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يحملنها أي فأبين والجبال والرأض السموات على المأانة عرضنا إنا
جهول ظلومأا كان إنه النسان وحملها مأنها وأشفقن

تأليف
الموسأوي موسأى

 

 

 الخميني هو مأن

. نفسها تطرح ةكثير لسأئلة جواب وهو ، الخميني شخصية نعرف أن يجب شئ كل قبل

قججال الجذي كججثيرة الحجججازي فخر يجازي بحيث يقدسأها نفسه يمجد الذي الخميني)1
لمؤسأسججة ورأئيسججا طهران عن نائبا وإبراهيم مأوسأى النبي مأن أعظم الخميني أن

. البلدا في مأالية مأؤسأسة أعظم المستضعفين،
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. الصلة أذان في اسأمه وأداخل الكريم النبي مأن أعظم نفسه جعل الذي الخميني)2

نفسججه ونصججب البشججرية لنقججاذ اللججه أرأسأله إلهيا حارأسأا نفسه يرى الذي الخميني)3
كججل لشخصه احتكر كما الصفة، بهذه مأتصفا الجديد اليراني الدسأتورأ في وخلفائه

. الطغاة المستبدون احتكرها التي الصلحيات

عليها اسأتولى التي والصحف إعلمأه أجهزة كل له وتطبل ترمأز الذي هذا الخميني)4
إليججه وتنسججب العظمججى البطوليججة بالصججفات وتصججفه المسججاء إلججى الصججباح مأججن

أسأججرة تمامأججا تناسأت أو نست الصحف وهذه العلما هذا لماذا والمعاجز الكرامأات
الججتي الجتماعيججة الحالججة وهكججذا إيججران إلى يهاجر أن قبل ومأوطنه ونسبة خميني
ّد أن هو الجميع يعرفه الذي أن فيها يشتع أسأرته كانت مأججن قدما أحمد الخميني ج
الذي مأصطفى أباه ووالد خمين قرية وسأكن عاما مأائة قبل وذلك إيران، إلى الهند
مأججن اليرانججي الشججعب يعرفججه مأججا كججل وهذا القرية، تلك في الشباب أبان في قتل

إلججى الهجرة قل الهند في مأوطنها كان وأين أسأرته هم مأن أمأا والقه الرجل نسب
البعيججد ول القريججب مأن ل إليها أشارأ هو ول عنها شيئا أحد يعرف ل شئ فهذا إيران

خميني، أسأرته حياة مأن الحيوي الموضوع هذا إلى شيئا أشارأت العلما أجهزة ول
ّد هجرة أن بما قليل قبل أشرنا وكما اما، مأائجة قبجل كجانت غيجران إلى خميني ج ع

ًا فقط، أجيال لثلثاة تارأيخا يعتبر السأرة حياة في السنين مأن والمائة يمكججن ل فإذ
ًا نسجاهم، وقجد الهند في بأسأرته مأقطوعة الخميني صلة أن نصدق أن هجو مأجا فجإذ

غريبججا يعتججبر مأا هناك أليس بهم، الصلة وقطع وأقربائه أسأرته تناسأي لدفين السر
خمينججي نسججب علججى طججبيعي غيججر التعميججم وهذا الشديد الكتمان هذا في وخطيرا

.  إيران في السألمأية الثورأة ومأرشد السألمأية الجمهورأية ومأؤسأسي

أن أمألي وكل إيران أرأجاء في وزمأرته وصحافته ومأريديه بالرجل للمعجبين الجواب أبرك
م تبجد أن شجيئا عجن تسجئلوا ل{  تعجالى قجوله الخجر البعجض أذن في بعضهم يهمس ل لك

العظيم. الله صدق}  تسوءكم

إيجران فجي الراهنجة بالحالجة مأباشجرة علقجة لجه خطيجر مأوضجوع إلجى أعجرج أن أورأدا وهنا
مأججن كان سأواء الخير، هذا لن الخميني نسب مأعرفة مأن بكثير أهم وهذا الحظ، المنكوداة

 توقيعه يحمل كما جعفر بن مأوسأى المأاما سأللة

يومأئججذ{  شججر، أو خيججر مأججن مأنججه يصدرأ وبما بأعماله الله أمأا مأسؤول فالنسان يكون ل أو
ذرأة مأثقججال يعمججل ومأن يره خير ذرأة مأثقال يعمل فمن أعمالهم ليروا أشتاتا الناس يصدرأ

.}  يره شر

خردالججة، يسججاوي ل سأججيئ عنصججره ولكججن السججللت أرأفججع مأججن مأنحدرأا النسان يكون فقد
الموضجوع: هجذا فجي السأجهاب عجن تغنينجا الكريم القرآن في جاءت والتي نوح ابن وقصة

يججا قججال الحاكمين، أحكم وأنت الحق وعدك وإن أهلي مأن أبني إن فقال رأبه نوح { وناداى
أن أعظججك إنججي علججم به لك ليس مأا تسئلن فل صالح غير عمل أنه أهلك مأن ليس أنه نوح

فل الصججورأ فججي نفججح  فجإذا{ آخجر مأكجان فجي الكريمجة الية وتقول ،الجاهلين}  مأن تكون
. العظيم الله صدق } يتساءلون ول يومأئذ بينهم أنساب

ًا فالمهم نفسه. وداخائل سأريرته عن تحكى التي بأعماله الخميني تقيم إذ

مأججن أو دااخليججة نفسججية أزمأججة مأججن هججو ومأحنة وبلء كرب مأن إيران في الن يحدث مأا إن 
الججتي المختلفججة والحججادايث مأعججه الكججثيرة اللقججاءات وبحكججم شخصية تركيب في تعقيدات

قطعيججة إلججى أدات والفعل القول بين صارأخة تناقضات مأن فيه لمست ومأا بيننا تدورأ كانت

2والجهاد التوحيد منبر



السأتاذ الخميني في الميزان                                                 
                               موسأى الموسأوي

قنججاعتي حسججب لرجججل تقييمججي كججان فقججد الكتججاب هججذا مأن آخر مأكان في إليها أشر التي
يلي: كما الخاصة

يفنججي أن يججأنف ول البعيججد وأو القريب مأن به يتعلق مأا وبكل بنفسه التعلق شديد الخميني
يتعلجق ومأججا شخصجية إل يجرى ل الجذي الرججل مأنججه جعلجت الجتي أنجانيته سأججبيل في العالم

ذلججك كججان إذا سأججيما ول المسججتبد الحججاكم لججدى الصفات أخطر مأن الصفة وهذه بشخصه،
. العبادا مأعامألة في اللهية السلطة له بأنه يزعم الحاكم

النانيججة مأججن تتبججع الرتبججة، وعلججو الروحية الزعامأة مأع تتناقض التي الخرى الصفات وكل 
علجى ذي انقلبجت ولجو النملجة قيد عنه يحيد ل شيئا الخميني أرأتاي إذا ولذلك النفس وحب

شججئ بلك الظن شديد الرجل أن ثام والمتقاداين، المطيعين إل مأعه يتعامأل ل هنا ومأن ، ذه
جججاءت هنججا ومأججن الخلصا، أو الصججحة علججى ويحملججه كلمأججا يسججمع أن عليججه الصعب ومأن

صججورأته، ونقججاء سأمعته لفظ مأنهم كثيرا اقتدى بل سأيئة مأعه المتعاونين مأن لكثير مأعامألته
ولججو إليججه أسأججاء مأججن كججل على الدفين حقده هو يحملها التي السيئة الصفات أهم مأن وإن
ولججذلك الظججروف، له تسنح عندمأا لها ينتقم أن بد ول السأاءة ينسى ل فهو قر، نصف قبل
أعضججاء مأججن عضججوان وهمججا أعلججم جمشججيد والججدكتورأ الوحيججدي علمأة بإعداما أمأر أنه نرى

الكلما فججي تطججاول لنهمججا آخر  عضوا60 بين مأن الشاه عهد في اليراني الشيوخ مأجلس
فلهججم العيججان مأجلس أعضاء سأائر أمأا الشاه، حكم يعارأض كان عندمأا المجلس في عليه

. إيران في ويمرحون يسرحون الحرية مأطلق

مأججع بيتججك فججي كنججا يججوما تذكر هل يومأا سأألني به المتصلين أقربائه أحد أن هذا مأن وأغرب
؟ مأائدتك على وتغذينا الخميني

. طهران في مأقيما كنت  وعندمأا1955 عاما في كان أنه عمن:  قلت

أنججه ومأججن العججراق فججي إقامأته أياما عن سأمعناه مأا صحيحا كان فإذا مأعلقا مأحدثاي فأضاف
بججك، ظفر إذا سأيقتلك فإنه مأنه حذرأ على فكن ، الحالت بعض في العون مأنك يطلب كان
أسأججاء شججخص اسأتطاع، إذا الوجودا مأن يزجهما أن ويريد شخصين على يحقد الخميني لن

حجتى اليجاما تلجك يجذكر ان يريد ل وهو ضعفه بأياما يذكرإنه لنهما إليه أحسن وشخص ليهإ
له. كانت ولو

مأججن وكلهما وداسأتمالجي الجواهريان الخميني قتل أن بعد الرجل كلما صحة لي ثابت وقد
فججي كجان عنجدمأا ثاججورأته لنجججاح الملييجن عشججرات لججه قدمأا قد وكانا له، المخلصين أخلص
بنججي مأساعدة أنها ، التافه مأن اتفه فكانت إليهما الموجهة التهمة أمأا بارأيس، وفي العراق

. والزمأرة المللي ضد الموقوف صدرأ

الحكجم، سأجدة إلجى وصجل وبنضجالهم أكنجافهم على الذين المجاهدين الشباب قتل أن كما
سأججدادا علججى داليججل خير عامأا15 طيلة العون له وقدما واسأنده أواه الذي العراق مأع وحربه

أنججت مألكته. . . وإن أكرمأت أنت قال: " إذا الذي المتنبي الله ورأحم وصوابه، الرجل رأأي
" تمرداا اللئيم أكرمأت

الثاججاما مأججن سأبيله في ارأتكب ومأا العمر، أرأذل في وهو الحكم إلى وشهوته للحياة حبه أمأا
داء سأجبب أن بجارأيس، فجي بجه التقيت عندمأا صدرأ لبني قلت لقد التارأيخ، في فريد فإنه ع

الخمينججي، مأججن أكججثر الشججعب يحبهججا الججتي بالشخصية نفسك أظهرت إنك هو لك الخميني
47 الخمينججي وشججعبية  بالمائججة57 شججعبيتك أن تؤكججد العججاما للرأي إحصائية نشر وجهازك
سأبيل في الدنيا يفتي أنه الخميني، تعرف تكن ألم لك، انتحارأا كان التحدي هذا أن بالمائة
الحصججائية هججذه الصحف في قرأت عندمأا أيضا له وقلت العظمة، جنون مأن النابغة أنانيته
.  كانت وهكذا مأعدوداة، الرئاسأة في أيامأك أن تنبأت
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داومأججا ينصحني كان الشراقي الشيخ الخميني صهر أن قائل الرأي هذا صدرأ بني السيد أيد
زعيمججا غيججره يججرى أن يتحمججل ل الخميني لن الناس يحبه الذي الزعيم بمظهر أظهر ل أن

. الشعب به يتعلق

يحججاورأ وهججو مأنججه سأمعت فقد والجماعات، بالجملة والعتل الدمأاء إرأاقة يهمه ل الخمينيو
واحججدة واقعججة فججي داينيججا عالمججا تسججعين أتججاتورأك قتل له ويقول النجف في الحكيم المأاما
غججرارأ على بالجملة نحن نضحي ل فماذا تركيا، في المنفى كنت عندمأا هؤلء مأقابر وزرأت
نقتججل هججل سأججاخرة، بابتسامأة الحكيم المأاما فأجابه مأخلدا، التارأيخ في اسأمنا ليبقى أولئك
 ؟ فقط التارأيخ في اسأمنا ليبقى

نفسججه عججن يججدفع أن يريججد وكججأنه جديد مأن وقال الخميني لون وامأتقع الحاضرون وضحك
؟! . الظلم حارأب لنه قتل الذي السلما عليه الحسين المأاما تذكر ل لماذا:  السخرية هذه
عليججه الحسججن المأججاما نججذكر ل  لمججاذا: والبتسامأة للهجة بنفس الحكيم المأاما له فقال. . 

 ؟! البيت في وجلس للدمأاء حقنا مأعاوية صالح الذي السلما

ولججم الحكيججم المأججاما مأنزل مأن أثاره الخميني خرج رأهيب، وصمت سأكوت المجلس وسأادا
. اللئق التودايع الحكيم يوداعه

شججاب آلف ثالثاججة بإعججداما ورأقججت بكججث الصججخرة فحججتى والعفججو، الرحمة يعرف ل الرجل
ولكججن فقججط، أشججهر ثالثاججة غضججون وفججي الشباب رأيعان في وكلهم المجاهدين مأن وشابة

سأبيل.  قلبه إلى تجد لم والرقة الرحمة

الثورأيجة مأحاكمجة أعججدمأته الجذي الغفيجر الجمججع هججذا مأججن واحد على حتى العفو يصدرأ فلم
. السياسأية بالتهم

فجي يصجر كجذب وإذا السجواء، علجى والعامأجة الخاصجة أمأجاما الكجذب مأن يأبى ل والخميني
اعججترفت عنججدمأا أجهزتججه كججل أن كيججف رأأينججا فقججد سأججبيل، الصرارأ إلى اسأتطاع مأا الكذب
العالم أمأاما ذلك ثابت حينما مأرة، مأن أكثر ذلك الخميني أنكر إسأرائيل مأن السألحة بشراء

واعججترفت إيججران فججي الحججاكم النظججاما حقيقججة وانكشججفت الرأجنتينية الطائرة سأقوط بعد
وكأنمجا وعنجادا وبإصجرارأ السجلح لشراء إنكارأه الخميني كررأ المأر، آخر في بذلك إسأرائيل

.  النهارأ رأائعة في حتى الشمس يرى ل آخر عالم في يعيش العجوز الشيخ هذا

بججه لّم الذي المدفع والفقر المالية الخانقة الزمأات تزال ول كرمأه، في داوانيقي والخميني
المقربيججن أحججد قججال وقد وعظمائه، تفكيره على مأسيطر قم في بسيطا طالبا كان عندمأا

الكتججف، حججتى يججداه ارأتجفججت نقيججر لشججروة يكفيه مأا أحدا يعطي أن أرأادا إذا المأاما أن مأنه
مأالية حالة في تعيش طالب ألف عشر اثاني البالغ بطلبها قم في الدينية العلمية فالحوزة
وكلمججا عليهم صرفها وعدما البنوك في المأوال تكديس في الخميني جشع بسبب مأؤسأفة
وكلبايكججاني شججريعتمادارأي كججاظم السججيد المأججاما أمأثججال الكبججارأ الحججوزة زعمججاء حججاولت

الصججلح ضججد ووقججف ذلججك الخمينججي رأفججض للطلبة المالي الوضع يحسنوا أن والمرعشي
الحججوزة فججي الججدين الجوع. وطلججب في العلم جعل قد الله أن قائل وعنادا، بإصرارأ المالي
عائلججة عنقججه فججي كججانت إذا حججتى فقججط شهريا داولرأ مأائة يعادال مأا تقاضى قم في الدينية
الدينيججة الحججوزات كججل على القاداح الظلم هذا يجزي العشرين، أو العشرة أفراداها تتجاوز

وهججو لهججم الرفاهيججة يريججد ل الخمينججي لن والجججوع الفقر أذى مأن يأتون وطلبها إيران في
يعطيهججا كججي له أعطيت المأوال وهذه باسأمه البنوك في كدسأها التي المليين مأئات يملك
. المأة أمأوال يخفون المأة أمأاما وهكذا مأنها، حرمأهم الذين إلى

مأستشجفى فجي أمأجامأي حججدث مأجا هنججا وأذكجر والجججبروت التكجبر بمظاهر مأغرء والخميني
بالغرفججة مألصقة صغيرة غرفة هناك . كانت فيه رأاقد الخميني كان الذي القلبية المأراض

أنججا . كنججت زائريججه لكبججارأ مأخصصججة كججانت الغرفججة وهججذه فيهججا رأاقججد الخمينججي كججان الججتي
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الحضججرة سأادان المولئي أحمد والشيخ أحمد وابنه الشراقي وصهره نازرأكان والمهندس
اداق عليجه داخجل عندمأا الغرفة تلك في قم مأدينة في إيجران خارأجيجة وزيجر زاداه قطجب ص

السججؤال هججذا مأججا قججائل الشججراقي فقاطعة الجمهورأية لرئاسأة نفسه رأشح قد وكان آنذاك
. لنفسه صوت أنه لبد

. المنصب هذا لمثل نفسه يختارأ فل حي ضمير زاداه لقطب كان ضاحكا: إذا أنا فقلت

( أجججب للشججراقي وقججال المرافججق جاء قليل . وبعد جدا عال بصوت الحاضرون ضح وهنا
أقلججق الججذي الضجججيج أسأججباب عججن سأجأله المأججاما أن أخبرنججا الشراقي عادا المأاما) وعندمأا

فججي جميعججا الزائريججن وسأججتتقبال الغرقججة تلججك بغلججق أمأججر أنه ذلك بعد بلغني وقد مأضجعه
. العاما الصالون

الشججعب كلفججت الججتي المقججبرة تلججك بهلججوي، رأضججا مأقججبرة هججدما بقصججة الفصل هذا واختم
الخمينججي أمأججر . لقججد إيججران فججي الثاريججة البنايججات مأججن وكانت وقته، في داولرأ مأليون200

سأججبق فقد الغيب، عالم مأن يلهم وأنه صاداقة تنبؤاته أن اليراني للشعب يثبت كي بهدمأها
مأقججبرة الشججعب يهججدما الججذي اليججوما يججأتي ( أنه خطبه إحدى وفي الشاه عهد في قال وأنه

هاتفيججا به اتصلت المقبرة يهدما بدأ الثورأة جلدا الخلخالي الشيخ أن بلغني ) وعندمأا بهلوي
وهججذه الشجاه ابنججه بصججحبة إيججران مأججن خرج بهلوي جثمان فإن الجميع يعلم له: كما وقلت
مأتحفججا تكججون أن اقججترحت قججد وكنججت هلججوي لسأرة مألكا وليست الشعب مألك هي البناية

البلدا هجذه فجي المبجاني أججل مأجن هجو شاهقا بناءا تهدما فلماذا والبن الب بهلوي لجرائم
إليكججم العججالم ينظر أن تريد وهل وقوته، عرقه مأن البناية هذه ثامن دافع الذي هو والشعب

. الحضارأة بهداما ويصفكم وتيمورأ جنكيز إلى ينظر كما

تنبججؤات أن النججاس ليعلججم بهلججوي مأقججبرة هججدما الشعب أن الجلدا الشيخ أعلن يومأين وبعد
. داومأا صاداقة الخميني المأاما

صججرح الخمينججي بنججي وسأذاجتهم الناس بمعتقدات والتلعب والدجل الزيف هذا مأثل على
{ أولئججك الكريججم كتابه في تعلى الله ذكرهم قوما ويطيل يزمأر الصرح هذا . وحول إمأامأته

كججل مأججع يميلججون رأعججاع بقوله: " همججج علي المأاما } ووصفهم سأبيل أضل هم بل كالنعاما
" . الله بنورأ يستضيؤوا لم ناعق كل أتباع رأيح،
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قم في الخميني

بالسججودا عمم وقد والتقوى الزهد مأتلبس وهو الثمانين بلغ شيخا أن قط أحد يفكر يكن لم
الججدين فججي التفقججه يدعي وهو وسألم عليه الله صلى الكريم الرسأول أبناء مأن بأنه إشعارأا

يججد علججى إيججران فججي يجججري الججذي والسأتبدادا بالظلم ينددا مأرة مأن أكثر العالم سأمعه وقد
السجلطة إليجه ألجت عنجدمأا الميجزات وبهذه نفسه الرجل هذا إن بهلوي، رأضا مأحمد الشاه

ونكججرا فسججاداا السأججلما باسأججم ويرتكب البدان، سأماعه مأن تقشعر مأا الجرائم مأن يرتكب
. يبقى أن الله شاء مأا البشرية تارأيخ في عارأ وصمه يبقى

ًا الذي العجوز وهذا المستبد الثائر وهذا الجبارأ الفقيه وهذا الطاغوت الزاهد هذا هو مأن إذ
فججي المختلفة بقومأياته اليراني الشعب أبناء مأن وقتل الولدا مأن وأيتم المأهات مأن اتكل
أعظججم يكججون الذي هذا هو مأن سأنة، ثالثاين في سألفه قتل مأا أضعاف عشرة سأنوات أرأبع

.  نهايته إلى بداية مأنذ الزمأان مأسرح على مأمثل وأكثر بحق، التارأيخ في خداع

بتججدرأيس يقججوما قججم فججي كان عندمأا الخمسينات أوائل في مأغمورأا الخميني الله رأوح كان
آنذاك الديني إيران زعمي البروجرداي المأاما أن عنه يعرف كان وكلما السألمأية الفلسفة

الحججوزة سأججيهدما الرجججل هججذا أن عنججه المأججاما قججال وقد الديني تطرفه بسبب عليه غاضب
في خلفه  وقد1961 عاما في البروجرداي المأاما وتوفى وبال، السألما على ويكون الدينية

قيججد علججى الن وكلهججم المرعشججي والنجفججي والكلبايكججاني الشريعتمدارأي المأاما الزعامأة
أن قججط أحججد يفكججر ولججم الراحججل المأججاما خلفججاء عججدادا فججي الخميني أحدا يذكر ولم الحياة

تنظججر كانت الدينية الحوزة لن قم، في الجددا الدينيين الزعماء عدادا في سأيكون الخميني
الفتوى تصدير له يحق مأجتهد كفقيه إليه تنظر تكن ولم الفلسفة في كأسأتاذ الخميني إلى

الوضع هذا أن غير الحكاما في والجتهادا الدين في التفقه هو الدينية الزعامأة شروط ومأن
رأجججال ثاججائرة فثارأ الدهاقين على الزرأاعية الرأاضي تقسيم الشاه أعلن فقد طويل يدما لم

فاشججتهر الخمينججي هججو الشججاه علججى وهجومأا الكلما في وشدة تحمسا أكثرهم وكان الدين
لججم التقسيم لقرارأ مأخالفتهم مأع الثلث الدينيين الزعماء أن سأيما ول نجمه واعتلى اسأمه

كججان البججدء بججادائ فججي الخميني أن ومأع الشاه، مأع التخاطب في المجامألة طورأ ما يخرجوا
يقججول وكججان المعظججم والملك الجللة صاحب بحضرة وأحادايثه رأسأائله في الشاه يخاطب

مأجن خجرج أنجه رأأى عنجدمأا ولكنجه الصجلح يريجد أنجه إل الملكية مأن بديل ليران يرى ل أنه
الثلثاججة الزعمججاء مأججع يججذكر واصججبح البلدا فججي صججيته واشججتهر العنيفة، خطبه بسبب العزلة

الشججعبي العمججل مأحججاورأ مأججن مأحججورأ كججل فججي يتحرك فبدأ الرهان يسبق أن فأرأادا الخرين
بخطبججه والمعجبين والساخطين الناقمين مأن كبير رأهط بابه على فاجتمع الشاه ضد الجادا

المقربيججن عنججه وجماعته هو واسأتغل اليراني الشعب مأشاعر تلهب كانت التي الحماسأية
وبعججد أرأاداوا مأججا لهججم فكان الفتوى تصدرأ يستطيع فقيها به ليناداون الجماهيري القبال هذا

أشهر تسعة بعد الشاه فنفاه الطريق نفس في يسير وهو قم إلى عادا الشاه على تطاول
العججراق إلججى ذلججك بعججد تركهججا وقججد كامألججة سأججنة بورأمأججا فججي الرقابة تحت ليظل تركيا إلى

قمججح مأججن يأكججل  عامأججا15 العججراق فججي وبقى العراقية الحكومأة واسأتئذان الشاه بموافقة
 ذكرناها التي السياسأية والظروف القدارأ شاءت ومألحه،وقد العراق

ويس قجال وكمجا ، عنجه الخميني ويحل عرشه عن الشاه يزاح أن الكتاب هذا في الرابجع ل
) . كان وقد الطوفان فليكن مأت ( إذا عشر
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العراق في الخميني

لججه مأقججرا الشرف النجف مأن  واتخذ1965 عاما مأن أيلول في العراق إلى الخميني وصل
.  إيران مأن رأهط إليه انضم ثام مأريديه مأن نفر حول واجتمع

قصججة فججي بججارأيس إلجى غادارأهججا  حيجث1978 عجاما نهايجة حجتى النجف في الخميني وبقى
. العالم يعرفها

لججه يكججن لججم يججوما كججل يتبعججه خاصا برنامأج له نفسه على مأنطويا النجف في الخميني كان
فلججم الحكججم إلى البعث حزب وصل التي سأنة  أي1968 عاما حتى الشاه ضد يذكر نشاط
بين مأرير نزاع نشب حتى المأورأ لمقاليد الحاضرة الحكومأة تسلم على قلئل شهورأ يمض

الججبرازاني للمل الخير هذا يقدمأها كان التي المساعدات بسبب والشاه العراقية الحكومأة
الخججرى الدولججة ضججد إعلمأيججة حرابججا الججدولتين إعلما أجهججزة وبججدأت الكرادا، والنفصاليين

حكججم مأججن هارأبججا العججراق إلى يصل لجئ كل وتأوي تساعد أنها العراقية الحكومأة وأعلنت
فججي والتجاهججات الحججزاب مأختلججف مأججن كججثيرة جماعججات العججراق إلججى فوصججلت الشججاه

فججأكرمأهم الخمينججي مأؤيججدي مأججن رأجججال مأجموعججات هججذه ضججمن وفي اليرانية، المعارأضة
. ولجماعته العناية في للخميني الولوية وأعطى وأواهم العراق

قناتا خصصت الشاه حكم ضد عنيفا هجومأا تشن بغدادا في الفارأسأية الذاعة بدأت وعندمأا
اسأججم وكجان داعجائي مأحمججودا يججدعى أنصججارأه مأن رأجل فيها البث يقوما كان للخميني خاصة

بحيججث الحاضرة والحكومأة الخميني بين وثايق تعاون وحصل ، الروحية) ( النهضة البرنامأج
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وثانججائه أبيججه رأسأججالة إليهججم حججامأل بغججدادا فججي السياسأية شخصيات يزورأ مأصطفى ابنه كان
مأججا الججذي السياسأججي للنطلق المأكانيات كل وأعطتهم أوتهم التي الحكومأة على وشكره

. وعصر مأصر أي في بمثله يحملون كانوا

المسججاعدات بتفاصججيل قائمججة للتارأيججخ هنا أسأجل أن أودا الحروف على النقاط أضع ولكي
ليعلجم مأعهجا، حجرب فجي اليجوما هجو الجتي العراقية الحكومأة مأن الخميني يتلقاها كان التي

مأجن الخمينجي تلقاهججا الججتي المسجاعدات حججم العراقججي الشجعب قبجل اليرانجي الشجعب
إيججران إلججى ذلججك بعججد ليعودا كنفها في قضاها التي سأنوات العشر طيلة العراقية الحكومأة
.  سأنمارأ جزاء وشعبه العراق ويجازي

اللجئيججن بيججن القصجججوى الولويجججة العراقيجججة الحكومأجججة أعطججت)1
العيججش لهججم وسأهلت وحاشيته للخميني العراق في آنذاك المتواجدين السياسأيين

هجويتهم مأجن الشاه حرمأهم أن بعد العراقية بالجوازات مأنهم كثيرا وزودات والحياة
.  بالعبادا والتصال البلدا بين التنقل له فسهلت اليرانية

الفارأسأجي القسجم في خاصة قناتا للخميني العلما وزارأة خصصت)2
وكججان الشججاه ضججد ونضججاله بججالخميني يتصججل لكمججا مأنهججا يبججث كججان بغججدادا بإذاعججة

ان إليجه والمنتسجبين جمجاعته فيها المذيعون اسأجمه يومأيجا برنامأججا مأنهجا يجذاع وك
) . الروحية ( النهضة

العراقيججة بالحكومأججة وثايججق اتصال على الخميني ابن مأصطفى كان)3
بختيججارأ جنججرال المرحوما طريق عن أو مأباشرة الدولة بأرأكان التصال يجري وكان

. تردا ل طلباته وكانت أبي لجماعة المختلفة المساعدات ويطلب

جماعججة تججدرأب العسججكري التججدرأيب بشججئون المعينة الجهات كانت)4
علججى للشججراف الحكومأججة لججدى الخميني مأمثل وكان النجف مأدينة خارأج الخميني
تعطججي الحكومأججة وكججانت إيججران فججي حاليا الموجودا زاداه يزداي الشيخ هو التدرأيب

.  والسلح المال لهم

أحججادايثه وكججانت الدولة في كبيرة شخصيات يستقبل الخميني كان)5
. والتسديد بالتوفيق لها الدعاء مأع للحكومأة والمأتنان الشكر عن التغيير هو مأعهم

القضججايا فججي العراقججي الرئيججس إلججى الرجججاء يقججدما الخمينججي كان)6
فججي ذلججك جججدث كمججا الخطيرة المناسأبات في حتى يقبل رأجائه وكان به المتعلقة

العججداما الشججيرازي حسججن السججيد علججى الثورأة مأحكمة حكمت  عندمأا1970 عاما
الخمينججي علججى مأحسججوبا الشججخص هذا وكان أجنبية داولة لصالح التجسس لتهامأه

فججي آنججذاك الموجججودا بختيججارأ تيمورأ الجنرال إلى بخطه رأسأالة فكتب حاشيته ومأن
نائبججا آنججذاك كججان الججذي الحسججين صججداما الرئيججس إلى رأجائه نقل مأنه يطلب بغدادا

وأعفججى رأجججائه فقبل المتهم عن العفو الرحمة يطلب الثورأة قياداة مأجلس لرئيس
. قبل مأن نظير له يحدث لم الذي المأر شهرين بعد سأراحه وأطلق الشيرازي عن

الرئيججس إلججى رأجججاءا الخمينججي قججدما مأصججطفى ابنججه تججوفى عنججدمأا)7
الحيدرأيججة الروضة ) في اسأتثنائية ( بصورأة ابنه بدفن المأر إصدارأ يطلب العراقي

الرجججاء هذا الخميني ورأفع الثورأة، قياداة مأجلس مأن بقرارأ مأمنوعا كان الذي المأر
الرجججاء فقبججل الوقججاف وزيججر طريق عن العرقي الرئيس إلى فرفعه طريقي عن

. الخميني أرأادا حيثما ابنه ودافن
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أبيججه حمايججة يطلججب الحكومأججة الرجاء يقدما الخميني ابن أحمد كان)8
مأججع وبالتنسججيق رأجالهججا الخمينججي لحماية تجند حكومأة فكانت السافاك اغتيال مأن

. أحمد

إلججى بالججدخول الكويتيججة السلطات له تسمح ولم الكويت إلى العراق الخميني غادارأ عندمأا
بججذلك العججراق حكومأججة فعلمت يفعل مأاذا يدرأي ل حيرانا الكويتية الحدودا في بقي أرأاضيها
إلجى العجوداة يسجتطيع أنجه بغجدادا إلجى وصجل عنجدمأا لجه وقبل العراق إلى لعوداته فوافقت

. العراق قوانين يحترما أن شرط على شاء إذا فيها والعيش النجف

يبررأون وكيف العراق مأع حربهم والخمينيون الخميني يبررأ كيف شعري ليت هذا كل وبعد
يعججبرون هججم ثام وفاداهم وأحسنت وأوتهم أكرمأتهم التي الدولة لهذه العدائي الموقف هذا
أعججرف أن شججعري ) فليججت بالكججافرة ( أعلمأهججم وأجهججزة خطبهم في العراق حكومأة عن
كجانت هججل أرأضجيها، وتججدمأير أبنائهجا وقبجل مأحارأبتهججا يجب كافرة هذه الدولة أصبحت مأتى

لججه قبلججت أن بعد كافرة أصبحت أما المديد والعمر بالتأكيد لها يدعو كنفهم في وهو كافرة
السججذج عججدا ( مأججا يوجد أنه اعتقد ) ول شاء مأا حيث إلى اذهب أو قوانيننا ( احترما كلمتان
) الحقججادا ( حججرب سأججميناها كمججا هي إنما الحرب هذه أن يعرف ل مأن الناس ) مأن الغفل

والعراقججي اليرانججي للشججعب سأججرا اكشف أن أورأدا .وهنا والمصالح المبادائ حرب وليست
وزمأان مأكان كل في المسلمون ليعلم والتارأيخ الله أمأاما واجبي أدايت قد أكون وبذلك مأعا

نفسججها علججى آلججت الججتي الحاقججدة الطغمججة هججذه مأججن بالسأججلما يحدق الذي الخطر فداحة
لقججد المسلمين، مأصالح باسأم المسلمين بلدا وخراب السألما، باسأم السألما على القضاء
مأضججمونها كشججف وأن الخمينججي ابججن ومأصطفى بختيارأ جنرال المرحوما بين حوارأ حضرت

إلجى وصجولهم بعجد وجمجاعته الخميني إليه وصل الذي الخطير النحدارأ العاما للرأي بوضع
العراقيججة الحكومأججة قطعججت الحجوارأ: لقجد تفصيل وهذا المأة رأقاب في وتحكمهم السلطة
الثلثاججة الجزرأ إيران احتلت أن  وبعد1970 عاما في الشاه حكومأة مأع الدبلومأاسأية علقتها

الشججاه وأمأججر الصججفر إلى وصلت العلقات وتدهورأت والصغرى الكبرى وطنب مأوسأى أبو
بيججن الحججرب بنشججوب تنذرأ نذرأا هناك وكانت للعراق المتاخمة الحدودا إلى بالتحرك جيشه

قصججر فججي بختيججارأ بججالجنرال والتقججى بغججدادا إلججى الخمينججي ابججن مأصطفى فحضر الدولتين
قججد ليججران الروحي الزعيم بصفته والده أن العراقية الحكومأة يبلغ أن مأنه ليطلب السلما

وأنججه العراق على الهجوما الشاه أرأادا مأا إذا اليراني الجيش على سأيقرأه الذي البيان أعد
ل الشجاه يحجارأب أن هججو اليرانججي الجيجش علججى المحتججم الججواجب " أن خطجابه في يقول

وأن المسججلمون وقوداها حرب في تسبب مأا إذا السألما رأبقة عن خارأج الشاه لن العراق
" . الشقيق جارأه داما شقيق جارأ أخيه داما مأسلم أرأاق كما سأيهتز الرحمن عرش

إيججران في اليوما يكون وهكذا السلطة عن بعيدا العراق في كان عندمأا الخميني كان هكذا
كارأثاججة إيججران يقججودا الججذي الرجل تفكير في النحراف هذا أن حقا السلطة رأأس على وهو

. كارأثاة بعدها ليست
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الدين في والبدع الخميني

إلججى وجهته إذاعي خطاب عبر إليها أشرت كثيرة الدين في الخميني أبدعها التي البدع إن
مأججن والمصججلحين العججالم فججي السأججلما علماء ليعلم البدع تلك أعددا وهنا اليراني، الشعب

السألمأية.  المأة رأوادا

سأتشهد السألما أمأة فإن وسأمعته السألما اسأم تلطخ التي البدع هذه أمأاما سأكتوا إذا أنهم
السأججلما علمججاء أداعججو وإنججي والقادارأيججة، البهائيججة إلججى يضججاف الخمينية باسأم جديدا مأذهبا

المسججلمين طوائججف مأختلججف مأججن الكبججارأ الججدين رأجال تضم كبرى إسألمأية مأحكمة لعقدوا
مأجا أن البشججري المجتمججع يعلجم حتى بدعه وفي فيه السألما رأأي وإبداء الخميني لمحاكمة

بججرئ السأججلما أن بججل بشيء السألما مأن ليس المسلم إيران في الخمينية ظل في يحدث
أمأججتي فججي البججدع ظهججرت قججال: " إذا وسألم وآله عليه الله صلى الكريم الرسأول أن مأنه،

فججي وسأججلم وآلججه عليججه الله صلى " ويقول الله لعنة فعليه وإل عليه يظهر أن العالم فعلى
" . أخرس كشيطان الحق عن : " الساكت آخر مأقاما

تمججر عصججيبة مأرحلججة أخطر في ورأأيهم علمهم يظهروا أن العلماء على حان قد الوقت إن
والضججلل القججول وزورأ والزيف البدع مأن إليه تعرض ومأا الحديث العصر في السألما على
. السألما إلى نفسها تنسب جماعة يد على

: الدين في الخميني بدع لهم وأعددا النداء هذا أرأفع السألما العلماء وإلى

علججى حججتى اسأججمه وقججدما الصلوات أذان في اسأمه الخميني أداخل)1
كججل وفي لحكم الخميني اسأتلما بعد إيران في الصلوات فأذان الكريم، النبي اسأم

القائججد، هججو الخميني أن ) أي رأهبر ( خميني أكبر الله أكبر الله : يلي كما جوامأعها
 . الله. . . الخ رأسأول مأحمدا أن أشهد ثام

المأججاما يسججمح لججم حيججث الرضججوي، المشججهد فججي شججهاداة كوهججو جججامأع نسججتثني
البلدا وأبلجى فيه، يصلي الذي الجامأع إلى البدعة هذه تدخل أن القمي الطباطبائي

زمأججرة علججى فتغلججب النجججاح لججه كتججب اللججه ولكن البدعة، لهذه مأقاومأته في حسنا
. 1 المطاف آخر في الخميني

الكريججم النججبي اسأججم ذكججر إذا السأججلمأية البلدا في العاداة جرت لقد)2
ّلى ّلى وسألم عليه الله ص إذا اليججوما إيججران وفججي ، وإكبارأا إجلل عليه الحاضرون ص
ّلى الخمينجي اسأجم ذكجر ان وقجال مأجّرات، ثالث الحاضجرون صج خطجاب فجي بازرأك

ذكججرت إذا مأججّرة علججّي تصججلون لكججم قججال إذا الله لرسأول تقولون ( مأاذا جماهيري
ّات وثالثاة  ) الخميني ابني ( مأن يقد البازرأكان ) وكان ابني ذكر إذا مأر

ّلى الرسأول أولدا مأن أنه يدعي الذي يججدفع البازرأكان وكادا وسألم وآله عليه الله ص
.  الكلما لهذا ثامنا حياته

اليججة تنججص حيججث المسججلم الجارأ العراق مأع الصلح الخميني رأفض)3
على النظر وبغض الحوال كل في الصلح وجوب على الكريم القرآن في الكريمة
{ وإن تعججالى يقججول حيججث للصججلح الرافضججين بمقاتلججة ويججأمأر بهججا والبادائ أسأبابها

الخججر علججى إحداهما بغت } { وإن بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمأنين مأن طائفتان
الله}. أمأر إلى تفي حتى تبغي التي فقاتلوا

. داره في معتكف الطباطبائي والمام سأنة منذ- 11
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. الشرعية مأحاكمة به حكمت كما المرابي قتل)4

فججي المفسججدين باسأججم السياسأججيين المعارأضججين مأججن اللف قتججل)5
الرأض.

ابحقوقهجج تطججالب كججانت الججتي القومأيججة القليججات مأججن اللف قتججل)6
. السألمأية الدولة وجه في السلح شهروا الذين الكفارأ باسأم المغتصبة

مأائججة فججي  شججخص100 تحاكم التي الرأتجالية الثورأية المحاكمات)7
. داقيقة

. المخدرأة للموادا المهربين قتل)8

. المستضعفين حماية باسأم وبهتانا زورأا الناس أمأوال مأصادارأة)9

مأججا يفعججل اللججه بججأمأر حاكمججا نفسججه وجعججل الفقيه ولية فكرة تبني)10
. يريد مأا ويحكم يشاء

الججتي بالطريقة مأنتظري علي حسين يدعى لنفسه عهد ولي تعيين)11
وجعججل المسججلمين، لمأججورأ وليججا يزيججد ابنه تعيين في سأفيان أبي بن مأعاوية سألكها

. عضوضا مألكا المباشر النتخاب كانت والتي الدينية الزعامأة

البلدا فججي المسججلمين صججفوف بيججن القلقججل وإيجججادا الفرقججة بججث)12
. الدمأاء وإرأاقة الضحايا مأئات إلى أدات والتي المجاورأة

والتناقضات الخميني

: للعقل مأحيرة فهي والعمل القول في الرجل مأن تصدرأ التي التناقضات أمأا

إلججى يججدعوني البججارأزاني مأصججطفى المل مأججن رأسأالة وصلتني العراق في كنت فعندمأا- 1
.  الشاه ضد التعاون سأبل مأعي يبحث حتى فيها يعيش كان التي ) عاصمته ( كللة

هججذا ولججول الشججاه عميججل هججو البارأزاني أن أعلم كنت لنني الرسأالة مأضمون مأن وعجبت
. بعد فيما ثابت كما ، شأن للبارأزاني يكن لم الخير

ابن الحكيم مأهدي السيد لن البارأزاني المل هو الرسأالة كاتب بأن اشك أكن لم أنني وبما
رأسأججول أقاتججل أن مأنججي طلججب الججذي هججو بالبارأزاني اتصال على كان والذي الحكيم المأاما

. المذكورأة الرسأالة حامأل البارأزاني

زعيججم يقججوما أن الخلق مأججن ليججس أنججه بجد فكرت أني إل الرجل نوايا حول الشكوك ومأع
إسأججاءة أيججة مأنججه يصججدرأ ولججم يعججرف لججم رأجججل حججق في رأدايء بدورأ لمأته قائدا نفسه يرى

. آخر مأخلوق إرأضاء سأبيل في وذلك إليه بالنسبة
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الرسأججالة علججى وأطلعته الله رأحمه البكر حسن أحمد العراقي الرئيس مأقابلة إلى فذهبت
بججدورأ القيججاما أسأججتطيع لعلججي البججارأزاني لدعوة السأتجابة المصلحة مأن يكون قد له وقلت

. بالرجل التقيت مأا إذا وبينه بينكم الوفاق

ّلم لقد أضاف خدعة.ثام إنها وقال البكر الرئيس فضحك مأججن أشخاصا خمسة البازرأاني سأ
الشاه أعدمأهم وقد الخير هذا إلى الشاه بطش مأن إليه لجأوا الذين اليرانيين المناضلين

. فورأا

. قتلك يريد مأخاداع خبيث فإنه إليه والذهاب إياك قائل الرئيس أضاف ثام

م وقجد الخميني رأأيت أياما وبعد ال بالموضجوع عل ي فق يريجد أنجه البجارأزاني يخجدعنك ل ل
وللمخججابرات للشججاه مأزداوجيججن عملء وأولداه البججارأزاني أن وأضججاف الشججاه إلى تسليمك

. المأريكية

المزداوجيججن العملء البججارأزاني ابنججي الخمينججي صججافح التارأيججخ ذلك مأن سأنوات عشر وبعد
. المسلم الجارأ العراقي الشعب لقتل والمال بالسلح وزداهم تعبيره حد على

اصججدرأوا الحكيججم المأججاما أصججحاب مأن فئة أن هو الخميني سأياسأة في الثاني  والتناقض-2
أن فيججه جججاء الشججرف النجججف علمججاء مأججن داينيججة بججارأزة شخصججيات بتوقيججع وفاته بعد بيانا

 المأاما بعد الدينية للزعامأة المؤهل الشخص

طعنا البيان هذا اعتبر وقته وفي غيره، وليس الخوئي القاسأم أبو السيد المأاما هو الحكيم
. الزعامأة على الخوئي المأاما ينافس أيضا النجف في كان الذي الخميني في لذعا

بغججدادا في اليرانية السفارأة مأن باعاز صدرأ إنما البيان هذا أن وأنصارأه الخميني أعلن وقد
وحكيميججن الخمينييججن بيججن سأجال الحرب وكان الخميني لتحطيم اليراني السافاك بتوجيه

. الدعوة حزب مأن عناصر العراق في بتوزيعه قاما الذي البيان ذلك صدورأ بعد

وقججد العلميججة والحججوزة السأججلما ومأخججرب الكبر المفسد الخميني يلقب الحرب هذا وكان
ّبججر الحججرب هذا أفرادا مأن يلقيه الذي الذى مأن مأّرة عندي الخميني شكا بعملء عنهججم وع

. والتوجيه بالمال السافاك يمده الذي النحل وخليا المأجورأين الحقراء الشاه

بتلججك ينعتهججا كججان التي اليدي تلك يصافح الحكم سأدة يعتلي أن وبعد نفسه بالخميني وإذا
. أنججه العججراق لمحارأبة خليا مأنهم يشكل والسلح المال لهم ويعطي إليه ويقربهم النعوت
. حقا للسخرية مأدعاة

إمأججاما الصججدرأ مأوسأججوي السججيد ذهب إليه: لقد الشارأة مأن بد ل الذي الثالث والتناقض- 3
الخمينججي .وقججال أبججدا مأنها يعد ولم القذافي العقيد مأن وبدعوة ليبيا إلى لبنان في الشيعة

.  له انتقم أن بد ول ابني بمثابة وهو وأدابته الصدرأ رأبيب إني

مأصير عن عرفات ياسأر مأن سأأل أنه الخميني ابن أحمد لي قال طهران في كنت وعندمأا
قجال هجذا كجل ومأجع ليبيجا فجي الصجدرأ بمقتجل أخبرنجاه وإنجه ، طارأ جوابه: إنه فكان الصدرأ

بججالمأوال يغججدق لن قلبججه إلى الناس وأحب تلميذه قتل الذي للرجل الولء أعلن الخميني
قججال الججذي الشججيخ هججو والمنتظججري–  المنتظججري علججي حسججين خليفتججه علججى ، الكججثيرة

( الخوة بين كلفه ول أخيه لنه القذافي العقيد مأن المال يأخذ  أنه: وقاحة بكل للصحفيين
.- )  واحد والجيب
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فججي كنججت العميججل: عنججدمأا الشيخ هذا حياة عن الطريقة القصة هذه أذكر المناسأبة وبهذه
لزيججارأة القذافي العقيد مأن داعوة ليسلمني داارأي في ليبيا سأفير مأجبر سأعد زارأني طهران

مأائجدته علجى وتغجذى المنتظجري زرأاية في قم في كان أنه أخبرني الحديث أثاناء وفي ليبيا
.  وورأعه الشيخ يزهد أشادا ثام واللبن والتمر الخبز

إليججه تسججلمها الججتي الدولرأات في أيضا يزهد المنتظري أن هل الليبي السفير سأألت وهنا
ّلمه عندمأا فرحا يطير يكادا أنه والله  ول: ضاحكا السفير فقال ؟ الثمالة حتى يبتلعها أما أسأ

. المأوال

لحمايجة ججاء أنجه يجدعي الجذي فالرجل التارأيخ ينساه ل الرجل حياة في رأابع  وتناقض- 4
التحججادا مأججن وأتمها العلقات أحسن على وهو الحقيقيين السألما أعداء مأع يتعاون السألما

ومأئججات أفغانسججتان، فججي واللحججادا السأججلما بيججن سأجال الحرب أن أن حين في السوفيتي
 بقنابل الحمر الجيش يد على ويقتلون قتلوا المسلمين مأن اللف

الكلما مأن مأنع أنه الشورأى مأجلس رأئيس الرفنسجاني الشيخ إلى الوقاحة وبلغت النابالم
يخوضججها الججتي الحججرب بسبب السوفيتي التحادا على الهجوما يريد كان الذي النواب واحد
التحججادا مأججع الحسججنة علقتنججا تفسججد أن تريججد لججه وقججال ، المأججن الفغججاني الشججعب ضججد

المسججلمين وزعمججاء السأججلمأية البلدا علججى داومأججا يهجم الذي نفسه والخميني السوفياتي،
إرأاقججة مأججن أفغانسججتان فججي يجري مأا على سأاكت العراق المسلم الشقيق الجارأ ويحارأب

. سأليمة غير بكلمة الن إلى السوفياتي التحادا يذكر ولم الدمأاء

مأن كثير مأن العدائي مأوقعه هو وعمله الرجل سأياسأة في الصارأخة المتناقضات ومأن- 5
قم، في بيننا تم لقاء آخر في له قمت لقد الخر، البعض مأع الحميم وتعاونه المنطقة داول
في بما الجارأ يعاداي أن يستطيع ل والجارأ جيران وكلهم والخليج المنطقة داول تعاداي لماذا
أن يستطيع ل أنه جوابه فكان بكامألها، والمنطقة ليران جسيمة أخطارأا يكمن العداء ذلك

اليرانيججة الثججورأة فججي وجدوا الذين المستضعفين مأن شعوبها لن الدول هذه حكاما يصافح
. حكامأهم يحبون ل وهم لمستقبلهم أمأل

أن وهججل ؟ حكجامأه يحججب السجورأي الشججعب أن تعتقد فهل جدل، كلمأك قبلت له: إذا قلت
الصلت. بأوثاق مأعهم وترتبط إليهم الصداقة بد مأددات وأنت ؟ حكامأه يحب الليبي الشعب

. شررأا الرأض إلى ينظر وبدأ لونه، وامأتقع رأأسأه طأطأ وقد بكلمة الخميني يتفوه لم

الرجججل مأن سأمع عندمأا الخمينية التناقضات بشئون الضالعين مأن أحد يستغرب لم ولذلك
فججي العربججي البعججث حججزب مأحارأبته،ولكججن يجب كافر العراق في العربي البعث حزب إن

. مأصاداقته يجب مأسلمي سأورأيا

سأججبيل عججن ليضججل الحججديث لهججو يشتري مأن الناس { ومأن يقول حيث العظيم الله صدق
}. مأهين عذاب لهم أولئك هزوا ويتخذها علم بغير الله

في إقامأته أياما وفي الزعامأة قبل والدك كان لقد ، يومأا الخميني ابن مأصطفى سأألت لقد
النسان يسأما لم الحديث حلو المعشر لطيف وكان شفتيه البتسامأة تغادارأ لم بشا هنا قم
؟ بججدا مأمججا عدا فما القنفذ، كظهر شائكا مأتعجرفا غليظا قاسأيا الن أصبح وقد مأحاداثاة مأن

فججي طريقته حول عنده والجدال النقاش كثر السياسأة مأعمعمة أبي داخل فأجابني: عندمأا
الحججديث مأججن ويقلججل يعبججس بدأ والجدال للنقاش وتفادايا السياسأية، وآرأائه المأورأ مأعالجة

ثاانويججة عججاداة المصطنعة الحالة هذه أصبحت وقد عنده، الجلوس مأن الزائرون يسأما حتى
وإذا فيطججاع يأمأر أن يجب الزعيم أن يعتقد أبي العائلية. أن حياته في حتى تغادارأه ل عنده
. عليهم سأيطرته وفقد الناس أكله فقد حلوا
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لججه وفججر الذي البلد فرنسا مأن الشائن مأوقفه هو الخميني سأياسأة في الخر  والتناقض-6
الشاه.  ضد للنطلق اللزمأة الوسأائل وكل الحماية

وصججل أن وبعد الحرية بمهد عنها ويعبر بفرنسا يمجد كان بارأيس في الخميني كان فعندمأا
الججذين اليرانييججن المناضججلين أوت فرنسججا مأعهججا. لن العججداء طريق مألك الحكم سأدة إلى

. قبل مأن الشاه جحيم مأن فّرو الذين أوت كما السألمأية الجمهورأية جحيم مأن فّروا

النازيججة القسجاوة تفوق التي بقسوته إيران شعب قلوب في الرعب أداخل الذي والخميني
والكلما والشججتائم وبالسججب الحمقججاء الجوفججاء بتهديججداته أيضججا فرنسججا سأيرعب أنه يزعم

يتحججرك العججالم أن لججه يصيرون جبناء أقواما به يحاط جبارأ مأتكبر كل شأن هو وهذا البذيء
علججى الشججعب وسأججياداة والديمقراطية الحرية مأعنى يفهم ولن ل فهو وهواء، إرأاداته حسب

مأقدرأاته.

إرأاقججة مأججن والمزيججد والتعججذيب القتججل فججي السأججراف هو الظالم المستبد يعلمه مأا كل إن
قبججل مأت ياليتني ويقول عليها يده يعض التي التعيسة الكئيبة نهايته يلمس أن حتى الدمأاء

. ترابا وكنت هذا

داول ضد زمأرته الخميني يطلقها التي الحمقاء الجوفاء التهديدات إلى اسأتمع عندمأا وأنني
مأججن قليل تسججتريح حججتى عنججك للجبججل: سأججأرأحل قججالت الججتي الفأرأة تلك قصة أذكر العالم
. عنائي

. برواحك كيف بغدوك أعرف لم أنا المسكينة الجبل: أيتها فأجابها

والشيوعية الخميني

مأرشججد لينيججن والسججيد إيججران فججي الثججورأة مأرشججد الخمينججي السيد بين الوحيد الشبه ليس
بججارأيس، مأججن بلججديهما نظججاما لسأججقاط بالعمججل بدا كليهما أن رأوسأيا، في الشيوعية الثورأة
رأومأانوف أسأرة رأوسأيا وفي الملكية بهلوي أسأرة إيران في سأقطت أن بعد بلديهما وداخل

النتقججاما رأوح تحركججه كججانت مأنهمججا كل أن ليججس الرجليججن بيججن الشججبه أن كمججا القيصججرية،
ّد على ابنه قتل لنه الشاه مأن ينتقم أن أرأادا فالخميني الشخصي، أن أرأادا ولينيججن زعمه ح

:  هو الحقيقي الشبه وجه ولكن أخاه قتل لنه قيصر مأن ينتقم

14والجهاد التوحيد منبر



السأتاذ الخميني في الميزان                                                 
                               موسأى الموسأوي

الشججيوعية، للثججورأة ) شججعارأا ( برولتراليسججم الفقججراء كلمججة اتخججذت الشيوعية إن)1
. اليرانية السألمأية للثورأة شعارأ المستضعفين كلمة الخميني وأخذ

التجججارأ كبججارأ أمأججوال صججودارأت ولذلك المطلقة، بالملكية يؤمأن ل الشيوعي النظاما)2
تضججاف فقيججرة طبقة الغبياء مأن وخلقت الشيوعية، ظل في والرأاضي والمعامأل

والمعامأججل النججاس وأرأاضججي التجججارأ أمأوال صادارأوا ونظامأه والخميني الفقراء، إلى
بالملكيججة يؤمأن ل السألما أن وشعارأهم الفقراء إلى فقيرة طبقة وأضافوا الكبيرة

. مأارأكس كارأل قال كما المحدوداة المطلقة

الحججزب سأياسأججة عججن يعبر أن يجب والعلما الصحافة بأن يعتقد الشيوعي النظاما)3
الخمينججي ونظاما أبواقه، مأن بوقا وتكون الحاكم النظاما خدمأة في تكون أن ويجب
. حزبه صالح في واسأتعمله العلما على واسأتولى الصحف صادارأ

الحججزب ويحكججم ، الشججيوعي النظججاما فججي يحكججم الججذي هججو الشججيوعي الحججزب)4
. الخميني بقياداة إيران السألمأي الجمهورأي

مأمنوع والسفر الشيوعية، النظمة في البلدا خارأج إلى السفر مأن مأمنوع الشعب)5
. الخميني نظاما في إيران شعب على

المأمية هو الخميني به ناداى شعارأ وأول القومأية، ونبذ المأمية إلى تدعو الشيوعية)6
. وإلحاداا كفرا القومأية واعتبارأ

ّله الشيوعية النظمة وفي)7 ّله كما الحاكم يؤ تونججغ ومأاوتسججي رأوسأججيا، فججي سأتالين إ
ّلججه اليرانيججة السأججلمأية الجمهورأيججة نظججاما وفججي يوغسججلفيا، في وتيتو الصين في أ

. آخر إله أي مأن أكثر الخميني

ويرداداهججا اتبججاعه، واجججب إنجيل الحججاكم كلمات تتخذ الشيوعية الدول مأن كثير في)8
اتبججاعه يرداداهججا إنجيل اعتججبرت الخمينججي وكلمججات ومأكان، مأناسأبة كل في الشعب
. مأكان كل في وأعوانه

علججى البلدا حكججم فججي الجمعيججة القيججاداة علججى القجائم النظاما هو الشيوعي النظاما)9
الجمهورأيججة داسأججتورأ ونججص بالمارأكسججية، المججؤمأنين مأججن القججاداة يكججون أن شججرط

المججؤمأنين مأججن يكونججوا أن شججريطة الجماعيججة القيججاداة علججى اليرانيججة السأججلمأية
" . سأيئة مأعها تضر ل حسنة خميني " حب وشعارأهم بالخميني،

تلك دااخل مأن تنبثق شيوعية للجنة داائرة كل تخضع الشيوعية النظاما في )10
تلججك دااخججل مأججن تنبثججق خمينية للجنة داائرة كل تخضع الخميني نظاما وفي الدائرة،
. الدائرة

أسأاسأججا تججبررأ ( النتائججج المكيافيليججة الفلسججفة يتخججذ الشججيوعي النظججاما )11
فة اتخجذ الخمينجي والنظجاما السياسأجي، للعمجل ) داعامأة للمقدمأات نفسجها الفلس

. الدمأوي للقمع أسأاسأا

الخججرى الججدول في الشيوعية مأساعدة واجبه مأن يرى الشيوعية النظاما )12
( وليججة أنصججارأ مأساعدة واجبه مأن يرى الخميني ونظاما ثامن بأي السلطة لسأتلما

. السلطة لسأتلما العالم مأن مأكان أي الفقيه) في
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هججذا واسأججتغل والفقججراء البرجوازيججة إلى الشعب قسم الشيوعي النظاما )13
والجنججوب، الشججمال أهججل إلججى الشعب قسم والخميني نفوذه، بسط في التقسيم

واسأججتغل جنوبهججا، فججي الساكنين والفقراء طهران شمال في القاطنين الثارياء أي
. الشعب على سألطانه لبسط التفرقة هذه

بعججض فججي ضججرورأة لعججدائه الجسججدية التصججفية يججرى الشججيوعي النظاما )14
فججي لجئججا كان عندمأا وقاداتها الشيوعية بناة أحد تروتسكي لها تعرض كما الحيان

المنججاوئين بججه وهججددا لججه شعارأا الجسدية التصفية اتخذ الخميني ونظاما المكسيك،
. وقاحة بكل

أعججداء عججن المعومأججات بججأدالء مأكلججف حججزب كججل الشججيوعي النظججاما في )15
أن الشججعب أبنججاء كججل مأججن طلججب عنججدمأا القججانون هججذا سأججن والخمينججي النظججاما،

 . المقربين أقرب على ولو نظامأه لصالح يتجسسوا

العلما اعطنججي الخمينججي وقججال شججعبا، أعطيججك مأرحا اعطني لينين قال )16
تعاون أن هل حقائق، عدة إلى الشارأة مأن لبد المقارأنة، هذه شعبا. وبعد أعطيك

الثججورأي الحججرس وتعليججم الخمينية المخابرات ) مأع ب ج ( ك الروسأية المخابرات
الشججيوعية للججدول الخمينججي مأصججافحة أن وهججل ؟ اعتبججاطي أمأججرا التجسس طرق

 ؟ اعتباطي أمأر الشمالية كورأيا مأن الخبراء واسأتخداما

العمججل فججي  ،) ( تججوداة الشججيوعي الحججزب بهججا يتمتججع الججتي الحريججة تفسججير يمكججن وكيججف
جججاء أنججه يججدعي نظججاما ظل وفي تأسأيسها، مأنذ مأرة الول إيران في والعلمأي السياسأي

السألما.  لحماية

علججى أفغانسججتان في المسلم بحق ترتكب التي المجازرأ عن الخميني سأكوت يعني ومأاذا
الغربججي السأججتعمارأ على نهارأ ليل العنيف الهجوما هذا مأعنى هو ومأا ؟ الروس المحتلين يد

ّده الصججرارأ بججل الشرقي، السأتعمارأ ذكر وعده فقط، بججل الشججرقي، السأججتعمارأ ذكججر وعجج
الدولجة فجي الحساسأجة المناصجب إعطجاء الخمينجي يجبررأ وكيف ؟ له التعرض بعد الصرارأ

الكلمجات أن ومأمجا ) ؟ خلجق ( مأجاهجدي لقتجل الشجيوعي الحزب مأع والتعاون للشيوعية،
والجماعجات، الفجرادا لتقيجم حقيقجي كمقياس العمل إلى انظر بل أبدا، تغرني ل العبارأات

والعمججة الطيلسججان مأججن عليججه مأججا مأججع بالشججيوعية الخميني رأمأي في صعوبة أجد ل فلذلك
. أحادايثه كل في والسألما الله اسأم وتكرارأه والردااء،

المسججلمين الخججوة مأججع والحججرب البريججاء وقتججل الكججذب مأججن يتججورأع لجم الججذي فججالخميني
لضججرب إسأججرائيل مأججع والتعججاون الشججعب حقججوق علججى والسججطو النججاس أمأوال واغتصاب

يحلججج لججم بججل الحكججم سأده يعتلي أن قبل عنه تعرف تكن لم القبائح هذه وكل المسلمين،
عليججه الصججعب مأججن يكون فهل مأا، يوما في رأأسأه قمة حتى فيها سأيتوغل أنه بشر أي بخلد

؟ للشيمة أخلقه داهرا أخفى كما السياسأية آرأائه يخفى أن

ظججل فججي يعيشججون اليرانيون فالشيوعيون شيوعي، غير أما شيوعيا الخميني كان وسأواء
النظججاما هججذا ظجل فججي إيججران وأن ، إبجداء قبجل مأجن بججه يحملججوا لجم ذهبي عهد في نظامأه

الشججيوعية، السججيطرة لقبججول مأضى وقت أي مأن اسأتعداداا أكثر أصبحت الجائر الفوضوي
الججدب يسججاعدهم الخيرة للوثابة المناسأبة اللحظة ينظرون إيران في الن الشيوعيين وأن

. 2 دااخلها مأن الخامأس والطابورأ البلدا خارأج مأن القطبي

الشيوعي الحزب زعماء اليإرانية السلطات اعتقلت عام قبل- 22
واعتقلت فاشلة انقلبية بمحاولة اتهمتهم أن بعد إيإران في

الشيوعي الحزب مع التعاون بتهمة العسكريإين القادة بعض أيإضا
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والفعل القول بين الخميني

بعججد هججو فعلججه ومأا ضده المعارأضة يقودا وهو الشاه عن الخميني قاله مأا المقارأنة مأن لبد
أمأججر مأججن بينججة علججى الكريججم القارأئ ليكون عرشه مأن الشاه وأزاح السلطة إلى وصل أن

. المشرق والمستقبل الكذبة والوعودا الكلما بمعول السألمأية أمأة خدع الذي الرجل

الملكية على: أن ينص كان الذي البند مأن ويسخر اليراني الدسأتورأ ينددا الخميني كان- 1
. العاما السأتفتاء في تجلت التي الشعب إرأاداة طريق عن للملك الله أعطاها الهبة ودايعة

، مأمججاثال نصججا السأججلمأية الجمهورأيججة داسأتورأ مأن المائة بعد البند في جعل الخميني هو وها
الججتي الشججعب إرأاداة طريججق عججن للفقيججه اللججه أعطاها إلهية سألطة الفقيه ولية يقول: إن

. العاما السأتفتاء في أقرها

الوزرأاء وإقالة المسلحة للقوات أعلى كقائد الشاه بصلحيات خطبة في الخميني نددا- 2
عشججر الحججاداي البند في حصل هو وها العاما والمدعي التمييز دايوان رأئيس وتعيين ونصهم

النص.  هذا الجديد الدسأتورأ مأن المائة بعد

دايججوان ورأئيججس العججاما والمججدعي العليججا المحكمة العلى القائد هو الخميني المأاما الله آية
. الرئيس الشعب ينتخب أن بعد الجمهورأية رأئاسأة وتنفيذ التمييز

ينججددا وكججان والصججغيرة الكججبيرة البلدا شججؤون فججي لتججدخله بالشججاه ينججددا الخميني كان- 3
الشججعب أمأججوال واسأججتغلل والعبججادا البلدا بمقججدرأات بججالتلعب ويتهمهججم وحاشججيته بأسأرته
آل مأججن وزمأرتججه أحمججد ابنججه أن كمججا نفسججه الطريججق سأججلك الحكججم إلججى هو وصل وعندمأا

المأججة بمقججدرأات التلعججب فججي بهلججوي آل مأججن أسأججلفهم سأججيرة علججى يسججيرون الخمينججي
أن الخمينججي آل بشججؤون الضججالعون ويعتقد الشعب، أمأوال وسأرقة البلدا مأوارأدا واسأتغلل

. الدولرأات مأن المليين المئات تتجاوز السويس البنوك في أحمد أرأصدة

النظججاما علججى المحسججوبة بأنهججا ويصججفها الحاكمججة بالزمأرة خطة في ينددا الخميني  كان-4
والطاعجة والوفجاء الخلصا هججو الحكججم كرسأجي لتسجلم الوحيجد الشجرط أن يقججول وكجان

فججي الحساسأججة المناصججب لشججغال والخيججر الول الشججرط جعججل هججو . وها للشاه العمياء
. العقيه ولية ولتفكره لشخصه والعبوداية الولء جمهورأيته

وكان الشاه عهد في الحكومأية الحزاب بتشكيل خطبة في وينددا يسخر الخميني كان- 5
والخمينججي مأججزورأة ويعتبرهججا النيابيججة بالنتخابججات ينججددا كان كما شرعية غير أحزابا يعتبرها

البحريإة القوات قائد أفضلي بهرام العقيد المعتقلين ضمن وفي
.
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الحجزب أي السأجلمأي الجهورأي الحزب بتشكيل بطانته أمأر الحكم إلى وصل عندمأا نفسه
بالكثريججة ويفججوز النتخابججات يججزورأ الشجاه عهد في الحاكم الحزب كان وكما فعلنيا الحاكم
الليلة شابه . فما بالكثرية وفاز والنتخابات السألمأي الجمهورأي الحزب زورأ هكذا النيابية

. بالبارأحة

بالعصججي المتظججاهرين لخمجادا جلوزتججه بإرأسأجال ويتهمجه بالشجاه ينجددا الخمينجي كججان- 6
" حججزب جلوزتججه أرأسأل حيث كيرا المضمارأ هذا في سألفه تجاوز نفسه هو وها والهروات

يستعملون المرتزقة هؤلء أن كما النفاس لخمادا ضده تعقد التي الجتماعات " إلى الله
طالبججا سأججبعن وقتلججوا وغيرهم المجاهدين مأع فعلوا كما الحيان غالب في النارأية السألحة

.  طهران جامأعة حرما في جامأعيا

الخيجر هجذا عطلهجا والتي الشاه سأياسأة انتقدت التي الجرائد عن يدافع الخميني كان- 7
.  مأنها انتقامأا

بججل سأياسأججة تنتقججد كججانت الججتي الجرائججد مأن العشرات عطل الحكم إلى هو وصل وعندمأا
إطلعججات وجريججدة كيهان جريدة مأثل الكبيرة الصحف صادارأ حيث ذلك مأن أبعد إلى ذهب

. أبواقه مأن بوقا وجعلها

اعتقججل أشهر بضعة وقبل بالمخدرأات التجارأ ويتهمهم الشاه بأسأرة ينددا الخميني  كان-8
يحمججل وهججو الخمينججي صججهر الطباطبججائي صججاداق داوسأججلدوف مأطارأ في اللمانية الشرطة

ليكونججوا مأرض قلوبهم في والذين المنافقين الله يفضح وهكذا وكان بالفيون مأليئة حقيبة
. كافة للناس عبرة

هججذه أن يقججول وكجان الفيججون بتجججارأة المتهمين بإعداما خطبة ما كثير في الخميني  نددا-9
يقججر ل السأججلما أن ويؤكججد يقججول كان أنه كما لنظامأه المناؤين لعداما الشاه اتخذها ذرأيعة

ألججف مأججن أكججثر أعججدما السججلطة اسأججتلم عنججدمأا ولكنججه المخججدرأات لتّجججارأ العججداما عقوبججة
. بالمخدرأات التجارأ بتهمة شخصا وأرأبعمائة

أصججبحت بلداه قوة أن يقول كان عندمأا الكلما في بالهذيان الشاه يتهم الخميني  كان-10
سأججيكون إيججران اقتصججادا أن أو العججالم في الرابعة القوة لنها والبعيدة القريبة الدول تخيف
مأججا الكلما في يهذي الخميني هو وها ،1980 عاما في الياباني القتصادا مأن ازداهارأ أكثرها

سأبيل. الهذيان إلى اسأتطاع

يهجددا وتجارأة أمأريكججا بجه يحجارأب جنجدي مأليجون عشرين قوامأه جيشا ينظم أنه يزعم فتارأة
في مأدرأسأة ألف مأائة بناء إيران في تم أنه يقول وتارأة العالم في مأصالحها وضرب فرنسا

. سأاعات أرأبع غضون في عاصمته باحتلل العراق يهددا سأمعه العالم أن كما واحد عاما

يد على البلدا خارأج في المناوئين تصفية سأيما ول القمعية سأياسأة ينددا الخميني  كان-11
بوليسججه قتججل حيججث الطريججق نفججس سأجلك الخمينججي هججو ) وها ( السافاك السري بوليسه
بارأيس. في شهراما المسمى الشاه شقيقة وابن واشنطن في الطباطبائي مأحيط السري

الججوزرأاء رأئيججس بختيارأ شاهبورأ الدكتورأ مأن لكل بالنسبة فاشلة باغتيالت بوليسه قاما امك
رأئيججس أمأينججي علججي والججدكتورأ عهججده فججي جهورأيججة رأئيججس أول صدرأ وبني الشاه عهد في

. وغيرهم السأبق اليراني الوزرأاء

المناوئين حق في بالعداما أحكامأا تصدرأ التي العسكرية بالمحاكم ينددا الخميني كان- 12
مأئججات أعججواما أرأبعججة فججي حكمججه مأناوئي مأن أعدت الثورأية الخميني ومأحاكم الشاه لنظاما
عامأا.  ثالثاين في الشاه مأحاكم فعلت مأا أضعفا
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فججي أنفسججهم عججن الججدفاع لهججم يحججق كججان السياسأيين المتهمين أن هو أيضا الفارأق وبهذا
فججي أمأججا بحقهججم الصججادارأة الحكججاما فججي والسأتئناف التمييز لهم يحق وكان الشاه مأحاكم
.  داقيقة مأائة في إعداما مأائة تمييز ول اسأتئناف ول دافاع فل السألمأية الثورأة مأحاكم

مأحبججوب ) أي ارأيججامأهر ( جججب الثججورأي المجلججس لقبججه عنججدمأا الشاه مأن الخميني  سأخر-13
) . المأة ( إمأاما أصحابه لقبه عندمأا سأرورأا اسأتبشر ولكنه الرأي الشعب

للقليججات الخيججر هججذا اضججطهادا الشججاه ضججد الخمينججي خطججب في القصيدة بيت كان- 14
بعججد الخمينججي هججو وهججا المشججروعة لمطججالبهم السأججتجابة وعججدما البلدا أنحججاء في القومأية
عشرات وغربها البلدا شرق في المختلفة اليرانية القومأيات مأن ابادا قتل السلطة اسأتلما
ومأجع إيجران غججرب فججي والكجرادا الخمينجي حججرس بيجن سأججلت الحجرب زالجت ول اللف

فججي والتركمججان والبلوش العرب الكرادا مأن الخميني قتل البلدا. وقد شرق في التركمان
.  عامأا ثالثاين في سألفه قتل مأا أضعاف مأئات حكمه مأن أعواما أرأبعة غضون

الغيججب عججالم مأججن اللهججاما يججأتيه أنججه يججدعي كججان عنججدمأا بالشججاه يسخر الخميني  كان-15
الججذين أولئججك عن رأاضيا يبتسم نفسه الخميني هو وها المخاداع بالكذب ويصفه والملكوت

العظيججم الرسأججول يعلججه لججم مأججا فعل أنه وقالوا ذلك في زاداوا بل سألفه اداعى مأا فيه قالوا
.  وسألم عليه الله صلى

فججي ليججس ولكنججه للدمأاء مأتعطش مأجرما بمعتوه المسلكين اليراني الشعب ابتلى وهكذا
. والكهنوت الزهادا لبوس في بل الباطرة لبوس

 

والخميني أنا

ل حججتى الكتاب مأن الخرى الفصول إلى الفضل هذا إضافة بمكان الضرورأة مأن رأأيت لقد
هذا مأؤلف أن إيران تارأيخ مأن الحقيقة هذه يؤرأخون الذين أولئك ول الكريم القارأئ يتوهم

ومأعارأفها. السألمأية الشؤون عن بعيد أنه أو عنها بعيدا كان أو الثورأة على طفيلي الكتاب

أعلججن السأججلما فقهججاء كأحججد بججأني الفقيججه وليججة فكججرة بهرتهججم الذين لولئك أعلن أنا وها
أضججل وضججلل الخميني ابتدعها بدعة الفقيه ولية فكرة أن القول وصريح مأطلقة بصراحة

علجى للسجلطة ذرأيعججة اتخجذها بجل زمأرتججه، ول بهجا هو يؤمأن ل كملة والله وأنه المجتمع به
ويتخججذ بالباطججل يحكم مأن كل مأنه برئ ورأسأوله الله وأن وعدوانا، ظلما المسلمين رأقاب

. وهادايا إمأامأا الظالمين
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اللججه رأحمه الصفهاني الموسأوي الحسن أبو السيد جدنا الكبر المأاما كنف في عشت لقد
ومأغارأبهججا الرأض شججرق فججي الشججيعية للطائفججة العلى المرجع هو وكان عامأا عشر سأبعة
مأججن ( أنسججى الحسججن أبججو السيد أن الله رأحمه الكبير الغطاء كاشف المأاما فيه قال حتى
اللججه رأحمججه كججان بججل ، كهذا كلمأا واحدة مأرة مأنه اسأمع لم ) فوالله بعده مأن واتعب قبله
يقججول وكجان عنهججا والججترفع الزمأنيججة السججلطة عجن بالبتعججادا السأججلما مأراججع يوصجي داومأا

ل فاضججلة جامأعججة تكججوين فججي والسججعي العبادا وإرأشادا النفوس هداية هو المجتهد ( واجب
.  ) عدوان ول ظلم ول كراهية ول فيها حقد

قتلججه الذي ، أبي وهو والعشاء المغرب صلة وبين النجف في الكبير ابنه اسأتشهد وعندمأا
إلججى اليرانيججة قججم مأدينججة مأججن السأججتعمارأ أرأسأججله الدينية العلوما طلبة بلباس مأتلبس رأجل

لمأاما ينبغي ( ل وقال القاتل عن جدنا الكبر المأاما عفى ، النكراء جريمته ينفذ كي النجف
) .  وعدوانا ظلما أنه قاتل كان . ولو أمأته أفرادا أحد يتقاضى أن المسلمين

ول المسججلمين لجميججع الروحججي الب بمثابة المسلمين { إمأاما بخطه المحكمة إلى وكتب
} . النصير ونعم المولى نعم وهو المشتكى الله وإلى مأنهم أحدا يتقاضى أن به يليق

خصججال له ثاورأته ومأرشد المسيرة قائد الخميني المأاما أن اليراني الشعب تصورأ كان لقد
قريججب الرحمججة عججن بعيججد المأاما هذا أن قط بخلده يمر ولم السألما مأراجع مأن السابقين

رأقجاب قطجع مأن سأيفه يأبى لم القتل في أسأرف وإذا القتل، في أسأرف قتل إذ الشر إلى
الزمأان عمر مأن أشهر ثالثاة غضون في قتل وقد الفتان، مأن والشباب الفتيات مأن الصغارأ
) .  للخميني ( الموت واحدة كلمة قالوا لنهم مأسلمة وشابة مأسلم شاب آلف الثلثاة

ول تعججد ل مأججا المسججلمين دامأججاء مأججن رأقبتججه وفججي رأبججه الخمينججي يلقي كسف أدارأي ولست
.  تحصى

في مأغمورأا كان مأنذ بالخميني مأعرفتي وأذكر الفصل هذا مأن القصيد بيت إلى الن وأعودا
. واحد كل اسأمه يعرف مأشهورأا أصبح أن إلى أحدا يعرفه ل ، قم مأدينة

الصججدقاء أحججد داارأ فججي أو الطريججق قارأعججة فججي بالخميني التقيت قم مأدينة زرأت إذا كنت
الفلسججفة فججي تججدرأيس حلقججه لججه وكانت الفكاهة، مأن أحادايثه تخلو ل لطيفا مأجلسه وكان

بعيججدا طهججران مأصججايف فججي الصيف يقضي وكان والعرفان، بالتصوف مأمزوجة السألمأية
مأرتيججن أو مأججرة أزورأه طهججران إلججى جاء مأا إذا وكنت عاما، كل في وهجيرها قم مأدينة عن
المأججاما بصججحبه وكان داارأنا في الغذاء طعاما إلى مأرة داعوته إني وأذكر السنوات بعض في

لججم وطبعججا ، علمائهججا أكبر ومأن قم مأدينة في يرزق حي الن وهو الحائري مأرتضى الشيخ
اسأججقيه كنججت الججذي هججذا مأن ويجعل إيران بأمأة مأا يومأا سأيسخر القدرأ أن آنذاك ببالي يلج

عججاما وفناء شامأل دامأاء ورأائه ومأن يريد لما والحاكم يشاء لما الفاعل بيدي والطعاما الماء
 .1955 عاما صيف في هذا كان ،

فة فجي الجدكتورأاه شجهاداة علجى لحصجول فرنسجا إلجى إيجران وتركجت جامأعجة مأجن الفلس
لطلججب يسججافر السأججلمأية الفقججه فججي العليججا الشججهاداة يحمل مأجتهد أول وكنت السورأبون

بججالخميني صججلتي وانقطعججت ، الحججدين ذو كالسيف يكون حتى أورأبا إلى الحديثة المعرفة
إيران إلى وعدت أورأبا، في قضيتها التي الرأبع السنوات طيلة أخبارأه عن شيئا أسأمع ولم
المجلججس فججي نائبججا مأنطقجتي ل مأجن وانتخبجت السياسأجية مأعجامأع  وداخلت1959 عاما في

عججن شججيئا اسأمع لم والنظاما، الحكومأة ضد المعارأضة أقودا كنت نائبا كنت وعندمأا النيابي،
الكججبير الروحي الزعيم بالرجل. وتوفى حتى التفكير عن واجباتي وشغلتني أيضا الخميني

يكججن ولججم الجججددا الزعماء أسأماء وبرزت قم مأدينة  في1961 عاما في البروجرداي المأاما
الحيجاة قيجد علجى الن إلجى وكلهجم الججددا الزعمجاء كجان بجل الخمينجي، اسأجم ضجمنها في

. والمرعشي والكلبايكاني الشريعتمدارأي

20والجهاد التوحيد منبر



السأتاذ الخميني في الميزان                                                 
                               موسأى الموسأوي

فئججات للشججاه فججانبرت ، الججدهاقين علججى الرأاضي تقسيم يعلن بالشاه وإذا الدوائر وداارأت
الحمججاس مأججن وأظهججر ، المجموعججة تلججك الخمينججي والتحق الدين زعماء ضمنها في كثيرة

فججي قلنججا كمججا صججيته واشتهرت يحمه وعل الجماهير فاسأتقطب الكثير الكلما في والجرأة
.  الكتاب هذا مأن أخر مأوضع

داينيججون وزعمججاء المحلتججي والمأججاما القمججي المأججاما وبرفقتججه الشججاه بأمأر الخميني وسأجن
كججثيرا الخمينججي سأجججن يججدما ولججم والنظججاما، الشججعب بيججن دامأويججة مأجابهة وحصلت آخرون
إلججى عادا ثام طهران في الجبرية القامأة رأهين الوقت بعض الخميني وبقي سأراحه فأطلق

العراق، إلى تركيا وغادارأ بورأمأا في لقيم تركيا إلى فسافر الشاه ضد نشاطه واسأتأنف قم
.  الزمأان مأن رأهطا النجف في ليعيش

إلججى التوصججل أسأججتطيع لعلني الشاه إلى ذهبت طهران في ورأفقائه الخميني سأجن عندمأا
حججديث وداارأ سأاخنا مأعه اللقاء وكان البلدا، تفجر كادات التي الدينية الزعامأة وبين بينه حل

أحججد اللقججاء ذلججك كججان كمججا مأأيوسأججا، آبججادا سأججعد قصججر مأججن خروجي إلى انتهى بيننا صريح
ومأججا ليججران مأغججادارأتي ثاججم ومأججن الشججاه وبين بيني البدية القطيعة إلى أدات التي السأباب
البصججرة فججي الشاه سأافاك يد على الفاشلة الغتيال مأحاولة وأخيرا أداى مأن إليه تعرضت

يدي الخرى واخترقت ظهري في رأصاصة اسأتقرت أن بعد إلهية بإرأاداة مأنها نجوت والتي
 أيريد اليمنى. ول

( إيججران مأذكراتي ضمن في نشرته فقد أخرى مأرة الشاه مأع الحوارأ تفصيل هنا أسأردا أن
 .1972 عاما في طبعت قد لتكرارأه. والمذكرات دااعي ) ول قرن رأبع في

كل به ورأحبت الشرف النجف في أنا وكنت العراق إلى الخميني وصل1965 صيف وفي
المأججامأين لزيججارأة سأججامأراء إلججى بصججحبته وذهبججت الكاظميججة فججي واسأججتقبلته الججترحيب

أن وكيججف تركيججا فججي لقججاه الججذي الضججطهادا عججن يحججدثاني كان الطريق وفي العسكريين
مأججن الخججروج أرأادا إذا الفرنجججي الججزي وارأتججداء الدينية الملبس خلق على أرأغموه التراك

أيججاما بعججد مأصججطفى انبججه الناس،وجاءني يعرفه ل حتى الحراسأة تحت فيها كان التي الدارأ
فكتبججت هل، يتعججرض التي المالية والضيقة أبيه أمأير في يستشيرني النجف إلى وصله مأن

فججي يججرزق حي الن وهو الكويت في البارأزين العلماء أحد المهري عباس السيد إلى كتابا
مأاليججا الخمينججي مأساعدة مأنه طلبت بالخميني، لعلقته الكويتية السلطات نفته أن بعد قم
لججه وكججانت ، الشاه ضد كانوا الذين الروحيين للزعماء الموالين بالتجارأ صلة على كان لنه

الماليججة إمأججدادااته ووصلت لندائي المهري السيد اسأتجاب وبالفعل بالخميني، خاصة علقة
كججان الججذي الروحججي الزعيججم هججو يكججن لججم الخميني أن هنا أكررأ أخرى ومأرة ، الرجل إلى

والعذاب السجن نصيبهم وكان الطريق، نفس في يسيرون آخرون كان بل الشاه يعارأض
بالسلطة اسأتبد عندمأا الخميني أن غير لحق مأكان في أسأمائهم إلى أشرنا وقد والتشردا،

. أخرى بصورأة النضال رأفقاء على قضى

. داارأه في مأسجون الخلقالي والمأاما داارأه في مأسجون شبه الشريعتمدارأي فالمأاما

. المأسأاة نفس يعيش الشاه سأجن في  عامأا14 قضى الذي القمي والمأاما

يغادارأهججا ولججم داارأه فججي جججالس الشاه، سأجن في  سأنوات7 قضى الذي الزنجاني والمأاما
. سأنين مأنذ

في قضاها التي الفترة وفي مأساعدات مأن إليه قدمأته ومأا الخميني عن الحديث إلى نعودا
.  النجف
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ّلها، مأني طلب مأشكلة به ألمت إذا كانا أنهما السجن مأن جماعته أنقذت وكرات ومأّرات ح
مأني يرجو فكان عليهم، القبض فيلقى مأشروعة غير وبصورأة خلسة العراق يدخلون كانوا

. يريد مأا له وكان لنقاذهم السلطات لدى أتدخل أن

علججى أبيججه جماعججة تججدرأيب العراقيججة السججلطات مأججن أطلب أن مأصطفى أبيه مأني وطلب
السججلح على له فحصلت السلح وطلب ، أرأادا مأا فكان النجف خارأج في السلح اسأتعمال

. أيضا السلطات مأن

دااخليججة ومأعارأضججة صججعوبة يلقججي الخميني كان النجف في وجودا مأن الول السنوات وفي
فججي العلى الشيعي المرجع الحكيم بالمأاما مأناطة رأئاسأتها كانت التي العلمية الحوزة مأن

أورأداه وبعججض حاشججيته وكججانت بالشججاه وثايقة صلة على الحكيم المأاما وكان آنذاك العراق
سأجافاك مأججع ويتعججاونون الخيججر هججذا مأججن المأججوال يأخذون للشاه مأأجورأين عملء وأقربائه

. سأبيل التعاون إلى اسأتطاعوا مأا الشاه

اليرانججي بالنظججاما وحاشيته أولداه بعض وصلت بالشاه صلته بطبيعة الحكيم المأاما وكان
ان مأصججطفى ابنججه لجي قججال وقججد وأفكارأه، ونشاطه الخميني مأن السأتنكارأ مأوقف يقفون
. 3 عنه بوجوههم يصفحون الطريق في أبي يرون عندمأا أولداه وبعض الحكيم جماعة

مأصججطفى لججي وشججكى الحيججاة، قيججد على كان عندمأا الدينية والحوزة النجف باسأم يتحدث
السأجلما بهجاداما أبجي يصجفون أنهجم لي وقال الحكيم جماعة مأن أباه يلقيه مأما أخرى مأرة

صججورأة ظهرت النجف الشاه خارأجية وزير أرأاما عباس زارأ وعندمأا العلمية، الحوزة وهداما
الججذي اليراني الشعب يعرف حتى اليرانية الصحف في الوزير بجنب واقفا الحكيم المأاما

كمججا وليججس الشججاه مأن العليا الدينية الزعامأة أن التقليد في الحكيم إلى أغلبيته يرجع كان
مأنججي مأصججطفى طلب وقد الطريق عن شذ الخميني أن بل الشاه، ضد أنها الخميني يقول

أن يعلمون وكانوا الرجل مألحقة عن يقلعوا لم إذا والثبورأ بالويل فهدداتهم الحكيم جماعة
المأججر يصججل أن يريدون ل وكانوا الحكيم المأاما إلى وانتسابي والعراق النجف في مأركزي

. وشأنه الخميني فتركوا المجابه إلى

اللقججاءات أثار فشيئا شيئا الجنون مأرحلة إلى لنفسه وحبه ونفسيته الرجل اكتشف وبدأت
كججان الججذي قججرن رأبججع فججي إيران كتاب في صدرأ عندمأا يقيني زادا وقد مأعه، لي كانت التي

أحجدث وقجد إيجران، في عاصرتها التي السياسأية القضايا مأن وكثيرا مأذكراتي على يحتوي
( الزعامأججة فصجل وكجان ، يحتويهجا كجان الججتي السأجرارأ لهجم وقته في كبرى ضجة الكتاب
وفي بالشاه، وجماعته الحكيم المأاما علقة فيه وكشفت الكتاب فصول أهم ) مأن الدينية

بإسأهاب.  الشاه ضد ونضاله جهاداه وذكرت وإكبارأ، بإجلل الخميني ذكرت الفصل هذا

مأججن شججفهية رأسأججالة يحمججل أنججه لججي ليقججول أقربججائي أحججد زارأني بأياما الكتاب صدورأ وبعد
. بلغ قلت الخميني

فقججط صججورأتي لتشججويه الكتججاب هججذا ألفت أنك أعرف إني مأوسأى الدكتورأ يقول: بلغ قال
. الكلما هذا سأمعت عندمأا عظيمة داهشة داهشت . لقد مأوثاقا كنت وقد

ّدثاي: هل وقلت وعظيججم داورأه وإكبججارأ الرجججل بججإجلل مألججئ الكتججاب إن ؟ الرجججل جن لمح
اسأججمه ذكججرت كلمججا يقججول: إنججك قججال ؟ الكلما هذا مأثل لك قال لماذا النضال، في مأنزلته
نفسججه يرى فهو أه عظيمة إهانة التردايف هذا ويعتبر مأعه القمي الطباطبائي المأاما ذكرت
. به اسأمه يرداف أن لحد يحق ل الذي الكبير الزعيم

ّدثاي: قل قلت السجججن وداخججل مأثلججك، ومأرجع مأجتهد القمي الطباطبائي المأاما أن له لمح
سأنوات سأبع مأنذ السجن أسأير يزل لم وهو واحدة زنزانة في أشهرا مأعك وقضى برفقتك

! المادة في سأقط 3
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؟ مأعججك اسأججمه يججذكر أن تججأبى تججأنف لماذا الفسيح العالم إرأجاء في تنتقل حر طليق وأنت
مأجدرأس كنجت أنجت ثاجم لحجد، احتكجارأا ليست المرجعية أن كما لحد، احتكارأ ليس النضال
علججى ألقيتهججا الججتي الججدرأوس مأججن واحججدا دارأسأا تعلمت هل طوال لسنوات قم في الخلق
) . العبادا وحب الذات ( ترك الخلق دارأوس مأن دارأس أول أليس ؟ طلبك

عججاما حل أن حتى القطيعة إلى تصل لم لكنها الجوفاء الرسأالة تلك بعد فجوة بيننا وحدثات
مأجلججة نشججر فججي مأسججاعدتي يطلججب وقال بغدادا في الخميني مأصطفى زارأني  فقد1973
( النهضة تسميتها ويريد المناضلين باسأم تنطق النجف، في تصدرأ الفارأسأية باللغة شهرية

العراقيججة الحكومأيججة سأمعت مأا إذا النجف في نشرها سأيتولون أبيه صحابة ) وأن الروحية
. اليرانيين اللجئين شؤون عن المسؤولة الشخصية داارأ إلى مأعي مأصطفى وأخذت بذلك

وكلهججم المجلججة على المشرفين مأصطفى وعين الموافقة، وحصلت الفكرة عليه فطرحنا
الدولججة مأيزانيججة مأن آنذاك كربلء مأحافظة المالكي شبيب السيد وانفق والده، صحابة مأن

.  اللزما المال المجلة إصدارأ في المشرفين على

أن ويقججول الججدارأ في يزورأني عليها المشرفين بأحد وإذا ثالثاة أو المجلة مأن عدداين وصدرأ
.. غريبا حديثا مأنه وسأمعت داارأه إلى فذهبت عجل، على يراك أن يريد الخميني

. آخر إلى المجلة اسأم تغير أن مأنك أرأيد قال

؟ : لماذا قلت

الناطقججة بأنهججا يججوحي المجلججة واسأم الروحي، النضال عن المسؤول الزعيم أنا قال: لني
. مأجلة لي تكون أن أرأيد ل وأنا باسأمي

يزالجوا ولجم النضجارأ عمجارأ خاضجوا الذين الروحيون الزعماء مأن غيرك ) هناك قلت: ( أول
مأثجل المنفجى فجي وبعضجهم القمي الطباطبائي المأاما مأثل السجن في وبعضهم يخضونها

. الميدان في الوحيد أنت قلت الزنجاني المأاما

بنججاء المجلة وصدرأت السأم، واقترح المجلة إصدارأ اقترح الذي هو مأصطفى ) ابنك انيا( ثا
.  مأنه طلب على

نفسججها المجلججة اسأججم أي الروحية، النهضة اشملها بغدادا إذاعة في خاصة قناة ) لك ( ثاالثا
تطلججب لججم فلمججاذا يججوما، كججل في سأاعتين فمنها ويبث عليه يشرف الذي هو أفراداك واحد
؟ تلك القناة غلق

والفججرق ومألمججوس، فمطبججوع هججذه المجلججة أمأججا شججبك فججي هواء الفضاء عبر قال: الكلما
.  والكتابة الكلما كبيرين

. رأأيه على أصر عاداته ومأثل بيننا داارأ طويل كلما وبعد

يغير ثام لشهرين مأجلة تصدرأ أن اللئق مأن ليس لنه المجلة اسأم تغيير أسأتطيع فقلت: ل
. والسأتهزاء للسخرية مأدعاة هذا أن ، سألطان مأن بها الله أنز مأا لسأباب اسأمها

. إصدارأها يقولون ل فأصحابي كذلك كان قال: إن

. القتال المؤمأنين الله وكفى آخرون، قوما قلت: سأيتولها

آخججرون مأناضلون وتولها قال، كما المجلة في العمل مأن أوامأره على بناء أصحابه وامأتنع
. لها المرسأوما المنهج ونفس السأم بنفس الثلثاين العددا حتى المجلة وصدرأت
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كمججا الولججى صججفحاتها فججي ونضاله الخميني يذكر لم آخرون المجلة على أشرف أن ومأنذ
اقطججع أن الصججلح مأججن أن قناعة لي زمأرته. وحصلت إشراف تحت كانت عندمأا يذكر كان

داامأججت الججتي القطعيججة وحصلت ، تحملها أسأتطيع ل مأتاعب لي سأبب الذي بالرجل صلتي
فججي العامأججة المجججالس بعض في إل اللهم القريب مأن الخميني فيها أرأ لم سأنوات لخمس
أبججو السججيد به. وزارأ العلقة لتجديد ابنه أو أصحابه نداءات مأن الكثير اسأتجب ولم النجف،
العلقججات يعيججد أن جاهججدا وحججاول بغدادا في ضيفا بيتي في وحل العراق صدرأ بني الحسن

فيه ومأا العالم يضحي وأنه العظمة، بجنون مأريض الرجل ( هذا له كلمأي آخر فكان ، بيننا
الفردا على الخطورأة مأن يخلوا ل كهذا إنسان مأع والتعاون ، وأنانيته لنفسه حبه سأبيل في

) . المجتمع

النضججال يقودا رأوحي زعم إلى نحتاج نحن ،ولكن تقوله مأا كل على صدرأ: أوافقك بني قال
. له بديل ول الخميني هو وهذا الوعيد أو بالوعد جهاداه في يلين ول الشاه ضد

. رأأيي عند أزل لم فإنا تقول مأا صح لو قلت: حتى

له يعرف لم غامأض حاداث في مأصطفى ابنه توفى  حيث1967 عاما إلى القطيعة وداامأت
بوفججاة واخججبرني النجججف فججي العججاما مأمثلججة هاتفيججا بي اتصل عندمأا بغدادا في وكنت سأبب

أن العصججيبة الساعة هذه في مأنك ويرجو السلما يبلغك الخميني السيد أن وقال مأصطفى
الروضججة فججي ابنه لدفن المأر بإصدارأ الجمهورأية رأئيس على رأجائه عرض في بجانبه تقف

مأحاسأججبة أن اعتقججد إنججي ومأا الثورأة، قياداة مأجلس بقرارأ مأمنوعا كان الذي المأر الحيدرأية
فاتحججة يحضججر لم أنه ومأع والخلق، الشهامأة مأع مأغاير والنكبة المحنة سأاعات في الناس
طلبججه أرأفججض أن حقي مأن وكان بيننا، القطيعة بسبب النجف في عليها الله رأحمة والدتي

الجججوارأي الججدكتورأ الوقججاف بججوزير فججورأا فاتصججلت رأججائه تلبيججة قججررأت لكني بالمثل عمل
واعلججم الرجاء الرئيس إلى الخميني رأجاء الوزير ونقل الخميني، وبرجاء بالحاداث وأخبرته

وهو الخميني حسين بي واتصل أرأادا حيثما مأصطفى ودافن بالقرارأ النجف في المسؤولين
الجزيل.  والمأتنان الشكر يقد

أولداه أكججبر بفقججد المنكوب الب إلى التعازي لتقديم اليوما نفس عصر النجف إلى وذهبت
عبججارأات يججردادا القلججب حزيججن وهججو فاسأججتقبلني نفسججه، الججوقت في لي صديق يفقد وطبعا
ننسججى لججن لججي ويقججول يبكججي وهججو الجلسججة فججي حاضججرا أحمججد ابنه وكان والحمد الشكر

 لم الحياة قيد على كان إذا المصطفى السيد أن للتارأيخ هنا أفضالك. وأسأجل

المأججان صججماما لبيه بالنسبة كان فهو فعلها، التي الفعال مأن كثير يفعل أن الخميني يجرأ
تخشججى كججانت مأما أكثر تخشاه الخميني زمأرة وكانت غضبه، ومأن مأنه يخشى والده وكان

.  نفسه الخميني

زمأججرة أن مأفاداهججا شججائعة النجججف فججي أشججيعت غامأضججة بصججورأة مأصججطفى مأججات أن وبعد
كججان فمصججطفى العمججل بحرية المجال لهم يفصح حتى مأصطفى قتلت التي هي الخميني

مأصججطفى مأججوت بعد وبالفعل وشيخوخته، مأقامأه مأع يتنافي حادا بعمل القياما مأن أباه يمنع
مأنججه لتجعججل العجججوز الشيخ بعقل تلعب أن واسأتطاعت الخمينية وللزمأرة لحمد الجو خل

( أبججي يقول كان مأرة مأن أكثر مأصطفى مأن سأمعت وقد الزمأان، وأضحوكة القرن مأهزلة
وقججذف وسأججبه خطبججه فججي الشججاه ضد الحديث في أباه أغلظ إذا وكان )، بناء وليس هداما

تلجك حجذف بعجد إل وطبعجه الحججديث تسججيل مأجن مأصجطفى مأنجع عجاداته كانت كما عائلته
رأجججل أو زعيججم أو دايججن بمرجع يليق ل الكلما مأن النوع ( هذا يقول وكان الشانئة العبارأات

) .  ( المهرجين كلما إنه ) ، أبي عمر في
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الوليات إلى سأافرت ثام نجف، في أخرى واحدة مأرة إل ابنه وفاة بعد بالخميني ألتق ولم
العججوداة طججرق في وكنت فارأدا، هارأت جامأعة في العلمي التفرغ لغرض المأريكية المتحدة

صججالة الخميني ورأودا المطارأ صالة داخولي صاداف بارأيس في أورألي مأطارأ وفي بغدادا إلى
؟ الله شاء إن خيران وسأألته فتصافحنا الداخلين،

. وقع فيما قال: الخير

ومأججارأا أمأيركججا إلججى عائججدا كنججت بشججهرين ذلججك انتظججارأه،وبعججد في كانوا حوله نفر واجتمع
حججوارأين هنججا وأسأجججل مأرات، عدة فيها الخميني ورأأيت أسأبوعين فيها بقيت حيث ببارأيس

العظججاما، الحقادا أهل مأن الرجل أن على يدل الحوارأين أحد بيننا، تم لقاء آخر في بيننا داارأ
. مأكارأ مأخاداع الرجل أن على يدل والثاني

:     الول     الحوار

. العاجل القريب في طهران إلى سأأعودا له: إني قلت

ًا طهران إلى تعودا قال: لماذا ؟ إذ

. الراهن الوضع نحو الواجب قلت: لدااء

. العلمأي والعمل الصحفية المؤتمرات بعقد الخارأج في واجبك تؤداي أن قال: تستطيع

. خارأجها مأن أفضل إيران دااخل سأأعمل قلت: ولكني

. اعتقد قال: ل

. حال كل على سأأعودا قلت: ولكني

. الحوارأ وانتهى ، مأكفهر ووجهه الرجل وسأكت

إيران، إلى عوداتك يريد ول إبعاداك يريد كيف أرأأيت صاحبي لي قال عنده مأن خرجت ولما
كججان والثنججاء والشججكر الرجاء مأن نحوك ابنه وفاة مأنه بدرأ مأا . وكل عليك عظيم حقده أن

. مأكرا

هجم والجذين اتقججوا الججذين مأجع اللجه . إن يمكججرون مأمججا ضججيقا في تكن قلت: لصديقي: ول
. مأحسنون

:     الثاني     الحوار     وأما

؟ به الشعب ظفر لو الشاه عقاب يكون مأاذا سأألته،

. مأنه القتصاصا يجوز فل مأباشرتا الناس مأن أحدا قتل إنه يثبت لم قال: إذا

. الشعب أبناء مأن اللف دامأاء رأقبته قلت: وفي

. المأر مأن وليس القتل في المباشر مأن قال: يقتص
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ألجف أرأبعيجن يقتجل والجرأي الكلما هذا صاحب أن الغرائب وأغرب العجائب أعجب مأن أن
قججالوا لنهججم والشججيخة والشججيخ وفتججاة فججتى بيججن حكمججه، مأن أعواما أرأبع خلل في إنسان

آلف بقتجل أمأجر الجذي هجو أيضجا الرأي هذا وصاحب )، السأتبدادا وليسقط الحرية ( لتحيى
والججتي المشججروعة حقوقنجا ( نريججد قجالوا لنهججم والتركمججان والبلججوش والعرب الكرادا مأن

) . الشاه عهد في اغتصبت

الخمينججي وأيججدها سأججنوات بضججع قبججل مأصججطفى ابنججه مأن سأمعتها قضية بردا الفصل وأختم
أشججد وفي الشاه سأجن في والدي كان عندمأا مأصطفى، لي قال صحته، عن سأألته عندمأا

والحججاجي الطيججب ومأنهججم بالعججداما أنصججارأه مأن نفر على الشاه مأحاكم حكم مأعه الخلف
الشججاه إلى العفو التماس مأختلفة جهات وقدمأت تأييده في التظاهرات قاداا لنهما رأضائي
إلجى أذهجب أن مأسجتعد إني قال ذلك سأمع عندمأا والدي أن ذلك الشاه فرض عنهما ليعفو
بجأنه يقيجن علججى أكجون إذا فيمجا المحكومأين هؤلء عن للعفو اللتماس وأقدما الشاه قصر
الخمينججي سأججألت وقججد المججوت مأججن مأسججلمين رأجلين إنقاذ فيه لن ورأجائي التماسأي يقبل

مأصججطفى، مأججن سأججمعته الججذي الحديث هذا عن خاصة مأناسأبة وفي النجف في كان عندمأا
. سأمعت مأا صح لقد فقال

سأججدة وصججل إذا حججتى وخلقججه اللججه عبججادا نحججو والحنججان بالحب يتظاهر الخميني كان هكذا
والصبيان صبية مأن الصغارأ حتى سأيفه مأن يأمأن لم الكاسأر كالوحش عليهم انقض الحكم
. والجرحى الحوامأل وحتى

: البيت هذا قائل صدق لقد

صامأا ول صلى ل المأر قضى فلما         يطلبه كان لمأر وصاما صلى
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السأتاذ الخميني في الميزان                                                 
                               موسأى الموسأوي

فهرس

الخميني هو من 
قم في الخميني 
العراق في الخميني 
الديإن في والبدع الخميني 
والمتناقضات الخميني 
والشيوعية الخميني 
والفعل القول بين الخميني 
والخميني أنا 

 

 

المادة هذه تنـزيإل تم
من
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http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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