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كنند،  شنوند و آنگاه از بهترين آن پيروي مي به بندگانم مژده ده * آناني را كه سخني را مي«

 .»اينانند كه خداوند هدايتشان كرده است، و اينانند كه خردمندانند
 س�م و درود بر پيامبر اس�م و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش.

هاي ديگر دستخوش انحراف و خرافات روشنفكري در ايران مانند بسياري از چيز
شده است. البته وقتي كه خود دين اس�م را دستخوش خرافات و روايات جعلي و 

ديگر تكليف بقيه موارد روشن است. ما در اينجا بر آنيم تا  اند انحرافات گوناگون كرده
مورد  نشان دهيم واژه روشنفكري كه در ميان بسياري از اهل قلم و محققان و دانشجويان

 توان روشنفكر گفت. و در واقع به هر كس نمي ،باشد توجه است دچار انحرافاتي مي
در ابتداي امر لزم است روشنفكران ايراني را به چند گروه تقسيم كنيم تا بهتر متوجه 

 دهيم: مي و درباره هر گروه جداگانه و به طور مختصر توضيح ،موضوع شويد
شايد به طور مطلق نتوان به اين گروه  ان):(خردگراي روشنفكران ضد ديني -1

روشنفكر گفت، ولي چون ما به دنبا  ققيقت هستيم لزم ديديم كه شرط انصاف را 
 بيان نماييم. ،اي از خود روشنفكري نشان داده ايت كنيم و هر گروه را كه اندازهرع

به شدت  ستيز هستند و با اس�م گريز و عرب شنفكران اصولً اس�ماين دسته از رو
اهانت  و به قرآن و پيامبر اس�م ،گيرند را به سخره ميو قوانين و اقكام اس�مي  ،مخالفند

و دائماً به فرهنگ و گذشته ايران  ،كنند از هجوم عربها به ايران صحبت مي و دائم ،كنند مي
 دانند!! و جامعه را ورود اس�م به ايران ميو علت انحرافات فعلي  ،نگرند مي باستان

گروه هستند و از آنان طرفداري اط�ع نيز مشتاق صحبتهاي اين  ن بيبسياري از جوانا
 لزم است مختصري در مورد ايشان صحبت كنيم. ،بنابراين ،كنند مي
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و صحيح اين است كه  ،از نظر اينجانب نام خردگرايان براي اين گروه مناسب نيست
 اي نيز هاي ماهواره نا اي كه بعضاً در كا باختهافراد خرد  ،اينها را خردباختگان صدا كنيم

0Fشوند مشاهده مي

و بقيه ايشان كه كتب  ،رضا فاضلي بيخرد ،، هموون لت چاله ميدان1
1Fهموون دكترررر مسعود انصاري ،مختلفي نيز دارند

يا شجاء الدين شفا نويسنده كتاب  ،2
2Fتولدي ديگر

3Fيا علي دشتي ،3

 و مهدي شمشيري و غيره... ،4
اضلي كه بيشتر كار او جنبه باشد مخصوصاً رضا ف اين دسته علمي نمي اصو  مباقث

يك  ،و البته زبان ايشان نيز طرفداران خودش را دارد ،بازي دارد نه جنبه علمي مسخره
اند.  اند، مشتاق او شده او نيز ديني نداشته ذ  و اوباش كه قبل از ديدن برنامإلمشت از ارا

4Fفراواني استاو اصولً داراي نواقص  برنامإل

(يا  و در قين اجراي آن مطالب اشتباه ،5

                                           
 .(هموون كانا  پارس و كانا  يك) اي هاي ماهواره مثل رضا فاضلي و ديگران در كانا  -1
خواهد نام شخصي ديندار كه مث�ً دكتر  و هر موقع مي ،شود توسط جناب فاضلي بهتر تلفظ مي »ر«قرف  -2

ما هم  ،كند بنابراين را با تشديد بسيار بسيار باليي ادا مي »ر«باشد ببرد براي مسخره كردن آن دكتر قرف  مي
 گوئيم: دكترررر مسعود انصاري. مي

 با نام دين ستيزي نافرجام. ،استاد ارجمند مصطفي قسيني طباطبائي نوشته شده نقد كتاب تولدي ديگر توسط -3
سا  است كه نقد اين كتاب نيز توسط استاد مصطفي قسيني طباطبائي نوشته  23دشتي نويسنده كتاب علي  -4

 شده با نام خيانت در گزارش تاريخ.
ريده تا كسي به جهنم نرود؟ يا چرا در آفريقا خدا چرا خدا همه را با ايمان نياف :گويد مثل دين داشتن كه مي -5

و فايده اي  ،و ايمان اجباري بي معناست ،دانند دين اختياري است نيست تا به داد فقيران برسد؟، ايشان نمي
و پاداش دادن به چنين ايماني چه سودي دارد؟ مشك�ت بشري نيز به خاطر وجود اختيارات خود  ،ندارد
(يا ظلم به خود)، خداوند مالك يوم الدين  اند در مسير ظلم كردن به ديگران به كار بستههاست كه بعضي  انسان

رسد و در آنجا ديگر اختياري ندارد، در  هاي خود در اين دنيا مي است، در روز جزا هر كس به نتيجه كرده
د الن هيچ اتفاقي نيفتد؟ زمان هابيل و قابيل كه جمعيتي نبوده قتل و گناه به وقوع پيوست، آنوقت انتظار داري

و اص�ً پاداش  ،شد كرد و دنيا بهشت مي شد كه ديگر كسي گناه نمي اگر هركس به هنگام گناه كردن سنگ مي
ولي جالب است  ،معنا بود. تئوري اين دسته به هنگام مواجه شدن با اس�م جبري است و جزاي آخرت هم بي

بخشند و اختيار داشتن آنها را متذكر  ه اختيار آنها اصالت ميكنند ب وقتي جوانان را به خردورزي تشويق مي
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تواند به او  ، كسي نميو چون تلفن برنامه نيز بسته است ،شود دروغ) فراواني ديده مي
5Fايرادي بگيرد

 ،خواند كند و مي از بينندگان را انتخاب ميهاي رسيده  و تنها خود او پيام ،1
ولي  ،درود بر شما!! :گويد خواند و مي مي پسند او باشد با خوشحالي آنرااگر پيامي مورد 

 دهد شتي از اراجيف خود به او پاسخ ميبا م ،چنانوه شخصي مقداري خرده گرفته باشد
گوئيد ده برابر آن ما  امام و پيغمبرتان  دشنام و بد و بيراهي كه به من ميهر  :گويد يا مي
ده برابر آن ما   ،گويي يزخرفي كه تو به اهللا و پيامبر مهر م :گويم ، من هم مياست

و بهرام چوبينه و علي  ،و شجاءالدين شفا و مهدي شمشيري ،دكتررر مسعود انصاري
 دشتي.

، و زدايي اند نه تنها براي خرافه �م آمدهاز نظر ما امثا  اين افراد براي براندازي كل اس
؟ اينقدر گر همين آخوند نبودهاس�م را چه كسي به تو ياد داده؟ م :گويند دائم مي

 ربطي به آخوند امروزي دارد؟ واژة سا  پيش چه 1400فهمند كه قرآن و اس�م  نمي
و صحابه چنين عناويني  ،روقانيت با اين تشكي�ت امروزي در صدر اس�م وجود نداشته

البته از نظر اين خردباختگان پيامبر اس�م هم آخوندي بوده كه براي منافع  اند، نداشته
 اي ندارد. بيفايده است و نتيجهي را آورده است!!! پس بحث با اين افراد خودش آيات قران

اس�م  :گويند كنند و مي از قمله مسلمين به ايران صحبت مياين خردباختگان دائم 
 نه براي گسترش اس�م. ،براي غارت و كشتار آمد

                                                                                                             
شوند و ديگر با اختيار كاري ندارند، آيا  روند ناگهان جبري مي ولي سراغ خدا و مردم و ايمان كه مي ،شوند مي

 اين است روش خردورزي شما؟
به من  :گويد اب به بينندگان ميو خط ،آخوند خوب وجود ندارد :گويد هاي خود مي رضا فاضلي دائم در برنامه -1

و همه آخوندها يكي هستند، ولي  ،از نظر من آخوند خوب وجود ندارد ،پيام ندهيد كه آخوند خوب هم داريم
هر كس موافق ايشان سخن  ،گفت: آخوند خوب علي دشتي است!!! بله هايش مي ناگهان در يكي ديگر از برنامه

من تعصب ندارم!! تعصب كور است!! اي  :گويد كه مرتب مي و خنده دار اينجاست ،شود بگويد خوب مي
فهميديم تعصب در نزد ايشان به چه معناست؟ از نظر من فرقي ميان فاضلي و خميني و خرافيون  كاش مي

 نيست، همه در تعصب يكي هستند.
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كه  گرامي بداند پس از رقلت پيامبر اس�م بسياري از قبايل مرتد شدند ةخوانند
6Fشورش آنها به نام شورش اهل رده معروف است

كه به خاطر اقدام به موقع ابوبكر و  1
و خالدبن وليد فرماندهي سپاه مسلمين را بر عهده  ،اصحاب اين خطر بزرگ خنثي شد

تا بتوانند  اند كرده ن زمان به اين شورشيان كمك ميو دولتمردان ايراني در آ ،داشته است
و به همين خاطر  ،ا تصرف كنند و باعث نابودي مسلمين شوندمدينه و مركز اس�م ر
، چون از مرتدين قمايت شود داد به مناطقي در ايران كشيده ميجنگ خالد با اهل ارت

شود و در واقع شروع جنگ از  همين خاطر ايران نيز وارد جنگ ميو به  اند، كرده مي
 نه از طرف مسلمين. ،طرف دولت ايراني بوده

و به هنگامي كه  ،كند و مسلمين اقدام مي عليه اس�م ،خسرو پرويززمان ايران از  
دهد  در يمن دستور مي كند به فرماندار خود باذان را پاره مي صپيامبر پرويز نامإلخسرو 

 كه محمد را به قتل برسان.
و لزم است كه آنرا جزء  ،اي ندارند ر كه اين خردباختگان به آن اشارهمورد مهم ديگ

اصيل ايرانيان ذكر كنند تا جوانان بدانند اين موضوع است كه در زمان پادشاهان فرهنگ 
و اجازه درس خواندن نيز براي  ،مستبد ايراني اخت�فات طبقاتي شديدي قكمفرما بوده

و چون مردم از دست ظلم و ستم اين شاهان  ،قشر سلطنتي بوده نه براي دهقاني بيواره
 ،ديدند كه در اس�م ب�  سياهپوست با بقيه برابر است خسته شده بودند و از طرفي مي

7Fتر وارد ايران شوند و پيروز شوند بنابراين به سپاه ايران كمكي نكردند تا مسلمين راقت

2 .

                                           
 ام. اب پاسخ دادهام به نام شورش اهل رده كه به دروغهاي شيعه پيرامون قركت اصح اي نوشته اينجانب مقاله -1
و چنانوه  ،اند عدالتي قكومت خود خسته شده اوضاع آن دوره هموون اكنون بوده كه مردم ايران از ظلم و بي -2

شوند، البته چنين  چون از شر قكومت خ�ص مي ،كشوري به ايران قمله كند بسياري خوشحا  خواهند شد
بلكه آمريكا و  ،با انصاف خبري نيست چون ديگر از اس�م و مسلمين ،خ�ص شدني فايده ندارد

و بعد از اين قكومت هم  ،باشند نه به فكر من و شما هايي هستند كه تنها به فكر منافع خود مي ابرقدرت
و به قو  معروف ملتي كه خودش براي خودش تصميم نگيرد ملتهاي ديگر با  ،آيد قكومت مسخره ديگري مي

 گيرند. توپ و تانك برايش تصميم مي
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ها دست به كشتار و قتل  البته لزم است در انتها ذكر كنيم چنانوه كسي هم در اين جنگ
 �م ندارد.و اين ربطي به اس ،اشتباه كرده ،و غارت زده

كشند و  را پيش مي اين خردباختگان دائم انحرافات و فساد سياستمداران و آخوندها
خرابكاريهاي ديگران چه ربطي  :كسي نيست به اينها بگويد ،دهند آنرا به اس�م نسبت مي

 آيا اين است روش علمي و خردگرايي؟ ،به اس�م و قرآن و پيامبر دارد
ما بايد پيامبر اس�م را مقصر  ،ته و مقلد مجلسي بودهاگر خميني اس�م درستي نداش

 بدانيم يا گمراه بودن خميني و آخوندها را؟
 ما بايد دين را مقصر بدانيم يا خميني را؟ ،اگر خميني دين را نردبان سياست كرده

ما بايد كسي كه  اند، اگر مداقان اقمق و آخوندها بدعتهاي فراواني را وارد دين كرده
ساختن  ،زنجير زني ،هايي چون عزاداري آورده مقصر بدانيم يا اس�م را؟ بدعت بدعتها را

 گنبد و بارگاه و خرافات مختلف.
اگر امثا  مجلسي و علماي گمراه شيعه خرافات و روايات جعلي را در كتب خود 

 آيا مقصر مجلسي و روافض و غ�ت هستند يا اس�م و قرآن؟ اند، جمع كرده
هاي  ، ايشان در بررسيو به دور از ققيقت است ،علمي نيست پس روش خردباختگان

متون تاريخي بيرون و يك مسئله را از بين  ،كنند خود به صورت گزينشي عمل مي
در صورتيكه براي  ،سنجند ، و بقيه موارد را نيز با آن ميدهند كشند و دائم آنرا نشان مي مي

و اشتباهات سياستمداران  ،ريستبررسي يك موضوع بايد به طور كلي به آن موضوع نگ
 فعلي يا قتي مسلمين صدر اس�م ربطي به قرآن و اس�م ندارد.

آيند و يك  مي كنند كه به عنوان مثا  عمل مياين خردباختگان هموون شيعيان  
و كل شخصيت قضرت عمر  ،كشند بيرون مي قركت از قضرت عمر را از داخل كتابي

گر شخصي به صورت كلي و از ظهور اس�م در مكه تا سنجند در صورتيكه ا را با آن مي
شود كه اين مرد داراي شخصيتي  قضرت عمر را مطالعه كند متوجه ميانتهاي زندگي 
و در انتها  ،و انساني مومن و نيكوكار بوده كه خدمات فراواني انجام داده ،برجسته بوده
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 علماي گمراه شيعه به ما و در واقع انساني نيست كه ،نيز در راه اس�م شهيد شده است
ة عمر و دائم با روايات جعلي هموون داستان درب و پهلوي فاطمه چهر .كنند معرفي مي

كنند. اين روش غلط تحقيق كه در ميان شيعيان مرسوم است مورد  را نزد مردم خراب مي
 برند. هاي خود بكار مي نرا در بررسيتوجه مخالفان اس�م قرار گرفته و آ

، نوشتإل استاد عليرضا قسيني محكزم است يادآور شوم به زودي كتابي بنام در انتها ل
 اي جديد به خردباختگان پاسخ داده است. يابد كه در آن به گونه انتشار مي
اند، و به سمت آن  يك دسته از جوانان كشور ما اين نوع روشنفكري را پسنديده ،آري

8Fكارهاي خ�ف شرع خود بپردازند ها و تر بتوانند به هوس بازي روند تا راقت مي

و يا با  ،1
د به راقتي در دام اين شو ن اس�م واقعي به آنها معرفي نمياس�م دشمن شوند و چو

نه  ،و اص�ً تيره فكري است ،پس اين نوع روشنفكري مورد تاييد نيست .افتند شياطين مي
موارد جالب و  ه بهشود كه در خ�  سخنان اين دست . ولي باز مشاهده ميروشنفكري

ين و البته روش كار اينها هم ،كنيم كه نزد اهل انصاف قابل پذيرش است ققي برخورد مي
صورت مطالب مفيد اين دسته مورد آميزند ولي به هر است كه قق و باطل را به هم مي

قكمت را فراگير قتي اگر در سينه «فرموده: كه  و به قو  قضرت علي ،قبو  ماست
 ».سخن نگاه كن نه به گوينده سخن منافق بود، و به

د توجه دانشجويان و اهل اين دسته از روشنفكران كه مور روشنفكران محتاط: -2
كنند. اين دسته با خرافات مذهبي  ، در روش خود به نوعي ديگر عمل ميباشند تحقيق مي

ولي  ،خيزند مذهب تشيع به مخالفت بر مي در ايران و به ويژه با خرافات موجود در
                                           

و  ،نماز خواندن است إلمسئل ،گريزي جوانان گفت: به نظر من تنها علت اس�م يا به قو  يكي از دوستان كه مي -1
خواهند انجام دهند و دائم از آن  چون واقعاً كار سختي را مي ،از همه مهمتر مسئله وضو گرفتن است

ه بودن مشكل و دشوار نيست و با گريزند، ولي فراموش نكنيد ساعتها به دنبا  يك سي دي از زنان برهن مي
ها در مملكت ما در عرض يك دقيقه يافت  دهند، البته اينگونه سي دي ميل و رغبت فراواني آنرا انجام مي

بايست كار و خانواده خود را كنار  شوند ولي اگر خواستيد يك سي دي از كتب اهل سنت بيابيد مي مي
 نرا به صورت قاچاقي پيدا كنيد.ها دنبا  آن برويد تا شايد آ بگذاريد و مدت
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دهند و در كار خود  اي و عميق انجام نمي ريشه متاسفانه اين ت�ش خود را به صورت
 و براي همين روشنفكر محتاط هستند. ،كنند اقتياط مي

و اكثر مردم نيز طرفدار آن  ،چون در ايران مذهب شيعه اثني عشريه قكمفرماست
و بيشتر به مخالفت با  رنجانند روشنفكران خيلي خاطر مردم را نمياين  ،بنابراين .هستند

به دكتر علي شريعتي و  توان ، ميآورند. از جمله اين روشنفكران ي ميخرافات واضح رو
اند كه  را تاليف كردهاي  ، اين روشنفكران كتابهاي ارزندهآبادي اشاره كرد صالحي نجف
هموون تشيع علوي و  ،جوانان و شناخته شدن خرافات بسيار مفيد هستند براي مطالعإل

شريعتي كه ماهيت دولت منحوس صفوي را به خوبي به نمايش  ، نوشتإلشيع صفويت
 صالحي نجف آبادي. ، عصاي موسي، درمان بيماري غلو، نوشتإلگذاشته يا شهيد جاويد

باشد كه بايد به آن اشاره كنم و اميدوارم موجب رنجش  ولي ايراد و انتقاداتي مي 
 قت هستم.چون ناگزير به گفتن ققي ،دانشجويان نشود

زدايي و  ، و در خرافهواضح است كه امثا  شريعتي قابل قياس با آخوندها نيستند
ولي متاسفانه با  اند، مخالفت با برخي از انحرافات موجود در تشيع ت�شهاي موثري داشته

، عقايدي چون خ�فت ب�فصل اند تمامي عقايد اشتباه به صورت جدي برخورد نكرده
9Fعلي

10Fعقيده به وجود شخصي به نام محمدبن الحسن العسكري ،داشتن علم غيب ،1

نص  ،2
 براي فرقه اثني عشريه و غيره...

                                           
مث�ً دكتر علي شريعتي ابوبكر و عمر را قبو  داشته ولي عقيده شيعه مبني بر دستور الهي پيرامون خ�فت  -1

ب�فصل علي در غدير خم را نيز قبو  داشته!! خوب اين تضاد در عقيده است، معني اين سخن خود به خود 
و  ،اند اند و قق علي را غصب كرده ه دستور الهي را زير پا گذاشتهشود كه ابوبكر و عمر و صحاب اين مي

شريعتي بر اين عقيده بوده كه مسئله امامت قابل سازش با مسئله خ�فت است، ولي با داشتن عقايد شيعه مبني 
 تواند قابل سازش شود.  بر دستور خداوند پيرامون اين قضيه نمي

تفاوت و بدون  له انتظار براي فرج امام زمان مطالبي را آورده كه نبايد بيمث�ً دكتر علي شريعتي پيرامون مسئ -2
تفاوت  و فقط منتظر ماند تا مهدي بيايد و كارها را درست كند. از نظر ما نيز مردم نبايد بي ،مسئوليت نشست

رد يا خير؟ و ولي مهم اين است كه ببينيم اص�ً امام زمان وجود خارجي دا ،باشند و خودشان بايد ت�ش كنند
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گرامي بداند كه ريشه و پايه خرافات ديگر بر روي همين عقايد  لزم است خوانندة
و چنانوه شما اين عقايد را از بين نبريد و تنها به خرافات معمولي  ،ريخته شده است

هاي آنرا كوتاه  ماند كه دائم شاخه زي ميو هموون درخت هر ،داردبپردازيد هيچ سودي ن
هاي آن سودي ندارد و  زدن شاخه مسلماً تا وقتيكه ريشه آن درخت پا برجا بماند ،كنيد

روي آن پايه و ريشه اصلي جان  دكانداران مذهبي و طرفداران خرافات دوباره بر
 پردازند. گيرند و به نشر خرافات مي مي

ا اگر موضوعي اشتباه بود بايد به راقتي و صريحاً آنرا نابود كرد نه اينكه آن از نظر م
موضوع را ماست مالي كرد و به آن پوشش داد و لباس صحيح بودن را به آن پوشانيد. 

و مثل اين است كه بيماري نزد پزشكي  ،شود طريقه و روش بيشتر باعث خرابي مياين 
شان ندهد بلكه با تجويز داروي مسكن آن درد را برود و آن پزشك درد و مرض او را ن

كند و باعث  ميخوب مشخص است كه آن مرض پس از مدتي رشد بيشتري  ،مخفي كند
 پس چشم فتنه را درآوريد.  ،شود مي مرگ آن بيمار

اي  نشيني از هيچ عقيده ن دسته از روشنفكران قاضر به عقباي روشنفكران گمراه: -3
لقب روشنفكر توسط خود   اند، نم چطور به آنها روشنفكر گفتهدا يستند و اص�ً نمين

چون در واقع هيچ  ،آخوندهاي خرافي به ايشان داده شده تا باعث گمراهي جوانان شوند
دهند بلكه از تمامي عقايد مسخره خود به طور  بل توجهي را به جوانان ارائه نميسخن قا

بپردازد به  ان تعصبات قبلي به تحقيقكنند. وقتي شخصي با هم مي امروزي و مدرن دفاع
خورد. از نظر اين گروه شما بايد  تحقيق و مطالعاتش به درد خودش ميرسد و  جايي نمي

، خوب !!اند اي برسيد كه ايشان رسيده كنيد ولي در انتها به همان نتيجهتحقيق و مطالعه 
ا تحقيق نكردن و ب ،اين ك�ه گذاشتن بر سر خود است ،شود اين كه ديگر تحقيق نمي

توان به جناب ازغدي اشاره كرد كه با تمامي  محققين مي فرقي ندارد. از جمله اين شبه

                                                                                                             
شود، پس انتظار براي  اص�ً قسن عسكري فرزندي داشته يا خير؟ وجود امام زمان از كتاب و سنت ثابت نمي

 فرج او به هر نوع كه باشد امري بيهوده است.
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آگاه خوب ، و براي سرگرم شدن جوانان نامطالعاتي كه داشته در واقع هيچ تفاوتي نكرده
مث�ً در  ،كشد را يدك مي است. اين شخص همان عقايد مسخره تشيع صفوي و روافض

كرد و به مناسبت هفته وقدت بود كه  ميسيستان و بلوچستان صحبت  مراسمي كه در
جمعيت سالن نيز از اهل سنت آنجا بودند و در تلويزيون نيز پخش شد شروع به 

كنم تا به ماهيت اين دسته از  به برخي از مزخرفاتش اشاره مي هنرنمايي نمود كه در اينجا
 م آنها نيفتيد:ببريد و در دا روشنفكران و شبه محققان پي شبه

خواست به اهل سنت قاضر در آنجا ثابت كند  ز ابتدا تا انتهاي مراسم مرتب ميا اوإلً:
و  اند، هموون شافعي و ديگران با اهل بيت مشكلي نداشته ،گذشتهاهل سنت در كه امامان

شخصي نيست به اين ابله  اند، و اهل بيت را قبو  داشته اند، اهل بيت را دوست داشته
و خود اهل سنت اين  خوب شد اين مطالب را براي اهل سنت بازگو كردي :بگويد

اند كه تو مرتب  مگر اهل سنت ادعاي دشمني با اهل بيت را كرده ،دانستند چيزها را نمي
اهل سنت كه مشكلي با اهل بيت و  :گويي؟ كسي نيست به او بگويد اين سخنان را مي

 چرا با ابوبكر و عمر و صحابه دشمن هستيد؟ولي شما  ،و ندارند اند قضرت علي نداشته
ين ا 11F1!كنيد؟ در زيارت عاشورا آنها را لعن مي دانيد و و آنها را ظالم و غاصب خ�فت مي
 كند نه در مورد اهل سنت.  سخنان در مورد خود شما صدق مي

خواهد دوستي اهل بيت را براي اهل سنت ثابت كند گويا زيره  جناب ازغدي كه مي
 برده است. به كرمان
ابن تيميه را سخنگوي اهل سنت ما  :گفت   سخنان خود ميدائم در خ� ثانياً:

 .بن عبدالوهاب را قبو  نداريم!! و ابن تيميه و محمد ،دانيم نمي
لبد امثا   ،هركس با خرافات مبارزه كند از نظر امثا  ازغدي قابل قبو  نيست ،آري

ن خدمات شاياني در نشر خرافات انجام داده چو ،ع�مه مجلسي مورد توجه ايشان هستند

                                           
كنند تا باعث تفرقه نشوند!! واقعاً بايد به اين همه توجهي كه شيعيان دارند  البته در د  و نيت خود لعن مي -1

 رين گفت.آف
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است. تمامي دانشمندان منصف اهل سنت و قتي محققان غربي به دانشمند بودن ابن 
كرد كه  دانند ولي چه بايد ان و مردان بزرگ ميتيميه اعتراف دارند و او را جزء دانشمند

 گرا در ايران قكمفرماست. نقاب تعصب و قكومتي فرقه
الوافد نام بيش از هشتاد تن از  رالدين آلباني در كتاب خود رائدع�مه محمد ناص

ولي جناب  اند، علماي معاصر با ابن تيميه را ذكر كرده كه به او لقب شيخ الس�م داده
 خواهد از مذهب خرافي خود دفاع كند. ، چون ميازغدي او را قبو  ندارد

د در پاسخ به مسئله عزاداري در مورد سوالتي كه قاضرين جلسه از او كردن ثالثاً:
ولي در  ،ها در سنت پيامبر نيست همان پاسخهاي مسخره قبلي را داد كه اين عزاداري

 .باشد!! فرهنگ خود ما مي
مخصوصاً  ،همانطور كه بارها گفته ايم هر چيز كه در فرهنگ ما بود صحيح نيست 

اري كه در اقاديث هموون همين عزاد اند، مواردي كه در خود شرع اس�م مطرود شده
اند  را جايز ندانستهو قتي كوبيدن بر ران خود  ،فراواني از شيون و بيتابي نهي شده است

12Fاند را از اعما  جاهليت شمرده گري و نوقه

اي بي اختيار بر مرگ عزيزي  ، و تنها گريه1
13Fجايز است

در خواني كه به طور قتم  زني و زنجيرزني و روضه هاي سينه ، نه برپايي دسته2
 و بدعت است. ،و در قرون بعدي ايجاد شده ،نبوده است  صصدر اس�م و زمان پيامبر

هاي صفويه و جمهوري اس�مي نيز  (در زمان دولت آ  بويه عزاداري شكل گرفت، دولت
  .اند) هآنرا گسترش و رونق داد

 ها و اخت�فاتي اشاره داشت كه در گذشته ميان هاي خود به جنگ در صحبت رابعاً:
و دائم آنها را مطرح  قنبلي و مالكي) ،شافعي ،(قنفي مذاهب اهل سنت بوده است

                                           
 )4/376/5769(الفقيه/. گري از عمل جاهليت است ، نوقه»جيياةةان امل اجلاهلية«فرموده:  صپيامبر -1
آخوندهايي كه به گريه كردن براي شهادت قمزه اشاره دارند متوجه باشند كه آنجا نيز گريه به تنهايي بوده نه  -2

كردند با  ه راه بيندازند كه به طور قتم اگر چنين ميخواني ب زني و نوقه هاي زنجيرزني و سينه اينكه دسته
 شدند. مواجه مي ص مخالفت شديد پيامبر
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چرا اكنون ديگر ميان مذاهب اهل سنت اخت�ف و  :كسي نيست به او بگويد ،نمود مي
جنگي نيست؟ و چرا اهل سنت هنوز با شما شيعيان اخت�ف دارند؟ و در كشورهاي 

ن و قتي در همين سيستا ،سني هستيم مختلفي چون عراق شاهد درگيري بين شيعه و
پس آيا وقت آن نرسيده كه در عقايد خود تجديد نظر  ،باشد بلوچستان نيز درگيري مي

كنيد؟ آيا اين اخت�فات چند صد ساله كه تمام شدني نيست نشان دهنده آن نيست كه 
سنت  عيب و ايراد از شما شيعيان است؟ عقايدي كه شيعيان دارند قابل قل شدن با اهل

و چنانوه از آنها دست نكشند تا ابد اين تفرقه باقي خواهد بود. عقيده بر خ�فت  ،نيست
شود  صب بودن ابوبكر و عمر و صحابه ميب�فصل علي از جانب خدا كه معناي آن غا

 چطور قابل چشم پوشي است؟ عقايد شرك آميز در خواندن غيرخدا و مدعو غيبي
هرجا و قاجت طلبي از قبورشان) چطور قابل گذشت  (قاضر و ناظر دانستن امامان در

كنيد لبد  شما كه ابوبكر و عمر را لعن ميو مگر توقيد با شرك وقدتي دارد؟  ،است
انتظار داريد اهل سنت مدا  افتخار هم به شما بدهند و آيا خود شما قاضر به ايجاد 

ستند. توجه داشته دانيد خوارج با علي دشمن ه قدت با خوارج هستيد؟ با اينكه ميو
14Fباشيد لعن خلفا در د  هر شيعه نادان

هاي خود اينكار را انجام و در محفل ،وجود دارد 1
به محقق ديگري پس ش ،دهند و يا در نيت خود به هنگام خواندن زيارت عاشورا مي
كنند و ابوبكر و عمر را دوست دارند چون  گويد مردم ايران لعن و نفرين نميتواند ب نمي
سخن در واقع خودش را مسخره كرده. شايد شما بتوانيد با اين سخنان جالب خود  با اين

اينجانب كه در بطن شما زندگي  اهل سنت خارج از كشور را گو  بزنيد ولي امثا 
 خورند. كنند گو  اين سخنان را نمي مي

پس لزم نيست جناب ازغدي اخت�فات گذشته اهل سنت را به رخشان بكشد بلكه 
انگيز خودش بكند كه هميشه در طو  تاريخ اس�م  به قا  مذهب تفرقهبرود و فكري 

                                           
اين افراد در بين  ةالبته قشر تحصيل كرده و روشنفكر واقعي از اين قركات متنفر هستند ولي متاسفانه عد -1

 شيعيان بسيار اندك است.
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15Fباعث ضربات مختلف شده است

1. 
ايم!!! و در همين  : ما سني دوازده امامي داشتهگفت در خ�  سخنان خود مي خامساً:
 .ز سني دوازده امامي بوده است!!!خراسان ني
باشد يعني اينكه تمام شما اهل  خواهان اجراي آن ميازغدي  ، وقدتي كه جنابآري

سنت لطف كنيد و به مذهب جعلي و خرافاتي ما بپيونديد تا وقدت واقعي ايجاد شود و 
 زير وليت ما باشيد و شيعه اثني عشريه شويد.

هل سنت با اهل بيت مشكلي ندارند و كسي كه ا :در جواب اين نادان بايد بگوئيم
هر  دشمن هستيد و صنزديك پيامبر ، شما با صحابإلداراي مشكل است شما هستيد

 شوند. اهل سنت هم اماميه مي اي بشويد موقع شما شيعه چهار خليفه
در انتها اشاره داشت كه ما با سلفي بودن مشكلي نداريم و اص�ً همه ما سلفي  سادساً:

و من هم خودم سلفي هستم ولي چنانوه سلفي به معناي تكفير اين و آن باشد ما هستيم 
 قبو  نداريم.

، ولي از نظر اينجانب همه بايد مومن و مسلم باشند و تنها دين اس�م داشته باشند
مذهب تو پر از  ،دار اينجاست كه ازغدي ادعاي پيروي از سلف صالح را دارد خنده

 ،و را با سلف صالح چه كار؟ تو دشمن سلف صالح هستيبدعتها و خرافات است و ت
ها و خرافات قرف او  را  ر بدعتها كه در نش تو صفويه هستند و مجلسي سلف واقعي

 زنند. مي
(شما بخوانيد درباري) و امثا  همين ازغدي دائم پيرامون  آخوندهاي قكومتي

                                           
داد. ما نيز اين  ه داشت و خطاب به اهل سنت هشدار ميازغدي به خوار بودن مسلمين جهان امروز نيز اشار -1

اند ولي دليل آن چيست؟ يكي از آنها ضعف خود  مسئله را قبو  داريم كه مسلمين امروزي بسيار ذليل شده
ولي يكي ديگر از دليل آن كه لزم است امثا  ازغدي متوجه شوند اين  ،مسلمين و نداشتن اتحاد لزم است

اي از مسلمين به دنبا  فدك هستند و به دنبا  ققوق قضرت علي و فاطمه زهرا و تنها  است كه هنوز عده
 مشكلشان همين است.
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ين است كه سياست و شعارشان ا ،سكولريسم صحبت دارند و تمام دردشان همين است
از ولي چنانوه شما بخواهيد فريضه ديني امر به معروف و نهي  ،ما عين ديانت ماست

دين  يعني سياست به كار بريد ديگر در اينجا بطور استثناء ،آن منكر را در مهمترين قوزة
 ،مرتد ،ضد دين ،شويد محارب با خدا ، ديگر در اينجا شما ميشود از سياست جدا مي

پس پيچ هر چيزي در دست خود آخوندها است.  ،الرض و ضد وليت فقيهمفسد في 
دهند و آنجا تنها به سياست  ديگر دين را مد نظر قرار نمي در رابطه با كشورهاي كمونيسم

وقدت ما با اهل  :گويند ب ميبينيد كه برخي از قزب اللهيان متعص چسبند و قتي مي مي
ب ما كه ربطي به آنها ندارد و راه ما كام�ً جدا چون مذه ،سنت نيز سياسي است نه ديني

16Fاز آنهاست!!!

كوبا و روسيه بهتر معاشرت دارند تا با كشورهاي  ،و البته با كشورهاي چين 1
چرا؟ چون كمونيستها كه وهابي نيستند و با قبور ائمه كاري ندارند ولي  ،عرب در منطقه

سازند و  ر را گنبد و بارگاه نميو روي قبوعربها وهابي هستند و طرفدار ابن تيميه 
كنند. لبد رجا  قكومتي ايران با كمونيستها وجوه  خرج مردگان نمي ميليونها تومان را

 تا با اهل سنت. اند مشترك بيشتري يافته
گذاريد؟ و مگر شما  ام خليج فارس را خليج اس�مي نمييا اگر بگوييد چرا ن

چسبند و با دين  ها و منافع ديگر مي سياستآنجا به جمهوري اس�مي نيستيد؟ ديگر در 
نه اينكه بخواهند از  اند، كاري ندارند و در واقع ايشان دين را نردبان سياست كرده

 پيوستگي يا جدايي اين دو صحبت كنند.
اين شبه روشنفكر از غير روقانيون بود و اما در ميان روقانيون نيز از اين دسته  

ومت و قشر قزب اللهي و سپاهي و در يك ك�م خيلي هستند كه بسيار مورد توجه قك
 مورد توجه خرافيون هستند.

                                           
راه شما به سمت قبرپرستي، عزاداري، غلو، خرافات و شرك است و از راه آنها جداست، راه شما به  ،بله -1

 باشند. و معلوم است كه جدا از هم مي ،و راه آنها به بهشت ،جهنم است
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مطهري نيز از  ،آري ،مرتضي مطهري ،كسي كه امثا  خميني كام�ً تاييدش كردند
ران خرافات و دكانداران بينيد كه طرفدا ، دائم ميروشنفكران درجه يك ايشان است

، و به امثا  روشنفكر واقعي يعني مطهري ،گويند: روشنفكر فقط و فقط مطهري مذهبي مي
چرا؟ چون ايشان به همين روشنفكران  ،زنند و آنها را قبو  ندارند شريعتي طعنه مي

تنها روشنفكري كه با هيچ يك از عقايدشان به طور جدي برخورد نكند و  ،اقتياج دارند
ي به درد شما ، چنين روشنفكراناي ديگر بيان كند. بله همان عقايد قبلي را با شيوه

خورند كه البته بود و نبودشان تفاوت چنداني ندارد و به همين خاطر است كه خميني  مي
دهد كتابهايش را از داخل  كند ولي در مورد شريعتي دستور مي ثا  مطهري را تاييد ميام

و چرا سپاه؟ چون فرد سپاهي نبايد آگاه شود و هر دستوري كه به او  ،سپاه جمع كنند
 اص�ً سپاهي را با روشنفكري چه كار. ،وري انجام دهددادند ف

رويم كه از نظر ما بر راه و  مي پس از بررسي روشنفكران گمراه به سراغ آخرين دسته
 روشي صحيح هستند.

توان نام گروه يا دسته يا قزبي را بر ايشان نهاد چون در روش خود تنها به قرآن  نمي
 ا نامي كه برايشان مناسب است مومن و مسلمو در واقع تنه ،و اس�م توجه دارند

(مسلمان) است، چون ايشان نه با روشنفكران قديم و جديد كاري دارند، نه با غرب و نه 
بلكه تنها به اس�م توجه دارند و در واقع  ،نه با قزب راست و نه با قزب چپ ،با شرق

 دردشان درد دين است.
و طبيعي نيز هست چون قكومتي بر  ،هستنداين دسته از مومنين در جامعه ما گمنام  

قكومت و دستگاهي  ،و با بيداري مردم مخالف ،سر كار است كه طرفدار خرافات است
چون مذهب را نردبان  ،كند را در نطفه خفه مي كه هرگونه مخالفت با مذهب خود

قكومتي كه شعارش هفته وقدت است ولي عملش تخريب مساجد اهل  ،سياست كرده
 سنت.
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با وجود اين قكومت و طرفداران اقمقش كار شما خواننده عزيز بسيار مشكل پس 
و البته با آمدن  ،چون بايد به سختي به دنبا  تحقيق و پيدا كردن مردان قق باشيد ،است

و تنها كافي است به دنبا  ققيقت  ،اينترنت و لوازم مخابراتي كمي كار شما راقتتر است
 آن موقع است كه به لطف خداوند موفق خواهيد شد. برويد و تعصب را كنار بگذاريد

گذرد قتي چنانوه  مومن واقعي متعصب نيست و از عقايد اشتباه خود به راقتي مي
 ،و قتي چنانوه آن عقايد متعلق به اجدادش باشد ،با آن عقايد سالها خو گرفته باشد

نافع گوناگون مومن واقعي تنها دنبا  ققيقت است و با مصلحتها و كثرت جامعه و م
زرگان اقدي باك ندارد و همانطور كه بمومن واقعي در بيان ققيقت از  ،كاري ندارد

آري، ». پس اگر تمام دنيا به طرفي روند تو به طرفي برو كه قق آنجاست«اند:  فرموده
كند، قا  آن  كند و هرگونه مخالفتي با قرآن را رد مي مومن واقعي طبق قرآن عمل مي

و  اند خواهد باشد. اين دسته از مومنين در جامعه ما بوده ب هر كس كه ميمخالفت از جان
 هستند، هر چند تعدادشان كم باشد كه البته كميت مهم نيست، بلكه كيفيت مهم است.

اشاره كرد كه با وجود اينكه درجه  /توان به ع�مه سيد ابوالفضل برقعي از جمله مي
ي را ميان افراد و عقايد خرافي گذرانده و در مركز و عمر ،اجتهاد از مراجع شيعه را داشته

بيني وقتيكه با تحقيق كردن متوجه اشتباه بودن راه  م) زندگي كرده ولي باز ميتعصبات(ق
و تنها طبق ققيقت يعني طبق  ،و روش مذهب خود شده به راقتي از عقايد اشتباه گذشته

و نيامده عقايد اشتباه قبلي را  ،و كتاب نوشته و مجاهدت نموده ،قرآن و اس�م عمل كرده
يا به زبان ديگري به خورد جوانان دهد بلكه به راقتي و با شجاعت  ،ماست مالي كند

تمام خط بط�ن به روي آنها كشيده است. براي ع�مه برقعي قفظ سمت و خوش آيند 
آخوندهاي ديگر و جلب رضايت رهبران گمراه و سياستمداران كثيف و يا قفظ منافع 

صي مهم نبوده بلكه تنها بيان ققيقت مهم بوده و در اين راه از دادن جان نيز دريغ شخ
چون چند بار توسط خرافيون مورد ترورهاي نافرجام قرار  ،نداشته و برايش مهم نبوده
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و در اين راه چندين بار نيز به زندان افتاد كه شرح قوادث آن در زندگينامه او با  ،گرفت
 لم خود ع�مه نوشته شده است.نام سوانح ايام به ق

كنند  اي و عميق عمل مي ، چون به طور ريشهجامعه ما به افرادي اينگونه اقتياج دارد
 نه به صورت ظاهري و سطحي.

تا وقتي از عقايد اشتباه دست بر نداريد و يا به آن عقايد لباس صحيح بودن بپوشانيد 
 هيچ سودي ندارد و پيشرفتي نخواهيد كرد.

بلكه بايد  ،توان دو پهلو سخن گفت رسيد نمي خم مياي چون غدير  مسئلهوقتي به 
مشخص كنيد كه دستوري از جانب خداوند براي خ�فت ب�فصل قضرت علي بوده يا 

و  ،ع�مه برقعي به راقتي عقيده شيعه را در اين مورد رد كرده است ،نبوده؟ همين و بس
ولي قضرت علي نيز از  ،نبايد لعن شوند و اند ابوبكر و عمر خوب بوده :نيامده بگويد

آيند و در  جانب خداوند در غدير خم خليفه شده است!!! اين سخنان با هم جور در نمي
انتها همان خرافات قبلي پيروز خواهند شد و معناي آن خود به خود غاصب بودن ابوبكر 

به و زيارت و در انتها هم لعن صحا ،شود و سرپيوي صحابه از دستور الهي ميو عمر 
بايست صاف و پوست  ، پس ميعاشورا و تفرقه بين مسلمين و پرستش قبور امامان و ....

 كنده سخن گفت نه در پرده.
رسيد بايد مشخص كنيد كه اص�ً چنين شخصي وجود  وقتي به مسئله امام زمان مي

ه با قرآن دارد يا خير؟ اص�ً امام قسن عسكري فرزندي داشته يا خير؟ و ببينيد اين عقيد
17Fو سنت قابل اثبات هست يا خير؟

اينكه بياييد و تبصره انتظار بوينيد كه در زمان  ،نه 1
هايي متوجه ماست؟ شما او  پدري آنرا  اي داريم؟ يا چه مسئوليت غيبت ما چه وظيفه

 موارد ديگر به جاي خود.  ،ثابت كنيد
اقاديث سه جلد  ،ديع�مه برقعي در كتاب خود به نام بررسي علمي در اقاديث مه 

                                           
 عقيده به امام زمان طبق نظرات غ�ت قابل اثبات است. -1
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 ،مجلسي را كه پيرامون مهدي و ظهور اوست مورد نقد قرار داده استحاراألنوار ب

در قسمت مربوط به  ،همينطور در كتاب بت شكن كه در نقد اقاديث كافي نوشته است
و روي هم رفته  ،اقاديث مهدي بي پايه و اساس بودن اين اقاديث را نشان داده است

 ي به نام محمد بن الحسن العسكري وجود ندارد.روشن نموده كه شخص
هيچ مذهبي و  از نظر ما ع�مه برقعي متعلق به ،پس اين افراد از نظر ما ايده آ  هستند

، و با و همانطور كه خودش تاكيد داشته تنها متعلق به قرآن و اس�م بوده ،اي نيست فرقه
18Fبازي مخالف بوده و تنها دين داشته سازي و فرقه مذهب

 .، آن هم دين اس�م1
توان به اشخاصي ديگر نيز اشاره كرد، هموون  در جامعه ما مي از اين دسته مومنين

 ،استاد يوسف شعار ،استاد قيدرعلي قلمداران ،استاد سيد مصطفي قسيني طباطبائي
 ع�مه سنگلجي و ... 

و ع�يق  اند كتب اين دسته براي مطالعه سودمند هستند چون طبق قرآن و اس�م نوشته
 . اند شخصي و تعصبات مذهبي را در آن دخالت نداده

ها و تعصبات مذهبي را  به اميد اينكه شما نيز مومن و مسلمي واقعي باشيد و مصلحت
 كنار بگذاريد.

 پايان

 هجري شمسي 1387تابستان 

 

                                           
 هاي دين با مذهب را در كتاب تضاد مفاتيح الجنان با آيات قرآن بيان نموده است. ع�مه برقعي تفاوت -1


