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 م3332يونيو  30 -هـ 0303جمادى الثانية  03الثالثاء 

 متهم بأن فتوى له وراء التصفية الجسدية لكتاب وصحافيين

 مرجع ديني ايراني بارز أفتى بقتل موسوي وكروبي: صحيفة إيطالية

 آية هللا محمد تقي مصباح يزدي

 

 سعود الزاهد –دبي 

مصادر أمريكية لم تسمها، أن آية هللا محمد تقي مصباح يزدي  االيطالية إلى" الكوياريه ديالسيرا"نسبت صحيفة 

المعروف باألب الروحي للرئيس االيراني أحمدي نجاد، أصدر فتوى مؤخرا تبيح تصفية المرشحين االصالحيين 

وفي تطور جديد وافق المرشد االيراني علي خامنئي على تمديد فترة . مير حسين موسوي والشيخ مهدي كروبي

ويزدی . 3332-6-30عون االنتخابية تلبية لطلب كان قدمه مجلس صيانة الدستور في وقت سابق الثالثاء تلقي الط

م في مدينة يزد في وسط ايران ، درس العلوم الدينية في يزد و قم والنجف في العراق وتتلمذ 0203من مواليد عام 

وكان يعارض بشدة أفكار المصلح . رهمن عم ۷۲على يد الخميني واالراكي وبهجت حتى أصبح مجتهدا في الـ 

، وبعدها أسس مكتب التعاون بين الحوزة والجامعة، 0292الشيعي الدكتور علي شريعتي قبل ثورة الخميني 

 ويترأس حاليا مؤسسة اإلمام الخميني للدراسات في قم، والمجمع الدولي ألهل البيت وعضو بجمعية مدرسي الحوزة 



 

 

© 2009, The Trustees of Princeton University 

www.princeton.edu/irandataportal/ 

 

 

مندوبا لألهواز في مجلس الخبراء، ولكنه ترشح في المراحل  0223زدي في عام وتم ترشيح ي. العلمية في قم 

وهو مرجع يميني أصولي محافظ بإمتياز، حيث عارض الحركة اإلصالحية بعد انتخاب . الالحقة عن مدينة طهران 

الكفر "محمد خاتمي رئيسا للجمهورية بشدة، ونعت منتسبي الحركة اإلصالحية ذات مرة بمن يريدون إحياء 

 ."الشاهنشاهي

 فتوى قتلت كتابا وصحافيين

نشر اإلصالحي أكبر غنجي كتابا اتهم يزدي باصدار فتوى كانت وراء تصفية كتاب  3333في ديسمبر عام 

 .وصحفيين معارضين جسديا، وذكر فيه أن آية هللا مصباح يزدي أصدر فتوى تجيز ذلك

 

عدد من اإلشخاص في مدينة كرمان، وتم على خلفية تلك كما تتهمه اوساط المعارضة بإصدار فتوى إلغتيال 

المستقرة في أحد المساجد، الذين اعترفوا بأنهم أقدموا على ذلك بعد ( التعبئة)االحداث إعتقال مجموعة قوات الباسيج 

 . سماعهم كلمة آلية هللا محمد تقي مصباح يزدي أباح فيها دماء المعارضين

 

الى المحكمة أكد يزدي بأنه لم يصدر فتوى لتصفية المقتولين الخمسة، ولكنه وفي رسالة بعثها بهذا الخصوص 

  .أصدر فتوى تجيز القيام باالمر بالمعروف والنهي عن المنكر بواسطة قوات الباسيج مباشرة

 

ومعروف عن مصباح يزدي معارضته لمبدأ الجمهورية اإلسالمية حيث يؤكد في المقابل على قيام الحكومة 

ويعتبر الولي الفقيه حكما ينوب عن (. يعين الولي الفقيه وال يعينه)، وقال في إحدى خطبه بأن الشعب اإلسالمية

 . المهدي المنتظر، لذا ال يجوز إختياره بواسطة الشعب

 

ودافع مصباح يزدي مرارا وبوضوح في أحاديثه عن تفيذ اإلعدام في من يعتبرهم مرتدين، حيث طالب ذات مرة في 

 .إلى المرشد علي خامنئي بتفيذ حكم اإلعدام في اإلصالحي هاشم آغاجری، ورجل الدين احمد قابل رسالة بعثها

 . وتتهم اوساط اصالحية مصباح يزدي بإصدار فتوى تجيز التزوير في اإلنتخابات لصالح أحمدي نجاد

 

*** 

 

 صدور فتوای ترور موسوي و كروبي توسط مصباح يزدی

 

  :۱۸۳۳تير  ۴ميللی حرکت پنجشنبه 

 را افشا ” محمد تقی مصباح يزدی“شبکه خبری العربيه روز گذشته در يکی از جديدترين گزارشات خود فتوای 
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به گزارش سنی نيوز به نقل از العربيه که توسط خبرنگار چيره دست العربيه در دبی به نام سعود الزاهد . کردند

پرده تمام حوادث دو هفته اخير جمهوری اسالمی  تهيه شده است، آيت هللا مصباح يزدی را عامل اصلی و پشت

رود و در واقع وی  به شمار می” محمود احمدی نژاد“پدر معنوی ” مصباح يزدی“: ايران معرفی کرد و گفت

 .پشت پرده در حال خط دادن به رئيس جمهور ايران است

مصباح يزدی حدود دو روز پيش، پس : العربيه در ادامه اين گزارش خود به نقل از منابع آگاه ايرانی چنين نوشت

ها در تهران ميان طرفداران نامزدهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران،  از وقوع برخی درگيری

شبکه العربيه . فتوايی صادر کرد که بر اساس آن ترور ميرحسين موسوی و شيخ مهدی کروبی را جايز دانست

مصباح يزدی در گذشته هم فتوای ترور سعيد حجاريان : عای خود گفتدر ادامه گزارش خود برای اثبات اين اد

ای شهرت يافت، را  و نيز فتوای قتل چهار فعال سياسی ايران که به پرونده قتل های زنجيره( فعال اصالح طلب)

 .صادر کرده بود

 

ظام حکومت اسالمی اين روحانی افراطی، نظام جمهوری را قبول ندارد و معتقد است که ايران بايد بر اساس ن

شمسی در شهر يزد متولد  ۱۸۱۸هللا محمد تقی مصباح يزدی که در يازدهم بهمن سال  گفتنی است آيت. اداره شود

شد، بنيانگذار و مدير موسسه آموزشی و پژوهشی خمينی، عضو مجلس خبرگان رهبری در جمهوری اسالمی 

ين حوزه علميه قم، رئيس شورای عالی مجمع ايران، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، عضو جامعه مدرس

وی تحصيالت ابتدايی خود را در سن هفت سالگی . و يکی از اساتيد حوزٔه علمئه قم است( ع)بيتجهانی اهل

 .آغاز کرد

. ق.ه۱۸۲۱سپس وارد حوزٔه علمئه يزد شد و دورٔه مقدمات و سطح را همان جا به اتمام رساند، سپس در سال 

سال به طور مداوم در درس  ۳پس از يک سال برای ادامٔه تحصيل به قم هجرت کرد و حدود  عازم نجف شد، و

سال  ۳سالگی به درجٔه اجتهاد رسيد، اما با اين حال تا  ۷۲در سن . فقه حسين طباطبايی بروجردی شرکت کرد

سال در درس  ۷سال در درس فقه آيت هللا العظمی محمد تقی بهجت و تا  ۱۱در دروس فقه و اصول خمينی و تا 

هللا قدوسی و محمد  گذاری مدرسه حقانی توسط آيت وی با پايه. کرد آيت هللا العظمی محمد علی اراکی شرکت می

 .شود حسينی بهشتی استاد و عضو هيئت مديره اين مدرسه می

ريعتی، قبل و بعد از انقالب به مخالفت برخواسته اند و آن ها را رد همچنين ايشان به شدت با افکار دکتر علی ش

کرده اند، اين روحانی افراطی از سخت ترين منتقدين حرکت اصالح طلبان در ايران به شمار می روند، قبال هم 

توای آيت هللا مصباح يزدی ف: ميالدی کتابی را منتشر کردند که در آن ذکر شده است ۷۲۲۲اکبر گنجی در سال 

قتل و کشتار روزنامه نگاران را داده اند، بسياری از معارضين و اصالح طلبان ايشان را متهم به فتوای قتل 

بسياری از اشخاص در شهر کرمان می کنند، بسياری از نيروهای بسيجی که در کرمان به عنوان قاتلين شناسايی 

 .ذ کرده اندشدند اعتراف کردند که فتوای آيت هللا مصباح يزدی را تنفي
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آيت هللا مصباح يزدی اعتقادی به جمهوری اسالمی ندارند و می گويند بايد حکومت اسالمی در ايران برپا شود و 

ولی فقيه که نماينده مهدی موهوم است نبايد به وسيله مردم انتخاب شود، ايشان دائما از حکم تنفيذ اعدام کسانی که 

زم به ذکر است که قبال هم نامه ای برای رهبر ايران برای تنفيذ حکم اعدام آنها را مرتد می داند دفاع می کند ال

 .هاشم آغاجری و روحانی معروف احمد قابل فرستاده اند

  :العربية: منبع

 شمسی ۱۸۳۳تير ماه  ۷۴چهار شنبه 

 

*** 

 

 توسط شبکه ضدايرانی العربيه مطرح شد؛

  ادعای صدور فتوای ترور توسط مصباح يزدی

کنند و همواره سياست های ضدايرانی  های آن را خاندان وهابی آل سعود تأمين می ی العربيه که هزينهشبکه خبر

را مورد حمله و " محمد تقی مصباح يزدی"داشته است، روز گذشته در يکی از جديدترين گزارشات خود شيخ 

 .انتقاد شديد قرار داد

روزنامه نگار " نجاح محمد علی"ارش خود که توسط به گزارش شيعه آنالين، شبکه خبری العربيه در اين گز

ضدايرانی آن تهيه شده بود، شيخ مصباح يزدی را عامل اصلی و پشت پرده تمام حوادث دو هفته اخير جمهوری 

رود و در واقع  به شمار می" محمود احمدی نژاد"پدر معنوی " مصباح يزدی: "اسالمی ايران معرفی کرد و گفت

 .خط دادن به رئيس جمهور ايران است وی پشت پرده در حال

 

مصباح يزدی حدود دو : العربيه در ادامه اين گزارش ضدايرانی خود به نقل از منابع آگاه ايرانی چنين ادعا کرد

ها در تهران ميان طرفداران نامزدهای دهمين دوره انتخابات رياست  روز پيش، پس از وقوع برخی درگيری

کرد که بر اساس آن ترور ميرحسين موسوی و شيخ مهدی کروبی را جايز جمهوری ايران، فتوايی صادر 

  .دانست

 

مصباح يزدی در گذشته هم فتوای : شبکه وهابی العربيه در ادامه گزارش خود برای اثبات اين ادعای خود گفت

ل های و نيز فتوای قتل چهار فعال سياسی ايران که به پرونده قت( فعال اصالح طلب)ترور سعيد حجاريان 

اين روحانی افراطی نظام جمهوری را قبول ندارد و معتقد است که . ای شهرت يافت، را صادر کرده بود زنجيره

 .ايران بايد بر اساس نظام حکومت اسالمی اداره شود
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شمسی در شهر يزد متولد شد،  ۱۸۱۸هللا محمد تقی مصباح يزدی که در يازدهم بهمن سال  گفتنی است آيت

مدير موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، عضو مجلس خبرگان رهبری در جمهوری اسالمی  بنيانگذار و

ايران، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، رئيس شورای عالی مجمع 

 .و يکی از اساتيد حوزٔه علمئه قم است( ع)بيتجهانی اهل

 

سپس وارد حوزٔه علمئه يزد شد و دورٔه مقدمات و . هفت سالگی آغاز کردوی تحصيالت ابتدايی خود را در سن 

عازم نجف شد، و پس از يک سال برای ادامٔه . ق.ه۱۸۲۱سطح را همان جا به اتمام رساند، سپس در سال 

. سال به طور مداوم در درس فقه حسين طباطبايی بروجردی شرکت کرد ۳تحصيل به قم هجرت کرد و حدود 

و تا ( ره)سال در دروس فقه و اصول امام خمينی ۳سالگی به درجٔه اجتهاد رسيد، اما با اين حال تا  ۷۲در سن 

سال در درس آيت هللا العظمی شيخ محمد  ۷سال در درس فقه آيت هللا العظمی شيخ محمد تقی بهجت و تا  ۱۱

سين طباطبايی نيز به شمار وی از شاگردان درس تفسير و فلسفٔه آيت هللا محمدح. کرد علی اراکی شرکت می

هللا قدوسی و محمد حسينی بهشتی استاد و عضو هيئت مديره اين  گذاری مدرسه حقانی توسط آيت رود و با پايهمی

 .شود مدرسه می

 

ها شاگرد تربيت نموده که از جمله آنان  ها کتاب و کتابچه تأليف کرده و نيز ده شيخ مصباح يزدی تاکنون ده

معاون پژوهشی مؤسسه امام )، محمود رجبی (از اساتيد برجسته فلسفه در حوزه)ضا فياضی توان به غالمر می

، (مدير جامعة الزهرا)، سيد محمدرضا طباطبايی (داماد آيت هللا مصباح يزدی)، محمود محمدی عراقی (خمينی

استاد اخالق حوزه )، مرتضی آقاتهرانی (رييس مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب)سيد ابوالحسن نواب 

، سيد احمد رهنمايی (استاديار مؤسسه آموزشی امام خمينی)، عباسعلی شاملی (علميه و نماينده مردم تهران

، شمالی (استاديار مؤسسه آموزشی امام خمينی)، محمد فنايی اشکوری (معاون اطالع رسانی مؤسسه امام خمينی)

استاد )، اکبر ميرسپاه (رئيس دانشگاه علوم انسانی)زارعان  ، محمد جواد(استاديار مؤسسه آموزشی امام خمينی)

، سيد محمود نبويان (مدير گروه روان شناسی مؤسسه امام خمينی)، سيد محمد غروی (دروس معارف قرآن

 .و غيره اشاره کرد( عضو هيئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی)


