
 خمينی که بود؟
 

  )١١۴٢ برابر با ١٧۶٣(و نفوذ انگليس در ايران به زمان کريم خان زند ميرسد استعمار 
قبل از اعزام مامورانشان در مورد جنبه های . دولت استعماری انگليس و کمپانی هند شرقی  هرگز بيگدار به آب نميزدند

ها، افراد متنفذ، جاه طلب و ماجراجو و گروه های مخالف حکومتی، سياسی، اجتماعی، جغرافيائی، مراکز قدرت، قبيله 
نتايج حاصله . دولت، احزاب سياسی آنها اطالعات دقيق بدست مياوردند و هنوز بدون مطالعه بيگدار به آب نمی زنند

 و توسط طراحان، تنظيم کنندگان خط مشی سياسی استعمار انگليس، با استفاده از ابزار و وسايلی که توسط ماموران
 .سازمانهای امنيتی ارائه ميشوند دست بکار ميگردند

 
او . معصومعليشاه دکنی شايد اولين جاسوس و مشهورتينشان بوده که در زمان کريم خان در شيراز به کار مشغول شده

اناند را  جالب اينجاست که اگر دنباله هرکدام از صوفيان را که خود را مرشد راه طريقت مينماي. بکار درويشی ميپرداخت
زيرا از آنجا به بعد به کمپانی هند . بگيريم به همين معصومعليشاه دکنی خواهند رسيد و دم خروس در آنجا پيدا خواهد شد

 .شرقی ميرود و به هندوستان ختم ميشود
 

 در . ت وفات نموده اس١۴٢٨معروف ترين اينان شاه نعمت اهللا ولی است که در يزد دنيا آمده و در ماهان کرمان بسال 
 .در سفر شاه نعمت اهللا ولی حاضر بديدن او نميشود) حافظ شيراز(روايت است که خواجه شمس الدين محمد 

 
جانشين معصومعليشاه دکنی شخصی بنام محمد علی بن عبدالحسين معروف به نام طريقتی نور عليشاه که از کرامات وی 

 از همان نمونه است که عده ای تصوير جناب خمينی را در ماه اين هم. خلق نان داغ و کباب داغ از عالم غيب بوده است
 ديده اند، درحاليکه نورعليشاه کباب را از زيرتخت و مسند خويش بيرون مياورده

 
 منابع نا مرئی و امداد های غيبی باو زاز اسنادی که در دست است بر ميايد که نورعليشاه از پولهای فراوانی که ا

 . ای بهم زده بودميرسيده زندگی شاهانه 
 

فراماسون ها از پاره ای جهات با متصوفين و طبقات صوفيه بي شباهت نيستند عده زيادی از فراماسون های قديمی 
.  مريد، مرشد و خانقاه است و در فراماسون شاگرد، استاد و لژ سلسه طبقاتايران ازبين صوفيان بوده اند در صوفيه
نی و نور عليشاه پايه گذاری شد از نوع هندی با شباهت فراموشخانه ای کيشاه دطريقت نعمت اللهی که توسط معصومعل

بعد از صفی عليشاه توسط . بوده است که با چهار فاصله به حاج ميرزا حسن اصفهانی ملقب به صفی عليشاه رسيده است
 .ت نيمه مخفی در آمده استناصر خان ظهير الدوله ملقب به صفا علی با نام انجمن اخوت از حالت کامال مخفی به صور

 
سيد احمد هندی که از هند به ايران اعزام شد در کسوت دوريشی در تشکيالت فراماسونی با سيد مصطفی هندی همکاری 

که ظاهرا اين نشانه های مربوط به نوعی تصوف الهام بخش اشعار عرفانی منصوب به خمينی است که در . داشته است
 .ش سر از روزنامه ها در آوردسالهای آخر عمر و پس از مرگ

 
 ميالدی، بدون هيچگونه مانع و مشکالتی به ايران وارد ميشدند  ١٨٣٠جاسوسان و ايادی انگليس از سال های بعد از 

اين دسايس وقتی بر مال ميشود . روسای قبائل و متنفذين محلی را به ياغيگری و ضديت با دولت ايران تشويق ميکردند
 .١٨٣٧، سال  رکوبی افاغنه به خراسان ميرودکه محمد شاه برای س

 
 و ١٨٢۴سيد دين علی شاه پسری بنام سيد احمد داشته که در بين سالهای . گلپايگان دو تابعه داشت؛ خوانسار و خمين

سيد احمد در آنجا با يوسف خان آشنا ميشود که از اهالی .  از کشمير به عتبات نجف و کربال مسافرت ميکند١٨٣۴
 .رفهان از توابع خمين بوده استروستای ف

 
 اشاره شده یدرست در همين ده سالی که مسافرت ها.  برودبه خميندعوت ميکند تا  سيد احمد جد خمينی  ازيوسف خان

از جمله جدا سازی قسمتی از جنوب . انجام ميشده انگليس نقشه های استعماری در سر داشته تا ايران را تضعيف نمايد
رادر خمينی و کتابی که اين تاريخ ها توسط مرتضی پسنديده ب. م کشور بختياری را ميتوان نام بردغربی ايران زير نا

توسط سر دنيس رايت نوشته شده و به سفيری سرهنگ جان ماکدانلد که از هند شرقی به ايران منصوب شده بود اشاره 
 . ميگرد اعزام نماينده به ايران از لندن باشد دولت انگليس تصميم ١٨٣۴و در سال .  را قيد مينمايد١٨٢۴دارد  و سال 

در مدت ده سال اعزام جاسوس به ايران از هند صورت ميگرفت، تعداد زيادی جاسوس که از عوام بودند نيز در ميان 
با توجه به اشاره . اين مدت عده زيادی به صورت مال، سيد و درويش به ايران اعزام شده اند در .  آنان ديده ميشد

مرتضی پسنديده با اين تاريخ ها و اشاره او به قباله و اسناد نشان از اين دارد که جد اين طايفه به عنوان جاسوس وارد 



وسی انگليس در ايران بوده به ايرا ن اعزام شده سيد احمد هندی در اين فاصله ده سال که اوج جاس.  ايران شده اند
 . اين نکته نسبت به روشن بودن تابعيت انگليسی سيد احمد شبهه ای باقی نميگذارد. است

 
اخل ايل بختياری اعزام شده بوده تا  جاسوسی به دمنظورشواهد موجود نشان ميدهد که سيد هندی پدر بزرگ خمينی به 

 که در دست است مسافرت اوستين هنری اليارد به منطقه شواهدیاز قرار.  فراهم نمايدمقدمات شورش بختياری ها را 
 . بر اساس داده های سيد احمد و برنامه ريزی های انتليجنت سرويس صورت گرفته بوده است١٨۴٠بختياری در سال 

 
گلپايگان مر کز . ده است تماس های مردم بو واين درويشان در هر زمان ضمن علی، علی گفتن هواسشان به صحبت ها

 درويش بوده اين مرکز توسکه خود در کانگليسی افسر اداره درويشان و جاسوس خانه های انگليس بوده که ظاهرا يک 
 اشتغال داشته يک جاسوس يهودی انگليسی ی سالهائی  که جد خمينی به جاسوسهماناز قرار در . را اداره ميکرده است

 .هر نفوذ کرده و زن بختياری اختيار نموده و به ماموريت جمع آوری اطالعات مشغول بودبنام درويشعلی در ميان عشاي
 

 هر دو ولی  بنام های شيرين خانم که دختر شخصی بنام عابد گلپايگانی بوده يکیسيد احمد، جد خمينی دو زن داشته
ه سيد احمد آدم بيکاره ای ميبوده از آنجا ک.  مهريه خود را به سيد احمد صلح کرده اند١٨٣٩ ژانويه ٢٨ درهمزمان

  ! خريداری نموده و در کنار آن زندان بسازد در خمينشکی نيست ولی در آمدی داشته که توانسته قلعه ای را
 

شکی نيست که سيد احمد هندی به تحريک خوانين بختياری مخصوصا خوانين هفت لنگ به حمايت محمد تقی خان پسر 
 .بين ايل بختياری را دامن زده استعليخان کنسوری بختياری شورش 

 
همه فکر ميکردند که بدليل بدنام کردن او اين نام را به او . از جد خمينی به عنوان السيد احمد الهندی نيز ياد کرده اند

ت عنوان ارتجاع سرخ  و سياه در مورد ح مقاله ای جنجال بر انگيز ت١٣۵۶نسبت ميدند بهمين جهت همينکه در سال 
طی مصاحبه ای در ) مرتضی پسنديده(ولی يکسال بعد برادر خمينی . تشر گرديد مردم قم و مشهد را بخشم آوردخمينی من

 .روزنامه اطالعات به هندی بودن پدرش اقرار نمود
 

آئين سيک ها ی هندی بدون شک با طريقت نعمت اللهی ها ارتباط داشته و مخصوصا که صفی عليشاه مدت ها در هند 
و پس از مراجعت انجمن اخوت را براه انداخته که نمايشی از همان کار آموزی های مستعمره های انگليسی اقامت داشته 

 .ميباشد
 

تشابهی است که بين آرم نکته ديگری که هندی بودن خمينی و ارتباط او را با انگليسی ها و فراماسون ها ثابت ميکند 
ونيا و پرگار که در ئی از شمشير، گنشانه ها. وت وجود داردجمهوری اسالمی و آرم سيک های هندی و آرم انجمن اخ

 .نشان های فراماسونی يافت ميشوند در نشان جمهوری اسالمی بوضوح ديده ميشوند
 

وی که . سيد مصطفی هندی پدر خمينی توسط عده ای اوباش که ارتباطی هم با دستگاه حاکمه آن زمان نداشتند کشته شد
سفارت عليه به اين عنوان که وی تبعه انگليسی بوده . ات سفارت انگليس را سخت بر آشفتتابعيت انگليسی داشت مقام

 . ی قاتل و يا قاتلين را خواستار شدند و مقامات دولت را تحت فشار گذاشتندربه دولت ايران اعتراض کردند و دستگي
 

ل را که از خوانين متنفذ خمين ميبوده را به بطوريکه مشاهده شده قتل يکنفر هندی از اتباع انگليس در خمين نه تنها قات
مجازات کشتن بدون محاکمه ميکشاند بلکه يک خان مقتدر ديگر را هم به گناه مخالفتی که با مقتول داشته زجر کش 

 . به اختيار خويش ضبط ميکنند خود به ميليز و بازماندگان مقتول کليه امالک و اموال خان قاتل را نميکنند
 

يشتر از جزئيات زندگی جد و خانواده خمينی سفارش ميشود به کتاب خاندان امام خمينی به همت کاونده برای آگاهی ب
 .گرامی آقای مهدی شمشيری مراجعه نمائيد

 
 .  مراجعه کنيد org.iranalliance.wwwبرای آگاهی بيشتر به تار نمای 
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