل ههه چشهان ازرقی كينه
 دشهنی او لبريز است.

اند، و ههه نيروهتاي قلتدران بتراي     هاي مرگبار او را هدف گرفته ههه اسلحه
و ههه   آيد، هاي گره شده بر مغز او فرود می اند، ههه مشت نابودي وي بسيج شده

هاي عفريتان حلق او را  آشام به خون او رنگين است، ههه چنگال خونهاي  پنگال
 بُرَد. هاي جلّادان زبان او را می فشرد، و ههه دشنه می

پرستتی جترم    از نظر دنياي كفتر و متاده   و نام حسين آيا جز نام علی
 ديگري دارد؟                

 بارالها!
ارد؟ و براي هتيچ وقتت در ايتن    ها پايانی ند آيا براي هيچ گاه اين محروميّت

آيتد؟ و بتراي هتيچ زمتان      جهان درياي رحم تو خداي جبّار بته جوشتش نهتی   
 ستهديدگان محروم نبايد با نيروي غيبی تو امداد شوند؟
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 مناجاتم به اينجا كه رسيد:

 آميزي بلند شد: از عهق جانم و از كانون فطرتم نداي الهام

 آري.

هاي ناتوانی و عقت  افتتادگی اجتهتاعی     هآن هنگام كه اين ملّت محروم ريش

خود را درك كند، درد خود را احساس نهايد، عامت  آن را بشناستد و بتا تهتام     

 ههّت براي درمان بكوشد كدام درد؟ كدام انحطاط؟ كدام ضعف؟

 ههان درد و ضعفی كه عام  آن زهر است.

شتته  رحهانه عام  استتعهار از دو قترن گ    هاي جائرانه و بی زهري كه دست

و جستم ملّتت و روم ملّتت متا را       جرعه جرعه به حلقوم اجتهاعی ما ريختنتد، 

خبر ما بتود كته ايتن     هاي پدران غاف  و نياكان بی مسهوم نهودند. آن زهرآشامی

 ههه بيهاري و درد و ناتوانی براي ما فرزندان محروم به بار آورد.

ستيه   گونته  ايتن  ا راخواستند كه امروز مت  ها، از ما چه می آخر مگر از اول آن

 زده ساختند! بخت و نكبت

 ه كند:چه خوب است نس  نو شيعه به اين نكته خوب توجّ

 دو پرسش:  
. چرا از روز اول استعهار غرب به سوي ما دست دراز كرد؟ آيا جز ربتودن  1

 ثروت ما و دستبرد به منابع طبيعی ما هدف ديگري داشت؟

از ههه طرف )هم شرق و هم غترب    اكنون چرا قلدران استعهارگر دنيا . هم2

 كوبند؟ تنها شيعه را هدف گرفته و فقط اين مكت  و پيروان مظلومش را می

معهوالً هنگامی كه در بين نس  روشن ما، پرستش اول بته ميتان    : اول پاسخ

نشين و مهالك خاورميانه را در رديتف   ها كشورهاي اسالمی و شيعه آيد، آن می
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   و از نظر فلسفه استعهار بتراي ههته يتك حستاب      كشورهاي آفريقايی درآورده

 كنند: باز می
و آن اينكه استعهارگران در مقام استعهار ايتن ملت  و مهالتك، جتز چ تاول      

ها و منابع طبيعی و به بيگاري كشاندن افراد و يا ايجاد بتازار ستياه بتراي     ثروت

ات صحيح توليدات خودشان هدف ديگري ندارند. اين نكته نسبت به ههه مستعهر

نشتين هتم مشتهول ايتن جهتت       و قاب  قبول است، و كشورهاي اسالمی و شيعه

باشند؛ ولی درخصوص ملّت شيعه كه از روز اول استعهارگران درصدد تستلّط   می

اند، جهت دومتی   ها برآمده بر اين جهعيّت و نابود كردن افكار و عقايد م هبی آن

 هم وجود دارد.

ات  و م اه  دنيا، يگانه مكت  و مت هبی كته   و آن اينكه در بين اديان و مك

طلبی مردم را با يك ايدئولويي م هبی و آستهانی در   خواهی و عدل حس آزادي

ناپ ير  كند و آن را به صورت يك نيروي محرّك تخلّف ها مهزوج می مزاج فكر آن

آورد، فقط مكت  شيعه است كه بنيان و اساسش بر يك اص  استوار استت،   درمی

كه تو بشر بايد سر در اطاعت موجودي درآوري كه دستگاه خلقت ختدا  و آن اين

او را براي رهبري تو ساخته و در جهات ذاتيش بر تتو امتيتاز دارد و غيتر از او    

نبايد عنصر و نيروي ديگري زمام تو را به دست بگيرد. مكتبی كه بر ايتن اصت    

 استوار است براي استعهار دو زيان دارد:

گاه نيروهاي استعهاري  شود كه براي هيچ ن مكت  موج  می. اينكه وجود اي1

 هتا دستت    نتوانند بر پيروانش مسلّط شوند و بر هستی و ثروت و موجوديّتت آن 

 پيدا كنند.

هاي دنيا است، اگر جلوي او  . اينكه چون اين مكت  مورد كشش ههه انسان2
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ت، و بتا ايتن كيفيّت   كند  ها سرايت می را باز بگ ارند در اندك زمانی در ههه ملّت

 شود. ريشه استعهار آنان كنده می

از پاسخ پرسش اول دانسته شد با اين خصوصتيّتی كته از مكتت      پاسخ دوم:

شيعه به عرض رسيد، اگر شيعه و معارف و رهبران مكتبی آن در دنيا آزاد باشند، 

ويتهه   بهي جهان ها گيرد و ملّت در فاصله كوتاهی دنيا در پرتو اين مكت  قرار می

 شوند. طل  ساخته می خواه و عدالت ها ههه آزادي ها و استعهار شده محروم

هتايی استت كته يتك جاستوس       و يادداشت ها شاهد بر اين حقيقت، گزارش

  كته در دو قترن گ شتته در كشتورهاي     Humpherانگليسی به نام مستر ههفر )

زمتره ختاطرات   اسالمی از طرف وزارت مستعهرات بريتانيا مأموريت داشته، در 

خود نوشته است و يك مجله فرانسوي توانسته اين خاطرات را به دست بياورد و 

ها را منتشر سازد، و يكی از دانشهندان روشنفكر لبنان كه از معرّفی  اي از آن پاره

 را به زبان عربی ترجهه كرده است. ها خويش خودداري نهوده اين گزارش

، جهت توجّه و هشتداري بته دوستتان    نسخه عربی آن كه به دست بنده رسيد

 جوان آن را به فارسی ترجهه نهودم؛ از ترجهه اين كتاب دو مقصود داشتم:

ه نس  امروز به ب رهايی كه ايادي مرموز استتعهار غترب از دو قترن    . توج1ّ

هاي مسلهان كشت كرده و امتروز ميتوه تلتخ و     گ شته براي بيچاره ساختن ملّت

 بختان شده است. كُشنده آن نصي  ما تيره

دار استعهار، امروز درصدد برآمده  هاي كوبنده ريشه . به پيروي از اين برنامه2

برداري كند، و اين برنامه مهم اخير ختود )نتابود    هاي شوم گ شته بهره كه از نقشه

كردن شيعه و تشيّع  را با تعقي  تشكيالت گ شته اجرا كنتد. لت ا اخيتراً عوامت      

ي  اند و جوانان خام و ن ختته  اي زده ت به فعاليّت تازهجاسوسی در كشور ما دس
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زننتد، از   هتا را گتول متی    دزدند و با وعده و نويد آن اكناف می ما را از اطراف و

هايی كه در بعضی از كشورهاي اسالمی پايگاه آموزش وهابيّت است و به  دانشگاه

ا بورس تحصيلی ه شود براي آن وسيله عوام  استعهار آمريكا و انگليس اداره می

كنند، و در آن مكتان   جا اعزام می ها را به عنوان تحصي  آن گرفته، براي مدّتی آن

فاسد، مغزشان را از اراجيف وهابيّت پر كرده به صورت ارمغتان تتازه وارد ايتن    

 سازند. مهلكت می

هايی از طرف ههين عوام  استعهاري بر ردّ شتيعه   از طرف ديگر اخيراً كتاب

هايی  كنند، به شيعيان و ايرانی ها را به زبان فارسی ترجهه می د، و آنشو منتشر می

و ائهته   كه با قلبی ماالمال از صفا و عشق به زيارت كعبه و حترم پيغهبتر  

دهند، در حالی  ها می ها به آن به آن كشور مسافرت می كنند از اين كتاب بقيع

و بزرگتان   ائهه اطهارها از هرگونه اهانت و گستاخی به  كه در آن ورق پاره

محدّثين و علهاء شيعه خودداري نشده و عهوم مقدّسات شيعه را به باد اهانتت و  

 اند. تكفير گرفته

ويهه نس  جوان ايتن مكتت  از بنيتان ايتن مترام       براي اينكه عهوم شيعيان به

خرافی مطّلع گردند، اعترافات اين جاسوس انگليسی كه خود پديدارسازنده آيين 

 گيرد. است در اختيار عزيزان قرار میوهابيّت 

 سيد احهد علم الهديتهران ت 

 1398رمضان                                                            


