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ن يُۡؤِمُنواْ لَُ�ۡم َوقَۡد َ�َن فَرِ�قٞ ﴿
َ
َ�َتۡطَمُعوَن أ

َ
ُُّم ُ�َّرِفُونَُهۥ ِمۢن  ۞أ  ِ ّّ ََم َ َٰ ّمِۡنُمۡم سَۡمَمُعوَن َ�

 .]٧٥: [البقرة ﴾٧َ�ۡعِد َما َ�َقلُوهُ َوُهۡم َ�ۡعلَُموَن 
آيا طمع داريد كه [اينان] به شما ايمان بياورند با آنكه گروهى از آنان سخنان خدا را «

 .»دانستند كردند و خودشان هم مى مىشنيدند سپس آن را بعد از فهميدنش تحريف  مى

ّ�َما ﴿
َ
َ � َٓ ِيَن ۞ َّ رِ ِمَن َ ۡۡ ِِ َۡلُ� وَن  ُُ َرِ ََ ُ ِيَن س َّ ۡفَ�َهِِمۡم َّّرُووُ  َ  َ�ُۡننَ  َ

َ
اَمّنا بِأ ََ  ْ قَاُّواا

َُعوَن لَِقۡو�ٍ  َّ ِِ َو ِِ ََ َُعوَن ِّۡل َّ ْس َو ِيَن َهاُووا َّ ُُُمۡمس َوِمَن َ ُۡوَكۖ  َوَّۡم ُۡۡؤِمن قُلُو
ۡ
ََاَخرِ�َن َّۡم يََ

وهُ � ُِ ا فَُخ َِ وِۡيُتۡم َ�َ
ُ
ْۚ َوَمن ُ�َّرِفُوَن َۡلَ�َِم ِمۢن َ�ۡعِد َمَواِضعِهِۦۖ َ�ُقوُّوَن إِۡن أ ُروا َِ ن ّلۡم ُۡۡؤَۡۡوهُ فَٱۡح

ِ َشۡ�  ّّ ُۥ ِمَن َ ََ ََۡملَِ   ُ فِۡتَََتُهۥ فَلَن  ّّ َُُمۡمۚ َُّمۡم  ًٔ يُرِوِ َ ن ُ�َطّمَِر قُلُو
َ
ُ أ ّّ ِيَن َّۡم يُرِوِ َ َّ �كَِ  َ َٰ ْو

ُ
اۚ أ

ۡ�َيا ِخۡنٞيۖ  ُّ ِظيٞم  ِِ َ َُ  ٌِ ا َِ َُ ِِ َ�ِخَرةِ   .]٤١املائدة: [ ﴾٤َوَُّمۡم 
[چه] از آنانكه با  ورزند تو را غمگين نسازند كسانى كه در كفر شتاب مى ،اى پيامبر«

يشان ايمان نياورده بود و [چه] از ها دل ايمان آورديم و حال آنكه :زبان خود گفتند
و  [تو بيابند] اى] براى تكذيب [تا بهانه سپارند يهوديان [آنان] كه [به سخنان تو] گوش مى

كنند كلمات را  اند خبرچينى [=جاسوسى] مى [خود] نزد تو نيامده براى گروهى ديگر كه
اگر اين [حكم] به شما داده شد آن را  :گويند [و] مى كنند از جاهاى خود دگرگون مى

بپذيريد و اگر آن به شما داده نشد پس دورى كنيد و هر كه را خدا بخواهد به فتنه 
اينانند كه خدا  ،آيد خدا براى او از دست تو چيزى بر نمىدرافكند هرگز در برابر 

در دنيا براى آنان رسوايى و در آخرت عذابى بزرگ  ،يشان را پاك گرداندها دل نخواسته
 .»خواهد بود

 
**** 

 خوش بود گر محك تجربه آيد به ميـان 
 

 تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد 
 

**** 
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 كنند نبر ميواعظان كين جلوه در محراب و م
 

 كننـد  روند آن كار ديگر مي چون به خلوت مي 
 

 مشكلي دارم ز دانشمند مجلس باز پـرس 
 

 كننـد؟  توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مي 
 

**** 
 جز قلب تيره هيچ نشد حاصـل و هنـوز  

 

 كننـد  غافل در اين خيال كـه اكسـير مـي    
 

 خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب مي
 

 كننـد  نگري همـه تزويـر مـي   چون نيك ب 
 

**** 
 صــوفي نهــاد دام و ســر حقــه بــاز كــرد

 

ــرد     ــاز ك ــه ب ــك حق ــا فل ــر ب ــاد مك  بني
 

 بــازي چــرخ بشــكندش بيضــه در كــ�ه
 

 زيرا كه عرض شـعبده بـا اهـل راز كـرد     
 

**** 
 ترسم كه روز حشر عنـان بـر عنـان رود   

 

ــرابخوار    ــر ش ــه پي ــيخ و خرق ــبيح ش  تس
 

 (حافظ)
 



 
 
 

 مقدمه

 .ود بر پيامبر اس�م و خاندان پاكش و اصحاب گرانقدرشس�م و در
يكـي   به بررسي البي كه پيش رو داريددر مط ،موجودي كه از نو بايد شناخت ،آخوند

 يعني: روبه صفتي. ،پردازيم م آخوندها و مراجع گمراه شيعه ميمههاي  ديگر از ويژگي
ـ  دورويـي و حقـه   ،نفـاق  به بررسي روبه صفتي يا همان :يعني  ازي در مـذهب تشـيع  ب

كنـيم كـه بـا     مسائلي را ذكـر مـي   و طي آن ،پردازيم مي غ�ت و روافض) ،(تشيع صفوي
چنين به اين اشتباهات معترفند و  شيعه آخوندهاي و با اينكه خودها  آن ه بودنوجود اشتبا
 دهند.  را انجام ميها  آن راحتيب بينيم كه ولي باز مي ،قبول ندارند عقايدي را

توانند براي اين اشتباهات  به هيچ وجه نمي گمراه و آخوندهاي علما اينكه اينبخاطر  
 بـه هنگـام بحـث پيرامـون     خـاطر  همين را صحيح جلوه دهند و بهها  آن راشند ودليلي بت

اگر  كه دانند مي چون ،ما اين عقايد را قبول نداريم :گويند ميفوري و از همان ابتدا  ها، آن
اشـتباهند و   يعقايـد هـا   اين و برند ند راه به جايي نميپافشاري كنبخواهند بر اين عقايد 

بـازي   كه با دو رويـي و حقـه   دكني مشاهده مي باز ولي ،دانند مي را نيز اين خود روحانيون
 كنند. را رد ميها  آن كتب و محافل علمي كنند و فقط در مي فراواني اين عقايد را اجرا

و عقايد  ،ستجدا اي مسئله ديني كتب مندرج در بگرامي بايد بداند كه مطال ةخوانند
و رفتار در حال انجام است در واقع اين اعمال  ،است موجود در بطن جامعه چيزي ديگر

خيلـي چيزهـا    هـا  كتـاب  وگرنـه در  ،تواند م�ك عقايد مردم آن باشد در يك جامعه مي و
بيايم و كتابي بنويسـم و   مهم است. چنانچه منها  آن اما عمل كردن يا نكردن بهاند  شتهنو

ولي از آن طرف و در توده مردم دروغ را امـري عـادي    ،دروغ نگوئيد :در آن دائماً بگويم
هاي كتب من چـه ارزشـي    در اين هنگام نوشته ،جلوه دهم و خودم هم دائم دروغ بگويم

ـ  مي از اين عقايد را بياندر اينجا بعضي  دارد؟ ذهبي ه منـافق بـودن دكانـداران مـ    كنيم تا ب
 د.ببري پي





 
 
 

 شهادت ثالثه در اذان

بينيد كه در قسمت مربوط به اذان  مي اگر شما رسائل مراجع تقليد را خوانده باشيد

 و ،جزء اذان نيست »ن علياً حجة اهللاهللا وأشهد أ يلن علياً وأشهد أ«جملإل  اند: نوشته

 . همينطور بقيإلاذاننه به نيت  ،شود مي گفته و تيمن از باب تبرك معتقدند كه اين جمله
مورد آن پافشاري  توانند در نمي و البته ،دانند نمي اين جمله را جزء اذان مراجع شيعه

اي  جمله ديگر چنيناصحاب ب�ل يا  ،ص است كه در زمان پيامبر چون مشخص ،كنند
 صاز پيامبر چون بعد ،وارد اذان شده و بدعت است و اين جمله بعدها اند، گفته نمي را

 ،و هر چيز بعداً ايجاد شده ،بوده سنت است ص شده و هر چه در زمان پيامبر ايجاد
 و بنابراين بدعت در دين ،دين اس�م استشرع و  و اين مورد پيرامون ،بدعت است

 شود. مي
اين جمله جزء اذان  :گويند مي وكنند  نمي آخوندها در مورد آن بحثي بخاطر همين نيز

 گوئيم!! نمي و به نيت اذان ،گوئيم مي يمنو ت از باب تبرك و فقط ،نيست
 و در نيت ما دخالت دارند؟  !اند؟ متبرك شده ها بدعت دانيم از چه زمان نمي ما

نوشته شيخ صدوق كـه از علمـاي    »ةحيرضه الفقيـ من ال«كه در كتاب اين تر مهم از همه

و  .اسـت  لعـن كـرده  آن را  اين جمله را بدعت دانسـته و گوينـدگان   ،معروف شيعه است

جزء چهار كتاب اصلي شيعيان پس از قرآن  »من ال حيرضه الفقية«توجه داشته باشيد كتاب 

0Fاست

 له منع شده و اما روبه صفتي آخوندها:پس در اين كتاب نيز از گفتن اين جم .1
كـه در راديـو و تلويزيـون    هـايي   شما خواننده گرامي تا بـه حـال در كـداميك از اذان   

خـواهم   مـي  ! و مـن ايد كه اين جمله گفته نشـود؟  شنيده شود مي جمهوري اس�مي پخش
شود به چه نيتي است؟ آيا چيزي غير از  مي بدانم اين اذاني كه از راديو و تلويزيون پخش

                                                 
 .كتب اربعه شيعه عبارتند از: كافي، من ليحضره الفقيه، تهذيب و استبصار -1
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و به نيت اذان  ،نماز است؟! پس در واقع همان اذان استبه سوي  اع�م و خبر براي رفتن
 و نماز خواندن است نه چيزي ديگر.

ن گفـت كـه   توا مي شود و به جرات مي بدون استثناء اين جمله گفتهها  اذان در تمامي 
كه اين جمله بـدعت   داند نمي و ،دموضوع اط�عي ندار از اين هيچيك از اشخاص موذن

اعتنايي به صحبت شما  ،و يا چنانچه متوجه هم بشوند دنگذارند كه بدان نمي و البته ،تاس
روند تا  مي نزد آخوند مسجد براي تحقيق و يا ،دهند مي و كار خود را ادامه ،نخواهند كرد

 .ترفندي سرشان را ك�ه بگذارد با
دانـيم چيـزي    نمي مله را جزء اذانما اين ج مبني بر اينكهعلماي شيعه  پس اين عقيدة

 بـه اجـرا  آن را  از تـه دل  و چـون در عمـل   ،بازي نيست نفاق و حقه ،دورويي ،جز دروغ
 .گذارند مي

 ييسرا نوحه و عزاداري

شيخ  - الفقيه يحضره (من ل .»هليةِ الا لِ مَ �َ  نْ مِ  حةُ اليا« :ص اهللا قال رسول -1
دوران جاهليت  نوحه خواني از كارهاي«فرمود: پيامبر خدا )4جزء  -صدوق 

 .»است

َّ  الدودَ  َب َض  نْ ا مَ َّ ليس مِ « :ص قال رسول اهللا -2  -(مسكن الفواد  .»يوَب جُ ـْ ال وق
ها  (به هنگام مصيبت) برگونه از ما نيستند كسانيكه«فرمود:  خدا امبرپي شهيد ثاني)

 .»پاره كنند ها گريبان بزنند و

ْ  دَ َْ عِ  هِ ذِ خِ فَ  َعَ  هِ دِ يَ السلم �ِ  ُب َضْ « :ص قال رسول اهللا -3   باٌط حْ إ ةِ بَ يْ ِص مُ ال
َ
 .»هرِ جْ أل

ويش دست خ چون با مسلمان به هنگام مصيبت« پيامبر خدا فرمود: (فروع كافي)
 .»شود بران خود بكوبد مزدش نابود مي
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اّقَة َجيْبََوا َواّااِ�يََة اِالَْولِْل َواُّبُورِ  اهللاُ  لََعنَ « :قال رسول اهللا -4 ّّ َة وَْجَوَوا َوال َّ َاِ 
ْ
 .»ال

را اش  لعنت كند زني راكه چهره خدا« پيامبر خدا فرمود: (مسكن الفواد)
 .»بگويد ان و واوي�فغ درمصيبت بخراشد وگريبانش بدرد و

 كه ابوسلمه (شوهر  هنگامي« كند: مي در كتاب مسكن الفواد از ام سلمه روايت -5
گرفتار  در اين سرزمين من به اين مصيبت :اولش) از دنيا رفت من با خود گفتم

من وارد  بر بود هم گر اتفاقا زني كه نوحه شدم گريه وعزاداري براي او برپا كنم.
فرمود: آيا  صپيامبر اكرم .درآن مصيبت كمك كندخواست مرا  مي شد و

دوباره شيطان را كه خدايتعالي از اين خانه بيرون رانده است  خواهيد مي
  .»!برگردانيد؟

 كتاب مسكن الفواد از يوسف بن عبداهللا بن س�م نقل كرده كه پيامبر 56درصفحه  -6

 را امرشد ايشان  مي وارداش  و مصيبتي بر خانواده وقت شدت هر صاكرم

ۡهلََ  ﴿ كرد: مي واين آيه را قرائت ،نماز خواندن كرد به مي
َ
ُمۡر أ

ۡ
لََوةِ َوأ َّ بِٱّ

لَۡيَماۖ َ  �َۡ�  َُ ُۡن نَۡرزُقَُ ۗ َوَۡلَ�َقَِبُة لَُ  رِۡزقٗ  َٔ َوَۡصَطِ�ۡ  َّ  امر« .]١٣٢طه: [ ﴾١ِّلّتۡقَوَى اۖ 
 .»در باره آن بپذير صبر را ات را به نماز و كن خانواده

 به خواهرش آورده كه امام حسين 97صفحه  2جلد  شيخ مفيد در كتاب ارشاد -7

 تو به سوگند من را سوگند دادم و من تو ،اي خواهر جان فرمود: ل زينب

 ودر چهره مخراش وفادار باش كه چون كشته شدم گريبان برمن چاك مكن و

1F»مگو خدايم مرگ دهد)، من باد (عذاب بر مرگ من واوي� واثبورا

1. 
 فرمود: آورده كه از امام موسي بن جعفر 225ص  3كافي ج  شيخ كليني در فروع -8

رانش بكوبد موجب تباه كردن اجر  مردي كه به هنگام مصيبت دست خود بر«
 ».شود مي خويش

                                                 
 .اين  روايت، در تاريخ يعقوبي شيعه نيز وجود دارد -1
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كه  آورده از حضرت صادق 520ص  1الفقيه ج ه شيخ صدوق در من ل يحضر -9
اجرش تباه  نش بكوبدرا به هنگام مصيبت دست خود بر هركس« فرمود:
 .»ميشود

جـزء   ،زنـي  زنجير زني و قمـه  ،كوفتن بر بدن ،فغان فرياد و ،ييسرا نوحه ،اريآيا عزاد
 يا بعدها ايجاد شده و بدعت و حرام است؟ !!است؟ صسنت پيامبر

 ،باشند و همگـي بـدعت هسـتند    نمي ص واضح است كه اين امور جزء سنت پيامبر 
تـا بـراي    افتادنـد  نمي هاي مدينه به راه صحابه در كوچه ومردم  ،صچون در زمان پيامبر

و اصـ�ً در احاديـث    دادنـد  نمـي  سينه زني كنند يا داد و فغان و گريه سـر  ،شهادت كسي
يي را از عمـل جاهليـت   سرا نوحه و امامان از اين اعمال نهي شده و ص رسيده از پيامبر

 اي و تنها گريهاند  جايز ندانسته را كوفتن بر ران خويش ،به هنگام مصيبت حتي اند، شمرده
. امري طبيعي اسـت  البته باشد و مي چون غير ارادي ،اختيار بر مرگ عزيزي جايز است بي

سرا و دائم احساسات مردم را به  جاد روضه و آوردن مداح و نوحهولي چادر زدن براي اي
 در تضاد نيزيم و با عقل سل ،همگي بدعت است ،جوش آوردن و بر سر و روي خود زدن

2Fندارند هم و اين امور هيچ سودي ،است كامل

بـه گريـه و زاري    امام حسين البته و .1
 شما نيازي ندارد. 

 :بازي محققان شيعه اما نفاق و حقه و

جـزء سـنت    اريآيـا عـزاد   :شـبه محقـق نـادان بگوئيـد     آخوند يا به يـك  اگر به يك
بگويد و مدعي شـود كـه ايـن    به وضوح دروغ  تواند نمي هست يا خير؟ چون صبرپيام

                                                 
البته مرا ببخشيد، چون فراموش كردم كه اين امور براي دكانداران مذهبي سـود فراوانـي دارد، چـون     -1

مردم را به بزرگان دين سرگرم مي كنند تا با خود دين كاري نداشته باشند، با فاجعـه كـرب� سـرگرم    
د تا بـا رهبـران ظـالم    مي كنند تا با فجايع امروزي كاري نداشته باشند، با شمر و يزيد سرگرم مي كنن

 فعلي كاري نداشته باشند.
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 گـذارد و  مـي  آيـد و بـا ترفنـدي سـر شـما را كـ�ه       مي ،است صامور جزء سنت پيامبر
و آداب و رسـوم مـا    فرهنـگ  جـزء  نيستند بلكه صسنت پيامبر گويد: اين امور جزء مي

 نبايد اين امور را به دين نسبت داد!! !! وهستند
خـوب  سـواد   بي ستدلل شما براي مردما :در جواب اين دكانداران مذهبي بايد بگوئيم

شـويد كـه در    مي چنانچه شما كمي دقت داشته باشيد كام�ً متوجه ،است نه براي عاق�ن
داري فـراوان و ارادت خـاص بـه    دين نشانإل ها لس عزاداري و روضهمجا ايران تمامي اين

ز تـر ا  مجالس شركت كنـد در نظـر مـردم مـومن    اهل بيت است و هر كس بيشتر در اين 
چطور مردم اين امـور را جـزء    !د؟نپس چطور اين امور با دين نسبتي ندار ،ديگران است

  دانند؟ نمي دين
خطـاب بـه جمعيـت     منبـر  بـالي  كهايد  ديده از روحانيون را شما تا به حال كداميك

بدانيد كه اين مجالس فقط جزء  ،ايد شده بگويد: اي مردمي كه براي عزاداري حسين جمع
 .صجزء دين اس�م و سنت پيامبر نه فرهنگ ماست

دكان خـود را   پيش ها سال بايست مي خواستند چنين سخناني بگويند مي اگر آخوندها 
يافتند و ديگر رغبتـي بـه    مي چون مردم نسبت به دين آگاهي ،رفتند مي كردند و مي تعطيل

 است.د و البته اين به معني حذف خرافات آخوندي شركت در اينگونه مجالس نداشتن

ايـن   ،نيسـت  از همه گذشته هر چيزي كه جزء فرهنگ ما بود دليل بر صحيح بـودنش 
 و در احاديث رسـيده از پيـامبر   ؛در خود شرع اس�م مطرود است ئيسرا نوحه عزاداري و
و مردم اند  يي را عمل جاهليت شمردهسرا نوحه و امامان از اينگونه اعمال منع شده و ص

 ص پيامبر ،يون و داد و فغان و گريه و زارينه به شاند  خواندهرا به صبر و شكيبايي فرا 
و عـزاداري   پس برگزاري روضـه  اند، اي نداشته ان نيز به مداحي و چاپلوسي ع�قهو امام

عت اسـت و مخـالف بـا    هـاي ديگـر و ... بـد    براي حسين و ايجاد دهـإل فاطميـه و دهـه   
 .دستورات اس�م
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نـگ شـيعيان   پس آيا در فره ،ماست مردم ء فرهنگگوئيد اين امور تنها جز مي و اينكه
آيا شيعيان عراق يا هندوستان يا پاكستان براي امام  نيست؟ كشورهاي ديگر چنين مواردي

3Fكنند؟ نمي حسين عزاداري

و يـا از نـژادي    هسـتند  ايراني نيستند و بعضي عربكه ها  آن 1
 .ي جاه�نهلاصرار بر عماي است بخاطر  پس اين دليل تنها بهانه ،ديگرند

ا اهـل سـنت را جـزء    اين فرهنگ را ندارند؟ لبد شم چطور مردم اهل سنت در ايران
توانيـد بگوييـد ايـن     مي شما تنهاكنيد!!  مي دانيد!! و فقط شيعيان را حساب مردم ايران نمي

 ،ولي باز دچـار مشـكل خواهيـد شـد     ،امور جزء فرهنگ شيعيان است نه فرهنگ ايرانيان
 ،بوده اسـت  ص عقيده هستيد كه وجود شيعه از زمان خود رسول اكرم چون شما بر اين

اشـاره داريـد    صقرون بعدي ايجاد شده باشد و به حديث پيامبر در و مذهبي نيست كه

 پـس مـا   .4F2»درسـتگاران علـي   تنهـا شـيعيان  «: يعني ،»هم الفائزون ع ةقيع«كه فرموده: 
انـد   چنين مجالسي داشته صرت علييا زمان حض ص آيا شيعيان زمان پيامبر :پرسيم مي

انـد   داده نمـي  پس چرا شما عملي را كه شيعيان قبلي هم انجـام  اند، يا خير؟ مسلماً نداشته
ين چـه فرهنگـي   ! اگوييد اين امور جزء فرهنگ شيعيان است؟ مي و چرا !دهيد؟ مي انجام

آن نبـوده   و قبـل از  بـه وجـود آمـده    آل بويه و صفويه يها دولت است كه از زمان ظهور
 !است؟

                                                 
اگر بگوئيد اين مجالس جزء فرهنگ كشورهاي ديگر هم مـي باشـد، مـي گـوئيم: پـس چطـور ايـن         -1

فرهنگ را مردم اهل سنت آن كشورها قبول ندارند؟، مگر اهل سنتي كه در آنجا هستند جزء مردم آن 
را جـزء مـردم آن   هـا   آن ار خـود مـي آوريـد و تنهـا    كشور نيستند؟ لبد شما تنها شيعيان را جزء آمـ 

فقـط   :را نماينده فرهنگ و بقيه چيزها مي دانيـد!!، يـك كـ�م بگوييـد    ها  آن كشورها مي دانيد و تنها
 داراي ارزشي نيستند. ها انسان شيعيان حق زندگي كردن دارند و بقيه

جاد مذهبي جديد و فرقه اثني عشريه و نه به معناي اي ,شيعه علي بودن به معناي پيروي از علي است -2
ي گوناگون و عزادراي و ساختن گنبد و بارگاه و غيره... شما چـرا احاديـث   ها بدعت همينطور ايجاد

البته اين حـديث، مـا در مصـادر     بينيد؟!!  نمي فراواني را كه به مومن بودن و مسلم بودن اشاره دارند
 ساختگي بايد باشد.حديثي نيافتيم و ظاهرا بايد حديث موضوع و 
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حتي عقايد مسخره ديگري نيز پيرامون عزاداري براي امـام حسـين در مـذهب تشـيع     
سال بـه ايـن    وجود دارند و هر كنند ولي در حقيقت مي ردآن را  ندهاوجود دارد كه آخو

 هستند. به اين عقايد پايبند شود و مردم به سختي مي عقايد عمل
هـاي عـزاداري بـراي    كه رفتن به آرايشگاه در روز در ذهن مردم افتاده ،به عنوان مثال
خوردن آجيـل  و نبايد اين عمل صورت بگيرد يا  !!است و معصيت گناه امام حسين نوعي

مث�ً در روز عاشورا يـا تاسـوعا    ازدواج كند و بخواهد يا اينكه كسي گناه است!! و تخمه
 رزنش مـردم قـرار  كه مـورد طعـن و تـوبيخ و سـ     مراسم ازدواجي براي خود ترتيب دهد

 گيرد.  مي
كننـد و هـر    مي را در مذهب خويش دارند و ح�ل خدا را حرام ها بدعت ايشان انواع 

 احمقي كه رسيده يك عقيده مسخره را وارد اين مذهب كرده است.

 زني قمه

به ها  زني با بعضي مسئله قمه بايست در مورد مي واقعاً جاي تاسف است كه هنوز
5Fنشست و گفتگو بحث

و واقعاً جاي بسي خنده است كه هنوز آخوندها و دكانداران بر  .1
است  غلط زني كام�ً آيا قمه و هنوز شك دارند كهاند  اي مانده چه موضوعات مسخرهسر 

 ؟!!!! يا خير
مسائلي چون امام زمان يا خ�فت من عنداهللا و ها  اين كه آنوقت ما انتظار داريم 

 بگذارند.  را كنار يا لعن خلفا ب�فصل علي
شود علماي  مي دليلي كه باعث ينتر مهم بايد خدمت خواننده گرامي عرض كنم كه

فيلمبرداري  ا به اين خاطر است كه اين عمل زشتزني باز بدارند تنه مردم را از قمه شيعه

                                                 
اي نادان مي گويند: قمه زنـي همچـون حجامـت اسـت و باعـث دفـع        مث�ً مشاهده مي شود كه عده -1

 ي كثيف مي شود و بنابراين اشكالي ندارد!!! ها خون
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باعث خراب  در نتيجه شود و مي شده و در غرب و كشورهاي ديگر به نمايش گذاشته
 شود. مي شدن شيعه

 اي اهميت ندارد كه مردم قمه بزنند يا نزنند. نه براي خرافيون ذرهوگر
زني جايز  گويند قمه مي بينيم در جايي مي هدورويي و نفاق ايشان در اين است ك و اما

 دانند. مي نيست ولي ناگهان در جايي ديگر اين عمل را مجاز
 ،ايشان در اصفهان جايز ندانسته ولي نماينده را اي اين عمل براي مثال جناب خامنه

در مصاحبه اي  ،جناب آيت اهللا مظاهري كه از آخوندهاي خرافي و متعصب صفوي است
كاري  ،دهد كه كار عشق مي كه از او سوال شد نظر شما پيرامون قمه زني چيست؟ جواب

و منظورش اين است كه اين دو از هم جدا هستند و  !!!كاري دگر است ،دگر و كار فقه
كنند بنابراين از نظر عشقي بايد به موضوع  مي به عشق امام حسين اينكار ران اچون عزادار

 كند. مي چون فقه اين مسائل را رد ،نگريست نه از نظر فقهي
وقتي رئيس حوزه علميه و نماينده ولي فقيه اين چنين غرق در حماقت و خرافات 

 آنوقت شما چه انتظاري از مردم و عوام ساده داريد؟!! ،باشد
اشاره  از اين موارده نمونه اين ضد و نقيض گويي بسيار بوده و ما فقط به يكي البت
 ،وگرنه حتي علماي سابق ايشان نيز سخناني در مجاز بودن قمه زني دارند ،كرديم

حتي  ،ع�وه بر اينكه جايز است اين عمل همچون ع�مه اميني صاحب الغدير كه گفته
 باشد!!!!!!!! مي واجب نيز

و در مقابل چشم  ها تلويزيون و پشتها  يعه تنها در برابر دوربينپس علماي ش
وگرنه  ،زنند مي شمارند و در واقع دست به تقيه مي جهانيان است كه اين عمل را قبيح

 .خيلي برايشان مهم نيست كه كسي قمه بزند يا نزند
 ،دآي نمي قمه زني به حساب ان خرافات و شرك وجود دارد كهاينقدر در مذهب ايش 

ولي خنده دار اينجاست كه بر سر موضوعي به اين مسخرگي هنوز بحث و جدل هست 
ش بينيم كه مث�ً يكي از حزب اللهيان متعصب و خرافي با افتخاري تمام از خود مي و
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در جواب ايشان بايد گفت:  ،!!زنم نمي من قمه :گويد مي دهد و مي نشان روشنفكري
و لبد چقدر  كنيم!!! مي تيد و ما به شما حسوديچقدر شما روشنفكر هس ،نباشيدخسته 

 ايد؟!! بايد به شما يك جايزه داد!!! ايد تا به نادرستي اين عمل پي برده هم فكر كرده

 ،ندنك مي در ضمن لزم به يادآوري است كه آن دسته از مراجعي هم كه قمه زني را رد
6Fايـن عمـل جـايز نيسـت     گويند در شرايط فعلي مي دانند و يا نمي جايزآن را  تنها

و بـه   ،1
گفت: اين عمل جـايز   مي همچون جناب خميني كه ،كنند نمي صراحت اين عمل را حرام

 نيست!!!

 ارتباط با امام زمان

 مسئله ارتباط با مهدي است. ،مراجع شيعيهاي  و دوروييها  يكي ديگر از رسوايي
آخرين  و ،بوده مهدي نائب چهارم آخرين نائب ،طبق احاديث و روايات كتب شيعه

و حتي در احاديث از قول مهدي چنين آمده كه  ،پل ارتباطي ميان امام غائب با مردم بوده
 هركس در زمان حيات خويش مدعي ارتباط با من شد فردي كذاب و دروغگو است. 

 بينيم كه دائم و هر چند وقت يكبار ناگهان يكي از مراجع شيعه مي ولي با اين حال
با امام زمان  رتباط ايشانگويد كه نشان دهنده ا مي بهجت) سخناني آيت اهللا (همچون

(مثل آيت اهللا ناصري) در  مث�ً چندي پيش آخوندها و علماي معروفي در ايران ،است
 او اين دوست و ،دبهجت دوستي دار آيت اهللامورد جناب بهجت سخناني گفته بودند كه 

من ظهور خواهم  ،فته كه تا زنده بودن توو مهدي به او گ ،با امام زمان در ارتباط است
 كرد.

                                                 
دانم منظور از شرايط فعلي يعني چه؟!! لبد منظور همان مسئله وجـود غربيـان و فيلمبـرداري از     نمي -1

ه باعث شده فع�ً قمه زني را مجاز ندانند و لبد چنانچه كسي در گوشـه خانـه اش   اين عمل است ك
 اينكار را انجام دهد بدون اشكال است!!
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چرا جناب بهجت به اين دوست خود نگفته كه تو كذاب و  :كسي نيست بگويد
تواند ادعاي ارتباط با مهدي را  نمي چون كسي در زمان حيات خويش ؟دروغگو هستي

ع اط� بي از زمان ظهورش همداشته باشد و تازه مگر در احاديث نيامده كه خود مهدي 
و مگر در احاديث  ؟زمان ظهور خود را اع�م نموده ها داستان پس چطور در اين ؟است

 ساده و عوام مردم بينيم كه باز مي ولي ؟نيامده كه تعيين كنندگان وقت ظهور كذاب هستند
چه شده؟ جناب بهجت در قنوت خود بيهوش شده و سپس گفته كه ايد  فهميده :گويند مي

ظهور مهدي نزديك است و حداقل تا  ،ان به دنيا آمد!!! و بنابراينم اكنون قاتل امام زمه
 .بايست ظهور كند مي پايان عمر قاتلش

ستند و حتي به مذهب مسخره منافق و دورو ه ،بينيد كه علما و مراجع شيعه مي پس
حتي به اصول  دهند و مي پايبند نيستند و هر كاري خودشان ص�ح ديدند انجام خود

 نايي ندارند.اعت خودشان هم
بن الحسن العسكري وجود لزم است خواننده گرامي بداند كه شخصي به نام محمد 

7Fشود نمي ندارد و وجود اين شخص از كتاب و سنت ثابت

با عقل سليم نيز در تضاد  و ،1
و رد پاي  ،ي هستندفراوان و خرافات و روايات مربوط به مهدي داراي آثار جعل ،است
 م ساده اين مسائل راكرد كه عواولي چه بايد  ،ي نمايان استبه خوبها  آن ت درغ�
تا هر روز با داستاني اند  و تنها مطيع چشم و گوش بسته جناب بهجت شده فهمند نمي

  جديد سرگرمشان كند و همه را در انتظار ظهور نگه دارد.

 وحدتايجاد 

شيعيان چنين شيعه و سني است كه  امون مسئله وحدت و اتحاد ميانمورد بعدي پير
نام هفته وحدت و در آن از اتحاد ميان باند  ي درست كردها ادعايي دارند و حتي هفته

 گويند. مي شيعه و سني سخن

                                                 
 براي تحقيق بيشتر در اين زمينه به كتاب غائب هميشه غائب نوشته اينجانب مراجعه كنيد. -1
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پايه و  بي مذهبي پوشيده نيست كه تمامي اين ادعاها دروغ و بر هر خواننده شيعه
 اساس و عوام فريبي و سياست بازي است.

اساس مذهبش بر  چونكه پايه و ،سني داشته باشد تواند هيچگونه وحدتي با نمي شيعه
 .است دشمني با اهل سنت و سب و لعن بزرگان ديني ايشان ريخته شده

ر محافل خواند و د مي زيارت عاشورا را به نيت لعن ابوبكر و عمر ،شيعه فرد هر
 كنند و سخنان شرم آوري نسبت به ايشان بكار مي بطور علني از ايشان بدگويي خصوصي

 برند. مي
باعث  اين موارد به اين موضوع واقفند و مي آخوندها و نمايندگان مذهبيتما

 ،دارند نمي و هيچگاه مردم را از اين سخنان بر حذر ،خشنودي و رضايت ايشان است
و بر حذر داشتن مردم از اين امور يعني باز داشتن مردم  ،ين استچون مذهب ايشان هم

كنند و بر عكس تا  نمي يمروجين مذهبي چنين كارته هيچگاه و الب ،از مذهب تشيع
كه اين افكار مسخره و اند  مروجين بوده و اص�ً همين ،دمند مي ر كوره تفرقهبتوانند د

كنند و در  مي هفته وحدت درست طرفن و از آ اند، را در سر مردم انداختهتفرقه انگيز 
را فريب دهند و چهره تشيع   تا جهانيان دگوين مي پشت تلويزيون سخنان زيبا و دلنشين

ند و به زير وليت ايشان را زيبا نشان  دهند تا بقيه نيز فريب ايشان را بخورند و شيعه شو
8Fدر آيند

1. 
نجا از اي هم مرز با ايران است كه مردم آبودن كشوره ،دليل ايجاد وحدت يكي از

حكومت  ممكن است براي بقاي ،ند و در صورت مكدر شدن خاطرشاناهل سنت هست
اي به سنيان  اي ايران هيچگونه ع�قه وگرنه حكومت فرقه ،دنولي فقيه ايجاد خطر كن

 است تا گردن اين سنيان را بزند. ندارد و منتظر ظهور امام زمان

                                                 
 به زير حماقت ايشان در آيند. :البته بهتر است بگوئيم -1
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سيستان و بلوچستان  همچون مردم ،از اهل سنت هستند حتي ايرانيان نزديك به مرزها
و به همين خاطر  خطري براي حكومت شوندنيز ممكن است باعث ها  آن و كردستان كه

 نبايد بطور علني از سنيان بدگويي كرد.
تلف در عصر جديد هاي مخ ندها براي ايجاد وحدت، وجود رسانهدليل ديگر آخو
د و به همين خاطر نرسان مي اي را به سرعت به گوش تمام مردم جهان است كه هر حادثه

ازند و بطور واضح به عقايد اهل خود بپرد توانند بطور واضح به خرافات نمي آخوندها
و چهره ايشان  گيرند مي چون بدين طريق مورد طعن تمام دنيا قرار ،توهين كنند سنت

بقيه را نيز  توانند نمي شود و مي تبليغات ايشان مانع از ،اين حركات شود و البته مي خراب
ها وجود نداشتند  رسانه چنانچه اينآيد.  نمي ر كسي به سوي ايشانمثل خود كنند و ديگ

و يا جمعيت فعلي شيعيان همچون اهل سنت بود و اهل سنت همچون شيعيان در اقليت 
بطور علني و در پشت  ،كردند نمي گفتم كه اين آخوندها چها كه مي آنگاه به شما ،بودند
9Fكردند مي از صحابه و ابوبكر و عمر بدگويي ها تلويزيون تمامي

 ن براهو حتي عمركشا ،1
دادند و  نمي انداختند و هيچگونه رغبتي نسبت به دوستي با اهل سنت از خود نشان يم

الفت  ،كه بخواهند با ايشان ايجاد وحدتچه برسد به اين ،اص�ً توجهي به سنيان نداشتند
شوند و چهره واقعي تشيع  مي و دوستي كنند. آنجاست كه ديگر از پرده تقيه خارج

 شود. مي صفوي پيدا
گرامي توجه داشته باشد كه اين روش در ايجاد وحدت هيچ سودي ندارد و ننده خوا

اي ندارد و البته  گذاشتن هفته وحدت فايده ،تا ريشه عقايد خرافي را از بين نبريد
چون وحدت شيعه و سني يعني نابودي  ،خواهند كه وحدتي صورت بگيرد نمي هادآخون

 داز و در يك ك�م نابودي تشيع صفوي.كاندار مذهبي و مداح تفرقه انآخوند خرافي و د

                                                 
ه هم اكنون نيز اين آخوندها در ماهواره  شبكه دارند و در آنجاست كـه چهـره واقعـي ايشـان تـا      البت -1

حدودي روشن شده و مي بينيم كه از عمر و ابوبكر بدگويي مي كنند و در واقع در حال خارج شدن 
 از تقيه هستند.
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 صكنند حضرت علي به دستور خدا جانشين ب�فصل پيامبر مي تا وقتي مردم تصور
دهد چون معني اين عقيده يعني اينكه بقيه اصحاب  مي آخوند نيز به كار خود ادامه ،بوده

غاصب و  ،مرتدايشان  يفه كردند و بنابرايندستور الهي را زير پا گذاشتند و ابوبكر را خل
زيارت عاشورا خواند و دليل تمام حوادث بعدي از  همينطور بايد پس ،ظالم هستند

و گنبد ساخت و حسين تا امامان ديگر نيز به گردن اصحاب است و بايد قبر  امام هادتش
 خر ....منتظر امام زمان ماند تا با ظهور خود انتقام اهل بيت را بگيرد و الي آ

و مثل  ،باشيد كه چرا اتحاد ميان شيعه و سني امكان پذير نيست پس اميدوارم متوجه
كينه  دانند خوارج مي ماند كه شيعيان بخواهند با خوارج ايجاد وحدت كنند با اينكه مي اين

 دارند.علي را 
داريد و ايشان را كينه عمر و ابوبكر را در دل  دانند كه شما شيعيان مي اهل سنت نيز

 داريد با شما دوست شوند؟!! ه انتظارپس چگون ،كنيد مي لعن
ولي همانطور كه  با شيعيان است ايجاد وحدت ل سنت حاضر بهاه با اين حال باز

دهد و در محافل خصوصي  نمي آخوند خرافي اجازه پيشرفت چنين وحدتي را ،گفتم
گويد در برابر اهل سنت كاري  مي كند و مي خراب ذهن مردم را نسبت به اهل سنت

جلوي  پس در حقيقت ،ود لعن و نفرين كنيدسخني نگوئيد ولي در دل و نيت خنكنيد و 
گيرد و البته سياست انگليسي تفرقه بينداز و  مي ايجاد وحدت و دوستي با اهل سنت را

همان انگليسي كه شاه اسماعيل  ،دهد مي حكومت كن است كه اين دستورات را به آخوند
جلوي پيشرفت دولت سني  ،دولت رافضي صفوي صفوي را بر روي كار آورد تا با ايجاد

 عثماني را بگيرد. 
پس شما خواننده گرامي گول سخنان اين كذابين را نخوريد كه در تلويزيون و 

بلكه بايد در دل اجتماع و محافل ايشان رفت تا به  ،روزنامه ادعاي ايجاد وحدت دارند
 واقعيت پي برد.
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 اري از مساجد اهل سنت در نظام وليتيلزم به تذكر است كه بعد از انق�ب بس
و اين نيز يكي ديگر از  (يا تبديل به فضاي سبز شده) مطلقه با خاك يكسان شده است

 !اند! در راستاي هفته وحدت صورت داده ي بوده كه آخوندهااعمال
يكي  ،ان در كنار آنشو گرفتن جشن عمرك ساختن قبري در كاشان به اسم ابولؤلؤ

10F!!وحدت انگيز ايشان بوده استديگر از اعمال 

1 
اجازه ساخت مسجد در  ،حتي اين دولتي كه ادعاي وحدت شيعه و سني را دارد

 دهد. نمي قم و اصفهان را به اهل سنت ،شهرهايي چون تهران
در پايتخت خويش براي  ،داند مي مملكتي كه رهبر آن خود را ولي امر مسلمين جهان

در پايتختي كه بيش از ده ميليون نفر  ،سازد نمي اين جمعيت بزرگ اهل سنت مسجدي
البته  ؟!!آيا اهل سنتي وجود ندارد كه احتياج به يك مسجد داشته باشند ،جمعيت دارد

يا بهتر  .شود مي بي انجاماتحاد بين شيعه و مسيحيت به خو اخت كليسا اشكالي ندارد وس
يجاد تفرقه در جهان صفوي با انگلستان و غرب براي ا اتحاد بين تشيع :يماست بگوي

 اس�م.
شوند و پيرامون  مي شرمي در پشت تلويزيون حاضر بي با اين تفاسير باز با كمال

و  پس آيا اين نفاق و دورويي و حقه بازي ،گويند مي وحدت ميان شيعه و سني سخن
 نيست؟ روبه صفتي

 ها در دعا واسطه

در دعاهاست كه در بين ن مسئله قبور و واسطه قرار دادن ائمه ومورد بعدي پيرام
 شيعيان بسيار رواج دارد.

                                                 
نجا رفته!! يا در مدينه مـرده  رض به آدانم ابولؤلؤ در كاشان چه مي كرده؟! يا توسط علي با طيراأل نمي -1

و در كاشان رجعت كرده!! يا جسدش  با دستگاهي خنك كنند به كاشان برده شده!! و يـا.... و اصـولً   
 در مذهب تشيع هر چيزي امكان پذير است.
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نيازي به  وندو خدا ،شرك در عبادت خداست ،از اين مسئله بگذريم كه اين عقيده 
 واسطه ندارد.

از قبور و مردم  :گويند مي چون ،ولي مسئله پيرامون دروغگويي و نفاق آخوندهاست
و  ،بين بنده و خدا هستند اي سطهوا به عنوان فقطها  اين بلكه ،طلبند نمي ها شفا هواسط

 دهد. مي را شفا ما كند و مريضان مي اين خداست كه حاجات ما را برآورده
خود نيز پايبند بينيم كه به همين عقيده اشتباه  مي باز ،با اين تفاسير اشتباه و شرك آلود

هم خوا مي گويد: مي قصد زيارت قبور امامان را دارد مرتب ،شخصي نيستند و هر موقع
خواهم نزد امام حسين بروم تا حاجات مرا  مي بروم تا از امام رضا شفاي خود را بگيرم!!

خواهم نزد ابوالفضل بروم تا مشك�ت مرا حل كند و اميدوارم ايشان مرا  مي برآورده كند!!
 بطلبند!!!

 را از امامان بخواه تا به تو بدهند!!! و ايشان باب الحوائج تحاجت خود :گويند مي يا
 هستند!!

خواسته و  نمي حتماً خدا :گويند مي ورده نشودولي چنانچه شخصي حاجتش برآ
هر خوبي را به امام و هر  ،شرمي تمام بي دانسته كه دعاي تو قبول شود و با نمي ص�ح

 دهند. مي بدي را به خداوند نسبت
تكه شود تكه زائر  تصادفي رخ دهد كهحادثه يا  ،به مشهد يا كرب� اگر در مسير سفر

چون با  ،گويند: سرنوشت او اين چنين بوده!!! و ناراحت نباشيد مي بينيم كه مي ،و بميرد
 شود و اص�ً شهيد شده است!!! مي حسين محشور

و  ،دانيم كه نذر و قرباني عبادت است مي در مورد نذر نيز به همين شكل است و 
 .غير خدا شرك است براي و عبادت ،عبادت تنها براي خداست

 دهد ولي وقتي به دل جامعه مي گويد نذرها و قرباني خود را براي خدا انجام مي شيعه
و  كرده ام نذر امام حسين كرده ام يا نذر حضرت عباس :گويند مي بينيم كه مي رويم مي
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دانند كه نذر و قرباني تنها  نمي نيست و وندكنم و اص�ً نامي از خدا مي براي امامان قرباني
 .براي خداست

 پيروي از قرآن

 ،ينتر مهم كه قرآن ند و مدعي هستنددار چند مرجع براي اجتهاد علماي شيعه
و البته نظر بقيه مذاهب اس�مي نيز همين  ،اولين مرجع ديني در اس�م استبالترين و 

 چون در واقع ،گويند مي شيعه دروغولي از نظر ما در اين مورد نيز علماي گمراه  ،است
از هر  تر مهم ايشان نزد در تاديث و رواياحادانند و  مي را در درجه اول حديث و روايت

 احاديث و روايات هستند نه قرآن. ،ايشان نزد و مرجع اوليه باشد مي چيز ديگري
چون هر  ،چنانچه احاديث و روايات را از شيعه بگيريد ديگر چيزي براي گفتن ندارد

شده از روايات  همگي برگرفته ،مذاهب شده بقيه يده اي كه باعث تمايز اين مذهب ازعق
 كنم: مي به چند نمونه اشاره به عنوان مثال ،از قرآن است نه

براي جانشيني ب�فصل حضرت علي از جانب خدا كه اص�ً در  اي وجود آيه -1
و شيعه با تفسير آيات توسط  ،قرآن نامي از علي نيست چه برسد به خ�فت او

 دارد.  ه به اين مسئله عقيدهاست ك همان احاديث و روايات

وجود شخصي بنام محمد بن الحسن العسكري يا همان امام زمان كه اين مورد نيز  -2
 به دست شيعه رسيده نه از آيات قرآني. و احاديث از روايات

ي ايشان ها عزاداري و ،نيست اداري براي امام حسين كه البته در قرآنگريه و عز -3
 .وادث كرب� به دست ايشان رسيده استطبق روايات مختلفي است كه از ح

ساختن گنبد و بارگاه بر روي قبور ائمه و صدا كردن ايشان در دعا و حاجت  -4
و حتي بر عكس اين قضيه طلبيدن از ايشان كه اين مورد نيز در قرآن وجود ندارد 

 »من دون اهللا« يعني اينكه در آيات متعددي از خواندن غيرخدا ،در قرآن است
  ل شرك در عبادت خداست.اين عم و ،نهي شده



 25  روبه صفتان

وجود شخصي در دين بنام مرجع تقليد تا مردم بطور كوركورانه از او اطاعت  -5
 ،و برعكس اين موضوع در قرآن است ،كنند و به مغز خود ذره اي فشار نياورند

و تقليد را  ،يعني اينكه مردم را به تدبر و تعقل فرا خوانده نه به تقليد از ديگران
) 151(بقره/ م امت آمدهبيان شده كه پيامبر نيز براي تعلي چنين و ،ستنكوهيده ا

 نه تقليد امت از او.
توانند فوري ادعا كنند كه اين موارد از اصول عقايدي  نمي فراموش نكنيد علماي شيعه

 ،و هر مذهبي چنين اصولي را براي خود دارد و اين مسائل ربطي به دين ندارند ،ماست
و تازه بحث ما بر سر اولويت احاديث و  دانند مي موارد را بسيار ديني چون همه مردم اين

كه مسئله عزاداري و  توانيد بگوئيد نمي بطور حتم شما ،روايات در مذهب شماست
 ،شيعه است اهميت در مذهب بي ساختن قبور و امام زمان و خ�فت علي جزء موارد

ها  اين خن ما نيز همين است كهشيعه شده و  س است كه چون شيعه بخاطر همين چيزها
و همگي از روايات و احاديث گرفته  ،ستشما همه از اصول بسيار مهم در مذهب

توانيد دائم قرآن  نمي و ،پس روايات و احاديث نقش اول را در مذهب شما دارند اند، شده
 را مرجع اوليه خود بدانيد.

اين عقايد  و بگوييد كه  دينيدار اينجاست كه وقتي با خرافيون شيعه به بحث بنش خنده
مگر تو  ،اي بابا :گويند مي كنند و مي فوري شما را به سني بودن متهم ،ن نيستشما در قرآ

ه اين سنيان هستند ك ،ن هستند هر تر و خشكي در قرآگوي مي مانند سنيان هستي كه
 دهند!!!! نمي ايات اهميتورفقط قرآن را قبول دارند و به  

ور علني منكر اهميت قرآن هستند و بطور واضح و آشكار احاديث و بينيد كه بط مي و
  ني را.دانند نه آيات قرآ مي تر مهم روايات را

﴿ ِ ِّ ََاَن َمۡمُجورٗ َوقَاَ  َّّرُووُ  َ�ََر ا َلُۡقۡر َِ واْ َ�َ ُِ َ َّ َ ِِ  .]٣٠الفرقان: [ ﴾٣� إِّن قَۡو
 . »ين قرآن را رها كردندو رسول [خدا] گويد: پروردگارا، حقّا كه قوم من ا«



 روبه صفتان    26

 گذاشتن مهر در نماز

 كنند. مي مهري است كه شيعيان در نماز بر آن سجده ،مورد اين مسئله ديگر در
و چنانچه قصد  ،وجود نداشته ص از اين بگذريم كه چنين چيزي در سنت نبي اكرم

اريد؟ گذ مي فرش و غير زمين بر بدنتان را پس چرا نقاط ديگر ،شما سجده بر خاك است
 نيزها  آن زير لبد بايد ،زانو ك انگشتان پا يا كف دستان ياچون نو يگري از بدننقاط د

 !!!؟گذاريدبيك مهر 
11Fدر احاديث بسياري آمده

(آنچه  بساط ،(پ�س) مسح ،حصير ،بر زمين صكه پيامبر 1
ا و البته هيچ سنگ ي ،است كرده مي فرش) سجده از (نوعي و درنوك اندازند) مي بر زمين

 گذاشته تا بر آن سجده كند. نمي را بر روي بساط زير پاي خود پاره خشتي
ما نيز قبول داريم كه چنين  :گويند مي و اما مسئله بر سر اين است كه علماي شيعه

و چون ما معتقد هستيم كه بر زمين (و آنچه از  ،چيزي در سنت پيامبر اس�م نبوده است
بر روي بساط  خاك است از را كه براين اين مهربنا ،بايست سجده كرد مي زمين است)

ما بخاطر  كنيم و در حقيقت سجدةم نماز بر آن سجده گذاريم تا به هنگا مي زير پاي خود
ني ما بر و تنها براي اين است كه پيشا ،نيست يمهم و اص�ً اين مهر چيز ،اين مهر نيست

 خاك بمالد.
 :ونچ ،است بايد بگوئيم كه اين نيز تضادي آشكار

                                                 
. (صـحيح  »فوجده �صى ع حص� �سجد عليـد ص عن هع سعيد الدرأ ه د د ل ع رسول اهللا« -1

 ).1/458مسلم، 
وارد شد و او را يافت كه بر حصيري  ص از ابي سعيد خدري گزارش شده كه بر رسول خدا«عني: ي 

 ». كند گزارد و بر آن سجده مي نماز مي

 ).2/117سيوطي ،(الجامع الصغير .»�سجد ع  سح ص كن رسول اهللا :عن اان عباس قال« 
 ». كرد سجده ميبر پ�سي  ص رسول خدا :يعني: از ابن عباس گزارش شده كه گفت 
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مهر سجده كرد و  فقط و فقط بر همين بايست مي بسياري از مردم تصور دارند كه :اولً
و در عين اند  بوده من بسياري از شيعيان را ديده ام كه بر روي زمين مشغول خواندن نماز

 سجده كنند!!!! مهر نآ تا براند  بر روي همان زمين گذاشته حال يك مهر نيز
اين موضوع  سازيد مي كه شما از حوادث صدر اس�م ييها فيلم و ها سريال در :ثانياً
دهيد  مي نشان بوده از ياران امام صادقد و مث�ً در سريال جابر بن حيان كه كن نمي صدق

اي كوچك بر زير پاي خود  خواندن است و سجاده نماز كه جابر در كوهستاني مشغول
بر روي  كند و البته مي روي آن سجدهاشته و بر انداخته و روي آن چيزي شبيه به مهر گذ

شما قصد  و (يا روي همان سجاده) كند نمي زميني كه چند سانتي متر بالتر است سجده
نشان دهيد كه اين مهر از همان اوايل تاريخ اس�م وجود داشته به مردم  داريد بدينوسيله

 است.
دروغي  ،رود مي كارنيست و فقط براي سجده ب يمقدس مهر چيز :اينكه بگوئيد :ثالثاً

 تند و بر چشمان خودپرس مي بينيم كه مردم اين مهر را مي چون بطور آشكارا ،بيش نيست
و  ،نماز امري مقدس است چون ،روشن است نيز نبوسند و دليل آ آن را مي گذارند و مي

 گيرند. مي حالتي مقدس به خود روند بطور خودكار مي كه در آن بكار بنابراين وسائلي
روم در مسجدي از مساجد شيعه و  مي پس من ،دانند نمي شيعيان مهر را مقدساگر 

دارم و به گوشه اي  مي را برها  آن كنم يا مي مهرهايي كه در آنجاست زير پاي خود لگد
 دهند يا خير؟!!! مي كنم تا ببينم آيا مردم واكنشي نشان مي پرتاب

ها قصد سجده كردن بر زمين را يكي ديگر از دليل پوچ بودن اين ادعا كه شيعه تن
گويند: اگر مهر يا وسيله اي براي  مي دارد اين است كه حتي علماي شيعه به عوام خود

 توانيد بر پشت انگشتان شصت خود سجده كنيد!!!  مي سجده كردن پيدا نكرديد
تا مبادا اين پيشاني بطور عادي به زمين برسد و اند  يعني هر روشي را بكار برده 

 اي به درگاه خداوند صورت گيرد.سجده 
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 خوارج

 ،دشمن درجه يك ايشان و ،ستبا خوارج ا مسئله بعدي پيرامون دشمني شيعيان
 خوارج و نواصب هستند.

 :گويد مي داند و يا مي تمامي اهل سنت را خارجي و ناصبي ،البته آخوند تشيع صفوي
 د.زن مي و سخنان تفرقه انگيز !وهابي هستندها  اين

ز ادعاهاي واهي و يكي ديگر ا كه دشمني آخوندها با خوارج احتاً بگوييمبايد صر
 خوارج واقعي خود ايشان هستند. چون در حقيقت ،است مسخره

  اند؟ گفته مي لطفاً بفرماييد كه خوارج به چه كساني بايد از ايشان پرسيد:
 يك خارجي صفات زير را داراست:

 متعصب -1
 احمق -2

12Fكيداراي نگاهي تك بعدي و گنجش -3

1 

 برداشت گزينشي از آيات قرآن  -4

و در  ،زير بار سخن حق نرفتن و گوش ندادن به سخني مخالف با عقايد خويش -5
 ك�م: انتقاد پذير نيستند يك

   خشكه مقدس بودن و خر بودن -6
 بيجا در موارد شرعيهاي  سختگيري -7

                                                 
1-  

ــدي    ــك بعـ ــد تـ ــت؟ ديـ ــارجي كيسـ  خـ
 

ــدي   ــه ســـــگ بعـــ  متعصـــــب، هميشـــ
 

 خـــــــارجي كيســـــــت؟ آدم احمـــــــق
 

ــق   ــاد و راه حــــــ ــمن انتقــــــ  دشــــــ
 

ــكي   ــد گنجشــ ــت؟ ديــ ــارجي كيســ  خــ
 

 عاشـــــق رنـــــگ مكـــــروه مشـــــكي    
 

 يا بيت زير از زبان متعصبين:
ــت   ــكي اس ــا گنجش ــد م ــوارج، دي ــون خ  چ

 

ـــست   ــت و پـ ــياه و زشـ ــا سـ ــاي مـ  فكرهـ
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 افراد را م�ك حق قرار دادن -8

 در هايي كه چهره ،صبهايي خشمگين و متع چهره ،هايي مشخص داراي چهره -9
 هايي انعطاف ناپذير كه فكر چهره ،به خوبي پيداست قت و تعصبرنگ حماها  آن
 كنم نمادي از ابن ملجم باشند يا حتي بدتر از آن. مي

تمامي صفاتي كه براي خوارج بيان شد همگي بطور چشمگيري در خود علما و 
بوده كه باعث به وقوع وجود همين صفات در خوارج  خوندهاي شيعه وجود دارد وآ

 باعث دشمني و جنگ با اميرالمومنين علي شده است. وپيوستن جنگ نهروان شده 
 ،دروغي بيش نيست ،ا عليپس ادعاي آخوندها مبني بر دشمني با خوارج و دوستي ب

 لي در زمان ما هستند و چنانچهايشان دشمن علي و خوارج فع فع�ً خود بايد گفت كه و
شد و امكان  مي لبود با اين آخوندهاي خرافي و گمراه دچار مشك يم حضرت علي زنده

 بسيار زيادي داشت كه با ايشان وارد جنگ شود.
لزم به تذكر است كه خوارج در هر دين و مذهبي وجود داشته و دارند و اين منحصر 

 به شيعيان متعصب در زمان ما نيست.
دوران سلطه  اند، ارج بودهنمونه بارزي از خو ضرت عيسيزمان ح در فريسيان 

اي ديگر  كشيشان نمونه و خودكامگي و تعصب ها كاتوليك كليسا در قرون وسطي توسط
ت و حماقت لجاج اند، اي ديگر از اين خوارج بوده نمونه (آخوند زرتشتي)ها  كرپان ،است

باشند و به هيچ عنوان  مي كه ضد اس�م هستند و به اصط�ح خودشان خردگرا گروهي
13Fراي سخن حق نيستندپذي

1. 

                                                 
اي برنامـه دارد يـا جنـاب مشـيري، ايـن دسـته از        هـاي مـاهواره   چون رضا فاضلي كـه در شـبكه  هم -1

خردباختگان در واقع هيچ تفاوتي با آخوندهاي گمراه و متعصب ندارند، چون هيچ سخن مخالفي را 
كنند و در لجاجت و حماقـت مثـل يكديگرنـد، در دشـمني و ضـربه زدن بـه اسـ�م مثـل          نمي قبول

 در روز جزا نيز در كنار يكديگرند. يكديگرند و 
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مذهب و  واند  آشكاري از خوارج بوده نهابوجهل نمو ابولهب و نيز در صدر اس�م
و عبادت خداي يگانه اند  دانسته مي بت پرستي و وجود واسطه براي خدا در دين خود را

اند  كردند و در واقع يكتاپرست نبودند وگرنه مشركين مكه خدا را قبول داشته نمي را قبول
و سوره  25سوره لقمان/ و 61/63سوره عنكبوت و 38/85/87/89مومنون آيات/وره س(

 .)38و سوره زمر/ 87زخرف/
براي دين خطري همچون خوارج وجود ندارد و مهلكترين ضربات توسط همين 

 فريسيان و علماي متعصب به دين وارد شده است.
 س دين مردم را فريبدر لبا ،زنند مي علماي متعصبي كه در لباس دين به دين ضربه

 پس: ،ند و به اطاعت از خود وامي دارندده مي
 چــون علــي بــا خــوارج بــدم مــن     

 

 دشـــــــمن آدم احمقـــــــم مـــــــن 
 

 ،هم اكنون نيز در ميان شيعيان ايراني اين دسته از علما مشغول انجام فعاليت هستند

 ،انشمندآخوندي بنام د ،آيت اهللا مكارم شيرازي ،الس�م عليرضا پناهيان ةحجهمچون: 

 آيت اهللا ناصري و ...
 ،ع�مه حلي ،همچون: ع�مه مجلسي اند، در گذشته نيز اين دسته از علما وجود داشته

 ...شيخ كليني و
تنها يك مثال  ،براي اينكه مطمئن شويد كه ايشان صفات خوارج را در خود دارند

ر شيعيان جهان هبزنم تا متوجه عمق فاجعه شويد و داستاني را از ر مي كوچك برايتان
خنان اين س كنم كه البته خود ايشان براي جمعي از مردم مي اي تعريف يعني جناب خامنه

جامعه اين چنين باشد ديگر چه انتظاري از  يك رهبر وقتي كهو شما ببينيد  ،گفت مي را
 توان داشت. مي پيروانش

 ه و نمازشبود يك قطار در حال حركت زماني در كرد كه مي اي تعريف خامنهجناب 
شدن بوده و به همين خاطر خود را به بيرون از قطار پرتاپ كرده تا نمازش  در حال قضا
 گفت كه درون قطار كثيف بوده و.... مي را بخواند و
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ها  آن واند  اين صفت خشكه مذهبي و خر مقدسي دقيقاً هماني است كه خوارج داشته
 اند. نيز در امور ديني بسيار سختگير بوده

اي بگويد كه حفظ جان واجب است و كاري كه احتمال  يست به جناب خامنهيكي ن
امر  و ،خطر جاني نيز داشته باشدضرر در آن زياد باشد حرام است چه برسد به اينكه 

برسيد و  مناسب ايد صبر كنيد تا به مكاني توانسته مي و شما ،سهل و آسان است نيز دين
 ،توانسته ايد بصورت اشاره نماز را بخوانيد مي ا حتيرا بخوانيد و ي تاننهايتاً قضاي نماز

از روي اسب گرفته يا در حالت بيماري و  ،ندتوان خوا مي چون نماز را در هر شرايطي
 خوابيده در رختخواب و غيره...

 ،يا حتي چنانچه شرايط بسيار سخت باشد و امكان خواندن نماز به هيچ عنوان نباشد  
 هي بر گردن شخص مومن نيست.پس در اين حالت ديگر گنا

حكمهاي مختلفي دارند و مث�ً گوشت مرداري  ،اصولً امور فقهي در شرايط مختلف 
توان به اندازه رفع گرسنگي از آن  مي شود و مي كه حرام است در شرايط اضطراري ح�ل

و پاك  ،استفاده كرد و همينطور امور مختلف ديگر و در مورد نماز نيز همينطور است
دن محل نماز و رو به قبله بودن و ساير شرايط نماز همگي در حالت عادي قابل اجرا بو

هستند و مث�ً در حالت جنگ و جهاد با دشمن كه فرصت نماز خواندن هم نباشد بطور 
 و ناتوان بودن. يخواهد شد يا در حالت بيمار عوض حتم شرايط

 ارج مثل حيوانندخو
 پشت نقاب دين شـده پنهـان خوارجنـد   

 

ــد    ــادان خوارجن ــا ن ــن و دني ــار دي  در ك
 

 حزب اهللا است انگار عنـوان ايـن گـروه   
 

ــد   ــدان كــه آيــت شــيطان خوارجن  امــا ب
 

 هايشان علم حـب اهـل بيــت  در دست
 

 امـــا خــ�ف مكتــب ايشـــان خوارجنــد 
 

 از كينـه و تعصـب ايـن قــوم نـابــكار  
 

 ايــران شدســت كلبــه ويــران خوارجنــد  
 

 كـه حقنـد و بـا خـدا     كنند چون فكر مي
 

ــد    ــان خوارجن ــت و آس ــند راح  آدم كش
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 دهنــد يـك ذره احتمـال خطــا هـم نمـي    
 

ـــوارجند    ـــان خ ــمن انس ـــان دش  فريسي
 

 هــا زده بــر گــوش و چشــمش اهللا پــرده
 

ـــوارجند     ــان خ ــد از ره ايم ــس غافلن  پ
 

 هـا خ�ف خنــده و آزادي و رفــاه   اين
 

 از آفتــاب و نــور گريــزان خوارجنـــد    
 

 انـد  لباس و ملت و ديني كه بـوده در هر 
 

 مثــل مصــيبتند كــه اينــان خوارجنــد     
 

ــي خوارجنــد    ــد خراب ــق خوارجن  احم
 

 خـواري خوارجنــد و شـيطان خوارجنــد   
 

 جخوار
 خـــوارج مثـــل حيواننـــد اي دوســـت 

 

ــي  ــت را نمـ ــت حقيقـ ــد اي دوسـ  داننـ
 

 خـــوارج دســـت شـــيطان داده افســـار
 

ــت   ـــد اي دوسـ ــل آسـاننـ ـــراه جهـ  بـ
 

 يــن و ريــش و تســبيحخــوارج پشــت د
 

 مـــوجه يــا كــه پنهاننــد اي دوســت     
 

ـ    ــ ـــن حقن ـــرده عي ــر ك ــوارج فك  دخ
 

ــت   ــيطانند اي دوسـ ــدتر ز شـ ــي بـ  ولـ
 

ــد   ــد كردنـ ــب رشـ ــوارج در تعصـ  خـ
 

ــي  ــت   نم ــد اي دوس ــگ جانن ــد س  ميرن
 

ـــد   ــروه داننـ ـــي مكـ ــپيدي را بسـ  سـ
 

 سيـاهــــي را نگهباننــــد اي دوســــت  
 

ــياهند    ـــگ سـ ـــاشق رنـ ــوارج عـ  خـ
 

 ســيه باننــد اي دوســت   ســيه كــار و  
 

ـــق   ـــت حـ ــتحق لعنـ ـــوارج مسـ  خـ
 

ــت    ــيطانند اي دوسـ ــه شـ ــراي اينكـ  بـ
 

 خــوارج غيــر آنچــه دوســت دارنــد    
 

ــي  ــابي را نمـ ــت كتـ ــد اي دوسـ  خواننـ
 

 مبـــادا از خـــوارج باشـــي اي دوســـت
 

14Fز دين و عقل، خارج باشي اي دوسـت  

1 
 

در  ي كه هم اكنونخوارج فعل تا ازگو كردن اين مطالب باعث نشودب اميدوارم البته 
چون ايشان به مراتب بهتر از  ،كنند ناراحت شوند مي چون عمان زندگي كشورهايي

و مثل سابق نيستند و اند  كه بسيار معتدل شدهام  شنيده آخوندهاي رافضي هستند و حتي
 باشند. نمي و نفرين ديگران مشغول لعن همچون شيعيان از صبح تا شام

                                                 
 .اشعار از عليرضا حسيني -1
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و حتي ممكن است  ،داشتن است نه نام خوارج را مهم پس صفت خوارج را داشتن
به سر ببرند هنوز در گمراهي  ي شيعهروزي برسد كه خوارج هدايت شوند ولي آخوندها

 و هنوز جزء خوارج باشند.

 عمل امام

 دانند و مي را الگوي خويش امام و ،حجت است شمل امامشيعه معتقد است كه ع
ز دروغي بسيار بزرگ ولي اين ني ،دانند مي ر امامخود را موظف به پيروي از رفتار و كردا

 عمل امام براي شيعه حجت نيست. و ،است
و همينطور امامان ديگر نام فرزندان خويش را ابوبكر و عمر و   حضرت علي
كدام  ،؟كنند مي به همين روش عمل و آيا شيعيان فعلي اند، هگذاشت مي عثمان و عايشه

 ذارد؟!!گ مي شيعه نام پسر خود را عمر
ي عايشه و عمر داشته است و همينطور امامان ها نام دختر و پسر با ،امام زين العابدين

) و همينطور پسران حضرت 283(ص  ملهمةا) الفصول  2/334ص  لغمةا(كشف  ديگر

كه ابوبكر و اند  و در كرب� حضور داشته اند، ي ابوبكر و عمر و عثمان بودهها نام علي با
ي ابوبكر و عمر و طلحه ها نام همينطور پسران امام حسن مجتبي با ،عثمان شهيد شدند

و  ،است و امام حسين نيز پسر با نام عمر داشته ،كه در كرب� شهيد شدنداند  بوده
مثل اع�م الوري اند  ين اسامي اشاره داشتهه اعلماي شيعه نيز ب( همينطور امامان ديگر.

  )2/23يخ يعقوبي و تار 186و ارشاد مفيد ص  203طبرسي ص 

 اهللا يا علياً  أشهد أن علياً ويل«جمله  ،و امامان شيعه در اذان خود  حضرت علي

 برند. مي اين جمله را بكار خود ولي شيعيان بدون استثناء در هر اذان اند، نداشته »اهللا حجة
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15Fاز ابوبكر و عمر تعريف و تمجيد كرده است حضرت علي

ولي شيعه دشمن  ،1
ان كند و كينه و بغض شديدي از ايش مي و حتي ايشان را لعن ،دو نفر است درجه يك اين

كه از  يكه سخنان و اعماللب ،برايش حجت نيست به دل دارد و سخنان حضرت علي
پس  ،شوند مي باشد همگي حمل بر تقيه حضرت علي بر خ�ف سليقه شيعيان جانب
 عمل امام حجت است دروغي بيش نيست. :گويند مي اينكه
 ،ن عنداهللا را نداشته استادعاي خ�فت ب�فصل و م در هيچ جا  ضرت عليح

 د.نبر اين عقيده پافشاري دار ولي شيعيان
عوام امامان است كه البته كافيست نگاهي به مردم و  مورد بعدي پيرامون اعمال نيك

 ايشان پي ببريد!!! و اعمال نيك زهد ،شيعه بيندازيد تا به اخ�ص
 و هر روز به تعداد تاركين نماز افزوده ،در جامعه رشد يافته و بزهكاريانواع فسادها 

پس از ها  اين به دنبال مواد مخدر و فسادهاي ديگر هستند و البته تمامي و جوانان شود مي
و با روي كار آمدن نائب امام زمان بوده كه مملكت  ،به ظهور رسيدن انق�ب خميني بوده

به  نمودن مده و البته عمله مذهبي منحرف بر روي كار آچونك ،است به لجن كشيده شده
ماند كه  مي و مثل اين ،ندارد شرك آلود است نتيجه اي جز اين هممذهبي كه گمراه و 

غذاهايي بخوريد كه  برويد و ،يي موثر بخوريددارو اينكه شما مريض شويد و بجاي
عتر بهبود پيدا كنيد!! مسلم و تازه انتظار داشته باشيد كه هر چه سري ،برايتان مضر است

 آوريد. مي قوي سر از قبرستان دراست كه با اين روش به احتمال 

                                                 
ولـي   ،از حضرت عمر تعريف و تمجيد كـرده اسـت   228مث�ً حضرت علي در نهج الب�غه در خطبه -1

منظور حضـرت علـي از    :كند و يا آنرا حمل بر تقيه مي كند يا مي گويد نمي شيعه اين خطبه را قبول
و دسـت بـه تفسـير و توجيـه مـي زنـد در        ,لك اشتر بوده اسـت نـه عمـر   اين سخنان سلمان و يا ما

دانيم سلمان يا مالـك   نمي صورتيكه در ابتداي خطبه از ب�د فتح شده توسط عمر سخن مي رود و ما
 اشتر كجا را فتح كرده اند؟!!!
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اين تنها دين اس�م است كه  و بداند كه در اس�م تنها دين وجود داردخواننده گرامي 
بايست به قرآن و سنت چنگ زد و عقل خود  مي تنها بنابراين ،تشريع شده و قانوني است

در مذهب تشيع وجود دارند كه با قرآن و سنت و عقل  يبسيار عقايد ،سترا نيز بكار ب
 شرك و خرافه ،شود كه به گمراهي مي در تضاد كامل هستند و عمل به اين عقايد باعث

 مبت� شويد.

 خاتميت

َّمدٌ ﴿ ُُ َحدٖ  ّما َ�َن 
َ
ا أ بَا

َ
َََم ََّبِ ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�َِ�ن  � ِ وََخا ّّ ُ  ّۧ�ِ رُّووَ  َ ّّ َن َ ََ َنۗ َو

لِيمٗ  َُ  ٍَ  .]٤٠األحزاب: [ ﴾٤ا بُِ�ّلِ َ�ۡ
و  ،خدا و خاتم پيامبران است دةيك از مردان شما نيست ولى فرستامحمد پدر هيچ «

 .»خدا همواره بر هر چيزى داناست
ما  :گويند مي مورد بعدي پيرامون مسئله خاتميت و قطع وحي است كه علماي شيعه

 .ايمان داريم ص يت رسول اكرمنيز به خاتم
را ها  آن كه چون در احاديث و رواياتي ،گويند مي واضح است كه اين علما دروغ ولي 
باز بر  صخوانيم كه جبرئيل و فرشتگان پس از رحلت نبي اكرم مي دارند چنين قبول

ل به علم و اص�ً براي امامان قائ ،امامان ديگر بر يا همينطوراند  شده مي نازل فاطمه زهرا
قطع وحي و يا خاتميت را قبول  پس ،لم نيز توسط وحي استغيب هستند كه اين ع

با مهدي  كردن خوانيم كه جبرئيل براي بيعت مي ندارند و در روايات مربوط به امام زمان
 پس خاتميتي در كار نيست. ،آيد مي از آسمان فرود

 وند با فرستادن پيامبرخدا«فرموده:  133در خطبه  ةغدر نهج الب�  حضرت علي

فرموده:  ص به هنگام غسل دادن پيامبر 235 و در خطبه .»وحي را ختم كرده است ص
 .»با مرگ تو رشته پيامبري و فرود آمدن پيام و اخبار آسماني گسست«

برسد كه  بايست روزي مي كند كه بالخره مي عقل و منطق نيز همين مسئله را حكم 
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الهي عمل دستورات  يستند و روزي برسد كه مردم بهان بامردم خودشان روي پاي خودش
 ببينند و اين همان خاتميت است.آن را  كنند و نتيجه

نمي شود كه مردم تا ابد محتاج كسي باشند تا بالي سر ايشان حضور داشته باشد و 
 شود كه تا قيامت نزول وحي ادامه يابد و مردم نيز نمي !دين كامل شود يا خير؟ آيا بايد

و براي همين ما گمراه شديم و  ،در آن جهان بهانه بياورند كه دين در زمان ما كامل نبوده
مورد است و قرآن و سنت براي  بي پس نزول وحي ،ر اكمال دين داريدچنانچه عقيده ب

 عمل كردن كافي است.
بايد حجتي از جانب خدا وجود داشته باشد تا مردم را رهبري  حتماً :گويد مي شيعه

 و امت اس�مي به گمراهي نيفتند. كند
شود بفرماييد اين حجتي كه هميشه بايد باشد پس هم اكنون  مي اولً: ،مي گوييم

كجاست؟!! از نظر ما در پس پرده بودن با نبودن يكي است. ثانياً: همانطور كه قب�ً نيز 
ت الهي رابالخره بايد روزي برسد كه مردم خودشان تصميم گيري كنند و به دستو ،فتيمگ

و اينطور  ،ستدر مورد حيوانات نيز صادق ا و روي پاي خويش بايستند و اينعمل كنند 
علماي  ولي ظاهراً ،خر عمر خويش مراقب فرزندانشان باشندنيست كه حيوانات تا آ

برند.  مي دانند كه چنين توجيهاتي بكار مي كمتر وسفندو عوام را از حيوان و گ مردم ،شيعه
حجتي وجود  ديگر ص پس از اكمال دين و رحلت نبي اكرم ،ن و سنتثالثاً: طبق قرآ

ندارد و دين كامل شده و تنها همان كتاب و سنت و عقل خود انسان است كه حجت بر 
 او هستند نه شخصي ديگر كه تازه غائب است و در دسترس نيست.

چون نزول  عقايدي ،عقيده شيعه به خاتميت با عقايد ديگرش در تضاد است سپ
 حجت الهي. الزام در وجود وحي و فرشتگان بر امامان و يا

 تكفير

كنيم و حتي هفته وحدت داريم و  نمي مراجع شيعه معتقد هستند كه ما كسي را تكفير
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با عقايد ايشان در تضاد  ولي اين نيز ،كنيم مي در كنار مسلمانان ديگر به خوبي زندگي
چونكه  ،و اين مراجع احتمالً در حالت تقيه هستند ،و دروغ و كذبي بيش نيست ،است

 برند. مي فع�ً در اقليت به سر
و اينقدر كه بر وليت و  داند مي مهم مذهب خود بسيار شيعه امامت را از اصول

به  كند و كافر نمي عملبدينگونه  يت پافشاري دارد بر هيچ چيز ديگريامامت و مهدو
 ،گويند كه يكي از اصول يا فروع ضروري اس�م را منكر باشد. پس با اين تفاسير مي كسي

آيند؟!! چون اهل سنت امامت شيعه را  نمي آيا اهل سنت خود به خود در زمره كفار در
 دانند؟!! مي سنيان را بهشتي ،و آيا علماي شيعه ،قبول ندارد

 ،شوند مي حق اليقين نوشته: در بيان جماعتي كه داخل جهنمع�مه مجلسي در كتاب 
گويند نص خ�فت بر  مي كهها  آن و ع�مه حلي در شرح ياقوت گفته است كه اما

كه اند  اكثر اصحاب ما قائلند كه ايشان كافرند و بعضي گفته ،حضرت امير نشده است
در حكم ايشان در اند  هف كردكه قائلند كه ايشان فاسقند خ�ها  آن ايشان فاسقند و

 كه ايشان خ�صاند  و بعضي گفته ،كه ايشان مخلدند در جهنماند  . اكثر گفتهآخرت
و او قائل  ،و اين قول نادر است نزد منصف ،شوند مي شوند از عذاب و داخل بهشت مي

و رواياتي كه دللت  ،شوند نمي شوند اما داخل بهشت مي شده است كه از عذاب خ�ص
كند و اينكه ايشان مخلد در نارند و اعمال ايشان مقبول نيست از طرق  مي خالفينبر كفر م

 عامه و خاصه متواتر است!!!!
علمايي  ،ان شداي كوچك از مزخرفات علماي شيعه در گذشته بود كه بياين نمونه 

 ستايند. مي را قبول دارند وها  آن كه مراجع فعلي
 داند و تنها خود را بر صراط مستقيم مي ر حقشيعه و فرقه اثني عشريه تنها خود را ب

داند و معتقد  مي داند و راه نجات و هدايت را تنها در پيروي از مكتب وليت و امامت مي
 ايشان در آيند تا به سعادت برسند!!!به زير وليت  بايست مي مردم دنيا است كه همه

 ارد.پس تكفير مسلمين بطور خودكار در مذهب خرافي ايشان وجود د
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اين بود كه: مرگ بر ضد وليت فقيه!! و  1357انق�ب سال  شعار اصلي ايشان پس از
چون وليت فقيه و نائب امام  ،دهند مي غير مستقيم اهل سنت و ديگران را مخاطب قرار

و اص�ً خود امام زمان نيز وجود ندارد و از قرآن و  ،زمان در كتاب و سنت تعريف نشده
پس كسانيكه اين عقيده را قبول ندارند بايد  ،شود نمي ثابت سنت وجود چنين شخصي

 فرستاده شود!!!ها  آن مرگ و لعنت بر
د فريضه ديني امر به معروف و بخواهن كساني كه ،و حكومت نائب امام زمان در ايران 

صي اشخاچنين  ،دشون مي كر را در حوزه سياسي آن بكار ببرند به شدت تكفيرنهي از من
محارب  ،القابي چون: مرتد تازه ،ندشو مي نكه اعدام يا زندان سياسي يا شكنجهع�وه بر اي

 كنند.  مي دا و ضد وليت فقيه را نيز دريافتبا خ
هر  ،در دست دارند ع�وه بر تكفير ه كه اركان سياسي و حكومتي راپس مراجع شيع

 دهند!!! مي براي حفظ حكومت امام زماني انجام كار ديگري نيز
هنوز نمايان نشده است و  ،لزم به تذكر است كه چهره واقعي مراجع شيعهدر ضمن 

روزي كه  اند، هنوز كمي در پرده تقيه هستند و بطور كامل از اين پرده خارج نشده
روزي برسد كه از  لقه به حداكثر خودش برسد وجمعيت شيعيان و قدرت وليت مط

در آن هنگام  ،ياسي سودمند نباشدهيچ كس ترسي نداشته باشند و ديگر رعايت مصالح س
16Fبينند مي است كه مردم جهان چهره واقعي ايشان را

1. 

 دين و سياست

در ايران كه دائم ورد زبان رجال  1357يكي از شعارهاي مهم پس از انق�ب سال 
و سياست  ،ديانت ما عين سياست ماست :باشد اين است كه مي حكومتي و مراجع شيعه

 ما عين ديانت ما.

                                                 
نـدها  در آن موقع به احتمال قوي مراسم عمركشان بصورت علني از تلويزيون پخش مي شـود و آخو  -1

 در هرجايي كه رسيدند به راحتي عمر و ابوبكر را لعن مي كنند و سنيان را تكفير مي كنند و ....
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چون اگر اينطور  ،ي بزرگ و روبه صفتي آخوندهاستها دروغ نيز يكي ديگر از اين
ين تر مهم در فريضه ديني امر به معروف و نهي از منكر كه گذاريد نمي پس چرا ،است

به اين فريضه مهم بكار برده شود؟ و اگر كسي خواست  ،حوزه سياست يعني ،حوزه خود
 آورد. مي درسر از زندان سياسي  ديني بپردازد

 ،ستها زندان كنم لزم به تذكر باشد كه زندان سياسي در ايران از بدترين نوع نمي فكر
بلكه  ،شود نمي و مانند قاچاقچيان و دزدان و زناكاران و شرابخواران با شما برخورد

 ترين نوع زندان و مجازات و شكنجه در انتظار فرد سياسي است. بدترين و سخت
مرتد و ضد  ،محارب با خداگويند:  مي ه چنين شخصيب در حكومت امام زماني

 وليت فقيه.
پس چرا در رابطه با كشورهاي كمونيستي  ،اگر ديانت شما عين سياست شماست

دهيد؟ و چرا در آنجا تنها به  نمي به ديانت خود اهميتي ،كوبا و كره ،روسيه ،چون چين
 چسبيد؟  مي سياست

 رابطه خوبي ندارند و مث�ً با ،ب و مسلماندار اينجاست كه با كشورهاي عر خنده 
17Fاردن و عربستان رابطه خوبي ندارند و دشمن هستند ،كشورهايي چون مصر

1. 
از ورزش گرفته تا هنر و سياست و  ،ها حضور دارد اگر ديانت شما در تمامي عرصه

گذاريد؟ آنجا ديگر با ديانت  نمي غيره ... پس چرا نام خليج فارس را خليج اس�مي
 د به سراغ موارد ديگر.روي مي خويش كاري نداريد و

ديانت را در نظر ندارند بلكه تنها بخاطر  ،اهل سنت حتي در رابطه با كشورهاي 
هيچ اعتقادي به عقايد اهل سنت ها  اين مصالح سياسي است كه با ايشان رابطه دارند.

 ندارند و حتي به شدت با ايشان مخالفند.

                                                 
و عمـر و ابـوبكر را    ،كننـد  نمي دليلش اين است كه اين كشورها وهابي هستند و روي قبور را تزئين -1

ندارند، همچنين بـا   ولي چين و روسيه مانند خودشان بي دين هستند و با قبور هم كاري ،قبول دارند
 عمر و ابوبكر.
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و همه جا را به  ،ها رخنه كرده ه صفتي ايشان در تمام زمينهوباين تقيه و دورويي و ر
 اي هيچگونه اعتمادي به ايشان داشت. توان در هيچ زمينه نمي بطوريكه ،لجن كشيده

 پرورانند. مي ايشان افكار خطرناكي را در سر
روند تا  مي علم و روشنفكري رو به افزايش است و مردم ،در جهاني كه تكنولوژي

ي ها پيشرفت انواعبه سوي  جهاني درست كنند و با همفكري و همكارييك دهكده 
 داند كه صلح و دوستي مي آگاه و دانشمندي ،علمي رهسپار شوند و ذهن هر انسان سالم

آنوقت مراجع خرافي شيعه  ،بايست برقرار شود نه جنگ و خونريزي و دشمني مي
 بته اين كشتار را از مردم سني مقيمال تا امام زمان بيايد و همه را گردن بزند واند  نشسته

 كند!! مي عربستان شروع
زند كه همه مردم جهان بايد سعي  مي در ذهن علماي شيعه تنها اين موضوع چرخ

كنند به زير وليت ما در آيند و چنانچه هم اكنون اين عمل صورت نگيرد بالخره با 
18Fينه بر آورده خواهد شد!!ظهور مهدي صاحب الزمان و با زور شمشير اين آرزوي دير

1 
 ،و پايه و اساس مذهبش نيز بر تفرقه ،پايه و اساس اين حكومت بر مذهب است

 شهادت و .... ،كينه ،جنگ ،دشمني
 براي اين حكومت خوب است. ،پس وجود جنگ در نقاط مختلف

گويد:  مي (جامعه شناس فرانسوي) و همچنين اصل تز و آنتي تز هگل نظريه مومان
گيرد و به نظر ما بقاء آن  مي بي به خاطر تضاد با يك دشمن و نظريه ضد شكلهر انق�

و اگر دشمني نباشد ممكن است خود آن  ،انق�ب و حكومت به داشتن دشمن است
 به همين خاطر است كه مرتب ،و توسط آنان سرنگون شود ،اي شود انق�ب دشمن عده

 و ،با آمريكا يا با اسرائيل استو ف�ني  ،وهابي است ،يف�ن كشور عرب :گويند مي

                                                 
لبد امام زمان نيز همچون شاه اسماعيل صفوي اين آرزو را تحقق مي بخشد، يعني با زور شمشـير و   -1

با كشتار مردم باعث مي شود كه ايشان به سعادت و هدايت واقعي يعنـي فرقـه تحفـه اثنـي عشـريه      
 دست يابند!!!
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چون با سرد شدن آن نابود  ،خواهند تنور اين جنگ و اخت�ف هميشه داغ بماند مي
 .خواهند شد

 ي رهبران و مراجع ها سخنان و وعده

 ،اين دورويي و روبه صفتي در سخنان رهبران و مراجع مذهبي ايشان نيز نمايان است
اينكه خودش به روي  قبل از ط رژيم شاهنشاهي وو بطور مثال جناب خميني قبل از سقو

ولي همگي ع�وه بر اينكه تحقق نيافتند بلكه حتي  ،داد مي هاي زيادي وعده ،كار بيايد
 صورت گرفت.ها  آن برعكس

  آوريم تا خودتان به روبه صفتي ايشان پي ببريد: مي را خميني برخي از سخنان جناب
 قرآن :گويند مي واند  ه علم را بلند كردهسي ميليون جمعيت هم«گفت:  مي خميني

 .19F1»خواهيم مي
خواهيم ها  آن نه زير فشار ظلم ،روابط ما با جامعه غرب يك روابط عادلنه است«

ها  آن چون سوء قصد ها كمونيست و اما با ،روا خواهيم داشتها  آن رفت و نه ظلمي بر
توانيم يك روابطي داشته  نمي ،را نسبت به مملكت خودمان تا كنون احراز كرده ايم

 .20F2»باشيم
وقتي حكومت اس�مي تشكيل شود همه  ،هاي مختلف وجود ندارد در اس�م جناح«

 .21F3»تابع قانون اس�مند و اس�م يك جناح يكپارچه و واحد است
 اس�م را داد ها خيابان در ايران سي و پنج ميليون مسلمان هستند كه همه در«

 .22F1»زنند مي

                                                 
 .170ص  4صحيفه امام ج ، 4/8/1357ج سخنراني در جمع ايرانيان مقيم خار -1
 .515ص  3صحيفه امام ج، مصاحبه با خبرنگاران درباره آينده حكومت اس�مي، 20/7/1357خميني  -2
 .223ص 5صحيفه امام ج، مصاحبه با روزنامه صداي لوكزامبورگ 21/9/1357 تاريخ -3
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مي علما خودشان حكومت نخواهند كرد و فقط ناظر و هادي امور در ايران اس�«
و از همان ابتدا به حجره  ،خواهند بود. خود من نيز هيچ مقام رهبري نخواهم داشت

   .23F2»تدريس خود در قم برخواهم گشت
    .24F3»خود آزاد خواهند بود ةدر جمهوري اس�مي كمونيستها هم در بيان عقيد«
و مطبوعات مطلقاً آزاد خواهند بود و دولت  ،زيونيتلو ،ودر حكومت اس�مي رادي«

 .25F4»را نخواهد داشتها  آن حق نظارت بر
سانسور مطبوعات و اداره  ،آزادي يعني به زندان كشيدن مخالفانها  اين در منطق«

هاي مملكت از  دن و ترقي يعني تبعيت تمام شرياني تبليغاتي. در اين منطق تماه دستگاه
هاي قانونگذاري و قضايي و اجرايي از يك مركز  د و ارتش و دستگاهفرهنگ و اقتصا

  .26F5»را از بين خواهيم بردها  اين واحد. ما همه
 .27F6»ما همه مظاهر تمدن را با آغوش باز قبول داريم«
براي همه اقليت هاي مذهبي آزادي بطور كامل خواهد بود و هر كس خواهد «

 .28F7»توانست اظهار عقيده خودش را بكند
دهند كه بعد از سقوط رژيم  نمي نه رغبت شخصي من و نه وضع مزاجي من اجازه«

 .29F8»فعلي شخصاً نقشي در اداره امور مملكت داشته باشم

                                                                                                                              
صـحيفه امـام   ، نظامي و دولت آينده مصاحبه با راديو تلويزيون ژاپن درباره دولت 17/8/1357 تاريخ -1

 .381ص 4ج
 .1357آبان  5مصاحبه با خبرگزاري رويتر، نوفل لوشاتو،  -2
 .1978نوامبر  10مصاحبه با سازمان عفو بين الملل، نوفل لوشاتو،  -3
 .1978نوامبر  2مصاحبه با روزنامه پيزا سره، نوفل لوشاتو،  -4
 .1357آبان  8راني در اروپا، نوفل لوشاتو، سخنراني براي گروهي از دانشجويان اي -5
 .1357مهر  19سخنراني براي گروهي از ايرانيان، نوفل لوشاتو،  -6
 .1978نوامبر  9كنفرانس مطبوعاتي، نوفل لوشاتو،  -7
 .1975نوامبر  17مصاحبه با خبرگزاري اسوشيتد پرس، نوفل لوشاتو،  -8
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دولت اس�مي ما يك دولت دموكراتيك به معني واقعي خواهد بود. من در داخل اين «
   .30F1»حكومت هيچ فعاليتي براي خودم نخواهم داشت

خواهم حكومت يا قدرت را  نمي جمهوري اس�مي آينده باشم. خواهم رهبر نمي من«
  .31F2»بدست بگيرم

نه هيچ مقام رهبري ديگري را به  ،پس از رفتن شاه من نه رييس جمهور خواهم شد«
 .32F3»عهده خواهم گرفت

 ي خود راها حرف از نظر آزادي عقايد بنابر آن است كه اشخاص منحرف هميشه«
اگر ها  اين ،زنند نمي را ها حرف صل اس�م خبردار شده باشند ايناز اها  آن اگر اند، زده مي

رود. در عين حال ما از اظهار عقيده  مي به همه مسائل آشنا شوند اخت�فات از بين
خواهند  مي كنند مي لكن از كارهايي كه منحرفين گاهي ،كنيم نمي جلوگيري نكرده و

   .33F4»دهيم مي عقايد .....، ما آزادي به همه مسالك وشلوغ كاري كنند
 واهند داد ومن امر كردم به مستضعفين بدهند و خ ،اين دارايي از غنائم اس�م است

 كنيم!! و مي زنند ولي ما عمل مي حرفها  آن هاي باطل گوش ندهيد، گفت: به اين نغمه مي
 گفت: آب و برق را مجاني مي كنيم!! و مي گفت: ما يك مملكت محمدي ايجاد مي
را ها  آن خواهيم مي كنند ما مي فكرها  كنيم!! و اين ارتشي مي اتوبوس را مجاني ،كنيم مي

تعداد زيادي  ،روز بعد 10روز آري فقط  10(كه همه جمعيت خنديدند و فقط  دار بزنيم
ي ها ترين حكومت حتي گرگ ،تيرباران كردند -البته دار نزدند  -از فرماندهان ارتش را 

  .زنند) نمي دهند ديگر زير حرف خودشان مي دنيا نيز وقتي عفو عمومي

                                                 
 .1978نوامبر  11نوفل لوشاتو،  ،NBCمصاحبه با تلوزيون  -1
 .1978نوامبر  16مصاحبه با تلوزيون اتريش، نوفل لوشاتو،  -2
 .1979ژانويه  9مصاحبه با روزنامه لموند، نوفل لوشاتو،  -3
 .534-533، ص5صحيفه امام ج_گفتگو با سه تن از شخصيتهاي آمريكايي 6/11/1357 تاريخ -4
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من  ،عمل وحدت لزم است ،امروز روزي است كه كلمه وحدت براي ما فايده ندارد«
اي است،  ن مخالفت كنم با ديگران، يك كلمهاما اگر بنا باشد كه م ،گويم وحدت مي هم

 .34F1»يك ريايي است و بيشتر نيست!!
د يا نه، بر خ�ف اس�م و تفرقه اندازي اهانت به هر مسلماني چه عضو حزب باش«

 .35F2»در اين موقع از بزرگترين گناهان است!!
 .»نماز خواندن پشت سر اهل سنت همچون نماز خواندن پشت سر پيغامبر است«
زمان ما همه كوشش براي درست كردن وضع  ،در زمان ما هيچ خرابي حاصل نشده«

ها و امثال ذلك. شما توقع  انهكردن وضع كشاورزي و ساير كارخملت است. درست 
ملتمان در  ،داريد ما بتوانيم در همين چند ماه يا چند سال برويم به آن حدي كه همه مان

 .36F3»رفاه باشد، همه كارها هم درست شده باشد
كنند  مي با خلق خدا آنزنند و  مي آنان كه به ادعاي واهي كوس طرفداري از خلق را«

ت عظيم چه توجيهي دارند؟ و با به شهادت رساندن عالمي دانند در اين جناي كه همه مي
 كنند و چه طرفي مي خدمتگزار و پيرمرد بزرگوار هشتاد ساله چه قدرتي كسب

 .37F4»بندند؟ مي
(ولي سربازان بدنام امام زماني به داخل منزل ع�مه برقعي اين پيرمرد هشتاد ساله 

 .كردند) به سر او شليك خواند مي نماز حالي كه ريختند و در
 اي همين منوال ادامه دارد و رجال حكومتي هر روز وعده نيز وضع بر هم اكنون

كنند و نه وضع مردم  مي ها عمل كنند و البته نه به وعده مي لخوشدهند و مردم را د مي
 تر شود و مردم هر روز ناراضي مي ودهبه روز بر مشك�ت افزبلكه روز  ،شود مي بهتر

                                                 
 .209ص 9صحيفه امام ج_يكال ايرانسخنراني در جمع اعضاي نهضت راد 31/4/1358  تاريخ -1
 خميني در پاسخ به انح�ل حزب جمهوري._1366خرداد  11 تاريخ -2
 .97-96ص 10صحيفه امام ج -مصاحبه با اوريانا فالچي 2/7/1358  تاريخ -3
 .50ص 17صحيفه امام ج 23/7/1361 تاريخ -4
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اي به عقايد اشتباه خود  آورند و ذره نمي ز كوچك خود فشاربه مغ اي ولي ذره ،شوند مي
طمع تلخ  ،طمع تلخ مذهب گمراه را ،جهل راپس بچشيد طمع تلخ  ،كنند نمي شك

 ت را.طمع تلخ دوري از قرآن و سن ،ديني را بي طمع تلخ ،گرا را حكومت فرقه
آن ملت هستند كه با مقصر اصلي در درجه اول خود  ،بيايد يهر ب�يي كه بر سر ملت

 اند. جهل خود و با پيروي كوكورانه خود از مراجع گمراه به چاه ه�كت افتاده
پس تا خودتان را اص�ح نكنيد همچنان گرفتار اين روبه صفتان هستيد و هر روز 

 امروز فريب آخوند و فردا روباهي ديگر. ،خوريد مي فريب ايشان را

 عصمت ولي فقيه و مراجع تقليد

مطالب درج شده در كتب مذهبي با عقايد رايج در ميان  ،طور كه قب�ً نيز ذكر شدهمان
و در  ،و همچنين سخنان مراجع نيز ضد و نقيض است ،مردم تا حدودي تفاوت دارد

 دهند. مي عمل چيزي ديگر را نشان
 ،و حضرت فاطمه و امامان است ص دادن مقام عصمت به پيامبر ،يكي از عقايد شيعه

ي ها دروغ ولي اين نيز يكي ديگر از ،دانند مي هارده معصوممنحصر به چ تنها مر راو اين ا
ردن وضع به شكلي ديگر و همانطور كه گفتيم در بطن جامعه و در اذهان م ،واضح است

 است.
تر است و  جناب خميني از هر معصومي معصوم ،يدر ذهن مردم و شيعيان ايران

و سخنان  با اينكه بسياري از ،به ايشان بكندهيچكس حق ندارد كوچكترين انتقادي 
 هاي او دروغ بودند. وعده

و  ،شود نمي پخش هاي داخلي ايران هاي خميني در رسانه ان و وعدهحتي اين سخن
 يي كه گفته آب و برق را مجانيها قسمت ،از سخنراني او در بهشت زهرا بطور مثال

د و يا بسياري ديگر از سخنان او در شو نمي پخش ،كنيم مي كنيم و اتوبوس را مجاني مي



 روبه صفتان    46

كنم و به گوشه  نمي من مسئوليتي را قبول :شاتو و جاهاي ديگر كه گفته بود لو نوفل
 روم و غيره... مي حجره ام

و بطور  ،بوده است قبول كنند كه جناب خميني داراي انحراف خواهند نمي ها اين
را  اين امام و رهبر شيعيان جرات مخالفت باواضح به عصمت او ايمان دارند و كسي 

 نداشته و ندارد.
ادامه دارد و انگار ايشان  ،اي اب خامنهجن ،هم اكنون نيز اين وضع براي جانشين وي

 تواند به او ايرادي بگيرد. نمي معصوم هستند و كسي
اي در آن  كنند و ذره مي بزنند مردم اطاعت حتي مراجع تقليد نيز مقدسند و هر حرفي

 .كنند نمي شك
اي را  هبايست خميني و خامن مي واند  شيعيان دوازده امامي به اشتباه دوازده امامي شده

 اضافه كنند و مث�ً سيزده امامي يا چهارده امامي بشوند و البته اين نيز به تعداد معصومين
شود و دستور قبلي پيرامون  چون ممكن است بداء حاصل ،خيلي هم مشكل نيست كار

 به چهارده امام تبديل شود تا بعد ببينيم چطور فع�ً وخ گردد وه امام منسدوازد
  شود؟!!!! مي

 حكومت و سياست

رهبران حكومتي در ايران دائم از صلح و دوستي  ،مورد ديگر موضوع حكومت است
 گويند حكومت ولي فقيه در ايران با مي و كنند مي با كشورهاي ديگر صحبت

 نين با مسلمين ديگر رابطه خوبي دارد و هري ديگر مشكلي ندارد و همچها حكومت
د نه دست متجاوزين و افراد بايست تحت نظارت حكومت و مردم همانجا باش مي جايي

 بيگانه و خارجي.
اين نيز دروغي آشكار است و با عقايدي كه در كتب شيعه آمده در تضاد  :بايد بگوئيم

 است.
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 ،مت كردن بر تمامي جهان را دارداز نظر شيعيان اثني عشري تنها كسي كه لياقت حكو
 .محمد بن الحسن العسكري امام دوازدهم يعني كسي نيست جز

و بقيه  ،تنها خليفه الهي و من عند اهللا اوست ،چون تنها معصوم در قيد حيات اوست
تنها  ،هستند و حق حكومت كردن را ندارند نوعي غاصب خ�فت و جايگاه الهيبه 

باشد و هيچگونه خطا و اشتباهي ندارد و داراي  مي هويمهدي است كه ما ينطق عن ال
كند و همه را به  مي راحتي همه دنيا را ادارهه علم غيب و انواع معجزات است و بنابراين ب

 برد. مي راه سعادت
بايست نائب او از فقها  مي البته فع�ً اين امام در پرده غيبت است و طبق عقيده شيعه

 تحويل دهد. امام زمانتا روزي حكومت را به بر كرسي حكومتي تكيه زند 
شيعيان و تنها كسي كه حق حكومت كردن را دارد كسي نيست جز ولي فقيه  پس فع�ً

وليتداران  وليت ايشان در آيند و براي همين بايست به زير مي همه جا .نائب امام زمان
بينيم  مي صادر كنند و انيت فقيه را به خارج از ايرو خرافيون در ايران سعي دارند كه ول

 تبليغات دارند تا همه را شيعه كنند.كه در كشورهاي ديگر نيز 
اينها معتقد هستند كه چنانچه هم اكنون مردم جهان با اختيار و ميل خود به زير وليت 

ه شده نيايند بالخره زماني كه مهدي صاحب الزمان ظهور كند با زور شمشير هم ك در ما
 ورد.آ مي وليت ايشان را به زير

دانند به جز حكومت  نمي در ايران هيچ حكومتي را شرعي دكانداران مذهبي 
زير نظر داشته باشند و اين است كه مكه و مدينه را نيز  آرزوي بزرگ ايشان ،خودشان

فات خود را وارد آنجا كنند و در قبرستان بقيع خودشان آنجا را اداره كنند و براحتي خرا
دشمن هستند و  با دولت آل سعود بسازند و بخاطر همين مسئله است كهگنبد و بارگاه 

 كنند. مي گويند و ذهن مردم را خراب مي به علماي ايشان وهابي
 غصب كل جهان حكمفرماست نه صلح و دوستي. ،وليت فقيهي هاي در انديشهپس 
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 ،هيچ كس ديگرمسيحيان و نه با نه با خوب هستند نه با يهوديان و ها  ها نه با سني اين
 .ها كمونيست البته با سنيان بيشتر از همه دشمن هستند تا با مث�ً

 خرافات و بدعت

مراجع و آخوندهاي شيعه معتقد هستند كه بهترين مكتب را براي ترويج دين اس�م 
مذهب خود را به دور از  دانند و مي در پيروي از مذهب خوددارند و اس�م واقعي را تنها 

 دانند. مي رافاتيهر بدعت و خ
 چون انواع خرافات و ،ي ايشان استها دروغ اين ادعا يكي از بزرگترين و آشكارترين

 شود. مي يافت به وفور در ميان ايشان ها بدعت
مراجع شيعه خرافات نيستند و بلكه در عين  بگذريم كه اص�ً نزد مسائلبرخي از  

مجبور  د دارد كه حتي خود ايشانز وجوولي يك سري ديگر از خرافات ني ،ديانت هستند
 دروغ است ،گويند مذهب ما داراي خرافاتي نيست مي پس اينكه ،شوند مي به پذيرش آن

 بايست به دل جامعه و مردم رفت تا به واقعيت امر پي برد. مي و
يه به چندي پيش از يك ناودان بر روي ديواري مقداري آب ريخته بود و شكلي شب

تا يك  بيشتر شبيه به يك بشكه بود البته دست نداشت و د كهيك انسان درست شده بو
 ،براي تبرك ولي به هر حال بسياري از مردم در مقابل اين ديوار تجمع كردند و ،انسان
 متعلق به گمان داشتند كه اين عكس ماليدند و مي نخود را به آهاي  و لباسها  پارچه

 ازدحامي شده بود كه نگو. نو چنا ،ابوالفضل است
 ديني نيست؟! بي ها اين يست؟! آياحماقت نها  اين آيا !خرافات نيست؟ها  اين آيا

براستي چرا و به چه علت مردم كارشان به اينجا رسيده؟ چرا هر چند وقت يكبار از 
چرا در ميان اهل سنت از اين موارد  شود؟ و مي دث در ميان شيعيان ديدهاين قبيل حوا

 نيست؟
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باشد كه چنين نتايجي  مي كه مذهب شما داراي اشتباه و گمراهيدهد  نمي آيا اين نشان
 آورد؟ مي را به بار

 را نيكوها  آن گيريد و حتي بسياري از نمي را ها بدعت جلوي وقتي شما مراجع
 امام پرستي و ستايش اولياء سوق ،فرد پرستي ،قبرپرستيبه سوي  انيد و مردم راد مي
 مراجع شما حتماًو  ،از اين قبيل طبيعي است پس به وجود آمدن خرافاتي ،دهيد مي

ها  آن بلكه دوست داريد ،مردم روشنفكر شوند و با دين اس�م آشنا شوند كه خواهيد نمي
 در حماقت و جهالت خود بمانند تا براحتي به شما سواري دهند.

توان انبوهي از  مي ،چون مجلسي علماي شيعه و كساني لزم به تذكر است كه در كتب
 و عوام سادهسواد  بي بنابراين از مردم ،را مطالعه كرد ها بدعت افات و چرنديات وخر

 توان انتظاري بيشتر از اين داشت. نمي
در واقع خودشان را  ،خرافات و بدعت در مذهب تشيع هستند كه منكر وجود كساني

 .و يا با دروغگويي و روبه صفتي قصد گمراه كردن مردم را دارنداند  مسخره كرده

 حج خانه خدا

خواهيد ديد كه خالق را بالتر از  ،بطور حتم چنانچه با علماي شيعه به گفتگو بنشيني
ولي اين نيز دروغي واضح  ،دانند و همينطور شعائر الهي از قبيل حج خانه خدا مي مخلوق
 است.

 ،در كتب شيعه و در روايات و احاديث ايشان كه مورد قبول همين علما نيز هست
سياري ذكر شده كه زيارت قبر حسين را بسيار بسيار بالتر از حج خانه خدا موارد ب

 اند. را ذكر كرده حد و حسابي بي يها ثواب و براي آناند  ستهدان
يا  ،يا حسين گويند: مي ها گرفتاري چون در ،حسين بالتر از خداست ،پس نزد شيعه

 اهللا. گويند: يا نمي علي و يا حضرت عباس و
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گويند: بيا و برو كرب� و فع�ً مكه را رها  مي كني به تو مي وام شيعه صحبتوقتي با ع 
 كرب� صفايي ديگر دارد و خيلي بهتر است!!! ،كن

 دانند. مي يعني بطور علني كرب� و حسين را بهتر از كعبه و اهللا
اص�ً اينقدر كه شيعيان براي حسين از خود گريه و زاري و يا وجد و شور و نشاط به 

  براي خدا اين چنين نيستند. به هيچ وجه دهند مي رجخ
 پس شامل اين آيه هستند:

نَداوٗ َوِمَن ََّاِس ﴿
َ
ِ أ ّّ ُِ ِمن ُووِن َ َشّد ُحبّٗ ا ُ�ِّبوَ�ُمۡم َ�ُحّبِ ََمن َ�ّتِخ

َ
اَمُنوااْ أ ََ ِيَن  َّ ِۖ َوَ ا ّّ

ِيَن َظلَُموااْ إِۡذ يََروۡ  َّ ِۗ َوَّۡو يََرى َ ّ ِ ِ َ�ِيعٗ ّّ ّ ِّ ّن َۡلُقّوةَ 
َ
َِ أ ا َِ ّن ََن َۡلَع

َ
ِِ ا َوأ ا َِ َ َشِديُد َلَۡع ّّ١﴾ 

 .]١٦٥البقرة: [
برخي از مردم غير خدا را همانند خدا گيرند و چنان كه خدا را بايست دوست «

كه اهل ايمانند كمال محبت را فقط به خدا ها  آن داشت به آن دوستي ورزند ليكن
ند و اگر بدانند مشركان ستمكار آن هنگام كه عذاب خدا را مشاهده كنند مخصوص دار

 .»بسيار سخت است )مشركان را(و عذاب خدا  ،كه قدرت خاص خداست

 تحريف قرآن

(البته اگر در حالت تقيه  تحريف قرآن را قبول ندارند ،علماي فعلي مذهب تشيع
 ،بني بر تحريف قرآن وجود داردم ينباشند) ولي در كتب ايشان احاديث و روايات بسيار

فصل در كتابي به نام  ،بوده )صاحب مفاتيح( و محدث نوري كه استاد شيخ عباس قمي
تحريف قرآن جمع آوري  حديث پيرامون 2000 ،ربابالخطاب في تحريف كتاب رب األ

 كرده تا چشم يهود و نصارا روشن شود.
 و ،نيز اين امر روشن استهمچنين در كتب اصلي ايشان همچون كافي و كتب ديگر 

هاي  و اين از خ�ل نوشتهاند  آن بودهقائل به تحريف قر ياري از علماي شيعهبس در گذشته
 ايشان مشخص است.



 51  روبه صفتان

چرنديات فراواني در اين زمينه وجود دارد از قبيل اينكه ف�ن آيه اين چنين بوده يا 
 قرآن اصلي نزد امام زمان است و غيره ...

ولي جالب اينجاست كه باز هم  ،اي ندارند ر زمان فعلي چنين عقيدههر حال د ولي به 
گويند: قرآن  مي بيني كه مي وقتي با يك سري از متعصبين يا عوام ساده به صحبت بنشيني

 آورد!!! مي و به هنگام ظهور آن را ،اصلي نزد امام زمان است
اين كنند و لبد  يم ر قرآن نيست تعجباگر به اين عوام ساده بگويي نامي از علي د

 تفكر قرآن امام زمان بخاطر همين مسئله وارد مغز ايشان شده است.
چون عقايد اصلي خويش  ،البته آخوندهاي روبه صفت خيلي هم با قرآن كاري ندارند

 ،مخالف با قرآن هستندها  آن كه بسياري ازاند  را از احاديث و روايات به چنگ آورده
 پس به خودي خود منكر آيات الهي هستند. ،آن استتكذيب قرها  آن يعني تاييد

 تقيه

 اصلي است بنام تقيه. ،يكي از عقايد رايج و مهم در مكتب تشيع
اد ايشان چون بطور خودكار در نه ،اين مورد بهترين وسيله براي روبه صفتان است

 كه ديگر هيچ. ب ايشان هم باشدجزء مذه وجود دارد و اگر
 ،دنشو مي آيند حمل بر تقيه نمي بر مذاق آخوندها خوش بسياري از سخنان ائمه كه

عثمان و عايشه بوده و يا ام كلثوم دختر فاطمه  ،عمر ،د نام فرزندان امامان كه ابوبكرمانن
و موارد بسيار ديگر كه همگي با چوب تقيه  ،زهرا كه همسر عمر بن خطاب بوده است

 شوند. مي حراج
 اي از تقيه است. در هاله هميشه ،اعمال و كردار علماي شيعه

هاي ديني يا  هتوان سخنان گوناگون ايشان را در زمين مي با وجود چنين اصلي چطور
 باور كرد؟ سياسي
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ن ست مراقب روابط خود با اين روبهاباي مي كشورهاي خارجي نيز با چنين روشي
 حفظ ،چون هيچ ضمانتي مبني بر تعهدات خود ندارند و تنها خواست ايشان ،باشند

 البته و ،فرا رسد مهدي دولت وليت فقيه و نائب امام زمان است تا بالخره زمان ظهور
تا زماني كه روابط ديپلماتيك ايشان  كنند و مي از هرگونه روشي استفاده تحقق اين امر در

 تند و در غير اينصورت محترم نيستند.محترم هس اي وارد نكند به اين اصل مهم ضربه
ها  اين وقتي ،همه مردم جهان به نوعي دشمن تشيع و وليت هستند ،در ذهن خرافيون

38Fو كشورهاي عربي اهل سنت

 ،دانند مي خود درجه يك اندشمن و مسلمين ديگر را جزء 1
همه را به دل دارند و  را بكنيد. اين خرافيون كينإل بقيه مردم جهان شما ديگر حساب كار

 فقط وليتداران را قبول دارند. ،رنداز همه متنفر هستند و فقط خودشان را قبول دا
لزم به تذكر است كه چنين طرز تفكر احمقانه اي خود به خود محكوم به فناست و 

 اين خوب است. البته در عصر جديد بطور حتم نابود خواهد شد و
مهدي، تصوري پوچ و ماندن آن تا قيام  ،بالخره اين حكومت محكوم به نيستي است

 باطل است. و خيالي

 مسيحيت و يهوديت

ايشان مورد  :گويند مي مسيحي و يهودي نيز آخوندها در مورد اهل كتاب و اديان
مث�ً مسيحيان پيرامون حضرت عيسي غلو  ،ش ما نيستند چون انحرافاتي دارندپذير
 اند. يا علماي يهود نيز حقايق را كتمان كردهاند  و مقام خدايي به او دادهاند  كرده

                                                 
كينه و بغض خود را نسبت به عربها  هاي ايراني دائم از كشورهاي عربي بدگويي مي شود و در رسانه -1

نشان مي دهند، هر اتفاقي كه در جهان بيفتد در ايران هياهو مي شـود و البتـه تمـام تقصـيرها را بـر      
گردن كشورهاي عربي مي اندازند، از حمله اسرائيل به فلسطين گرفته تا موارد ديگـر. اينجاسـت كـه    

امل اسرائيل و انگليس است براي ايجاد تفرقه انسان شك مي كند كه حكومت وليت فقيه در واقع ع
 ميان مسلمين.
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 ،شنويم مي ي خنده آوري است كه از زبان آخوندهاها دروغ يز يكي ازاين ن :بايد گفت
وارد اين مذهب  در تشيع از مسيحيت و يهوديت موجود چون بسياري از عقايد فعلي

 آخوندهاي شيعه نقاط مشترك فراواني با علماي يهودي و مسيحي دارند. و ،شده است
 ها آن جلفا در اصفهان را بهته و محله شاه عباس نيز ارادت خاصي به مسيحيان داش

نجا راحت باشند و كليسا درست كنند و البته به شهر هرات كه سني نشين در آ دهد تا مي
 ،را به غارت ببردها  آن كرده تا مردم بيچاره آنجا را قتل عام كند و اموال مي حملهاند  بوده

در  ت در اروپاچون مسيحي اند، هچرا؟ چون همين مسيحيان او را بر كرسي قدرت نشاند
 ،در حال تصرف تمامي اروپا بوده (كه سني بوده) سقوط بوده و امپراطوري عثماني حال

پس اميدوارم متوجه شويد كه چرا به مسيحيان ارادت خاصي داشته و با سنيان دشمن 
 .بوده

هم اكنون نيز در پايتخت ايران يعني در تهران و يا شهرهاي ديگري چون اصفهان و 
 شود ولي براي مسيحيان و ديگر نمي اجازه ساخت مسجد به اهل سنت دادهقم و كاشان 

ادامه دهنده راه مجلسي  ،ادامه دهنده راه صفويه هستندها  اين ،مانعي وجود ندارد ها اقليت
  شود. مي و شاه عباس و البته اين راه به سرنوشتي چون شاه سلطان حسين ختم

كنيم تا به  مي اشاره ك ميان تشيع و اهل كتابمشتر عقايد به چند نمونه از ،بطور مثال
 واقعيت امر پي ببريد:

 بيني كه مي دانند و مي جا ناظر و حاضر را  در هر  مسيحيان  حضرت عيسي -1
 .يا مريم مقدس عيسي مسيح و گويند: يا مي

(شرك در صفات الهي) و همه جا حاضر و  دادن صفات خالق به مخلوق شرك است
 و شيعه نيز همين روش را در مورد امامان خود بكار ،ات الهي استناظر بودن از صف

 يا حسين و يا حضرت عباس. ،گويند: يا علي مي برد و در هر جا ناگهان مي
شوند و  مي به حضرت عيسي يا حضرت مريم متوسل در دعاهاي خود مسيحيان -2

بايد رفت نزد  ،زد پدرگويند براي رفتن ن مي كنند و مي از ايشان به عنوان واسطه استفاده
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 پسر!!!
بايست  نمي و ،بايست در عبادت خدا كسي را شريك ساخت نمي دعا عبادت است و

ولي اين  و تنها بايد خدا را بخوانيم. غير خدا و من دون اهللا را به هنگام دعا صدا كرد
د و به شون مي بيني كه به امام و امامزاده متوسل مي شرك در ميان شيعيان نيز وجود دارد و

  كنند. مي را صدا ائمه ،هنگام دعا

َحٗدا ﴿
َ
ۡ�ُِك بِهِۦا أ

ُ
واْ َرّ�ِ َوَ ا أ ُُ ۡو

َ
ا أ  .]٢٠اجلن: [ ﴾٢قُۡل إِّ�َما

 .»گردانم خوانم و كسى را با او شريك نمى من تنها پروردگار خود را مى :بگو«
ن مراسم به و مسيحيا ،مراسم عزاداري براي حسين نيز از مسيحيت وارد تشيع شده -3

كنند. البته در  مي گذاشتند و شيعيان نيز تعزيه برپا مي صليب كشيدن عيسي را به نمايش
خورد ولي  مي عصر جديد در اروپا و كشورهاي مسيحي از اينگونه مجالس كمتر به چشم

 شيعيان هنوز دست بردار نيستند.
كشيده شد تا  او به صليب :گويند مي مسيحيان به شفاعت عيسي دلخوش هستند و -4

 و مين عقيده در تشيع نيز وجود داردو ه .بخشد مي ار ما عذاب نشويم و او گناهان ما
روند تا  مي بيني كه شيعيان به شفاعت امام حسين دلخوش هستند و به زيارت قبر او مي

هر قطره اشك براي حسين  : ريختننديوگ مي پاك شود!!! وگناهان گذشته و آينده ايشان 
 شدن بسياري از گناهان است.باعث پاك 

غلو در مورد حضرت عيسي كه در مسيحيت صورت گرفته و غلو در مورد امامان  -5
ها  آن بهاند  صفاتي را كه حضرت فاطمه و  امامان نداشته .كه در تشيع صورت گرفته است

نزول  ،عصمت ،همچون: علم غيب اند، و در مورد ايشان دچار غلو شدهاند  نسبت داده
 .و داشتن معجزات گوناگون ،ان و وحي به ايشانفرشتگ

همچنين امامزاده  اند، امام پرست شده ،و شيعياناند  عيسي پرست شده ،مسيحيان 
 پرست و آخوند پرست و مرجع تقليد پرست.
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َُا�ٗ ﴿ ۡر
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�ََنُمۡم أ

َ
ْ أ ا وا ُِ َ َّ ِ َوََّۡمِميَح َۡ�َن َمۡرَ�َم وَ ا ّمِن ُووِن ََ ْ إِّ  ّّ ا ِمُروا

ُ
ا أ َما

اْ إَِ�َمٗ  ََنُهۥ َ�ّما سُۡ�ُِ�وَن �ۖ ا َ�َِحدٗ ِ�َۡعُبُدوا ََ  .]٣١التوبة: [ ﴾٣ّ ا إَِ�ََه إِّ  ُهَوۚ ُوۡب
اند. و [نيز] مسيح بن مريم [را  احبار و راهبانشان را به جاى خداوند، به خدايى گرفته«

اند مگر آنكه معبود يگانه را بندگى كنند. معبود  تهاند] حال آنكه فرمان نياف به خدايى گرفته
 .» ] است ] پاك [و منزّه آورند، [بس ] جز او نيست. او از آنچه شرك مى [راستينى

و شيعيان در دوستي اهل اند  مسيحيان در دوستي و محبت عيسي دچار افراط شده
 بيت.

نَداوٗ َوِمَن ََّاِس ﴿
َ
ِ أ ّّ ُِ ِمن ُووِن َ َشّد ُحبّٗ ا ُ�ِّبوَ�ُمۡم َ�ُحّبِ ََمن َ�ّتِخ

َ
اَمُنوااْ أ ََ ِيَن  َّ ِۖ َوَ ا ّّ

ِ َ�ِيعٗ  ّ ِّ ّن َۡلُقّوةَ 
َ
َِ أ ا َِ ِيَن َظلَُموااْ إِۡذ يََرۡوَن َۡلَع َّ ِۗ َوَّۡو يََرى َ ّ ِ ّن َّّ

َ
ِِ ا َوأ ا َِ َ َشِديُد َلَۡع ّّ١﴾ 

همانند خدا گيرند و چنان كه خدا را بايست  برخي از مردم غير خدا را« .]١٦٥البقرة: [
كه اهل ايمانند كمال محبت را فقط به خدا ها  آن دوست داشت به آن دوستي ورزند ليكن

مخصوص دارند و اگر بدانند مشركان ستمكار آن هنگام كه عذاب خدا را مشاهده كنند 
 .»بسيار سخت است )مشركان را(و عذاب خدا  ،كه قدرت خاص خداست

كه در  و روشن كردن شمع بر سر قبرهاها  آن برپرستي و ساختن قبور و تزئينق -6
 كنم نيازي به توضيح نباشد. مي فكر ،..... در تشيع دارد و مسيحيت وجود

ْ إِّن َ�ثِ�ٗ ﴿ -7 ََاَمُنواا ِيَن  َّ ّ�َما َ
َ
َ � َٓ ُ�لُوَن ۞

ۡ
ۡحَبارِ َوَّّرۡهَباِن َ�َأ

َ ۡۡ ۡمَ�ََ  ََّاِس � ّمَِن َ
َ
 أ

ِِ َوبِيلِ  َة َوَ  يُنُِۡقوَ�َما  َّ َهَب َوَۡلِۡ َّ وَن َ ُ ُِ ِيَن يَۡ� َّ ِۗ َوَ ّّ ن َوبِيِل َ َُ ّدوَن  َُ  بِٱۡلَ�َِطِل َو�َ
 ٖ��ِ

َ
ٍِ أ ا َِ ُۡهم بَِع ِ فَبَّ�ِ ّّ  .]٣٤التوبة: [ ﴾٣ َ

اموال  ى)(نصار و راهبان )يهود(بسيارى از دانشمندان  ،ايد اى كسانى كه ايمان آورده«
دارند و كسانى كه زر و سيم را  خورند و [آنان را] از راه خدا باز مى مردم را به ناروا مى

 .»ده ي مژدهعذابى دردناك بهايشان را  ،كنند كنند و آن را در راه خدا هزينه نمى گنجينه مى
بيني كه خمس مال مردم  مي اين عمل راهبان در ميان علماي شيعه نيز وجود دارد و

و  ،گيرند در صورتيكه چنين چيزي در اس�م نيست مي بخت را به عنوان حق امامبد
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 ،بيان شده است 41همانطور كه در سوره انفال آيه  ،خمس مربوط به غنائم جنگي است
 (غنيمت) توجه داشته باشيد: به كلمه غنمتم

﴿ َٖ ّ�َما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ
َ
� ْ لَُمواا ُۡ ّن  ۞َوَ

َ
ِ ُ�َُمهُ فَأ ّ ِي َلُۡقۡرَ�َ َوَۡ�ََ�ََ�َ ِّ َِ ۥ َوِّلرُّووِ  َو

ِِ َوَبِۡن َّّمبِيِل إِن َِ َ ََ ۡرقَاِن يَۡوَم َۡ�ََ�  َوََّۡم ُۡ َ َ�ۡبِدنَا يَۡوَم َلۡ َا َ�َ َۡ نَن
َ
ا أ ِ َوَما ّّ ََاَمنُتم بِٱ ُ�نُتۡم 

 َٖ ۡ�َ ِ
ّ�ُ َ َ�َ ُ ّّ َۡمَعاِن  َوَ ۡۡ  .﴾٤قَِديٌر  َ

كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى  و بدانيد«
اگر به خدا و آنچه بر بنده  ،ماندگان است خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان و در راه

خود در روز جدايى [حق از باطل] روزى كه آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل كرديم 
  .»چيزى تواناستايد و خدا بر هر  ايمان آورده

مسيح عيسي  يا :گويند مي كنند و مي دا را صداخ غير ،مسيحيان در كليساهاي خود -8
 غير ،و همينطور شيعيان در مساجد خود ،و در واقع يكتاپرست نيستند ،مريم مقدس و يا

يا فاطمه زهرا و يا  ،ياحسين ،گويند: ياعلي مي زنند و مي خدا و من دون اهللا را صدا
  در صورتيكه در قرآن چنين آمده: ،اسحضرت عب

َحٗدا ﴿
َ
ِ أ ّّ َ ََ ْ َم وا ُُ ََ َۡۡد ِ فَ ّ ِّ َِجَد  ََ ّن ََّۡم

َ
 ةو مساجد ويژ« .]١٨اجلن: [ ﴾١َوأ

 .»پس هيچ كس را با خدا مخوانيد ،خداست
كتمان حقايق كه در يهوديت بيشتر بوده و البته در ميان علماي شيعه نيز وجود  -9
 بالي منبر بگويد: بر كه مطالب زير راايد  ديده خوند راكدام آ ،دارد
و ثمره  ،و ام كلثوم دختر فاطمه زهرا بوده است ،ازدواج ام كلثوم با عمر بن خطاب -

(تاريخ  اين ازدواج دو فرزند بوده است. اين ازدواج در كتب شيعه ثبت شده است
 .كافي وتهذيب) ،بحارالنوار ،يعقوبي

كر و عمر و خدمات بسياري كه اين دو نفر براي اس�م انجام بيان فضائل ابوب -
چون تاريخ و روايات متواتري  ،شودبتواند منكر اين خدمات  نمي كه هيچ عاقلياند  داده

 .هاست آن ولي آخوند روبه صفت منكر تمامي ،شاهد آن هستند
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پسران  مث�ً ابوبكر و عمر و عثمان و عايشه بوده. ،بيان اينكه نام فرزندان امامان -
كه اند  و در كرب� حضور داشتهاند  ي ابوبكر و عمر و عثمان بودهها نام حضرت علي با

اينقدر كه  ،شنويد مي و از زبان كدام مداح نام اين بزرگان را ابوبكر و عثمان شهيد شدند
 شنويد؟!!!! مي شنويد آيا نام پيامبر اس�م را مي نام علي اصغر را

نام حضرت فاطمه در قرآن  ،ضرت علي و امامان در قرآن نيستبيان اينكه نام ح -
لكه در ب ،و اصولً عقايد شيعه در قرآن نيست ،نيست نام امام زمان در قرآن ،نيست

 روايات و احاديث است.
و حتي رواياتي  اند، دانسته نمي بيان اينكه بسياري از علماي شيعه خمس را واجب -

البته در اس�م چيزي بنام  ،ن غيبت مباح كردهارر دوتند كه خمس را براي شيعيان دهس
ولي آخوندها همين  ،خمس و حق امام  نداريم و خمس تنها مربوط به غنائم جنگي است

چون باعث خالي شدن جيب و بسته شدن  ،كنند مي روايات خودشان را نيز كتمان
 شود. مي شاندكان

اينقدر  ،كند مي آشنا را با آيات قرآنو بطور كلي كدام آخوند مردم و عوام  در انتهاو  -
و اينقدر كه به كرب� و  ،دهند نمي دهند به قرآن اهميت مي كه به مفاتيح الجنان اهميت

چه به سراغ قرآن هم چنانها  اين دهند. نمي ند به مكه و كعبه اهميتده مي نجف اهميت
تمامي  ،يث و روايتكنند و با زور حد مي تفسير و تاويلآن را  آيات آيند و مي ،بروند

 تمامي آيات را در مدح و ستايش علي ،دهند مي آيات را بر مذهب خودشان تطبيق
 باعث كتمان حقايق قرآني و الهي ا در خصوص امام زمان!! پس با اين كار خوددانند ي مي
 شوند. مي

مردم با قرآن آشنا شوند در نتيجه با دين  چون اگر ،البته علت اين امر روشن است
برند و هيچ چيز براي  مي و در نتيجه به روبه صفتي آخوندها پياند  م آشنا شدهاس�

شود دكانشان بسته شود و حتي  مي چون باعث ،نيست تر خطرناك آخوندها از اين
 تواند تا ابد نمي افتد و ديگر نائب امام زمان مي خطر حكومت و قدرتي كه دارند به
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براي فرج آقا امام زمان چاه جمكران بفرستد تا مردم را به سر  از آنطرف و حكومت كند
 دعا كنند!!

هوديان كه البته در اين در ميان مسيحيان و ي ها بدعت وجود انواع خرافات و -10
خرافي و خرافات بسياري در كتب علماي اند  روي دست ديگران را زده مورد روافض

مجلسي كه اتفاقاً در علمايي چون مروج الخرافات و حارس البدع  ،وجود دارد ايشان
 زيسته است. مي محله يهودي نشين اصفهان

لزم به تذكر است كه اهل كتاب و به خصوص يهوديان و همينطور يهوديان تازه 
نقش موثري  ،در شكل گيري عقايدي چون خ�فت ب�فصل علي از جانب خدا ،مسلمان

 و كساني چون ابن سباء يهودي نمونه اي از آن هستند.اند  داشته
 ،بطور كل روبه صفتان و كساني كه دروغ خ�فت الهي علي را مطرح كردند با يك تير

 چهار نشان زدند:
 ايجاد تفرقه در امت اس�مي -1
 و ايجاد شك دروغ بستن به خدا و پيامبر -2

 اند. و اع�م اينكه مرتد بوده ص سب و لعن اصحاب پيامبر -3

 شد. مي ان سنت مطرحزير سوال بردن بقيه مواردي كه از سوي اصحاب به عنو -4

 تقليد يا تحقيق؟

رَۡوۡلَنا �ِيُ�ۡم رَُووٗ  ﴿
َ
ا أ ْ َ�َما اَ�َتَِنا َوُ�َنّ�ِيُ�ۡم َوُ�َعّلُِمُ�ُم  ّمِنُ�ۡم َ�ۡتلُوا ََ لَۡيُ�ۡم  َُ

ََۡعلَُموَن  َمَة َوُ�َعّلُِمُ�م ّما َّۡم َُۡ�ونُواْ  َۡ ِ ۡۡ ََِ�ََب َوَ  .]١٥١البقرة: [ ﴾١َۡل
اى از خودتان روانه كرديم [كه] آيات ما را بر  ان شما فرستادههمان طور كه در مي«

و آنچه را  ،آموزد گرداند و به شما كتاب و حكمت مى خواند و شما را پاك مى شما مى
 .»دهد دانستيد به شما ياد مى نمى
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به اصول و فروع دينش  بايست مي مانو هر مسل ،طلب علم در اس�م واجب است
و  ،و مخالف با آيات الهي است حرام ،(در اصول دين) از ديگران دنكر آگاه باشد و تقليد

 پيامبر نيز براي تعليم مردم آمده است.
ولي معتقديم كه اصول دين  ،تقليد ما تنها در فروع دين است :گويند مي آخوندها

 تحقيقي است نه تقليدي.
معنا  بي دها نيزولي اين ادعاي آخون ،از اين بگذريم كه تقليد در فروع هم مردود است

 و ،تحقيقي چونكه همان اصول دين و مذهب ايشان نيز تقليدي بوده نه ،و دروغ است
و اگر هم كسي به سرش زد و خواست  ندارند خود مردم هيچ تحقيقي در اصول دين

 !!!اند! خوندها با تقليد به آن رسيدهنتيجه تحقيق او بايد هماني بشود كه آ تحقيق كند حتماً
قي در مورد آن دانند ولي هيچگونه تحقي مي مت را از اصول مهم مذهب خودمث�ً اما

پس بايد است!  غصب شدهعلي خ�فت الهي خوند محله گفته كه ندارند و فقط چون آ
 و كينإلبينيم كه همه مردم به اين امر عقيده دارند  مي و !را لعنت كرد صاصحاب پيامبر

  اند. گرفتهبه دل  عمر و ابوبكر را
ين تر مهم مث�ً در مورد اصل توحيد كه ،قايد ديگرشان نيز وضع خوبي ندارنددر ع

و از روي اند  بينيم كه دچار شرك هستند و از يكتاپرستي فاصله گرفته مي ،اصل است
 امامان را صدا ،و در دعاهاي خوداند  معتقد به واسطه و شفيع شده ،تقليد از روحانيون

 زنند. مي
 كنند. مي ندارند و تنها تقليد تحقيقي پس در اصول دين

و هر  ،وضعيت تقليد در ميان ايرانيان شيعه و متعصبين مذهبي بسيار شديد است
  پندارند. مي سخن مرجع تقليد خود را همچون وحي الهي

﴿ ۠ ََ َضّلونَا َّّمبِي
َ
ََنَا فَأ ا ا َََنا َوُ�َ�َ َعۡعَنا َواَو

َ
ا أ ا إِّ�ا َُّنا  .]٦٧ب: األحزا[ ﴾٦َوقَاُّواْ َر

اطاعت امر بزرگان و پيشوايان خود را كرديم كه ما را به  اي پروردگار ما،: و گويند«
 .»راه ض�لت كشيدند





 
 
 

 خاتمه

 ،واقعي آخوندها آشنا شده باشد م خواننده گرامي تا حدودي با چهرةدر پايان اميدواري
 و به راحتي هر سخني را از ايشان نپذيرد.

ش تحقيق در اين نيست كه براي پرسش تنها نزد روحاني خواننده گرامي بداند كه رو
دهد و  نمي چون بطور حتم اين روحاني جوابي مخالف با عقايد شيعه به او ،محله برود

 .شود مي تركم اعتماد به سخنان ايشان ،كرديماين اوصافي كه ما از آخوندها بيان  با تازه
 دهد: مي شعر زير چهره روبه صفتان را بهتر نشان
 وندآخ

 خســته شــد ملــت از حــال آخونــد    
 

 از تمــــــامي اعمــــــال آخونــــــد   
 

 هــــاي خــــدا از مســــخ شــــد آيــــه
 

ــد    ــال آخونــ ــر قــ ــث پــ  آن احاديــ
 

 ســـال گـــرگ اســـت تقـــويم امســـال
 

 يـــا بـــه ديگـــر زبـــان ســـال آخونـــد  
 

ــت    ــن مس ــوال اي ــت اق ــر اس ــين كف  ع
 

 عـــين شـــرك اســـت افعـــال آخونـــد  
 

 تــــو بــــرو كــــار كــــن اي بــــرادر 
 

ــال آخو   ــود مـ ــدخمـــس مالـــت شـ  نـ
 

ــي ــور بــ ــيدند جــ ــاليش را كشــ  حــ
 

ــد    ــال آخونــــ ــدان فعــــ  آن مريــــ
 

 اي بســـــيجي بـــــه روز قيامـــــت  
 

ــد     ــال آخونــ ــاري و حمــ ــر بــ  زيــ
 

ــورم را  ــدا كشــ ــن اي خــ ــاك كــ  پــ
 

 از تمـــــــامي عمـــــــال آخونـــــــد 
 

ــت   ــدران رفــ ــاي مازنــ ــل دريــ  كــ
 

ــد   ــال آخونـــ ــد و اهمـــ  از زد و بنـــ
 

ــن نفــت      ــدانم از اي ــود پــر ن ــي ش  ك
 

ــكم  ــد   آن شـ ــون وال آخونـ ــاي چـ  هـ
 

ــد   ــدارد بدانيـــ ــان نـــ ــد پايـــ  حـــ
 

 آرزوهـــــــا و اميـــــــال آخونـــــــد 
 

ــاد   ــيد افتــ ــير و خورشــ ــت شــ  ملــ
 

 مثــــل بــــره بــــه چنگــــال آخونــــد 
 

ــذيرا   ــردد پــ ــق را نگــ ــرف حــ  حــ
 

ــي   ــر بـ ــد   آن سـ ــال آخونـ ــخ و كـ  مـ
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ــي ــه نبينــــ ــز دروغ و خرافــــ  جــــ
 

 شـــود گـــال آخونـــد تـــا كـــه وا مـــي 
 

ــنت   ــل سـ ــا اهـ ــت بـ ــدال اسـ  در جـ
 

ــد    ــال آخونــ ــار و دجــ ــن بيمــ  ذهــ
 

 حــرف حــق و شــجاعت   گمــان بــي
 

ــد   ــال آخونــ ــال و كوپــ ــكند يــ  بشــ
 

ــار   ــن تبهكـ ــت ايـ ــا را گرفـ ــال مـ  حـ
 

ــد     ــال آخونـ ــا حـ ــريم مـ ــس بگيـ  پـ
 

ــود   ــا بـ ــب و ريـ ــر و فريـ  زرق و مكـ
 

ــد     ــال آخونـ ــافظ زدم فـ ــه حـ ــا بـ  تـ
 

ــت   ــم ندانسـ ــيطان دون هـ ــن شـ  ذهـ
 

ــد     ــال آخونــ ــت آمــ ــا كجاهاســ  تــ
 

 جيــب مــن، جيــب تــو، كــي گشادســت
 

 مـــال مـــن، مـــال تـــو، مـــال آخونـــد 
 

ــن   ــده پهـ ــين شـ ــيه و چـ ــر روسـ  زيـ
 

ــد    ــتمال آخونـ ــواري و دسـ ــه خـ  پاچـ
 

ــيطان   ــه شــ ــي كــ ــت ببينــ  در قيامــ
 

ــد   ــال آخونـ ــت حمـ ــراط اسـ ــر صـ  بـ
 

ــته   ــن شكسـ ــه ديـ ــوكش بيضـ ــا نـ  بـ
 

ــد     ــال آخونـ ــر و بـ ــر پـ ــاي آن بـ  جـ
 

ــي   ــواهي نبينــ ــذر خــ ــه و عــ  توبــ
 

ــد   ــق لل آخونــ ــه حــ ــان بــ  زان زبــ
 

ــار  ــن تبهكـ ــب ايـ ــانس دارد عجيـ  شـ
 

ــا    ــت اقبـ ــد اسـ ــس بلنـ ــدبـ  ل آخونـ
 

ــنش   ــام چيــ ــيس هنگــ ــدم ابلــ  ديــ
 

ــد     ــال آخونـ ــت غربـ ــش داشـ  در كفـ
 

 رفـــــت اســـــ�م از كشـــــور مـــــا
 

ــد    ــغال آخونـ ــت اشـ ــن گشـ ــا وطـ  تـ
 

ــي  ــ�م عيبـــ ــت در ذات اســـ  نيســـ
 

 هســــت اشــــكال، اشــــكال آخونــــد 
 

ــي  ــا مـ ــي رهـ ــد  كـ ــود اي خداونـ  شـ
 

ــد     ــال آخونــ ــا ز چنگــ ــت مــ 39Fملــ

1 
 

يد و فريب ايشان را نخوريد و مراقب آخوندها باش ،پس با اين توضيحاتي كه داده شد
چون هركس دوستدار آخوند صفوي باشد و به دنبال او حركت كند  ،به راه ايشان نرويد

 دچار موارد زير خواهد شد: ،و سخنان او را گوش كند
 .صخبري از قرآن و سنت پيامبر اكرم بي دوري و -1
 ي.و عاملي براي ايجاد تفرقه در امت اس�م مسلمين جهان دشمن شدن با -2

                                                 
 اشعار از عليرضا حسيني -1
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 را به دل گرفتن. صربغض و كينه ياران پيامب -3

 .دچار انواع خرافات شدن و فردي خرافه زده و احمق شدن -4
 .دچار شرك و پرستش غيرخدا شدن كه عاقبتي جز جهنم ندارد -5
 رود و مي بطوريكه قوه تعقل و تدبر از بين ،مقلد شدن و گوسفند صفت بار آمدن -6

 .كند مي مقلد هر سخني را از آخوند قبول شخص
 .اي براي تحقق مقاصد و اهداف آخوندها تبديل به وسيله -7
 .از جهان و مردم آن منزوي شدن -8
ل كند و البته منجي تا مشك�ت را ح يك نشستن در انتظاري بيهوده براي آمدن -9

 .شود مي ختم انتظاري كه به مرگ
 يد.بايست خودتان ت�ش كنيد و قرآن را بدون تعصبات مذهبي بخوان مي براي تحقيق

 از اهل سنت گرفته تا بقيه مكاتب اس�مي. ،همينطور كتب مذاهب مختلف را
 ،فقط و فقط به كتب شيعه رجوع كند ،كسي كه بخواهد براي تحقيق در دين اس�م 

 شود. نمي در انتها موفق
داراي خرافات و بدعت  همينطوري هم ،لزم به تذكر است كه كتب علماي شيعه

نيز بخواهند روبه صفتي كنند و در مورد همين  خود اين علما چه برسد به اينكه ،است
 تكليف چنين مذهبي با اين حساب ،به خرج دهند هم بازي و دورويي حقه ،اشتباهعقايد 

 وضع خوبي نخواهند داشت. يروانشپ و ،روشن است
 كساني كه پرده جهل و تعصب جلوي دشمنان تحقيق و و ميد روزي كه مردم نادانبه ا

خويش را به  كمي به خود آيند و زمام دين و عقل و دنيا و آخرت ،نشان را گرفتهديده گا
 ان شاء اهللا. ،نسپارند دست آخوندها

 پايان

 هجري شمسي 1387زمستان 
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