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 ششميادداشت 
 

 بعد از مدّتي كه در بغداد انتظار كشيدم، ابالغ وزارتخانه رسيد و مرا به لندن احضار كرده بودند.

راه افتادم و به مجرّد ورود به وزارتخانه، رفتم با سكررتر و بعضكي در كر از ايضكا       فوراً به طرف لندن به 

ها در ميان گذاردم. از سبك فعاليّت من  ها  سه ساله خود را با آن وزارتخانه مالقات كردم و مشاهدات و برنامه

هكا  ككارم را قكباًل گك ارد داده بكودم، و مكفيه معشكوقه م ّ كد بكن           بسيار خرسند شدند؛ البته تفصيل برنامه

 كرد. يها  مرا تأريد م ري داده بود كه برنامهها يبدالوهاب هم گ ارد

داد، و  فرستاد در م ل مأموررت افراد  را هم مراقب مكا قكرار مكي    البته وزارتخانه كه ما را به مأموررت مي

 بخش بود. هاري را كه از وضع كار من ردّ كرده بودند ه ه رضارت مراقبين من در ارن سفر گ ارد

ن كرد. با وزرر در دفتر مخصومكش  سررتر ورود مرا به وزرر خبر داد و برا  مالقات من با وزرر وقت تعيي

العاده از من احترام كرد، و مرا مورد ت سين قرار داد. برخورد وزرر ارن مرتبه با دفعه قبل كه  مالقات كردم؛ فوق

چنان اظهكار ككرد ككه مكن در قلكب او  كا        از مسافرت آستانه برگشته بودم خيلي تفاوت داشت، و خالمه آن

 ام. گرفته

ام خيلي اظهار خوشوقتي كرد، و گفكت چنكين    دست رافته« م  ّد بن يبدالوهاب»انند از ارنره بر ينصر  م

فرد  گ شده وزارتخانه بود، و تأكيد كرد كه مبادا او را از دست بدهي، و هر طور خواست با او قرارداد ككار را  

بر ارن شخص دسكت  ا  نبرده باشي    ارنره  م رم كن و اگر در ت ام ارن زح اتي كه مت  ّل شد  هيچ نتيجه

 رافتي، ارزد دارد.

اكنكون در   اكنون ن رانم كه سرنوشت م  ّد به كجا انجاميد، وزرر گفت مط ئن باد او هكم  من اظهار كردم هم

اند و بكه وزارتخانكه    ا ، كارمندان ما در امفهان با او برخورد كرده ه ان مسير  است كه تو  لو پا  او گذارده

 ود خود استوار است.اند كه او بر ر گ ارد داده

من با خود گفتم چطور م  ّد اسرار خود را با در ر  در ميان گذارده است، و هيبت وزرر مانع بود كه اركن  

مطلب را از او بپرسم؛ ولي هن امي كه بعداً به م  ّد برخوردم اظهار كرد كه در امفهان من به شخصي برخكورد  

هستم كه در بصره با تو طرح دوسكتي ررختكه    1در رفيق تو م  ّدو به من گفت من برا« يبدالرررم»كردم به نام 

است. از ارن طررق آن يبدالرررم نام)كه او از كارمندان وزارتخانه بوده( توانسته بر اسكرار م  ّكد دسكت بيابكد.     

 م  ّد بن يبدالوهاب اظهار داشت كه مفيه در امفهان به او مل ق شده و او را دو ماهه ميغه كرده اسكت، و از 

نكام    با او ه راه بوده و در شيراز يبدالرررم برا  او رك متعه بكه « يبدالرررم»امفهان به شيراز رفته و رفيقش 
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سكر بكرده اسكت و در نتيجكه       تهيّه كرده است و آسيه از مفيه زرباتر بوده و مدّتي هم با او در شيراز به« آسيه»

ي يان  لفا است كه او از كارمندان وزارتخانه اسكت و  ت قيقات معلوم شد كه يبدالرررم اسم مستعار رري از مس

 آسيه ني  رك زن رهود  در شيراز كه او هم از مستخدمين وزارت مستع رات بوده است.

طور كامل برا  ا را  هدف وزارتخانكه پختكه     خالمه تسلّط ما چهار نفر بر م  ّد بن يبدالوهاب، او را به

 بود.

شناختم و تكا آن   ها را ن ي را در ن د وزرر و سررتر و دو نفر در ر)كه آن پس از ارنره اوضاع و احوال كارم

روز ندرده بودم( شرح دادم وزرر به من ابالغ كرد كه تو با ارن فعاليّت منصب مه ي در وزارتخانه حائ  شد ، و 

 نسبت به ه راران خود مقام اول و م تاز را دارا هستي.

كه بعضي از اسرار دولت را كه در ا كرا  برنامكه تكو مكاسر اسكت در      او اضافه كرد: به سررتر دستور دادم 

 اختيارت ب ذارد؛ سپس به من ده روز مرخصي دادند، كه ن د زن و فرزند خود باشم.

ام رفتم، از دردار فرزند كوچري كه شباهت زراد  بكه مكن داشكت و تكا      از وزارتخانه خارج شدم و به خانه

ا  از  ان من است كه در برابكر   رفت گورا پاره ي كند خوشوقت شدم. او راه ميتوانست شيررن زبان ا  مي اندازه

گذراندم. در ارن چنكد   تررن ل ظات من ارن ده روز بود كه در كنار زن و فرزندم مي چش انم ن اران شده، خود

روز بكرا  مكن    گذراند نائل شدم، دردار او در ارن چند اد را مي روز به دردار ي ّه پيرم كه ل ظات آخر زندگي

خيلي ارزنده بود؛ زررا او بعد از ارن مالقات هن امي كه به مأموررت سوم خود رفته بودم از دنيا رفت، و مكر   

 او در روح من شرستي ارجاد كرد.

كه گورا رك روز بوده است؛ البته روزگار خود زودگذر اسكت،    چنان مدّت ده روز به زود  پاران رافت، آن

 ا هن ام بي كاررم را در نجكي ركادآور     گذرد. در ارن چون قرني مي كه رك سايت آن هم برخالف روزگار تلخ

گذشت، و تلخي آن روزهكا ه كواره زركر دنكدان مكن اسكت؛        شدم كه رك روز آن بر من به اندازه رك سال مي

 ها  زراد ارام زندگي آن تلخي و مرارت را هنوز  بران نررده است. ها و خوشي كه لذّت طور  به

د از پاران ده روز به وزارتخانه مرا عه كردم، با مورت باز و تو ّه و احترام خاص سررتر روبكرو شكدم،   بع

 چنان به گرمي فشرد كه برادر  به ت ام معني از آن قابل احساس بود.  دستم را آن

 كذارم،  به من گفت: وزرر شخصاً به من دستور داده كه دو سرّ ب ر  از اسرار مهم دولكت را در اختيكارت ب  

هارت مفيد باشد، و بدان كه ارن دو سرّ را در ت ام م لرت    رك يدّه  م رن است در آرنده برا  ا را  برنامه

ها  وزارتخانه ن ود،  سپس دست مرا گرفت و مرا وارد رري از اتاق اندك كه مورد ايت ادند در ر  خبر ندارد.

 در ارن اتاق منظره يجيبي دردم؛

ككرد و   ها به لباس سلطان يث اني بود كه هم تركي م بت مكي  نشسته بودند، رري از آن دورادور اتاق ده نفر

ها در آستانه، سومي در چهره پادشاه اركران و چهكارمي در لبكاس     االسالم سنّي هم ان ليسي، دومي به قيافه شيخ
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هكا ركك منشكي و     اركن كردند، و كنار هر رك از  يالم شيعه؛ و ارن دو نفر به زبان فارسي و ان ليسي م بت مي

 نورسنده بود.

ري كه كارمندان و  اسوسان وزارتخانه در ها ارن چهار نفر با ارن چهار قيافه كساني بودند كه مج وع گ ارد

 شد. ها بود، ن د آنان   ع مي كردند و مربوط به ارن آور  مي كشورها  مختلي   ع

بودند كه درباره آن مورد امل، تا آن زمان تهيّكه  ا  از معلومات وزارتخانه  هر رك از ارن چهار نفر مج ويه

 شده بود.

هكا را يكين آن اشكخاص     ها هستند، و مكا اركن   ها  اشخاص املي ارن قيافه ها مثال سررتر به من گفت ارن

ها در چه حدّ است، و گفت اگر مارلي  كنند، و سطح اندرشه و سياست آن ارم تا بفه يم آنان چ ونه فرر مي ساخته

 ن.آزمارش ك

خواهي از ارن شخص كه به قيافكه او اسكت سكاال     فرض كن اآلن با رك يالم شيعي روبرو شد  هر چه مي

 كن.

گفتم: بسيار خوب، به مثال يالم شيعه گفتم: آقا آرا  ار  است كه ما با حرومت يث اني  نگ كنكيم، چكون   

مت سنّي اسكت  نكگ بكا او    ارن حرومت رك سنّي متعصّب است؟ آن مثال اظهار داشت: از ارن  هت كه حرو

درست نيست؛ زررا مسل انان ه ه با هم برادرند، فقط از ارن  هت بارد با حرومت مبكارزه ككرد: ككه حقكوق و     

كند ما بارد با او مبارزه كنيم تا  حدود اسالم و مسل ين را تضييع كرده و شئون ملّت و امّت مسل ان را پار ال مي

 كنيم. از ارن  نارت دست كشيد، ما هم مبارزه را ترك مياز ارن  نارت دست بردارد، و هرگاه 

هكا وا كب    هستند و ا تناب از آن ها نجس  گفتم: آقا آرا رهود و نصار  نجس هستند را نه؟ گفت: آر . ارن

 است.

 گفتم: آقا م ر نظافت از ار ان نيست؟ پس چرا ره ذرها و م ن شرري و مدارس ارنقدر كثيي هستند؟

 كند. كرد؟ دچار كم آبي هستيم و حرومت هم نسبت به بهداشت ي ومي اقدام ن يگفت: چه بارد 

هكا را گفكت،    ش فتا! ت ام ارن مسائل را من از رك يالم شيعي در نجي پرسيده بودم و او يين ه ين  واب

 بدون كم و زراد فقط ارن مثال و بدل رك   له اضافه كرد و آن ارنره:

ارن   له را آن يالم املي در نجي ن فت، ارن بدل بكه  « كند قدام ن يحرومت نسبت به بهداشت ي ومي ا»

 كردند. كرد درست مانند يل ا  شيعه در نجي كه به زبان فارسي م بت مي زبان فارسي م بت مي

فت، و اگكر تكو   راها را كامالً مطابق با امل خواهي  سررتر گفت اگر با ارن سه نفر در ر هم م بت كني آن

 ها را ني  آزمارش كني. تواني ارن را درده باشي، مي ارن افراد املي

از او زراد مطلب « شيخ اح د افندم»االسالم آشناري دارم؛ زررا در آستانه استادم  گفتم من به طرز تفرّر شيخ

 كرد. سررتر گفت: بسيار خوب. بفرما و م بت كن. نقل مي
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آرا اطايت سكلطان وا كب اسكت؟ گفكت: آر      من ن د بدل و مثال شيخ االسالم نشستم، گفتم:  ناب افندم 

 وا ب است.  فرزندم اطايت سلطان مثل اطايت خدا و رسول 

أ فرمارد: ا  كه خدا مي گفتم:  ناب افندم. به چه دليل؟ گفت: آرا ارن آره را نشنيده َ أَّ   اأَّط ْْ ا َُ
َ
أَ ْااأَّط َُ ا أَِّذاَنيَآأن َهَ

َ
َيا أَ

أ ُط َِلأَّأَل وط
ْ
أَّذِرْسأَلأَوَ أَّط ْْ ا َُ

َ
َمأََّوَ َاأط أَوَّذط َ ْاأَنأَب    َُ أْتؤط أَوَّذِرْسأَلأَإنأْكاُْتط َ ٍءأَفْرَدوْهأَإََلأَّ   أَِفأَشيط ُْتط أَفَإنأَتَا َزعط اْكمط َُ َساْآأَرأ حط

َ
أَوَ ٌ آلَخَرأَذَذَكأَخْيط

َويًلأ
ط
 «اطايت كنيد خدا را و اطايت كنيد رسول و ماحبان فرمان را» 2َتأ

فرماني باشد كه اطايت او از  االمر و ماحب قدرتي اولي هر سلطان و ماحب  ناب افندم! اگر بنا باشد گفتم:

چون ر ركد بكن    گر  هم طرف خدا وا ب است، چطور م رن است خدا مردم را به اطايت افراد فاسق و  نارت

كند و لش ر  رارد به نواميس  كشد و مردم مدرنه را قتل يام مي را مي معاوره فرمان دهد، كه پسر پيغ بر

چون وليد  خوار  هم دهد كه مردم مطيع شخص فاسق و شراب كنند و چ ونه خدا فرمان مي ها تجاوز مي مسل ان

 بن يبدال لك باشند؟

اشتباه كرد و بعكد توبكه    زمان بود، در كشتن حسين و اميرال امنين گفت: فرزندم، ر رد خليفه پيغ بر

ت قاق ارن كشتار خونين را داشتند؛ زركرا يليكه حرومكت     ا اس ن ود، و نسبت به قتل و غارت مدرنه: اهالي آن

خكوار بكود،    كرد و امّا وليد هكم ككه شكراب    كشت و منروب مي ها را مي وقت طغيان كرده بودند، و ر رد بارد آن

 خورد، و ارن در شررعت اسالم  ار  است. كرد و مي چون شراب را با آب م  وج مي  اشرالي نداشت؛

 ها را با مختصر اختالفي داد. اح د افندم پرسيده بودم و او هم يين ه ين  واب من ارن مطلب را از شيخ

ها ن ارنده و مظهكر   ارد؟ گفت: ارن بدل  ا درست كرده چيست كه ارن« ها مثال»من به سررتر گفتم: فارده ارن

ل شكورم و بكه   كه اگر بخواهيم با لش ر  مقاب اند. ه چنان  ها  سياسي و درني مسل ين فرر و سياست شخصيّت

طرف دش ن سپاه بفرستيم كه  لو او را سدّ كند، اول بارد مسير سپاه دش ن را كامالً معلوم كنيم، مكا باركد طكرز    

ها نقشكه   ها  سياسي آن ها  سياسي مسل انان را بدانيم، تا بتوانيم در برابر نقشه سياست و سطح فرر شخصيّت

 اريم و در امور سياست و اداره م لرتشان رخنه وارد سازرم ما ها  سياسي آنان را خنثي ن طرح كنيم و فعاليّت

هاري تهيّه كنيم تا  ها  واب ها  مذهبي را بدانيم و برا  ردّ استدالل آن بارد سطح فرر و طرز استدالل شخصيّت

 ها اخالل كنيم. با القاء ارن شبهات در مغ  مسل انان در يقيده آن

 ار مف ه بود به من داد. در آن كتاب پيش بيني و نقاط ضكعي و  سپس سررتر كتاب ب رگي را كه حدود ه

  مختلي و برخوردها  ها ها  مختلي و گوناگون در انهدام اساس استقالل مسل ين بود كه نتيجه گ ارد نقشه

 گوناگون كارمندان و  اسوسان وزارت مستع رات با مقامات سياسي و مذهبي مسل انان بوده است.

بردم و در طي سه هفته كه مرخصي مرا تجدرد ككرده بودنكد، اركن كتكاب را خوانكدم و       من كتاب را به خانه
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هكاري ككه در    ككار   برحسب امر سررتر آن را به وزارتخانه برگرداندم. در هن ام خواندن كتاب از دقّت و ررك ه 

درمد آنچه نوشته  ت قيقات وزارتخانه را ع به اوضاع مسل انان انجام گرفته بود در ش فت بودم. در واقع هفتاد

هكا    هكا و نقشكه   بينكي  شده بود من با چشم در ا ت ايات مختلي مسل انان درده بودم، و اط ينان من به پكيش 

بيني شده امپراطور  يث اني در ك تكر از ركك    كه در ارن كتاب پيش چنان  سياسي دولت زراد شد؛ رقين كردم هم

 قرن منهدم خواهد شد.

هكا و    كا ت ثيكل   ها  در ر  است ككه در آن  ز ارن اتاق، در كاخ وزارت اتاقسررتر اظهار داشت: كه غير ا

 هاري مربوط به سارر كشورها  مستع ره را كشورهاري كه در شرف استع ارند و ود دارد. بدل

كنيد؟ گفت: كارمندان ما در  ها  كامالً مطابق با امل را چ ونه تهيّه مي ها و بدل من به سررتر گفتم: ارن مثال

هكا  مربكوط بكه هكر      فرستند، گ ارد ها  مختلي در شئون گوناگون برا  ما مي م شهرها و م الك گ اردت ا

ها متخصّص شناخت شئون فرر  و سياسكي   گردد و ارن بدل و مثال مقامي كه باشد به بدل و مثال آن تقدرم مي

 هستند. آن مقام اميل 

شئون سياسي سلطان يث اني مسكلّط اسكت و در اركن     چنان بر افرار و به طور ن ونه مثال پادشاه يث اني آن

 تررن افراد او دارا  ارن خبرگي و تسلّط نيستند. زمينه متخصّص است كه ن درك

 ا كه  مسلّم است وقتي كه اطاليات كافي مربوط به نوع تفرّر و سياست شخصي برا  ش ا حامل شد تا آن

رسيد دست به گرربان بودرد، خواه و ناخواه طكرز فركر و    و ميروز با افرار و اطالياتي كه از ناحيه ا ت ام شبانه

 ا است كه در نتيجه بدل مطابق با امل خواهد بكود. سكررتر اظهكار     شود و ارن استنتا ات ش ا هم مانند او مي

 داشت: ارن سرّ اول از آن دو سرّ  كه وزرر دستور داده بود در اختيارت ب ذارم.

در اختيارات خواهم گذارد كه ارن كتاب را با دقّت و تع ّق مطالعكه كني)ه كان   اما سرّ دوم را بعد از رك ماه 

هكا از مطالعكه    ا  را ع به اوضاع م  ّد  ها  تازه كتاب ه ار مف ه(. من كتاب را با دقّت مطالعه كردم، و نرته

مسكل انان را  دست آوردم و نقكاط ضكعي    ها را به  ارن كتاب برارم كشي شد و ض ناً يلّت ان طاط و سقوط آن

 ها برارم روشن شد. كه نقاط قوّت و يوامل نيروبخشي آن  چنان كامالً متو ّه شدم؛ هم

ها را منهدم كرد و به نقاط ضعي تبكدرل   يالوه بر ارن دانستم چ ونه بارد نقاط قوّت و يوامل نيروبخشي آن

 ن ود.

 بود: امّا نقاط ضعي مسل انان را كه از آن كتاب متو ّه شدم از ارن قرار

ها، اختالف بين دولت ارران و يث اني، اختالف بين  ها و دولت . اختالف بين سنّي و شيعه، اختالف بين ملّت1

 و دولت. ءقبارل و يشارر، و اختالف بين يل ا

 ه.. كسالت و خ ود  ملّت مسل ان و فقدان بيدار  و تو 2ّ

 ناء يدّه ك ي فراگرفته بود.ها را به استث سواد  كه ي وم ا ت ايات مسل ان .  هل و بي3
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 به دنيا و زندگي دنيا.ها  ه بودن آنتو ّ ه خاص متدرنين به آخرت و بي. تو 4ّ

 ها  اسالمي. . استبداد و دررتاتور  دولت5

 ها و يدم وسارل ارتباط   عي بين آنان. . امنيّت نداشتن راه6

نشين از ميركروب وبكا و طكايون ماالمكال      مسل انكه ه واره شهرها    طور  . فقدان بهداشت ي ومي به 7

 است.

هكا و خالمكه نقكص      ها و بسته شدن نهرها و قنات . خرابي و ورراني شهرها و بارر بودن اراضي و سرزمين8

 كشاورز .

هكا نكه    طور  ككه در بكين آن   ها  مسل ان، به . استبداد رأ  و شيوه ملوك الطوارفي در اداره ت ام شئون م لرت9

و نه نظام و نه مقياس و مي اني در كار است و هركس در رأس هر اداره و سازمان، خودمختار و خكودرأ  هكر   قانون 

هكا ارزد قكانونيش را از دسكت     كنند، ولي قرآن از نظر آن كند. البته از نظر ظاهر به قرآن احترام مي خواهد مي چه مي

 داده است.

 ها سرارت كرده است. هرها و خانوادهكه فقر در ت ام ش طور  . ضعي شدرد اقتصاد به10

 كهنه و خراب.        ها   . نداشتن ارتش منظّم و وسارل  ن ي مجهّ  و و ود اسل ه11

 . ناچي  ش ردن زن و تضييع حقوق زنان.12

 ها را فراگرفته و ه ه زندگي آنان را آلوده ن وده است. ها و بازارها  آن . كثافت زراد  كه خيابان13

تاب بعد از ذكر هر رك از نقاط ضعي ارن نرته را هم متذكّر شده بود كه امل قانون اسالم و دستور البته در ك

شان با خبر نشوند تا ارن  ها از حقيقت درن برخالف ارن است، پس الزم است كار  كنيم كه مسل ان پيغ بر

  ها سابت ب اند. نقاط ضعي در آن

  مو ود مسل انان:       اسالم برخالف وضع  در آن كتاب به نرات ذرل اشاره شده بود كه

أ فرماركد:  ها را به ات اد و ر ان ي و ه رار  فرمكان داده و در قكرآن مكي    . آن1 ََِّرْااأَّط ََ ا أَوَتأ ًْ ا َ َِ أ َ اَ أَّ   ْط ََ َِ أ
أَّط ُْ َتَصا َوَّعط

أ َ ِذَفأَبْيط
َ
َدَّءأَفأ عط

َ
أَ أْكاُْتط أَإذط ْكمط أَعَلاط َ َتأَّ   َُ ْط أَن

وَّط ُْكْ َه أَكَنذَأَوَّذط اط ُِّ نَقَنُْكأ
َ
َآأَّذِا َرأَفأ ُِّ َرٍةأ أَشَف أْحفط َ ألََعَ َأًَّن أَوْكاُْتط َتَهأَإخط َُ ْط ُْتأَِبَ

َط َب صط أَفأَ أْاْلأَبُْكط ْ أَّ   ْ اْيِّ َكأُْيَ
َتْدوَنأ أََتط ِلْكمط َْ أنَي َتَهأَذ  «چنگ ب نيد به ررس ان خدا ه  ي و پراكنده نشورد.» 3َذْكمط

طَلَبُ الْعِلْمِ فَريضَهٌ عَلي كُلِّ مُسْللِم  ََ  »آموز  واداشته، در حدرث است:  لم و دانش. آنان را به ت صيل ي2

 «آموز  بر هر مرد و زن مسل ان وا ب است. دانش» «مُسْلِمَهُ

اٍرأِرْساأًتأ گورد: قرآن مي  . آنان را به بيدار  و هوشيار  متو ّه ن وده،3 ُِ
ْ
أَ َاا أَِفأْكا ِّ ثط َْ أَب أَوَذَقدط اأَّط ْْ َتَب أَوَّتط َ أَّ   اْدوَّط ْْ َنأَّعط

َ
أَ

                                                 
 103سوره آل ي ران آره  .3



 
8 

أَعَلأ أَحِقتط آط ُِ أ ْ هْنط َُ أَو ْ أَهَدىأَّ   آط ُِ أ
ْ هْنط َُ أَِفأَّذِط ْغأَتأَف َهأَّذِضلَذْرأَفَسْْيوَّط َبَْيأأاط َْكانِّ ْرأَّْلط َْ َفأََكَنأَع َا أَكاط َضأَف نْظْروَّط سير كنيد در » 4َّأَلرط

 «كره زمين.

َا أَحَسَاًرأأَوأ   گورد: ي ران و آباداني دستور داده قرآن مي. آنان را به برپادار  امول 4 آأَيْقأْلأَرِِبَ أنَتَا أَِفأَّذَدنط ُِ أ ْ هْنط َُ
أَّذِاا َرأ ََ ركوري  بكه مكا ني   و آخرت گورد خدارا در دنيا ها كسي است كه مي بعضي از آن» 5َوَِفأَّآلَخَرَةأَحَسَاًرأَوَاَا أَعاَنَّ

 .«ينارت فرما
 گوركد:  امر به مشورت با رردر ر فرموده و از استبداد رأ  برحذر داشكته اسكت، قكرآن مكي    . خدا آنان را 5

أْياَفْقاأَنأ َا ُْهط أَوَِمِ أَرَزاط ط هَْنْ أْشأَرىأَباط ْرُْهط ُط
َ
أَّأَّذِصَلَةأَوَ ُْ َا 

َ
أَوَ ط َ

َتجَ ُْبَّأَذَرهِّبِّ ها بكه مشكورت    امر زندگاني آنان بين آن» 6َوَِّذَنيَآأَّسط
 «.شود گذارده مي

ِْفاأَّأَِفأ ها دستور داده است، در قرآن گفته: ها را به ارجاد امنيّت راه . آن6 ُط َضأَذْذاأًتأَف  رط َ اَ أَذْكاْمأَّألط َْ ْهاَأأَِّذاَنجأَت
َهأَّذَاِْفأْرأ َاَهأَوَإَذاط زط آأرِّ َُ َه أَوْكْلأَّأ َْ َا َك َُ7 «.راه برورد در پشت زمين» 

شكان كوشكا باشكند و بهداشكت را      امر فرموده كه در مورد تأمين سالمتي  سكم  ها را . و ني  اسالم مسل ان7
اند يلم فقه برا  حفظ درن، يلم طب برا  حفكظ   ها چهار قسم دانش»كه در حدرث آمده   چنان ريارت كنند؛ هم

  8«ها. بدن، يلم ن و برا  حفظ زبان از خطا در گفتار، يلم نجوم برا  م اسبه زمان
ُِ أ گورد: بردار  از منابع طبيعي تشورق فرموده است، قرآن مي ان را به بهره. و ني  مسل ان8 ْهَأأَِّذَنجأَخَلَقأَذْكمأ

ٍءأَعَلاٌ أ أَشيط َعأََسَ َوٍَّتأَوْهَأأَبْك ِّ ْط َُ ءأَفَسِأَّْهِآأَس َتَأىأَإََلأَّذِس أَّسط ِ
ْ
ًْ أُث ا َ َِ َضأ زمين را خدا بكرا  شك ا   چي  در ه ه » 9أَِفأَّأَلرط

 «فرمودهخلق 

َاا أَفاَها أَرَوََّساَيأ فرمارد:  ا كه قرآن مي ها را به نظم امور دستور داده است، در آن . و آن9 َقاط ذط
َ
َن َه أَوَ اَددط َُ َضأ َوَّأَلرط

ْزوٍنأ اأط ُِ ٍءأ أَشيط آأْك ِّ َُ َا أَفاَه أ بَنتط
َ
باد بكه   بر ش ا» «مْرِكُمْأََ نَظْمِ »و در حدرث آمده « چي  را منظّم روراندرم ه ه» 10َوَ

 «هارتان. برنامه نمنظّم كرد

ملََ  ». و اسالم به مسل انان دستور داده كه در مقام پيشرفت اقتصاد خود بروشند، چون در حدرث آمده 10

قكدرت تكأمين سكعادت آخكرت را      ،هركس در دنيا نتواند معاد خود را تأمين كنكد » «ال مَعاشَ لَهُ ال مَعادَ لَهُ

 «نخواهد داشت.
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ُْتأ ه تأمين قوا  نظامي و تشريالت  ن ي فرمان داده است، چون قرآن گفته:. آنان را ب11 ْط َتَط ُِ أَّسط مأ أََلْ َعَدوَّط
َ
َوَ

أ ْ أهَِنْ ُْ َل ْط أَتأَت ط آأْدوهَِنَ َُ أَونَخَريَآأ أَوَعْدِوُْكط َ
ِوأَّ   أَنأَبَهأَعدط ْْ َه َ أُْتط اط خَ َب َطأَّلط آأرِّ َُ آأْاِأٍةأَو أُِّ َُ أَو ْهمط ُْ َل ْط أَي ْ ِ أأَّ   أْفَ َ اَ أَّ   َْ ٍءأَِفأَسا

اآأَشايط َُ أ
 أْتاَفْقأَّط

أَنأ ُْ َل أَتأْتظط نُْتط
َ
أَوَ ْكمط  «ها نيرو فراهم كنيد. توانيد برا  آن هرچه مي» 11َإَذاط

 «نظافت از ار ان است.» «اَلْنِظافَةُ مََِ االيما ِ»دهد، در حدرث است  . آنان را به نظافت دستور مي12

اِآأگورد:  . آنان را به ريارت حقوق زن وادار فرموده، قرآن مي13 اَ أََلْ نََّْسَهِآأَثَلَثَرأْاْرَوٍءأَوَتأَيََ
َ
َآأَبأ ِبصط َْطِلَق ْتأَيََتَ َوَّْلط

أذَأ ْْ َمأَّآلَخَرأَوْب َاأط أَوَّذط َ ِآأَب    َُ ِآأَإنأْكِآأْيؤط َح َِمَ رط
َ
أَِفأَ ْ َُ أَخَلَقأَّ   َنأ ُط ْت نأَيكط

َ
اْ أَِّذاَنجأَ ثط َُ اِآأ َلًح أَوََلْ أَإصط َرَّْدوَّط

َ
أَ َهِآأَِفأَذَذَكأَإنط َحَقأَبَردِّ

َ
ْتْهِآأَ

أَعَزيٌزأَحْكاٌ أ ْ َهِآأَدَرَتٌرأَوَّ   َت َلأَعَلاط ْروَ أَوَِلرِّ ْط َ َهِآأَب ْلط كننكد بهكره نيركي را     ا  كه زنان ا كرا مكي   در برابر وظيفه» 12َعَلاط

 «شوند. مست ق مي

ها تومكيه   قاط قوّت و يوامل نيروبخشي مسل انان كه در آن كتاب ضبط شده بود و به نابود ساختن آنامّا ن

 شده بود.

هكا لغكو و غيرقابكل اه يّكت اسكت، و       ا ، فاميلي، نژاد ،  غرافياري و زبان از نظر مسل ان . امتيازات قبيله1

 دانند. ه در ر را از خود مي

 دانند. و خوك را حرام و نجس مي. ربا و احترار و ف شاء و شراب 2

 مندند. خود خيلي يالقه ء. به يل ا3

دانند، اطكايتش را وا كب    مي كنند و او را ن ارنده پيغ بر ها سلطان و حاكم را خيلي احترام مي . سنّي4

 پندارند. مي

 ها وا ب است. .  هاد و مبارزه با دش ن از نظر آن5

 دانند. درني نجس مي . شيعيان، غيرمسل ان را از هر مذهب و6

 . معتقدند كه اسالم باالتررن ادران است و برتر از او درني در  هان نيست.7

 شوند. . شيعيان ساختن كنيسه رهود را در شهرها  خود مانع مي8

 خارج شوند.  العرب  از   ررةان ارن است كه بارد رهود و نصار  . نظر اكثر مسل ان9

  از، روزه، حج( م ارست شدرد  دارند.گانه )ن . در مورد يبادات سه10

 پردازند. دانند، و رك پنجم اضافه درآمد ساليانه خود را به يل اء مي . شيعيان ادا  خ س را وا ب مي11

 بندند. . به يقيده اسالمي خود سخت پا 12

دن هكيچ فرزنكد  از   كه  دا كر  طور  كنند؛ به  . فرزندان خود را به رود پدران و نياكان مسل ان خود تربيت مي13

                                                 
 60. سوره انفال آره 11
 228. سوره بقره آره 12
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 پذرر نيست. رود پدرد امران

 كند. ها سرارت ن ي هستند و ارن امر مو ب شده كه ف شاء و فساد در  وامع آن ها با حجاب  . زنان آن14

شود كه روز  چنكد بكار دور هكم   كع      ها مرسوم است و ارن برنامه بايث مي . ن از   ايت در بين آن15

 شوند.

ينوان زرارت اركن    ها است، و به ها مرك  تج ع آن و ب رگان مذهبي آن زندان پيغ برو فر . قبور پيغ بر16

 رابد. قبور ا ت ايات ب رگي تشريل مي

هستند مورد احترام در رانند و لذا ه يشكه   ها اشخامي كه از نظر نسب متّصل به پيغ بر . در بين آن17

 افتند. مي مردم با دردن ارن افراد به راد پيغ بر

كننكد و وايظكان و    ها ا ت اع مكي  ها  زراد  دارند كه در مواقع ي ادار  در آن حسينيه . شيعيان حسينيه18

 ن ارند. كنند و مردم را به حفظ ار ان و كردار نيك ت ررك مي گورندگان در آن ا ت ايات سخنراني مي

 ها وا ب است. . امر به معروف و نهي از منرر )نظارت ملي( از نظر آن19

 دانند. . به ازدواج مقيّدند و ترثير نسل و تعدّد زو ات را مست ب مي20

 ها اگر رك فرد بتواند غيرمسل اني را به اسالم بياورد بهتر است از ارنره دنيا را به او بدهند. . از نظر آن21

ها  نيك  نامهگذار  كند، پاداد ي وم بر ها سنّت و را بنا  خير  را بنيان . معتقدند كه اگر هر رك از آن22

 وسيله آن سنّت انجام ب يرد به او تعلّق دارد. و يباد  كه در آن بنا و را به

 دانند. ها خيلي مورد تو ّه است، و پيرو  از آن دو را سبب بهشت و سواب مي . حدرث و قرآن از نظر آن23

بارد برا  از بين بكردن  پس از ذكر نقاط قوّت و يوامل نيروبخشي مسل انان در آن كتاب توميه شده بود كه 

 ارن يوامل و توسعه دادن نقاط ضعي كوشيد، و كيفيّت ا را ارن دو برنامه را راهن اري كرده بود.

 ها دستورات آن كتاب از ارن قرار بود: امّا در مورد توسعه نقاط ضعي مسل ان

هكاري   ر ن ايند و بارد كتاب. تنها راه تشدرد اختالفات، ارجاد بدبيني بين امناف و طبقاتي است كه با هم د1

 را منتشر كرد كه ارن اختالف را دامن ب ند و برا  ا را  ارن منظور بارد بود ه كافي مصرف گردد.

 كا ككه    ها  لوگير  كرد و تكا آن  سواد  آنان بارد از افتتاح مدارس و انتشار كتاب . برا  ادامه  هل و بي2

ها مردم را نسبت به مدارس درني بكدبين   ارد سوزانيد. يالوه بر ارنها را ب ها و ذخارر يل ي آن امران دارد كتاب

 ر ال درني است.  كرد تا فرزندان خود را در آن مدارس ن ذارند و تنها راه ا را  ارن نرته اتهامات نابجا به 

 هكا زركاد   . راه باقي گذاردن مردم بر غفلت و خفت ي ارن است كه بارد بهشت و آخرت را بكه نظكر آن  4و  3

هكا    هكا و   عيّكت    لوه داد و سر مردم را بارد به اذكار و ادييه بند كرد. برا  ا را  ارن منظكور باركد حلقكه   

را ترورج « الدّرن يربي ها  م ي ورژه منظومات مثنو  و كتاب به»گر  را تقورت ن ود و اشعار و غ ليات  موفي
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 كرد.

بارد به ارن ترتيب تقورت كرد كه به مردم القاء ن ود اركن  ها  مسل انان را  . قس ت دررتاتور  دولت و حرومت5

اند و از روز اول حرومت اسالم بر اساس ش شير بوده است، حتي أبوبرر و ي كر و يث كان و    اهلل ام دررتاتور، ظلّحرّ

ندن كردند. ي ر با تهدرد مردم و سكوزا  يباس ه ه با قدرت ش شير حرومت مي اميّه و بني و سارر خلفا  بني يلي

رو  كارآمد، و ي ر با نصب أبوبرر،  دختر پيغ بر شدند از   له خانه فاط ه ها  افراد  كه تسليم ن ي خانه

را هكم ركك يكدّه از انقالبيّكون رو  ككار آوردنكد، و        و يث ان با فرمان ي ر حرومت را به چنگ گرفتند، و يلي

كند كه باركد حرومكت اسكالم براسكاس       ه داللت ميها ه معاوره با زور و قلدر  و  نگ م لرت را گرفت. پس ارن

 دررتاتور  باشد.

مداران به لهكو و لعكب تقوركت ككرد. باركد       ها و شهرها را بارد از طررق وادار كردن حرّام و زما . ناامني راه6

ارد باز  و ييّاشي مشغول ن ود تا از تعقيب خائنين و دزدان بازداشته شوند، از آن طرف ب ها را با هوس حرومت

 ها را به اغتشاد وادار كرد. ها را تقورت كرد و به آنان اسل ه داد و آن كش دزدها و گردن

. برا  ادامه وضعيت يدم بهداشت ي ومي در  امعه  بارد فرر درمان را از مغ  مردم بيرون آورد و راهش 7

شكود، اگكر خكدا      كان مكي  ارن است كه مذهب  بر را بارد در بين مسل انان تقورت ن ود.)هرچه خدا بخواهد ه

خواست كه انسان ب يرد هيچ يال ي نتيجه ندارد واگر خدا بخواهد شفا بدهد احتياج به دارو و درمان و طبيكب  

 (.نيست

توضكيح داده شكد ا كرا     4و  3ا  كه در شك اره   . برا  ادامه خرابي شهرها و ورراني درار و بالد بارد نرته8

گكر  را   ها  يرفان بافي و موفي ئون معنو  خشك تو ّه داد و مرتبشود؛ مردم را بارد به  هات روحي و ش

 ها ترورج كرد. بين آن

بودن مأموررن بارد به مسل انان تلقين ن ود كه اسالم فقط درن حرّام و خودسر برا  تشدرد خودرأ  بودن .9

و وزارتخانه و قكانون  و  انشينان او اداره  لذا پيغ بر ادار  نيست و  يبادت است و درن قانون و تشريالت

 نداشتند.

ها را آتكش   . در مقام ارجاد ركود اقتصاد ِ مسل انان بارد تا آن اندازه كوشيد كه م صوالت كشاورز  آن10

ها  ب ر  ارجكاد   ها  تجارتي آنان را در دررا غرق ن ود، در بازارها و مراك  تجارتي آتش سوز  زد و كشتي

هكا  آشكاميدني    خي  آنان به مورت باتالق درآرد و در آب بسيار حامل ا  كشيد كه بعضي م ارع كرد، و نقشه

 مردم سمّ ررخت.

ها را به فسكاد   ها و اطرافيان آن . برا  اخالل در شئون نظامي و تشريالت ارتشي كشورها  اسالمي بارد حرومت11

فكرد  خكود مصكرف كننكد و     هكا    گذراني خوار  و ييّاشي كشاند تا ت ام بود ه را در امور شخصي و خود و شراب

 تنظيم ه رنه ارتش نداشته باشند. بود ه كافي برا  تهيّه اسل ه و
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. بارد در مورد ت قير زن در ا ت ايات اسالمي كوشش كرد و زن را به مورت مو ود  غيرقابل تو ّكه  12

 و ارنره ه ه چي  او بد است و دارا  هيچ حق و حدّ  در ا ت اع نيست، معرّفي كرد.

  تثبيت كثافت و آلودگي م يط زرست آنان بارد از ازدراد آب  لكوگير  ككرد و باركد در تخرركب     . برا13

 منابع آبيار  آنان كوشيد.

 :هاري كه آن كتاب در مورد از بين بردن نقاط قوّت و يوامل نيروبخشي مسل انان ذكر كرده بود امّا طرح

ا تشدرد و تكرورج  ه غرافياري و زبان و لغت را در آن. بارد امتيازات فاميلي و تبعيضات نژاد  و امتيازات  1

آن بارد سوابق تاررخي و ملّي هر ملّت مسل ان را كه مربوط به قبل از اسالم آوردن آنكان بكوده    كرد، و به دنبال

بند شكدن بكه امكول     ينوان پا  خواهي هر   عيّتي را به ها به رخ كشيد، و به امطالح حس مليّت است برا  آن

شان ت ررك ن ود؛ مثالً تاررخچه فراينه و سوابق ت دّن قبطيان را در مصكر و مجوسكت را در    از اسالم ملّي قبل

ها   ارران و سوابق تاررخي كلده و آشور را در يراق به مردم مسل ان، زراد تلقين ن ود، و به ارن وسيله بين ملّت

 مسل ان اختالف ارجاد كرد.

برا  ا را  ارن منظور بارد  ها زراد شارع كرد. خوك را بين مسل ان. بارد شراب و ق ار و ف شا و گوشت 2

ها( را در كشورها  اسالمي ك ك ككرد ككه اركن امكور را در بكين       ها و مسي ي ورژه رهود  ها  مذهبي)به اقليّت

 مسل انان شارع كنند. وزارت مستع رات بررتانيا بارد بود ه كالني به ارن برنامكه اختصكاص بدهكد و كارمنكدان    

خصكوص،   اسالمي استخدام كند و هركدام كه توانسكتند در اركن    مخصوص را برا  شارع كردن ارن مفاسد در بالد

ها  ارزنده از طرف وزارتخانه حائ  گردنكد تكا هرچكه زودتكر بكا       ا  داشته باشند  ار ه پيشرفت قابل مالحظه

چنكين باركد بكه كارمنكدان دولكت       همسريت هرچه بيشتر ارن چهار قلم فساد در بين  وامع اسالمي شارع شود 

هكا( دسكتور داده شكود ككه بكه       هسكتند )از قبيكل كارمنكدان سكفارتخانه     بررتانيا كه در كشورها  اسالمي ساكن 

خوار  و ق ارباز  و ف شاء تظاهر كنند و ارن اي ال را به رخ مسل انان برشند و اگكر احيانكاً از طكرف     شراب

ها ح ارت كامل انجام دهد، گذشته از آن  گرفتند بارد دولت بررتانيا از آنها  اسالمي مورد تعقيب قرار  حرومت

هكا را بكه مخالفكت     آورد و آن ا  كه شده در بين مسل انان به بار  چهار قلم ب ر  فساد، بارد ربا را به هر وسيله

ه سكفارد ككرده   كند، زررا وقتي ارن قانون ب ر  را كه قرآن در مورد منع آن اركن ه ك   مي 13قوانين قرآن  َر 

كنند، و برا  ا را  ارن برنامه بارد ابتدا بكه مسكل انان    تخلّي كردند برا  تخلّي سارر قوانين هم  رأت پيدا مي

َضا َعَفًرأَوَّ تلقين  كرد كه ربا  دو برابر حرام است زررا خدا فرموده: َُ َْ ًف أ ا فط
َ
َبا أَ أَّذرِّ ْكْلأَّط

ط
أَتأَتاأ ْااأَّط َُ ا أَِّذاَنيَآأن َهَ

َ
أَي أَ َ أَّ   ْقاأَّط َِ

َْأَنأ َل
َّط َْ أ ِلْكمط َْ  امّا ربا  ك تر از دو برابر حرام نيست.« ربا را چند برابر نخوررد.»    14َذ

                                                 
.
  ر  رعني  رأت پيدا كردن برا  مخالفت 13
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شان تضعيي شود، و برا  ارن ككار   . الزم است ارتباط و يالقه مسل انان با يل اء و دانش ندان مذهبي4و  3

استخدام ن ود كه در لباس يل ا  اسالمي درآرنكد، و اي كال   بارد ته ت زراد  به يل اء زد و بعضي از افراد را 

خالف بسيار زننده انجام دهند تا مردم به ارن طبقه بدبين شوند، و بارد رك يدّه از ارن مكأموررن را در اززهكر   

 مصر و در  امعه يليه آستانه و در حوزه يل يه نجي داخل كرد.

وسيله كارمندان وزارت  گانه به افتتاح و تأسيس مدارس بچهوسيله در ر برا   دا كردن مردم از يل ا  درن 

ها  مسل ان را از ه كان ابتكدا  طفوليّكت و ككودكي ضكدّ يل كاء و        مستع رات است، در ارن مدارس بارد بچه

ها تلقين كرد كه ارن يل اء  ها گوش د ن ود، و بارد به آن ها  آنان را به بچه روحانيون اسالمي تربيت كرد، و بد 

 . 15كنند رم لذائذ و ييش و نود هستند و پول ملّت را مرف خوش ذراني خود ميسرگ

ها تلقين كرد كه  هاد فقط در زمكان   ها را به شك انداخت و به آن . در موضوع و وب  هاد بارد مسل ان5

 و در ركاب آن حضرت وا ب بوده و هم اكنون وا ب نيست. پيغ بر

ها  ا داد كه  ز مغ  شيعيان خارج كرد و ارن استدالل را بارستي در فرر آن. ايتقاد به نجاست كفّار را بارد ا6

 خدا در قرآن در مورد اهل كتاب فرموده:

 طأ ْ أَوَّْلط مط ُْكطأَحَ أَِلْ ُْ  َْ َُ أَو أِذْكمط أَح ٌّ ََ أَّذطَكَت  وُْتَّط
ْ
َْ ْمأَِّذَنيَآأَ َُ َْ ْتأَو َحِ أَذْكْمأَّذِطاِّ

ْ
َمأَ َاأط َآأَّذط َُ أَصَا ْتأ وُْتَّط

ْ
َآأَِّذَنيَآأَ َُ طَصَا ْتأ ْ

َا َتأَوَّْلط َُ ْؤط
َّْلط

اآ َُ اَدٍَّنأَو خط
َ
َنجأَ ِتخَ

ُْ َْيأَوَتأ َس َفََ ُْ أ َ َصَاَْيأَغْيط
ْتأَرْهِآأْمحط

ْ
أْهِآأَ ُْ ْت أَإَذَّأنََتط َلْكمط ْط آأَا َُ أ ََ َكَت 

ْلاْهأَوْهاَأأَِفأأَّذط َُ أَع ََ َْ أَحا
ا َنأَفَقادط ََ َِ أَب  ْفارط

َيكط
أ َآأَّلط َُ رك  و ارنره پيغ بر« غذا  ش ا بر آنان حالل»غذا  اهل كتاب بر ش ا حالل است و  16خَ َسَريَآأَّآلَخَرَةأ

و چ ونكه م ركن اسكت ككه زن     « مارركه »و رك زن نصكراني داشكت بكه نكام    « مفيه»م نارهود  داشت به زن 

 نجس باشد؟ پيغ بر

مسل اني، متدرّن بودن و درن داشتن اسكت؛  . بارد مسل انان را به ارن نرته پاربند كرد كه مقصود از اسالم و 7

أ :نقل كرده كه از خكدا خواسكت   چه درن رهود  را نصراني را م  ّد ، چون در قرآن از قول روسي أَاادط َِّ َر
يأَِفأَّ نَتأَوَذاِّ

َ
َضأَ َُ َوََّتأَوَّأَلرط َرأَّذِس َُ َويَ أَّأَلَح َديَثأَف 

ط
آأَتأ َُ َتَِنأ ُط َكأَوَعِل

ْلط َآأَّْلط َُ َتَِنأ َْيأنََتط َِنأَب ذِص َلََ
قط ََ
لط ًُ أَوََ َل سط ُْ ِفَِنأ  17ذَدْنَا أَوَّآلَخَرَةأَُتَ

 و اس اييل و ابراهيمنبود،  كه هن ام مر  روسي پيرو م  ّد در حالي« خدارا مرا مسل ان ب يران.»

اًرأ خواستند: از خدا ُِ
ْ
ِيَتَاا أَ اآأْذرِّ َُ أَذاَكأَو َ

ْيط َُ اَل سط ُْ َاا أ لط َْ ا أَوَّتط أَّذاِرَحْ أَرِِبَ َْ ناَتأَّذِتاِأَّ
َ
َااكأَإِناَكأَ أَعَلاط َا َساَاَا أَوْتالط َُ َرَنا أ

َ
ًرأِذاَكأَوَ َُ اَل سط َُ18 

اأْتِآأَإأ «پروردگارا ما دو نفر را مسل ان قرار بده» ْ َُ يَآأَفاَلأ اَطَ أَذْكاْمأَّذادِّ أَّصط َ أَإِنأَّ   أَي أَباَِنِ َْ ْقأ ْط اَهأَوَي َرََّهْ أََبَ ِتأَوَوَِّصأَِبَ أَإبط

                                                 
ت و مقامكات مقدسكه   ها روحانيّ ها و سخنراني ها  خود را در كنفرانس نوشته گيررم كه ي وم افراد  كه در مقاالت و . از ارن رادداشت ارن نتيجه را مي15

مأمور ا را  منوركات شكوم    كنند، را خود مستقي اً  اسوس و ها خوددار  ن ي دهند، و از هر نوع گستاخي نسبت به آن مرا ع تقليد را مورد تها م قرار مي

 اند. استع ارند، و را غيرمستقيم در ت ت پرورد و تلقين تبليغات استع ار قرار گرفته
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أَنأ ُْ َل سط َُ نُْتأ
َ
 « و به نقل قرآن رعقوب به پسرانش گفت: هرگ  نخواهيد مرد م ر ارنره مسل ان باشيد.» 19َوَ

. و ني  بارد ارن فرر را از شيعيان گرفت كه نبارد از ساختن كليسا و كنيسه در شكهرها  خكود  لكوگير     8

َرْتأ گورد: كنند، چون قرآن به اهل كتاب مي خط
ْ
أَإِتأَِّذَنيَآأَ أَحقٍّ َ

أَبَغْيط آأَدَي َرَُهط َُ َضاْهمأأأأَّأ ْط أَب ََ أَّذِاا  اْعأَِّ َ
َتأَدفط أَوَذاأط ا أَِّ ْ نأَيْقأْذأَّأَرَِبَ

َ
َ

أ أَكَثًْيَّأَوَذَااْصَرِنأَِّ ْ ْمأَِّ َ أَفاَه أَّسط َُكْ
َس َتْدأْينط َُ ْعأَوَبَاٌعأَوَصَلَأٌَّتأَو َُ أَصَأَّ تط َُ دِّ ٍضأَِلْ ْط َْ آأَياْصاْرأَب َُ أَعَزياٌزأأ أَذَقاَأجٌّ اگر ارن نبود » 20ْهأَإِنأَِّ َ

 و ملوات ها )معبد مسي يان( و بيع )يبادت اه رهود( كرد هرآرنه مومعه خدا بعضي افراد را به بعض در ر دفع مي

بلركه  « كردنكد؛  ها را خراب ن ي و خلفا  آن حضرت ارن مران شد،و پيغ بر خراب مي )يبادت اه مجوس(

 ها  يبادت از نظر اسالم م ترم هستند. دند و م لن و احترام مي

رهود را از   رره » «اُخْرُجُوا اليَهود مَِ جَزيرَةِ العَرَبِ» . در ارن دو حدرثي كه بين مسل انان معروف است:9

 باركد « دو درن در   رره العرب قابل   ع نيست» «ال يَجتَمِعُ دينا  في جَزيرةِ العَرَبِ» و« العرب خارج كنيد.

گرفكت   زنان رهود  و نصراني ن كي  ها باوراند كه اگر ارن احادرث م يح بود، پيغ بر تشريك كرد، و به آن

 گذاشت. كرد و قرار   ره ن ي رهودره نبود و با نصارا  نجران مفاوضه ن ي «طل ه»چنين زن م ابي پيغ بر  هم

نياز است،  ه خدا از يبادت و اطايت ش ا بيها تلقين كرد ك . بارد مسل انان را از يبادت بازداشت، و به آن10

ا  كه شده مسل انان را از ادا  فررضه حج  لوگير  كرد، و  مخصوماً نسبت به موضوع حج، بارد به هر وسيله

ها در رك مران معيّن و مو ب ارجاد انس و الفت آنان با  اموالً از هر نوع يبادتي كه مو ب تشريل ا ت اع آن

باركد شكدرداً    حسكين  خكواني امكام   ز   ايت را حضور در مجالس ي ادار  و روضكه رردر ر گردد مثل ن ا

هكا و مكدارس يل كي درنكي و تع يكرات كعبكه و قبكور         م انعت كرد، و اساساً بارد از ساختن مسا د و حسينيه

 ي ل آورد.و ب رگان اسالم  لوگير  شدرد به  پيغ بر

ها آموخت كه خ س مخصوص غنائم   ود و به آن. بارد در موضوع و وب خ س بين شيعيان تشريك ن11

ور  و هنرمنكد     ن ي است كه از ميدان نبرد به دست بيارد، و به هر نوع درآمد  كه مربوط به كاسبي و پيشه

گيرد. غير از ارن  هت بارد شيعيان را در ارن موضوع مردّد ساخت، كه خ س مستقي اً به  باشد خ س تعلّق ن ي

هكا   داخت گردد، نه به يالم درني و مر ع مذهبي، و از  هت سكوم باركد در گكود آن   پر را امام پيغ بر

كنند و  ها خانه و قصر و مستقلّات تهيّه مي پردازرد با ارن پول ارن زم مه ن ود كه ارن خ سي كه ش ا به يل اء مي

 ن ارند. ها را در مورد موارد م يح خودد، مصرف ن ي آن

ها تلقين كرد كه اسالم درن خودرأري  د ي وم يقارد اسالمي مردّد ن ود، و به آن. بارد مسل انان را در مور12

پذرر نيست، و خالمه درني است كه مرتب از آن  و استبداد نظر است، و آريني است كه ي ل به احرام آن امران
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 ها در م الك اسالمي است. شود؛ دليلش و ود ارن ه ه اغتشاشات و دزد  تخلّي مي

ن فرزندان و پدران از نظر يقيده و فرر و سليقه  داري انداخت، تا در نتيجكه فرزنكدان از ت كت    . بارد بي13

خكوبي  ه دامن تربيت ما خواهنكد آمكد و بكه    مورت نو وانان و  وانان ب پرورد پدران خارج شوند، و در ارن 

 ها را از افرار اسالمي و از دامن يل ا  اسالم  دا كنيم. توانيم آن مي

حجكابي را در بكين زنكان     ا  شده بارد زن مسل ان را از حجاب اسالمي خارج كرد، و بكي  وسيله . به هر14

ها تفهيم كرد كه حجكاب بكه    ها كه حجاب را كنار ب ذارند بارد به آن مسل ان رارج ن ود. ابتدا برا  گول زدن آن

اسالم بوده و يبا لباسي اسكت   مورت چادر و را يبا مربوط به اسالم نيست؛ چادر لباس قدر ي اررانيان قبل از

اند و ارن رك لباس اسالمي نيسكت. مكردم مكدر اسكالم زنكان       كه خلفا  يباسي برا  زنان مسل ان رسم كرده

ها از حجكاب بيكرون    كردند. وقتي زن دردند و زنان در ه ه شئون و مشاغل مردان مداخله مي را مي پيغ بر

كنكد.   هكا رخنكه مكي    شوند و در نتيجه فساد در كانون خانواده آمدند خواه ناخواه مردها و  وانان فررفته آنان مي

ا  اسالمي هستند از حجاب خكارج  برا  ا را  ارن برنامه اول بارد سعي كرد زنان غيرمسل اني كه در كشوره

 ها پيرو  كنند. شوند تا در نتيجه زنان مسل ان از آن

را به فسق نسكبت    بارد از ارن راه نفوذ كرد كه امامان   ايت  هم زدن ن ازها    ايت . مع والً برا  بر15

  ارنره بين امامان   ايتها بر مردم سابت شود و را  ها رك نوع اتهاماتي درست كرد كه فسق آن داد، و برا  آن

 و ود آورد. و مأمومين اختالف به

آرد، بارد  ب ر  نيروبخشي مسل ين به حساب مي ها يامل ها  آن درن و حرم و ب رگان . قبور پيغ بر16

ها منصرف كرد؛ به ارن شرل كه  كوشيد، و مردم را از زرارت ارن حرم ها در مقام از بين بردن و نابود ساختن آن

چون بعد از شررعت اسالم بوده بكديتي اسكت    ها ها نبود پس و ود ارن ارن حرم ود در زمان پيغ برگفته ش

 در اسالم و از طرف در ر بارد در امل راست بودن ارن قبور تشريك كرد؛ به ارن مورت كه قبكر پيغ بكر  

اند و قبر يث ان معلكوم   شدهكنار قبر مادرد است، و أبوبرر و ي ر هم در بقيع دفن « ابواء» ا نيست، و در  ارن

هكم   در نجي نيست و در بصره است، و ارن قبر نجي قبر مغيرة بن شعبه است و حسين نيست، قبر يلي

سرد در مسجد حنانه دفن شده و  سدد معلوم نيست كجا است؛ در كاظ ين قبر دو خليفه يباسي است، نكه  

و در سكامرا هكم    ون، است نه قبر امكام رضكا  رها و در مشهد هم قبر و امام  واد قبر موسي بن  عفر

هكا و   ؛ بارد ت ام قبرهكا و سكاخت ان  و امام يسرر  د ها باشد، نه قبر امام يباس مي قبرها  خلفا  بني

 هاري كه در بقيع است از بين برد و بقيع را با خاك ررسان ن ود. ضررح

دها كه در شهرها  اسكالمي بكه نكام قبكور     ها و گنب ها و ضررح و خالمه بارد در خراب كردن ت ام ارن حرم

 ب رگان درن است با ت ام قدرت كوشيد.

ينكوان   ا  به كه يدّه از بين مسل انان رخت بربندد، زررا ارن . بارد مسئله سيادت و انتساب به پيغ بر17
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خكاطره   انكدازد و  مكي  ها را بكه ركاد خكود پيغ بكر     ارنره منسوب به پيغ برند مورد احترام مردم هستند، آن

كند، بارد در نسب ارن اشخاص تشريك ككرد، و ي امكه    و احترام او را در بين مسل انان تجدرد مي پيغ بر

ها  وادار كرد كه ارن ي امه ها درآورد و افراد غيرسيّد را سب  و را سياه كه يالمت ارن افراد است از اختصاص آن

شناسند سيّد نيستند در بين ا ت ايات بارد ظاهر  ها را مي سر ب ذارد، و رك يدّه سادات قلّابي كه مردم آنرا به 

 كرد تا ارنره نسبت به سارررن هم، افراد مشروك شوند، كم كم امتياز ظاهر ارن يدّه لغو گردد.

كه ارن طرح برا  از بين بردن يل اء مذهبي هم ماسر است؛ زررا وقتي لباس و ي امه كه امتياز  چنان هم

ها  ها گرفته شد، كم كم موقعيّت ا ت ايي آن آنان است)ت ت ينوان ل وم ات اد شرل( از آنظاهر  و رونيفورم 

 شود. رود و از نفوذ آنان كاسته مي هم از بين مي

ينكوان تعظكيم و احتكرام    ا خراب كرد و مجكالس يك ادار  ككه بكه     ها ر . به هر ترتيبي شده بارد حسينيه18

عطيل گردد، را الاقل خطبا و وياظ را بارد تقليل داد. بكرا  ا كرا    شود بارد ت بين شيعيان برگ ار مي حسين

ارن منظور بارد وياظ و گردانندگان حسينيه و مجالس و مراسم ي ادار  را مكتهم ككرد تكا در نتيجكه يالقكه و      

 اط ينان مردم از ارن طبقه قطع شود.

ها تلقكين ن كود ككه امكر بكه       د، و به آنبندوبار ( ترورج كر . بارد در بين مسل انان آزاد  را )به معني بي19

هكا زم مكه    معروف و نهي از منرر معني ندارد، و هركس بارد در كار خود آزاد باشد. ارن   الت را بارد بين آن

 كرد و به زبانشان داد:

گذارند، موضوع امر و نهي و  لوگير   ييسي به درن خود، موسي به درن خود؛ كسي را در قبر در ر  ن ي»

 «دولت است، مردم حق دخالت در كار ه در ر را ندارند.وظيفه 

ها خيلي سن ين قرار داد و مخصوماً از تعكدّد زو كات  لكوگير      . بارد موضوع ازدواج را بين مسل ان20

ها تثبيت گردد كه يرب حق ندارد زن ارراني ب يرد، و ني  ترك حق ندارد زن يرب  كرد و بارد ارن قانون بين آن

 21ب يرد.

ا  اسكت و   ها تلقين كرد ككه اسكالم دركن قبيلكه     بارد  لو  ترورج و تبليغ اسالم را گرفت و به مسل ان. 21

ْذأَنأ گورد: مخصوص يرب است؛ چون قرآن مي
َ
أ َ أتْسط َكأَوَسأط َُ أِذَكأَوَذَقأط ٌ

قرآن ذكر  است برا  تو و » 22َوَإِنْهأَذَنُكط

 «قومتت.

قبيل موقوفات و تأسيسات خيرره را بارد به تدررج از بين بكرد، و  ها  حسنه از  . مدقات  ارره و سنّت22

                                                 
ر  وامكع  شوند و و ود آنان بايث فساد و تشييع ف شاء د سرپرست زراد مي شوهر و بي ها  بي زند زو ات ارن است كه . نتيجه ارن مطلب و منع تعد21ّ

 اسر نخواهد بود. ول هم در ارن  هت بيئد و غير مسكه ازدراد مردان مجرّاسالمي خواهد بود ه چنان 

 44. سوره زخرف آره 22
 
 



 
17 

ها قرار داد، با ارن استدالل كه مردم حكق   ها را به مورت وظيفه دولت از دست مردم گرفت، و ا را  ارن برنامه

  را كند.ها را ا ها كار دولت است، و بارد دولت ارن برنامه ندارند مدرسه و مسجد و را پرورش اه بسازند، و ارن

هكا را از معكاني و تفاسكير قكرآن باركد       ها دست برد به ارن معني كه اوالً آن . بارد در وضع قرآن مسل ان23
هكا   منصرف كرد، و آنان را به قرائت و زرباسراري و حفظ امول تلفظ لغات وادار ن ود و ارن شك را در بين آن

راتي را كه در قرآن در مذمّت رهود و نصار  اسكت از  ارجاد كرد كه قرآن ت رري شده و بارد با هر دستي شده آ
ها  م لّي)مثل تركي  ها  غيريرب قرآن را به زبان ترتيبي كه امران دارد بارد برا  مسل انآن بيرون آورد، و به هر 

بين آنان كه بارد كم كم ارن رسم را در   چنان ها  يربي منع ن ود؛ هم ها را از خواندن قرآن و فارسي( تر  ه كرد و آن
يكالوه بكر    23.به زبان م لّي خود ادا ن ارندها را  متداول كرد كه از اذان و ن از و ديا  يربي هم خوددار  كنند و ارن

 شان بدبين كرد.  ها را نسبت به احادرث و اخبار مذهبي ها هم دست برد و مسل ان ها بارد در احادرث آن ارن
بكود، و آن كتكاب   « شود؟ چ ونه اسالم نابود مي»ارم، اسم آن كتاب نراتي بود كه از آن كتاب به راد د ها ارن

ها را در ا را  هدفم در اختيارم گذارد. وقتي كتاب را به سررتر برگرداندم و ش فتي خودم را از  تررن برنامه مهم
 مطالب كتاب به او اظهار كردم، گفت:

ه تا به امروز وزارتخانه موفق شده پنج ه ار نفر ها  ارن كتاب تو تنها نيستي بلر بدان! در مقام ا را  برنامه

ها هستي.  ها استخدام كند و در م الك و  وامع اسالمي منتشر سازد كه تو رري از آن را برا  ا را  ارن برنامه

وزارت مستع رات پيش بيني كرده كه برا  ا را  ارن نرات و برنامه تا مد ه ار نفر را استخدام كند، و روز  

تكوانيم اسكالم و كشكورها      يم تعداد  اسوسان و كارمندان خود را به ارن اندازه برسانيم، آن روز مكي كه توانست

 اسالمي را ساقط ن اريم.

ه ارن آمال نائل شورم و توانيم به ه  كه ما مي دهم دررتررن مدّتي به تو مژده مي سپس سررتر اضافه كرد: من

نيست. اگر خودمان در آن زمان نباشيم فرزندان ما در آن هن كام  مان ا را گردد بيش از رك قرن  ي وم منورات

در ران كاشكتند  »گورند:  و ارن مثل معروفي است كه ميرن پيشرفت و قدرت را خواهند درد،هستند و به زود  ا

 «.كاررم در ران بخورند و ما خوردرم، ما مي

از بين ببكرد و بكر كشكورها  اسكالمي مسكلّط       ها )بررتانيا( موفق شد اسالم را آر  آن هن امي كه سرور اقيانوس

ها  اسالمي ت  ّل ككرده   گردد، زماني است كه مسي يّت توانسته انتقام دوازده قرن ذلّت و نربتي را كه زرر بار قدرت

ككه    چنكان  ا  نداشكت، هكم   ها  مليبي نتوانست انتقام مسي يّت را از اسالم ب يرد و فارده ب يرد. سررتر گفت:  نگ

ها حساب نشده و بدون نقشه بود، رك  كن ن ارد؛ زررا برنامه آن رح انه اسالم را ررشه وانستند با ه ه كشتار بيمغول نت

 ها و هم آسارد از بين رفت. ها و فشارها  نظامي را پياده كردند، و به زود  هم قدرت آن سلسله برنامه

                                                 
ست و ر ان ي ا ت ايي مسل انان  هان را ككه از ملكل و لغكات مختلكي تشكريل      تررن يامل در هم شرستن وحدت اسالمي ا . البته ارن مطلب ب ر 23

 اند. كنون دش نان به ا را  ارن نقشه شوم موفق نشده برد، و خوشبختانه تا اند از بين مي شده
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ه حساب شده دقيق و با مبر طوالني پيش ولي اكنون امپراطور  ب ر  ما در مقام نابود  اسالم با رك نقش

شود  رود؛ البته ما هم در هر حال نياز به رورد و كوبيدن نظامي داررم؛ ولي ارن برنامه در انتها  كار پياده مي مي

ارم خود اسالم و معارف و حقكارق آن را نكابود كنكيم و تكاروپودد را از هكم       و آن هن امي است كه ما توانسته

 ب سليم.

است داران دولت يث اني در آستانه خيلي مقتدرند، و يين نقشه ما را برا  ت ريم استع ار خودشكان  البته سي

اند، برا  پرورد كودكان مدارسكي افتتكاح ن ودنكد و در آن مكدارس قكدرت و       در كشورها  يربي پياده كرده

سكازند،   ها  در ر مي با دست ها  رهود را كنند، در شهرها  اسالمي كنيسه ها تلقين مي م بوبيّت خود را به بچه

ها را از نظر يقارد درني دچكار شكك و تردركد     اند،  وان ها شارع ن وده خوار  و ق ار و ف شا را بين آن شراب

انكد، زنكان زربكا  مسكي ي را در ككانون       ها و امرا  يربي ن اع و اختالف ارجاد ككرده  اند،  بين حرومت ساخته

برنكد، ب رگكان    ها را از بين مكي   ا كه كم كم وحدت مسل ان اند تا آن ا دادهها   ها  اميل و ب رگان آن خانواده

ها اسالم  كه در نتيجه ه ه ارن برنامه  كنند ها را تشدرد مي اند و بين قبارل  نگ ها را كوچك و موهون ساخته آن

 شود. كن مي در ارن بالد ررشه

 


