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 ايران زاديی نظام واليت فقیه  برنامۀ سنی
 

 دومقسمت 
 

شان می رفت، ولی اخالص، صدق  ی مذهب شیعه اثنا عشری بوده و از مجتهدين اعالمعلما ۀعالمه برقعی در شروع از جمل
 .قرآن کريم نهايت او را به طرف حق رهبری کردها و خرافات و تمسک شديد عالمه به  و مبارزه او با بدعت

سالگی از مذهب و عقايد شیعه اثنا عشری دست کشیده و با حکم به ظاهر قرآن و سنت صحیح و آن چه از  ۵۴عالمه از سن 
شان عمل  سلف صالح اين امت باقی مانده به ويژه خلفای راشدين و همگی ياران رسول خدا از مهاجرين و انصار و پیروان

 .کرده است
به هیچ وجه  عالمه برقعی در نوشته های خود می آورد اگر ما خواسته باشیم سنت صحیح را در روايات و کتب شیعه بیابیم 

 .ممکن نیست
 (ص)کرد، هر چه از رسول اکرم ولی بايستی در کتب مسانید و مصنفات حديث که در نزد جمهور مسلمین است جستجو 

 .شد و مخالف قرآن کريم نباشد گرفته می شود و گر نه متروک استباشد، سند و متن آن صحیح با
چندين بار نیز با گلوله های تفنگ هدف قرار  دستگاه حاکم قرار می گیرد و تبعید و بارها مورد تعرض و آزار و اذيت ايشان

روحی جان  لمات جسمی وشمسی به علت همین تا 12۳8چند سال بعد در سال  داده می شود که در يکی از اين وقايع زخمی و
 .به جان آفرين می سپارد

گنجد و مجال ذکر آنها نیست که همگی آنها   نخبگان اهل سنت که در اين مختصر نمی وصدها تن ديگر از علما و جوانان  و
 .سنی زدايی تصفیه و به شهادت رسیدند ۀهای پنجاه سال  در اثر اجرای همین سیاست

 .پنجاه ساله برای نابودی اهل سنت در سطوح مختلف انجام گرفت ۀراستاى برناماين کشتارها و جنايات در  ۀهم
هايی از اين   اهل سنت منتشر گرديد و در آن گوشهسیاسی  هفتاد خورشیدی توسط برخی از فعاالن مذهبی و ۀسندی در ده 

 .اين سند در آن دوران توسط سايت ابوالحسن بنی صدر نیز منتشر گرديد. سنی زدايی افشا گرديد ۀپنجاه سال ۀبرنام
اين سند به صورت معجزه آسايی از درون وزارت اطالعات ايران به دست فعاالن اهل سنت در داخل کشور افتاد و آن ها اين 

 کشورمنطقه و علما و انديشمندان اهل سنت در بیشتر  های مختلف ترجمه کردند و به بسیاری از حکومتهای سند را به زبان
 .های جهان اسالم ارسال کردند

 داد، بسیاری از علما و حکومت  جا که نظام واليت فقیه در ايران شعارهای اسالمی و به ظاهر ضد اسرائیلی سر میاما از آن
 .یغات دروغین نظام ايران شده بودندهای جهان اسالم اين سخنان را باور نداشتند و خیلی از آن ها فريفته تبل

 مکرمه بمب ۀران تالش کردند در موسم حج در مکصد نفره از عوامل سپاه اي های اولیه انقالب ايران گروهی چهاردر سال
مدينه  شان حرمین شريفین مکه و قول خودب  بلوا و آشوب به پا کردند تا مکه گزاری کنند در اين راستا با ايجاد تظاهرات در

اکم کنند که در اين جريانات با انقالب صفوی گری خود را در عربستان سعودی نیز ح ا از دست اهل سنت خارج کنند ور
ايدولوژی  اينگونه برنامه و خیلی از افراد اين گروهک دستگیر و يا کشته شدند و موران امنیتی عربستان سعودی درگیر وأم

 .انقالب صفوی گری در بالد حرمین شکسته شد
 يت اهلل منتظری نیز يکی از افرادی بود که در ابتدای انقالب با گروه های تندرو سپاه و گروه های راديکال ارتباط داشتآ

های مسلح عرب ارتباطات وسیعی داشت، آيت اهلل منتظری از سپاه پاسداران و   جدا از فرزندش، محمد منتظری که با گروه
منطقه  رد و در مهیا کردن صدور انقالب صفوی گری درکپشتیبانی می سلح برانداز های م  اش با گروه  روابط نظامی و مالی

 .نقش بسزايی داشت
او . بخش سپاه را به عهده داشت  های آزادی  ل واحد نهضتؤوهاشمی، داماد آيت اهلل منتظری مسمهدی هاشمی، برادر هادی 

انقالب   نزديکان آيت اهلل منتظری که در کار صدور مسلحانه . اعدام شد 12۳2کمی پیش از عزل آيت اهلل منتظری در سال 
 .های فعال در منطقه داشتند  روحانیون شیرازیابط نزديکی با و رو بودند

داخلی باعث تشديد اختالفات در بین  عمده در بین رهبران جمهوری اسالمی ايران نسبت به سیاست خارجی واختالف نظر 
 …ذف يکديگر زدندین دلیل دست به حآنان شد به هم

جمهوری اسالمی با برگرفتن سیاستی . صدور انقالب تغییر کرد  های پايانی عمر آيت اهلل خمینی، سیاست ايران در زمینه  سال
 .م سیاست خارجی خود بکاهد و از تهديد کشورهای منطقه دست برداردزگرايانه کوشید از راديکالی  عمل
رو  با آيت اهلل خمینی و دستگاه حاکم اختالف پیدا نمود آرام آرام از اين عقايد تند به علت های مختلف کهاهلل منتظری  آيت

دست نوشته های آيت اهلل  ايران پرداختبه نقد حاکمان جمهوری اسالمی  وم دست شست و اعالم پشیمانی نمود زراديکالی
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مکرمه می پردازد و از  ۀتأريخی در مک منتظری که در قالب خاطرات ايشان چاپ گرديده است به گوشه ای از اين رويداد
 .تندروی های بچه های سپاه به آيت اهلل خمینی پرده بر می دارد

دانم وقايع حج نمی ۀلأراجع به مس: به آيت اهلل خمینی می نويسد 12۵۱خاطراتش جلد دوم صفحه   آيت اهلل منتظری در کتاب
یاری از افراد مورد اطمینان که خود ناظر جريان و در خط مقدم بس. عالی گزارش داده اند مکه را تا چه اندازه به حضرت

ها نیست و ممکن بود راهپیمائی آبرومندانه انجام شود و به اينجا هم منجر  گويند همه گناه گردن سعودی راهپیمائی بوده اند می
به  موضوعما شروع شد و  ۀپختانشود، ولی در اثر تندی بچه ها و بی برنامگی اجماال هجوم و حمله از طرف بچه های ن

 .گشت تا ما را سرکوب کنددست دشمن داد، هر چند دشمن مجهز و مهیا بود و دنبال بهانه می
دشمن در سال قبل از آن در موضوع جاسازی و قرار دادن مواد منفجره در ساکهای حجاج با ما عاقالنه برخورد کرد و تا 
اندازه ای اغماض کرد و ما موضوع را رسیدگی نکرديم بلکه مغرور شديم و در سال بعد چنین مصیبت بزرگی برای عالم 

و به حسب صورت تغییری در و علی ای حال اگر ول. برداری کرد اسالم رخ داد و دشمن از موضوع سال قبل نیز بهره
شدند بسا بدون اينکه از حضرتعالی مايه بگذاريم و با د و آنان عاقالنه وارد مییشلین حج و روش آنان انجام مؤوبعضی مس

 .شکست مواجه شويم مساله قابل حل بود
 ان خاصدشمنبا  شان به کشورهای منطقه خمینی بود که نوع نگاه اين قسمتی از نامه محرمانه آيت اهلل منتظری به آيت اهلل

 .شان واضح می گردد عمق مسايل عقیدتی
را مقصر عربستان سعودی مظلوم نمايی خود استفاده نمايد و  ازاين رويداد برایواليت فقیه در آن زمان سعی کرد  نظام

سیاسی جمهوری اسالمی ايران از  ز ماهیت واقعی عقیدتی واما هنو يابد وجهه دوباره خود را بازنگونه تا ايمعرفی کند 
مريکا و انگلیس اه بود تا اينکه اشغال عراق توسط جهان اسالم پوشیده ماند سیاستمداران  و بسیاری از روشنفکران و علما  ديد

 .آنان برافتاد سیاسی  پرده از رازهای پنهانی عقیدتی و با همکاری دولت ايران اتفاق افتاد و
 ..اما جنايات شیعیان صفوی در عراق 

های راديکال شیعی عراق  با نقش محوری مستقیم سپاه قدس و همکاری گروهشیعیان صفوی ايرانی و عراقی  سازمان های
در بايکوت کامل خبری نزديک به يک میلیون اهل سنت عراقی  های ترور،   تشکیل جوخه امثال سپاه بدر، سپاه مهدی با

اثبات کردند هرجا قدرت  و معلوم کینه های درونی گذشته خود را عقده ها و ايرانی به شهادت رسانداند و و غربی رسانه های
مردم و تخريب  ۀقتل و عام علما و انديشمندان اهل سنت و تود  به بگیرند به هیچ مخالفی رحم نخواهند کرد آنان در اين فرآيند

کینه ورزی بنیان  که بر مبنای عقده واختند تا بتوانند ايدولوژی صفوی ردبسیاری از مساجد و جنايت های وحشتناک ديگر پ
 .در عراق مستحکم کنند گشته است 

 های تهران و قم مانند سپاه بدر، سپاه مهدی، گروه  های تروريستی و آموزش آنها در حومه با تشکیل گروهنظام واليت فقیه 
ها دادند که هیچ فتوايی مبنی بر  امريکايیقول امنیت را به ون سیستانی تقلید شیعی عراقی همچهای حجتی با همکاری مراجع 

مريکا مخالف نیستند و با همین اکه شیعیان با  ا چراغ سبز دادند ه امريکايیجهاد علیه نیروهای اشغالگر صادر نشود و به 
با  هدات اخالقی و امنیتی کهحتی تع بدست گرفتند همینکه قدرت را در عراق  روش، قدرت را در عراق بدست گرفتند و

د که غربی ها به سود خود پیش بردن را کامال روند سیاسی عراق  کشورهای غربی هم تنظیم کرده بودند نیز زير پا گذاشتند و
صفويان اثبات کردند  حیران گشتند تا جايی که آقای بوش نسبت به ايران گفت ايران محور شرارت استهم بعد از موضوعات 

 به هیچ تعهد اخالقی و امنیتی چه با دوست وبه اين دلیل  ان به شمار می رود وش تقیه يکی از اصلیات مذهب ا وري دروغ و
 .شان در زيور تقیه يا همان نیرنگ دينی پنهان و توجیه می کنند و تمامی تعهداتچه با دشمن پايبند نخواهند بود 

تجاوز به ناموس مسلمانان مشغول بودند مسلمانان عراق کمر  در حالیکه کشور های غربی در عراق به جنايت و کشتار و
مهمی نسبت به اين مسايل  عکس العملمراجع و روحانیون عراقی هیچ با اشغالگران اين کشور می جنگیدند اما  همت بستند و

 .تحويل بگیرند نشان نمی دادند بلکه با کشور های غربی مشغول بده و بستان سیاسی شدند تا بتوانند قدرت را در عراق
مهم رقبای  ، اکثربا مهندسی کامل انتخابات عراق را با ترفند خاصی تقسیم بندی نمودند و دولت ايران با همکاری دول غربی

 .از صحنه بیرون کردند خود را ترور و
تقسیم نمودند و شیعیان و عرب های سنی  ،ردهاسه بخش ُک از پیش تعیین شده عراق را به ۀک نقشسیاستمداران ايرانی در ي

رسانه  بدست بگیرند را صدارتمهم دولت مثل  یتا کرسی هامعیت شیعیان را بیشتر جلوه دهند ج بدين صورت سعی نمودند
بع بعضی از رسانه های غربی نیز وانمود می کردند که جمعیت شیعیان از اهل سنت بیشتر است اما اگر با طهای ايران به 

مثل تفکیک  ،یخاص یم دانست که دولت ايران با ترفندساختار جمعیتی عراق نظر بیافکنیم خواه نگاه واقع بینانه و تیزبین به
 .تا نسبت جمعیتی شیعیان را باال ببرندها و عرب ها را از هم جدا نموده رد، ُکقومیت در بین اهل سنت

عراق قرار دهیم نسبت واقعی سنت هستند در کنار جمعیت عرب های اهل سنت  اهل که اکثرًااگر جمعیت کردستان عراق 
مابقی  صد عراق اهل سنت هستند و در ۳۴تا  ۳8می آيد که مشخص می کند ما بین  ما جمعیت مذهبی عراق به دست

 .فرق ديگر می باشند اديان و و شیعیان 
است جمهوری به ند و توافق کردند که ريردها ائتالف کردـُبا مهندسی دولت ايران در انتخابات با کگروه های شیعی عراق 

 .در دست شیعیان باشد صدارتها برسد و پست  ردـُک
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دست به  ً در اين فرآيند عمال به دست گرفتند وت اجرايی بااليی برخوردار است که از قدررا  صدارتواينگونه پست 
پايین با برچسب طوح باال و سعی کردند تمامی کارمندان اهل سنت در س م دولتی برعلیه اهل سنت در عراق زدند وزتروري
م به زندان بیافکنند و خیلی ها را به قتل برسانند اين مسايل باعث می شد که خیلی از مردم اهل سنت از مناطق خود زتروري

شیعیان را در آن مناطق اسکان می داد تا بتوانند جمعیت  دولت شیعه عراقی نیز سريعًا کوچ کنند و به خارج پناهنده شوند و
  .ندشیعه را باال ببر

لوده ردها هم آـُشان به خون ک دست که در سطوح مختلف اهل سنت عرب عراق را به قتل رساند،دولت شیعی عراق پس از اين
با اين عملیات تالش نمودند تا يکدست سازی حکومت و  از سر راه برداشتند و رد را ترور وـُککردند و بسیاری از اهل سنت 

 .ردها متوجه شده اند که چگونه در اين فرآيند و ائتالف با گروه های شیعه فريب خورده اندـُک مذهب را دنبال کنند و اخیرًا
حاکم  ديموکراسی قالب  خود را با شیوه مهندسی انتخابات در هدف گروه های شیعی تابع دولت ايران اين بوده است تا افراد

 .دازند بپر کنند سپس به مهندسی کامل حاکم کردن ايدئولوژی صفوی در عراق 
معنای آنچنان ندارد به اين علت  ديموکراسیاز آنجا که از نگاه عقیدتی و فکری کیش شیعه گری حکومت های شورايی و 

ز فکری واليت فقیه هستند با تقیه و نیرنگ وارد اين فرآيند می شوند وسعی می کنند تا قدرت را در نقاط یکسانی که پايبند ت
در فکر  نظام واليت فقیه ايران می باشد را دنبال می کنند اساسًا پنهانی خودشان که اهداف مختلف به دست گیرند سپس عقايد 

در عصر غیبت جانشین امام زمان می  باشد و فقیه می يا فردی  وعقیده کیش شیعه گری واليت فقیه استمرار امامت انتصابی و
نیز نمی تواند مشکالت موجود با فکر و  ديموکراسیی بايد همه مسلمین از ولی فقیه اطاعت کنند به همین علت حت و باشد

آن عراق می باشد که ظاهرا با قواعد دموکراتیک انتخابات برگزارشد امابا  عقیده کیش شیعه گری را حل کند ونمونه عینی 
  .يک انتخابات مهندسی شده، دولت اين کشور بازيچه ای در دست واليت فقیه ايران قرار گرفت

میلیون شیعه از کشورهای ايران ولبنان وارد کشور عراق ساخت وبرای آنان  لیه عراق دولت ايران بیش ازيک درانتخابات او 
  .پاسپورت عراقی جعل نمود تا در انتخابات به نفع گروه های شیعه رای دهند

رمذهبی به هیچ وجه به اين مورد يکی از موارد های مهم مهندسی انتخابات در عراق بوده است و نشان می دهد که اين اقشا 
  .پايبند نیستند میزان ها وتعهد های اخالقی 

اين کشور می باشد در بیت سپاه قدس ايران سازماندهی  صدراعظماکثر سیاست های داخلی کشور عراق که در دست 
ی ابراهیم ظمصدراعمی شود وآنان صرفا به يک ابزار دست سیاست های دولت ايران تبديل شده اند که از زمان  ومهندسی 

 .دنبال می شود  جعفری تا نوری المالکی سیاست های صدور ايدولوژی صفوی گری درخاک عراق 
عوامل دولت ايران نمونه بارزی از دولت شاه اسماعیل صفوی در قرون گذشته  جنايات و کشتار دولت شیعی عراق به همراه 

 .می باشد
که حد ومرزی  اينان از دولت صفويه هم پافراتر گذاشته است  کشی با يک مقايسه ساد ه مشخص می شود که آمار انسان 

 .ندارد
نشان داده است که با ترفند مظلومیت وحب اهل بیت وشعار وحدت برمسند قدرت  تأريخايدئولوژی کیش شیعه گری در طول  

نشان داده اند که هرزمان به می نشستند سپس تفکرات باطنی خود که با تقیه همراه بوده بر مال می ساختند اين حکومت ها 
 .قدرت برسند به هیچ مخالفی رحم نمی کنند

 .در عصر حاضربوده است دولت عراق نیز تابع دولت ايران می باشد و مصداقیت عینی دولت صفويان 
عراقی آواره ومیلیون ها  را از دم تیغ گذارنده اند  نزديک به يک میلیون اهل سنت عراقی  آن ها در اين چند سال در عراق   

وعوامل دست به سینه خود را در مناطق مختلف جای و سکنی داده اند تا بازويی برای پیشبرد  کشورهای ديگر کرده اند 
 .اهداف سیاسی و مذهبیشان باشد

به شکل هیواليی  نشان داده است هر زمانی که يک دولت شیعی بر اساس انديشه های مذهبیش به قدرت رسیده است  تأريخ
ن آمده که جز کشتار مسلمانان هیچ ارمغانی ديگر نداشته است که نمونه های آن دولت فاطمیان ، اسماعیلیان ، قرامطیان و بیرو

صفويان و در اين اواخر جمهوری اسالمی ايران وتوابع او امثال دولت بشار اسد و نوری المالکی بوده است که در زير نظر 
 .ندهی می شوداداره وسازما  کامل مراجع تقلید شیعی

سرچشمه فکری تمامی اين جنايات کتب روايی مجلسی و صدوق وکلینی می باشد که يک انسان آزاده را به افکاری چون تقیه 
 .و نفاق ، ترورهای مخفیانه ،تکفیر کل مسلمانان واديان ديگر فرا می خواند

 .اين مسايل طرح شده در عراق باعث شد
 .ايران عوض شود به طور کلی نسبت به دولت تا نگاه علما و مردم جهان اسالم 

در اين زمینه به عنوان . دولت ايران خوشبین بودند ، درآورد و اينگونه صدای بسیاری از علمای جهان اسالم را که نسبت به 
يوسف قرضاوی اشاره کرد که همیشه در کنفرانسها و سمینارهای وحدت اسالمی کشور ايران شرکت  داکترتوان به  نمونه می

خبری  ۀمی کرد؛ اما پس از حوادث عراق به صورت جدی از سیاستهای نظام واليت فقیه انتقاد نمود تا جايی که در شبک
اين کشور انتقاد نمود و ايشان را از  ۀی فرقه گرايانها الجزيره با آقای هاشمی رفسنجانی به گفتگو پرداخت وبه شدت از سیاست

 .ای برحذر داشت خطر جنگ فرقه



  

 

 

 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

که تنوع مذهبی و فکری وقومی زيادی در خود جای داده است و قرن های متمادی است اين کشور با اين    لبنان کشوری است
زندگی می کنند اما سالهای   می باشد از اهل سنت وشیعه و مسیحیان ودورزی ها و يهوديان  همه تنوع فکری که متشکل

 .اين کشور دچار التهاب های سیاسی و مذهبی شده است که آرامش را از اين کشور سلب نموده است  چندی است که
زمینه رشد   پايه ريزی گروهک حزب اهلل در لبنان تو سط آخوندهای صفوی ايران به اسم دفاع از فلسطین به مرور زمان

 .در اين دهه مشاهده نمود  دردرون لبنان ايجاد نمود که اوج اين نا آرامی ها را می توان  اتفرقه وناآرامی ر
دفاع   توسط رسانه ها در داخل و خارج از کشور تبلیغ می کنند  اهدافی که آخوندهای صفوی ايران از ايجاد سازمان حزب اهلل

اما متاسفانه اهدافی خطرناک تر از اين مسايل در پشت پرده در مقابل رژيم صهیونیستی بوده است   از مردم لبنان و فلسطین
بوده   ومذهبی آخوندهای صفوی ايران در لبنان   سازماندهی اين گروهک چريکی بوده است که همانا توسعه قدرت سیاسی

يکی   که  يداست اين گروه بر اساس سیاست گزاری دقیق واليت فقیه برای محافظت از اهداف نظام واليت فقیه عمل می نما
که در نهايت   کشورهای اهل سنت می باشد  از رسالت های مهمشان پروژه سنی زدايی وايجاد کشمکش و اختالف در بین

 .ايران گردد  ومذهبی مراجع تقلید  منجر به سیطره سیاسی
ان به پیش گرفت ترور اسد در لبن  حزب اهلل که با کمک سازمان های اطالعاتی ايران ورژيم  گروهک  يکی از برنامه های

که ازمهمترين افرد قربانی اين ترورها شخصیت ملی  وعقیدتی خود بخصوص اهل سنت لبنان بود ه است  مخالفین سیاسی 
اين کشور شهید رفیق حريری می باشد که در توطئه ای با بمب گزاری تروريست های گروهک حزب اهلل  صدراعظم  لبنان

 .به شهادت رسیدند  اسد  ژيم بشارودستگاههای اطالعاتی ايران و ر
که مخالفین فکری خود را ترور می کند   گروهک حزب اهلل در يک عملیات مشابه همچون سازمان های اطالعاتی اسد وايران

اهل سنت را ترور نمود که اين باعث شد که گروه های سیاسی لبنان من  افراد زيادی از فعالین سیاسی و علما وانديشمندان 
 .مدنی اهل سنت بر علیه حزب اهلل موقف بگیرند وبا اين گروه به مخالفت بپردازند روه های جمله گ

اما موضوعی که ادعای   در اين راستا جامعه مدنی لبنان همگی خواستار رسیدگی به پرونده قتل شهید رفیق حريری شدند 
 وايران را بیشتر ثابت می کند اين است  يم اسداين گروهک با کمک دستگاه اطالعاتی رژ  دست  ترور شهید رفیق حريری به

 .شهید رفیق حريری برپا می گردد لی در لبنان برای رسیدگی به قتلکه در هر نوبت دادگاههای بین المل 
دستور می   نقش شعبان بی مخ های مذهبی در جمهوری اسالمی دارند  گروهک حزب اهلل به هوادرانش که نقشی همچون  

در لبنان علنا از برگزاری اين دادگاهها   ها بريزند ودر خیابان ها آشوب به پا کنند ،وبا نفوذ دولت بشار اسددهند به خیابان 
نیز در هر نوبت مجبور می شد   دولت لبنان  به همین دلیل. جلوگیری می کردند تا نکند که دست های پس پرده آنان رو گردد

 .وقومی فراگیر نشود  ه تعويق بیندازد تا ناآرامی مذهبیبرای ثبات و امنیت لبنان اين دادگاه ها را ب
دولت و مردم لبنان بارهااز گروهک حزب اهلل خواسته اند که سالح خود را تحويل دولت دهد ومثل ديگر گروه ها فعالیتشان 

سته دولت لبنان در راستای کارهای سیاسی وفرهنگی باشد اما اين گروه با ادعای اينکه ما خط مقاومت هستیم از اين خوا
سرباز زده است وبا اين حربه فرآيند توسعه قدرت طلبی واليت فقیه درلبنان را افزايش داده است اما هدف حقیقی مسلح بودن 

 .…می باشدو نه چیزی ديگر  اين گروه فشار برعلیه ديگر مخالفین سیاسی حزب اهلل وايران در لبنان ومنطقه 
ین اين گروه ودولت لبنان در سال های قبل نبوده است اين بوده که مسلح بودن يک گروه مخالف  اما موضوعی که مورد قبول 

اينکه گروهی که مهره ها وسیاستگزاری   ، بخصوصمیباشد شوروقوانین بین المللیمغاير با قوانین لبنان وامنیت اين ک
 .برای جامعه لبنان ندارد  عقالنیکه هیچ توجیه قانونی و میشود کشور بیگانه مثل ايران تعییندر دست يک   آنان

دولت در دولت تشکیل داده است و تمامی   حزب اهلل با استفاده از پول وامکانات مردم ايران توسط واليت فقیه نقش  گروهک
امکاناتی که يک دولت می تواند داشته باشد اين گروهک در سازمان خود جمع نموده است تا بتواند اهداف سیاسی و مذهبی 

فقیه را دنبال نمايد بطوريکه زمانی به محله های تحت نفوذ اين گروه سفر کنید جز عکس های آيت اهلل خمینی و خامنه  واليت
 .ای چیزی ديگر يافت نمیشود واين نشان دهنده سرسپردگی کامل اين گروهک به دولت واليت فقیه ايران می باشد

در لبنان برخوردار شود در سازمان خودافرادی راجمع نموده است که حزب اهلل برای اينکه بتواند از نفوذ بیشتری  گروهک 
هیچ رابطه ای بادين وتدين ندارند وفقط از آن ها در جهت مقاصد سیاسی استفاده می شود نظام واليت فقیه با تخصیص بودجه 

ايران برای خانواده هايی به اين گروه جذب نموده وبا صرف بودجه های ملت   های کالن برای اين گروهک افراد زيادی را
که در اين سازمان مشارکت دارند دستمزد ماهیانه قرار می دهند تا همواره بتوانند پايگاههای مردمی خود را مستحکم کنند و 

 .کمک آنان بشتابند  در فرآيند سیاسی لبنان به
ن فشار جامعه جهانی بر قضیه هسته پس از فشارهای سیاسی داخلی بر گروهک حزب اهلل به علت ترورهايش در لبنان وهمچنی

میالدی با اسرايیل را فراهم نمود تا از فشارهای برخود بکاهد  822۳ای ايران اين گروهک زمینه جنگ خانمانسوز در سال 
روزه که اين  22که در اين جنگ لبنان را به ويرانه ای تبديل نمود که در مستندی جدا گانه اهداف پشت پرده جنگ نمايشی 

 .گروهک به راه انداخت را افشا خواهیم نمود
افراد گروهک حزب اهلل لبنانی بی بهره نبودند و در جريان  مردم ايران نیز در جريان تظاهرات جنبش سبز از شرارت 

دند وبه قلع در ايران آم  سرکوب اين جنبش مشاهده کرديم که افراد اين گروهک لبنانی چگونه به کمک نیروهای لباس شخصی
 .وقمع مردم ايران پرداختند تا وفاداريشان به نظام واليت فقیه را ثابت نمايند
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جنايات اين گروهک در سوريه با همکاری دولت ايران و اسد خط بطالنی بر تبلیغات دروغینش کشید وپرده از هويت عقیدتی 
 .پنهان اين گروهک برداشته شد و فکری 
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