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 بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم 
ِدنا ُمَحّمد ُو آِلِه الّطاِهرین ما  .َاللُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحّمد و آِل ُمَحّمد .َالَحمُدِلله َربِّ العاَلمین َو َصّلی الله َعلی َسیِّ السیَّ

عُن الّداِئم َعلی َاعداِئِهم َاجَمعین  ِه اللِه ِفی ااَلَرضین َو اللَّ  َعلی َموالنا َبقیَّ
ِة ْبِن اْلَحَسِن َصَلواُتَك َعَلْیِه َو َعلی آباِئِه في هِذِه الّساَعِة َو في ُكِلّ ساَع  َك اْلُحَجّ َو   ٍة َوِلّیًا َو حاِفظًا َو قاِئداً َالّلُهَمّ ُكْن ِلَوِلِیّ

َعُه فیها َطویالً  ْرَضَك َطْوعًا َو ُتَمِتّ
َ
 . ناِصرًا َو َدلیاًل َو َعْینًا َحّتی ُتْسِكَنُه أ

اخیر به راه افتاده و می توانیم آن را   در دو دههاحمد الحسن البصری  ام  موضوع بحث ما نقد و بررسی جریانی است که توسط شخصی به ن

 الزم است مختصراً تاریخچه   ،شویمکه وارد ادعاها و نقد و بررسی این جریان    قبل از این  . امامت بدانیمهای مدعی مهدویت و    یکی از جریان

 . احمد الحسن و زندگینامه ای از او و پیروان مهمش و فعالیت هایی که داشتند را خدمت بزرگواران تقدیم کنیم

لذا به او احمد الحسن  .قبیله اش به نام آل حسن معروف هستند .پسر حسین و جد چهارمش سلما است ،پسر صالح ،احمد پسر اسماعیل

می»د، لذا به  قبایل ابوسُوَیلِم هستن  چنین این قبیله از  هم  . گویند  می
َ
ل که   خانواده دارد  12قبیله ابوسویلم    . هم شهرت پیدا کردند  « السَّ

بصره در جنوب محل زندگی این قبیله در منطقه ای به نام هُوَیر از توابع شهر زبیرِ استان    .ستاحمد الحسن ا  یکی از خانواده ها، خانواده

 .است عراق 

کید  أ ! به این خاطر روی جد پنجم و ششم ت هنبوشو جد ششمی به نام    داوود این خاندان در این قبیله یک جدّ پنجمی هم دارد به نام  

 . کامال مرتبط استداریم که به یکی از ادعاهای بزرگ این شخص 

! همچنین آقای شیروان الواعل وزیر امنیت دولت عراق و  سادات نیستنداز    افرادکه خودِ این قبیله اعتراف دارند که این    نکته دیگر این

 . ندارند بسیاری دیگر از افرادی که آشنایی دارند، تصریح کردند که این خاندان از سادات نیستند و نسبی با پیامبر اکرم

و شهرسازی   عمراناز رشته مهندسی    1992در همان منطقه هویر به دنیا آمد و در سال    1968خودِ شخص آقای احمد الحسن در سال  

سال یک   7به مدت  یعنی    1999تا    1992سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل شد و از سال    24وی در    . دانشگاه نجف فارغ التحصیل شد

 !کرده معلوم نیست کجا بوده و چه می  .اردخال در زندگی این شخصیت وجود د

  ما نمی  . های دیگری هم وجود دارد  ها و حدیث  سال در کشور مراکش بوده اما در اینجا حرف   7در این    او گفته که    اویکی از بزرگان قبیله  

این است   ، دانند   ت و همه می سال در دست اس  7چیزی که بعد از این    . شویم  ، خواهیم وارد قسمت هایی که اطالعات دقیق تاریخی نداریم 

آیت اهلل محمدصادق  درس  حوزه .شود کند و در واقع عضو می  وارد نجف شده و در حوزه علمیه نجف ثبت نام می 1999در سال  ویکه 

 .حیدر المشتتشود که مهمترین آن دو نفر، شخصی است به نام  در آنجا با دو نفر دیگر آشنا می  .صـدر

دادند تا این که   فعالیت های سیاسی انجام می  ،در مدتی که در حوزه بودند  آنها  .تحصیالت حوزوی بیشتری داردحیدر المشتت سابقه  

احمد الحسن بعد از آزادی از زندان دوباره به حوزه بر  .شوند و بعد از مدت کوتاهی آزاد می  افتند توسط دولت صدام به زندان مییک بار  

خصوصا اول از بحث   . کند  به همراه رفیقش حیدر المشتت ادعاهایی را مطرح می  2002دود سال  بعد از تحصیالت حوزوی ح  . گردد  می

ها    ثاشکال کردن به مقام و مرجعیت شیعه و بعد ادعای فساد مالی در حوزه های علمیه، ادعای ناکارآمدی دروس و خالصه از این بح

   .کند ایجاد میهای چالشی در میان حوزه  برای بحث کند و مقدماتی را مطرح می

  که او هم با همان آقای حیدرالمشتت همقرآوی   الحسن بودند، شخصی است به نام  همراه آقای احمد در این مسیربعضی از دوستانی که 

 حوزه م بوده و با هدف خاصی وارد  د که عضو استخبارات دولت صدابعدا اعتراف کر  آقای قرآوی  . درس بودند و در حوزه با هم مشغول بودند

  ، چند ماه قبل از قتل استادشادعا می کند  کرامات و غیبیات  ست که آقای احمدالحسن بعدا در کتابی به نام  ا  جا  جالب این  . علمیه شده

 این را در   انشبا دوست  وی  ، ای که این شهادت اتفاق افتاد  و در روز جمعه  خبر بوده   قتل با  از واقعهجناب آقای آسید محمد صادق صدر  

   .کند  بیان می و این را به عنوان کرامت خودش، تهمیان گذاش

 وی می گوید: 
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خیر است   ،گفتم که اگر خدا بخواهد  اتفاق نیفتاد و من هم می   ،آن خبری که داد؟  شد  هپرسیدند که پس چ  طالب همین طور از من می»

اطالع   مان داریم تا ببینیم شاید از جای دیگری به او  ذهن  ولی ما در گوشه «.قتل اتفاق افتاد  که نزدیک شب شد و واقعه  تا این  .هللءاشا  ان

دانستی که قرار است این سید کشته   هست که شما اگر می  سؤالکه این    خصوصا این   .دیگری دارد  سررشته  این جریانشده و    داده می

  و باید به او خبر می   سه سال شاگردی او را کردی  ماش  .چرا به استادت نگفتی؟ خب این استادی بود که به گردن شما حق داشت  ،شود

   .خواهند شما را بکشند دادی که می 

 گوید:   طور می این خود مورد ماجرای تحصیل علوم حوزوی آقای احمدالحسن در سایت رسمی خودش در

دراسات این   حوزه شدم و از مجموعهکه وارد    ولی بعد از آن  .جا سکونت کردم  در آن  نیمن به نجف رفتم و با هدف تحصیل علوم دی»

صرفا لغت عرب و اصول فقه و کالم و    .الاقل در نظر من  .شود  دیدم که در حوزه یک سری خلل بسیار بزرگ دیده می  ،حوزه مطلع شدم

د و آل نبوی یا احادیث محم  کنند و هیچگاه قرآن کریم یا سنت شریف  منطق و فلسفه و عقاید و فقه و احکام شرعیه را مطالعه می

یل تصمیم  پس به این دل  .اند  منی تخلق به آن واجب است را کنار گذاشتهؤشود و آنها درس اخالق الهی که بر هر م  تدریس نمی  محمد

 فقط   .کاری تنها خواندم  بدون هیچ کمک ، عزلت گرفته و علوم حوزوی را بدون هیچ کمکی ام گوشه گرفتم از حوزه دوری کنم و در خانه

این بود که من   ،نجف اشرف راه یابم   علمیه  چه که باعث شد تا من به حوزهولی آن  .نجف در ارتباط بودم  از روحانیون حوزهصرفا با بعضی  

 افتاد خبر داد و هر آن  ،چه برایم اتفاق خواهد   نجف بروم و وی از آن  علمیه  که به من دستور داد تا به حوزه  را دیدم   یا امام زمانؤدر ر

   «.بود همان شد چه که وی گفته 

  .ه شد وارد حوز، اند به او که وارد حوزه بشوند  دستور داده   نکته در این است که ایشان با هدف اصالح حوزه و با این ادعا که امام زمان

قای همکاری آ  کم کم با   ،سال از ورودش به حوزه گذشته بود  4یعنی وقتی که    200۳در سال    ،علمیه  در حوزه  خود  در زمان تحصیالت

سمتی بین این دو نفر شده اما    راه خیلی مشخص نبود که چه تقسیم مسئولیتی و   در ابتدا  . حیدر المشتت ادعای مشترکی را آغاز کردند

برای   فرزند و فرستاده امام زمان  خودش را  آقای احمد الحسن  .دن اختصاص دادنکم کم روشن شد و هرکدام مقامی را برای خودشا

 ها در حوزه علمیهاین اولین ادعایی بود که این  .معرفی نمود  به عنوان یمانی آل محمد  معرفی کرد و آقای حیدر المشتت را  اصالح حوزه

 . نجف شروع کردند

ه یاری و نه یاوری از طالب ن  .گفت: روزها و ماهها گذشت و تقریبا سه سال گذشت  خود  ن در یک خطبه ای به مریدانچند سال بعد ایشا 

میه داشتم ولی عده ای با سخنم در مورد فساد مالی در حوزه علمیه موافق بودند و از اینجا حرکت اصالحی بر ضد این فساد مالی  عل  حوزه

این عبارات   .ایشان ارتباط دارمفرستاده شده ام و با    را در حوزه شروع کردم و بعد از چند ماه اعالم کردم که من از طرف امام مهدی

و در   1424سال    ، در142۳در ماه جوالی اتفاق افتاد و این در ماه جمادی االول سال    2002این ادعا در سال    .ریدخوب بخاطر بسپا  را

  .غاز کردمرجم ساختند و من دوباره دعوت را آمنان آمدند و با من تجدید بیعت کردند و از خانه ام خاؤعده ای از این م ماه جمادی االول  

بود که دعوت جنبهاین ارسمی    جا  آقای حیدر  با  بودندتری به خودش گرفت و  امام ایشا  .لمشتت تقسیم کار کرده  نماینده  فرزند و  ن 

، یعنی چند ماه بعد از آن که دعوت را رسمی  1424در دو روز آخر از ماه رمضان از سال    .بود و آقای حیدر المشتت یمانی بود  زمان

 می گوید:   ؛ دبو کرده

هایش بر حَسَب اوامر امام مورد   فرمود که خطابم را متوجه اهل زمین کنم و هر فرقه را با توجه به ویژگیبه من امر    امام مهدی  ...»

به من امر فرمود که انقالب برضد ظالمان را علنی کنم و به بررسی راهکارها بپردازم  م و در روز سوم شوال امام مهدیخطاب قرار ده

   «. رهای الزم را به سرعت انجام دهمو کا

 . بسیار خوبی را فراهم کرد ف شد با سقوط صدّام و این زمینهاتفاقا مصاد 200۳اینجا بود که سال 

عَلُموا َاّیهاالّناس َاّنهو الَیماِنی ااّل كاَن لی َكَیمینیرسمی را صادر کرد که    ن جا آقای احمدالحسن یک اعالمیهای )بدانید ای مردم   فَ

مری .یعنی همین آقای حیدرالمشتت . ست(دست راست من ا مگر همین شخصی که به منزله ،نیستکه هیچ یمانی   )او به امر  داعی اِلَ

کند    )او هدایت می   .بن الحسن  هادی لصراط الله اّلذی َاسیُر علیه به ارشاِد َابی االمام المهدی محمد   . کند(  من دعوت می 

   . شود شفاف و روشن می بینید که ادعاها  پس می .( م امام زمانکنم با ارشاد پدر به راهی که من در آن راه سیر می 
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  بر همین اساس وقتی که این پشتوانه محکم برای حیدرالمشتت از طرف احمدالحسن صادر شد، حیدرالمشتت مسئولیت تبلیغی گستره

وارد   المزرعاوی  عیسی بعد به همراه شخص دیگری به نام    . افرادی را دعوت کرد  . اول به جنوب عراق، به زادگاهش رفت  . ای را پیدا کرد

بیعت گرفتند و این جا حیدرالمشتت   .افرادی را با خودشان همراه کردند   . ایران شد و در استان خوزستان، در شادگان خوزستان اعالم کردند

شیخ علی کورانی  و  آیت اهلل روحانی  با    .وارد قم شد  .نجا افرادی را جذب کندعلما تبلیغ کند تا بلکه از آ  برای  الزم دانست که وارد قم شود و

  حتی در جریانی  . ش نبردنداینجا راهی از پی  .خصوصا نظر داشتند که عالمه کورانی را با خودشان همراه کنند   . )عالمه کورانی( دیدار کرد

و صدا و تظاهراتی که من یمانی هستم   سر  .رفتند  مسجد جمکراناز وسط شهر به طرف    .راهپیمایی راه انداخت  در شهر قم   حیدرالمشتت

باور بود که  این جریانات در ایران جایی نداشت و او خیلی زود  . با من همراه شوید و بیعت کنید  . ام مقدمه سازی کنم  و برای ظهور آمده 

بعد از این   . و هفت ماه زندانی شددستگیر  بالفاصله توسط پلیس    . را شروع کند و اعالم رسمی نماید  خود  ارایران این طور ک  بخواهد در

 .زندانی شدن، آزاد شد و به عراق برگشت

آقای حیدرالمشتت با    اختالفاتی بین  کردند،  کردند و افرادی را جذب می  یعنی دو سال بعد از این که رسما اعالم می  2005در سال  

سمت   احمدالحسن در بیانیه آشکار تناقض خیلی شفاف و روشنی با حرف قبلی خودش زد و حیدرالمشتت را از  . یش آمداحمدالحسن پ 

مس فی رابعه الَنهارگفت:    . یمانی بودن خلع کرد ُل  تر از خورشید در وسط روز است(    )امر من روشن  و امری َابَیُن ِمَن الشَّ و ِاّنی َاوَّ
  این جا سمت یمانی بودن را هم برای خودش اعالم کرد و هم .(ن اولین مهدی و یمانی موعود هستمم) ودالَمهدیین و الیمانیُّ الموع

شت که با حضرت رابطه دا  سفیر امامو    فرستاده امامو    پسر امام جا خودش را    پس تا این   . و گفت من اولین مهدی هستم  چنین مهدویت را

   .               2005تا سال  یمانیو مهدی خوانده بود و هم  

یکی از پیروان آقای احمدالحسن که در ادامه با او ماند و خیلی هم سخت طرفدار او است، کتاب   ، وقتی اختالفات بین این دو نفر شدید شد

  ،م بریزدشیخ حیدر مشتت که خداوند کار او را به  :می نویسد  خود  در کتاب  وی  .ناظم العقیلیهای مفصّلی برای دفاع از او نوشت به نام  

ه قائم به کفر است نه قائم  این نشری  .نوشت  امام مهدی وصی و فرستاده ،بر ضد سید احمد حسن مقاله ای ، قائم  نشریه 11در شماره 

از طرف دیگر حیدر المشتت شروع کرد    .اکتر از این است که چنین نشریه گمراهی به او نسبت داده شودپ  چرا که امام مهدی  ،به حق

هم تدوین کرده بودند، همان روایات و ادلّه ای  که با   همان بحث هایی را  .یلی جالب استبر احمد الحسن وارد کرد و اتفاقا خاشکاالتی را  

حرفهایی داریم که مشابه همان حرف های حیدر   ،ستهم در ادامه بحث مان که نقد و بررسی ادله او ا  که ما  رد کرد  ، هم چیده بودند  که با 

       و قابل دفاع می باشد! هایی که او زده به جا است  واقعا بعضی از حرف  .المشتت است

           !داستانی دارداختالف این دو نفر 

احمد الحسن گفت که تو باید  که    اختالف شدید رخ داد و با یکدیگر به بحث و جدل پرداختند، طوری  آنها  بین  در حرم حضرت ابالفضل

خیلی مهمی وجود دارد و آن این است که   ید که در بین عراقی ها یک مسئلهمی دان  .قسم یاد کن  به حضرت ابالفضل  . قسم یاد کنی

در   ،ولی حیدر المشتت قسم دروغ یاد کرد   .م بنی هاش  مقدس جناب قمر  وغ یاد کنند، آن هم نسبت به ساحتحاضر نیستند قسم در

هنوز از حرم   . البته که همین طور هم شد  .بسیار به ضررت خواهد شد و بیچاره می شوی  ،او گفت که اگر تو این قسم را یاد کنی   که  یحال

این احمدالحسن هم دروغگو   و  جا داد می زد که من یمانی نیستم  او همان  .پلیس او را دستگیر کرد و به زندان برد  که   بیرون نرفته بود

   .می داند  هم من یمانی نیستم و ادعایی ندارم و هم این دروغ می گوید که خودش را پسر امام زمان .است

  . زندگی ندید عراق را جای مناسبی برای    ،که آزاد شد  زمانی  . او را به زندان بردند و مدتی بعد آزاد کردند  .خالصه این اتفاقات باال گرفت

ها  اعالم کرد که وارد ایران شوید و آن  از رفقای سابقشان جدا شده بودند،از دست احمدالحسن  هم  که حاال آنها  یروان خودش  سپس به پ 

د و پیش گویی  که خالف سخنش درآم  ...در عراق اتفاقاتی می افتد و  ،که وارد ایران شوم  که من به محض اینوارد ایران شدند و او گفت  

 وضع بسیار فجیعی برای.  روهای امنیتی ایران او را دستگیر و زندانی نمودندکه وارد ایران شد، نی  و به محض این  های او دروغ از آب درآمد 

بعد از مدتی    .ها تغذیه می کردند و اوضاع آشفته ای برای این گروه پیش آمد  پیش آمد، به حدی که زن و بچه هایشان از زباله دان  آنان

که او در   زمانی  .سیس کردأ را ت  القائممجله ای به نام    .تی نبودگونه فعالی  جا که اصال امکان هیچ  او وارد عراق شد و آن  .آزاد کردنداو را  

در سالنی شروع به سخنرانی  تنومه  و احمد الحسن نیز در    .سیس نمودأ این مجله مشغول درگیری با احمدالحسن بود، برای خود دفتری را ت

ابتدا به دفترش حمله   . تروریستی به حیدر المشتت شد  بعد از مدتی چند حمله  . قرار کردمود و کالسهای درسی برکرد و نیز بیانیه پخش ن
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آ در  نبودندشد که  داشت  زبونهباالخره در سفری که در منطقه    .نجا موفق  بغداد  پرونده  ،به  و  بستنداو    با ضرب گلوله کشته شد   .را 

  احمدالحسن که یکه تاز شده بود، تشکیالت وسیعی را  . باقی ماند  هدویّت و نیابت امام عصر احمدالحسن، یکّه تاز میدان یمانیّت و م

   .تلفی را تشکیل دادمخ  ها(  لجنه) و انجمن های راه اندازی نمود ،درکربال، نجف، ناصریه و بصره

 علمی:   انجمن
هایی که   و همچنین کتاب  تالیف و بررسی و تحقیق می کردندکتب و آثار احمدالحسن را    . گروه مخصوص کار علمی بودندیعنی یک کار

 .   انصاراالحمدالحسن بودند، انصار یاران او معروف به .توسط یارانش نوشته می شد 

 دینی:   انجمن
قاضی    . کرد  اداره می   حوزه های علمیه احمدالحسن را  .کرد   تدوین می   لغین حوزوی رابانک اطالعات مب  . کرد  تعیین می  که ائمه جماعات را

 . کردند  مشخص می خ گویان و مناظره کنندگان رسمی راپاس  .نها بودتبلیغ و نشر به عهده آ .کرد  تعیین میبرای حل مشکالت 

خریده بودند و هرهای مختلف  چند دفتر در ش  .پرداخت می شودهنگفتی    خیلی گسترده شد و مشخص است که هزینه  بینید که کار  می

   .کار را پیش می بردند 

 :  یانجمن امنیت
موکب هایی که در مسیر نجف به کربال و در مسیرهای منتهی به کربال   . مین جان احمد الحسن و مراسم ها و موکب ها بودندأمامور تکه 

   .کردند   می ی مختلف برگزاراو جاه 

   ع رسانی:اطال انجمن

گسترده در فضای مجازی کردند که بسیار هم    مدیریت می   را پخش می کرد و فضای مجازی را  سخنرانی ها و    که بیانیه ها و انتشارهات

   .کار می کنند 

 انجمن مالی:  
   . کردند  هزینه می و آنها رادریافت  که وجوهات شرعی و نذورات را

 انجمن نظامی:  
 کردند   خالصه طراحی می  .را به عهده داشتند  فرماندهی عملیات و    خریدند  تسلیحات می  .ولیت آموزش و جذب نیروی نظامی داشتندئمس

   .توجه به شرایطی که در عراق بود هدف نظامی دارند باآنها مشخص بود که  . تشکیل داده بودندسرای القائم یک سپاهی به نام  و

 جریان اختالف بین یاران احمدالحسن:
، گروهی  پرچم  : انصار پرچم  ددسته شدن  یک  . دستگی شد  در میان پیروان او دو  رفت اما ناگهان  خالصه اوضاع به نفع احمدالحسن پیش می 

 . حتی در ایران ؛ند که در کشور های دیگر هم مستقر بودند از طرفدارانش بود

 . مکتبی بود در نجف که دفتر رسمی احمدالحسن بود مکتب، انصار مکتب: ددسته شدن یک

جا ن د به نام احمد الحسن آو افرادی دارن کند خیانت هایی می ،که آن دفتر نجف  دفهمیدناز سر مسائلی که  .کم کم از هم جدا شدند  آنان

اختالفات   . اختالف ها شروع شد  ،دتا شک کردن   .مشکوک استمقداری  د که  قضیه  فهمیدن  د وکنن  منتشر می   جواب می دهند و مطالبی را

برای مثال در آپارات   .انید پیدا کنید تو  کلیپ هایی هست که شما میدر اینترنت    .دین دو کامال از هم فاصله گرفتناین طور عمیق شد که ا

 در این کار   . شما خیانت کردید  گویند  می  د وکنن  لعن می   ها رانجویند و آتبری می  از انصار مکتب  ست که انصار پرچم رسما  کیلیپی ا

 . کنم عرض می   د که خدمت شماافتا اتفاق بزرگ دیگری ، قبل از این اتفاق  این دو دستگی ایجاد شد اما . دست بردید
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   ۲۰۰۸قیام رسمی مسلحانه احمدالحسن در سال 
مسلح کرد و در مرکز بصره و ناصریه روز  نفر از یارانشان را  500حدود   ، خود بودوقتی که قوای احمدالحسن در اوج قدرت    2008در سال  

 که اعالم کنید که نجا به پیروانش اعالم کرد  احمدالحسن آ  .اعالم قیام کردند  و   جمع عزاداران و میان دسته ها و هیئت ها بردند   عاشورا در

که   دگفتن  اینها فقط می  ت اماکجاس  مهدی  دگفتن  عده می  یک  .جا شلوغ شد  نآ  .دظهور کرده و همه باید حرکت کنن  مهدی

حدود یک هفته درگیری در بصره و    .با پلیس بصره درگیر شدند و این درگیری ها بسیار شدید شد   .تیراندازی شروع شد  .ظهور کرده

سرکوب که این قیام باالخره    و بعد از این  خواهم کردعرض    جزئیات این داستان را  .شدند  ناصریه طول کشید و تعداد زیادی از افراد کشته

ارائه سایت العربیه دات نت  در    نده پلیس بصره گزارشی راجانشین فرما  عبدالجلیلآقای    د،گرفتن  فراد زیادی کشته شدند و افرادی راشد و ا

در کجا به دنیا آمده و خالصه همین گزارشی را که عرض   و  این کیست و اسمش چیست  ؛ اول معرفی کرد  . را دیدیم  او   گفت ما خانواده  .داد

  . دخاندان او اصال سید نیستنمشخص شد که   ،که جمع آوری کردیمو همچنین بیان می کند که با اطالعاتی  .داد  اودرباره خانواده  ،کردم

 . کرد  تیزم استفاده میاو برای جذب پیروانش از سحر و شعبده بازی و هیپنو .ندارند اکرمهیچ انتسابی به پیامبر 

نفر از دستگیر شدگان گروهک هم وجود    15  ، در میان دستگیر شدگان  رادیو سوان اعالم کرد  .بیان شد  بعد خبری دیگر از این اتفاق 

  موقع اختالف بین پرچم و مکتب ایجاد   البته آن  . هدی یا همان انصار مکتبپدر معنوی گروهک انصارالم)   حسن الحمامیاز جمله    .داشتند

حمامی اعالم کرد    .نشده بود( که هدف این گروه مراجع نجف بوده است و تالش داشتند مراجع نجف را به قتل برسانند و از سر راه بردارند

 . هستم  من مسئول امور معنوی  .مالی، عملی، رسانه، عملیات  . ریمما مسئولیت های متفاوتی دا  .هزار نفر هستند  10که مبارزین گروه حدود  

در عراق  هستند که قبال  جند السماء  در واقع ادامه گروهک دیگری به نام  گروهک انصارالمهدی  که  ستانداری نجف اعالم کرد  گوی اسخن

های در نهایت بررسی هایی درباره این گروه شد و کار  . دندش  قیام کرده بودند و از طرف برخی از کشورهای همسایه حمایت مالی می

دستگیر شدند و تعداد زیادی اسلحه، مهمات، مواد منفجره هم جمع   ،نفر ارشد بین آنها بود  15نفر تروریست که    45  .امنیتی انجام شد

 .آوری شد

ام دهند ولی  بود که می خواستند حرکت بزرگی انجانقالب نوپایی    .به این شکل آمد  آنانگزارشی از انقالب    ،بیانیه رسمی دولت عراق   در

نفر از آنها از ارتش و    9نفر رسید که    97تعداد کشته شدگان در بصره به    .جمع شد  آندر یک هفته پرونده    خیلی زود از بین رفتند و

  .است ویل جنازه اقدام نکردهتح  ا براینهه شدند و هنوز خانواده هیچیک از آنفر کشت 70از گروهک احمد حسن نیز حدود  .پلیس هستند

کشته شدگان از گروهک احمد   .نفر زخمی شدند  80نفر از اعضای این گروهک دستگیر شدند اما در ناصریه بیش از  219  ،عالوه بر این 

ر گفت ما از کشو  تلویزیون عراق فیلمی را رسما از احمد حسن الحمامی پخش کرد که می  . نفر هم دستگیر شدند  100نفر و  60حسن  ال

یک اعتراض نرم و برادرانه   ی به همین خاطر حکومت عراق این اسناد را برای دخالت ها  .گیریم   امارات و بعضی کشورهای دیگر پول می 

 . به کشورهای امارات و عربستان فرستاد

بالفاصله بعد از این قیام احمد الحسن که    به خاطر این  .م انصار پرچم و انصار مکتببعد از آن انصار به دو دسته تقسیم شدند که عرض کرد

از ادعاهای این گروه این   یکی   .او به غیبت رفته  . گفتند که احمد الحسن غایب شده  انصار پرچم می   .اصال پیدا نبود کجاست   .غیبش زد

  به دیدار امام مهدی  نفر از اتباع انصار پرچم را انتخاب کرده و   12در روز مرگ ملک عبداهلل پادشاه عربستان، احمد الحسن    بود که

به خیانت و ارتداد بعضی   خودهمینطور بر این باورند که احمد الحسن در کتب اولیه    .برده و حضرت از خیانت مکتب نجف اعتراض کرده

ا زیاد  اختالفات در بین آنه  .بود و به جمع آوری اموال و دروغ از پیش خبر داده  هشدار داده   ، از انصار که همین شیوخ مکتب نجف باشند

انصار پرچم هستند و از آن طرف از فعاالن  عبداهلل هاشم  و  علی القریفی  بزرگان این جریان    .بپردازیم  آن   به  هیمنمی خوا  بود که دیگر

   .هم پیروان مکتب هستندحسن حمامی  و عبد الرحیم ابو معاز االسالم ، سید واثق حسینی،  قیلی ن ع مناز   ، نطور که گفتمهما

  ولی از جاهای دیگر هم حضورا دیده می .فقط مبلغینی هستند از طریق فضای مجازی .احمد الحسن نیستاز آن سال تا به حال اثری از 

، ولی دیگر از خود  دستگی در بینشان وجود دارد  دو   کنند و همچنان  تبلیغ میو  زنند    در مشایع اربعین می  ؛ موکب هایی دارند  .شوند

هیچ فیلمی شما از او پیدا  . شود دیده نمیهیچ عکسی از او  . فرستد جز این که گاه گاهی پیام های صوتی می احمدالحسن خبری نیست 

پس این فرد   . ندارد  »احمد حسن« ربطی به خودِ   .ستا  »حسن الحمامی«  تصویرت به او؛ ولی  تصویری هست که معروف اس  . نخواهید کرد

 . می باشدساله  49جوانی است که امسال با این شناسنامه، 
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 هدف این جریان: 

 .است و اعتقاد مردم به مهدویت  مرجعیت شیعه، عزاداری سیدالشهداهدف این جریان،  

نوشته المتشابهات  در کتاب  مثال    .هایی به همین موضوع اختصاص دادند  حتی کتاب  .های زیادی نوشتند  حرف  »مرجعیت شیعه«در مورد  

 :کهاست 

هدف آنها فقط تسلط بر قلب مردم و مقام های ناچیز دنیوی همانند ریاست  .ریا و نمازشان ریا است حسین گریه مراجع شیعه بر امام »

و وصی و فرستاده اش را   شکست خوردند. آنها امام مهدی دینی است. علمای بی عملی هستند که در انتظار حضرت امام مهدی

ز جهاد در پیشگاه او و از مبارزه با کفار که دولت های اسالمی را به غارت بردند،  بلکه مردم را ا  .تکذیب کردند و به این بسنده نمی کنند 

 . «منع می کنند

که مستقیماً اشاره دارد به شخص حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی  دجال سیستان  کتابی دارد به نام  ،  برای تخریب مقام علمای شیعهحتی  

 . کند  های بزرگی می  بسیار به ایشان توهین و

 نوشته:  ،استهای علمیه  نصیحتی برای طالب حوزههم چنین در کتابی که به نام 

جنگیدن ادله و براهین   هآنان که زمینه ها را برای دجال و سفیانی آماده می کنند و سعی و مجاهدت برای جنگ با معصوم دارند، به وسیل»

مهیا می سازند و بر هیچکس پنهان نماند که   دّ او محمد مصطفیاو به اینگونه که ذهن ها و دل ها و ارواح را برای پذیرش دالیل ج 

مردم به شدت از مرجعیت، تبعیت می کنند و چه بسا مراجع و اطرافیان گمراه و گمراه کننده شان عادت کرده اند که هر ادعایی که دروغ 

 . «و نیرنگ و بیهودگی شان را بر مال سازد، قبول نکنند

، با مرجعیت افتاده  ما از قدیم هم داشتیم جریاناتی که علیه اعتقاد شیعی به راه می البته    .توهین به مراجع نوشته استرا در  ن مباحث  ای

گذاشته   وجود یک مرجع صحیح و واقعی نمی  .چون همیشه مرجعیت شیعه سدّی در مقابل انحرافات بوده است  .است  بسیار درگیر بوده

 . دانحراف ایجاد کنن  در تشیع  کسانی

 : ادعاهای »احمد الحسن«
کنیم به گفتن  کنیم و بعد تک به تک شروع می  فهرست وار بررسی می  ابدا ادعاها را  . شویم  می  »احمد الحسن«های  ما مختصراً وارد ادعا 

 . ها  آنو پاسخ ادلة 

 .است ادعای اول: جانشینی و متولی امور، بعد از امام مهدی

آمده که کتابی است   الجواب المنیر ابرء االثیردر کتابی به نام    عبارت  این  .االثنی عشر بعد وفاتهإّنه اّول اوصیاء االمام المهدی  

و مکتب    ی که در فضای مجازی پرسیده شده سؤاالت  .جمع آوری و چاپ نمودند  را  همه  .پاسخ به سؤاالتی که مردم از این فرقه دارند  در

دهد و بعد معلوم   نشیند و جواب مردم را می  شخصاً پشت این سیستم می  اواوایل که مدعی بودند که خودِ    .جواب داده است  اورسمی  

او اولین وصی از »  : گوید  می  . افرادی آنجا هستند و یکی از اختالفات مکتب نجف با انصار پرچم، سر همین مسأله بود  . شد که دروغ است

پیامبر روایتی که  .کند که نام او در روایت وصیت آمده است  ادعا می . «دوازده نفر هستند ست که آن اوصیای امام زمانااوصیای امام 

، تا امام نفردوازده    .گوید نام من در آن روایت آمده است و من نفر سیزدهم هستم  می   . شمارند  اوصیای بعد از خودشان را می  اکرم

وی ادعا    . نفر مهدی های بعد از امام زمان  12  نفر دیگر هستند که با هم می شویم   11بعد از من    . هستند  وصی پیامبر  زمان

 « . یعنی با چهار واسطه و فرزند پنجم امام هستم ،من فرزندی از نسل چهارم» .است از فرزندان امام مهدی کند که می

 . السید احمد الحسن هو ابن االمام مهدی، ای من نسل امام المهدی 

  .ادعای دوم: من سفیر امام هستم

   .هو رسول االمام المهدی محمد بن الحسن

 . من به او هستمؤادعای سوم: من در زمان ظهور اولین م 
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  .ادعای چهارم: من معصوم هستم

بلکه به این معنی که وی نه به این معنی که خطا نکرده باشد،  البته    . می پردازیم  اوست که جداگانه به آن  این هم یکی از ادعاهای مهم

 . که خودش شخصا خطا نکرده باشد  نه این . ردم را در مسیر هدایت حرکت می دهدم مردم را از هدایت خارج نمی کند و

  .هم هستمدادعای پنجم: من امام سیز

که فقط وصی   یعنی من نه این   .هم هستمدادعا کرد من امام سیز  ، هایی که عرض کردیم  این  ز همهبعد ا  ،در یکی از مهمترین ادعاهای وی

با اسم و نسب و    مرا ین ادعا کرد که پیامبر اکرمچن  ! هم االمام الثالث عشربلکه من امامم،   .و مهدی هستم و جانشین امام زمان

 . تصریح کردند   به من صفت و محلش نام بردند و ائمه

 . هستم  ادعای ششم: من همان قائم آل محمد

طور که  همان ،هستم و رسما اعالم کرد که زمین را از عدل و داد پر می کنم  من همان قائم آل محمد :که گفت باالتر ایناز همه اینها 

   . برای خودش تصدی کرد ،هر چه مقام بود .باقی نگذاشت این چیزی برای امام زمان  نید دیگریظلم و جور پر شده است! بباز 

 .هستم  من زمینه ساز و یمانی مذکور در روایات ، قیام کنندادعای هفتم: قبل از این که حضرت  

که من  طور اضافه شد تا این بعد همین ،ل فقط وصی و نماینده ای بود از نسل اماماو .نکته این است که دائما در ادعاهایش پیشرفت کرد

غریب هم زیاد    د و ادعاهای عجیب وپیشرفت کر  ن را پر از عدل و داد می کنم و بازو زمی  هستم و من همان قیام کننده ام  1۳خود امام  

   .وردهآ

 برای مثال گفته که:

 !هستم  : من همان عصای موسیادعای هشتم

 

 !از شکم ماهی نجات یافت و یونس   از آتش  من کسی هستم که به واسطه او ابراهیم: ادعای نهم

 

 !به واسطه من با خدا سخن گفت  : موسیادعای دهم

 

 .هستم االرض  ة داب: من  ادعای یازدهم

  در آخرالزمان از زمین بیرون می پیامبر اکرم روایت وجنبنده ای که طبق آیه قرآن  .با این کار دارم . بخاطر بسپرید حتما این عبارت را

ایشان می   هم این را فرمونده اند که در رجعت  منینؤالم خود امیرهستند و    نینؤاین جنبنده امیرالم  : روایت داریم که فرمودند  .آید

   . آیند و با مردم سخن می گویند

القدس بر هیچکس نازل نمی شد:  ادعای دوازدهم القدس بر من نازل می شد و روح  او    جز پدرم پیامبر  ،روح  و بعد از 

  . تا بعد از آن به من و مهدی های بعد از من  و بعد یک به یک ائمه   امیرالمؤمنین

 

  .هستم   اعالم کرد که من تحت تعلیم مستقیم امام زمان:  ادعای سیزدهم

 

  !من روشنترین ستاره، نشانه داوود و ستاره شش پر و ستاره صبح هستم:  ادعای چهاردهم

همان ستاره ای که   .می نوشت  پر  امضاهای خود را به صورت ستاره ششان خودش عنوان کرد و تمام  به عنوان نماد جریستاره داوود را    او

که من در تورات دیدم که خدا یکی   ستاره داوود را انتخاب کردی؟ می گفتچرا  د که آخر  می پرسیدن  بعد از آن  .روی پرچم اسرائیل است

همان پیامبر بنی    . ن ایلیا هستمآید و من هما  این پرچم می به نام ایلیا به آسمان برده و او در آخرالزمان با    ان بنی اسرائیل رااز پیامبر
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کنم و خالصه این شئون   داد می  عدل و  از  زمین را پر  نیل و فرات حکومت وبر  ابتدا  و  آمدم  زمین    ستاره به  اسرائیلم که برگشتم و با این

نه انتخاب من! ستاره شش ضلعی همان   ؛ب خداوند استاین انتخا  :گفت  .دپرسیدن مورد ستاره داوود    در  و باز از او  . شد  برای خودش قائل  را

 .ما هم وارثان پیامبران هستیم  ،ز پیامبران خدا بوداو ا .ستاره داوود است

 د! کن هایی را با صهیونیست برقرار می ارتباط و کند  ال میی است که ایجاد سؤمسئله دیگراین 

جریان  میان تشیع    در  ، این بود کهیکی ازکارهایی که کرد  .الحسن را مطرح کردیم ادعاهای احمد    ها و   تا اینجا پرونده تاریخچه فعالیت

خارج شده و    از والیت امیرالمؤمنین  ، به من ایمان نیاورد  1425رجب    1۳هرکس تا    : در خطبه ای اعالم کرد  .راه انداخت  تکفیری

 . تمامی اعمالش باطل است وکافر می باشد

  . درون اسالم وخصوصا درون شیعه می باشد   های انحرافی  دهد اتحاد رویه ای بین جریان  نشان می این جریان مقداری خطرناک است و  

کند    چون اوال در درون مذهب آشوب و جنگ و درگیری به پا می . آید تکفیر از خطرناکترین باورهایی است که در یک مذهب بوجود می 

فتند! همان اتفاقی که به جان تمام ا  و به جان هم مید کنن گر را تکفیر میدهد که اینها خودشان یکدی  بد جلوه می بسیارهم و از بیرون 

 ندریان تکفیری به راه انداختج  آنان  ها افتاده و درگیر جریان تکفیری وهابیت شده اند، همان اتفاق قرار بود داخل شیعه بیافتد و   مسلمان

این   .کردن استگسترش پیدا    در حالاما این تفکر    .کست خوردولی ش  ندو دیدید که این جریان را به سمت حرکت نظامی هم سوق داد

دیگر از بزرگان دست اول این   .خودش نیست  هرچند دیگر اثری از  .مبلغین فعالند، خصوصا در شبکه های مجازی  .افراد همچنان هستند

 . کنند جاهای مختلف فعالیت می  در جریان انحرافی کسی نیست، اما پیروان زیادند و 

صرفا از دیگران    خود  اعتقادات  دررا صحیح فرا گرفته باشد، مستدل و محکم  خود  ها کسی که یک دوره اعتقاد شیعی    این داستانبعد از  

با همین مقدار تاریخ مستندی   .ماند  یعنی جای شکی برایش باقی نمی   .یقین دارد  .داند که این جریان باطل است  ، می تقلید نکرده باشد

  .است ی خودشان بود و مستنداتش موجودها   که عرض شد که همه از کتاب

  او قبیله    .خود این شخصیت معلوم است  .همین دو دهه اخیر است  برایجریان    کل این   .گذشته باشد   از آنها چیزهایی نیست که    این

س که اعتقاد شیعه را کهر  .روشن می باشد  ،اتفاقاتی هم که افتاده   .ستمعلوم الحال ا! یک شخص  معلوم هستند  وا  اطرافیان  .معلوم است

  .تواند باشد  حتی داخل در اسالم هم نمی   . تشیع باشد  تواند داخل در  این فرد ابدا نمی   .که این جریان شیعی نیست متوجه می شود  ، بداند

انان مسلمست که  ا  ی خالف تمام چیزهاییعنی    .ها استخالف ضروریات تمام مسلمانان  ،کند  ن مطرح میبعضی ازچیزهایی که ایشاچون  

 .قبول دارند

چون هستند    .شویم نیم و مانع ترویج این تفکر  کها مقابله  آن  خواهیم به ادعاها و دالیل او بپردازیم که بتوانیم با مبلغین   می   ما به این دلیل

   .شوند  جذب می ،خوانند ها می راحتی با دو آیه و روایاتی که آنه کسانی که هنوز بسیار ساده می انگارند و ب

ایشان این است   حرف  اولین ادعا و   .بدهیم ایشان را  جواب    ،آورند   ها میهمان آیات و روایاتی که آنبا  ها،    همان استداللبا  خواهیم    میما  

  .است ام زمانست پسر اما ایشان مدعی ؟ بشنوند راهای م حرف دچرا حاضر نیستن؟ شوند من وارد بحث نمی  که چرا علمای شیعه با
 

اللهم و ندعوک، باسمَک العظیم االعظم االعّز االجّل االكرم، الهی بحّق محمٍد و علٍی و فاطمَه و الحسِن و   نسئلک
 الحسین و ِتسعِه المعصومین من ذریه الحسین، استجب دعواتنا یا الله

 و سلم و آله اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و صل الله علی محمد


