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  مقدمه : فصل اول

 :برادر و خواهر گرامي
 !مي تواني مقلد باشي تا مانند كافران و مشركان به دوزخ برسي

 !مي تواني محقق باشي كه بايد قيد سرت و وقتت و كل زندگيت را بزني
اگر كسي   !را مطالعه كني و به بهشت برسيو مي تواني خيلي راحت اين تحقيق 

خالف آنرا با آيات قرآن و عقل و منطق براي تو ثابت كرد ايـن تحقيـق را بـه سـطل     
آشغال بينداز و اگر كسي پاسخ نداد كه قطعا پاسخ نخواهد داد آنگاه عقـل خـودت را   
 ،قاضي كن و  بين بهشت و جهنم  يكي را انتخاب كن و مطمئن باش در روز قيامـت 

آخوند نه تنها به داد تو نمي رسد بلكه خودش نيز دربه در به دنبال سوراخ موش مـي  
   .گردد
 

  
  

آري چه آشفته بازاريست بازار شرك و چه شـهري   !هنر نزد ايرانيان است و بس
شهري كه به قول دكتر شريعتي در عهـد صـفويه و در پتروشـيمي     !است شهر اصفهان

مسجد شيخ لطـف  (و تزوير  )عالي قاپو(زور ) بازار(سه ضلع مثلث زر ، نقش جهانش
و ايران را به سوي شرك و خرافه  دست در دست هم نهادند )اهللا و روحانيون درباري

و تشيع را به پوچي كشانده و مانع سقوط مسيحيت در اروپـا توسـط دولـت عثمـاني      
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 .ت و بـس هنر نزد ايرانيان اس  .شدند و صد افسوس كه هنوز هم دست بر نمي دارند
  !آري خيلي هنر مي خواهد كه توحيدي ترين دين را غرق شرك و خرافه كني

  

  
  

چه به جا و مناسب اين  ،خواهيم ديد كه  مسئولين ،به زودي در اين تحقيق !آري
    .در سطح شهر اصفهان در معرض ديد مردم گذاشته اند آيه و ساير آيات قرآن كريم را

  

   )اسالم شناسي ،دكتر علي شريعتي( استدين غالب حاكم بر تاريخ ، شرك

               
  ؟توحيد حاكم است يا شرك، و اكنون ديده بگشا و ببين در ايران

  
  )مرتضي مطهري( .پلكان تحقيق است، مقدمه يقين و ترديد، شك

  

  

مغز او را با كتابهايي خاص ، كودكي را داخل اتاقي زنداني كنيد و از صبح تا شب
پـس از گذشـت فقـط     .از دروغ و افسانه پر كنيد ...ي و روضه وو تلويزيون و سخنران

كاري كه  .محال است به جز شما حرف كس ديگري را قبول كند ،اين كودك ،چند ماه
رسانه ها و آخوندها و نويسندگان و روضه خوانان و هنرمندان احمق بـا مـردم ايـران    
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انتها بخواني مي فهمـي  اگر كمي به خودت زحمت بدهي و اين تحقيق را تا  !كرده اند
  !دنيا خيلي بزرگتر از آن است كه براي تو نقاشي  و در مغزت فرو كرده اند

  
  

پس هر باليي كه سرتان بياورند حقتان  .مردم ايران حاضرند بميرند ولي كتاب نخوانند
  است

  

  
  

   !؟آيا تماشا كردن عكس هم مشكل است
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خندي آنهـا هـم بـه خرافـات تـو مـي       همانطور كه تو به خرافات ساير ملتها مي 
پس تـا  ؟ كه ظاهرا خيلي هم تلخ است؟ آيا تحمل شنيدن و ديدن حق را داري !خندند

 ،طعم شيرين آن ،اگر در برابر حق تسليم شدي به مرور زمان .آخر اين كتاب را بخوان
در روحت مي نشيند و من بهشت را به تو مژده مي دهم  اين را به شرافتم قسـم مـي   

  )حتي قرآن را هم عميق تر و بهتر مي فهمي( !خورم
بلكه همواره بايد مراقب اخالص  .نيت راستين كافي نيست، براي جوياي حقيقت

حقيقـت را بـه   ، دلـداده حقيقـت  زيـرا   .و نيت خود باشد و به آنها از ديده شك بنگرد
بلكـه حقيقـت را تنهـا بـه خـاطر      . نمي خواهـد  خاطر هماهنگي آن با اميال خويشتن 

پس هر گـاه   حتي اگر مخالف باور و عقيده اش باشد، مي دارد  حقيقت بودن دوست
انديشه اي متعارض با مبادي اش به ذهن او خطور كند بايد آنجا بايسـتد و هرگـز در   

مبادا حايلي شوي ميان انديشه خـود و آنچـه كـه بـا آن در      ...دودل نشود، پذيرش آن
توصيه عمل نكند به نخستين مرتبه فرزانگي وري كه به اين  تعارض است و هر انديشه

    .نايل نخواهد شد
اگـر   .همگي در خدمت مردم و خرافاتهايشان مي باشـيد  !شما اي فرزانگان نامدار

، از ايـن روي مـردم   .كسـي شـما را گرامـي  نمـي داشـت     ، خدمتگزار حقيقت بوديـد 
ره بـراي مـردم مايـه    نمي تابند زيرا همـوا   اعتقادي نهفته در سخنان شيوايتان را بر بي

انساني كه مردم چون سگ از او بيزارند كسي چون   .ه ايدشوخي و خنده اي بيش نبود
همو كه از بندگي گريـزان   .دارد اي نيست كه قيد و بندها را دشمن مي انديشه ور آزاده
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چيزي را كه مردم همواره حقيقت بينـي مـي داننـد دشـمن      .است و جوياي بيغوله ها
خفته اي براي روح آزادگي بود كـه تيزدنـدانترين سگهايشـان بـر او      يننهفته و در كم

همواره خواسته ايد بر بندگي مردم مهر تاييد بزنيد و نام اين خـواري  . كردند پارس مي
چـون درازگوشـان بردبـار     ،شما اي فرزانگـان نامـدار   .ايد  را حقيقت خواهي نام نهاده

چه بسيار قدرتمنداني بـراي   .ه داشته ايدنمايندگي خويش را بر مردم عرض، نيرنگبازي
 درازگوشي كوچـك يـا فرزانـه اي نامـدار    ، سازگار ساختن چرخ خود با گرايش مردم

    )نيچه( .را در پي خويش كشيده اند  !)مانند عالمه هاي دربار صفويه(

  

نوراني بودن و زيبا ، خواهران و برادران شيعه
نان دليل بر حقانيت افكار و سـخ  بودن يك چهره
چهـره عبـدالبهاء    ،تصاوير كنـار  .آن چهره نيست

پيشواي فرقه ضاله بهائيـت اسـت  ببينيـد چقـدر     
و بهائيـت يعنـي    .نوراني و معصـوم و سـاده انـد   

شيعه بي خطر كه از دل صـوفي گـري و شـيخي    
فرقه فرقه مـي شـود   ، و من نمي دانم چرا فقط شيعه هر از چندگاهي ...گري درآمد و

   ...و

  آن در خصوص نفي تقليد از گذشتگانآياتي از قر
  

بـُروا اْلَقْوَل َأْم َجاءُهم ما َلْم يَْأِت آبَاءُهُم اْألَولِيَن ﴿ المومنون  ٦٨َأفـََلْم يَد  ﴾  
پدران پيشين  يآنان آمده كه برا يبرا ياند يا چيز اين سخن نينديشيده )عظمت(آيا در 

  ؟ تآنها نيامده اس
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﴾ َوَلَقْد َضل ٧٠﴾ فـَُهْم َعَلى آثَارِِهْم يـُْهَرُعوَن ﴿٦٩اءُهْم َضاليَن ﴿ِإنـُهْم َأْلَفْوا آبَ 
َلُهْم َأْكثـَُر اْألَولِيَن ﴿   ﴾ الصافات ٧٢﴾ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِفيِهم منِذرِيَن ﴿٧١قـَبـْ

و ) 70(شتابند  ي پس ايشان به دنبال آنها م) 69(آنها پدران خود را گمراه يافتند   
و حال آنكه مسلما در ) 71(افتادند  يپيش از آنها بيشتر پيشينيان به گمراهقطعا 

  ) 72( فرستاديم يميانشان هشداردهندگان
  

در اصول كافي باب التقليد حديثي مي باشد مبني بر اينكه ابوبصير مي گويد امـام  

 هللاتخـذوا احبـارهم و رهبـانهم اربابـا مـن دون اسـوره توبـه    31در توضيح آيه ) ع(صادق
يعني علما و راهبان خويش را به جاي خداوند يگانه به خدايي و ربوبيـت و سـروري   

به خدا سوگند كه دانشمندان و راهبان مردم را به عبادت خويش دعوت : فرمود گرفتند
بلكه حرام الهي را براي مـردم  ) اگر چنين مي كردند مردم  نمي پذيرفتند زيرا( نكردند

و نادانسته علما و راهبـان را  ) و مردم نيز تبعيت كردند( دحالل و حالل را حرام كردن
اصول كافي در باب الشرك حديث هفتم نيز آمده  2عبادت كردند كه اين حديث در ج

  .است
هم آمده كه پيامبران يا كساني كه عـالم دينـي هسـتند     79در سوره آل عمران آيه 

لبشر ان يوتيه اهللا الکتب والحکم  ما کان: نبايد مردم را وادار به اين چنين كارهايي كنند
والنبــوه ثــم يقــول للنــاس کونــوا عبــادا لــي مــن دون اهللا و لکــن کونــوا ربنــين بمــا کنــتم تعلمــون 

هيچ بشري را نرسدكه خداوند به او كتاب و حكمت و  )۷۹(الکتب وبما کنتم تدرسـون
، اشـيد سپس به مردمان بگويد به جاي خدا آنكـه بنـدگان خداونـد ب   ، نبوت داده باشد

شما كه كتاب آسماني را آموزش داده و آمـوزش  ) بايد بگويد(بلكه ، بندگان من باشيد
  )79( عالمان رباني باشيد، يافته ايد

هر كه مردي را در امري كه عصيان حق تعالي است : فرموده) ع(امام صادق 
و در حديث  )398ص  2اصول كافي ج( اطاعت كند در واقع او را عبادت كرده است

اصول ( كسي كه شيطان را اطاعت مي كند نادانسته مشرك مي شود: ري فرمودهديگ
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و اطاعت شيطان در قرآن همان عبادت شيطان محسوب شده  )3حديث 2ج كافي

الم اعهداليکم يا بني ادم ان التعبدوا الشيطن انه لکم : آمده 60است در سوره يس آيه 
تم كه شيطان را نپرستيد زيرا كه او آيا با شما عهد نبس ، فرزندان آدماي : عدو مبين

افرءيت من اتخذ الهه : چنين آمده 23و در سوره جاثيه آيه  .دشمن آشكار شماست
هواه و اضله اهللا علي علم و ختم علي سمعه و قلبه و جعل علي بصره غشوه فمن يهديه 

ه و آيا مينگري آنرا كه هواي نفسش را خداي خود قرار داد: من بعداهللا افال تذکرون
خدا او را دانسته گمراه ساخته و مهر بر گوش و دل او نهاده و بر چشم وي پرده 
ظلمت كشيده پس او را بعد از خدا چه كسي هدايتش خواهد كرد آيا متذكر نمي 

  .شويد

  ؟مي داني چه كساني به بهشت مي رسند
  

ـ  خواهيـد   ي پس هر چه را غير از او م
 بگو زيانكـاران ) به آنان يول(بپرستيد 

ــه خــود و ي در حقيقــت كســان كــه ب
ــان    ــت زيـ ــان در روز قيامـ كسانشـ

آشكار  زياناين همان  ياند آر رسانده
ــت ــ(و اس ــود را از  ) يل ــه خ ــان ك آن

دارند تا مبادا او را  ي طاغوت به دور م
انـد   بازگشـته  خدا يبپرستند و به سو

 .پس بشارت و مـژده ده بـه بنـدگانم   
آنانكه سخن را مي شـنوند و بهتـرين   

كه  يپس آيا كس .پيروي مي كنند آنرا
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مـي تـواني نجـات    را كه در آتـش اسـت    يفرمان عذاب بر او واجب آمده آيا تو كس
  )19و  18و  و  17و  15الزمر(  !؟دهي

خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر اينكه آنها خودشان را تغييـر  
 )11رعد ( !دهند

زيرا گوش و چشم و قلب همه مـورد   دنبال مكن يرا كه بدان علم ندار يو چيز
 )36االسراء ( پرسش واقع خواهند شد

حضرت علي مي فرمايند بين حق و باطل چهار انگشت فاصله هست حق يعنـي  
از تلويزيـون از  : ولي عجيب است مردم ايران فقط مي شنوندباطل يعني شنيدم  .ديدم

 !از هواي نفس ....آخوند از رهبر از ديگران و
جلد كتاب در رد عقايد خرافـي شـيعه نوشـته     600ي تا كنون بيش از آيا مي دان 

البتـه سـني يـا     !شده كه نه در زمان شاه به آنها اجازه چاپ دادند و نه پس از انقـالب 
  شيعه بودن مهم نيست ا انسان موحد بودن اولين و مهمترين شرط است

حويل مي گيرنـد و  مردم ايران هنگام تولد يك مغز با يك ميليارد سلول را آكبند ت
   !هنگام مرگ نيز تمام آن يك ميليارد سلول را به صورت آكبند تحويل مي دهند

  
كامل كه چه عرض ؟ چشمان بزرگترها هم زيباست اما آيا بينايي آنها هم كامل است

   !كور است ،كنم
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اتفاقا بزرگترهايي هم كه 
نابينايي چشم دارند از اين 

  ....نابينايي بي خبرند
  
  
  
  

  

كنند  به غير از خيال و گمان باطل خود از چيزي پيروي نمي، و اكثر اين مردم - ۱
گرداند و به  كسي را بي نياز از حق نمي، در صورتيكه گمان و خياالت موهوم

قرآن كريم سوره  .نمي رساند و خدا به هر چه مي كنند آگاهست  علم يقين 
 36يونس آيه 

هنشان در حال جريان است را حقيقت حتي واقع بين ترين انسانها آنچه در ذ - ۲
پندارند تا آنچه كه در جهان خارج و در واقعيت وجود  تر مي تر و درست

 .دارد

 .مردم هميشه دوست دارند چيزهاي عجيب و غريب و باور نكردني بشنوند - ۳
كه اين  .آنها امور غير عادي را بهتر از امور واقعي و معمولي قبول مي كنند

 .سي در ميل وافركودكان به داستانهاي اساطيري داردخود يك ريشه روانشنا
شود تا اينكه  اگر بگويي شتر پريد مردم بيشتر توجهشان به تو جلب مي

 !بگويي شتر دويد
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تا مردم ايران از سياستمدار و مدير و كارمند و كارگر و استاد دانشگاه و  - ۴
كشور روز اين ، تسليم شوند، ياد نگيرند كه در برابر حرف حق ...روحاني و

 .به روز مراحل بدبختي را يكي پس از ديگري طي مي كند

، خطا و خرافه ايست كه به صورت تكرار، اشتباه، خطرناكترين معجون تاريخ - ۵
اين يكي از  .وارد عرف شده و از آنجا خودش را وارد مذهب كرده است

  .نقشه هاي شيطان براي نوع بشر است، خطرناكترين و ماهرانه ترين

، او شيعه نيست: امعه شيعي بهترين تهمت اين است كه شايع كننددر يك ج - ۶
 316ص  .دكتر شريعتي .مذهب عليه مذهب .وهابي است،  سني است

حس موضعگيري و مقابله و ، اگر قبل از خواندن يا شنيدن ساز مخالف - ۷

بهتر است ابتدا اين حس شيطاني را بكشي بعد ، كند در تو گل مي  مخالفت
احتمال زياد وجود همين حس در ابوجهل و ابولهب  به .وارد گود شوي

باعث بدبختي آنها و نبودن همين حس در افراد پاكي مانند ابوذر و سلمان 
 .باعث خوشبختي آنها شد

 .پاك كردن تمام تلقينات قبلي از ذهن است، اولين شرط براي درك حقيقت - ۸

تر است تلخي بيشتري ديدي بدانكه همانجا حقيقت ، هر جا در اين كلمات - ۹
حقيقت را همه جا و بر زبان همه كس  .زيرا حقيقت هميشه تلخ است

  .ها حقيقت گنجي است پنهان در بيغوله .توان يافت نمي

شايد علتش اين است  .مي فرمايند باالترين گناه ترس است) ع(حضرت علي  -۱۰
گاه به خاطر تعصبات و يا اعتقادات غلطي كه دارد مي ترسد حتي ، كه انسان

   و اين باعث )چه برسد به اينكه بخواهد قبول كند (حق گوش دهد  به سخن
شايد بسياري از كفار نيز از  .شود سقوط انسان در چاه جهالت و خودبيني مي

متاسفانه بيشتر مذهبيون (حاضر به پذيرفتن اسالم نمي شده اند ، روي ترس
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از ترس آتش دوزخ حتي حاضر به شنيدن اين مباحث هم نمي شوند و 
 !)اسفانه همين موضوع آنها را به دوزخ مي كشاندمت

انسان آنچه را كه دوست دارد مي شنود و حتي مي بيند نه آنچه كه در  -۱۱
همه مردم چون ) ابتداي انقالب( 1357در سال  .واقعيت خارج وجود دارد

ماه ديدند و در اين كره خميني بودند همگي عكس او را در  آقايعاشق 
پس شايد حتي بعضاً تواتر نيز ! يون نفري حاصل شدميل 20زمينه يك تواتر 

 .نتواند مبناي حقيقت قرار گيرد

بودند  ...كافر يا مسيحي يا، آيا تا كنون از خودت پرسيده اي اگر والدين من -۱۲
شدم پس مي فهمي اسالم تو نيز تقليدي است و من فكر  من هم مثل آنها مي

انسانها را دعوت به تعقل ، كنم در پيشگاه خداوندي كه در سرتاسر قرآن نمي
 .جايگاهي داشته باشد، تقليد، و انديشه كرده است

ابوذر و سلمان فارسي و  .شك است، مهمترين شرط قبل از شروع هر تحقيقي -۱۳
ساير اصحاب پيامبر اكرم و ياران ساير پيامبران اگر در عقايد قبلي خود و 

ي كردند به همان شك نم، عقايد آباء و اجداد و فرهنگ جاهلي  زمانه خود
در اينجا الزم است متذكر شوم . سرنوشت ابوجهل و ابولهب دچار مي شدند

هيچگاه ادعا نكرده اند كه علماء و  )و حتي اهل تسنن(هيچيك از شيعيان 
نويسندگان آنها معصوم و به دور از هر گونه خطا و اشتباهي هستند براي 

كه مثالً ) يك درصد باشد حتي اگر اين احتمال(همين مي توان احتمال داد 
و ساير   شيخ مفيد، شيخ صدوق، عالمه مجلسي، شيخ كليني، عالمه حلي

   .روحانيون گذشته و فعلي ممكن است در برخي زمينه ها اشتباه كرده باشند

در قسمتي از  )چه از نوع خوب و چه از نوع انحرافي و غلطش(مقدسات  -۱۴
يچ وجه حاضر نيست وارد اين روح و ذهن انسان جاي دارند كه انسان به ه

به مطلب زير كه نوشته ! منطقه شود و يا حتي به كسي اجازه ورود بدهد
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كارل گوستاو يونگ روانشناس و پدر علم روانكاوي و از مخالفان فرويد 
واقعاً تعجب آور است كه انسان چقدر درباره چيزهايي كه : است دقت كنيد

ند و كم در صدد مواجهه با آنها بر جنبه نوراني و قدسي دارند كم فكر مي ك
 .مي آيد و اين مواجهه چقدر براي كسي كه در صدد آن برآيد دشوار است

تفكر و رجوع به عقل را درباره آن مشكل مي كند ، يك چيز نورانيتصرف 
شوند و نفوذ مي  دخيل مي، هميشه در اين موارد، زيرا حاالت عاطفي انسان

بي (رد يا احساس موافق دارد يا مخالف و انسان هميشه در اين موا .كنند
عقيده ، مثالً اگر انسان .تر از هر جاي ديگر است اينجا كمياب )نظري مطلق

مذهبي مثبتي داشته باشد يعني اگر مومن باشد شك و ترديد را بسيار ناپسند 
داند و از آن مي ترسد و به اين جهت ترجيه مي دهد كه موضوع ايمان  مي

و از طرفي اگر عقيده مذهبي نداشته باشد اكراه ! تحليل نكندخود را تجزيه و 
 .خواهد داشت از اينكه وجود يك احساس كمبود را در خود تصديق كند

معرفي كند يا الاقل در توجيه عدم  روشنفكربلكه ترجيه مي دهد خود را 
در اين مورد  .اعتقاد خود به خدا اشاره به مزيت و شرافت آزادي فكر نمايد

يك امر مذهبي دشوار است ولي در عين حال همين تصديق نورانيت  ،اخير
فكر انتقادي را نيز دچار زحمت مي كند زيرا اين امكان ناخوش ، نورانيت

توسل به آزادي فكر يا عدم اعتقاد به خدا  نورانيت مزبورآيند وجود دارد كه 
ا بدانند هر دو دسته چه مومن و چه غير مومن بي آنكه اين ر .را متزلزل كند

مكتب عدم اعتقاد به خدا به اين  ...كنند ضعف استدالل خود را احساس مي
نكته تكيه مي كند كه انسان هيچ معرفتي را درباره خدا يا هر چيز فوق طبيعي 

تواند شد غافل از اينكه انسان هيچگاه يك ايمان فوق طبيعي  نمي )متصرف(
 .شود ه وي را متصرف ميتواند كرد بلكه آن ايمان است ك نمي )تصرف(را 

صاحبان اين دو نقطه نظر مخالف يعني آنانكه ايمان مذهبي دارند و آنان كه 
كه با آن  .مي دانند و آنرا برترين داور .ندارند هر دو در تصرف عقل هستند
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و چرا بايد آنرا برترين داور ؟ اما اين عقل چيست .نمي توان چون و چرا كرد
چيزي كه هست و براي ما وجود حقيقي دارد آيا نه اين است كه ؟ دانست

اين  ،در تاريخ فكر بشر؟ حكمش باالتر از هر قضاوت استداللي است
فصل   ،يونگ ،پاسخ به ايوب( .حقيقت در موارد متعدد به ثبوت رسيده است

 ) 192ص  16

مصلحت گويي خوشايند است و فريب دادن و دروغ بافتن و تاييد و تعريف  -۱۵
حقيقت تلخ است و بگذاريد به جاي تخدير درد و كتمان اما ، شيرين، كردن

رو در روي اين بيمار بايستيم و تلخ و تند و ، كنكهاي آرام بيماري و دلخوش
و ، در اعماق مغزت، عقده هاي سرطان در خونت: راست بگوييم كه

فرصت كم است و  .دهليزهاي قلبت رخنه كرده و سخت پيش رفته است
 )62ص  .دكتر شريعتي .مذهب مذهب عليه( فاجعه سنگين

مردم ايران بسيار ساده دل و زودباور هستند و اگر اشخاصي با چهره هايي به  -١٦
 .كنند سخناني گفتند آنها بدون تحقيق و با اعتماد كامل قبول مي، ظاهر موجه

من با اينكه به تنهايي و با تالشي شبانه روزي تحقيق حاضر را براي شما 
ز شما خواهش مي كنم مطالب مرا بدون تحقيق و آماده كرده ام مصرانه ا

  .تفكر قبول نكنيد و به تمام مطالب اين كتاب با ديده شك و ترديد نگاه كنيد
خواهد با شما درباره مسائل عقيدتي صحبت كند به  تو را به خدا هر كس مي

و تا مطمئن  !)حتي به من(ديد يك دروغگوي شارالتان به او نگاه كنيد 
  .ف هيچكس را قبول نكنيدايد حر نشده

روحانيون كه سالها با سخنراني و نوشتن كتاب در بطن توده ايراني جا داشته  -١٧
مانند چينش غير علمي و متعصبانه  (اند با روشهاي بسيار پيشرفته تبليغاتي

مطالب تاريخي به نفع خود  در كنار هم و بزرگنمايي و تكرار شبانه روزي 
ده لوح را پر كرده اند كه اينجا همه فكر مي كنند ذهن مردم سا، آنچنان  )آنها
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فقط نظر خاص بر يك نفر داشته و فقط چند نفر را ، )ص(مثال پيامبر اكرم
دوست داشته و جاي شيعه وسط بهشت است و تمام علماء و كتب علمي 

اكنون خواننده عزيز اگر با صبر و حوصله اين  ...متعلق به شيعه است و
 .دقيقاً خالف اينهاست، طالعه كند مي فهمد كه داستانتحقيق را تا انتها م

اضافه شدن اطالعات عمومي شما و ، كمترين فايده مطالعه اين تحقيق
  .رهايي از آتش دوزخ استبيشترين فايده آن 

، به همين دليل. اولين و اساسي ترين اصل شروع هر تحقيق است :شك -۱۸
توانند در رابطه با اصول ها و متعصبين قشري هيچگاه نمي  خوارج و ابوجهل

به نتيجه اي برسند ، بر مبناي تحقيق) معاد و امامت، عدل، نبوت، توحيد(دين 
و هر چه دارند بر مبناي تقليد محض از چرنديات گذشته گان و تاثير صرف 

براي همين به اعتقادات آنها هيچ اعتمادي . از جو و فرهنگ زمانه است
ت براي همين نمي توان به كساني اصل اساسي هر تحقيق اس، شك .نيست

بسيار مسخره  .كه افسانه هاي قدماء را نشخوار مي كنند عنوان محقق داد
 : است كه مي گويند تو بايد در اصول دينت تحقيق كني ولي مراقب باش كه

رسيده ايم برسي وگر نه تحقيق تو بي اعتبار  بايد حتماً به همين نتايجي كه ما
 !قرار مي دهي، ارتداد و كفر و سني گري و التقاط است و خودت را در مظان

در وجود جهان ، من در تمام عمرم حتي براي يك لحظه در وجود يك خدا
در حقانيت محمد و علي حتي شك هم نكرده ام ولي شك هم ، غيب و معاد

و خدا  !ندارم كه هر چه به من در اين زمينه گفته اند دروغ محض بوده است
اسالمي كه معرفي كرده اند اسالم حقيقي : يك كالم و نبي و امام و در

البته درك اين پارادوكس براي چشمهاي كوته بين گنجشكي بسيار .نيست
 .دشوار است
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  )ع(سخناني از حضرت علي 

آنكه عيب تو را بـه تـو نشـان مـي دهـد دوسـت         .جهل است، باالترين مصيبت
دشـمن  ، مـردم  .داني آنهاستعقل آنها و دشمن آنها جهل و نا، دوست مردم   .توست

و اين امت به هفتاد و سه فرقه   .آن چيزي هستند كه نسبت به آن علم و آگاهي ندارند
    .رفتار نكند، فرقه اي است كه خود را به من ببندد و چون من: بدترين آنان .آيد در مي

  جرج ارول    .آنها را در فقر و جهل نگهدار، براي حكومت بر مردم

با شما سخنها گفتند و گوش هايتان از كالم آنان ، پيام آوران پيشين :عيسي مسيح
جبـران  ( .گوش هايتان را از آنچه شنيده ايد تهـي كنيـد  : اما من مي گويم .آكنده است

  )خليل جبران
اگر در برابر حرف حق ؟ مي خواهي به تو بگويم بهشتي هستي يا جهنمي -1

طه بازي در نمي آوري تسليم مي شوي و عصباني نمي شوي و توجيه و سفس
و هميشه عاشق و تسليم محض حقيقت هستي حتي اگر مخالف عقايد قبلي 

خداوند  .تو يا اجداد تو باشد تو بهشتي و در غير اينصورت جهنمي هستي
عادلتر از آن است كه ابوجهل و ابولهب و ابن ملجم را به خاطر لجاجت در 

 !تن همين صفات به بهشت ببردبرابر حق به جهنم بيندازد و ديگران را با داش
خدا كاري به لباس آخوندي يا مدرك تحصيالتي يا صورت زيباي تو ندارد 

  .والسالم .او فقط با قلب سالم حقجو كار دارد

بزرگترين اشتباه مردم ما اين است كه از خود مي پرسند مگر مي شود علماي  -2
زم مي شود خيلي بله عزي؟ اعالم و مجتهدين و روحانيون اشتباه كرده باشند

هم خوب مي شود همانگونه كه علماي يهود و كشيشهاي مسيحي اشتباه 
كردند و همانگونه كه علماي تمامي اديان الهي و غير الهي در هميشه تاريخ 

  !اشتباه كرده و مي كنند مسلما علماي تو هم اشتباه كرده و مي كنند
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 ...وهابي و سني و از آنجا كه مانند هميشه به نويسنده اين تحقيق انگ  -3
براي شما مي گويم كه من مي توانستم  ...خواهند زد و اينكه او پول گرفته و

با قلم و شعر و هنرم در خدمت رژيم در آيم و بيشتر پول بگيرم تازه ترس از 
حتي همين تحقيق را مطمئنم اداره  .جانم و اداره اطالعات را هم نداشته باشم

بدهد تا من آنرا پخش نكنم ولي من به كوري اطالعات حاضر است ميلياردها 
چشم خوارج و به ياري شما آنرا در تمامي ايران از طريق سي دي منتشر 

تا در روز قيامت براي كسي عذري باقي نماند كه ما نمي  .خواهم كرد
   !دانستيم

آيا مي داني اگر تو در هندوستان به دنيا آمده بودي هم اكنون گاو پرست  •
عربستان به دنيا آمده بودي سني بودي و اگر در شوروي به  بودي و اگر در

دنيا آمده بودي كمونيست بودي و اگر در آمريكا به دنيا آمده بودي مسيحي 
آيا مي داني همانگونه كه تو به گاوپرست و بت پرست و ساير ؟ مي شدي

خرفاه پرستان مي خندي آنها نيز به قبر پرستي و پنجره پرستي و پاه پرستي و 
آيا مي داني كاهنان و كشيشها و ؟ ساله تو مي خندند 1400اعتقاد به امام 

آخوندهاي آنها نيز توجيهات به ظاهر منطقي و فريبنده اي براي اثبات 
؟ آيا مي داني غاليان خود را شيعه مي دانستند و نه غالي؟ خرافات خود دارند

خود نمي  از كساني مباش كه درخت را در چشم: حضرت عيسي مي فرمايند
: و حضرت علي مي فرمايند .بينند ولي خار را در چشم ديگران مي بينند

   !بدترين صفت آن است كه زشت بداري در ديگري آنچه خود داراي اني

راه  .راه اول از انديشه مي گذرد اين واالترين راه است: انسان سه راه دارد •
سوم از تجربه مي دوم از تقليد مي گذرد  اين آسان ترين راه است و را ه 

   .گذرد اين تلخ ترين راه است

   !اگر از مغزت بار نكشي از مغزت بار مي كشند: انگليسي ها مي گويند •
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اگر بشنوم كوهي جابه جا شده باور مي كنم ولي اگر : امام صادق مي فرمايد •
هر چند من اميد بسيار كمي دارم (بشنوم انساني تغيير كرده باور نمي كنم 

سي تاثير كند ولي براي من هدايت يك نفر نيز براي من كافي كتاب من در ك
  )است

سال تحقيق  5من در خانواده اي شيعه معتقد به اسالم و قرآن متولد شده ام  •
كردم تا مطمئن شدم عقايد آخوندها پر از شرك و كفر است و وقتي متوجه 

ر بار اين نكته شدم  نمي توانستم اين موضوع را  باور كنم و به سختي زي
براي همين از شما   !عقايدي رفتم كه خودم با تحقيق به    آنها رسيده بودم

  .مطالب آنرا قبول كنيد، انتظار ندارم با چند ساعت مطالعه اين كتاب

﴾ ١٧﴿يـَْعُبُدوَها َوأَنَابُوا ِإَلى اللِه َلُهُم اْلُبْشَرى فـََبشْر ِعَباِد َوالِذيَن اْجتَـَنُبوا الطاُغوَت َأن 
اْألَْلَباِب  الِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتِبُعوَن َأْحَسَنُه ُأْولَِئَك الِذيَن َهَداُهُم اللُه َوُأْولَِئَك ُهْم ُأْوُلوا

 ﴾ الزمر١٨﴿

خدا  يدارند تا مبادا او را بپرستند و به سو ي آنان كه خود را از طاغوت به دور م
به سخن گوش  )17(باد پس بشارت ده به آن بندگان من كه  اند آنان را مژده بازگشته

كنند اينانند كه خدايشان راه نموده و اينان  ي م يدهند و بهترين آن را پيرو ي م فرا
   )18( ند همان خردمندان
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  شرك : فصل دوم 

ِخَرِة َوِإَذا ذُِكَر الِذيَن ِمن ُدونِِه ِإَذا َوِإَذا ذُِكَر اللُه َوْحَدُه اْشَمَأزْت قـُُلوُب الِذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاْآل 
ُقِل اللُهم فَاِطَر السَماَواِت َواْألَْرِض َعاِلَم اْلَغْيِب َوالشَهاَدِة أَنَت  ﴾٤٥﴿ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ 

َظَلُموا َما ِفي اْألَْرِض َوَلْو َأن ِللِذيَن  ﴾٤٦﴿َتْحُكُم بـَْيَن ِعَباِدَك ِفي َما َكانُوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن 
ُكونُوا َجِميًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه َالفْـَتَدْوا ِبِه ِمن ُسوِء اْلَعَذاِب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوبََدا َلُهم مَن اللِه َما َلْم يَ 

َودٌة أَلَْيَس ِفي َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََري الِذيَن َكَذبُوْا َعَلي اللِه ُوُجوُهُهم مسْ  ﴾٤٧﴿َيْحَتِسُبوَن 
  الزمر  ﴾٦٠﴿َجَهنَم َمثْـًوي لْلُمَتَكبرِيَن 

  
و چون خدا به تنهايي ياد شود دلهاي كساني كه به آخرت ايمان ندارند منزجر 

بگو بار  )45(كنند  گردد و چون كساني غير از او ياد شوند بناگاه آنان شادماني مي مي
داناي نهان و آشكار تو خود در ميان ) اي( الها اي پديدآورنده آسمانها و زمين

  و اگر آنچه در زمين است )46(كني  كردند داوري مي بندگانت بر سر آنچه اختالف مي
آن را ) همه(با آن باشد قطعا ) نيز(اند باشد و نظيرش  يكسره براي كساني كه ظلم كرده

) ش را(تصور و آنچه  خواهند داد براي رهايي خودشان از سختي عذاب روز قيامت
و روز قيامت كساني را كه بر  )47(گردد  كردند از جانب خدا بر ايشان آشكار مي نمي

  ) 60( !؟بيني آيا جاي سركشان در جهنم نيست اند رو سياه مي خدا دروغ بسته
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  جن )١٨(َو َأن اْلَمساِجَد ِللِه َفال َتْدُعوا َمَع اللِه َأَحدًا 
  

 خداوند است پس با خداوند احدي را نخوانيد همانا مساجد مخصوص
 

 
 ؟پس مسجد كو

  

 ...مراسم ترحيم  و   !زيارات جعلي  !پايگاه بسيج    !مداحي  !روضه خواني

 ؟پس خدا كو
   

َو َمْن َأْظَلُم ِممـْن َمنَـَع َمسـاِجَد اللـِه َأْن يـْذَکَر ِفيَهـا اْسـُمُه َو َسـعي ِفـي َخراِبهـا ُأولئِـَک مـا کـاَن 
ْنيا ِخْزي َو َلُهْم ِفي اْآلِخَره َعذاٌب َعِظـيٌم  لَ  خائِِفيَن َلُهْم ِفي الد  ١١٤(ُهْم َأْن يْدُخُلوها ِإال (

  بقره
شود و سعي  و كيست ظالمتر از آنكه مانع پرستش و عبادت و ذكر خدا در مساجد مي

  مي كند كه آنرا ويران كند 
ي است كـه بـا ورود هـزار و    تخريب معنو، مشخص است كه منظور از تخريب(

يك خرافه و مراسم درون مسجد و از كار انداختن وجهه توحيدي آن انجام گرفتـه و  
 )بدتر از تخريب با بيل و كلنگ  .مي گيرد و مردم را از خداي واقعي منحرف مي كند

و كيسـت ظـالمتر از   (بسيار عجيب است كه در آيات متعدد ديگر خداوند مي فرمايد 
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و چه بسيار ديده ايم كه در مساجد و بر فـراز منـابر چـه     )دروغ مي بندد آنكه به خدا
   .دروغهايي كه بر خدا و رسول او نمي بندند

  

 ُأم ا ِلُكلوْا الّلَه َعْدًوا بَِغيِر ِعْلٍم َكَذِلَك زَينِذيَن يْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه فَيُسبوْا الٍة َوَال َتُسب
 انعام )١٠٨( َلي رَبِهم مْرِجُعُهْم فَيَنبئُـُهم ِبَما َكانُوْا يْعَمُلونَعَمَلُهْم ثُم إِ 

به ناداني ) و(خوانند دشنام مدهيد كه آنان از روي دشمني  و آنهايي را كه جز خدا مي  
خدا را دشنام خواهند داد اين گونه براي هر امتي كردارشان را آراستيم آنگاه بازگشت 

دادند آگاه خواهد  رشان خواهد بود و ايشان را از آنچه انجام ميآنان به سوي پروردگا
  .ساخت 

  : حضرت علي در جنگ صفين خطاب به ياران خود مي فرمايند
  .به سپاه معاويه دشنام ندهيد زيرا من دوست ندارم شما از دشنام دهندگان باشيد
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ت و  گناه وقتي شديدتر اسـت كـه بدانيـد  كسـي حضـرت فاطمـه را بـه شـهاد        

  .نرسانده
آري بخـوان ثـواب يـك     ...و زيارت جعلي عاشورا با لعن و نفرين هاي مكـرر و 

در ابتداي زيارت راوي غالي از قول امـام محمـد بـاقر مـي     (ميليون شهيد را مي بري 
ولـي   ، را دارد ....گويد اين زيارت ثواب هزار هزار يعني يك ميليون حـج و شـهيد و  

   !!!)اينها كه غلو نيست 
  

 .يامت آنانكه پيش بودند پس مي افتند و آنانكه پس بودند پيش مي افتنددر ق

  )حضرت عيسي(
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يكي از مظاهر مشخص شرك  كينه توزي و دروغ و لعن و نفرين و تفرقه و نفاق 
است و آيا شيعه با زيارتنامه جعلي عاشورا و زيارت ضد قرآن ندبه و با عمر كشـان و  

مي خواهد با ديگر مسلمين به حبل الهي چنگ  ...الكي و عيدالزهرا و تبري و توالهاي
   !؟بزند

   .دروغ يكي از بزرگترين گناهان است، در اسالم
  . چه برسد دروغ بگويي به ميلونها نفر كه از جان و مال خود گذشتند

   ....و چه برسد زير پرچم اسالم سينه بزني و
  : شعار اصلي مردم ايران در جريان انقالب

   .جمهوري اسالمي، آزادي، استقالل
آزادي توسـط وزارت اطالعـات و قـوه قضـائيه و قـوه مقننـه و        !و اكنون آزادي

تعريـف   ....حضرات عظام و گروههاي خوارجي لباس شخصي و طرفداران رهبـري و 
شده و داراي خط قرمزهاي باال و پايين بسيار عجيـب و خسـته كننـده و شـكننده اي     

قتلهاي زنجيـره اي نويسـندگان و    .ادي بيان مي پردازيمبه هر حال ما فقط به آز .است
براستي چرا ميليونها نفر از اهالي سنت   .نمونه اي از آزادي بيان بود، سياسيون مخالف

چرا يك مناظره بين شـما و آنهـا برگـزار    ؟ يك شبكه راديويي و يا  تلويزيوني ندارند
ريـيس  ، ين موسـوي اين كه سهل است چرا عليرغم درخواسـت ميـر حسـ    .نمي شود

ايـن يعنـي   ؟ جمهور  نمي تواند و نبايد حتي يك كانال تلويزيوني مستقل داشته باشد
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براسـتي   !ميليون نفر است حق حرف زدن نـدارد  80اينكه رييس جمهوري كه نماينده 
كه  ...آقاي شريعتمداري رييس روزنامه كيهان و ساير خوارج مانند ازغدي و مصباح و

طه هستند چه سفسطه اي  مي توانند براي ايـن سـئواالت از خـود    استاد توجيه و مغال
   !من كه هر چه فكر مي كنم هيچ سفسطه اي به فكرم نمي رسد !بتراشند

ولـي مـردم    !جمهوري يعني حق انتخاب تمام مردم !جمهوري اسالمي: و در آخر
راي شـو (ايران فقط حق دارند از بين آخوندهايي كه فقط شوراي نگهبان تاييـد كـرده   

به چند نفـر آخونـد راي بدهنـد كـه آن     !) نگهباني كه فقط رهبر حق تاييد آنها را دارد
تبعـيض و   !آخوندها از بين آخوندها يك نفر آخونـد را بـراي رهبـري انتخـاب كننـد     

و چرا نبايـد از بـين تمـامي    ؟ توهين طبقاتي به اين شدت در كجاي جهان وجود دارد
مجبـور باشـد مصـلحت    ، اضر باشند تا آن رهبـر افرادي براي انتخاب رهبر ح، صنوف

آن هـم بعـد خريتـي و خرافـاتي و     (همه صنوف را رعايت كرده و فقط از يـك بعـد   
  ؟ به مسائل و مصالح كشوري نگاه نكند )حديثي

  
  : آقا و خانم خوارج منش

  مالل، تو خواه از سخنم پند گير و خواه      من آنچه شرط بالغ است با تو مي گويم 
  

ي چرا عقايد مردم را كاناليزه كرده و بـا هيـاهو و تبليـغ آنهـا را مـثال بـراي       براست
   !)بع بع(تبليغات هسته اي به خيابانها مي كشيد 
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  حجارها اتمتع و هو محصن اال رجمته بالال اعلم احد :)ع(حضرت علي 
  .كنممي  )سنگسار(هر گاه بدانم كسي صيغه كرده و او همسر داشته او را رجم 

  : خطاب به علي بن يقطين) ع(امام كاظم  

اين كار براي كسي رواست كه خداوند او را با داشتن همسري از اين كار بي نياز 
نكرده و اما كسي كه داراي همسري است فقط هنگامي مي تواند دست به اين كار 

   .بزند كه دسترسي به همسر خود ندارد
مي رود تا كانون بسياري از خانواده ها را در  ،آيا ميداني تفسير اشتباه از اين عمل

عمـر ابـن   : ايران از هم بپاشد فقط به خاطر حماقت و لجبازي آخوندها با خليفـه دوم 
   !؟آيا مي داني پيامبر و حتي يك نفر از ائمه شيعه زن صيغه اي نداشته اند !خطاب

ـ  ، عالم شيعه به عمر ابن خطاب ي احاديـث  ايراد مي گيرد كه چرا اجازه ثبـت كتب
عمر به علت مخلوط نشدن احاديث با آيات قرآن و عدم تحريف  .را نداد) ص(پيامبر 

دستور موكدي نيز از ، در خصوص عدم كتابت حديث .قرآن اين دستور را صادر كرده
 30حضرت علـي نيـز طـي     .خطاب به ابوسعيد خدري در تاريخ ثبت است ،نبي اكرم

  !يزائمه ن .سال بعد اينكار را نمي كند
كاري از ايرانـي شـيعه در قـرن    ، است صفحه بعدنمونة زندة تحريف نيز تصوير 

، آيات قـرآن را بـا احاديـث   ، قرن پيش 14، آنگاه فكر مي كنيد اعراب ساده دل !بيستم
   .مخلوط نمي كردند
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اجازه ثبت احاديث را داده بـود و قـرآن ماننـد كتـب     ، تصور كنيد عمربن خطاب
ي شد آخوند چه هياهويي براه مي انـداخت تصـور كنيـد سـه     قبلي آسماني تحريف م

اتفـاق مـي افتـاد عـالم     ، اتفاق افتاد در زمان عمر، جنگ داخلي كه زمان حضرت علي
عمر چهارهزار عارف حافظ قـرآن را در  : شيعي چه هياهويي براه مي انداخت اي واي

هـزار و يـك   و !!  !فقط چون عمر نخواست توبه كنـد  ...يك ساعت كشت واي واويال
   ...تحليل آبگوشتي ديگر

  

  
  

و  !؟براستي آيا نبي اكرم از تكنولوژي پيچيده تبديل خاك به مهر بي اطالع بودنـد 
و مگر نه اينكه برخي مهر ؟ آيا لوازم يك امر مقدس مانند همان چيز مقدس نمي شود

، مـات براستي اين نقش و نگارها كه روي مهرها حك شده و اين كل ...را مي بوسند و
   ....؟و چرا و چرا و چرا؟ چيست
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  :هميشه دو درس را در زندگي خود به ياد داشته باشيد

  جسارت در بيان عقيده - 1 

  جرأت در پذيرش اشتباه - 2 
  

  دهد دين آگاهي مي داشته باشد او را در راده خيراخداوند به هر كس 

  )ص(حضرت محمد 

  

  

نَـْيِن ِإنَما ُهَو ِإلٌه َواِحٌد فَإياَي فَاْرَهُبوِن ﴿ قَاَل الّلُه َال تـَتِخُذوْا ِإلَهْينِ  و ﴾ تَالّلِه َلَقْد ٥١اثـْ
اٌب أَلِيٌم َأْرَسْلَنا ِإَلي ُأَمٍم من قـَْبِلَك فـََزيَن َلُهُم الشْيطَاُن َأْعَماَلُهْم فـَُهَو َولِيـُهُم اْليَـْوَم َوَلُهْم َعذَ 

َتاَب ِإال لُِتبَـيَن َلُهُم الِذي اْختَـَلُفوْا ِفيِه َوُهًدي َورَْحَمًة لَقْوٍم ﴾ َوَما أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلكِ ٦٣﴿
﴾ َويـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الّلِه َما َال يَْمِلُك َلُهْم رِْزقًا مَن السَماَواِت َواَألْرِض َشْيئًا ٦٤يـُْؤِمُنوَن ﴿

﴾ َوِإَذا ٧٤ِه اَألْمثَاَل ِإن الّلَه يـَْعَلُم َوأَنُتْم َال تـَْعَلُموَن ﴿﴾ َفَال َتْضرِبُوْا ِللّ ٧٣َوَال َيْسَتِطيُعوَن ﴿
ُهْم َوَال ُهْم يُنَظُروَن ﴿ ﴾ َوِإَذا رَأي الِذيَن ٨٥رَأي الِذيَن َظَلُموْا اْلَعَذاَب َفَال ُيَخفُف َعنـْ

يَن ُكنا َنْدُعْو ِمن ُدوِنَك فَأْلَقْوا ِإلَْيِهُم اْلَقْوَل َأْشرَُكوْا ُشرََكاءُهْم قَاُلوْا رَبـَنا َهُؤالء ُشرََكآُؤنَا الذِ 
ُهم ما َكانُوْا يـَْفتَـُروَن ﴿٨٦ِإنُكْم َلَكاِذبُوَن ﴿ ﴾ ٨٧﴾ َوأَْلَقْوْا ِإَلي الّلِه يـَْوَمِئٍذ السَلَم َوَضل َعنـْ

َهي َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي ِإن الّلَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقرْ  َبي َويـَنـْ
  : آياتي از سوره شريفه نحل﴾ ٩٠يَِعُظُكْم َلَعلُكْم َتذَكُروَن ﴿

و خدا فرمود دو معبود براي خود مگيريد جز اين نيست كه او خدايي يگانه است پس 
) رسوالني(تو  سوگند به خدا كه به سوي امتهاي پيش از) 51(تنها از من بترسيد 



  27                                                        تير خالص

 

 

سرپرستشان ) هم(و امروز  زينت دادشيطان اعمالشان را برايشان ) اما(فرستاديم 

كتاب را بر تو نازل نكرديم ) اين(و ما  ) 63(وست و برايشان عذابي دردناك است ا
براي ) آن(اند براي آنان توضيح دهي و  مگر براي اينكه آنچه را در آن اختالف كرده

و به جاي خدا چيزهايي را  ) 64(آورند رهنمود و رحمتي است  مردمي كه ايمان مي
به (پرستند كه در آسمانها و زمين به هيچ وجه اختيار روزي آنان را ندارند و  مي

دانيد  داند و شما نمي پس براي خدا مثل نزنيد كه خدا مي ) 73(توانايي ندارند ) كاري

گردد  آنان كاسته نمي) شكنجه(نند اند عذاب را ببي و چون كساني كه ستم كرده ) 74(

و چون كساني كه شرك ورزيدند شريكان خود را ببينند   )85(يابند  و مهلت نمي
لي (وخوانديم  گويند پروردگارا اينها بودند آن شريكاني كه ما به جاي تو مي مي

و آن روز در برابر  ) 86( كنند كه شما جدا دروغگويانيد قول آنان را رد مي) شريكان
  ) 87( رود بافتند بر باد مي آنچه را كه برميا از در تسليم درآيند و خد

  

  كفر و ايمان چه به هم نزديك است       مرز در عقل و جنون باريك است       
  

  حنل ﴾ ٧٤﴿َفَال َتْضرِبُوْا ِلّلِه اَألْمثَاَل ِإن الّلَه يـَْعَلُم َوأَنُتْم الَ تـَْعَلُموَن 

  دانيد داند و شما نمي كه خدا ميپس براي خدا مثل نزنيد 

  
  : ولي به نظر من

  مكتب بي واسطه و نائب است       آنچه خداوند جهان طالب است
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  مهدويت

  
  

چنين  ،نيچه( !نجات مي داد، ايكاش كسي را داشتند كه آنان را از نجات بخششان
  )گفت زرتشت

 ن واهي نيستهولناك تر از هيوالي ارزشها و سخنا ،هيچ اژدهايي براي انسان
   )چنين گفت زرتشت - نيچه (
  

  .براي مبارزه با بزرگترين سنديكاي شرك و خرافه در جهان بپاخيزيم
  

مقام برخي از پيامبران يا  ،متاسفانه شيعه بنابر آراء كالمي و جدلي محققان خودش
ائمه را باالتر از ساير پيامبران مي داند و اين در حالي است كه همه آنها سـفراي يـك   
پادشاه بوده اند و يك پيام داشته اند و فقط برخي از عملكردها بر مبناي شرايط زماني 

   .و مكاني متفاوت بوده است
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َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب َواأل َنا َوَما أُنِزَل ِإَلي ِإبـْ ْسَباِط ُقوُلوْا آَمنا بِالّلِه َوَمآ أُنِزَل ِإلَيـْ
ُهْم َوَنْحُن لَُه  يَوِعيسَ  يوسَ َوَما ُأوِتَي مُ  َوَما ُأوِتَي النِبيوَن ِمن ربِهْم َال نـَُفرُق بـَْيَن َأَحٍد منـْ

  بقره    ﴾١٣٦﴿ُمْسِلُموَن 

بگوييد ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهيم و اسحاق و يعقوب و 
داده شده و به آنچه به همه پيامبران از  يو عيس ياسباط نازل آمده و به آنچه به موس

گذاريم  ي ميان هيچ يك از ايشان فرق نمايم  پروردگارشان داده شده ايمان آورده يسو
 .و در برابر او تسليم هستيم

آيا مي دانيد تشيع كنوني مدل جهش يافته تشيع صفوي است كـه فاسـد تـرين و    
ي دانيد غالي ها خـود را غـالي   آيا م ؟ خرافي ترين و خطرناكترين مذهب جهان است

  آيا مي داني خداوند جز شرك هر گناهي را اگر خواست مي بخشد  !؟نمي دانستند
  

  تحقير خدا و كعبه و قرآن و حضرت محمد
  

  



  جامعه شناسي شرك به روايت تصوير                                      30

 

 

  
  

  
  

  ....نه آقا اينها كه شرك نيست مردم ما عاشقند
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 ِإن الّلَه َال يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدونَ 
َذِلَك ِلَمن َيَشاء َوَمن ُيْشِرْك بِالّلِه فـََقِد 

 نساء ﴾ ٤٨﴿ افْـتَـَري ِإْثًما َعِظيًما 

كسي كه به او شرك ورزد را خدا  حتما
هر كه  يو غير از آن را برا نمي بخشد

 .بربافته است ،بزرگ ي گناه ،كس به خدا شرك ورزد به يقينبخشايد و هر  يبخواهد م
او هيچگـاه   .كاري مي كند كه همه را جهنمي كنـد  ،انمسلم است كه شيط ،خوب

و مـن  ( ...ما را سرگرم گناهاني   نمي كند كه مي داند ممكن است خداوند ببخشـد و 
  !)د هم برودنمي دانم شاي؟ هم بيهوده تالش مي كنم آيا ميخ آهنين در سنگ مي رود

 

  ايي داردـب صفـف عجـايوان نج

  اهي داردـه بارگــر چـدر بنگـحي

  اي كعبه به خود مناز از روي شرف

 ه جايي داردـجايت بنشين كه هر ك

 

  
  انعام  )٢١(َوَمْن َأْظَلُم ِممِن افْـتَـَرى َعَلى الّلِه َكِذبًا 

  بندد؟ ت ظالمتر از آنكه به خدا دروغ ميو كيس
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ديگـر هـر غلطـي كـه      !شرك فقط يعني اينكه بگويي علي خداسـت  !نه خير آقا

  !!!و هر چه  مي خواهد دل تنگت بگوخواستي بكن 

  
  : )ع(امام صادق 

  .غالي ها عظمت خداوند را كوچك و تحقير مي كنند
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ـ  : گفت )شبلي(نقل است كه  عـالم كـه خـالف  كـرده انـد       ه هـاي از جملـه فرق
نيامـد زيـرا كـه ديگـران كـه       )خـوارج (خارجي و )شيعه( تر از رافضي هيچكس دني

روز در خلق بـه بـاد   ، سخن از او گفتند و اين دو گروهخالف كردند در حق كردند و 
منظورش شيعيان اسـت كـه بـه جـاي       643ص  –عطار نيشابوري  –تذكره االولياء (  دادند

اسـت  يا تمجيد از ائمـه  خلفاء توجه به خالق از صبح تا شب حواسشان معطوف به توهين به 
  )نبي اكرم همسرتوهين به يا و 

  



  جامعه شناسي شرك به روايت تصوير                                      34

 

 

كه هميشه مثل هواداران فوتبال 
حاشيه هستند شيعيان نيز در 

 هميشه مشغول حواشي هستند
شرك يعني به حاشيه رفتن و

كه  !وغافل شدن از اصل
   !خداست

بـه همـين    !شوي مشرك خدا دوست داشتي و هدفت شد تو مي اگر چيزي را بيشتر از
  !راحتي
  ؟ عبه دوست دارندك يا خاك بقيع را بيشتر از مكه وكربال، دانيد بسياري از شيعيان آيا مي

  

  

آيا تو گمراه نبودي پس خداوند تو را  )اي محمد( -1

   )7 الضحي( .هدايت نمود
با (بگو من نيز بشري مانند شما هستم  )اي محمد( -2

كه به من وحي مي شود كه خداي  )اين تفاوت

  )6 فصلت(شما خداي يگانه است 

  )2 لفتحا(تا خداوند از گناه گذشته و آينده تو در گذرد  )اي محمد( -3

خدا نزد من است و غيب نيز  يها گويم گنجينه ي بگو به شما نم )اي محمد( -4
 يمن وح يام جز آنچه را كه به سو گويم كه من فرشته يدانم و به شما نم  ينم
 50(كنيد  يكنم بگو آيا نابينا و بينا يكسان است آيا تفكر نم ينم يشود پيرو يم

  )انعام

ايم  كردهي تو وح يود كه تو را از آنچه به سونمانده ب يو چيز )اي محمد(  -5
خود  يو در آن صورت تو را به دوست يگمراه كنند تا غير از آن را بر ما ببند

آنان  يبه سو يداشتيم قطعا نزديك بود كم ي اگر تو را استوار نم )73(بگيرند 
و دو برابر  يزندگ )در(در آن صورت حتما تو را دو برابر ) 74(ي متمايل شو
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 يخود ياور يچشانيديم آنگاه در برابر ما برا ي م )عذاب(مرگ  )پس از(

 )اسراء 75(  !ييافت  ينم

و البته نبايد تو را از آيات خدا بعد از آنكه بر تو نازل شده است باز دارند و به  -6

 ) قصص 87(پروردگارت دعوت كن و زنهار از مشركان مباش  يسو

 يدانست ي كرديم تو نم يتو وح يواز امر خودمان به س يهمين گونه روح و -7
گردانيديم كه هر كه از  يآن را نور يول )كدام است(كتاب چيست و نه ايمان 

 يكه تو به خوب ينماييم و به راست ي م   بندگان خود را بخواهيم به وسيله آن راه 

 )شوري 52( يكن  يبه راه راست هدايت م

َنا بـَْعَض اْألَقَاوِ  -8 ﴾ ثُم َلَقَطْعَنا ِمْنُه ٤٥﴾ َألََخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِميِن ﴿٤٤يِل ﴿َوَلْو تـََقوَل َعَليـْ
 يا پاره )محمد(و اگر  ﴾ احلاقه ٤٧﴿ ﴾ َفَما ِمنُكم مْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجزِينَ ٤٦اْلَوتِيَن ﴿

سپس رگ   )45(گرفتيم ي دست راستش را سخت م) 44(ها بر ما بسته بود  گفته
 ) 47(شد  ي او نم )عذاب(و هيچ يك از شما مانع از ) 46(كرديم  ي قلبش را پاره م

حاال تو برو و  !اين تكليف و رابطه آخرين پيامبر است با خداوند بلند مرتبه !خوب

پول داخل ضريح بريز و دور امامزاده هاي جعلي بگرد و گنبد و بارگاه بساز و به 

وسـل شـو و از آنهـا    و به آنهـا مت  !جاي خداوند رو به سوي قبرها و مرده ها كن

  .كمك بخواه
  

  نكته اي بسيار مهم براي برادران و خواهران اهل سنت 
ممكن است با ديدن اين تحقيق شما فكر كنيد تمامي مردم ايران اينگونه اند و مشركند 
ولي من به شما اطمينان مي دهم تعداد اندكي از مردم ايران اينگونه فكر مي كننـد كـه   

دست آنها عاصي شده اند و من مطمئنم همين تعداد اندك نيز بـا   بقيه ايراني ها نيز از
 ،البته با كمال تاسف .از عقايد شرك آميز خود دست مي كشند ،خواندن تحقيق حاضر

چنين تفكراتي دارند كه بعيد اسـت از عقايـد خـود كوتـاه      ،روحانيون حاكم بر كشور
   .بيايند
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آنچـه اهللا  : دي به رسول اهللا گفتروايت شده كه مر ،در سنن نسايي از ابن عباس
اينطـور  ؟ آيا مرا با اهللا شريك ساختي؟ اجعلتني هللا ندا: رسول اهللا فرمود ،و تو بخواهي

   .يعني هر چه فقط اهللا بخواهد: ما شاء اهللا وحده: بگو
  

  
  
  
  
  

  
  

﴾  ٥٦ نُكْم َوَال َتْحوِيًال ﴿ُقِل اْدُعوْا الِذيَن زََعْمُتم من ُدونِِه َفَال يَْمِلُكوَن َكْشَف الضر عَ 
َعَذابَُه  ُأولَِئَك الِذيَن َيْدُعوَن يـَْبتَـُغوَن ِإَلي رَبِهُم اْلَوِسيَلَة أَيـُهْم َأقْـَرُب َويـَْرُجوَن رَْحَمَتُه َوَيَخاُفونَ 

 االسراء ﴾ ٥٧ِإن َعَذاَب رَبَك َكاَن َمْحُذورًا ﴿

نه اختياري دارند  )آنها(پنداشتيد بخوانيد  )معبود خود(بگو كساني را كه به جاي او 
آن كساني را كه  )56(بگردانند  )آنكه باليي را از شما(كه از شما دفع زيان كنند و نه 

كدام  )تا بدانند(جويند  به سوي پروردگارشان تقرب مي )آنها خود(خوانند  ايشان مي
ترسند چرا  ز عذابش مينزديكترند و به رحمت وي اميدوارند و ا )به او(يك از آنها 

  )57(كه عذاب پروردگارت همواره در خور پرهيز است 
ْم ِإن َتْدُعوُهْم َال َيْسَمُعوا ُدَعاءُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْككُ 

 ﴿أَنُتُم اْلُفَقَراء ِإَلي اللِه َواللُه ُهَو اْلَغِني اْلَحِميُد   يَا أَيـَها الناسُ  ﴾١٤﴿َوَال يـَُنبُئَك ِمْثُل َخِبيٍر 
 فاطر ﴾ ١٥

كنند و  بشنوند اجابتتان نمي )فرضا(شنوند و اگر  اگر آنها را بخوانيد دعاي شما را نمي 
آگاه تو را خبردار  )خداي(چون  )هيچ كس(كنند و  شرك شما را انكار مي روز قيامت 

 ) 15(نياز ستوده است  اي مردم شما به خدا نيازمنديد و خداست كه بي) 14(كند  نمي
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  موسسه رويان
من فكر مي كنم آقايان مي خواهند در  !مركز تحقيقات يا بهتر بگوييم تغييرات ژنتيكي(

كـاري كـه حتـي در     .سربازان گمنام خونريز پرورش دهند ،براي امام زمان ،اين مركز
ن اطالعاتي اگر مي خواهيد چند صـباحي ديگـر بيكـار    برادرا !غرب ممنوع شده است

  )نشويد تا دير نشده فكري به حال اين مركز بكنيد
  

  
  

َعاِم َوآلُمَرنـُهْم فـََليُـَغيـُرن َخْلَق الّلهِ  َلُيَبتُكن آَذاَن األَنـْ   )النساء( َوآلُمَرنـُهْم فـَ
و به آنها امر ، آسيب برسانند و به آنها امر مي كنم كه گوشهاي دامها را ):شيطان گفت(

  !خدا دگرگونيهائي ايجاد كنند تدر خلق  مي كنم كه
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  نمونه هايي از شرك

  

  شرك= نذر براي غير خدا 
  

  
  

  
گـر  ا امـام رضـا داد  اگر به مراد رسـيديم   .مي رويم امام رضا حاجت بگيريم

   !؟آيا بدتر از اين هم مي شود به خدا توهين كرد !خدا نخواست: نرسيديم
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  !ساختن گنبد و بارگاه در بقيع است : بزرگترين مشكل جهان اسالم

 
  

موطن شوم  ،دومين مركز توليد خرافات در جهان !مراسم تشت گذاري در اردبيل

  شاهان صفوي
  

  پنج

دروغ 

    بزرگ 

و شاخدار 

  سهدر 

  !خط
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بزرگترين و زشت ترين و در عين حال زيركانه ترين دروغهاي تاريخ را در فرهنگ 
  !تشيع صفوي جستجو كنيد

اگر روايات واحد با راويان ضعيف را از داخل كتب اهل سنت در يك جا جمـع  
   !آوري كني به مجموعه كاملي از عقايد تشيع صفوي دست پيدا خواهي كرد

  
  

فـت  افسـانه خال  دانيـد  آيا مـي  -
حضرت علـي بزرگتـرين دروغ   
تــاريخ و يــك تهمــت و افتــراء 
بزرگ بـه ذات اقـدس الهـي و    

  ؟ وجود مبارك نبي اكرم است
پيـامبر در گـوش    دانيـد  آيا مي -

محسن اذان گفت و او در سـن  
ســـالگي بـــر اثـــر بيمـــاري  7

  ؟ درگذشت
) ع(حضرت علـي   آيا مي دانيد -

به گفته خودشان وزيـر خلفـاء   
  ؟ بوده اند

انيد ام كلثوم دختر فاطمه با عمر ابن خطاب ازدواج كرد و او را بسـيار  د آيا مي - - - - 

  ؟ دوست مي داشت
  ؟ راوي آن عكرمه از خوارج بوده استيك خبر واحد و ،خطبه شقشقيه دانيد آيا مي -
 !نقشه تفرقه افكني بين مسلمين را اولين بار يك يهودي طرفدار واليت آيا مي دانيد -

جاسوس انگليسي ادامه  ،ادامه بوسيله امثال مستر همفر به نام ابن سباء ريخت و در
  ؟ پيدا كرد

بقاي حكومت واليت فقيه وابسته به ترويج همين خرافات مـذهبي در   آيا مي دانيد -
  ؟ بين مردم است
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ُهْم ِإْصَرُهْم َواَألْغَالَل الِتي َكاَنْت َعَلْيِهمْ    اعراف )١٥٧( َو َيَضُع َعنـْ

   دارد ي م را كه بر ايشان بوده است بر زنجيرهاييآنان قيد و  )شدو(از  )پيامبر اسالم(
  

  ؟ خداوندا آيا مي شود روزي  زنجيرها از دست و پاي ملت من برداشته شود
  

  
 سواع و يغوث و يعوق و نسـر  وود داني كه بتهاي الت و منات و عزي و آيا مي 

اعي بوده كه مـردم پـس   بسيار خوب و بخشنده و شج نام انسانهاي) 23سوره نوح آيه (
از مرگ آنها به يادبود آنها اين مجسمه ها را ساخته و نام آنها را بر آن گذاشـته و دور  

حاال تـو بـرو   ؟ آن گرديده و نذر كرده و آنها را واسطه بين خود و خدا قرار مي دادند
   .چرخ بزن، دور گنبد و بارگاه

ي آورد و مردم نيز گـول  آيا مي داني گوساله سامري از خود صدايي عجيب در م
هر چند بسياري  .همين معجزه دروغين را خوردند آري بايد آزمايشي هم در كار باشد

   ...فريب شيادان است، از معجزات گنبد و بارگاهها
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  !عقيده عامه هميشه مبتني بر شرك بوده است و امروز هم چنين است: ويليام جيمز

  )448تاريخ فلسفه ويل دورانت ص (
  

  
يك  !از شيعيان شنيده ايم كه مكه را رها كن بيا برويم كربال و نجف را ببين بسيار

   !حال ديگري دارد

  

يُن اْلَخاِلُص َوالِذيَن اتَخُذوا ِمن ُدونِِه َأْولَِياء َما نـَْعُبُدُهْم ِإال لِيُـَقربُونَا ِإَلى ِه الدِه زُْلَفى  َأَال ِللالل
نَـُهْم ِفي َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن ِإن اللَه َال يـَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفاٌر ِإن اللَه َيْحُكُم بَـ   ﴾ ٣ ﴿يـْ

  الزمر

 

خـود   يبـرا  ياو دوستان يكه به جا يآگاه باشيد آيين پاك از آن خداست و كسان
نزديـك   اينكه ما را هر چه بيشتر به خدا يما آنها را جز برا )به اين بهانه كه(اند  گرفته

پرستيم البته خدا ميان آنان درباره آنچـه كـه بـر سـر آن اخـتالف دارنـد        ي گردانند نم
پـرداز ناسـپاس اسـت     را كـه دروغ   يآن كسـ  ونـد خدا حقيقت  خواهد كرد در يداور

   .كند ي هدايت نم
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واقعا هم كه با وجود سربازان بدنام امام زمان كه فعال از وزارت اطالعات به حفاظـت  
   ...خيلي بايد شجاع بود خيلي ،كوچ كرده اند ،عات سپاه پاسداراناطال
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  تضاد در عقيده مساوي است با شرك : فصل سوم

و  .بايد حس كرد و ديد ...وجود توحيد را نه تنها در كتابها بلكه در كارخانه و خانه و
و  .ا شركدر نخستين نگاه بتوان تشخيص داد كه در اينجا توحيد حكم مي كند و ي

 .شرك حاضر است، زيرا هر جا اثري از توحيد نباشد بي شك .ساده است، اين كار
و ممكن نيست هيچكدام  .ممكن نيست هر دو باشند .زيرا اين دو با هم نقيض اند

   )دكتر علي شريعتي، اسالم شناسي( .نباشند
  

ين بسيار ناگوار است در هر طريقه و مسلكي چن، برداشت دوگانه از يك چيز

  جوي حاكم است

  

  شرك= تضاد 

آيه اي كه فقط خدا را ياري رس بيچارگان و زائل كننده غمها معرفي : سمت راست
  .مي كند

   !تصوير ابوالفضل: سمت چپ
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سخناني بسيار توحيدي و عالي، ولي دم خروس را ببينيم يا قسم حضرت عباس 

  !را؟

قرآن بوسيله احاديث جعلي،  بحثهاي كالمي و سفسطه هاي آخوندي و بازي با آيات
  !باعث شده مردم ما اينچنين بين شرك و توحيد سرگردان شوند

  

  
  

  توحيد محض آنكه از همه رو در خدا كني   خدا به هر چه كني شرك خالص است  روي از

  
  
  

ويـران   : آخوندهاي دربـار صـفويه  

  كننده تشيع حقيقي 
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  : گاه صفويه آمد وآن .....
  

  
  

  )و حتي باالتر(را در كنار كعبه گذاشت  )و كربال و مشهد(امامزاده 

  

  
  

  )حتي باالتر(و تكيه را در كنار مسجد 

  

  
  

  )و حتي با تبليغات باالتر(و مفاتيح را در كنار قرآن 
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و اعتقاد و ترويج افسانه ها و احاديث جعلي را به جاي پيروي از سنت قطعـي و  

  تواتر پيامبرم
  

  متاع كفر و دين بي مشتري نيست     گروهي اين گروهي آن پسندند
  

بوسيله : آن هم با چه كلكلي .و اينگونه بود كه توحيد از اثر افتاد و خدا گم شد

  .آفرين روحاني صفوي: به قول دكتر شريعتي !چيزهاي خوب

  

  
  

 شرك= تضاد 
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  بقره ﴾٤٥﴿ِإنـَها َلَكِبيَره ِإال َعَلي اْلَخاِشِعيَن َواْسَتِعيُنوْا بِالصْبِر َوالصَاله وَ 

  بقره !گران است مگر بر فروتنان) كار(اين  يو به راست كمك بگيريد، و نماز صبراز 
  

  .آري اين كار براي مشركان و واليت بازان و قبر پرستان بسيار گران است

  

  تضاد= دروغ و نفاق 
  
  

بخواهند با شيعه دوسـت و متحـد   ، يا خوارج مانند اينكه نواصب!! !هفتة وحدت
و روز شهادت حضرت علـي را   !شوند ولي همچنان حضرت علي را سب و لعن كنند

شادي خيالي خوارج حزب اللهي است در كنار قبـر خيـالي   ، تصوير باال .جشن بگيرند
  !شايد براي رفتن به بهشتي خيالي، ابولوءلوء در يك تاريخ اشتباهي و خيالي

و  .بيزارنـد ، ه شما اطمينان مي دهم مردم ايران از اعمال اين خوارج احمـق البته ب
   .جدا مي دانند، حساب اين گمراهان را از ساير مردم ايران، امت اسالم، انشاء اهللا

اتحادي كه فقط با  .اتحاد واقعي بين شيعه و سني آرزوي هر مسلمان واقعي است
   .نابودي دروغها و خرافات امكان پذير است
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قبر خيالي ابولوءلوء مجوسي مشرك كه به دست او اولين شهيد محراب در خون افتاد 
و خليفه كشي باب شد و فتوحات سرزمينهاي اسالمي متوقف و يهوديت و مسـيحيت  

نفس راحتي كشيدند مانند همان نفس راحتي كه اروپاي ، و مغ هاي شكم گنده ايراني
  .ن شاه عباس صفوي كشيدمسيحي در زمان صفويه و با روي كار آمد

  

  مذهب عليه مذهب    :كاري ترين حيله شيطان براي نابودي دين

  

  
  ظلم و تبعيض و بي عدالتي= ضاد ت
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  )قلعه حيوانات ،جرج اورل( !همه با هم برابرند اما بعضي ها برابرترند
  

  

  
  

همواره ابزار دست روحانيون رسمي مذاهب شـرك و همدسـتان   ، اين شرك

ورمند و زرمند به ضرر مردم بوده است و هميشه ابزار توجيه اشرافيت و اشرفيت ز

، اسـالم شناسـي  ( .طبقاتي بر طبقاتي ديگر و نژادهايي بر نژادهايي ديگر بوده است
  )دكتر علي شريعتي

  

اصل گرايش اينها به مكتبهاي انحرافي به علت عدم اطـالع از اسـالم اسـت    

سرمايه داران و كارخانـه داران اسـت    ،يات حاكمهخيال مي كنند اسالم طرفدار ه

اگر اينها مطلع باشند كه اسالم يك وضع تعديلي دارد و همه چيـز را بـر اسـاس    

در عين حال ما از اظهار عقيده جلوگيري نكرده و نمي كنيم  ...عدالت حل مي كند

ياسي تاريخ س ،مصاحبه با فالك ،خميني( ما آزادي به همه مسالك و عقايد مي دهيم
  )328سرهنگ نجاتي ص  ،ساله ايران 25
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فرصت و ، بزرگترين اصل قرآني يعني عدالت را آن هم در عرصه هاي قدرت

 گوش فلـك را كـر كـرده اسـت     ....كمتر كسي بر مي تابد اما امور فرعي، ثروت
  )كتاب دانشگاهي تفسير موضوعي قرآن دكتر علي اكبر شايسته نژاد(

  

كه اولـين منـابع نفـت و گـاز دنيـا را داراسـت و       اين است حال و روز كشوري 
ولي امـان از ملتـي كـه از      ...بهترين مذهب را و، باالترين هوش را و به زعم خودش

در پي گرفتن حق حضرت علي از عمر و آرزوي بمـب  ، و زعماي قوم !خدا دور افتاد
، اهشـايد هـم شـ    ...تقصير آمريكاي جهـانخوار اسـت   ،شايد هم اين همه بدبختي !اتم

يـا ايـادي خـود     ...!جنـگ تحميلـي  اسـت   ، سال 8شايد هم به خاطر  ....!مقصر است
  : نه  ...فروختة داخلي

  

  رعد   )١١(ِإن اللَه ال يَغيُر ما ِبَقْوٍم َحتي يَغيُروا ما  بِأَنـُْفِسِهْم  
ر همانا خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر اينكه آنها درونشان را تغيي

  دهند

 
    ) ......برج غدير متعلق به ياور مستضعفان آقاي   -خيابان آبشار ( 1386اصفهان زمستان  

  

ْنيا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه َو ِرْزقُ  ُهْم زَْهَره اْلَحياه الد رَبَک  َو ال َتُمدن َعيَنيَک ِإلي ما َمتـْعنا ِبِه َأْزواجاً ِمنـْ
  طه )١٣١(َخيٌر َو  أَْبقي 

را برخـوردار كـرده ايـم ديـده     ) از جامعـه (و مبادا به آنچـه طبقـاتي  ، )رسول اي(
اينها زيور زندگاني دنياست تا ايشان را در آن بيازماييم و آگـاه   !بگشايي و خيره شوي

  .باش كه نعمت پروردگار تو بهتر و پايدارتر است
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يه داري و و اين تصاوير نشانة آغاز شرك و طاليه دار شوم شكل گيري جامعة سرما 
  .تضاد شديد طبقاتي است

  : معترفند كه سرمايه داري چهار نتيجه حتمي در پي دارد، غربانديشمندان حتي 
  سركوب - 4تضاد طبقاتي  -3فساد  -2تجمل گرايي  -1

ملتي كه نتواند بـراي خـودش تصـميم بگيـرد سـاير      : نويسنده اي سالها قبل گفته
و مـا اكنـون نمونـه اش را در     .مـي گيرنـد  دولتها با توپ و تانك به جاي او تصـميم  

   .يوگسالوي و افغانستان و عراق و چه بسا فردا در ايران خواهيم ديد
  

  گناه= عمل بر خالف قرآن =  تضاد 

  
  !مردم ايران خيلي فضولند ،خيلي قوي نيست ،وزارت اطالعات

  
  شرك= تضاد 

و هر  ريح مي خواهدشفايش را از امام و قبر و ض، اما شيعه بر خالف صريح قرآن
  كس حرف حق بزند مي شود وهابي

كساني %  10پي برده اند كه  )يعني كمونيستهاي بي خدا(آيا مي دانيد محققان شوروي 
يعني اگر كسي (  كه به سرطان مبتال شده اند بدون هيچ علت مشخصي شفا يافته اند

  ) !باشد%  10هم در مراجعه به قبر و گنبد اتفاقا خوب شد مي تواند جزء همين 
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     هزينه هاي ميلياردي براي تبليغ شرك و خرافه

  
  تخريب مساجد اهل سنت در ايران آزاد

  

  حق مجازات شما را در قيامت مي كند     در قيامت از شما قرآن شكايت مي كند
  

من پيش از اين شيعه بوده ام و اينك نيز سني نشده ام بلكه موحدي خداپرستم و 
   .ن را به يكتا پرستي دعوت مي كنمتمامي مسلمانان جها

َنُكْم َأال نـَْعُبَد ِإال الّلَه َوَال ُنْشرِ  نَـَنا َوبـَيـْ َك بِِه َشْيئًا ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء بـَيـْ
 ﴾٦٤﴿فـَُقوُلوْا اْشَهُدوْا بِأَنا ُمْسِلُموَن َوَال يـَتِخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضًا َأْربَابًا من ُدوِن الّلِه فَِإن تـََولْوْا 

  آل عمران

كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه جـز   ياهل كتاب بياييد بر سر سخن يبگو ا
 يديگر را به جـا  ياز ما بعض يو بعضرا شريك او نگردانيم  يخدا را نپرستيم و چيز

كردند بگوييد شاهد باشيد كـه  اعراض  )از اين پيشنهاد(پس اگر  نگيرد يخدا به خداي
  )نه شما(ما مسلمانيم 

 انعام ﴾٧٩﴿ِإني َوجْهُت َوْجِهَي ِللِذي َفَطَر السَماَواِت َواَألْرَض َحِنيًفا َوَما أَنَْا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن 

گردانيـدم كـه آسـمانها و     يكسـ  يخود را به سـو  يپاكدالنه رو، اخالص يمن از رو
 ه است و من از مشركان نيستم زمين را پديد آورد

آماده كـرده ام   ،من يكه و تنها تحقيق حاضر را در همين كفرستان، هموطنان عزيز
و صدها سـاعت   ...از گرفتن عكس تا نوشتن و جمع آوري مطالب و سرودن اشعار و

تنهـا   .از وقت خود را براي اين كـار بـدون هيچگونـه چشـم داشـتي مصـرف كـردم       
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است كه دعا كنيد بر آيين حق و يكتاپرستي و بـا قلبـي پـاك و     درخواستم از شما اين
به صورت سـي  (سالم از اين دنيا بروم  و اگر اين مطالب را برحق دانستيد از روي آن 

   .تكثير و در اختيار نزديكان خود قرار دهيد )دي
  

و ، يـك فرقـه و گـروه تقسـيم شـدند      و يهود بـر هفتـاد    :)ص(حضرت محمد 
سه گروه تقسـيم   و بر هفتاد) يعني مسلمانان( و اين امت، دو گروه و نصاري بر هفتاد

صـحابه  (، همه اين فرقه ها و گروه ها در آتش جهنم اند مگر يـك گـروه  ، خواهد شد
: فرمـود  ؟گروهي اسـت چه اين گروه رستگار  )ص(پرسيديم اي رسول خدا : )گويند

اكم واآلجري يف الشـريعة وابـن نصـر الرتمذي واحل( .آنچه كه من و ياران من امروز بر آن هستيم

ـ  ۱/۱۴۵والاللكــائي يف شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلماعــة ، ۲۳ـ  ۲۲املــروزي يف الســنة ص 

۱۴۷(  

  !شرك حتي در حكومت

  شرك= آشوب و بي نظمي = تضاد = تعدد مراكز قدرت 

  
  

  انبياء   ﴾ ٢٢﴿  اللِه َرب اْلَعْرِش َعما َيِصُفونَ  َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإال اللُه َلَفَسَدتَا َفُسْبَحانَ 
زمين و ( وجود داشت قطعا )ديگر( يجز خدا خدايان )زمين و آسمان( اگر در آنها

 .كننـد  ي پروردگار عرش از آنچه وصف موند خدا  شد پس منزه است ي تباه م )آسمان
  )سد و تباه مي شودمتعدد شد همه كارها فا، اگر مراكز قدرت، در كشوري نيز(
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ٌر َأِم الّلُه اْلَواِحُد اْلَقهارُ ي  يوسف ﴾٣٩﴿ ا َصاِحَبِي السْجِن أََأْربَاٌب متَـَفرُقوَن َخيـْ

  ؟يگانه مقتدر يآيا خدايان پراكنده بهترند يا خدا دو رفيق زنداني يا

از مـا   !منـا اميـر و مـنكم اميـر: در سقيفه بني ساعده يكي از انصار به عمر مي گويد
دو شمشير هر گـز   !چه مسخره: عمر مي خندد و مي گويد !اميري و از شما هم اميري

  !در يك غالف نمي رود

  
البته به شما قول مي دهم اگر آقايان خارج نشين يـا مجاهـدين بياينـد اسـتبداد و     

مرتب از يك چاله به يك چاه و از يك  ،ملت نادان !ديكتاتوري صد پله بدتر مي شود
   !يك چاله فرو مي افتدچاه به 
  

  

روزي در زمان خالفت خليفه دوم حضرت عمر ابن خطـاب كـه نـور از قبـرش     
ببارد يك نفر عرب بدوي بيابانگرد در حضور همه بر مي خيزد و به مقتدرترين خليفه 

عمر با نرمي پاسخ او را مـي   !ايرادي اشتباهي مي گيرد، سال 1400اسالم در طول اين 
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هر گاه من خواستم كج شـوم  : عمر مي گويد .مي شود و مي نشيندقانع ، دهد و عرب
همان عرب بلند مي شود و مي گويد هرگاه خواستي كج شوي تـو را   !مرا راست كنيد

ولي اين بدبخت بيچاره در تصوير باال كه معلوم است  !!با اين شمشير راست مي كنيم
ي برند همانجا كه آن عـرب  از طيف خود آقايان بوده و فقط شكايتي داشته را دارند م

ديگر حساب ايراد گرفتن به حكومت و امر به معـروف و نهـي از منكـر     !ني انداخت
مسئوالن كه جداست اگر چنين خيالي به سرت زد و خواستي حكومت را راست كني 

   !تو را كج مي كنند داخل قبر
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

افراد، مالك و ميزان تعيين حق 

  . نيستند

 نهج البالغه) ع(حضرت علي 
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        خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان
 تا سيه روي شود هركه در او غش باشد
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 نماز وسيله يعني صبر و :وابتغو اليه الوسيله
  

سخن من نه از درد ايشان بود    دست مرا بگير   برويم اي يار    اي يگانه من  
نيازمند جراحات به چرك  اينان دردند و بود خود را   !خود از دردي بود كه ايشانند

  كه چون با زخم و فساد و سياهي به جنگ برخيزي  و چنين است     اندر نشسته اند
به اي يگانه من   برويم و دريغا  مي بندند   برويم اي يار      كمر به كينت استوارتر 

هر چه از ايشان دورتر به همپايي اين يقين كه    همپايي اين نوميدي خوف انگيز  
    آشكاره تر در مي يابيم  شويم    حقيقت ايشان را   مي

  احمد شاملو
  ام هرگز از مرگ نهراسيده

  ودتر ب شكننده، از ابتذال، اگر چه دستانش
هراس من ــ باري ــ همه از مردن در 

  سرزميني است
  كه مزد گوركن
  ز آزادي آدمي

               افزون تر بـاشد
   به روز بدتر از اين هم بيفتي  در ايران تا بود مال و مفتي 

  يك پيشگويي عجيب از ايرج ميرزا
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ِل اْلَعنَكُبوِت اتَخَذْت بـَْيًتا َوِإن َأْوَهَن اْلبُـُيوِت َمَثُل الِذيَن اتَخُذوا ِمن ُدوِن اللِه َأْولَِياء َكَمثَ 
 عنكبوت ﴾ ٤١ ﴿لَبَـْيُت اْلَعنَكُبوِت َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن 

كــه غيــر از خــدا  يكســان مثــل
همچون  اند اختيار كرده يدوستان

 يبرا يا خانه عنكبوت است كه
، حقيقــت در و خـويش سـاخته  

ـ  اها همان ترين خانه سست ه خان
   .دانستندي م اگر، عنكبوت است

  

كاري از گروه تشيع  -نمايشي غم انگيز ويژه تمامي گروههاي سني  :دام عنكبوت
  صفوي 

  وعاظ و مراجع عظام  ، مداحان ، انصار حزب اهللا :با هنرنمايي
و علماي ، دربار پاپ و پادشاه انگلستان، شاه عباس، شاه اسماعيل اول :تهيه كننده

  انجبل عامل لبن
  عالمه مجلسي  :كارگردان

  شيطان و نفس اماره :دستيار كارگردان
 )خاخام يهودي به ظاهر مسلمان در سپاه حضرت علي(عبداهللا ابن سباء : فيلمنامه

  سليم ابن قيس هاللي و ساير مغ ها و فئودالهاي ايراني زخم خورده از تيغ اسالم 
دهه فاطميه  3، دهه مهديه، قيهدهه ر، دهه واليت، دهه محرم(دهه   36 :زمان نمايش

  روز سال  365در تمام  ...)و
منازل  پاسدارها و بسيجيان و اطالعاتي ، امامزاده ها، مساجد، كليه تكايا :محل نمايش

  ها  در سطح شهر 
  رايگان به قيمت دين و ايمان  :قيمت بليط
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  واليت فقيه : فصل چهارم

ار آقايان مانند حضرت علي است در اين قسمت اندكي تامل مي كنيم كه آيا رفت

  ؟ يا مخالف رفتار و كردار ايشان است

دلم براي حضرت علـي مـي   
ســوزد كــه همچنــان مظلــوم 
است زيرا كـوردالني ادعـاي   
پيروي او را دارند كه انديشه 
ــا   ــال آنه ــار و اعم ــا و رفت ه
خالف مرام و روش حضرت 

ــي  ــبيه  ) ص(عل ــامال ش و ك
   !خوارج است

  
  
 

 

  شرك آغاز شد يا علي گفتيم و
 .آيـد  و اين امت بـه هفتـاد و سـه فرقـه در مـي     

فرقه اي است كه خود را به من : بدترين آنان

   .رفتار نكند، ببندد و چون من
  )ع(حضرت علي 

  )نيچه( !جامعه يك اشتباه است كه بايد تصحيح شود
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   آل عمران ﴾ ٥١﴿ِإن الّلَه رَبي َورَبُكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مْسَتِقيٌم 
راه راست اين  ،پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستيد اهللا  در حقيقت

    .است
  

 
 

پروردگار همه ما يكي اسـت  و طبـق    ،طبق آيه باال، نه برادر عزيز نادان و مشرك
   .راه راست يعني عبادت خدا، همين آيه و دهها آيه ديگر

***  

  مكتب بي واسطه و نائب است    آنچه خداوند جهان طالب است 

 ﴾٨٨﴿يـَْوَم َال يَنَفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن 
   ﴾٨٩﴿ِإال َمْن أََتى اللَه ِبَقْلٍب َسِليٍم 

 الشعراء

 يسـود هيچ كه مال و فرزند  يروز

ـ   يمگر كس )88(دهد  ي نم  يكـه دل

   )89(خدا بياورد  يپاك به سو
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َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي بِاْلَعْدِل َواإلِ ِإن الّلَه يَْأُمُر  ْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ
  النحل﴾  ٩٠ ﴿يَِعُظُكْم َلَعلُكْم َتذَكُروَن 

دهد و از  ي و بخشش به خويشاوندان فرمان م يو نيكوكار يخدا به دادگر در حقيقت
    دهد باشد كه پند گيريد  ي م دارد به شما اندرز ي كار زشت و ناپسند و ستم باز م

  

آيات ديگري نيز دارد آري اگر عينك  ،البته آخوند محله به تو خواهد گفت كه قرآن
تعصب و تقليد و وراثت را از روي چشمانت برداري متوجه خواهي شد كه قرآن 

  !آيات ديگري هم دارد كه اتفاقا تمام آنها  مخالف انديشه آخوندهاست

گران بنگريد تا بدانيد كه سخت ترين دشمنان خود را چه كساني به درستكاران و داد
همان  .اند در هم شكننده الواحي كه نقش سنتهاي خود را بر آن حك كرده .مي دانند

به مومنان و به همه باورهاي آنان بنگريد ! ولي او كه نو آفرين است، ويرانگر گناهكار
در هم شكننده الواحي كه ؟  دانند تا بدانيد سخت ترين دشمنان خود را چه كساني مي

ولي او كه نو ، همان ويرانگر گنهكار .نقش هنجارهاي خود را بر آن حك كرده اند
    )نيچه( !آفرين است

اهل بيت پيروي كرد اكنون نگاه كنيد قرآن  )احاديث دروغين(آخوند مي گويد بايد از 
  : در اين باره چه مي گويد

َنا َعَلْيِه آبَاءنَا َأَوَلْو َكاَن َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتِبعُ  -1 وا َما أَنَزَل الّلُه قَاُلوْا َبْل نـَتِبُع َما أَْلَفيـْ
از و چون به آنان گفته شود  بقره ﴾ ٧٠يـَْهَتُدوَن ﴿آبَاُؤُهْم َال يـَْعِقُلوَن َشْيئًا َوَال 

 گويند نه بلكه از چيزي مي آنچه خدا نازل كرده است پيروي كنيد

مانند عالمه مجلسي كه پدر ( كه پدران خود ...)ر و مفاتيح وبحار االنوا(
كنيم آيا هر  ايم پيروي مي را بر آن يافته )فكري خوارج حزب اللهي است
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باز هم ( اند رفته كرده و به راه صواب نمي چند پدرانشان چيزي را درك نمي
   )؟در خور پيروي هستند

2-  بن رِبُعوْا َما أُنِزَل ِإلَْيُكم ما اتِبُعوْا ِمن ُدونِِه َأْولَِياء قَِليًال مُروَن ﴿ُكْم َوَال تـَت٣َتذَك ﴾ 
آنچه را از جانب پروردگارتان به سوي شما فرو فرستاده شده است  اعراف

پيروي مكنيد چه اندك پند ) ديگر(و جز او از معبودان  پيروي كنيد

 !گيريد مي

3-  ُسوَل النِبُعوَن الرِذيَن يـَتْورَاِة الِذي َيِجُدونَُه َمْكُتوبًا ِعنَدُهْم ِفي التـال ياألُم ِبي
َهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوُيِحل َلُهُم الطيَباِت َوُيَحرُم  َواِإلْنِجيِل يَْأُمُرُهم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواَألْغَالَل  الِتي َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالِذيَن آَمُنوْا بِِه َعَلْيِهُم اْلَخَبآِئَث َوَيَضُع َعنـْ
 ﴾١٥٧﴿َوَعزُروُه َوَنَصُروُه َواتـبَـُعوْا النوَر الِذَي أُنِزَل َمَعُه ُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

   اعراف  
او را نزد خود در ) نام(درس نخوانده كه  از اين فرستاده پيامبرهمانان كه 

آنان را ) همان پيامبري كه( كنند مي پيروييابند  شته ميتورات و انجيل نو

دارد و براي آنان  دهد و از كار ناپسند باز مي به كار پسنديده فرمان مي
گرداند و از  چيزهاي پاكيزه را حالل و چيزهاي ناپاك را بر ايشان حرام مي

ي دارد پس كسان آنان قيد و بندهايي را كه بر ايشان بوده است برمي) دوش(

و نوري را كه با كه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياريش كردند 

 آنان همان رستگارانند  او نازل شده است پيروي كردند

َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتِبُعوا َما أَنَزَل اللُه قَاُلوا َبْل نـَتِبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاءنَا َأَوَلْو َكاَن  -4
و چون به آنان گفته  لقمان   ﴾ ٢١﴿ْدُعوُهْم ِإَلي َعَذاِب السِعيِر الشْيطَاُن يَ 

بلكه آنچه ) نه(گويند  مي آنچه را كه خدا نازل كرده پيروي كنيدشود 
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كنيم آيا هر چند شيطان آنان را به  ايم پيروي مي كه پدرانمان را بر آن يافته
 ؟ سوي عذاب سوزان فرا خواند

َلي اللِه َوُهَو ُمْحِسٌن فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقي َوِإَلي اللِه َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه إِ  -5
و هر كس خود را در حالي كه نيكوكار باشد  لقمان  ﴾  ٢٢﴿َعاِقَبُة اْألُُموِر 

كند قطعا در ريسمان استوارتري چنگ درزده و فرجام كارها به  تسليم خدا

 سوي خداست

َسَن َما أُنِزَل ِإلَْيُكم من ربُكم من قـَْبِل َأن يَْأتَِيُكُم الَعَذاُب بـَْغَتًة َوأَنُتْم َال َواتِبُعوا َأحْ  -6
و پيش از آنكه به طور ناگهاني و در حالي كه حدس  زمر ﴾  ٥٥ ﴿َتْشُعُروَن 

زنيد شما را عذاب دررسد نيكوترين چيزي را كه از جانب پروردگارتان  نمي
 .آمده است پيروي كنيد به سوي شما نازل

 َذِلَك بَِأن الِذيَن َكَفُروا اتـبَـُعوا اْلَباِطَل َوَأن الِذيَن آَمُنوا اتـبَـُعوا اْلَحق ِمن ربِهْم َكَذِلكَ  -7
آنان كه : اين بدان سبب است كه محمد   ﴾  ٣﴿َيْضِرُب اللُه لِلناِس َأْمثَاَلُهْم 

پيروي  )احاديث و افسانه هاي دروغ تاريخي مانند( از باطلكفر ورزيدند 

و كساني كه ايمان آوردند از همان حق كه از جانب پروردگارشان  كردند

مردم مثالهايشان  )بيداري(اين گونه خدا براي  پيروي كردند )قرآن( است

  .زند را مي

َنٍة من ربِه َكَمن زُيَن َلُه ُسوُء َعَملِ  -8 بَـُعوا َأْهَواءُهمْ َأَفَمن َكاَن َعَلي بـَيـ١٤﴿ ِه َواتـ﴾ 
آيا كسي كه بر حجتي از جانب پروردگار خويش است چون كسي  محمد

قبر و گنبدها و مفاتيح ( است كه بدي كردارش براي او زيبا جلوه داده شده
و هوسهاي خود را  ...)و بحار و زيارتنامه ها و اميد واهي به شفاعت و

 ؟ اند پيروي كرده



  جامعه شناسي شرك به روايت تصوير                                      66

 

 

و به تكذيب دست زدند  قمر  ﴾  ٣مْسَتِقر ﴿اتـبَـُعوا َأْهَواءُهْم وَُكل َأْمٍر وََكذبُوا وَ  -9

قراري ) آخر(هر كاري را ) لي(و  كردند پيرويهوسهاي خويش را و 

 .است

آل    ﴾ ٩٤﴿َفَمِن افْـتَـَري َعَلي الّلِه اْلَكِذَب ِمن بـَْعِد َذِلَك فَُأْولَِئَك ُهُم الظاِلُموَن   -10
 .كساني كه بعد از اين بر خدا دروغ بندند آنان خود ستمكارانندپس  عمران

 )جاعالن حديث و قصه و افسانه(

َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكينَ  -11 بگو  ﴾٩٥﴿ ُقْل َصَدَق الّلُه فَاتِبُعوْا ِملَة ِإبـْ
گرا  از آيين ابراهيم كه حق )اي پيامبر و گروه مومنان( خدا راست گفت پس

براستي حضرت علي كه در زمان نزول (بود و از مشركان نبود پيروي كنيد 
نعوذ ؟ اين آيه زنده بوده اند پس چرا خداوند فرموده از ابراهيم پيروي كنيد

يا شما مردم را خيلي احمق ؟ باهللا خداوند تقيه كرده يا بداء حاصل شده
تمام رفتار و  چرا خدا نگفته از علي پيروي كنيد گرچه؟ فرض كرده ايد

  )اعمال شما مخالف روش و سيره علي است

َراِهيَم َحِنيًفا   -12 َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ممْن َأْسَلَم َوْجَهُه هللا َوُهَو ُمْحِسٌن واتـَبَع ِملَة ِإبـْ
َراِهيَم  و دين چه كسي بهتر است از آن  نساء ﴾  ١٢٥ ﴿ َخِليالً َواتَخَذ الّلُه ِإبـْ

و از آيين ابراهيم تسليم خدا كرده و نيكوكار است  كس كه خود را

 .و خدا ابراهيم را دوست گرفت گرا پيروي نموده است حق

ُقل ال َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآِئُن الّلِه َوال َأْعَلُم اْلَغْيَب َوال َأُقوُل َلُكْم ِإني َمَلٌك ِإْن  -13
 ﴾ ٥٠تـَتَـَفكُروَن ﴿َيْسَتِوي اَألْعَمي َواْلَبِصيُر َأَفَال أَتِبُع ِإال َما يُوَحي ِإَلي ُقْل َهْل 

هاي خدا نزد من  گويم گنجينه بگو به شما نمي )اي پيامبر به مردم( انعام 

جز آنچه من  .ام گويم كه من فرشته دانم و به شما نمي است و غيب نيز نمي

بينا  بگو آيا نابينا و كنم شود پيروي نمي را كه به سوي من وحي مي
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چقدر اين آيه از انديشه ها و تفكرات شيعي ( كنيد يكسان است آيا تفكر نمي
 )دور است

 ﴾ ١٠٦﴿اتِبْع َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمن ربَك ال ِإَلَه ِإال ُهَو َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَن  -14
از آنچه از پروردگارت به تو وحي شده پيروي   )اي پيامبر( انعام

يعني پيامبر نه ( بودي جز او نيست و از مشركان روي بگردانهيچ مع ،كن

 )بلكه تابع دين بوده ،اصل دين بوده و نه جزء دين

َوِإَذا َلْم تَْأتِِهم بِآيٍَة قَاُلوْا َلْوَال اْجَتبَـْيتَـَها ُقْل ِإنَما أَتِبُع َما ِيوَحي ِإَلي ِمن ربي َهَذا  -15
و هر گاه براي  اعراف   ﴾ ٢٠٣﴿ي َورَْحَمٌة لَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن َبَصآئُِر ِمن ربُكْم َوُهدً 

بگو من فقط آنچه گويند چرا آن را خود برنگزيدي  آنان آياتي نياوري مي

اين  كنم شود پيروي مي را كه از پروردگارم به من وحي مي

رهنمودي است از جانب پروردگار شما و براي گروهي كه ايمان ) قرآن(
 .ايت و رحمتي استآورند هد مي

َلي َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيـَناٍت قَاَل الِذيَن َال يـَْرُجوَن ِلَقاءنَا اْئِت ِبُقْرآٍن َغْيِر َهَذا  -16 َوِإَذا تـُتـْ
َلُه ِمن تِْلَقاء نـَْفِسي ِإْن أَتِبُع ِإال َما يُوَحي ِإَلي ِإني  ْلُه ُقْل َما َيُكوُن ِلي َأْن أُبَد َأْو َبد

و چون آيات روشن  يونس   ﴾ ١٥﴿َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت رَبي َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم 
گويند قرآن ديگري  ما بر آنان خوانده شود آنانكه به ديدار ما اميد ندارند مي

جز اين بياور يا آن را عوض كن بگو مرا نرسد كه آن را از پيش خود عوض 

اگر  كنم روي نميشود پي جز آنچه را كه به من وحي ميكنم 

 .ترسم پروردگارم را نافرماني كنم از عذاب روزي بزرگ مي

ُر اْلَحاِكِميَن  -17  ﴾ ١٠٩﴿َواتِبْع َما يُوَحي ِإلَْيَك َواْصِبْر َحتي َيْحُكَم الّلُه َوُهَو َخيـْ
و شكيبا باش تا  شود پيروي كن و از آنچه بر تو وحي مي   يونس

 .و او بهترين داوران است داوري كند )ميان تو و آنان(خدا 
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ُهَما ِفي  -18 َوِإن َجاَهَداَك َعلي َأن ُتْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ
َيا َمْعُروفًا َواتِبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَلي ثُم ِإَلي َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُئُكم ِبَما ُكنُتْم تـَْعَملُ  نـْ َن و الد

و اگر تو را وادارند تا در باره چيزي كه تو را بدان دانشي  لقمان   ﴾١٥﴿
در دنيا به خوبي با آنان ) لي(نيست به من شرك ورزي از آنان فرمان مبر و

كنان به سوي من  و راه كسي را پيروي كن كه توبهمعاشرت كن 

) حقيقت(شما به سوي من است و از  بازگشت) سرانجام(و  گردد بازمي

 داديد شما را با خبر خواهم كرد  نچه انجام ميآ

َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن  -19 َنا ِإلَْيَك َأِن اتِبْع ِملَة ِإبـْ  ﴾١٢٣﴿ثُم َأْوَحيـْ
گراي پيروي   از آيين ابراهيم حقسپس به تو وحي كرديم كه  نحل  

 .او از مشركان نبود) چرا كه( كن

ْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَنَما يـَتِبُعوَن َأْهَواءُهْم َوَمْن َأَضل ِممِن اتـَبَع َهَواُه ِبَغْيِر فَِإن لْم يَ  -20
پس اگر تو را  قصص  ﴾ ٥٠﴿الظاِلِميَن ُهًدي مَن اللِه ِإن اللَه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم 

و كيست د كنن اجابت نكردند بدان كه فقط هوسهاي خود را پيروي مي

ترديد  بي راهنمايي خدا از هوسش پيروي كند تر از آنكه بي گمراه

 .كند خدا مردم ستمگر را راهنمايي نمي
اي ( احزاب ﴾٢﴿َواتِبْع َما يُوَحي ِإلَْيَك ِمن ربَك ِإن اللَه َكاَن ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيًرا    -21

شود پيروي  ي تو وحي ميو آنچه را كه از جانب پروردگارت به سو  )پيامبر
 كنيد آگاه است  كن كه خدا همواره به آنچه مي

ِإنَما تُنِذُر َمِن اتـَبَع الذْكَر َوَخِشَي الرْحَمن بِاْلَغْيِب فـََبشْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكرِيٍم  -22
است كه كتاب ) سودمند(بيم دادن تو تنها كسي را  يس  ﴾١١﴿

 )چنين كسي را(رحمان در نهان بترسد  )خداي(و از  حق را پيروي كند

  .به آمرزش و پاداشي پر ارزش مژده ده
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ُقْل َما ُكنُت ِبْدًعا مْن الرُسِل َوَما َأْدِري َما يـُْفَعُل ِبي َوَال ِبُكْم ِإْن أَتِبُع ِإال َما يُوَحي  -23
پيامبران نودرآمدي ) ميان(بگو من از  احقاف ﴾٩﴿ِإَلي َوَما أَنَا ِإال َنِذيٌر مِبيٌن 

جز آنچه را كه اي خواهد شد  دانم با من و با شما چه معامله نبودم و نمي

اي آشكار  دهنده و من جز هشدار كنم شود پيروي نمي به من وحي مي

 .نيستم) بيش(
ِإْحَساٍن رِضَي الّلُه َوالساِبُقوَن اَألوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالِذيَن اتـبَـُعوُهم بِ  -24

ُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعد َلُهْم َجناٍت َتْجِري َتْحتَـَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك  َعنـْ
پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و  توبه  ﴾١٠٠﴿اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

از ايشان  خدا كردند ياز آنان پيرو يكه با نيكوكار يو كسان

آماده كرده كه از زير  يآنان باغهاي ياز او خشنودند و برا )نيز(خشنود و آنان 
اند اين است همان  آن نهرها روان است هميشه در آن جاودانه )درختان(

  .بزرگ يكامياب

پيـامبر اسـالم    اين آيات به صورت بسيار صريح و روشن و آشكار مي گويد كـه  
ند و انصار و مهـاجرين موظفنـد از پيـامبر و آيـات قـرآن      بايد از آيات قرآن پيروي ك

پيروي كنند و ما بايد از قرآن و سنت پيامبر كه از طريق مهاجرين و انصار به دست ما 
به همين سادگي البته اگر سفسطه هاي آخوندي و توجيهات ( رسيده است پيروي كنند

ز مهـاجرين بـوده انـد و    البته حضرت علـي نيـز ا   )بي سر و ته گمراه كننده او بگذارد
فرزندان ايشان نيز از تابعين و احاديث متواتر موافق قرآن با سندهاي صحيح از ائمه را 

ولي آيا مي داني اطراف ائمه را بيشـتر يـك مشـت     !حتي اهل سنت نيز قبول مي كنند
آدم فاسد المذهب دزد دروغگوي غالي گرفته بوده اند كه حتي امامان نيز آنها را لعـن  

ه و بسياري از احاديث مانند احاديث اصول كافي از ناحيـه همـين افـراد بـه شـما      كرد
     !رسيده است

  !نوشتند تفسير قرآن ميازداشت آن بزرگواران يك كتاب دراگر قرآن به اهل بيت ني
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  جهنم جاويد= شرك = نفاق = تضاد 

  

  
ل ديگر شايد اين تحقيق من در طوفان حوادث سالم بماند و صد سال يا هزار سا

هم اينـك   ،اي دوست عزيز: به دست انساني ديگر برسد پس من براي تو پيغامي دارم
حتي استخوانهاي من هم پوسيده و بر باد فنـا رفتـه    ،كه تو مشغول تماشاي اين كتابي

آخوند به كساني مـي  (هجري شمسي يك نفر آخوند  1387باشد اكنون يعني در سال 
و عاشق دين معرفي مي كنند و لباسـهايي متفـاوت    گويند كه خودشان را نماينده خدا

ظهور امـام زمـان نزديـك    (: گفت ،به نام ناصري در اصفهان )با ساير مردم مي پوشند
ولي از آنجا كه من مطمئنم چنين شخص موهومي هيچگاه ظهور نمـي كنـد و    !)است

ي دانـم  باز هم مطمئنم آدم گوسفند تا ده هزار سال ديگر هم وجود دارد وظيفه خود م
كس نخـارد پشـت   : به تو بگويم برخيز و براي آبادي دنيا و آخرتت كار كن و كار كن

منظور مـن مهـدي فرزنـد امـام     (و اگر هم ظهور كرده بود  !من جز ناخن انگشت من
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بيا و بر گـور مـن لعنـت      )حسن عسگري است و نه حضرت عيسي يا شخصي ديگر
   !فرست

ري و بهجت و پناهيـان و دانشـمند را كـه    در كشورهاي غربي آدمهايي مانند ناص
و من اين موضوع  .شده اند را به روانپزشك معرفي مي كنند ...دچار توهم امام زمان و

  .را از روي شوخي نمي گويم واقعا آنها را به ديوانه خانه معرفي مي كنند

  
  احزاب     )۶۷(انا اطعنا ساداتنا و كبرائنا فاضلونا السبيال     

دوزخيان گويند ما بزرگانمان را پيروي كرديم پس آنها ما را  )قيامتو در روز (

  گمراه كردند 

  

  

  غدير خم و بهره برداري سياسي از دين
  

   
اگر دين وارد سياست شد ولي فقيه مي شود نماينده امام زمان و جانشـين پيـامبر   

م در نتيجه هر غلطي كه دلش خواست مي كند و هر باليي كه خواسـت بـر سـر مـرد    
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حاكم بايد خوب و ديندار باشد ولي با شرايطي كه در اين عكسها مـي بينيـد    .آورد مي
چوبش را هم در ادامه بيهوده جنـگ   ،كه خدا را شكر ...مي شود  مطلقه و ديكتاتور و

هم در قلع و قمـع   ،و هم در اصرار بيهوده بر غني سازي اتمي و هم در گراني و تورم
صبح تا شب مي بينيد و خواهيد ديد كه سر بـزرگ   ،قالباطرافيان و دلسوزان فهيم ان

   !آن هنوز زير لحاف است
  

ُنوَن َوَما أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإال لُِتبَـيَن َلُهُم الِذي اْختَـَلُفوْا ِفيِه َوُهًدي َورَْحَمًة لَقْوٍم يـُْؤمِ 
﴿٦٤﴾   

اند  اينكه آنچه را در آن اختالف كردهكتاب را بر تو نازل نكرديم مگر براي ) اين(و ما 
آورند رهنمود و رحمتي است  براي مردمي كه ايمان مي) آن(براي آنان توضيح دهي و 

)64(  
 

براستي خداوند مي فرمايد كه قرآن را براي حل اختالف و رهنمود و رحمت فرو 
فرستاده پس چرا طبق نظر و تحت شبهات آخونـدها اينقـدر مايـه اخـتالف در امـت      

موجب شبهه ، آيه خمس، آيه ابالغ آن موجب شبهه در خالفت علي .اسالم شده است
آيه واليت شبهه در خالفت علي  !آيه تطهير آن عصمت ائمه، در دريافت منافع ساليانه

 !براستي چرا نعوذ باهللا خداوند اينقدر در پرده و گيج و گنگ سخن فرموده اسـت  ...و
  : شايد هم جواب جايي ديگر است

َعما َكانُوا  )٩٢ فـََورَبَك لََنْسأَلَنـُهْم َأْجَمِعْيَن ﴿ ﴾ ٩١الِذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضيَن ﴿ -1
 حجر﴾ ٩٣يـَْعَمُلوَن ﴿

پس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان   ) 91(كه قرآن را جزء جزء كردند  كساني 
  ) 93(دادند  از آنچه انجام مي) 92(خواهيم پرسيد 

ُؤَالء قـَْوُمَنا اتَخُذوا ِمن ُدونِِه آِلَهًة لْوَال يَْأُتوَن َعَلْيِهم ِبُسْلطَاٍن بـَيٍن َفَمْن َأْظَلُم ِممِن هَ  -2
 كهف ﴾ ١٥افْـتَـَري َعَلي اللِه َكِذبًا ﴿
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آنها برهاني آشكار  )حقانيت(اند چرا بر  اين قوم ما جز او معبوداني اختيار كرده 
  ) 15(ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بندد   تآورند پس كيس نمي

َنا  -3  نساء﴾ ٤٦﴿  مَن الِذيَن َهاُدوْا ُيَحرُفوَن اْلَكِلَم َعن مَواِضِعِه َويـَُقوُلوَن َسِمْعَنا َوَعَصيـْ

گويند  گردانند و مي اند كلمات را از جاهاي خود برمي برخي از آنان كه يهودي 
  ) 46(  يم شنيديم و نافرماني كرد

ْا فَِبَما نـَْقِضِهم ميثَاقـَُهْم َلعناُهْم َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة ُيَحرُفوَن اْلَكِلَم َعن مَواِضِعِه َوَنُسو  -4
ُهُم فَاْعفُ  ُهْم ِإال قَِليًال منـْ ُهْم َواْصَفْح ِإن  َحظا مما ذُكُروْا بِِه َوَال تـََزاُل َتطِلُع َعَلي َخآئَِنٍة منـْ َعنـْ

  مائده﴾ ١٣الّلَه ُيِحب اْلُمْحِسِنيَن ﴿
به ( لعنتشان كرديم و دلهايشان را سخت گردانيديم ،پيمان شكستنشان )سزاي(پس به 

كنند و بخشي از آنچه را بدان اندرز  كلمات را از مواضع خود تحريف مي )طوري كه
شوي مگر  واره بر خيانتي از آنان آگاه ميداده شده بودند به فراموشي سپردند و تو هم

پس از آنان درگذر و چشم پوشي كن  )كه خيانتكار نيستند(اندك از ايشان  )شماري(
  ) 13(دارد  كه خدا نيكوكاران را دوست مي

   .دشمن ستيزي و بزرگترين عيب او دشمن پروري بود ،بزرگترين هنر خميني
 ،آيت اهللا الهوتي ،بازرگان(

 ،ابراهيم يزدي ،قطب زاده
عالمه  ،سازمان مجاهدين

منتظري و  ،بني صدر ،برقعي
نهضت  ،انبوه طرفدارانش

آيت اهللا  ،جبهه ملي ،آزادي
ياسر عرفات و  ،شريعتمداري

  كدام بقالي مي گويد ماست من ترش است             ...)نيمي از جمعيت ايران و
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وارثان و : و اينك خوارج

فرزندان نامشروع انقالب و 

  واليت وقيح
  

  

  
  
  

  
  

مي گويند دجال يك چشم دارد شايد خوارج همان دجالند كه با نگاهي قشري و يك 
بيچاره حضرت علي كه  .پدر خود و مردم را در آورده اند، جانبه و سطحي به دين
   .هم اينك سنگ او را صبح تا شب در ايران به سينه مي زنند، سخت ترين دشمنان او

  

  !فهانپايگاه خوارج در اص

  
  

در همه اديان حاضر و آماده  در ، حاميان دين خدا، كاسه هاي داغ تر از آش، خوارج
، خوارج: كاتوليك ها در اسالم: در مسيحيت، فريسيان: در يهوديت، كرپان ها: زرتشت
  !حزب اهللا: القاعده و در شيعه: در تسنن
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   !روابط بين زن و مرد: باالترين منكر در نزد همه اين حضرات
  !سطحي و احمقانه، قشري، از يك زاويه، تك بعدي: نگرش همه اين آقايان

  !فقط كساني كه دقيقا مانند آنها باشند؟ چه كسي را قبول دارند
  !اينها نيتشان پاك است ولي راه را غلط رفته اند: حضرت علي درباره آنها مي گويد

  !خوارج شقي ترين و بدترين مخلوقاتند: حضرت علي مي فرمايند

  

  
يكدنده و لجباز و ، احمق، نادان ، متعصب ، مغرور ، خوارج با چشماني بي روح

  بي چشم و رو

  انفال ) ۲۲(ان شر الدواب عنداهللا الصم البكم الذين ال يعقلون 
  .كران و الالني هستند كه نمي انديشند، همانا بدترين جنبندگان نزد خداوند 

  
ا براي دوزخ آفريديم زيرا دلهايي دارند كه و در حقيقت بسياري از جنيان و آدميان ر

با آن حقايق را دريافت نمي كنند و چشماني دارند كه با آن نمي بينند و گوشهايي 
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دارند كه با آن نمي شنوند آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه ترند آري آنان همانا 
  اعراف )179( .غافالنند

  ديـن و دنيا نادان خـوارجنـددر كـار   پشت نقاب دين شده پنهان خوارجند 
  اما بدان كه آيـت شيـطان خـوارجنـد  حزب اله است انگار عنوان اين گـروه
  امـا خـالف مكتب ايشــان خـوارجند  در دستهـايشان علَم حـب اهـل بيـت
  دـايران شدست كلبـة ويـران خوارجن  از كينـه و تعصـب ايـن قـوم نـابـكار

  آدم كشنـد راحـت و آسان خوارجنـد  و بـا خدا چون فكر مي كنند كه پاكند
  ان خـوارجنـدـن انســفريسيـان دشم  يك ذره احتمال خطا هـم نمـي دهنـد

  ان خـوارجنـدـپـس غـافلند از ره ايم  اهللا پرده ها زده بر گوش و چشمشان
  اينهـا خـالف مكتـب انسان خوارجند  اينهـا خالف خنـده و آزادي و رفــاه

  هـر جـا خـرافه بود نگهبان خوارجند  گ مشكي شد رنگ عشقشاناينها كه رن
  ريب و چرب زبانند و بي حياـمردم ف

  افل و نـادان خوارجندحكام كور و غ

  

    ذهن انسان احمق مانند مردمك چشم است

  .شود تنگ تر مي ...هر چقدر بيشتر نور بتاباني
   :چيز باعث رانده شدن شيطان شد 5

  ف نكردبه گناه خودش اعترا -1
  از كار خود پشيمان نشد -2
  خودش را مالمت نكرد -3
  توبه را بر خودش واجب نديد -4
  !از رحمت خداوند نااميد شد -5

   .جالب است تمامي اين صفات در خوارج وجود دارد
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َأَفَال يـََتَدبـُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلي 
 محمد  ﴾٢٤﴿قـُُلوٍب َأقْـَفاُلَها 

شند يا اندي ي قرآن نم درآيا 

نهاده  يبر دلهايشان قفلهاي

 ؟ شده است

خدايا قربانت بشوم اين چه 
كه به هيچ طريقي  !قفل زده شده آن هم از نوع فوالدي؟ سئوالي است كه مي فرمايي

حتي با هر چند حضرت عيسي فرموده  .مگر اينكه تو معجزه اي كني .باز نمي شود

   !بيماري حماقت را دوا كرد، معجزه نيز نمي توان

  : بدترين مشخصه مشترك خوارج يا همان كارمندان مذهب اين است

  .از هيچ چيزي به اندازه سخن حق نفرت ندارند
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  .ولي من فكر مي كنم براي تحكيم پايه هاي سياست در دين است
باورهاي : براي اين است كه پاشنه آشيل مردم ايران را خوب پيدا كرده ايد

  !مذهبي
از ترس آتش جهنم بترسند كه حكومت را امر به معروف براي اين است كه مردم 

  !و نهي از منكر كنند
مساوي است با انهدام ، براي بقاي يك حكومت، و نتيجه از كيسه دين خوردن

  !پس واي بر شما  .و فساد دين

بـه   ...)ولـي فقيـه و  ، حـاجي ، ريـش ، لبـاس روحانيـت  (اگر نمادهاي ديني ، آري
نها را به حساب دين مي گذارند و پس از مدتي هم سياست  چسبيد مردم هر خطاي آ
: آري بزرگترين هدف حسـين بـن علـي ايـن بـود       .سياست فاسد مي شود و هم دين

مبارزه با ظلم و زير بار حرف زور نرفتن  تا به همة انسانها نه شيعه و سني بلكه همـه  
ليدتر و پست پ، از ملت كافر و مشرك ملت بي تفاوت و بي غيرت: انسانها بياموزد كه

   .تر است
چه  .اين روحانيت است كه بايد از سياست جدا شود .دين از سياست جدا نيست

بسا آدمي بي ريش و كراواتي كه عقل و دين و شرف و صداقتش بيشتر از شماهاست 
آخونـد را بايـد از حكومـت    ، دين از سياست جدا نيست و دقيقا به همـين دليـل   ...و

  .ن استبرداشت زيرا آخوند آفت دي
  

حساسيت  ،دو جنس يو رابطه طبيع ينسبت به برهنگ ،يروحان: بنجامين فرانكلين
   گذرد ياما از كنار فقر و فالكت م  دارد

  

  !!!وحده وحده وحده وحده، بر صف مشركان حمله مي بريم ، ما همه پيرو خط رهبريم
  

                       ولي امر مسلمين      ولي امر مشركين 

                           انهـج          انـجه      
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خون مسلمانهاي چچن بر زمين مي چكد ولي فقط اسراييل بد  ،از دستهاي پوتين
   !است

سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ماست و پدرسوختگي ما 
  !عين تقيه ماست

  

قراردادهاي كالن به فرصت طلب براي انعقاد  !شياد بين المللي !والديمير پوتين
و مسئولين ما در فكر كمك به بوسني و  !حيله گر و مكار!  نفع مردم كشورش

  ....!!!بوركينافاسو  و ،لبنان ،عراق ،سوريه ،افغانستان ،ارمنستان ،فلسطين ،هرزگوين
درست مثل شوروي سابق كه به جاي رسيدن به بدبختي مردم كشورش در پي 

ر كشورهاي محروم بود و ناگهان از داخل از هم ايجاد انقالبهاي كمونيستي د
 ...ناگهان اقتصادش نابود شد و  )مانند ما(و در مسابقة تسليحاتي با آمريكا  !فروپاشيد

   !بصارفاعتبروا يا اولي اال

بـَْعَد َعاِمِهْم َهَذا يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوْا ِإنَما اْلُمْشرُِكوَن َنَجٌس َفَال يـَْقَربُوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم 
َلًة َفَسْوَف يـُْغِنيُكُم الّلُه ِمن َفْضِلِه ِإن َشاء ِإن الّلَه َعِليٌم َحِكيٌم     توبه ﴾٢٨﴿ َوِإْن ِخْفُتْم َعيـْ

ايد حقيقت اين است كه مشركان ناپاكند پس نبايد از  كه ايمان آورده يكسان يا
از فقر بيمناكيد  )اين قطع رابطهدر (سال آينده به مسجدالحرام نزديك شوند و اگر 

گرداند كه خدا  ي نياز م ي خدا اگر بخواهد شما را به فضل خويش ب يپس به زود
   .حكيم است يدانا



  جامعه شناسي شرك به روايت تصوير                                      80

 

 

  

   : دقت كنيد رهبر يك كشور بايد دو تخصص بسيار مهم داشته باشد
بعد از نماز به ريش هايش  -2تسبيحات حضرت فاطمه را شمرده شمرده بگويد  -1 

  !!!بكشددست 

  



  81                                                        تير خالص

 

 

سربازان گمنان امام زمان در ، من به افراد باال عالقه اي ندارم ولي آقاي خامنه اي
اداره اطالعات به چه جرمي اين افراد و صدها نفر ديگر را در داخل و حتي خارج از 

  ؟ ترور كردند !كشور

َنا َعَلي بَِني ِإْسَرائِيَل أَنُه َمن قـََتَل  نـَْفًسا بَِغْيِر نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ
اَألْرِض َفَكأَنَما قـََتَل الناَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكأَنَما َأْحَيا الناَس َجِميًعا َوَلَقْد َجاء تْـُهْم 

ُهم بـَْعَد َذِلَك ِفي اَألْرِض َلُمْسرِ   مائده ﴾  ٣٢ ﴿          ُفونَ ُرُسُلَنا بِالبَـيـَناِت ثُم ِإن َكِثيًرا منـْ

در زمين بكشد چنان  يفساد )به كيفر(را جز به قصاص قتل يا  يكس، هر كس ..
را زنده بدارد چنان است كه  يكس، همه مردم را كشته باشد و هر كس ياست كه گوي

   آنان آوردند يتمام مردم را زنده داشته است و قطعا پيامبران ما داليل آشكار برا يگوي
    .كنند ي م يرو زياده  ،از ايشان در زمين يپس از آن بسيار )ا اين همهب(

  

ولي شما او را ؟ يزيد در قتل امام حسين شركت نداشت: آقاي ولي فقيه

ما كه از شما يك  .اظهار تنفر كرد، با اينكه او از عمل ابن زياد؟ مقصر مي دانيد

    !يمكلمه اظهار ندامت از وقايع قتلهاي زنجيره اي نشنيد
  

  !خانمهاي خوارج

  
  

حكومت را امر به معروف و  ،اگر كسي خواست مانند امام حسين به قصد اصالح

و براندازي نرم و براندازي  !آمريكايي و ضد انقالب: مي شود ،نهي از منكر كند

شيعه را از خرافات و افسانه هاي تاريخي و احاديث  ،و هر كس خواست  !مخملي
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آنگاه  دستگير مي شود و جلوي  !...سني يا وهابي: دنجات دهد مي شو ،دروغ

صدا و  ،اعتراف را ضبط مي كنند ،اعتراف مي كند ،دوربين حفاظت اطالعات سپاه

همانگونه كه دولت  .بع بع: سيماي خائن نشان مي دهد و مردم احمق مي گويند

و   .آمريكا چارلي چاپلين را به جرم حمايت از فقرا كمونيست معرفي كرد

: انگونه كه كفار به نبي مكرم اسالم مي گفتند تو براي ايجاد اختالف آمده ايهم

  فاعتبروا يا اولي االبصار  ...كذاب و ،ساحر ،كاهن ،مجنون

  
  
  

  حصر آيت اهللا منتظري

  !داخل خانه اش

  
  

  

از سخنان آقاي ( !در حكومت اسالمي كمونيستها هم در بيان مطالب خود آزادند
  !)به ايران خميني قبل از ورود
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روزي كه عكس خميني و 

خامنه اي پايين بيايد و 

عكس شخص ديگري هم 

باال نرود آن  ،به جاي آن

سرآغاز پيشرفت  ،روز

  .ملت ايران است
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منتظري  ،بازرگان !آقاي خميني بعدها زير خيلي از حرفهايش زد ،به جز اين مورد
ادامـه پيـدا    ،و فتح كربال و قدسو جنگ هم تا پيروزي  !و بني صدر شدند كافر مرتد

آري اين اسـت سرنوشـت    ...آب و برق هم رايگان نشد قبرستانها هم آباد شد و !نكرد
 ،كساني كه بدون برنامه و طرحهاي علمي و كارشناسـي و روحيـه مشـورت ناپـذيري    

فقط عربده كشي كرده و فقط و فقط بـه حـرف عـده اي خـاص گـوش مـي كننـد و        
   ! ...كاناليزه مي شوند و

  

  
  : خميني

  !مي گويم نه منسي و پنج ميليون نفر بگويند بله 
   !توي دهن اين دولت مي زنم من

   !آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند
  !ها را در آنجا حبس كرديد و خبري نشد شما اآلن يكسال است اين جاسوس

   !بيست سال هم طول بكشد ما ايستاده ايم ،اگر اين جنگ
   !ستمال خر ا ،اقتصاد

بوجـود   منو با اجراي برنامه  منحرف شنوي دارد و ثبات به دستور  منملت از 
 ،تماس محرمانـه بـا نماينـده آمريكـا    (دولت موقت را اعالم كنم  منخواهد آمد وقتي 

  ) 301ص  ،غالمرضا نجاتي، ساله ايران 25تاريخ 
  ان بشكستني استـعاقبت ايـن نـردب    نردبان اين جهان ما و مني است

  استخوانش سخت تر خواهد شكست    جرم آنكس كه بـاالتر نشستال
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  )كاپيتان اسميت(ناخداي كشتي                      كشتي غول پيكرتايتانيك        

  
  

پيام خطر وجود كوههاي  140به  )يا همان ولي مطلق كشتي تايتانيك(كاپيتان اسميت 
باعث شد كشتي مستحكم و بي توجهي كرد و با تكبر و اطمينان پيش رفت و  ،يخ

غول پيكر تايتانيك كه در بندر بلفاست به آن مي گفتند غرق نشدني در همان سفر 
جرعه هاي آب شور  )ببخشيد( ،و جناب كاپيتان نيز جام تلخ زهر !!!اول غرق شود

رهبران كله خر و مغرور كه به  !اقيانوس اطلس را سر بكشد و به درك واصل شود
راستي ( !ند بهترين و قويترين چيزها را به نابودي مي كشندحرف كسي گوش نمي كن

   )؟چشمها و قيافه مغرور و متكبرش شما را به ياد كسي نمي اندازد
داعيه فرعوني دفاع از مردم و دفاع از دين آنها را 

  : در آيه زير مشاهده كنيد

ني َأَخاُف َو قَاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني َأقْـُتْل ُموَسى َوْلَيدُْع رَبُه إِ 
َأن يـَُبدَل ِديَنُكْم َأْو َأن يُْظِهَر ِفي اْألَْرِض اْلَفَساَد 

  غافر﴾ ٢٦﴿
را بكشم تا  يو فرعون گفت مرا بگذاريد موس

ترسم آيين شما را  ي پروردگارش را بخواند من م
دشمنان مي خواهند با ايجاد تشكيك در (( !!تغيير دهد يا در اين سرزمين فساد كند

  ))!از سخنان خامنه اي  !ديني جوانان ما را گمراه كنندمباني 



  جامعه شناسي شرك به روايت تصوير                                      86

 

 

  !ستون خيمه خرافات شيعه ،مهدويت

  
   .حجت با پيامبر ما تمام شد: ةتمت بنبينا حج

  نهج البالغه -)ع(حضرت علي 

  

آخوند مي گويد با ظهور امام زمان جهان پر از عدل و داد و صلح و صفا شـده و  
مي افتد ولي آيات زيـر بـه صـراحت هـر چـه       حكومت بر كل جهان به دست ايشان

  : چنين فرضيه پوچي را رد مي كند ،تمامتر
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خداوند فرمود اي عيسي من تو را برگرفته به سوي خود باال مي برم و تو را از  -1
كساني را كه از تو  و تا روز قيامتكساني كه كفر ورزيده اند پاك مي گردانم 

  55آل عمران  .اند قرار خواهم داد پيروي كرده اند فوق كساني كه كافر شده 

مائده  .ميان يهود آتش كينه و دشمني افكنديم ،تا روز قيامتبه سزاي اين سخن  -2
64  

سال از ايام نيابت خود را در زندان  5 ،سومين نائب امام زمان ،حسين بن روح نوبختي
با  امام زمان هم !بوده است به علت باال كشيدن خمس و ارتباط با قرامطه ،مقتدر

مردم هم در فراغ نايب و امام موهوم  !واليت تكويني به داد نايب خودش نمي رسد
   !مانند گوسفندان بدون چوپان در بيابانها سرگردان نمي شوند
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  در راه دين براي شما چاه كنده اند       تا جمكران ز جمع كران آفريده اند
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امهر با اوهام كـوروش كبيـر   سزاي ملت نادان اين است كه يك روز شاهنشاه آري
ساله غوطه ورش كند و روز ديگر آخوند گمراه با اوهـام ظهـور    2500در جشن هاي 

  ! فرزند امام حسن عسگري در حالي كه ايشان اصال فرزندي نداشته اند

  

  

اطالعات شيعه از 

حضرت فاطمه 

  )س(

  

  

  

  

  

  هر چه بگندد نمكش مي زنند 

  واي به روزي كه بگندد نمك 
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الخصال شيخ صدوق  )ع(حضرت علي  !خانه هاي ما اهل بيت نه در دارد نه سقف
  167ص 38و بحار االنوار ج  163االختصاص شيخ مفيد ص  382و  364ص
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وقتي دكترهاي ما اينقدر خر 

هستند چه انتظاري از عوام 

  كاالنعام

  

كتابها و تحقيقهاي متعددي در 
در خصوص  ...ت عقيده وساي

دروغ بودن اين واقعه وجود دارد 
  .كه مي توانيد براي مطالعه به آنها مراجعه كنيد
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خداونــد بــر  ــت  لعنـ
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حضرت علي آخوندها و مداحان گمراه كه براي گرم كردن دكانشان حاضرند نعوذباهللا 

را مردي نشان دهند كه در برابر كتك زدن زنـش و سـقط بچـه اش سـاكت     ) ع(

بين شيعه و  ،كه براي گرم كردن دكانشان و بازي با عواطف و احساسات مردم !نشسته
   !سني تفرقه و كينه بيندازند
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علمــاي شــيعه و ســني 
متفق القولند كه داستانها 
و افسانه هـاي دروغـي   
ــطالح  تحـــــت اصـــ
اســراييليات از طريــق  
ــب   ــان وارد كتـ يهوديـ

حـاال آخونـد    .افكني بين شيعه و سنيمسلمانها شده به قصد ترويج خرافات و تفرقه 
غافـل از   !هي به وجود برخي از عقايد باطل خودش در كتب اهل سـنت اشـاره كنـد   

حديثي كه مي گويد قـرآن   2000مانند (اينكه كتب شيعه نيز پر است از همين دروغها 
   !)تحريف شده است

  

  
  آقاي ازغدي پدر فكري خوارج 

  
فكر مي كنم آخوندها مهره 

رند زيرا هر چه براي مار دا
دليل و مدرك  ،مقلدان

بياوري با يك سخن 
تمام زحمات تو  ،آخوند

   !...دود هوا مي شود
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  57سقوط  : فصل پنجم

  رعد )١١(ِإن الّلَه َال يـَُغيـُر َما ِبَقْوٍم َحتي يـَُغيـُروْا َما بِأَنـُْفِسِهْم 

آنها خودشان را تغيير خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر اينكه 

  .دهند
  

بگير و  ،زيرا انقالب .سخن از اصالح و تغيير است و نه شورش و انقالب ،در قرآن
  .نتيجه آن حتمي است ،نگير دارد ولي اصالح و تغيير

  

  : چون حضرت علي فرموده اند

  جه بگوييدحق را با صريح ترين له
  

عظماي واليـت و سـاير   من با كمال تاسف از محضر خوارج حزب اللهي و مقام 
برايشان نان و نوايي داشته است مجبورم به دور از تعارفات ايرانـي  ، كساني كه انقالب

حق را رك  !و نمايشهاي هميشگي و تعريف و تمجيدهاي الكي و تحليلهاي آبگوشتي
و پوست كنده براي شما بنويسم و به تصوير بكشم هر چند ممكن اسـت در ايـن راه   

باالتر از حسين علي نيسـتم كـه بـر دار    : به قول حسنك وزير .دهمجانم را از دست ب
   !كشند يا غير دار

  

يعني تغيير بي برنامـه و ناگهـاني و    ،شورش .يعني وارونه شدن وضعيت ،انقالب
يعني زدودن بديها و بهتر  ،اصالح .سقوط يا انحطاط يعني بدتر شدن اوضاع .يك شبه

بگويد اتفاقي ، قاضي است كه پس از سي سالشعور شما بهترين  ،اكنون .شدن اوضاع
    !افتاد كدام يك از اينها بود 1357كه در بهمن سال 
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حضـرت   .دهقانان شهر انبار در بدرقه حضرت علي مـي دونـد  ، در سر راه صفين

عادتي است كه پادشاهان خـود را احتـرام   : گفتند؟ علي فرمودند چرا چنين   مي كنيد
به خدا سوگند كـه اميـران شـما از ايـن كـار سـودي       : دحضرت علي فرمو .مي كرديم

خود را به زحمت مي اندازيد و در آخرت دچار رنج ، نبردند و شما در دنيا با اين كار
و چه زيانبار اسـت رنجـي كـه عـذاب در پـي آن باشـد و چـه         .و زحمت مي گرديد

  )36مت نهج البالغه حك( .امان از آتش جهنم باشد، سودمند است آسايشي كه با آن
وقتي پيامبر به جايي وارد مي شد مردم جلوي قـدومش  : انس بن مالك مي گويد

  )19309كيهان (بلند نمي شدند چون مي دانستند از اين كار ناراحت مي شود 

  
  

در زمان پيامبر وقتي يك نفر وارد مسجد النبي مي شـد نمـي توانسـت پيـامبر را     

   !تشخيص دهد زيرا همه گرد مي نشسته اند

بسياري با نماي سپيد نزديك ؟ آيا تن به آن مي دهي، سپيدي پيداست، برف در
   !نيستي به همراه دارند ،شوند در حاليكه در ژرفناي خود مي
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پدر انگليس استعمارگر و يهود زر اندوز را در آورد ولي پدر ملت خودش را  ،هيتلر
  !هم درآورد

  

پرتالش و شاگرد اول  ،منظم ،درستكارانساني  ،آيĤ مي داني هيتلر در جواني و بزرگي
  ؟ بوده است

  

  !و نردبان چه ارتفاع حقيري دارد: به قول فروغ
  

  نوشيدن جام زهر: خميني        خودكشي : پايان كار هيتلر
  

خون و خونريزي و ، ويراني كشورشان: سرنوشت مردم شخص پرست اين است

   .سقوط مباني اخالقياز دست دادن جوانان و ترور و اعدام و زنداني سياسي و  
  

مالك تعيين حق نيستند بلكه حق را خود مالكي است كه افراد ، افراد و اشخاص

  )نهج البالغه ،حضرت علي(        .با آن سنجيده مي شوند

   !اتفاقات آينده را پيش بيني كن، حوادث جهان همانند يكديگرند از روي حوادث گذشته

  )حضرت علي(
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، پير، شيخ، مراد، قطب، اصالت و بت شدن رهبر :م و تمامي فرقه هامشخصه فاشيس

، تقليد، افراد معيار حقند، به گوينده نگاه كن نه به سخن، امام، واليت فقيه، رهبر، بابا
كاناليزه شدن اخبار و ، باند بازي، تبعيض، ترس از انتقاد، سركوب مخالف، تعصب

   ...سانسور و ،شكنجه ،رورت ،جنگ ،اطالعاتي كه به دست رهبر مي رسد
افراد معيار حقيقت نيستند ، به سخن نگاه كن نه به گوينده، اصالت رهبري: در اسالم

 ،انتقادپذيري ،مشورت، بلكه حق را معياري است كه افراد با آن سنجيده مي شوند
   ...آزادي اديان و، تحقيق ، سئوال

  

  شكنجه گر گشتاپو  

  

!حاج آقا الجوردي؟  
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ست چـه انتظـار اسـت كـه     البته از ملتي كه از حال و روز فعلي خودش بي خبر ا
بسيار سنگين اسـت و  ، گاه، تاوان ناداني !تاريخ گذشته خودش يا ساير ملل را بخواند

   .ختم     مي شود، به قيمت از دست دادن بچه و جان و حتي آبروي انسان
او  .من خدا را شاهد مي گيرم كه هيچ حب و بغضي نسبت به آقاي خميني ندارم

. كه فقط خدا حسابرس اعمال بنـدگان اسـت   .نزد خداوند خود مي داند با اعمالش در
، آقاي خميني نيت بدي نداشته ولي متاسفانه يك عـده انسـان احمـق و سـطحي نگـر     

رگه هـايي از تكبـر و    ،هر چند من( .اطراف او را گرفته و كشور را رو به تباهي بردند
ايشـان مـي    مشورت ناپذيري و بداخالقي و رفتارهـاي غيرعلمـي و زودبـاوري را در   

هدف من از اين تصاوير اين است كه ملت ايران دوباره ماننـد گوسـفند دنبـال     )ديدم
درس گرفتـه  ، بچه شاه يا ديگري  براه نيفتند بلكه از تجارب تاريخي و عقل خودشان

  ...!و شخص پرست نباشند و
  

چهار دليل معتبر بر استبداد و فاشيسمي بودن حكومت از كساني كه خود روزي 

  : ق و دوستدار و حتي تئوريسين و تشكيل دهنده انقالب بوده اندعاش

نماينده مجلس اسالمي كسي كه پشت سرخميني از هواپيما (آيت اهللا الهوتي  -1
 را به گوش ميصداي پاي فاشيزم حاكميت تك حزبي است كه : )پياده شد

در ماه پس از فرار بني صدر چون به عزل او راي نداده بود  2الهوتي  ( رساند
  !!!)مثل سعيد امامي كه دواي حمام خورد و مرد !زندان اوين سكته كرد و مرد 

استاد سرشناس دانشگاه آمريكايي پرينستون يكي از فعاالن  ،ريچارد فالك -2
به ايران سفر كرده بود و سپس در  1979سازمان حقوق بشر كه در اوايل ژانويه 

نيويورك تايمز انشار يافت  پاريس با خميني مالقات نمود در مقاله اي كه در
خميني و جنبش او را مورد ستايش قرار داد و بر اين نكته تاكيد كرد كه آيت 
اهللا و اطرافيانش افراد ميانه رو و مترقي هستند به خصوص در زمينه اصول 

عالقه و توجه خاص  ،و به پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي ايران !حقوق بشر
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بود انتظار مي رود ايران به صورت يك رژيم نمونه  فالك در پايان گفته. دارند
سه سال بعد ريچارد فالك در يك  !مردمي در ميان كشورهاي جهان سوم درآيد

رژيم جمهوري اسالمي را بدترين رژيم تروريستي بعد گفت و شنود دانشگاهي 
   !از دوران هيتلر دانست

 ،trusting  Khomeini ، newyork times: و 491ساله ايران غالمرضا نجاتي ص  25تاريخ : منابع(

feb.16,1979    وsick,ibid.,p.166(  

: )مبتكر و نويسنده نظريه منحط واليت فقيه ،جانشين خميني(آيت اهللا منتظري  -3
  .واليت مطلقه فقيه از مصاديق بارز شرك است

بني صدر  در مراسم بزرگداشت مصدق در دانشگاه تهران در زماني كه رييس  -4
ترجيح مي دهم امروز به دست تبهكار چماقداران كشته بشوم بلكه : دجمهور بو

  .رسم چماقداري در اين كشور از ميان برود
همه از عوامل خود فروخته بيگانه اند همه جاسوس و غرب زده  ،آري همه بدند

  بع بع  !اند فقط حزب اهللا خوب است

  

  : البته عيبش همه گفتي هنرش نيز بگوي
رورده مكتب قرآنم و نه آخوندها مثل آنها فقط عيب ها و سياهي ها را از آنجا كه من پ

  نمي بينم 
  : پس

  

  استقالل آزادي و جمهوري اسالمي : شعار اصلي آقايان و مردم در انقالب سه چيز بود
مي توان به حضرات نمره قبولي داد هر چند اين از  استقاللدر خصوص  -1

به هر حال پيرمردي راستگو از  .دروحيه آنهاست كه زير بار كسي   نمي رون
چند آمريكايي دختربچه ، خيابان كاوه اصفهان قسم مي خورد كه در زمان شاه

 !پس خاك بر سر سلطنت طلبها !ايراني را در اين محل دزديدند و بردند
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آخر همه كشورهاست و مردم دنيا ديد  ،بگذريم كه اعتبار پاسپورت ايران
 ...خوبي نسبت به مردم ما ندارند

آزادي در ايران دامنه متغير و خيلي عجيب و غريبي دارد ولي به هر : آزادي -2
سايت بسياري از كتابها فيلتر شده و راديو تلويزيون  .حال از سر به باال نيست

زير سلطه حكومت است و از صبح تا شب ، بر خالف قول آقاي خميني
م است و اهل مشغول خط دهي به افكار عمومي و كاناليزه كردن افكار مرد

حتي علماي شيعه مانند آقاي منتظري و غروي  .سنت حق چاپ كتاب ندارند
 ...چاپ كتابهايشان ممنوع است و ...و برقعي و طباطبايي و

  : و باز هم  آزادي
   !نهضت آزادي ممنوع و منحل شد ،بعد از انقالب -
ميدان شهريار تهران شد ميدان آزادي ولي تجمع در آن بدون مجوز دولت  -

 !ممنوع است

  .چاپ هر مجله و كتاب مستدل انتقادي بر عليه خرافات شيعه ممنوع است -

و ساختن مسجد براي آنها در تهران و  .مساجد اهل سنت تخريب مي شود -
آيا مي دانيد تهران تنها پايتخت جهان است كه  !ساير شهرهاي بزرگ ممنوع

ندها مي گويند و اين در حالي است كه اخو؟ اهل سنت در آن مسجد ندارند
  !كه حد دارد و حساب ندارد ،ما به قدري دستمان پر است و عقايدمان محكم

 ،نسبت به بسياري از كشورها حتي آمريكا و يا انگليس، از نظر امنيت -3
بيهوده اظهار  ،خواهش      مي كنم افراد ضد انقالب(وضعيت  بهتري داريم 

ا آمده اند سئوال كنيد آيا مردم فضل نفرمايند از كساني كه از فرانسه يا آمريك
 !)؟شب در پارك بمانند 9آنجا شبها جرات مي كنند بعد از ساعت 

رشد  ...از نظر پيشرفت در صنعت و كشاورزي و مخابرات و سدسازي و -4
بسيار خوبي داشته ايم گر چه كره و امارات كه از ما عقب بوده اند اكنون 

ظاهري گول ، ي از اين دستاوردهاجلوتر از ما هستند و نكته ديگر اينكه برخ
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بيمار و معيوب است و برخي ديگر نيز هزينه اش ، زننده دارد و در باطن
  .بگذريم .بيشتر از منافعش است

آمار طالق و بيكاري و تورم و گراني و اعتياد و فساد و دزدي و رشوه و  -5
تاركين نماز هر سال در حال افزايش است و اين در حالي است كه هزينه 

ايي كه براي امور مذهبي مي شود هر سال بيشتر از سال قبل است و اين ه
: يك گوشه اي كه نامش هست !عالمت آن است كه يك گوشه كار مي لنگد

شرك و خرافه و دروغ بستن به خدا و پيامبر و برداشت غلط از سنت نبوي 
  .و آيات قرآن

ي سخنراني هاي آقاي خميني بيشترين كلمه هايي كه در تمام !و اما اسالم -6
بود و اينك اين تحقيق پانصد  توحيد و خدا، قرآن، اسالمخود تكرار مي كرد 

سال از انقالب مي گذرد  30صفحه اي بهترين سند گوياست كه آيا اكنون كه 
اسالم و عدالت و توحيد در كشور حاكم شده يا ظلم و شرك و خرافه و 

  !بدعت

 

 

  
گناه مستمعين و هواداران 

وايان و سخنرانان كم از پيش

  !نيست
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، نفر سـمت راسـت گوشـه   
او كـه  . ابوالحسن بني صدر است

ليون راي نخستين رئيس يم 11با 
با جملـه  ، جمهور ايران شده بود

 25تاريخي آيـت اهللا خمينـي در   
ميليـون نفـر    35: شصـت خرداد 

كنـار   !من ميگويم نه، بگويند بله
ــد ــاورانش   7 .زده ش ــن از مش ت

ــدام ــدند اع ــ، ش ــن از ه زاران ت
ــد و   ــدان رفتن ــه زن ــوادارنش ب ه

   !خودش رهسپار تبعيد شد

مرد روحاني با ، باالي سر خميني
او كه از زندانيان با سابقه قبل از انقالب به همـراه  . عمامه سفيد آيت اهللا الهوتي است

بعد از پيروزي انقـالب از سرسـخت تـرين هـواداران رئـيس      ، منتظري و طالقاني بود
ماه پس از كنار زدن بني صدر توسط  2به فاصله . رفت به شمار مي، رجمهور بني صد

جملـه معـروف او خطـاب بـه سـران       .شد اعدامالجوردي به زندان اوين برده شد و 
مردم انقالب نكردند تا من : اين بود )خامنه اي و رفسنجاني، بهشتي( حزب جمهوري

رگويي بتوانند حكومت كننـد  اگر قرار بود با چماق و زو .شما بر آنها حكومت كنيم و
را به گـوش  صداي پاي فاشيزم حاكميت تك حزبي است كه  .قبل از شما آريامهر بود

اگـر زور  . درصد حكومت كننـد  80درصد به  8واي به حال آن انقالبي كه . رساند مي
شـما  . پيش از شما زورمند تر از شما بودنـد ، توانست آدم را جاي خودش بنشاند مي

 .كنيـد  ن ايجاد كنيد و براي مردم مشكل درست كنيد كار ديگري نمـي جز اينكه خفقا
  )1359آذر  8، انقالب اسالمي -1360فروردين  22، روزنامه انقالب اسالمي(



  جامعه شناسي شرك به روايت تصوير                                      108

 

 

او كـه بـه   . صادق قطـب زاده اسـت  ، ايستاده ميان آيت اهللا مطهري و الهوتي نفر
شهريور  24، كرده بودهمراه ابراهيم يزدي و بني صدر راه انقالب را در پاريس هموار 

آيت اهللا منتظري بعدها در . و اعدام شد زنداني ، به اتهام توطئه انفجار جماران، 1361
بعدا شنيدم آقاي حاج احمد آقا در زنـدان سـراغ آقـاي قطـب زاده     : خاطراتش نوشت

رفته و به او گفته است شما مصلحتا اين مطالب را بگوييد و اقـرار كنيـد و بعـد امـام     
بعدها از طريق موثقي شـنيدم كـه جريـان    . كردند اعدامولي او را ، كنند فو ميشمارا ع

بكلي جعلـي اسـت و    ،ريختن مواد منفجره در چاه نزديك محل سكونت مرحوم امام
    ) 485ص، 1ج، خاطرات آيت اهللا منتظري( .واقعيت نداشته است

گـذار انقـالب   روشنفكران و روحانياني كـه بنياد : قطب زاده دردادگاه پرسيده بود
اينها كه امروز بـر كارنـد   ؟ آيا حتي يك تن از آنها در كاري هست؟ بودند كجا هستند

  )27ص  ايستاده بر آرمان(؟ در جريان انقالب چه مي كردند
نفر بعدي آقاي حاج احمد خميني كه شبي كه گفته بود مي خواهد رييس جمهور 

   !سكته كرد و مرد ،شود همان شب دست بر قضا
پيشـنهاد مـي كـنم     ،به حفاظت اطالعات سپاه  !وشت خلبان اطالعي ندارماز سرن

  !ترتيب او را هم بدهند تا ليست باال تكميل شود

  
ضد واليت  !ضد واليت فقيه گويند شود به ما مي آقايان تا چيزي مي :آيت اهللا منتظري

ما كتاب ، يمم كردَلما ع، اصال واليت فقيه را ما گفتيم، خدا پدرت را بيامرزد !فقيه
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يك عده بچه كه اصال وقتي كه ما  !؟حاال ما شديم ضد واليت فقيه، درباره اش نوشتيم
: افتند حاال راه مي، كرديم اصال نطفه شان هم منعقد نشده بود بوديم و اين كارها را مي

چقدر زرنگ بود كه (  !!؟اين چه كارهايي است ،خجالت بكشيد !ضد واليت فقيه
  !)نجالب بيرون كشيدخودش را از اين م

 ؟مي داني چرا بني صدر و بازرگان و منتظري از آخوندها شكست خوردند
من راه به صالح آوردن شما را مي دانم ولي : حضرت علي به مردم كوفه مي گويد

   !چون اين كار در فساد خود من است اين كار را نمي كنم
  

سخنان خميني قبل از سقوط 
1357  

، ودر حكومت اسالمي رادي - ۱
و مطبوعات مطلقاً ، تلوزيون

آزاد خواهند بود و دولت 
نوفل ، مصاحبه با روزنامه پيزا سره(!!!!! !حق نظارت بر آنها را نخواهد داشت

 )1978نوامبر  2، لوشاتو

سانسور مطبوعات و ، در منطق اينها آزادي يعني به زندان كشيدن مخالفان - ۲
و ترقي يعني تبعيت تمام  تمدن، در اين منطق. ي تبليغاتيااداره دستگاهه

شريان هاي مملكت از فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاه هاي قانونگذاري 
! ما همه اينها را از بين خواهيم برد !و قضايي و اجرايي از يك مركز واحد

آبان  8، نوفل لوشاتو، سخنراني براي گروهي از دانشجويان ايراني در اروپا(
1357( 

من در . دموكراتيك به معني واقعي خواهد بود دولت اسالمي ما يك دولت - ۳
مصاحبه با ( !داخل اين حكومت هيچ فعاليتي براي خودم نخواهم داشت

 ) 1978نوامبر  11، نوفل لوشاتو، NBCتلوزيون 
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نمي خواهم حكومت يا . من نمي خواهم رهبر جمهوري اسالمي آينده باشم - ۴
 16، نوفل لوشاتو، مصاحبه با تلوزيون اتريش(!  قدرت را بدست بگيرم

 )1978نوامبر 

سرا  مصاحبه با پائزه( .ي حقايق و واقعيات آزادند مطبوعات در نشر همه - ۵
  )266ص4ج، صحيفه نور، پاريس، 57آبان  11، ايتاليايي

گفتگو با سه  6/11/1357 تاريخ( !ما آزادي به همه مسالك و عقايد مي دهيم - ۶
 )534و  533ص، 5صحيفه امام ج ،تن از شخصيتهاي آمريكايي

من امر كردم به مستضعفين بدهند و خواهند ، اين دارايي از غنائم اسالم است - ۷
آنها حرف مي زنند ولي ما عمل ، به اين نغمه هاي باطل گوش ندهيد  ...داد

دلخوش به اين مقدار   ...!!ما يك مملكت محمدي ايجاد مي كنيم   .!!مي كنيم
اتوبوس را ، ميكني م مجاني آب و برق را ، ميسازيد كه فقط مسكن مينباش

 )سخنراني در بهشت زهرا( ميكني مجاني م

خواهيم كه براي اينكه يكدسته مي گويند مرگ بر فالن  ما حكومتي را مي - ۸
 )پاريس، 1357آبان  12، مصاحبه با خبرنگاران(  .آنها را نكشند، كس

م لسشما م، تان استتحرفتان غير واقعي، شمايي كه قولتان غير عملتان است - ۹
  تاريخ( شما مي خواهيد مردم را گول بزنيد، شما منافق هستيد، نيستيد

 )338 و 336 ص 9 صحيفه امام ج ،سخنراني در جمع اقشار مردم 2/6/1358

، 5ج ، صحيفه نور(. تكذيب ائمه و اسالم است، مخالفت با واليت فقيه -۱۰
 )522ص

يك حرفي زده  پس ممكن است ديروز من. خواهيم اسالم را پياده كنيم ما مي -۱۱
اين معنا ندارد كه من  .باشم و امروز حرف ديگري را و فردا حرف ديگري را

  !ام بايد روي همان حرف باقي بمانم بگويم چون ديروز حرفي زده
 )178ص ، 18ج، نور صحيفه، 20/9/62سخنراني (
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پدران ما حق نداشتند با تصويب قانون مشروطيت براي ما و به جاي ما  -۱۲
بياييد و يك  انتخابات براي بودن يا  !خدا پدرت را بيامرزد( تصميم بگيرند

به جمهوري اسالمي راي نداديم  57نبودن واليت فقيه بگذاريد ما كه در سال 
 ...)پدران ما كه حق نداشتند براي ما تصميم بگيرند و 

وظيفه روحانيون ، كنيم من و ساير روحانيون در حكومت پستي را اشغال نمي -۱۳
سخنراني ( .من در حكومت آينده نقش هدايت را دارم. ها است ارشاد دولت

 )75ص ، 3ج، صحيفه نور، 57دي  18

حكومت اسالمي ما اساس كار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور  -۱۴
 )پاريس، 1357آبان  4، مصاحبه با رويترز(. گذارد مي

ق ها را با اسالم جواب همه عقايد را بعهده دارد و دولت اسالمي تمام منط -۱۵
نوامبر  15، مصاحبه با روزنامه آلماني دنياي سوم( .منطق جواب خواهد داد

78(  

همه نهادهاي فشار و اختناق و . جامعه آينده ما جامعه آزادي خواهد بود -۱۶
 )1977نوامبر  7، مصاحبه با اشپيگل( .همچنين استثمار از ميان خواهد رفت

اي ديديد واگر رفت و آمد  طئهبر همه شماست كه اگر تو، واجب بر همه ما -۱۷
بر همه ما واجب است كه . مشكوكي ديديد خودتان توجه كنيد و اطالع دهيد

بر همه ما واجب است كه نظر كنيم و توجه كنيم و نگذاريم . جاسوسي كنيم
اي است كه از  هاي احمقانه منع جاسوسي از حرف. اي پيدا شود كه غائله

اما براي حفظ اسالم و . سوسي خوب نيستشود كه جا ها القا مي ه همين گرو
ارگان مطبوعاتي سپاه ، پيام انقالب( .حفظ نفوس مسلمين واجب است

 )6 ص، 60شهريور  14، 40شماره ، پاسداران

مردم بايد پند بگيرند از آن مادري كه پسرخود را آورد و بدست محاكمه  -۱۸
ديگران هم  اين يكي از نمونه هاي اسالم است و. سپرد و آن پسر اعدام شد

اوالدها وبرادرها و فرزندان خودشان را اگر نصيحت . بايد همينطور باشند
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  )1360سخنراني شهريور(.نپذيرفتند معرفي كنند تا به مجازات خود برسند
يكصد جمله ضد و نقيض ديگر خميني را در كتاب بن بست مطالعه كنيد  

هيچگاه تصحيح  ،قشجمالتي كه متاسفانه از سوي امام زمان براي نايب بر ح
 !نشد

َكبُـَر َمْقًتا ِعنَد اللِه َأن تـَُقوُلوا َما َال  ﴾٢﴿الِذيَن َآَمُنوا ِلَم تـَُقوُلوَن َما َال تـَْفَعُلونَ يَا أَيـَها 
  الصف  ﴾٣﴿تـَْفَعُلوَن 

نزد ؟ دهيدي گوييد كه انجام نم يمرا  يايد چرا چيز كه ايمان آورده يكسان يا

  .را بگوييد و انجام ندهيد يت كه چيزخدا سخت ناپسند اس

  
سال  30مسئولين و مردم ايران 

است مشغول محكوم كردن هستند 
ساله  22 دختر كوري راشلولي 

  : !مسيحي آمريكايي

  

  در مقابل بلدوزري كه خانه  راشل      غمگين از آزار فلسطيني ها به دستراشل 

  فلسطيني ها را خراب مي كند                                  صهيونيستها                   
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  راشل شهيد مي شود

  

  خاك بر سر مدعيان دفاع از فلسطين
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رِيَن َوَأِطيُعوْا الّلَه َوَرُسولَُه َوَال تـََنازَُعوْا فـَتَـْفَشُلوْا َوَتْذَهَب رِيُحُكْم َواْصِبُروْا ِإن الّلَه َمَع الصابِ 
 انفال     ﴾٤٦﴿

شما از  شويد و مهابت   پيامبرش اطاعت كنيد و با هم نزاع مكنيد كه سستو از خدا و 
  .بين برود و صبر كنيد كه خدا با شكيبايان است

آفرين بر نويسندگان و آخوندها و مداحان و روضه خوانها  كه چه خوب به اين 

  !!!آيات عمل مي كنند
  

  

  

  

  

  بي بي سي: شبكه روباه پير انگليس

  
  

  ؟ بي بي سي يكي از مهمترين عوامل پيروزي انقالب به ظاهر اسالمي بود آيا مي دانستيد

آيا مي دانيد هدف شبكه ماهواره اي بي بي سي مسخ تعاليم قرآني به صورت غير 
  ؟ مستقيم است
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  تسخير سفارت آمريكا

  
  

  !بچه بازي شبهه دانشجوها  و عذرخواهي نكردن بزرگترها و تاييد اين حماقت
  

، ي در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت به جاي پذيرش اشـتباه آقاي خميني وقت
   !مانند هميشه به عربده كشي پرداخت

هر بچه  !چه كشف مهمي !مي گويند آمريكا در اين سفارتخانه جاسوسي مي كرده
بـه خصـوص   (دبستاني مي داند كه يكي از وظايف مهم تمامي سفارتخانه ها در دنيـا  

؟ اين بود ،ولي آيا راه مقابله با آن .جاسوسي است !)ميسفارتخانه هاي جمهوري اسال
 ،در جنگ ،و اين نمونه ايست از صدها كار احمقانه و بدون برنامه آقايان در همه امور

   !در سياست در اقتصاد و از همه بدتر در دين
فرداي آن روز دولت بازرگان كه معتدل ترين و واقـع بيـنن تـرين مسـلمان بـود      

   !سقوط كرد
   !ن جمهوري خواه تندرو توانست در انتخابات آمريكا پيروز شودريگا

   !ماه بعد به افغانستان حمله كرد 6شوروي 
محـو آزاد   ،پيامـد ايـن كـار   : و به قول شهيد رجايي كه در اين رابطـه گفتـه بـود   

   !انديشي براي هميشه در ايران بود
   !ا به عراق براي حمله به ايران چراغ سبز نشان دادكو آمري

  

  !عدم اعتراف به اشتباه و تكرار آن حماقت است : گناه بزرگ !گناه نيست ،اشتباه



  جامعه شناسي شرك به روايت تصوير                                      116

 

 

  
  

شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد عدالت كنيد كه آن به  يگروه يو البته نبايد دشمن
  )8مائده ( تقوا نزديكتر است

  

نـد  وقتي نامه اعمال برخي از بندگان را به دست آنها مي ده ،مي گويند در قيامت
تعجب  !هزاران جرم و جنايت ،هزاران زنا ،هزاران قتل: آنها مي بينند در آن نامه نوشته

مي كنند و مي گويند خدايا اين كه نامه اعمال ما نيست اين نامه متعلـق بـه يـك نفـر     
يـادت هسـت    !اين نامـه مـال خـود خـود توسـت      !خداوند مي فرمايد نه .ديگر است

! اال و پرچم آمريكا را آتش زدي و روي خـر كشـيدي  نفهميده از ديوار سفارت رفتي ب
ميليارها دالر ضرر زده شـد و   ،پس آمريكا عراق را شاخ كرد تا در جنگي كامال بيهوده

  !براستي در عمل اين ماييم كه خريم ...خون هزاران بي گناه بر زمين ريخته شد و

  
  

َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل ُأولِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً  َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإن السْمعَ 
دنبال مكن زيرا گوش و چشم و  يلم نداررا كه بدان ع يو چيز    االسراء ﴾٣٦﴿

  !همه مورد پرسش واقع خواهند شد ،قلب
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جا را گرفتند و هيچ آسمان به زمـين   ريختند و اعضاي آن، هاي ما رفتند اين جوان
هـا را در آنجـا حـبس     شما اآلن يكسال اسـت ايـن جاسـوس   . ين خدمت بودا... نيامد

مثال ما كجايمان گيـر  ؟ االن ما را حصر اقتصادي كردند چه شد... كرديد و خبري نشد
ما براي شـكممان قيـام   . ..آن چيزي كه براي ما ارزش دارد اسالم است.. .؟كرده است

شما خيـال  . اما ما منزوي نيستيم. كنيم مياستقبال هم . ترسيم ما از انزوا نمي...  نكرديم
پـس   سخنراني در جمع دانشجويان پيرو خط امـام ، از سخنان خميني( !كنيد ما منزوي هستيم مي

  )8 -6 صص، 59آبان  17، 75شماره ، سروش، از اشغال سفارت آمريكا
  

براستي مگر در همه جاي دنيا ديپلماتهاي جاسوس را اخراج نمي كنند به فـرض  
روز  444كار كه ؟ كه تمامي اين افراد جاسوس بودند چرا آنها را اخراج نكرديدمحال 

مگر در همه جاي دنيا وقتي دشمن تقاضاي صلح مي كنـد طـرف مقابـل    ؟ بعد كرديد
كاري كه آخر قبول كرده ؟ سال كش داديد 8قبول نمي كند چرا شما جنگ با عراق را 

را بخـورد هـم كتـك را و هـم پـول را      البته آدم احمق هم بايـد پيـاز   ؟ و صلح كرديد
   !بپردازد
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  اددولت اسالمي تمام منطق ها را با منطق جواب خواهد د

  سخنان آقاي خميني قبل از سقوط از
 )78نوامبر  15مصاحبه با روزنامه آلماني دنياي سوم، (
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سخنراني خميني در بهشت زهرا كه محال است صدا و سيما متن 
  :كامل آنرا پخش كند

  
 سرنوشت ملـت بعـد را معـين مـي كنـد     ، از اينقبل اين به چه حقي ملت پنجاه سال 

كه زمـان  فرض بفرمائيد ، ما در زمان سابق. سرنوشت هر ملتي به دست خودش است
اگر فرض كنيم كه سلطنت قاجاريـه بـه واسـطه يـك رفرانـدمي      ، اول قاجاريه نبوديم

اما راي مثبت دادند ، تحقق پيدا كرد و همه ملت هم ما فرض كنيم كه راي مثبت دادند
در زماني كه ما بوديم و زمـان  . بر آقامحمدخان قجر و آن سالطيني كه بعدها مي آيند

آن اجداد مـا  ، يك از ما زمان آقامحمدخان را ادراك نكردههيچ ، سلطنت احمدشاه بود
به چه حقي راي دادند كه زمـان مـا احمـد شـاه     ، كه راي دادند براي سلطنت قاجاريه

، ملت در صد سال پـيش از ايـن  . سلطان باشد سرنوشت هر ملت دست خودش است
يـاري  يك سرنوشتي داشـته اسـت و اخت  ، يك ملتي بوده، صدوپنجاه سال پيش از اين

ما فرض . داشته ولي او اختيار ماها را نداشته است كه يك سلطاني را بر ما مسلط كند
اول كه تاسيس شد بـه اختيـار مـردم بـود و مجلـس      ، مي كنيم كه اين سلطنت پهلوي

بر فرض  -موسسان را هم به اختيار مردم تاسيس كردند و اين اسباب اين مي شود كه 
آن هم بر آن اشخاصـي  ، فقط رضاخان سلطان باشد -دصحيح باش، اينكه اين امر باطل

و اما محمد رضا سلطان باشد بر اين جمعيتي كه االن بيشـتر  كه در آن زمان بودنـد  

چـه حقـي داشـتند    ، ك آنوقت را نكرده اندابلكه اال بعض قليلي از آنها ادر، شان

  !سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند، ملت در آن زمان

اشتند كه براي ما سرنوشت معين كنند هر كسي سرنوشتش بـا  چه حقي آنها د

مگر آن اشخاصي كه درصـد سـال   ؟ مگر پدرهاي ما ولي ما هستند، خودش است

مي توانند سرنوشت يك ملتي را كـه  ، هشتاد سال پيش از اين بودند، پيش از اين

   ؟آنها تعيين بكنند، بعدها وجود پيدا كنند
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فرار ، اين خائن خبيث براي ما رفت، پهلوي من بايد عرض كنم كه محمد رضاي
قبرستان هـاي مـا را آبـاد    ، مملكت ما را خراب كرد. كرد و همه چيز ما را به باد داد

تمام اقتصاد ما االن خراب اسـت و از  . مملكت ما را از ناحيه اقتصاد خراب كرد .كرد
سـال  ، برگردانيم هم ريخته است كه اگر چنانچه بخواهيم ما اين اقتصاد را به حال اول

نه يك دولت اين كار را مي تواند بكند و نه يك قشر ، هاي طوالني با همت همه مردم
تا تمام مردم دست به دست هم ندهند نمي ، از اقشار مردم اين كار را مي توانند بكنند

 به اسم اينكـه مـا  ، شما مالحظه كنيد. توانند اين به هم ريختگي اقتصاد را از بين ببرند
تا حاال رعيت بودند و ما مي خواهيم ، دهقان ها را دهقان كنيم، واهيم زراعت رامي خ

اصالحات ارضـي شـان بعـد از    ، اصالحات ارضي درست كردند، حاال دهقانشان كنيم
بكلي زراعت ما از ، اين مدت طوالني به اينجا منتهي شد كه بكلي دهقاني از بين رفت

يعني محمدرضا اين كار را كـرد  ؛ د به خارجبين رفت و االن شما در همه چيز محتاجي
تا بازار درست كند از براي آمريكـا و مـا محتـاج بـه او باشـيم در اينكـه گنـدم از او        

تخم مـرغ از او بيـاوريم يـا از اسـرائيل كـه      ، همه چيز را، برنج از او بياوريم، بياوريم
و همين  يده اندجوان هاي ما را اينها به تباهي كش .دست نشانده آمريكاست بياوريم

اينها به همه معنا خيانت . ما با اينها در اين جهات مخالف هستيم. طور ساير اين جاها
  . كرده اند به مملكت ما

آنـي  ، به آمريكا و غير از آمريكا دادند، تمام نفت ما را به غير دادند، و اما نفت ما
ست كـردن بـراي   اسلحه براي پايگاه در، كه به آمريكا دادند عوض چه گرفتند عوض

آمريكـا بـا ايـن    . هم نفت داديم و هم پايگاه براي آنها درست كرديم، ما. آقاي آمريكا
با اين حيله نفت را از ما برد و بـراي خـودش در   ، حيله كه اين مرد هم دخالت داشت

عوض پايگاه درست كرد يعني اسلحه آورده اينجا كه ارتش ما نمي تواند اين اسـلحه  
اين هـم  . بايد كارشناس هاي آنها باشند، بايد مستشارهاي آنها باشند ،را استعمال بكند

از ناحيه نفت كه اين نفت ما را اگر چند سال ديگر خداي نخواسته اين عمر پيدا كرده 
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زراعت مـان را هـم   ، مخازن نفت ما را تمام كرده بود، عمر سلطنتي پيدا كرده بود، بود
من دولت  .بود و بايد عملگي كند براي اغياراين ملت بكلي ساقط شده ، كه تمام كرده
مـن بـه   ، مـن دولـت تعيـين مـي كـنم     ، من تو دهن اين دولت مي زنم، تعيين مي كنم

تكبير (من به واسطه اينكه ملت مرا قبول دارد ، پشتيباني اين ملت دولت تعيين مي كنم
، رفقـايش هـم قبـولش ندارنـد    ، اين آقا كه خودش هم خودش را قبول ندارد) حضار

فقط آمريكا از ايـن پشـتيباني كـرده و    ، ارتش هم قبولش ندارد، ملت هم قبولش ندارد
انگلـيس هـم از ايـن پشـتيباني     ، فرستاده به ارتش دستور داده كه از او پشتيباني بكنيد

يك نفر آدمي كـه نـه ملـت قبـولش     . كرده و گفته است كه بايد از اين پشتيباني بكنيد
بله چند تـا از اشـرار   ، ت از هر جا بگوئيد قبولش ندارنددارد نه هيچ يك از طبقات مل

فريـاد هـم مـي    ، از خودشان هست ايـن اشـرار  ، را دارند كه مي آورند توي خيابان ها
اشـاره بـه   (ايـن ملـت اسـت    ، از اين حرف ها هم مي زنند لكن ملت اين است، كنند

اسـت  خـوب واضـح   . مي گويد كه در يك مملكت كه دو تا دولت نمي شود )حضار
تـو غيرقـانوني   ، يك مملكت دو تا دولت ندارد لكن دولت غيرقانوني بايـد بـرود  ، اين

متكـي بـه   ، دولتي است كه متكي به آراي ملـت اسـت  ، دولتي كه ما مي گوئيم، هستي
بايد سرجايش بنشيند ايـن آدم  . تو بايد يا خدا را انكار كني يا ملت را، حكم خداست

ها وادار كند يك دسته اي از اشرار را اين ملت را قتل عام و يا اينكه به امر آمريكا و اين
   . كند

دلخوش بـه ايـن   . ها معنويات ما را بردند اين. شما به معنويات احتياج داريد

اتوبـوس را  ، كنيم آب و برق را مجاني مي، سازيم مقدار نباشيد كه فقط مسكن مي

روحيـات شـما را   ، ا رامعنويات شم. دلخوش به اين مقدار نباشيد .كنيم مجاني مي

. ها شـما را مـنحط كردنـد    اين .رسانيم شما را به مقام انسانيت مي. ديم عظمت مي

مـا هـم    .قدر دنيا را پيش شما جلوه دادند كه خيال كرديد همه چيز اين است اين

د همين معناسـت  ويكي از اموري كه بايد بش .كنيم و هم آخرت را دنيا را آباد مي
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. ارايي ها از غنائم ملت است و مال ملت است و مستضعفيناين د. كه خواهد شد

و پس از اين هم تغييراتـي  . من امر كرده ام كه به مستضعفين بدهند و خواهند داد

بـه ايـن حرفهـاي    .لكن قدري بايد تحمل كنيد. ديگر در امور خواهد حاصل شد

خواهنـد   مي اينها شما را .كنيم ما عمل مي. زنند ها حرف مي اين. باطل گوش نكنيد

   ".اسالم پشتيبان شماست. دلسرد كنند از اسالم

مصيبت هاي بسيار بزرگ و بعضي پيروزهـا  ، ما در اين مدت مصيبت ها ديده ايم
مردهـاي  ، مصيبت هاي زن هاي جوان مـرده ، حاصل شد كه البته آن هم بزرگ بوده

   .طفل هاي پدر از دست داده، اوالد از دست داده
، ضي از اينها كه اوالد خودشان را از دست داده اند مي افتدمن وقتي چشمم به بع

من نمي توانم از عهده ايـن  . سنگيني در دوشم پيدا مي شود كه نمي توانم تاب بياورم
من نمي توانم تشكر از اين ملت بكـنم  ، خسارات كه بر ملت ما وارد شده است برآيم

عالي بايد به آنها اجر عنايـت  خداي تبارك و ت، كه همه چيز خودش را در راه خدا داد
  . فرمايد

من به مادرهاي فرزند از دست داده تسليت عرض مي كنم و در غم آنها شـريك  
من به جوان هائي . من به آنها تسليت عرض مي كنم، من به پدرهاي جوان داده. هستم

  )پايان(. كه پدرانشان را در اين مدت از دست داده اند تسليت عرض مي كنم
  

خدا پدر و مادرت را بيامرزد ما هم همين را مي گوييم پدران و  ،نيآقاي خمي

مادران ما سي سال قبل حق نداشتند به جاي ما تصميم بگيرند چرا براي بودن يا 

 ؟نبودن واليت فقيه يك راي گيري و رفراندوم برگزار نمي كنيد
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يا  ،دادگاههاي انقالب

همان دادگاههاي 

تفتيش عقايد قرون 

  وسطي

 

 

جالب است كه مدعيان دين هميشه به محض رسيدن به قدرت چنين بي دادگاههايي 
  را تشكيل مي دهند

  

كـاخ پوشـالي    ،چه پليد است حكومتي كه بر روي خون هزاران شـهيد راه آزادي 
و چه پليد تر اسـت   .استبداد را بنا كند و انسانها را به جرم نوع انديشه به مسلخ بكشد

حـق و عـدالتخواهي و آزادي را    ،و ظلم و كج انديشي و خريـت وقتي خرافه و دروغ 
باعـث اخـتالل در    ،به محاكمه مي كشد و چه مسخره تر است وقتي تفكـر و انديشـه  

امنيت كشور شود آن هم كشوري كه در دست آخوندهايي است كه مدعي انـد قـوي   
يي كه اين و چه مسخره ترند گوسفندها !ترين و مستدل ترين اعتقادات جهان را دارند

   ...و  !ادعاهاي واهي را قبول مي كنند
  

ناشي از تـرس  ، ترس از دشمنان واهي و خيالي در رهبران پيروز يك انقالب

صحيح آنها از دشمنان واقعي قبل از پيروزي انقالب بوده و همين ترس است كـه  

پـس از پيـروزي شـده و دمـار از      ...موجب وحشت و ترور و اعدام و خفقـان و 

   !انقالب در مي آوردروزگار 
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تخريب حسينيه دراويش گنابادي  من حالم از آداب و رسوم فعلي  :سمت راست

  ؟ دراويش به هم مي خورد ولي آيا اين است حكومت عدل علي
   ...و )مسجد شيخ فيض(تخريب مساجد اهل سنت در مشهد   :سمت چپ

  
  منازل فلسطيني هاتخريب : اسراييل        خريب مساجد و حسينيه ها ت: ايران 

  
هم پدر دين را در مي آورند و  !حكومتهاي مدعي دين مانند ايران و آمريكا و اسراييل

  .هم پدر مردم خودشان را و هم پدر مردم جهان را
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   !بادبادكي دشمني

  
واقعا دلم براي 
حكومت مي سوزد كه 

بهمن به عشق  22روز 
بادبادك و شلوغ بازي 
الكي بچه ها را به 

ن نقش جهان ميدا
  كشاند  مي

  
  

و به هواي خوردن يك 
مردم ما  !چيز مجاني

  !عاشق مجاني اند

  

حضرت عيسي مي 
فرمايند از كساني مباش 
كه درخت را در چشم 
خود نمي بينند ولي 
خار را در چشم 

حرف شما صد درصد درست است ولي اگر يك  ،آقاي خامنه اي .ديگري مي بينند
يا نبود واليت فقيه بگذاريد مي فهميد كه ولي امر مسلمين  انتخابات كوچولو براي بود
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جهان بودن شما نيز جعلي و غير قانوني بوده و حتي در ايران نيز محلي از اعراب 
  !ندارد چه برسد به جهان

  
  

اگر منافقـان بدنـد    !باز هم نديدن درخت در چشم خود و ديدن خار در چشم ديگري
آن هــم بـــراي   !)كــه بدنــد  (

ــودن تروريســت ــد  ،ب چــرا باي
؟ تروريستهاي شما خوب باشند

آيا صـرف داشـتن عقيـده مـي     
توانـد مجـوز تـرور بـه دسـت      

تمامي هزار و يك ؟ كسي بدهد
عقيده جهان خودشان را بر حق 
مي دانند پس همه بپاخيرنـد و  

هر چند از  !؟يكديگر را بكشند
فرقه اي كه نطفه اش بـا تـرور   

ترور خليفه دوم بـه  (بسته شده 
بيش از اين نبايد ) بولولودست ا

  .انتظار داشت
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آنقدر شرف داشت كه اجازه تخصن مي داد در حكومت شما اگر كسي  ،باز هم به شاه
  تحصن كرد سر و كارش با كرام الكاتبين 

                                                                                                            
باز هم نديدن درخت در چشم 

چند نفر از  67آقايان در سال  !خود
به صرف هواداري (جوانان ما را 

در  )احمقانه از سازمان منافقين
گورهاي دسته جمعي در گورستان 

؟ خاوران تهران به زير خاك كرديد
كي مي شود كه من در  ،آخ آخ آخ

همين ميدان امام ببينم كه دشمنان 
ر قتلهاي زنجيره اي و تصاوي ،شما

  !؟شكنجه گاههاي اداره اطالعات را به در و ديوار زده اند و نمايشگاه درست كرده اند
  
مي گويند خود آخونـدها و گروههـاي   
تنــدرو حتــي آقــاي خامنــه اي در ايــن 
جنايت دست داشته انـد مـن راسـت و    
دروغش را نمي دانم ولـي آيـا سـاواك    

كش اينقدر احمق بوده كـه در اوج كشـا  
و ؟ انقالب دست به چنين حماقتي بزند
  ؟ اگر بود چرا هواپيماي خميني را نزد

مي گويند آقايان قصد داشته اند با ايـن  
آتش انقالب و روند آنرا تيزتر كنند  ،كار

بــاز هــم  .كــه اتفاقــا موفــق هــم شــدند
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تعيين صحت و سقم اين مساله و يافتن مقصرين آن بسيار دشوار است ولـي  : گويم مي
روزي كـه   .روز قيامت كه روز آشكار شدن رازهاست همه چيز بر مال خواهد شـد در 

و نه كسي براي ظالمين شفاعت مي كنـد و نـه    !ديگر نه مي شود تقيه كرد و نه خدعه
  !عذر خواهي و پوزشي از كسي پذيرفته مي شود

  
  

  ؟سكته كردبراستي آيا آيت اهللا الهوتي به خاطر اين افشاگريها زنداني شد و در زندان 
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مي  !باز هم نديدن درخت در چشم خود
داني اگر آخوندي باالي منبر براي مقام 
عظماي واليت دعا نكند در دادگاه ويژه 
روحانيت براي او پرونده اي درست مي 

ضمنا آيا ساواك يا شهرباني براي  !؟كنند
 .اين كار صمصام را دستگير و زنداني كرد

  !پس صد رحمت به شاه
  
  

هم به شهرداريهاي دوره  باز
اجازه مي دادند آدمهاي  !شاه

بدبخت در زمين خدا يك حلبي 
يا آلونك بسازند اكنون مردم 

حاضرند به شهرداري  ،بدبخت
پول هم بدهند ولي شهرداري 
  اجازه ساخت و ساز نمي دهد و 
خانه ها را با زور تخريب مي 

لطفا كمي هم به  ...و؟ كند
 درخت داخل چشمانتان توجه

با  !شاه مرد و رفت !كنيد
بدبختي ها و ظلم زمان حال چه 

  ؟ كنيم
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شاه مي گفت اگر كسي نمي تواند در اين 
كشور زندگي كند يا اين گونه زندگي كردن 

د ما به او ويزا و را دوست ندارد اعالم كن
پول مي دهيم از ايران به هر كجاي دنيا كه 

   .دوست داشت برود
ولي حاال  تو  اگر با  قهر و  ناراحتي كشور 

اداره اطالعات رد پاي تو را  ،را ترك كردي
در هر كجاي اين كره خاكي كه باشي مي 
گيرد و تو را پيدا كرده و بعد رهسپار ديار 

   .نيستي مي كند
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باز هم رحمت به شاه كه به اشتباهاتش اقرار كرد شما اگر روزي ديديـد يـك آخونـد    
م البتـه مقـا   !حتي به يك اشتباهش اقرار و اعتراف كرد حتما به من يك اي ميل بزنيـد 

 !عظماي واليت حسابشان جداست ايشان معصوم از هر گونه خطا و اشـتباهي هسـتند  
زيرا به قول خودشان اگر ولي فقيه حتي يك گناه صغيره انجام دهد از واليـت سـاقط   

ولي اگر هزاران نفر را به كشتن بدهد و ميلياردها دالر از بيت المـال را بـر اثـر    (است 
لي ندارد زيرا ولي فقيه فقط نبايد گناه صغيره كند گناه ندانمكاري به باد فنا بدهد اشكا

  !) كبيره كه اشكالي ندارد
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به خدا قسم  .ايكاش سران احمق ضد جمهوري به ظاهر اسالمي اندكي عقل داشتند
اگر به زنده بودن امام حسين به ديدن او مي رفتي و ايشان مي فهميد در همسايگي يا 

البته اين حرفها چه سود براي  .رد تو را توبيخ مي كرددر شهر تو آدم بدبخت وجود دا
مردم احمقي كه مي گويند اگر امام حسين زنده هم شود و بگويد قمه نزنيد ما كار 

  !!!خودمان را مي كنيم و قمه مي زنيم
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پس ممكن است ديروز من يك حرفي زده باشم و . خواهيم اسالم را پياده كنيم ما مي
اين معنا ندارد كه من بگويم چون . ف ديگري را و فردا حرف ديگري راامروز حر

، 20/9/62 خميني  سخنراني(  !ام بايد روي همان حرف باقي بمانم ديروز حرفي زده
  )178ص ، 18ج، نور صحيفه

  
  

بهتـر معنـاي    ،قاضيان دادگاهها و حراستي ها و اطالعاتي ها و محافظين حضرات
كه چه كساني كيسه كيسه مي برند و چـه بـدبختهاي آفتابـه     تصاوير باال را مي فهمند
   !دزدي مجازات مي شوند

ميليارد تومان را  160براستي جناب آقاي محصولي وزير كشور آقاي احمدي نژاد 
براسـتي يـك ميليـارد دالري كـه ديـوان محاسـبات       ؟ از كار و تالش به دست آوردند

؟ ول فروش نفت گم شده به كجا رفـت اعالم كرده از پ 87جمهوري اسالمي در بهمن 
ديگـر هـر    ،اسمش باشد جمهوري اسـالمي  .نه خير آقا هدف وسيله را توجيه مي كند

حفظ نظام مقدس جمهـوري اسـالمي و    ،هدف !غلطي كه خواستي بكن اشكالي ندارد
پـس  ! سپردن آن به دست امام زمان است كه مطمئن باشيد هيچگاه ظهـور نمـي كنـد   

!  ه تمـامي نـدارد  دزدي ها نيز هيچگا
آري اين است سزاي ملتي كـه اهـل   

  !مطالعه نيست و كتاب نمي خواند
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  بچه هاي شهدا را هم اينگونه خر كرده اند

  

البته جاي اين بچه ها و پدران بزرگوارشان در قلب تك تك ايرانيان فهيم و آزاده تا 
ه و مواجب دادن بلكه نه با سهميه دانشگاه و جير .ابد زنده و جاويد باقي خواهد ماند
   .نام شهيدان تا ابد جاودانه حك شده است ،در قطره قطره خون همه مردم ايران
  

  
  

  بود: البته
  
  

  

تصاويري 

كه از روي 

 ،اتفاق

جالب و 

معنا دار 

  شده است
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  دشمني بادبادكي
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  : شد به بهايآري صادر 

  !ن صدها هزار نفر ديگركشته شدن هزاران نفر و بي پدر و برادر شد
  !به بهاي عقب افتادگي اقتصادي و بدتر از آن منحط شدن فرهنگ ما

  ...!به بهاي خراب شدن وجهه ايراني ها در تمام دنيا با انگ تروريست و
  !آري به بهاي نابود شدن اسالم و فرهنگ در كشور ايران

فاضـلي كـافر    طرفـدار رضـا   ،ميليون نفر در داخـل ايـران   5صادر شد ولي دست كم 
  .اند شده

صادر شد به بهاي رفتن پول نفـت بـه كيسـه گروههـاي چريكـي و بازسـازي سـاير        
                             ...)افغانستان و ،عراق ،غزه ،بوسني(كشورها 

  

  !مردم را دعوت كنيد به غير زبانهايتان: امام صادق
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  )بهشت زهرااز سخنان خميني در (اينها شما را منحط كردند 

  

زشت و مسخره است و نشانه اي بـارز از بچـه بـودن مـردم يـك       ،چقدر اين تصاوير
من خودم دشمن درجه يك قلدريها و فضولي ها و شـهوت   .كشور و سران نادان آنها

طلبي ها و خشونت گرايي هاي آمريكا در جهان هستم ولي راه مبارزه را تغيير خلق و 
   .بازيهاخوي خودم مي دانم نه اين بچه 

 
آيا شما يك بار هم جرات اجازه راهپيمايي به مخالفانتان را  !باز هم به فرمانداران شاه

  ؟داشته ايد
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 22شعار مردم در روز 

ملت پناه ارتش : بهمن

و ارتش  !ارتش براي ملت

براحتي از هم پاشيد و به 

  !مردم پيوست

و بسيج شما با مردم چه  اي اگر چنين روزي براي شما پيش بيايد سپاه آقاي خامنه

  ؟ مي كنند

  
  
  
  
  

  
  :خميني در مذاكرات محرمانه با نماينده آمريكا در نوفل لوشاتو

وقتي من دولت موقت را اعالم كنم خواهيد ديد كه رفع بسياري از ابهامات خواهد 
شد و خواهيد ديد كه ما با مردم آمريكا دشمني خاصي نداريم و خواهيم ديد كه 

كه بر مبناي فقه و احكام اسالمي استوار است چيزي نيست جز بشر  جمهوري اسالمي
  ) 301نجاتي ص  ،ساله ايران 25تاريخ ( .دوستي و به نفع صلح و آرامش همه بشريت است
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  ؟ ا و آن كجاكل او     هر دو انسانند اما اين كجهست راشل شكل آدم هست آبجي ش
  ؟ ار دو جانبازند اما اين كجا وآن كجــر     هراشل و آبجي ميـان صحنه ايمـان و كفـ

بعضي اوقات به انسان بودن خودم افتخار مي كنم و بعضي اوقات با ديدن برخي 

  .به ظاهر انسانها از وجود خودم شرمنده مي شوم

  
  خدايا ما را با راشل و فرشته هاي آزاده اي چون او محشور فرما

  فرسنگها دور فرما ،يوانما را از خوارج بدتر از ح ،خدايا در دنيا و آخرت
  نجات بده ،خوارج و تعصب ،واسطه گري ،خدايا كشور مرا از شر آخوند

خدايا اين جرات را به ما عنايت فرما كه اعتراف كنيم سالهاي سال است سرما 

  !نترسيم و خجالت نكشيم ،كاله رفته و فريب خورده ايم و از اين اعتراف
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 شت زهراآغاز انقالب از قبرستان به

 
  

انقالبي كه از قبرستان شروع شود مسلما در ادامه نيز با قبرستان زياد سر و كار خواهد 
  !داشت

  
  و در ادامه قبرستانها آباد شد ...

  

 ،قبرستان خاوران

گورهاي دسته 

جمعي زندانيان 

سياسي مخالف 

  !67رژيم در سال 
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سرشان را به  ،اكنونو درد ؛ گوسفندهايي كه به جاي پرداختن به زمان حال

  .تمام دردشان ساختن بقيع است !گذشته و استخوانهاي پوسيده گرم كرده اند

د حق و باطل يوقتي كه شاهد عصر خودت و شه، ستييوقتي در صحنه حق و باطل ن
چه به شراب ، ستاده باشييچه به نماز ا، خواهي باشد هركجا كه مي، ستييات ن جامعه

   )دكتر شريعتي(يزيدي هستي  ،در هر دو حالت تكي اسيهر دو ، نشسته باشي

  
  نمايشگاه ترويج فرهنگ مرگ

من نمي دانم اين چه عالقه اي است كه نسبت به خون و مرگ و قبر و مرده وجود 
درخت انقالب با خون آبياري : خود آقا كه فرمودند !البته من چقدر نادانم؟ دارد
من مطمئنم  .خون مي خواهد )ديآخون(شود انقالب به خون زنده است اسالم  مي

با هر دشمن فرضي كه (بزرگترين آرزوي آخوندها براه افتادن يك جنگ ديگر است 
براي تقديم كردن خون به پاي درخت انقالب كه در حال افسرده  )باشد مهم نيست

  شدن است و در نتيجه بقاي بيشتر حكومت حضرات 
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چ شكي روزي سقوط مي كند و بنا به آيات محكم زير جمهوري اسالمي بي هي
  : روسياهي آن به ساير فصول كتاب تاريخ زمستاني اين مرز و بوم خواهد ماند

 الحجر ﴾ ٤َما َأْهَلْكَنا ِمن قـَْريٍَة ِإال َوَلَها ِكَتاٌب مْعُلوٌم ﴿ وَ 

    و هيچ شهري را هالك نكرديم مگر اينكه براي آن اجلي معين بود  

 اعراف ﴾ ٣٤ ٌل فَِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْستَـْقِدُموَن ﴿َوِلُكل ُأمٍة َأجَ 

ساعتي آن را  )توانند مي(و براي هر امتي اجلي است پس چون اجلشان فرا رسد نه 
 !پس اندازند و نه پيش

األياُم نَُداِوُلَها بـَْيَن الناِس َولِيَـْعَلَم الّلُه  ِإن يَْمَسْسُكْم قـَْرٌح فـََقْد َمس اْلَقْوَم قـَْرٌح مثْـُلُه َوتِْلكَ 
 آل عمران ﴾ ١٤٠الِذيَن آَمُنوْا َويـَتِخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َوالّلُه َال ُيِحب الظاِلِميَن ﴿

ي ( اگر به شما آسيبي رسيده آن قوم را نيز آسيبي نظير آن رسيد و ما اين روزها 
و خداوند  )تا آنان پند گيرند(گردانيم  مردم به نوبت مي را ميان )شكست و پيروزي
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اند معلوم بدارد و از ميان شما گواهاني بگيرد و  ايمان آورده )واقعا(كساني را كه 
    .دارد خداوند ستمكاران را دوست نمي

براي اينكه اگر مثال در آمريكـا  ؟ دين از سياست جداست مي دانيد چرا مي گويند
ارتش دستور داد به تظاهر كنندگان شليك كنيد آنها شـليك نمـي    حكومت به سربازان

   !كنند ولي در ايران شليك مي كنند
حكومتي كه فكر مي كند تافته اي جدا بافته از تاريخ و سنن قطعي تاريخي است 

   .راهي جز سقوط در پيش رو نخواهد داشت
ي تاريخي است حكومتي كه فكر مي كند تافته اي جدا بافته از تاريخ و سنن قطع

خون بيشتري مي ريزد عربده بيشتري مي كشد و با اينكار سقوط خـودش را سـرعت   
 .بيشتري مي بخشد

  : توهمات

  
 اعراف ﴾٣٤﴿َوِلُكل ُأمٍة َأَجٌل فَِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْستَـْقِدُموَن 

آن  يساعت )توانند ي م(ن فرا رسد نه است پس چون اجلشا ياجل يهر امت يو برا 

 ) 34(را پس اندازند و نه پيش 
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بزرگترين دشمن تو 

نفس توست كه بين دو 

  پهلوي توست 

  )ص(حضرت محمد 
  

  !دشمن دارد ،البته خاك بر سر آن انقالبي كه هنوز پس از سي سال

  
اين 

رس
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  وايي را در هم شكنيد

 ولتر

 
  ز دينبهره برداري سياسي ا

  

ضامن  20:30شب نامه كيهان و اخبار  ،سه ضلع شوم حفاظت اطالعات سپاه

  ديكتاتوري واليت

  
  
  



  149                                                        تير خالص
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  151                                                        تير خالص

 

 

  

  كمي هم از دوران شــاه
  

بگوييد ما نمي خواهيم به كثافت ، به سلطنت طلبها و خوش مشنگهاي  غرب نشين
ن اسرائيل زير برگرديم ما دشمن آخوندها و دشمن شما و دشمن آمريكا و دشم

 .هستيم چون ما دشمن فساد و  بي ديني و تفرقه افكني و خونريزي و استبداد هستيم
به ما مي گويد كه همه شما از يك قماشيد و وظيفه اي جز نابودي قرآن  ،تجربه تاريخ

محو انسانيت و محو نام خدا از روي كره زمين : و اسالم و زورگويي و در نهايت
  .واه ندانيدخ، خواه بدانيد .نداريد
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ــس    ــن عك ــر اي زي
خيال نكنيد اينجا : نوشته

اروپاست يا خيابـاني در  
اينجـا   !لس آنجلـس نـه  

تهرانســـت و دو هيپـــي 
  نوجـوان بــا اسـتفاده از  
، يـــك فرصـــت كوتـــاه

ــا  كيوســك عمــومي را ب
ــوت   ــارك خلـ ــك پـ يـ

   ...عوضي مي گيرند و
  

 فروش علني وافور در تهران
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نـد  خاك بر سر نادانهايي كه دوبـاره مـي خواه  
اشتباه پدرانشان را تكـرار كـرده و دم از سـلطنت و    

آن  !شاهزاده مي زنند يعني بازگشتن از چاه به چالـه 
حتـي   !هم زماني كه دنيا رو به دموكراسـي مـي رود  

براستي شـاه و پـدرش چـه غلطـي      !قبايل آفريقايي
براي ما كردند كه حاال از پسر رنج نكشيده و راحت 

  .طلب او انتظار داريم
  

مبلغ بي ديني و مبارزه با ، فاضلي رضا
آيا مي  ،خواننده عزيز !اسالم در ماهواره

خواهي مادرت و خواهرت به اين 
باز هم صد ؟ وضعيت عقبگرد بزنند

الاقل در اين ، رحمت به بعد از انقالب
در سينما و تلويزيون و سطح (موارد  

    .رعايت شرف و غيرت مي شود )شهر و ظاهر كار 
  

  

َه يَـــــْأُمُر بِاْلَعـــــْدِل َواِإلْحَســـــاِن َوِإيتَـــــاء ِذي ن اللّـــــا
ـــِي  ـــِن اْلَفْحَشـــاء َواْلُمنَكـــِر َواْلبَـْغ ـــى َع َه ـــى َويـَنـْ اْلُقْرَب

  نحل ﴾٩٠ ﴿يَِعُظُكْم َلَعلُكْم َتذَكُرونَ 

 

 و از دهـد  يو بخشش به خويشاوندان فرمـان مـ   يو نيكوكار عدلخدا به   در حقيقت
دارد  ي مـ  ناپسند و ستم باز كار و )مستهجن ماهواره ايشبكه هاي  ،كار زشت( فحشا

    .دهد باشد كه پند گيريد ي م به شما اندرز
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  ساواك 

  
  

ولي حكايت از واقعيتي تلخ دارد به نام  ،مجسمه است و موزه ،گر چه اين تصاوير
شكنجه زنداني سياسي حيوانيتي كه هم اينك نيز به بهانه حفظ حكومت امام زمان در 

كارهايي كه حضرت علي  .اطالعات و زندانهاي جمهوري اسالمي وجود دارد اداره
   .فرمودند چون فساد من در آن است آنرا انجام نمي دهم

  
با تشريح شيوه حكومت شاه نسبت به  1974سازمان عفو بين الملل در گزارش سال 

 اعمال شكنجه به وسيله پليس و ساواك و تشريح ،مخالفان و احكام دادگاهها
 .هزار نفر برآورد كرد 100تا  25تعداد زندانيان سياسي را بين  ،بيدادگريهاي رژيم شاه

تن مي دانست و  300به بعد را حدود  1972اين سازمان تعداد اعدام شدگان از سال 
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ادعا مي كرد تعداد چند صد تن ديگر را كه اسامي آنها اعالم نشده بايد به اين فهرست 
   .اضافه كرد

  

  

  
نت طلبهاي احمق از جمله آقاي شهرام همايون منافق كه حرفهاي خوب زياد مي سلط

خوب نگاه كنيد اگر جناب غالمرضا پهلوي  ،زنند ولي به يكي از آنها هم عقيده ندارند
بنا شد مثل پدر و پدربزرگش فرار كند شما را سپر بالي خودش مي كند و به دست 

  .چاك كنيدحاال شما براي او سينه . دشمن مي سپارد
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  : البته براي اينكه از انصاف نگذشته باشيم

شاه گفته بود تا حد امكان خونريزي نشود ولي آخوندها اگر بنا : ارتشبد قره باغي

   !شد بروند تا حد امكان خونريزي مي كنند
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  عزاداري: فصل ششم

به لجـن كشـيدن مفـاهيم    ، شرك است و نشانه شرك، يكي از نشانه هاي حتمي جهل
   .توسط جاهلين است، ب و عالي و توحيدينا

  
  

  ؟سازد قمر بهتر يا آنكه قمر خوبي    اي دوست شكر بهتر يا آنكه شكر سازد 
  )مولوي(

  
ولي آيا هـدف   )قمر بني هاشم(آفرين بر دالوري و وفاداري و رشادت ابوالفضل 

نشـين  رسيدن به خدا بود يا جا .خدا بود يا خدا شدن .او دين بود يا بت شدن خودش
   ....خدا شدن يا شريك او شدن و

براي اينكه يا مثـل  ؟ نيازمند يك الگو يا اسوه هستند براي چه )ونه همه(عده اي 
او شوند يا اگر توانستند حتي از او جلو بزنند و بهتر شوند يا به هدفي كـه او رسـيده   

بعـد   ولي شيعه اول الگو را بت ميكند بعـد بـرايش بتكـده مـي سـازد      .آنها هم برسند
خرافات و غلو را وارد زندگي آن الگو مي كند بعد خود آن الگو هدف مي شود و نـه  

و در نهايـت  شـيعه    !!!بعد به خاطر آن الگو با سني ها دشمن مي شـود  !راه و مرامش
  ....مثل آن الگو نمي شود و، ذره اي در فكر و عمل
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  شرك= نذر به اسم غيرخدا يا براي غير خدا 
  

  
  
  

ت مشرك را نذر يك مش
  ....هم بايد يك مشت

  !بخورند
  
  
  

 

  : امام حسين خطاب به لشكر عمر سعد
  !از آنجا سخن مرا نمي فهميد كه شكمهايتان آكنده از حرام شده است

 

اگر كسي تحقيق حاضر را با اين همه دليل و مدرك نفهمد يا نخواهد بفهمد بايد 
   .شك كند، در لقمه هايي كه تا كنون خورده

 

لعنت خـدا بـر   ( اعـدائهم امجعـني یاهللا علـ ةلعنآخوندها باالي منبر مي گويند  وقتي
من خنده ام مي گيرد زيرا اكنون كه اهل بيت ديگر دشمني ندارنـد   )دشمنان اهل بيت

به جز خود آخوندها و پيروان آنها كه روز شب در حال تخريب چهـره اهـل بيتنـد و    
ل بيت است پس در حقيقـت آخونـدها   تمامي سخنان و عملكرد آنها خالف مكتب اه

   .دارند خودشان و كساني كه پاي منبر نشسته اند را لعنت مي كنند
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  فكر شما سياهه خيلي اهه  سيصد و شصت روز و چهل تا دهه
  

هر چه اوضاع حكومت وخيمتر مي شود يك دهه به تعداد دهه ها 

  !!!اضافه مي كند
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  )مداحان، آخوندها، محققين(ان مذهب متولي : فصل هفتم

ُهْم ُأميوَن َال يـَْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإال َأَماِني َوِإْن ُهْم ِإال َيظُنوَن  فـََوْيٌل للِذيَن َيْكُتُبوَن  ﴾٧٨﴿َو ِمنـْ
ثََمنًا قَِليًال فـََوْيٌل لُهم مما َكَتَبْت اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم ثُم يـَُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعنِد الّلِه لَِيْشتَـُروْا بِِه 

َوقَاُلوْا َلن َتَمسَنا الناُر ِإال أَيامًا مْعُدوَدًة ُقْل أَتَخْذُتْم  ﴾٧٩﴿أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لُهْم مما َيْكِسُبوَن 
  ﴾ بقره٨٠﴿َعَلي الّلِه َما َال تـَْعَلُموَن ِعنَد الّلِه َعْهًدا فـََلن ُيْخِلَف الّلُه َعْهَدُه َأْم تـَُقوُلوَن 

دانند و  سواداني هستند كه كتاب را جز خياالت خامي نمي از آنان بي )بعضي(و 

با دستهاي  )اي شده تحريف( پس واي بر كساني كه كتاب) 78(برند  فقط گمان مي

گويند اين از جانب خداست تا بدان بهاي ناچيزي به  نويسند سپس مي خود مي

 ست آرند پس واي بر ايشان از آنچه دستهايشان نوشته و واي بر ايشان از آنچهد

 و گفتند جز روزهايي چند هرگز آتش) 79(آورند  به دست مي )از اين راه(

ايد كه خدا پيمان خود  به ما نخواهد رسيد بگو مگر پيماني از خدا گرفته )دوزخ(

دهيد  به دروغ به خدا نسبت ميدانيد  را هرگز خالف نخواهد كرد يا آنچه را نمي

)80(  

  )اصفهان(آقاي مظاهري در يهوديه                  عالمه مجلسي: مروج الخرافات   
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اگر همگي در خدمت مردم و خرافاتهايشان مي باشيد  !شما اي فرزانگان نامدار

  )نيچه(          .كسي شما را گرامي  نمي داشت، خدمتگزار حقيقت بوديد

درازگوشي ، قدرتمنداني براي سازگار ساختن چرخ خود با گرايش مردمچه بسيار 

  )نيچه(  .كوچك يا فرزانه اي نامدار را در پي خويش كشيده اند

  
  

آثار جهالت و شيطان صفتي را ، واقعا اگر كسي از چهره ها و لحن سخن اين افراد
فقط نبايد  هوش زيادي نمي خواهد  .نفهمد و نبيند بسيار كند ذهن و غافل است

  .تعصب داشت

  )نهج الفصاحه( .بر چهره مداحان خاك بپاشيد :رسول خدا فرمودند
  

َزُغ بَينَـُهْم ِإن الشيطاَن کاَن ِلْإلِْنساِن  َو ُقْل ِلِعباِدي يُقوُلوا الِتي ِهي َأْحَسُن ِإن الشيطاَن ينـْ
  اسراء) ٥٣(َعُدوا ُمِبيناً 

بهتر است بگويند كه شيطان ميانشان را به هم مي زند  و به بندگانم بگو آنچه را كه
   .زيرا شيطان همواره براي انسان دشمني آشكار است

 براستي كه وعاظ و مداحان چه خوب به اين آيات عمل مي كنند
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ولي متاسفانه نويسندگان و محققين و سخنرانان شـيعه همـواره بـدترين و دروغ    
احاديـث يـا افسـانه هـاي      .گزينه ها و روايات تاريخي  را انتخـاب مـي كننـد   ، ترين

يد وجود خشم و كينه و دشمني بين اطرافيان پيامبر است را بـه  مشكوك الحالي كه مو
و ساير روايات و وقايعي را كه به مذاقشان خـوش   .صورت گزينشي انتخاب مي كنند

نيست و اتفاقاَ نشان از دوستي و محبت و كمك بين ياران نبي اكـرم دارد را دور مـي   
   .ازندمنافقانه هفته وحدت براه مي اند، و از ديگر سو .ريزند

  

در تاالر  )افسانة دروغين آتش زدن در خانة حضرت فاطمه(نمايشنامة بانوي بي نشان 
كه بر مبناي جفنگيات سليم ابن قيس و بحاراالنوار در مغز شيعه جا  !!!وحدت تهران

  : و اين در حالي است كه خداوند در قرآن فرموده! گرفته
              

  حجرات) ١٠(ْصِلُحوا بَيَن َأَخَويُكْم َواتـُقوا اللَه َلَعلُكْم تـُْرَحُموَن ِإنَما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فَأَ 
دهيد و  را سازش  )شيعه و سني( در حقيقت مؤمنان با هم برادرند پس ميان برادرانتان
     .از خدا پروا بداريد اميد كه مورد رحمت قرار گيريد

ُهْم َوَال ِنَساء من نَساء  يا أَيَها الِذيَن آَمُنوا َال يْسَخْر َقومٌ  من قـَْوٍم َعَسي َأن يُكونُوا َخيًرا منـْ
ُهن َوَال تـَْلِمُزوا أَنُفَسُكْم َوَال تـََنابـَُزوا بِاْألَْلَقاِب بِْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق  َعَسي َأن يُكن َخيًرا منـْ

يَماِن َوَمن لْم يُتْب فَُأْولَِئَك ُهُم ا ﴾ يا أَيَها الِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ١١لظاِلُموَن ﴿بـَْعَد اْإلِ
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 مَن الظن ِإن بـَْعَض الظن ِإْثٌم َوَال َتَجسُسوا َوَال يْغَتب بـْعُضُكم بـَْعًضا أَيِحب َأَحدُُكْم َأن يْأُكلَ 
 َه ِإنُقوا اللِحيٌم ﴿َلْحَم َأِخيِه َميًتا َفَكرِْهُتُموُه َواتـاٌب رَه تـَوحجرات١٢الل ﴾ 

ريشـخند كنـد     )شيعه و سـني ( ايد نبايد قومي قوم ديگر را اي كساني كه ايمان آورده
شايد آنها از  )ريشخند كنند( را )ديگر( زنان يشايد آنها از اينها بهتر باشند و نبايد زنان

زشـت مدهيـد چـه     ياينها بهتر باشند و از يكديگر عيب مگيريد و به همـديگر لقبهـا  
) 11(ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان و هر كه توبه نكرد آنان خود سـتمكارند  

كـه   )افسانه هاي تاريخي( از گمانها بپرهيزيد يايد از بسيار كه ايمان آورده ياي كسان
نكند آيـا   يمكنيد و بعضي از شما غيبت بعض ياز گمانها گناه است و جاسوس يا پاره
 اش را بخـورد از آن كراهـت داريـد    دوست دارد كه گوشت برادر مـرده از شما  يكس

    .پذير مهربان است از خدا بترسيد كه خدا توبه )پس(

  اين هم نتيجه و دست پخت نويسندگان و مداحان شيعه

 
 

 الملك﴾ ٢٢﴿ َأَفَمن يَْمِشي ُمِكبا َعَلي َوْجِهِه َأْهَدي َأمن يَْمِشي َسِويا َعَلي ِصَراٍط مْسَتِقيمٍ 

بـر   يا آن كس كـه ايسـتاده    يافته تر است  پيمايد هدايت يآيا آن كس كه نگونسار راه م
  ؟ رود يراه راست م

 ردــدگي آدم كـري بنـــآدم از بـي خبنديدم كه سگي پيش كسي سر خم كرد    من 
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    ايا ك نعبد و ايا ك نستعين
  قط از تو ياري مي طلبمفقط و فقط تو را مي پرستم و فقط و ف )خدايا(

  

  !يا علي مدد !يا حضرت عباس !يا اباالفضل !به ياري امام زمان
  

  يـر از پس امروز بود فردايـواي اگ  گر مسلماني از اينست كه حافظ دارد 
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پيشنهاد مي كنم كشورهاي ايران و عراق و پاكستان و افغانستان و هندوستان را در هم 
   جاهلستان: آنها را بگذارند ادغام كنند و نام همه

بالي ، بوسيله احاديث جعلي و قصه هاي دروغين تاريخي، بازي با آيات قرآن

  .خانمانسوز شرك و خرافه و گناه را بر سر ملت ما فرود آورد

  

  بقره ﴾٢لْلُمتِقيَن ﴿ َذِلَك اْلِكَتاُب الَ رَْيَب ِفيِه ُهًدي 
  مايه هدايت تقواپيشگان است نيست شكيدر  آن هيچ   )قرآن( كتاب آن
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تفسير براي رفع ابهام و شك است وقتي خدا مي گويد در قرآن هيچ شك و ( 
ترديدي نيست و اين كتاب نور است و توضيح دهنده همه چيز و جدا كننده حق از 

  )؟شما چه چيزي را مي خواهيد به بهانه تفسير به خورد مردم بدهيد، باطل

 قمر﴾١٧﴿ُقْرآَن لِلذْكِر فـََهْل ِمن مدِكٍر َو َلَقْد َيسْرنَا الْ 

 هست  يا ايم پس آيا پندگيرنده آسان كرده يپندآموز يو قطعا قرآن را برا

  اسراء ﴾ ٩َأقْـَوُم  ﴿  ِإن َهَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي لِلِتي ِهَي 
  .هدايت مي كند )آيين(محكمترين  قطعا اين قرآن به

  

مترين و پايدارترين روش است و نيازي به تفسير  يعني اين قرآن خودش محك(
   !)ديگران و كمكي و يدك كش ندارد

  ﴾يوسف  ١١١﴿ َوتـَْفِصيَل ُكل َشْيٍء َوُهًدي َورَْحَمه لَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ   ...َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرآنُ 
رند آو ي كه ايمان م يمردم يو برا هر چيز است و تفصيل روشنگر  ...و اين قرآن

  .رهنمود و رحمت است

َناُهُم اْلِكتَ  َتِغي َحَكًما َوُهَو الِذي أَنـََزَل ِإلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصًال َوالِذيَن آتـَيـْ َر الّلِه أَبـْ اَب َأفـََغيـْ
  انعام ﴾١١٤﴿يـَْعَلُموَن أَنُه ُمنَـزٌل من ربَك بِاْلَحق َفَال َتُكوَنن ِمَن اْلُمْمَترِيَن 

با اينكه اوست كه اين  )مانند كتب حديث و قصه( جز خدا جويم يپس آيا داور 
بديشان  )يآسمان(كه كتاب ي شما نازل كرده است و كسان يكتاب را به تفصيل به سو

دانند كه آن از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است پس تو از  ي ايم م داده
   .ترديدكنندگان مباش

    انعام ﴾ ١١٥﴿ َمُت رَبَك ِصْدقًا َوَعْدًال ال ُمَبدِل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السِميُع اْلَعِليمُ َوَتمْت َكلِ 
و هيچ  )تمام و كامل است( و داد سرانجام گرفته است يو سخن پروردگارت به راست
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 يو او شنوا )و محدثين! به جز مفسرين( كلمات او نيست يبرا يا تغييردهنده
  .داناست

 َوِإْن ُهْم ِإال نالظ ِبُعوَن ِإالوَك َعن َسِبيِل الّلِه ِإن يـَتَوِإن ُتِطْع َأْكثـََر َمن ِفي األَْرِض ُيِضل
  انعام ﴾  ١١٦﴿ َيْخُرُصوَن 

تو را از راه خدا  يكن يباشند پيرو ي زمين م )اين سر( كه در ي و اگر از بيشتر كسان
ي پيرو !)مانند احاديث و قصه هاي تاريخي خود(ان كنند آنان جز از گم ي گمراه م

  .پردازند ي كنند و جز به حدس و تخمين نم ي نم

  انعام ﴾١١٧﴿ِإن رَبَك ُهَو َأْعَلُم َمن َيِضل َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن 

را هم  و مردم(شود  ي كه از راه او منحرف م يكس )حال(پروردگار تو به  همانا
 .داناتر است )نيز(يافتگان  راه )حال(داناتر است و او به  !)منحرف مي كند

َوَمْن َأْظَلُم ِممِن افْـتَـَري َعَلي الّلِه َكِذبًا ُأْولَِئَك يـُْعَرُضوَن َعَلي رَبِهْم َويـَُقوُل اَألْشَهاُد َهُؤالء 
  هود﴾١٨﴿َعَلي الظاِلِميَن  الِذيَن َكَذبُوْا َعَلي رَبِهْم َأَال لَْعَنُة الّلهِ 

جاعالن حديث و قصه (  ستمكارتر از آن كس است كه بر خدا دروغ بندد يو چه كس
بر پروردگارشان  )در قيامت، يعني مداحان و آخوندها و نويسندگان(آنان  )سرايان
 !هان .دروغ بستند خداوندشوند و گواهان خواهند گفت اينان بودند كه بر  ي م عرضه
  .خدا بر ستمگران باد لعنت

 صاد﴾  ٢٩ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَيدبـُروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكَر ُأْوُلوا اْألَْلَباِب ﴿

آيات آن  )باره(ايم تا در  تو نازل كرده يمبارك است كه آن را به سو يكتاب )اين(
آخوند مي گويد قرآن را فقط امام خطاب به كفار جاهلي بيسواد است آنگاه ( بينديشند

مي فهمد و امام و قرآن الزم و ملزومند و فعال كه امام نيست بياييد از ما قرآن را ياد 
   .و خردمندان پند گيرند  )بگيريد
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آنگاه خدا را در قلب ، قرآن را با چشم خودت بخوان، دنيا را با چشم خودت ببين

   !خودت خواهي يافت

  دام تزوير مكن چون دگران قرآن را      كن و مستي اما حافظا مي خور و رندي

  .عجيب است ابوذر بيسواد قرآن را مي فهميد ولي ما نمي فهميم

مختصري در خصوص سنت و آيـات متشـابه و آيـات احكـام و شـان      
  : نزولها

توضيح يك آيه نبايد از ظاهر آن دور بيفتد و وارد بيغوله خطرناك و شرك  -1
دنبال تاويل ، خداوند در قرآن فرموده آدمهاي مريضآميز تاويل شود زيرا 

 !آيات مي روند

جايي ، يكديگر توضيح داده شوند پس اگر به عنوان مثالآيات قرآن بايد با  -2
در  .خدايا ما را به راه راست هدايت فرما: مي فرمايد اهدالنالصراط المستقيم

رَبي َورَبُكْم فَاْعُبُدوُه  ِإن الّلهَ : آيه اي ديگر توضيح مي دهد كه راه راست يعني
خدا پروردگار من و پروردگار  همانا   آل عمران ﴾  ٥١َهَذا ِصَراٌط مْسَتِقيٌم ﴿

َوَمن يـَْعَتِصم بِالّلِه فـََقْد ) 51(راه راست اين است ، شماست پس او را بپرستيد
جويد  و هر كس به خدا تمسك )آل عمران ١٠١ُهِدَي ِإَلي ِصَراٍط مْسَتِقيٍم ﴿

َوَأْن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط مْسَتِقيٌم  ) 101(شده است   قطعا به راه راست هدايت
پس اگر آخوند  )61(و اينكه مرا بپرستيد اين است راه راست   يس﴾٦١﴿

بلكه علي  !گفت صراط مستقيم يعني علي به او بگوييد غلط كردي مشرك
ر نماز اين آرزو را ملتمسانه تمنا و هر روز از خداوند د خود بر راه راست بود

  .بگذريم .و تكرار مي كرد
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هر حديثي كه كامال منطبق با آيات ، طبق حديث متواتر نبي اكرم و ائمه شيعه -3
و سنت  )مانند توحيد و علم و مساوات و عدالت(قرآن و تعاليم عاليه قرآني 

كي مشكل قطعي و ثابت شده نبي اكرم باشد براي توضيح معدود آياتي كه اند
  .است قابل قبول است

به ندرت اتفاق مي افتاده كه در خصوص آيات ناسخ و منسوخ يا آيات احكام  -4
از نبي اكرم يا ائمه سئواالتي براي رفع ابهام مي شده يا توضيحي در خصوص 
شان نزول آيه يا قصه اي كه مربوط به آن آيه بوده ولي به هر حال در زمان 

هاي من درآوردي سياسي و فرقه اي و بازي با كلمات اثري از تحليل، نبي اكرم
  .و توجيه و سفسطه نبوده است

  .توضيح يك آيه نبايد تحت تاثير عرف و يا افسانه هاي تاريخي باشد -5

آخوندها براي بار كردن عقايد فرقه اي و سياسي خود بر معناي ظاهري و  -6
سني و  از بين احاديث بي شمار موجود در كتب، روشن و مشخص آيات

و احاديث مخالف  !احاديثي كه باب طبعشان است را انتخاب  مي كنند ،شيعه
  !را يا سانسور مي كنند يا تخطئه

  
  
  
  

  
آيا عقايد خود را بر پايه تاريخ و قصه و حديث و روايت   گذاشته   ،خواهر و برادر

آيا ؟ اي كه سرشار از شك و دروغ است يا بر پايه قرآن كه هيچ شكي در آن نيست
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كه آخوندها ، سنت قطعي نبي اكرم براي تو سرمشق است يا روايات ضعيف و واحد
حقايق را واژگون ، و با تكرار و تلقين و تقليد؟ اند آنها را با تبليغ و هياهو  بزرگ كرده

  ؟ جلوه مي دهند
كتابي نوشت با نام فصل ، آيا مي داني محدث نوري استاد شيخ عباس قمي

تا ثابت  !و سندهاي بعضاً صحيح !حديث با تواتر معنوي 2000الخطاب  حاوي 

مي داني تمامي علماي شيعه و سني با او  !كند كه قرآن تحريف شده است

  ؟ مخالفت كردند و حتي خود او از نظرش  برگشت

و مي تواني !اكنون تو مي تواني در ساير موارد نيز دنبال حرف و حديث و قصه بروي 
راهي به : انتخاب با توست .ي و متواتر نبي اكرم عمل كنيبر مبناي قرآن و روش قطع

  ظاهر دشوار به سوي بهشت و راهي به ظاهر آسان به سوي دوزخ 

  
  

جواز توسل به  ،بر همين مبنا اگر آخوند به تو گفت براي خالفت حضرت علي

حمله به خانه  ،ساختن قبر و گنبد و بارگاه ،روضه خواندن ،زيارت ،غير خدا

كه به تو قول مي دهم حتي (صدها حديث وجود دارد  ...غصب فدك وفاطمه و 

به او  )حديث روشن و واضح و متواتر با سند درست هم نمي توانند بياورند 10

حديث آورد كه قرآن تحريف شده  2000بگو غلط كردي زيرا محدث نوري نيز 

ر سنت اين خرافات و افسانه سرايي هاي تو نه در قرآن وجود دارد نه د !است

ثابت و متواتر پيامبر و نه در اجماع يك ميليارد نفر مسلمان از زمان نبي اكرم تا 
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پس احاديثت را بردار و پيش يهوديان خرافه ساز و استعمار پير انگليس و  !كنون

   .دخمه هاي نمور حجره ات كه چون فكرت پوسيده است برگرد

  
راي شيعيان ناتوان و آسيب ضرر و زيان علماي بد ب: فرمود )ع(حسن عسكريامام 

زيرا آنان ، و ياران او) ع(بيشتر است از زيان سپاه يزيد براي حسين بن علي، پذير ما
 ناتوان ما شك و شبهه پيرواندر دل  جان و مال ايشان را گرفتند و اين علماي بدكردار

 )512ص  2ج ، احتجاج طبرسي( مي اندازند و گمراهشان مي كنند
گزينشي روايات جعلي و واحد از داخل انبوه روايات و آنگاه تفاسير و برداشتن 

دور بيفتند و ، باعث شد كه مردم از روح قرآن، تحليلهاي فرقه اي از آيات قرآن
   .اينگونه شرك بر جامعه ما حاكم شد

تفاوت انبياء و علماء در اين بوده كه آنچه انبياء مي گفته اند مخالف  :مرتضي مطهري
با آنها مخالفت كرده و آنها مورد اذيت و آزار ، مردم بوده پس مردمعقايد رايج بين 

قرار مي گرفته اند ولي علماء هر چه مي گويند مورد عالقه و تاييد مردم است پس 
و حتي به القاب عالمه و آيت ( )تحريفات عاشوراكتاب ( .مردم آنها را دوست دارند

: خالف پيامبران كه مي شوند بر !مزين مي شوند، اهللا و مجتهد و حجت االسالم
 )و دروغگو شاعر و كاهن، ساحر، مجنون

به درستكاران و دادگران بنگريد تا بدانيد كه سخت ترين دشمنان خود را چه  :نيچه 
 .اند در هم شكننده الواحي كه نقش سنتهاي خود را بر آن حك كرده .كساني مي دانند

به مومنان و به همه باورهاي آنان ! ستولي او كه نو آفرين ا، همان ويرانگر گناهكار
در هم شكننده ؟  دانند بنگريد تا بدانيد سخت ترين دشمنان خود را چه كساني مي

ولي ، همان ويرانگر گنهكار .نقش هنجارهاي خود را بر آن حك كرده اندالواحي كه 
  )چنين گفت زرتشت( !او كه نو آفرين است
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يعه گري و سني گري در دل جوامع به اميد روزي كه جريان سومي جداي از ش
، شرك، جهل: كه تنها دشمنش، اسالمي پديدار شود به نام مسلم و موحد و خداپرست

  .زر اندوزي و صهيونيست و  انديشه هاي خوارجي باشد
  

  قومـي بـه گمـان فتاده در راه يقيـن       در ره ديــن ـقـومي متحيرند انـ

  اي بي خبران راه نه آن است و نه اين      مي ترسم از آنكه بانگ آيد روزي 

  

  .همانا كلمه خدا برتر و و االتر است :كلمه اهللا هي العليا

  .باالتر از قرآن است، فعال كه قصه و حديث و حرف آخوند و مداح
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ٌر َأِم الّلُه اْلَواِحُد اْلَقهاُر ﴿ َما تـَْعُبُدوَن ِمن ُدونِِه ﴾ ٣٩يَا َصاِحَبِي السْجِن أََأْربَاٌب متَـَفرُقوَن َخيـْ
َر َأال ِإال َأْسَماء َسمْيُتُموَها أَنُتْم َوآبَآؤُُكم ما أَنَزَل الّلُه ِبَها ِمن ُسْلطَاٍن ِإِن اْلُحْكُم ِإال ِلّلِه َأمَ 

يُن اْلَقيُم َوَلِكن َأْكثـََر الناِس الَ يـَْعلَ  اُه َذِلَك الدِإي يوسف٤٠ُموَن ﴿تـَْعُبُدوْا ِإال ﴾ 

شما به   )39(يگانه مقتدر  يدو رفيق زنداني آيا خدايان پراكنده بهترند يا خدا يا 
 يپرستيد كه شما و پدرانتان آنها را نامگذار ي را نم) چند( ياو جز نامهاي يجا

 . خدا نيست يفرمان جز برا آنها نازل نكرده است) حقانيت(بر  يايد و خدا دليل كرده
  ) 40(دانند  يبيشتر مردم نم يه كه جز او را نپرستيد اين است دين درست ولدستور داد

 ﴾ يونس١٧َفَمْن َأْظَلُم ِممِن افْـتَـَري َعَلي الّلِه َكِذبًا ﴿

 بر خدا دروغ مي بنددكه  يكساز  ظالم تر  پس كيست
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﴾  ٥ما َلُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم َوَال ِآلبَائِِهْم َكبُـَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأفْـَواِهِهْم ِإن يـَُقوُلوَن ِإال َكِذبًا ﴿
  كهف

است كه از دهانشان  يزرگ سخنندارند ب يدانش) ادعا(نه آنان و نه پدرانشان به اين 
  .گويند ي جز دروغ نم )آنان(آيد  ي برم

  

 ﴾ يونس١٧َفَمْن َأْظَلُم ِممِن افْـتَـَري َعَلي الّلِه َكِذبًا ﴿

  ؟ بر خدا دروغ مي بنددكه كسي از  ظالم تر  پس كيست
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َمَثُل الِذيَن ُحمُلوا التـْورَاَة ثُم َلْم َيْحِمُلوَها  
ِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم َكَمَثِل الْ 

الِذيَن َكذبُوا بِآيَاِت اللِه َواللُه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم 
 ﴾ الجمعه٥الظاِلِميَن ﴿

آنگاه آن را  )و بدان مكلف گرديدند(تورات بر آنان بار شد  )عمل به(كه  يمثل كسان
چه زشت  )وه(كشد  ي را برپشت م يكه كتابهاياست  يبه كار نبستند همچون مثل خر

ي كه آيات خدا را به دروغ گرفتند و خدا مردم ستمگر را راه نم ياست وصف آن قوم
  نمايد  

البته من دلم نيامد به خر توهين كنم عكس ميمون را گذاشتم زيرا آقايان هميشه مقلد 
  سال قبل شيعه هستند  1000و پيرو  اجماع علماي 

  

پرهيز از افتراء و دشنام را براي دور  ،خداوند تبارك و تعالي :)س(طمه حضرت فا
   .واجب فرموده است ،شدن از لعنت



  177                                                        تير خالص

 

 

اين اکره لکم ان تکونوا : در جنگ صفين خطاب به ياران خود فرمودند حضرت علي

  )197نهج البالغه (من كراهت دارم از اينكه شما سب و لعن كننده باشيد  : سبابني

يَماِن َوَال َتْجَعْل َوالِذيَن  ْخَوانَِنا الِذيَن َسبَـُقونَا بِاْإلِ َجاُؤوا ِمن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن رَبـَنا اْغِفْر لََنا َوِإلِ
 ﴾ حشر١٠ِفي قـُُلوبَِنا ِغال للِذيَن آَمُنوا رَبـَنا ِإنَك َرُؤوٌف رِحيٌم  ﴿

پروردگارا بر ما و : گويند ي اند م آمده )مهاجران و انصار(كه بعد از آنان  يكسان) نيز(و 
و در دلهايمان نسبت  يگرفتند ببخشا يبر آن برادرانمان كه در ايمان آوردن بر ما پيش

كه تو رئوف  يراستبپروردگارا  !رمگذا يا كينه )هيچ گونه( اند كه ايمان آورده يبه كسان
   .يو مهربان

وِن الّلِه فـََيُسبوْا الّلَه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم َكَذِلَك زَيـنا ِلُكل ُأمٍة َو َال َتُسبوْا الِذيَن َيْدُعوَن ِمن دُ 
 انعام ﴾  ١٠٨َعَمَلُهْم ثُم ِإَلى رَبِهم مْرِجُعُهْم فـَيُـَنبئُـُهم ِبَما َكانُوْا يـَْعَمُلوَن ﴿ 

 يبه نادان )و( يدشمن يخوانند دشنام مدهيد كه آنان از رو ي را كه جز خدا م يآنهاي
كردارشان را آراستيم آنگاه بازگشت  يهر امت يخدا را دشنام خواهند داد اين گونه برا

دادند آگاه خواهد  ي پروردگارشان خواهد بود و ايشان را از آنچه انجام م يآنان به سو
  .ساخت

خدايا تو را هزاران بار شكر مي كنم كه چشم دل مرا با آيات خود روشن كردي و به 
آن هم در شهر پر از  (نور ايمان را بر جانم افشاندي ، اي ظلمت شرك و خرافهج

چنان كن كه چون  ،خداوندا به پاس اينهمه محبت) شرك و كفر و خرافه اصفهان
شمعي بسوزم و روشنگر راه در بيغوله هاي كفر و كينه توزي شده و هموطنانم را از 

زيرا اگر كسي سقوط كند راه  .مسقوط در دره هاي جهنمي شرك و خرافه نجات ده
 .برگشتي براي او وجود نخواهد داشت

يَماِن    الحجرات )١١(بِْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد اْإلِ
  چه زشت است فسق و فجور بعد از ايمان
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ُهم من َقَضى َنْحَبُه وَ ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن  ُهم من يَنَتِظُر َوَما رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَه َعَلْيِه َفِمنـْ ِمنـْ
  احزاب ﴾  ٢٣َبدُلوا تـَْبِديًال﴿

  

 يكه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند برخ هستند يمردان، مؤمنان از ميان 
هرگز عقيده خود (انتظارند و  )همين(از آنها در  يرسيدند و برخ شهادتاز آنان به 

  !نكردندتبديل  )را

  

RASHEL  
 

  

تا روز  !از ناف آمريكا، د واقعييك شهي

قيامت كسي نتواند فرهنگ و شرايط جامعه را 

  بهانه كند

  

  
  

چهره هاي كريه را با ( اين هم دست پخت تنها حكومت واليت زده شيعي در جهان
  )!چهره معصوم راشل مقايسه كن

  

  باطل در اين خيال كه اكسير مي كنند    جز قلب تيره هيچ نشد حاصل و هنوز 

  )فظحا(
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  شاه اسماعيل                    مجلسي              

  
  

خدايا لعنت كن اولين كساني كه به  :اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد
  .محمد و آل او ستم كردند

اولين كساني كه چهره اهل بيت و پيام واقعي مذهب تشيع را خدشه دار و ملوث 
 ،ي كه از دين و روحانيون جبل عامل لبنانكردند كساني نبودند جز پادشاهان صفو

دكتر شريعتي در (استفاده ابزاري كردند و همچنين روحانيون خود فروخته درباري 
كتاب تشيع علوي و تشيع صفوي به خوبي نشان داده كه چگونه سه ضلع مثلث زر و 

به لجن ، نابترين مفاهيم فرهنگ شيعي را در پتروشيمي نقش جهان ،زور و تزوير
   )يدندكش

  

هر كس به گوينده اي گوش بسپارد در حقيقت او را پرستيده است  :)ع(امام جواد 
اگر آن گوينده از خدا گويد پس خدا را پرستيده و اگر از شيطان بگويد پس شيطان را 

   .پرستيده است
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ايام  : در اصفهان گرفته شده 87به تصاوير زير دقت كنيد اين عكسها در اسفند 
  !!!محسنيه
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اين تصاوير در يك زمان و از نقاط مختلف شهر از مغازه گرفته تا مسجد و پياده رو 
 .شكل ظاهري اين تصاوير با هم متفاوت است ولي جمالت يكي است ،نصب شده

اين به خوبي نشان مي دهد كه سر نخ اين خيمه شب بازي در دست حكومت و 
خرافات تاريخي بر گرده شما سوار مشخصا بيت رهبري است تا با همين دروغها و 

   .باشند و با استفاده ابزاري از دين به حكومت خود ادامه دهند



  جامعه شناسي شرك به روايت تصوير                                      182

 

 

  
  

ساختمان كردن است و من از آنچه ، تعليم كردن. خواهم كشيش نمي، به جاي معلم
زيرا ما به امانت مي  !دهيم ما جوانان فرانسه را به شما نمي .شما مي سازيد بيم دارم

خواهم اخالف ما يادگار خود ما باشند و  و من مي .گيريد شما به ملكيت ميسپاريم اما 
من نمي خواهم آنچه  !نمي خواهم دست شما بر سرشان و دم شما همدمشان باشد

اين  !خواهم پس از آن شرافت اين ننگ را نمي !پدران ما ساخته اند شما خراب كنيد
عذاب  !مي گوييد آزادي استگذاريد و  رسم ديرين شماست كه زنجير به گردن مي

من شما را به جاي دين  .من اشتباه نمي كنم !گوييد عفو عمومي است مي كنيد و مي
علَم داريد و معني  .شما ديندار نيستيد !شما انگل دين و آفت دينيد .قبول نمي كنم

و به كارهاي خود و  !كنيد شما قدس را بازي نمايش مي .آنچه مي گوييد نمي فهميد
مادر  .اندازيها و هوس رانيهاي خود آميخته مي سازيد هم ها و خدعه ها و پشتنيرنگ

 .دين را به پيچ و تاب سياست ميندازيد، شما را به خدا !خواهيد مي گوييد اما كنيز مي
دهيد كه آنرا تباه مي كنيد و هم اكنون به واسطه وجود شما  خودتان را دين جلوه مي

نفرتي كه شما نسبت به خود جلب مي كنيد به او هم  .درو به تحليل مي )يعني دين(او 
از شما بيزار است شما از او دوري  )دين(حقيقت اين است كه او  !تاثير مي بخشد

بي كس شود آنوقت ، بگذاريد اين مادر محترم .بجوييد تا مردم به او نزديك شوند
مسكيني او چه  و!!! چگونه مردم را به سوي آن خواهد شتابانيد، ببينيد آن بي كسي
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شناسيم قباله  ما فرقه شما را مي ...اندازه مايه توانايي و شكوه و جالل او خواهد شد
 !پاسباني دين مي كنيد، مي دانيم كه شما چقدر خوب. كهنه حزب شما پيش ما هست

يكي جهل است و يكي عقايد : شناسيم دو محافظ بزرگ كه بر آن گماشته ايد مي
   )ر هوگو در مجلس فرانسه خطاب به آخوندهاي خودشانسخنراني ويكتو(  !سخيف

  

هر روز يك بدعت جديد براي ترويج خرافات و ادامه حكومت بر دوش 

  !احساسات مذهبي مردم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـه  

 اه
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ـاه
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  )غم(عزاداري عاشورا                         )شادي(چهارشنبه سوري       

  
  

مردمي هستيم كه از يك طرف ما (: به قول نماينده مجلس در دوران مشروطه
، در زمان شادي و چهارشنبه سوري !)چهلستون مي سازيم و از طرفي ديگر بيستون

بمب مي زنيم و چشم مردم را كور مي كنيم و همه جا را به گند مي كشيم و در زمان 
احساسات  .قمه زني و زنجيرزني مي كنيم و روي روح و روان مردم راه مي رويم ،عزا

ل نمي تواند معتدل باشد و مطمئن باشيد از روي پل صراط به قعر جهنم خالي از عق
   .سقوط خواهد كرد زيرا صراط يعني داشتن ميانه روي و اعتدال

پادشاهان صفوي با كمك علماي شيعه جبل عامل لبنان توجه مردم را به سوي قبر و 
محوريت بيندازند و  گنبد و بارگاه امامزاده ها جلب كرده تا مكه و كعبه را از اصالت و
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در اتحاد جامعه اسالمي ايجاد تفرقه و اختالف كنند تا اروپاي مسيحي از دست 
انگلستان و ، همان كاري كه هم اينك .حمالت دولت عثماني نفس راحتي بكشد

آمريكا و اسراييل قصد دارند با برقراري هالل شيعي در كشورهاي پاكستان و ايران و 
  د و مانع از شكل گيري اتحاديه اسالمي شوند عراق و لبنان انجام دهن

﴾ ِإن الِذيَن َكَفُروا َوَيُصدوَن ٢٤َوُهُدوا ِإَلى الطيِب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا ِإَلى ِصَراِط اْلَحِميِد ﴿
ِه َواْلَباِد َوَمن يُرِْد ِفيِه َعن َسِبيِل اللِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الِذي َجَعْلَناُه لِلناِس َسَواء اْلَعاِكُف ِفي

 ﴾ ٢٥بِِإْلَحاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم ﴿

        راه  ي و به سو )نه به سوي زيارت عاشورا(شوند  ي و به گفتار پاك هدايت م
كه  يگمان كسان ي ب ) 24( )نه به راه قبر و گنبد( گردند ي ستوده هدايت م )يخدا(

مردم اعم از مقيم در آنجا و  يز راه خدا و مسجدالحرام كه آن را براكافر شدند و ا
هر كه بخواهد در آنجا به  )نيز(كنند و  ي م يايم جلو گير نشين يكسان قرار داده باديه
او را  )به سوي مرقد و گنبد و امامزاده و قصه و حديث(منحرف شود  )از حق(ستم 

  ) 25(چشانيم  ي دردناك م ياز عذاب
  

  
ا مي داني هر گاه در طول تاريخ پيامبري ظهور كرده اولين و بزرگترين و سرسخت آي

متوليان مذهب و آخوندهاي آن دين و پير ها و حاكمان ، ترين دشمن آن پيامبر
  ؟ و اولين مومنان از ميان فقرا و زنان و كودكان و جوانان بوده اند؟ اند بوده



  جامعه شناسي شرك به روايت تصوير                                      186

 

 

  تكاثر   الهيكم التكاثر حتي زرتم المقابر

   .زياده طلبي خداي آنها شد تا آنجا كه به زيارت قبور رفتند

  
و  !وعده گاه عشاق و معتادان به مواد مخدر، تكايا از قديم االيام مركز فسق و فجور

اين در حالي است كه بسياري از هموطنان من از درد بي خانماني يا بدخانماني رنج 
هند همانند فرعون يا شاهان مي برند آري وقتي كار غلطي باب شد همه مي خوا

   ...ايراني براي خودشان مقبره اي داشته باشند و
  

، بناي ياد بود براي مردگان
عملي فرعوني كه در دهها 

پيامبر اكرم و ، حديث
’  حضرت علي و امام صادق 

آنرا ممنوع و عملي مساوي 
با كفر و شرك دانسته اند  

  : آري
  

  يـت كفـر از پريشـاني مـاستجمع     آبادي ميخانه ز ويراني ماست 

  هر عيب كه هست از مسلماني ماست    اسالم به ذات خود ندارد عيبي 
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و هزاران قبر پير و بابا و شيخ و مراد و آيت اهللا و   امامزاده 10000و ايران با بيش از 
و بدا به حال مراجعه  !واي به حال تعميركنندگان !مركز شرك و خرافه   ...مجتهد و
و به   !و سيعلموا الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون !و عذاب خداوند بر سازندگان !كنندگان

  .پي مي برند كه بازگشت آنها به كجاست، زودي ظالمان
  

  : مي فرمايند)  ع( حضرت علي

كسي كه قبري را باز سازي كند يا تمثالي بسازد يقيناً و بدون شك از اسالم خارج 

  ) 2/868وسائل الشيعة ، 1/135من ال يحضره الفقيه ( .است شده
  !ولي حاال اگر كسي جيك بزند مي شود سني و وهابي و كافر

  
  .غالي ها عظمت خدا را كوچك مي كنند: ) ع(امام صادق 

بهاييان خدا را قبول ؟ براستي اگر مخالف شما حرف درستي گفت بايد آنرا رد كنيد
ل سنت در عربستان با استناد علماي اه .دارند پس ما نبايد به خدا عقيده داشته باشيم

حكم به عدم ساخت و ساز روي قبرها مي ، به احاديثي بي شمار و سنت قطعي پيامبر
   ...دهند ولي آخوندها براي گرمي دكان و تحميق توده ها 

 

  

متاسفانه آباداني قبور ريشه در فرهنگ ايراني ها دارد و صد البته تاثير دو كشور خرافه 
ق و همچنين تاثير انديشه هاي  يهوديت و مسيحيت  و همچنين ساز هندوستان و عرا

                ...مغ هاي زرتشتي را نبايد در اين ميانه ناديده گرفت
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  تـايـن طايفه زنـده كـش مرده پرس      ر حيرتـم از مرام اين مـردم پست د

  ت ـچون مرد به عزت ببرندش سر دس      تـا شخص بـود زنده بدارندش خار

 
 

 )خوارج حزب اللهي يهوديان( واي به حال شما اي علماي ديني و فريسيان رياكار
بناي يادبود درست مي ، كشته اند با دست خود شما براي پيامبراني كه اجدادتان آنها را

 )23انجيل متي باب ، حضرت عيسي( !!!كنيد
  !!!شايد حضرت عيسي هم وهابي بوده اند

  

دشمن هستند زيرا فكر مي كنند حضرت علي و ، سننجالب است كه شيعيان با اهل ت
امام حسين را سني ها كشته اند ولي اگر كسي اندكي در تاريخ تامل كند مي فهمد كه 
امام حسين توسط شيعيان دروغين كوفي و حضرت علي توسط ابن ملجم كه از سپاه 

شدند نيز به  تمامي امامزاده هايي كه در ايران كشته.خود ايشان بود به شهادت رسيدند
  !دست پدران خود شما كشته شدند و نه به دست اهل تسنن

  خود شكن آيينه شكستن خطاست        آينـه چـون نقش تو بنمود راست  
  

َأَفَمن زُيَن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فـََرآُه َحَسًنا فَِإن اللَه ُيِضل َمن َيَشاء َويـَْهِدي َمن َيَشاء َفَال َتْذَهْب 
 فاطر ﴾٨﴿َك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت ِإن اللَه َعِليٌم ِبَما َيْصنَـُعوَن نـَْفسُ 

مانند مؤمن (بيند  ي او آراسته شده و آن را زيبا م يكردارش برا يآيا آن كس كه زشت 
گذارد و هر كه را بخواهد  يراه م يخداست كه هر كه را بخواهد ب )نيكوكار است

  .آگاهستكنند  ي م قطعا خدا به آنچه، مخور بر آنان افسوس كند پس  ي هدايت م
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َتِني ألُزَيـَنن َلُهْم ِفي اَألْرِض َوُألْغوِيـَنـُهْم َأْجَمِعيَن   احلجر ﴾٣٩﴿قَاَل َرب ِبَمآ َأْغَويـْ

است را زمين  آنچه در من  يپروردگارا به سبب آنكه مرا گمراه ساخت: گفت )شيطان(
   خواهم ساخت و همه را گمراه آرايم ي برايشان م

  

 النحل ﴾٢٠﴿َوالِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه الَ َيْخُلُقوَن َشْيًئا َوُهْم ُيْخَلُقوَن 
كه خود  يآفرينند در حال ي نم يچيز، راجز خدا  صدا مي زنند كه يو كسان

 شده اندآفريده 

  
  

  بياوريد فشارآقايان خوارج مبادا شك كنيد مبادا تحقيق كنيد مبادا كمي به مغز خود 
  

ُر َأْحَياء َوَما ٢٠الِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه َال َيْخُلُقوَن َشْيًئا َوُهْم ُيْخَلُقوَن ﴿ وَ  ﴾ َأْمواٌت َغيـْ
َعُثوَن ﴿   النحل ﴾٢١َيْشُعُروَن أَياَن يـُبـْ

 كه خود آفريده يآفرينند در حال ي نم يچيزآنها خوانند  ي مرا خدا  غيركه  يو كسان 
 ) 21(برانگيخته خواهند شد  يدانند ك ي مردگانند نه زندگان و نم) 20(شوند  يم

  
  چهره واقعي قبر پرستها            

  

  تـروي از خدا به هر چه كني شرك خالص اس

  تـوحيد محض آنـكه از همـه رو در خـدا كني



  جامعه شناسي شرك به روايت تصوير                                      190

 

 

  
آلوده به اوج آيا جان مي تواند در پرتو درخشش اين انوار دروغين و در چنين فضايي 

جايي كه در آنجا تنها باوري حكمفرماست كه به مردمان گناهكار مي ؟ خويش رسد
بي شرم ديدن آنان برايم خوشتر است تا  !زانو زنان باال رويد، فرمايد از پله هاي معبد

اين غارها را  .نگاه كردن به اين پلك هاي بر هم نهاده نمايشگر فروتني و غرق عبادت
آيا ؟ ده اند و پله هايي را كه توبه كاران بايد زانو زنان از آن باال بروندچه كساني آفري

دگر  !!!!؟اينها برساخته آنانند كه از پاكي آسمان شرمگين بودند و به استـتار پناه جستند
بار وقتي براي ورود به خانه هاي اين خدا دل باز خواهم آورد كه گنبدش بشكافد و 

اينان  .قايقهاي رسته بر ديوارهاي ويرانش از آن بگذردنور آسمان پاك در جستجوي ش
اينان مي  !براي عشق ورزيدن به خداي خويش جز دار زدن انسان راهي نمي دانند

خواستند كه همچون نعشهاي مرده زندگي كنند پس بر نعش خود جامه اي سياه 
با چنين چون كسي  !و زبان به اندرزي گشودند كه از آن بوي گور برخاست !پوشاندند

مردمي همسايه شود گويي بر كنارة مردابي سياه نشسته است و جز غر غر شكوه آميز 
جانشان غرق مهرشان بود و هر چه در آن باد مي  .غوكان اندوهگين را نمي شنود

اين چوپانان رمه هاي خويش را پر هياهو و  !كردند گسترة ديوانگيشان افزوده مي شد
دند و چنان فرياد برآوردند كه گفتي جز اين كوره راه مشتاق در باريكراهي روان كر

حقيقت اين است كه اين چوپانان خود گروهي از  !راهي ديگر به سوي آينده نيست
هنگاميكه جانها فراخ شوند  ،برادران .آن گوسفندانند با خردهايي بسته و جانهايي فراخ

د خون بر جاي از هر گذرگاهي كه بگذرند ر !خردها شتابان به كوچكي گرايند
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خون : چون از خرد سست شان چنين الهام يافته بودند كه به مردم بياموزانند .گذارند
زيرا  .گواهي خون است، نمي دانستند كه سست پايه ترين گواهان !گواه حق است

 !!!جنون و كينه مي شوند ،مي چكاند و آن پاكترينها خون بر پاكترين آموزه ها سم
   )شتچنين گفت زرت - نيچه (
  

آيا مي داني بت هاي 

الت و منات و عزي 

نام انسانهاي نيك و 

بخشنده و شجاعي 

بوده اند كه اعراب به 

ياد بود آنها اين بتها را 

ساخته و بر سر قبر آنها 

  ؟ نصب كرده بودند
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ْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزنُوَن بـََلي َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِّلِه َوُهَو ُمْحِسٌن فـََلُه َأْجُرُه ِعنَد رَبِه َوَال خَ 
  بقره ﴾ ١١٢﴿

آري هر كس كه خود را با تمام وجود به خدا تسليم كند و نيكوكار باشد پس مزد وي 
  ) 112(پيش پروردگار اوست و بيمي بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد 

َها فَاٍن ﴿  َقي َوْجُه رَبَك ُذو ٢٦ُكل َمْن َعَليـْ   ﴾ ٢٧اْلَجَالِل َواْإلِْكَراِم ﴿رحمن﴾ َويـَبـْ
 )قبر و گنبد و بارگاه و  تمامي بتكده ها( شونده است است فاني )زمين(هر چه بر  
 )27( و تنها وجه پروردگار صاحب جالل و اكرام است كه جاويد باقي است) 26(

َأفـََلْت قَاَل يَا قـَْوِم ِإني بَِريٌء مما فـََلما رََأي الشْمَس بَازَِغًة قَاَل َهَذا رَبي َهَذآ َأْكبَـُر فـََلما 
انعام ﴾ ِإني َوجْهُت َوْجِهَي ِللِذي َفَطَر السَماَواِت َواَألْرَض َحِنيًفا َوَما أَنَْا  ٧٨ُتْشرُِكوَن ﴿ 

َوَال َأَخاُف َما ﴾ َوَحآجُه قـَْوُمُه قَاَل أَُتَحاجوني ِفي الّلِه َوَقْد َهَداِن ٧٩ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ﴿
﴾ وََكْيَف ٨٠ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإال َأن َيَشاء رَبي َشْيًئا َوِسَع رَبي ُكل َشْيٍء ِعْلًما َأَفَال تـََتذَكُروَن ﴿
ا فََأي اْلَفرِيَقْيِن َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوَال َتَخاُفوَن أَنُكْم َأْشرَْكُتم بِالّلِه َما َلْم يـُنَـزْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطَانً 

﴾ الِذيَن آَمُنوْا َوَلْم يـَْلِبُسوْا ِإيَمانـَُهم ِبظُْلٍم ُأْولَِئَك َلُهُم ٨١َأَحق بِاَألْمِن ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن ﴿
 ﴾ ٨٢اَألْمُن َوُهم مْهَتُدوَن ﴿

تر چون خورشيد را برآمده ديد گفت اين پروردگار من است اين بزرگ )ابراهيم(پس  
شريك   )براي خدا(است و هنگامي كه افول كرد گفت اي قوم من من از آنچه 

من از روي اخالص پاكدالنه روي خود را به سوي كسي  ) 78(سازيد بيزارم  مي
و  ) 79(گردانيدم كه آسمانها و زمين را پديد آورده است و من از مشركان نيستم 

كنيد و حال آنكه  در باره خدا محاجه ميقومش با او به ستيزه پرداختند گفت آيا با من 
سازيد بيمي ندارم مگر آنكه  او مرا راهنمايي كرده است و من از آنچه شريك او مي

پروردگارم چيزي بخواهد علم پروردگارم به هر چيزي احاطه يافته است پس آيا 
ا شم گردانيد بترسم با آنكه مي )خدا(و چگونه از آنچه شريك ) 80(شويد  متذكر نمي

دليلي در باره آن بر شما نازل  )خدا(ايد كه  خود از اينكه چيزي را شريك خدا ساخته
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دو دسته به ايمني سزاوارتر  )ما(دانيد كدام يك از  هراسيد پس اگر مي نمي نكرده است
اند آنان راست  كساني كه ايمان آورده و ايمان خود را به شرك نيالوده )81(است 

  ) 82(انند يافتگ ايمني و ايشان راه

  

ا َويـَْوَم َيْحُشُرُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللِه فـَيَـُقوُل أَأَنُتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َهُؤَالء َأْم ُهْم َضلو 
﴾ قَاُلوا ُسْبَحاَنَك َما َكاَن يَنَبِغي لََنا َأن نـتِخَذ ِمن ُدوِنَك ِمْن َأْولَِياء َوَلِكن ١٧السِبيَل ﴿

 تـْكَر وََكانُوا قـَْوًما بُورًا ﴿ مي َنُسوا الذفرقان ١٨ْعتَـُهْم َوآبَاءُهْم َحت ﴾  
ي كند پس م ي پرستند محشور م ي خدا م يكه آنان را با آنچه به جا يو روز

ي م) 17(فرمايد آيا شما اين بندگان مرا به بيراهه كشانديد يا خود گمراه شدند 

تو آنان و  يخود بگيريم ول يبرا يجز تو دوست تو ما را نسزد كه يگويند منزه 

 ي را فراموش كردند و گروه )تو(ياد  )آنجا كه(تا  يپدرانشان را برخوردار كرد

 ) 18(شده بودند   هالك

ي ﴾ يَا َويـَْلتَ ٢٧َويـَْوَم يـََعض الظاِلُم َعَلي َيَدْيِه يـَُقوُل يَا لَْيَتِني اتَخْذُت َمَع الرُسوِل َسِبيًال ﴿
﴾ َلَقْد َأَضلِني َعِن الذْكِر بـَْعَد ِإْذ َجاءِني وََكاَن الشْيطَاُن ٢٨لَْيَتِني َلْم أَتِخْذ ُفَالنًا َخِليًال ﴿

نَساِن َخُذوًال ﴿ ﴾ َوقَاَل الرُسوُل يَا َرب ِإن قـَْوِمي اتَخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا ٢٩ِلْإلِ
 ﴾٣١ا ِلُكل نَِبي َعُدوا مَن اْلُمْجرِِميَن وََكَفي ِبَربَك َهاِديًا َوَنِصيًرا ﴿﴾ وََكَذِلَك َجَعْلنَ ٣٠﴿
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گويد اي كاش با پيامبر  مي )و(گزد  و روزي است كه ستمكار دستهاي خود را مي 
او  ) 28( نگرفته بودم )خود(فالني را دوست اي واي كاش  ) 27(گرفتم  راهي برمي

راهي كشانيد پس از آنكه قرآن به من رسيده بود و شيطان همواره مرا به گم )بود كه(
گفت پروردگارا قوم من اين قرآن را  )خدا(و پيامبر  ) 29(فروگذارنده انسان است 

و اين گونه براي هر پيامبري   ) 30( )و دنبال حرف و قصه و حديث رفتند(رها كردند
دگارت راهبر و ياور توست دشمني از گناهكاران قرار داديم و همين بس كه پرور

)31 ( 

  
  

  

 م ُه َوِليُه َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكن لِخْذ َوَلًدا َوَلم َيُكن لِذي َلْم يـَتَن َوُقِل اْلَحْمُد ِلّلِه ال
 اسراء ﴾ ١١١الذل وََكبـْرُه َتْكِبيًرا ﴿ 

و نه  دارد يشريك ير جهاندارنه د گرفته و يرا كه نه فرزند يو بگو ستايش خداي
   .داشته باشد و او را بسيار بزرگ شمار ولي )نياز به(خوار بوده كه 
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َأْعَلُم ِبَما لَِبُثوا لَُه َغْيُب السَماَواِت َواْألَْرِض أَْبِصْر ِبِه َوَأْسِمْع َما َلُهم من ُدونِِه ِمن ُقِل اللُه 
  کهف﴾   ٢٦َحًدا ﴿ َوِلي َوَال ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه أَ 

بگو خدا به آنچه درنگ كردند داناتر است نهان آسمانها و زمين به او اختصاص دارد  
جز او نيست و هيچ كس را در  ولي و ياوريآنان  يوه چه بينا و شنواست برا

 .گيرد ي نم شريك خود يفرمانرواي

اي مـن  يكي از دوستانم كه به تازگي موحد شده است به تعجب جريان زير را بر
  : نقل كرد

هنگام صبح بود و من به يـاد   .در ايام عيد به مشهد و زيارت مرقد امام رضا رفتم
از خداونـد   )سـاختن گنبـد و بارگـاه   (حرفهاي تو افتادم قرآن را باز كردم و در اينباره 

بعـد از ظهـر دوبـاره     .سئوال نمودم با كمال تعجب آيه گوساله پرستي قوم موسي آمد
روز بعد دوباره قرآن را بـاز كـردم دوبـاره همـين      !ردم همين جريان آمدقرآن را باز ك

   .واقعه آمد و من بسيار متعجب شدم
ولي براي من هيچ جاي تعجب ندارد و مطمئنم اگر امام رضا : من به دوستم گفتم

  : زنده شود از اعمال اين جاهالن بسيار ناراحت خواهند شد ولي افسوس
  ؟ با كور آفتاب خورشيد را چه كار  ؟ چه سودبا گوشهاي كر اين حرفها 

  
آيا سالم ماندن جسدي كه 
متعلق به هزار سال قبل 
است دليل حقانيت پيروان 
گمراه فعلي است مثال اگر 
جسد حضرت موسي سالم 
پيدا شود دليل حقانيت 

  ؟ اسراييلي ها است

  جسد سالم برنادت

  

  

  
  جسد سالم پاپ خوب
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  ؟ چگونه از شرك پاك و موحد شويم :فصل هشتم

  ال اله اال اهللا تفلحواقولو : پيامبر فرمودند
  بگوييد نيست خدايي جز خداي يكتا تا رستگار شويد
خداوند وارد  ،هرگاه بتها و ديوهاي زير از دلت خارج شوند آنگاه به قول حافظ

  مي شود

 
 

 

 

  خلوت دل نيست جاي صحبت اغيار         ديـو چو بيرون رود فرشته درآيد

ِمَن النَساء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذَهِب َواْلِفضِة  زُيَن لِلناِس ُحب الشَهَواتِ 
َيا َوالّلُه ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب  نـْ َعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الد َواْلَخْيِل اْلُمَسوَمِة َواألَنـْ

اموال ني به زنان و فرزندان و عالقه شهوا، آراسته شد براي مردم آل عمران ﴾١٤﴿
 يزندگ متاع هااين )وليها ( نشاندار و دامها و كشتزار يها فراوان از زر و سيم و اسب

  .فرجام نيكو نزد خداست )حال آنكه(و  )ي فانيست( دنيا
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از حضرت علي پرسيدند از 
؟ كجا به اين مقام رسيدي

  : فرمود
در دروازه دل نشستم و 

  جز خدا را راه ندادم

  

  
همان عكسهايي  :جواب

 ،پول: كه در باال ديدي
   ...اشخاص و ،زن

  
  
  
  

  

 محمد      ﴾ ٢٤﴿َأَفَال يـََتَدبـُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقْـَفاُلَها 

  ؟ نهاده شده است يانديشند يا بر دلهايشان قفلهاي ي قرآن نم درآيا 



  جامعه شناسي شرك به روايت تصوير                                      198

 

 

آنرا پذيرفته اند پس از مدتي به تمامي كساني كه گزارش حاضر را خوانده و حقايق 
را بهتر و عميق تر مي فهمند و دنيا را به  گونه اي ديگر مي بينند و  قرآن: من گفته اند

  .تمام روحشان را فراگرفته است، آرامشي شگرف
  : آري

  تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي      گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش
  ؟ چگونه پاك و موحد شويم

  

همانگونه كه حضرت علي در جمله زير فرموده اند بدون دليل چيزي را قبول  :پاسخ
  يا رد نكنيم

  

  
  

  : حضرت علي در توضيح اين سخن زيبا مي فرمايند
  باطل يعني شنيدم .حق يعني ديدم
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  : مي شنوند .ولي شيعيان فقط مي شنوند
  افسانه هاي ضد و نقيض تاريخي را 

   احاديث واحد دروغ را
مي شنوند ولي فقط از زبان مداح و 

  آخوند 
و اگر خيلي هنر كنند مي خوانند 

  : ولي
فقط كتابهاي موافق ميل دل و سليقه 

  !كتب ضاله و گمراه كننده است، زيرا ساير كتابها، شان را

   گمراه كننده است، سخنان پيامبر: همانگونه كه ابولهب و ابوجهل به حجاج مي گفتند

بيت و شيعه علي هستيم شب اول قبر مي آيند كمك ما و روز ما محب اهل  !نه

  !شفاعت ما را مي كنند و ما مي رويم به بهشت، قيامت

  )ابوعلي سينا( ةاالنساني ةخرج من طريق ةمن قال او سمع بغير عل
  .هر كه بگويد يا بشنود بدون دليل از جرگة انسانيت خارج شده است
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  ؟ چگونه پاك و موحد شويم
  ن كتابهاي محققين بي غرض نه متعصبين كينه توز با خواند

  : سران گمراهي                     :سران توحيد              
  )پدر فكري تشيع صفوي(عالمه مجلسي )  پدر فكري مكتب موحدين عصر جديد(عالمه برقعي 

  
  

  
  احمدي نژاد ديكتاتور قرن     مهندس بازرگان كه خوارج او را منزوي كردند

  

ام   من از نزديك با نويسندگان شيعه و حتي سني برخورد داشته: نكته اي بسيار مهم   
مردم معمولي شيعه و سني را نيز از نزديك ديده ام متاسفانه نكته بسيار مهمي را همه 

مرتب  ،همه ما به جاي خودسازي و تغيير و اصالح خودمان: ما فراموش كرده ايم

 )پدر عملياتي خوارج حزب اللهي(جنتي                       شهيد دكتر علي شريعتي 
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اوصيكم و نفسي : پس به قول حضرت علي !هستيمسرگرم نصيحت و ارشاد ديگران 
   .سفارش مي كنم شما و خودم را به پرهيزگاري و خوب بودن: بتقوي اهللا

صـفات بـد مثـل احساسـاتي      !بزرگترين دشمن مردم ايران جهل است نه آمريكـا 
خطرنـاكترين دشـمن مـا     !شدن و غرور و تعصب و كينه توزي اسـت و نـه اسـراييل   

و احاديث دروغ تاريخي اسـت كـه وارد ديـن شـده و بـراي مـا        خرافات و افسانه ها
دشـمن مـا و تعصـب و     ،نـاداني  ،آفت مـا  ،كتاب نخواندن !مذهب درست كرده است

بزرگترين و خطرناكترين و قوي ترين  .پيروي كوركورانه ميوه تلخ اين نهال شوم است
نفس به جاي تكبر و هواي : درون خود ما پنهان شده است كه نامش اين است، دشمن

  .تسليم شدن در برابر حق
خرافـات تـاريخي و مـذهبي و     -1: دو مار بر دوش ضحاك واليـت فقيـه اسـت   

و با اين دو  !ناشي از داشتن يك دشمن فرضي، خون و جنگ -2تعصب ناشي از آن  
   !روح آنها را مسخ مي كند و مغز آنها را پوك ،مار است كه مغز جوانان ما را مي مكد

وشته هايم بركت ده و نكات منفي و بي ارزش آنرا خودت قلم بگيـر و  خدايا به ن
   .نابود كن

مي داني بزرگترين تفـاوت حكومـت حضـرت علـي بـا حكومـت حضـرات در        
حضرت علي بسيار بهتر از آخوندها رموز سياستمداري و حيله گري را مـي  ؟ چيست

ن بوده دست بـه آن  دانسته ولي به قول خود ايشان چون اين كارها در فساد روح ايشا
ايشان خيلي بهتر مي توانسته جوخه هاي تـرور تشـكيل دهـد و در غـذاي      .نمي زنند

مخالفان سم بريزد  ولي چون حكومت براي او بي ارزش تر از آب دمـاغ بـز و لنگـه    
او  .كفش پاره است پس مخالفين را نمي كشـد و زنـدان سياسـي درسـت نمـي كنـد      

نداشته است و در اين راه هر  ،جبات و به هر طريقاعتقادي به حفظ نظام از اوجب وا
عملي را مجاز نمي دانسته آري او معتقد به چنين اصولي نبوده اصولي كه خـود مايـه   
ويراني هر نظامي است حتي اگر مباني آن نظام بر ادعاي دينداري و داشـتن نيابـت از   

   .سوي امام زمان باشد
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وبكر و علي كسي را بـه بهشـت و جهـنم    اعتقاد يا عدم اعتقاد به واليت عمر و اب
نمي برد نماز خواندن با دست باز يا بسته هم كسي را به بهشت و جهنم نمي بـرد بـا   
گنبد و قبر ساختن و نساختن هم كسي بهشتي و جهنمي نمي شود عزيز دل من جهنم 
هفت در دارد اگر بديهاي زير را در خودت از بين بردي هفت در جهنم را مي بندي و 

  : رد بهشت مي شوي مطمئن باش و شك نكنوا
  حرص و طمع -3   حسد -2     غرور و تكبر -1
  )دروغ(حيله گري  - 7     خشم -6   تنبلي -5     شهوت -4

  جامعه -2تاريخ  -1شكستن حصارها و زندان هاي : راه رسيدن به مقام قلب سليم
   )آموزشهاي رايج(مدرسه  -3

اول با تزكيه و پاكي درون و شهامت و ؟ ويمموفق و پيروز ش، چگونه در راه توحيد
  : زيرا به قول اين مثل التين .سپس با شجاعت در ابراز عقيده

  

  در سايه شهامت قوام مي گيرد 
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پاسخي كوتاه به منكران خدا و مخالفان اسالم و قرآن و : فصل نهم

  )ص(حضرت محمد 

 غافر ﴾٥٧الناِس َوَلِكن َأْكثـََر الناِس َال يـَْعَلُموَن ﴿ َلَخْلُق السَماَواِت َواْألَْرِض َأْكبَـُر ِمْن َخْلقِ 
 ياز آفرينش مردم است ول )و شكوهمندتر(بزرگتر  ،قطعا آفرينش آسمانها و زمين

 !دانند ي بيشتر مردم نم
 

 
 

 .خدايي ندارد ،جهان: چه كوته فكر و احمق و نادانند كساني كه فكر مي كنند
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  و چقدر كوردل و نابينا 

  
  

  خواهند راحت و فارغ از هر مسئوليتي به حيات شهواني خود ادامه دهند شايد هم مي

  
  

  اينها حتي از حيوانات نيز كوردل ترند
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و كسي كه منكر بي نهايت زيبايي و بي نهايت عشق و بي نهايت مهرباني شود روزي 
 ،زد و به ناچاراز ته دل او بر مي خي ،بي نهايت آتش حسرت، كه پرده ها كنار مي رود

   .دچار يك عذاب و سرافكندگي ابدي و بي نهايت مي شود

  
  

باشد و آن را انكار كرده باشيد چه  )آمده(از نزد خدا  )قرآن(بگو به من خبر دهيد اگر 
به ؟ آمده باشد )دچار(دور و دراز  يكه به مخالفت است يتر از آن كسهگمرا يكس
 براي آنها پديدار مي كنيم ،درون خودشانو  دور دستهاخود را در  يها نشانه يزود

 يخود شاهد هر چيز خدانيست كه  يآيا كاف ،كه او حق است شودتا برايشان روشن 
  )53و  52فصلت ( است
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بينند و  ي دارند كه با آن نم يو چشماننمي فهمند دارند كه با آن  يدلهاي )گمراهان(
آنها  )يآر(ترند  ند چهارپايان بلكه گمراههمان هاآن !شنوند ي دارند كه با آن نم يگوشهاي
 )اعراف 179(غافالنند       همان 

 

  ؟ شگفتي و عظمت است ،سرشار از  اينهمه  نظم ،جهان ،آيا از روي تصادف و اتفاق

  
لعنتشان  ،كفرشان يبلكه خدا به سزا )چنين نيست(ما در غالف است  يو گفتند دلها

  )بقره 88(  !اند شماره ند چه اندكآور ي كرده است پس آنان كه ايمان م
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من به آفريدگار اين همه زيبايي و شگفتي ايمان مي آورم آقاي فاضلي تو مي 

   !خوب بگو !بع: خواهي بگويي

اگر اين است خردي كه آقاي فاضلي اينهمه  باد آنرا به غبغب مي اندازد من ترجيح 
  نداشته باشم ،مي دهم خرد

  
  

متاسفانه  ،او تا حاال به كسي ظلم و ستمي  نكرده استرضا فاضلي راست مي گويد 
روزي  ،او به خودش و به آفريدگارش ستم كرده است و من اميدوارم  طرفداران او

   .متوجه اين موضوع بشوند
مي داني چرا خداوند اينهمه موجودات زيباي شگفت انگيز رنگارنگ روي اين كره 

بهانه اي نداشته باشي كه من بايد  ،يامتبراي اينكه تو در روز ق؟ كوچك آفريده است
مي ديدي مثل تمام  به خدا قسم اگر خدا را هم  .خدا را مي ديدم تا ايمان مي آوردم

البته به  .خدا هم براي تو عادي و پيش پا افتاده مي شد ،اين چيزهاي زيبا پس از مدتي
انند رضا فاضلي قول اگزو پري نويسنده فرانسوي كه بسيار روشندل تر از كوردالني م

  : و مسعود انصاري بوده
ولي خدايي كه قابل لمس  باشد كه ديگر ، من به هيچ وجه خدا را لمس نكردم

جا بود كه براي  همان. همينطور، اگر هر دعايي را هم اجابت كند. خدا نيست

نخستين بار حدس زدم كه عظمت دعا بيش از هر چيز در اين امر نهفته است كه 

اين . شود و زشتي سوداگري را به اين مبادله راهي نيست اده نميپاسخي به آن د

آموختن سكوت است و عشق فقط از جايي شروع ، را هم دريافتم كه آموختن دعا
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 ،عشق. شود كه ديگر هيچ انتظاري براي گرفتن هيچ چيز وجود نداشته باشد مي

  ) دژرمان ( !سكوت تمرين ،تمرين نيايش است و نيايش
 

  

  
  با تو مي گويند روزان و شبان    ات عـالـم در نهــانجمله ذر

  بـا شما نامحرمان ما خامشيم    ما سميعيم و بصيريم و هوشيم
  : و به عنوان آخرين سخن با منكران و ناباوران

  بر دامن كبرياش ننشيند گرد      گر جمله كائنات كافر گردند 
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  : انيشتين

ديانت من . است حقيقات علميترين سرچشمه ت ترين و شريف يقو ،يحس دين 
است كه خود را  ينسبت به روح فائق نامحدود ،ناقابل يعبارت از يك ستايش نارسا

و  يآن ايمان درون .سازد تا ما بتوانيم با مشاعر ضعيف خود درك كنيم يظاهر م
وجود يك چنين قدرت شاعر فائق كه خود را در جهان غيرقابل درك ظاهر كرده 

، »جهان و دكتر اينشتين« كتابهاي(دهد  يتشكيل م خدا بت بهاعتقادات من را نس
 )جلد سوم» ارتباط انسان و جهان«

بي پايان ) برتر(فوق  دين من عبارتست از يك شگفتي فروتنانه از روح  ما
كه  )كم ارزش( يكسي كه خودش را آشكار كرد در جزئيات ناچيز )بي حد(

  !با ذهن سست و ناتوانمان )شاهده كنيمم( ما توانايي داريم درك كنيم

  با آخوندها )مثل آقاي رضا فاضلي(شباهتهاي منكران خدا 
انكار را مهمترين دليل چيز فهمي و عاقل بودن خودشان مي  ،هر دو گروه -1

  !دانند
  .فحش دادن و نفرين گفتن و لعنت كردن به جاي پاسخ منطقي دادن -2

ول به وجود امام زمان و مثال گروه ا(هر دو گروه اگر به چيزي ايمان بياورند  -3
و اين ايمان در آنها نهادينه شود محال است  )گروه دوم به عدم وجود خدا

  .دست از عقايد خود بردارند ،حتي در برابر هزاران مدرك و دليل

  .هر دو گروه عاشق افراد و اشخاصند -4

هر دو گروه هميشه قسمتي از سخنان يا عملكرد طرف مقابل خود را به  -5
و نه همه جوانب  ،ي و به عنوان دليل و مدرك ارائه مي كنندصورت گزينش

 .سخن يا كل عملكرد را

  .نتيجه كار دشمن خود را نگاه نمي كنند بلكه هميشه سرگرم حواشيند -6
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هر دو گروه از ديدن نقاط مثبت و خوب حريف كورند و خود را به نفهمي  -7
  .ي خدشه دار كنندمي كنند اين نقاط مثبت را به گونه ا   يا سعي  .مي زنند

هيچگاه حتي اشاره اي به پاسخ مخالفين خود نمي كنند و مرتباً سئواالت  -8
  .را تكرار مي كنند )كه قبال به آنها پاسخ داده شده است(خودشان 

اگر دشمن آنها هزار و يك نكته خوب داشته باشد آنرا نمي بينند و  -9
  .چشمهايشان فقط متوجه نقاط ضعف است

ات هر دوره را با عينك زمان حال خودشان تحليل مي كنند و وقايع و اتفاق  -10
  .نه با عينك مردم همان زمان و همان دوره

هر دو گروه از شگردهاي رواني و نمايشي براي القاء مطالب و نظرات خود   -11
خواندن شعر و  ،شوخي و طنز ،مظلوم نمايي( .حداكثر استفاده را مي برند

  ...)برگ دادن حوادث واقعي وغلو و شاخ و  ،ضرب المثل و قصه

هر دو گروه از مناظره و رودرويي مستقيم فرار مي كنند مگر مجبور شوند و  -12
 .متوجه شوند حريف آنها بي عرضه و نادان است

هر دو گروه در پيشگاه حقيقت كه از روز روشن تر است خود را به نفهمي  -13
 .مي زنند

ي كره زمين به آنها بگويند هر دو گروه اگر ميلياردها نفر از انسانهاي رو  -14
 !دارند اشتباه مي كنند قبول نمي كنند

البته ( .استاد مغلطه و توجيه و سفسطه و بازي با كلمات هستند ،هر دو گروه  -15
 )آخوندها در اين زمينه تابلو ترند

تمامي موارد فوق را از نگاه آخوندها در خصوص حضرت ابوبكر و عمر و   -16
تجزيه و تحليل كنيد تا صدق  ،مبر اسالماز نگاه منكران در خصوص پيا

  .سخنان من بر شما آشكار شود
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ما از درك شگفتي ها و پيچيد گي هاي بدن يـك مورچـه هـم عـاجز و نـاتوانيم      
مثل اين است كه يـك مورچـه بخواهـد انسـان و     ؟ چگونه مي خواهيم خدا را بفهميم

   !جهان او را بفهمد
خرد ندارنـد   ،نفر انسانهاي روي كره زمينميليارد  5آقاي فاضلي معتقد است كه 

و تمامي پيامبران دروغگو بوده و براي خوردن آمـده بـوده انـد     !چون به خدا معتقدند
يعني به جاي كنار آمدن با صاحبان زر و  زور و تزوير براي خودشان دردسر بيهـوده  (

از مسلمانان همانگونه كه آخوندها فكر مي كنند يك ميليارد نفر  !)درست مي كرده اند
  !اهل سنت گمراهند

چرا هرجا دين است جنگ و جدال است ايشان فراموش : آقاي فاضلي مي گويند
حتي اگر دموكراسي هم به ايران بيايد فايده اي : كردند كه در جايي ديگر فرموده بودند

بسـياري از مـردم شـعور     !آقاي فاضلي. ندارد زيرا مردم ما شعور دموكراسي را ندارند
  ؟ ر بودن را ندارند و دين را نفهميده اند دين كجا گفته شيعه و سني شويدديندا

  : مولوي

  اي سگ طــاعن تـو عـوعــو ميــكني  
  اين نه آن شيريست كز وي جـان بـري 

  ـداــ رآن نـي زند قــ ــــامت مـا قيــت
  ي پنداشـــتيد ـــانه مــــكه مرا افســ

  دـــ كه طعنــه مـي زديـخود بديدي آن
  وعـده كـــرد الطـاف حـق    مصطفي را 

  مــن كتــاب و معجــزت را حـــافظـــم
ـــم  ـــالم رافعـــ ــدر دو عـ ــرا ان ــن ت   م
  كس نتاند بـيش و كـم كــــردن در او   
  خود بگير اين معجــز چــون آفتــاب  
  زهره ني كس را كه يـك حرفـي از آن  

  كنـــي  شــو مـي  طعن قـرآن را بـرون    
  ريـــــ قهـــر او ايمـــان ب   جهيا ز پن

  اي گروهي جهل را گشــته فـــــــدا 
  تخم طعن و كافـــري مي كاشـــــتيد 

  شـديد كه شما فاني و افســــــــــانه  
  گر بميــــري تو نميـــــرد اين سـبق
  بيش و كـم كـن را ز قـــرآن رافضــم    
  طاعنـــــــان را از حـــديثت دافعـــــم

  مـن حـافظي ديگـر مجـــو     تو بــه از 
  صـد زبــان و نــــام او ام الكتــــاب 

ـ ـيـا ب   ـــــان ـيـد در بــدزدد يـا فـزاي
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  گمــره شــدند كــه از قــرآن بســي زان 
  ي اي عنـود ـنيسـت جرمـ  مـر رسن را 

  

  دـدنـه شـي درون چـومـن رسن قـزي

  ودنبـــ اال ـر بسـ وداي ـرا سـون تـچ
  

  

  
نمونه هايي از اين دست بسيار داريم پاسخ  !سال 140جسد سالم برنادت پس از 

اين (؟ ه چيز را با عقل محدود و قوانين طبيعي مي سنجند چيستمنكران خدا كه هم
جسد را سالها بعد از دفن برنادت از خاك بيرون آورده و هم اينك در محفظه اي 

خدا هم از آسمان به پايين  ،شيشه اي نگهداري مي شود البته براي هدايت كوران منكر
    )بيايد بي فايده است

  
برو و هر : شد همان قانون عقلي شما قاطعانه مي گويدبراستي اگر خدا و قيامتي نبا

 ،ظلم كن، برو دزدي كن !مگر ديوانه اي؟ چرا صداقت و كار !كاري كه خواستي بكن
حقوق بشر و انسانيتي كه شما از آن دم مي زنيد مفاهيمي  .دروغ بگو و خوش باش

نظامي هم عقل و هم دل آدم در صورت عدم وجود خدا و  ،مجرد و مجازي هستند
   .قضاوتي ديگر دارد ،براي ثواب و عقاب
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پاسخي كوتاه به ناسيوناليستهاي عاشق حكومت ساساني و دشمن 
  اسالم

  
پس  !حمله شاپور ذواالكتاف به اعراب  و سوراخ كردن شانه هاي اعراب -1

اگر هم آن ( !؟چرا براي حمله اعراب به ايران داد و قال براه مي اندازيد
سال قيل و  1400قبل از اسالم بوده شما كه حاال پس از سال  150حمله مال 

   !)قال براه مي اندازيد
هزار مزدكي مساوات طلب مخالف تضاد طبقاتي به 100كشتار مزدك و  -2

 !دست انوشيروان عادل

  !دستور خسروپرويز به حكومت يمن براي حمله به مدينه و قتل نبي اكرم -3

نارضايتي آنها از حكومت  براستي آيا علت شكست سپاه ايران چيزي جز -4
  !بوده است

اعتراف فردوسي در خصوص كاست طبقاتي و عدم اجازه انوشيروان به  -5
  !تحصيل بچه كفاش

آيا امكان دارد  نام يك كتاب قبل از حمله اسالم يا نام يك دانشمند قبل از  -6
 ؟ حمله اسالم را بياوريد

مولي ابوحذيفه  آيا مي دانستيد عمر هميشه حسرت مي خورده كه اگر سالم -7
 !زنده بود او را خليفه مي كرده )ايراني(

اگر آقاي فاضلي در سخنان و عقايد خودش بي طرف است چرا تا كنون يك  -8
نبي اكرم (؟ بار هم نگفته پيامبر اسالم دشمن درجه يك آخوند بوده است

لباسهايشان روي زمين : هميشه ياران خودش را از اين كارها نهي مي كرده
 .ريشهايشان را خيلي بلند بگذارند .ا بلند تر از مچ پايشان باشدبكشد و ي

زيرا اينها تصاوير و شكل و  .آستينهايشان بلند از مچ دستهايشان باشد
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شمايلي است كه در بيشتر مذاهب آخوندها براي خودشان درست مي 
  )اند تا از ديگران متمايز شوند كرده

 

 

چون گل آفتابگردان كه در 
و به سوي نور هر حالتي ر

دارد اي انسان تو هم بيا و 
هميشه رو به سوي خدا 
كن و فقط او را صدا بزن و 

   .فقط از او ياري بخواه و فقط او را عبادت كن
كمي به وجدان خودت مراجعه كن آيا ، برادر حزب اللهي يا اطالعاتي يا بسيجي من

آيا من سني و  ؟ولي حرف آخوندها و مداحان توحيد است؟ اين حرف من كفر است
مني كه فقط از بازگشت به روش پيامبر و ؟ آيا سست ايمان و منحرفم؟ وهابي هستم

آيا ؟ حضرت علي و قرآن سخن مي گويم آيا كافر و ملحد و سني و آمريكايي هستم
حتي يك كلمه از سخنان من خالف عقل يا خالف قرآن يا خالف سنت نبي اكرم 

تاثير مال حرام  ،البته و با كمال تاسف؟ خوند و مداحآيا من دزد ايمان توام يا آ؟ است
  !و عالقه به دنيا اجازه ورود حرف حق به مغز انسان را نمي دهد
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  پايان شرك، رفتار شرك، پندار شرك: فصل دهم

  عقايد غلط و شرك آميز -1

  

  عملكرد غلط و شرك آميز -2
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  نتايج غلط و آثار زيانبار و فاسد -3
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ِبَهـاِدي اْلُعْمـِي َعـن َضـَاللَِتِهْم ِإن ُتْسـِمُع  َما أَنـتَ  وَ 
  نمل ﴾ ٨١﴿ِإال َمن يـُْؤِمُن بِآيَاتَِنا فـَُهم مْسِلُموَن 

ــامبر( ــو و )اي پيـ ــاي  تـ ــوران از راهنمـ كـ
را كـه بـه    يتـو جـز كسـان   ي شان نيستيگمراه
انــد و مســلمانند  مــا ايمــان آورده يهــا نشــانه

   شنوا كني يتوان ينم
 

 
***  

 1387گواه سخن من باش  ،را دارند به سوي نيستي مي برند اي تاريخايران 

 هجري شمسي

  

لَف بـَـْيَن َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا َوَال تـََفرُقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمـَة اللّـِه َعلَـْيُكْم ِإْذ ُكنـُتْم َأْعـَداء فَـأَ 
َهـا َكـَذِلَك يـُبَــيُن قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخوَ  انًا وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفـَرٍة مـَن النـاِر فَأَنَقـذَُكم منـْ

 آل عمران ﴾ ١٠٣﴿الّلُه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلُكْم تـَْهَتُدوَن 

خدا را بر خود ياد كنيد  به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت يو همگ
شما الفت انداخت تا به لطف او  يبوديد پس ميان دلها )يكديگر(آنگاه كه دشمنان 

برادران هم شديد و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد اين گونه 
    .كند باشد كه شما راه يابيد ي شما روشن م يخود را برا يها خداوند نشانه
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ٌر لُكْم َوعَ  َسى َأن ُتِحبوْا َشْيًئا َوُهَو َشر لُكْم َوالّلُه يـَْعَلُم َوأَنُتْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوُهَو َخيـْ
  بقره       ﴾٢١٦﴿ َال تـَْعَلُمونَ 

داند و شما  ي شما بد است و خدا م يداريد و آن برا ي را دوست م يچيز بساچه 
يكي از آنها داشتن نفت است كه اگر نبود اينهمه دردسر نداشتيم بر ( .دانيد ي نم

خاستيم و با كار و تالش به همه چيز مي رسيديم كسي هم در كار ما فضولي نمي  مي
  )كرد

در روز قيامت مي گويي من قـرآن و سـنت و روش    ،برادر و خواهر حزب اللهي
به تـو مـي    20آفرين و يك نمره : به تو مي گويند .پيامبر را مي خواندم و  مي دانستم

  !دهند
  ؟ چه كردي: بعد مي پرسند

نماز خواندم و روزه گرفتم و مسجد ساختم و به ديگران كمك كـردم  : گوييمي 
  .كتاب نوشتم و ديگران را هدايت كردم، و يا مثل من

  !ديگر هم به تو مي دهند 20آفرين و يك نمره : به تو مي گويند
  ؟ همه اين كارها چه سود و نتيجه اي براي روح تو داشت: آخر كار مي پرسند
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نتيجه اش تقوي و دوري از گناهان و شناخت و محبت خداوند  اي واي بر ما اگر
و محبت و اتحاد با همنوع و پاكي و صفاي درون خود ما و تالش براي آفرينش نبوده 

  .باشد
  : زيرا آنگاه

و  .را هم صفر مي كنند 20بعد بر مي گردند و آن دو تا  .يك نمره صفر به ما مي دهند
   !در پيش مي گيريم سرافكنده راه دوزخ را، ما ناچار

  اين را به شما قول مي دهم و به شرافتم قسم مي خورم

  
 الشعراء ﴾٨٩﴿اللَه ِبَقْلٍب َسِليٍم  يِإال َمْن أَتَ  ﴾٨٨﴿يـَْوَم َال يَنَفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن 

خدا  يپاك به سو يكه دل يمگر كس دهد ي نم يسود هيچ كه مال و فرزند يروز

  بياورد 
 

  مائده ﴾٢٧﴿ تَـَقبُل الّلُه ِمَن اْلُمتِقينَ ِإنَما يَـ 
  .مي پذيرد )كساني كه گناه نكرده اند(خداوند فقط از پرهيزگاران

  
من در : غزالي مي گويد؟ شخصي از امام محمد غزالي مي پرسد تو چه مذهبي داري

   .شرعيات مذهب قرآن و در عقليات مذهب برهان دارم

ــَراِهيَم َحِنيًفــا َوَمــا َكــاَن ِمــَن اْلُمْشــرِِكيَن َوقَــاُلوْا ُكونُــوْا ُهــوًدا أَ  ْو َنَصــاَرى تـَْهتَــُدوْا قُــْل بَــْل ِملــَة ِإبـْ
  بقره ﴾١٣٥﴿
آيين  )بر(بلكه   !بگو نه ،يابيد  باشيد تا هدايت ييا مسيح يگفتند يهود )اهل كتاب(و 

 ) 135(از مشركان نبود  اوو  )هستم(گرا  ابراهيم حق
  

آنگاه   .موحد شوند و در برابر هر سخن حقي تسليم ،عه و سنيبه اميد روزي كه شي
  .است كه شايسته نام مسلم مي شوند
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  نتايج: فصل يازدهم 

  بقره ﴾٧٩﴿َوْيٌل لُهْم مما َيْكِسُبوَن  وَ 
  !آورند ي به دست م )از اين راه(از آنچه  نهابر اي يو وا

  

اينها نتايج  .به نتايجي مي رسدمطابق تفكرش عمل مي كند و مطابق اعمالش ، انسان
سوره  فَويلٌ لِّلَّذينَ َكفَرُوا منَ النَّارِ(واي به حال شما از آتش دوزخ پس  دنيوي است 

 )ص

  

  
  

  : يك اصل ثابت و قطعي در علم اقتصاد وجود دارد

بيشتر هزينه كنيد بايد سود بيشتر و نتيجه بهتري را ، شما هر قدر روي يك موضوع
تا اينجا اندكي از انبوه تبليغات مذهبي حضرات را براي شما نمايش  .دشاهد باشي

مدارك ؟ و اكنون در فصل آخر ببينيم آيا اين كارها  نتيجه مثبت هم داشته است .دادم
   .بسته شده اند، ما روزنامه هاي كيهان و همشهري هستند كه به ناف حكومت
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  تخريب مساجد اهل سنت در ايران

  
ُم ِممْن َمَنَع َمساِجَد اللِه َأْن يْذَکَر ِفيَها اْسُمُه َو َسعي ِفي َخراِبها ُأولِئَک ما کاَن َو َمْن َأْظلَ 

ْنيا ِخْزي َو َلُهْم ِفي اْآلِخَره َعذاٌب َعِظيمٌ  خائِِفيَن َلُهْم ِفي الد  ١١٤(  َلُهْم َأْن يْدُخُلوها ِإال (
  بقره

شود و  عبادت و ذكر خدا در مساجد ميو كيست ظالمتر از آنكه مانع پرستش و 

ها ) مسجد(در آن   آنان حق ندارند جز ترسان .سعي مي كند كه آنرا ويران كند

  !بزرگ است يو در آخرت عذاب يدرآيند در اين دنيا ايشان را خوار
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  !و اينك گوشه هايي از اسالم ناب محمدي
  : رم و عربده كشيسال انقالب و جنگ و زورگويي و گراني و تو 30دستاوردهاي 
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  : در ابتداي ورود خودشان به ايران فرمودند خميني آقاي

 !ما يك مملكت محمدي ايجاد مي كنيم! !آنها حرف مي زنند ولي ما عمل مي كنيم

ي آب و برق را مجاني م !ميسازي د كه فقط مسكن ميدلخوش به اين مقدار نباش

ما شما را به  ....دين مقدار نباشيدلخوش به ا .ميكني ماتوبوس را مجاني ، ميكن

  )بهشت زهرا 57سال ( !مقام انسانيت مي رسانيم

  !ما شما را به مقام انسانيت مي رسانيم
  

پس ممكن است ديروز من يك حرفي زده باشم و . خواهيم اسالم را پياده كنيم ما مي
ندارد كه من بگويم چون اين معنا  .امروز حرف ديگري را و فردا حرف ديگري را

 صحيفه، 20/9/62سخنراني (  !ام بايد روي همان حرف باقي بمانم ديروز حرفي زده
  )178ص ، 18ج، نور 
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ها و احكام اسالم هم احكام مترقي و  حكومت جمهوري است مثل ساير جمهوري
مصاحبه با تلويزيون ( .مبتني بر دموكراسي و پيشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق

  )107ص ، 2ج، صحيفه نور، 57دي  23، يتالياا
 .خواهيم مصداقش يكي حكومت پيغمبر است كه حاكم بود حكومتي كه ما مي

   )پاريس، 57آبان  8، مصاحبه با خبرنگاران(    !يكي علي و يكي هم عمر
 

 !اسالم در خطر است

  )خميني بهشت زهرا(         ما مي خواهيم اسالم را پياده كنيم

منكر شوند ولي مردم ايران بهتر مي دانند كه دروغگوترين و  ،مسئولين ممكن است
مردم حال  ،حيله گرترين و احمق ترين و بي فرهنگترين و رياكارترين و تنبل ترين

   !حاضر جهان متعلق به چه كشوري هستند
  

ولي انتقادهاي ما سياه  ،انتقادهايي كه خميني به شاه مي كرد بر حق بود

  !نمايي است

 اعراف ﴾ ١٨٢ ﴿الِذيَن َكذبُوْا بِآيَاتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهم مْن َحْيُث َال يـَْعَلُموَن  وَ 

دانند گريبانشان  ي كه نم يكه آيات ما را تكذيب كردند به تدريج از جاي يو كسان

  !را خواهيم گرفت

  )نبي اكرم( مردم بر دين فرمانروايانشان هستند

شود مگر به واسطه گناهي كه مرتكب هيچ نكبتي دامنگير شخص نمي 

  )امام باقر( شده است
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  !پيدا كنيد سر نخ  بدبختي ملت را

تو وارث همان حياتي هستي كه خود آفريده  .زندگي هديه اي حاضر و آماده نيست
زندگي  .اي تو از زندگي همان ميوه اي را به دست مي آوري كه بذر آنرا كاشته اي

ده سازي هر لحظه ادامه دارد  زندگي ساده و روراست يك آماده سازي است و اين آما
  .است

هنگامي كه در قبر از كافر از خدا و دين و پيامبرش سئوال مي كنند  :امام موسي كاظم
سپس از او مي  !پروردگار من خدا و دين من اسالم و پيامبر من محمد است: مي گويد

آن  !دم كه اين چنين مي گفتندپاسخ مي دهد از مردم شني؟ پرسند به چه دليل و برهان
آن چنان بر وي مي كوبند كه تمام جن و انس  ،دو ملك پس از شنيدن اين پاسخ

   !طاقت او را ندارند آنگاه گرفتار آتش خواهد شد تا قيامت بر پا شود
  

  امروز ضربتها خوري

  وز رفتـه حسرتـها خـوري

  زان اعتقاد سرسري

  آن ديـن سست بي ستون
  

 الملك  ﴾١٠﴿ُكنا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنا ِفي َأْصَحاِب السِعيِر   َو قَاُلوا َلوْ 

  دوزخيان نبوديم ) ميان(گويند اگر شنيده بوديم يا تعقل كرده بوديم در  )دوزخيان(و
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ُهْم ِفي َشْيٍء ِإنَما َأمْ  ِشيَـًعاِإن الِذيَن فـَرُقوْا ِدينَـُهْم وََكانُوْا  ُرُهْم ِإَلى الّلِه ثُم يـَُنبئُـُهم ِبَما  لْسَت ِمنـْ
  انعام   ﴾١٥٩﴿َكانُوْا يـَْفَعُلوَن  

گروه گروه و دسته ، فرقه فرقه( شدند شيعهكه دين خود را پراكنده ساختند و  يكسان 
فقط با خداست آنگاه به آنچه انجام  آنهاكار !يتو هيچ گونه مسؤول ايشان نيست )دسته

   .واهد كرددادند آگاهشان خ ي م

 خود شكن آيينه شكستن خطاست         آينه چون نقش تو بنمود راست

 

صفات زشت زيادي در جامعه ايراني وجود دارد ولي چند صفت كلي بسيار زشت 
  آنها عبارت است از 

مردم ايران فضولند و به طرز وقيحي در امور شخصي يكديگر دخالت مي  -1
  .كنند

 .خودشان نيستند .پنهانند ،ير ماسكاهل نمايش و ريا هستند هميشه ز -2

  .عاشق چيز مجاني اند -3

  .اهل شعور نيستند بلكه اهل شعارند -4

  .بدون دليل و بدون علم و تخصص در همه كارها صاحب نظرند -5

  .فرد پرستند و نه فكر پرست -6

  .احساساتي اند نه اهل تفكر و منطق -7

  .سر به هوا و عجولند -8

  .ل و مدركمي شنوند و سخن مي گويند بدون دلي -9

 .شرايط ديگران را درك نمي كنند بايد همه چيز را براي آنها توضيح داد -10

  .خرافاتي اند -11
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از روي ترس و يا رودربايستي مي ترسند به دوست و همكار و رئيس خود  -12
گندها روز به  ،و به اين ترتيب .انتقاد كرده و نقاط ضعف او را گوشزد كنند

   .روز بيشتر مي شود
  

  

 ،يد حيوانات از صبح تا شبآيا مي دان
فقط و فقط  به چه مسائلي فكر 

  ؟ كنند مي
     جفت گيري  -2         خوردن -1
  مراقبت از بچه  - 4  ساختن النه   -3

  !مردم ايران هم از صبح تا شب فقط به همين چهار مساله فكر مي كنند ،عجيب است
  !دش مشغول كرده استبيشتر از ساير بندها ذهن آنها را به خو  2البته بند 

مورد  4مساله اي به جز اين  ،آيا در سريالها و فيلمهاي ايراني قبل و بعد از انقالب
 ...)و خواستگاري ،زن صيغه ،زن دوم ،طالق ،ازدواج(و به خصوص مورد دوم 

  ؟ چيز ديگري مشاهده  شده است
را  ...و ليدروغ و ريا و حسد و دغلبازي و توجيه و تنب !مساله اساسي 4به  اين 

  !هم اضافه كنيد

من امر كرده ام  ،اين دارايي ها از غنائم ملت است و مال ملت است و مستضعفين

 )1357بهشت زهرا سال : خميني(  .كه به مستضعفين بدهند و خواهند داد
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   !عدالت علي

 

  )1357ل بهشت زهرا سا: خميني( !معنويات ما را بردند اينها

  
  

 .يمهد روحيات شما را عظمت مي، معنويات شما را .دلخوش به اين مقدار نباشيد

قدر دنيا را پيش  اين. ها شما را منحط كردند اين. رسانيم شما را به مقام انسانيت مي

كنيم و  ما هم دنيا را آباد مي .شما جلوه دادند كه خيال كرديد همه چيز اين است

  )1357بهشت زهرا سال : خميني( هم آخرت را
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لكن قدري بايد . و پس از اين هم تغييراتي ديگر در امور خواهد حاصل شد

ما عمل  .زنند ها حرف مي اين .به اين حرفهاي باطل گوش نكنيد .تحمل كنيد

  )1357بهشت زهرا سال : خميني( !كنيم مي

  
  

مردهاي اوالد ، ي جوان مردهمصيبت هاي زن ها  ما در اين مدت مصيبت ها ديده ايم
من نمي توانم از عهده اين خسارات كه  .طفل هاي پدر از دست داده، از دست داده

  )1357بهشت زهرا سال : خميني( بر ملت ما وارد شده است برآيم
نخير خوب از عهده برآمديد اصرار شما در ادامه بيهوده جنگ و قتلهاي زنجيره اي 

  ...و 67اداره اطالعات و كشتار زندانيان سياسي در سال  سربازان گمنام امام زمان در
 !مانده ايم از شرمندگي چكار بكنيم

، من وقتي چشمم به بعضي از اينها كه اوالد خودشان را از دست داده اند مي افتد
سنگيني در دوشم پيدا مي شود كه نمي توانم تاب بياورم من نمي توانم از عهده اين 

 )1357بهشت زهرا سال : خميني( .ا وارد شده است برآيمخسارات كه بر ملت م
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  )1357بهشت زهرا سال : خميني(  اينها شما را منحط كردند

  

غصه  !آخرين رتبه البته قبل از افغانستان: 1387اعتبار پاسپورت ايران در سال 

نخوريد به شما قول مي دهم روزي افغانستان هم از ما جلو مي زند مطمئن باشيد 

 رتبه اول : فرار مغزها !رتبه آخر : اعتبار پاسبورت  .شك نكنيدو 

  
مخصوصا  ،يك ديكتاتور .حاكم بايد در ترويج و اشاعه مذهب بكوشد :ارسطو

زيرا اگر مردم ببينند كه حاكم به  !بايد خود را در پرستش خدايان جدي نشان دهد
حمل خدايان احترام مي گذارد و به اصطالح مومن و متدين است در ت

بيدادگريهاي او كمتر رنج خواهند برد و كمتر بر ضد او توطئه خواهند كرد زيرا 
تاريخ فلسفه ويل ( .پشت و پناه اين حاكم اند ،معتقد خواهند شد كه خدايان

  ) 83دورانت ص 
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  از دادستاني كل انقالب جمهوري اسالمي ايران

  به كليه دادستانهاي انقالب استان و شهرستانها

در مواقعيكه برادران پاسدار در جريان  ،برابر اعالم و درخواست سپاه پاسداران
درگيريهاي خياباني و جبهه جنگ زخمي و به بيمارستانها اعزام مي شوند و نياز فوري 
به تزريق خون دارند به علل نداشتن خون و عدم امكان فوري به تهيه خون منتهي به 

اين مشكل دستور فرماييد به طور محرمانه فوت مجروح مي گردد لذا براي رفع 
افراديكه محكوم به اعدام شده و اجراي حكم درباره آنها بالدرنگ بايد اجرا گردد قبل 
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از اجراي حكم صادره توسط مامورين پزشكي كه مورد اعتماد باشند خون محكومين 
ون را بوسيله سرنگ به ظروف مخصوص منتقل و به نزديكترين بهداري و يا بانك خ

محل تحويل دارند تا در اولين فرصت ضروري مورد استفاده برادران پاسدار كه 
زخمي مي شوند قرار گيرد يادرآور مي شود از جهت اينكه نسبت به اين اقدام اشكال 
شرعي بر آن تصور نگردد چگونگي از محضر مبارك واليت فقيه امام خميني رهبر و 

استفتاء گرديد و اعالم فرمودند اشكال  بناينگذار جمهوري اسالمي مد ضل العالي
   .شرعي ندارد

  دادستان كل انقالب جمهوري اسالمي ايران

  

مي گويند گوشت خوك را حتي اگر كرمهاي آنرا بسوزانيد و نابود كنيد باز هم حرام 
 .چون صفت بي غيرتي كه در خوك وجود دارد منتقل مي شود؟ است مي دانيد چرا

ت تروريست خونخوار را بزنند به يك مشت احمق حاال مجسم كنيد خون يك مش
البته فكر ؟ چه جانوري يا بهتر بگوييم چه هيواليي خلق مي شود؟ چشم و كور بسته

مي كنم آقايان در نظر دارند در موسسه رويان چنين هيوالهايي را به عنوان سربازان 
   .گمنام امام زمان درست كنند

***  
سياسي بين المللي و منطقه اي هستيم نه ما خواستار تقليل فشارها و جنجالهاي 

ما نه به صورت ژاندارم منطقه عمل خواهيم كرد و نه به  ...تحريك و تشديد جنجالها
پاسخ خميني به سئواالت ( !صورت صادر كننده انقالب به ساير كشورهاي منطقه

هاي يادداشت: منبع گزارش !محرمانه ساندرز نماينده مخفي آمريكاييها در نوفل لوشاتو
ساله ايران نوشته سرهنگ غالمرضا نجاتي  25دكتر ابراهيم يزدي كتاب تاريخ سياسي 

البته من نمي دانم اين مطلب   298تهران خدمات فرهنگي رسا ص  1379چاپ ششم 
  !)؟چطور از زير تيغ سانسور وزارت ارشاد در رفته است
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يا همان (از سخنان ويكتور هوگو در مجلس فرانسه خطاب به آخوندهاي كاتوليك 

  : )خوارج دين مسيح

تزوير و ريا  !خواهم تعليم حقيقت دين است نه اصول فالن فرقه و حزب آنچه من مي
 .ي دارمدست اندازي يك منبر را بر منبر ديگر روا نم .خواهم آسمان مي .نمي خواهم

ساختمان كردن است و من از آنچه ، تعليم كردن. خواهم كشيش نمي، به جاي معلم
زيرا ما به امانت مي  !دهيم ما جوانان فرانسه را به شما نمي .شما مي سازيد بيم دارم

خواهم اخالف ما يادگار خود ما باشند و  و من مي .گيريد سپاريم اما شما به ملكيت مي
من نمي خواهم آنچه  !بر سرشان و دم شما همدمشان باشدنمي خواهم دست شما 

اين  !خواهم پس از آن شرافت اين ننگ را نمي !پدران ما ساخته اند شما خراب كنيد
عذاب  !گذاريد و مي گوييد آزادي است رسم ديرين شماست كه زنجير به گردن مي

ا به جاي دين من شما ر .من اشتباه نمي كنم !گوييد عفو عمومي است مي كنيد و مي
علَم داريد و معني  .شما ديندار نيستيد !شما انگل دين و آفت دينيد .قبول نمي كنم
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و به كارهاي خود و  !كنيد شما قدس را بازي نمايش مي .آنچه مي گوييد نمي فهميد
مادر  .اندازيها و هوس رانيهاي خود آميخته مي سازيد هم نيرنگها و خدعه ها و پشت

 .دين را به پيچ و تاب سياست ميندازيد، شما را به خدا !خواهيد يز ميمي گوييد اما كن
دهيد كه آنرا تباه مي كنيد و هم اكنون به واسطه وجود شما  خودتان را دين جلوه مي

 نفرتي كه شما نسبت به خود جلب مي كنيد به او هم .رود به تحليل مي) يعني دين(او 
از شما بيزار است شما از  )دين(ست كه او حقيقت اين ا !تاثير مي بخشد )يعني دين(

بي كس شود ، بگذاريد اين مادر محترم .او دوري بجوييد تا مردم به او نزديك شوند
و مسكيني او !! !چگونه مردم را به سوي آن خواهد شتابانيد، آنوقت ببينيد آن بي كسي

شناسيم  را ميما فرقه شما  ...چه اندازه مايه توانايي و شكوه و جالل او خواهد شد
پاسباني دين مي ، مي دانيم كه شما چقدر خوب. قباله كهنه حزب شما پيش ما هست

يكي جهل است و يكي عقايد : شناسيم دو محافظ بزرگ كه بر آن گماشته ايد مي !كنيد
حزب شماست كه علم و معرفت را محجوب مي كند و نمي گذارد مومنان از  !سخيف

تاريخ  .ر را در حدود تعليمات خود مقيد مي سازيدو افكا !كتاب دعا تجاوز كنند
يعني به صورت  !ثبت است اما به خط معكوس، حزب شما در گزارش ترقيات انسان

فرقه كاتوليك يا هر اسم ديگر كه به خود بدهيد شما را مي ، آري !مزاحمت و مخالفت
دانند كه  شناسيم و ديرگاهي است كه دلها از شما آزرده و با شما مخالف است و مي

؟ كنيد و همواره مي پرسند از جان ما چه مي خواهيد شما عقل انسان را محبوس مي
پيش چشم شما باز كنند و به اختيار شما بگذارند ، اگر مغز انسان را مانند صفحه كتاب

از اين باالتر بگويم كتابي كه آسمان آمده است  .كشيد كنيد و خط مي همه را حك مي
معزز و محترم ، ين مانند قرآن براي مسلمانان و ودا براي هنودو براي مردم روي زم

كنيد مگر نه بعضي از پاپها مردم را از خواندن  است شما آن كتاب را هم حجر مي
حق و عدالت مي خواهم و رشد دائمي و نه ، من براي اين كشور !...تورات منع كردند

هستي مي خواهم  .وچكيبزرگي مي خواهم نه ك، خواهم نه بندگي قدرت مي، حقارت
فكر انسان را متحجر سازيد نور  .خواهيد فرانسه را متوقف كنيد شما مي .نه نيستي
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بينيد و در اين  شما مقتضيات زمان را نمي .الهي را خاموش نماييد روح را ماده كنيد
   .دوره بيگانه هستيد

  

روز سقوط جمهوري 
اسالمي روز نجات 

فقط  !اسالم است
ايكاش آمريكا و 

سراييل اين موضوع را ا
  نفهمند

  
  و باز هم صورتهايي كه داد مي زنند صاحب ما از طايفه خوارج است

  
  

رحم  ،مطمئن باشيد اگر پيامبر اسالم زنده بود و خيلي به اين شقي ترين خاليق
حتي يك نفر با اين كرد و فرمان قتل آنها را صادر نمي نمود قطعا دستور مي دادند  مي

 .تحريم كامل: چيزي نخرد و چيزي نفروشد ،زن نگيرد ،زن ندهد ،افراد صحبت نكند
  .ديگر خود داني ،من پيام پيامبر را از دل تاريخ براي تو گفتم
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  خر ،گوش خر بفروش و ديگر گوش       نيابد گوش خر   اين سخن را در

  

  

  19اتوباني عظيم با  
 !در آمريكاباند 

تعجب نكنيد براي 
  : دهم شما توضيح مي
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خوارج معتقدند همه بايد پشت سر آنها و با عقائد و سالئق آنها در مسـير دوزخ  
ه كنيد مردم جهـان مـي تواننـد در    نگا!! !قدم بردارند ولي اينگونه آيا ترافيك نمي شود

ولي با شـكلها   )خدا(آن هم با يك هدف واحد و مشترك  )راه راست(صراط مستقيم 
و سالئق گوناگون حركت كنند و به يك هدف برسند بـه شـرط آنكـه كسـي مـزاحم      

و همه نظم و احتـرام بـه يكـديگر را     !و نخواهد ديگران را هدايت كند !ديگري نشود
البتـه   !هر باند متعلـق بـه يـك سـرعت خـاص اسـت      ( . رعايت كنندمانند تصوير باال

مـردم جهـان داراي    !)كه من باند فالنم و تو سني و او شيعه غلط اسـت  گذاشتن اسم
فرهنگها و آداب و رسوم و چهره هاي بسيار متنوعي هستند ولي همه آنها چنـد اصـل   

 -5اتحـاد و دوسـتي    -4آزادي  -3امنيـت   -2خدا پرستي  -1: مشترك را قبول دارند
كمـك بـه    -8عشق به صـلح و صـفا و تنفـر از جنـگ      -7عدالت  -6رفاه و سالمتي 

عالقـه بـه    -11آفرينش و هنر در تمام شاخه هاي آن  -10آموزش و علم  -9نيازمند 
اكنـون  مـي دانـي چـه      ...موسيقي و رنگهاي مختلف در طبيعت و گلها و حيوانات و

دور قبـر و گنبـد چرخيـدن و     .اصل همينهاسـت  .اهمينه؟ چيزي براي خدا مهم است
نه تنها در پيشگاه او پشيزي ارزش  ...زيارتهاي جعلي كينه توزانه خواندن و عزاداري و

روزي : خود او در قرآن مي فرمايد .و اهميت ندارد بلكه موجب خشم او نيز مي شود
مي  .حاضر شودكه مال و فرزند هيچ سودي ندهد مگر كسي كه با قلبي سالم نزد خدا 

 -2حسـد   -1: قلبي است كه اين حالتها در آن نباشـد ؟ داني قلب سالم چه قلبي است
مـي   .حرص و طمـع  -7تنبلي  -6دروغ و حيله گري  -5خشم  -4شهوت  -3غرور 

آدمي كه قلب سالم دارد اگر خـوبي  ؟ داني نشانه اينكه قلب سالمي داري يا نه چيست
است و اگر از بدي دوري مي كند با تمام وجود و از  مي كند با تمام وجود و از ته دل

نه اينكه مثال با ديدن نامحرم چشمش را به زير مي اندازد ولي تـه دلـش    .ته دل است
يا به نيازمندي كمك مي كند ولي هيچگاه ايـن موضـوع را    !موج مي زند ،ميل به گناه

   ...فراموش نمي كند و آنرا هميشه به ياد دارد و
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  روز سال شلوغ 365دادگستري اصفهان       !ماه سال تعطيل 12دادگستري مدينه 

  از ديگر بركات جمهوري اسالمي
از خوارجي كه از سفر حج مي آيند فقط همين نكته بسـيار علمـي و درد بـزرگ    

امامـان   ...نمي گذارند قبرستان بقيع را بسازيماين وهابي ها : جهان اسالم را مي شنوي
  !ما مظلومند

سال است سـوارت شـده انـد و جيبـت را بوسـيله       400تو مظلومي كه  !بدبخت
؟ خمس و ضريح خالي مي كنند و تو هنوز خوابي و به فكر ساختن گنبـد و بارگـاهي  

   !ايكاش يك مو از تن همان حسين يا علي در تن تو بود
  

  
  

قبل و  بعد از انقالب در مقدار و ميزان دزدي ها و نوع دزدها و دزدي ها بود تفاوت 
با اين فرق  .و گر نه  خود دزدي همچنان به شدت و قوت هر چه تمامتر باقي است

اسالم را هم  ،مهم كه شاه خودش را خراب كرد ولي آخوندها عالوه بر خودشان
اي خاص و نظام مند بود ولي  ضمنا دزدي ها قبال محدود به طبقه .خراب كردند

    !اكنون در بين همه اقشار ملت شهيد پرور و مسلمان مشاهده مي شود
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اقتصاد و فرهنگ نابود است دولت عرضه رساندن بدون دردسر يك پاكت شير و يا  
يك نان سالم و مرغوب را به دست مردم مدارد به فكر نوآوري و شكوفايي و صدور 

   !است ...كمك به بوركينوفاسو وموسسه رويان وپرتاب ماهواره و انقالب و بمب اتم و

  
  

  ؟ دل خوش سيري چند

از كساني كه قبل از انقالب بوده اند سئوال كنيد آن روزها مردم شادتر و دلخوشتر 
  ؟ بودند يا حاال

 

نور از : گفتماگر ساواك را درست نكرده بودي مي  !يك پيشگويي عجيب از شاه
  !قبرت ببارد
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: آقايان خوارج و علماي اعالم 

چوب خدا صدا ندارد اگر بخورد 

  !دوا ندارد

  
  
  

  
  

  داد رار استبگردن بنه زنجي ،منت نكش  بردرد صد سلسله بيداد را    خواهي كه دارت
  

جامعـه آينـده    :خميني
ــا ج ــه آزادي مــ امعــ

همـــه . خواهـــد بـــود
نهادهــــاي فشــــار و 
ــين  ــاق و همچنـ اختنـ
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   !نماز جمعه تهران )1977نوامبر  7، مصاحبه با اشپيگل( . استثمار از ميان خواهد رفت
سربازان گمنام  !خودش حزب اللهي بوده و فقط شكايت داشته ،پيداست معترض

ه جا حاضر و آمـاده بـراي   هم ،امام زمان در اداره اطالعات هم كه بر عكس امام زمان
حفظ نظام از دست عوامل خود فروخته بيگانه اند دارند مي برندش آنجا كه عرب ني 

نهضـت آزادي    !بيشتر شبيه چپيه آقاست!چپيه اش كه شبيه وهابي ها نيست( !انداخت
يا  !آهان شايد منافق است آمده بمب گذاري !بعيد است آمريكايي باشد !هم كه نيست
 !)ستموج سبزي ا

  

  
از ديگر بركات انقالب اسالمي 

  !وجود امنيت در مساجد است

  

  
  

ــم   ــت ك ــول نف پ
است كه به همـه  
ــذل و  ــا بــ دنيــ
بخشش مي كنند 
از جيب شما نيز 
ــتند  ــل نيسـ غافـ
ــه مــن منكــر  البت
كمك نيستم ولي 

آن هـم   ضبط و بازداشـت شـد بقيـه    ،مي دانيد مقدار زيادي از اين پولها در مرز مصر
   !همه به نيت واهي زمينه سازي براي ظهور آقا ...صرف اسلحه و مهمات مي شود
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 !نسل سردرگم ميان ايمان و كفر ،نسل سوم
نسل  !نسل لقمه هاي مشكوك والدين

 !نسل گيج و منگ  !استرس بمب و موشك
نسل  !نسل جاهل و فراري از كتاب و مطالعه

گر بركات به اصطالح اين هم از دي .گوسفند
 ،البته اين افراد! جمهوري به اصطالح اسالمي

   !آدم تر و روشن دل تر از خوارجند
  

  

 ،از ديگر بركات انقالب ضد اسالمي
ترويج خوي وحشي گري و بي 

اميدوارم  !شرفي در ميان مردم ايران
جسد همين قصاب احمق را به همين 

   !زندشكل جلوي زن و بچه او بيندا
  
  

  
حقي را از .كند شمارد و هم عمل مي  هم حقوق بشر را محترم مي ، اسالم :خميني

دهد كه كساني   اجازه نمي . گيرد حق آزادي  را از هيچ كس نمي . گيرد هيچ كس نمي 
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مصاحبه با ( .بر او سلطه پيدا كنند كه حق آزادي را به اسم آزادي از آنها سلب كند
  )199ص ، 4ج ، صحيفه نور؛ 57/ 20/10، سمجله اكسپر

  

استاد سرشناس دانشگاه آمريكايي پرينستون يكي از فعاالن سازمان  ،ريچارد فالك
به ايران سفر كرده بـود و سـپس در پـاريس بـا      1979حقوق بشر كه در اوايل ژانويه 

شار يافت خمينـي و جنـبش   خميني مالقات نمود در مقاله اي كه در نيويورك تايمز ان
او را مورد ستايش قرار داد و بر اين نكته تاكيد كرد كـه آيـت اهللا و اطرافيـانش افـراد     

و بـه پيشـرفتهاي    !ميانه رو و مترقي هستند به خصوص در زمينه اصول حقـوق بشـر  
فالك در پايان گفته بود انتظـار  . عالقه و توجه خاص دارند،اقتصادي و اجتماعي ايران

  !!ايران به صورت يك رژيم نمونه مردمي در ميان كشورهاي جهان سوم درآيدميرود 
رژيـم جمهـوري    ،سه سال بعد ريچارد فالك در يك گفـت و شـنود دانشـگاهي   

  !اسالمي را بدترين رژيم تروريستي بعد از دوران هيتلر دانست
  :و 491ساله ايران غالمرضا نجاتي ص  25تاريخ : منابع(

Trusting  Khomeini, NewYork Times, Feb.16,1979 و     Sick, ibid.,p.166) 
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ما اگر يك روزي اين آمريكايي ها 

كنند بايد بترسيم  از ما تعريف

  )خميني(

  
  

  : بني صدر

  
شكل گيري نطفه شوم انصار حزب اهللا و گروههاي كاوه و ابوذر و لباس شخصي 

براي اولين بار در مقابل بنـي   ،آزاديو گروههاي فشار بر روي خون هزاران شهيد راه 
   !57فقط يكسال پس از شورش  !صدر

دو پناهگاه دارند يكي چماق است چماق اشرار يـا آنهـايي كـه     )شاه(اآلن ايشان 
مي دهند يك اشراري را اجير مي كنند و با چماق بـه جـان مـردم    اجير كرده اند پول 

سـاله   25تاريخ : منبع 57آبان  16وشاتو از سخنان خميني در باغچه نوفل ل( اندازند مي
  )150ايران غالمرضا نجاتي ص 
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  )خميني در بهشت زهرا( .اينها شما را منحط كردند

  

  
اگـر ايـن    .و قدرتي كه به دست مي آيد صرف در تحقـق عـدالت خواهـد شـد    

د يا اصالح بشوند تفـاهم  قدرتمندهايي كه در راس ملتها واقع مي شوند كنار برون

ساله ايران سـرهنگ نجـاتي    25تاريخ سياسي  ،خميني(با ملتها آسان خواهد بود  

  )328ص 
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  جويباره محله يهودي نشين اصفهان               اجتماعات كنيسه يوسف آباد تهران

  
  كنيسه داوود اصفهان                                 كليساي وانك در اصفهان     

   !!!!!!!!تخريب مساجد اهل سنت در ايران

  
  

اگر حكومتي با قانون اسالم پيش بيايد و مذهب تشيع آنرا پيش ببرد بنابرآن است 
هيچ انساني را بر اساس مسـلك مـذهبي تحـت فشـار و      !كه همين رويه را پيش ببرد

مسـتقل هسـتند اگـر     !قرار ندهد تمامي انسانها در مـذهب تشـيع آزادنـد   سلب آزادي 
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مذهب تشيع بر جايي غلبه كند آنگونه عمل مي كند كه حكومتهاي آنها هرگـز چنـين   
تـاريخ   ،نوفـل لوشـاتو   ،مصاحبه با فالك ،خميني( !رفتاري ندارند از آن عدالت غافلند

  )328ساله ايران ص  25سياسي 
  

  !نه عمل مي كند كه حكومتهاي آنان هرگز چنين رفتاري ندارندآنگو !آري راست گفت

  
 !مردم به هم اعتماد ندارند و جامعه به دروغ رسمي در سطوح باال رسيده است% 78

 ،حميدرضا جاليي پور عضو مركزيت حزب مشاركت و مدير مسئول نشريه جامعه(
  )19309شماره  87اسفند  5كيهان 

  
  ي بدون مدرك و شاهد و عجوالنه توسط آقاي خلخالياعدامها
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البته مردم بايد فعاليت افراد بيگانه و خارجي را گزارش دهند ولي آيـا مـي دانيـد    
فقط ادعاي پيروي از علي را داريم همـان  ؟ آقايان چقدر مردم ايران را فضول كرده اند

خرابه اي شدند حمل را بـر همسـر بـودن    علي كه وقتي مي بيند يك زن و مرد داخل 
آنها مي گذارد و از اين سوي سكو بـه آن سـوي سـكو مـي رود و نـه تنهـا بـه اداره        

سراسـيمه از راه مـي    ،بلكه وقتي سربازان گمنام امام زمان !اطالعات گزارش نمي دهد
هر  آري !تا اينجا نشسته بودم كسي را نديدم: رسند و از او سئوال مي كنند مي فرمايد

خودش را و مردم را و حكومت را امر به معروف  ،كسي خواست مانند اين بنده حقير
و نهي از منكر كند گزارش او را به اداره اطالعات مي دهند تا سر از گورستان خاوران 

    .در بياورد
  كرد از جان و دل فداكاري     ـواي آزاديـت انـدر هـملــ

  صد برابر شدش گرفتاري     اهـچاله اوفتاد به چگـرچه از 
  !گفت احياي رسم تاتاري     زب اهللاگفتمش چيست كار ح

  )از اشعار عالمه برقعي(
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تشيع در ابتدا چيزي نبوده جز  يك تمايل سياسي و يك برداشت آزاد و زيبـا  

ديـث و قصـه هـا و    سياه و زشت شـده از احا  ،ولي اينك نقابي خرافي !از اسالم

   .تحليلهاي دروغ آخوندها بر سراسر زندگي علي و فرزندان پاك و آزاده اش

  
  

فقط آنچه را كه حكومت و آخوند مي خواهند بخوانيد و گر نـه كتابهـاي عالمـه    

اجـازه   )مستعار(برقعي و قلمداران و حسيني طباطبايي و اينجانب عليرضا حسيني 

سايت آنها هم در اين اينترنت فيلتر شده است و ايـن اسـت    ،هيچچاپ كه ندارد 

  هراس ديكتاتورها از حقيقت 

  
  



  جامعه شناسي شرك به روايت تصوير                                      254

 

 

  

ْا َوَلْو َأن َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتـَقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بـَرََكاٍت مَن السَماء َواَألْرِض َوَلِكن َكذبُو 
 اعراف  ﴾ ٩٦﴿ فََأَخْذنَاُهم ِبَما َكانُوْا َيْكِسُبوَن 

از آسمان و زمين  يو اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند قطعا بركات
آنان را  )گريبان(دستاوردشان  )كيفر(تكذيب كردند پس به  يگشوديم ولي برايشان م

 گرفتيم 

دروغها و كالهبرداريها و انـواع و اقسـام    رواج خرافات و انواع و اقسام بدعتها و
ربطـي هـم بـا     .از ديگر بركات نظام مقدس جمهوري اسـالمي اسـت   ...مواد مخدر و

 ...جنگ تحميلي و آمريكاي جهانخوار و ليبرالها و خاتمي و موسـوي و مـوج سـبز و   
   .ندارد



  255                                                        تير خالص

 

 

ن در مسجد مصالي اصـفها  1386تصاوير زير از نمايشگاه نيروي انتظامي در سال 

  .و روزنامه هاي همشهري و كيهان است
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عجيب است يعني ديگر سراغ آخوندها 

  !نرويم

  
  

  اين است سزاي ملت خواب و بي تفاوت كه يك نفر قاتل رييس جمهور آن شود
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َزنُوا َوأَْبِشُروا ِإن الِذيَن قَاُلوا رَبـَنا اللُه ثُم اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزُل َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكُة َأال َتَخاُفوا َوَال َتحْ 
  فصلت     ﴾٣٠﴿بِاْلَجنِة الِتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن 

كردند فرشتگان بر  يسپس ايستادگ  گفتند پروردگار ما خداست كه يدر حقيقت كسان
كه  يبيم مداريد و غمين مباشيد و به بهشت ،هان )گويند ي و م(آيند  ي آنان فرود م

  ) 30(وعده يافته بوديد شاد باشيد 

َن اْلَحق َوَال َيُكونُوا َكالِذيَن ُأوُتوا يَْأِن ِللِذيَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللِه َوَما نـََزَل مِ أََلْم 
ُهْم فَاِسُقونَ    حديد ﴾ ١٦ ﴿ اْلِكَتاَب ِمن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثيٌر منـْ

و آن اند هنگام آن نرسيده كه دلهايشان به ياد خدا  كه ايمان آورده ي كسان يآيا برا
نباشند كه از پيش بدانها  يگردد و مانند كسان )و فروتن(كه نازل شده نرم  يحقيقت

انتظار بر آنان به درازا كشيد و دلهايشان سخت گرديد و  )عمر و(كتاب داده شد و 
   .از آنها فاسق بودند يبسيار
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  : از سخنان ولتر در مبارزه با ارباب كليسا

ستان و دغلبازان را از ميان برداريد اين ادعاهاي خنك بياييد و متحد شويد اين كهنه پر
و اين اباطيل بيشمار را نابود  ...اين مغالطات بي معني و اين قصه هاي دروغ، و بي مزه

مگذاريد كه هنرمندان اسير بي هنران شوند نسـل آينـده عقـل و آزادي خـود را     ؛ كنيد
 )214تاريخ فلسفه ويل دورانت  ص ( !مديون ما خواهند بود

  

  ميزان اعتبار حديث در تقابل با قرآن و سنت

تمامي مباحث و اختالفاتي كه بين شيعه و سني در گرفتـه در ايـن نكتـه سـاده نهفتـه      
علوم نقلي يعنـي حـديث و   (. است كه شيعه اعتبار عجيبي براي علوم نقلي قائل است
ماجرا نيست زيـرا  و اين آخر  )تاريخ و كال آنچه ديگران گفته اند و عده اي نوشته اند

همين عقايد بر اساس گزينش و طبقه بندي يك سري خاص از بين احاديث و وقـايع  
درست است كه قرآن نيز به نـوعي در حـوزه   . و روايات تاريخي صورت گرفته است

علوم نقلي واقع مي شود ولي نظر بـه اعجـاز آن و اجمـاع تمـامي فـرق مسـلمين بـر        
عقايـدش را بـر   ، مسلماني مي تواند به راحتـي هر ، حجيت و قطعي الصدور بودن آن

خداوند از تو سئوال كرد كه چـرا بـر   ، مبناي قرآن پايه ريزي كند ولي اگر روز قيامت
فالن سخن را گفتي يا فالن كار را كردي آيا مي گـويي بـه خـاطر     ، مبناي فالن عقيده

، هرچند مثـل روز روشـن اسـت كـه روايـت و حـديث      !! !؟وجود احاديث و روايات
ولـي مـا در   . جايگاه مطمئني براي پايه ريزي عقيده و جهنمي يا بهشتي شـدن نيسـت  

تمامي اين تحقيق چند صد صفحه اي با كمك همين منابع حديثي و تاريخي و همين 
عقايـد خرافـي و باطـل در      )چه بسا معتبرتر از روايات مورد ادعـاي شـيعه  (روايات 

  . را ثابت مي كنيم انديشه شيعي را نقد كرده و دروغ بودن آن
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به طور بسيار ، دامنه كالم در اينجا بسيار گسترده است ولي نظر به اهميت موضوع
  : خالصه توجه شما را به چند نكته جلب مي كنم

ظنـي  ، قطعـي الصـدور و احاديـث   ، علماي شيعه و سني متفق القولند كه قرآن -١
و مطمئن بود  قسم خورد، يعني مي توان بر روي تمامي آيات قرآن. الصدورند

كه از جانب خداست ولي روي هيچ حديثي حتي متـواتر بـا سلسـله راويـان     
 .نمي توان قسم صد در صد خورد و اطمينان و علم كامل داشت، درست

ظـن و گمـان در پيشـگاه    : چندين آيه در قرآن آمده كه خداونـد مـي فرمايـد    -٢
آن علم نداري خداوند جايگاهي ندارد و برخي گمانها گناه است و آنچه را بر 

 ... پيروي نكن و

كيسـت ظـالمتر از   : چندين و چند آيه در قرآن وجود دارد كه خداوند فرموده -٣
 .آنكه بر خدا دروغ مي بندد

و  !ما مي دانيم كه جاعلين حديث هـيچ ترسـي از خـدا و پيـامبر نداشـته انـد       -٤
 ... براحتي آب خوردن به خدا و پيامبر دروغ مي بسته اند

يعه بر مبناي حديث و شان نـزول گزينشـي برخـي آيـات و     بيشترين عقايد ش -٥
البته شيعه حتي تعـداد زيـادي از   . برخي قصه هاي انتخاب شده تاريخي است

احاديثي كه در كتب قديمي علماي طراز اول خودش هم وجود دارد را قبـول  
مانند احاديث متعددي كـه سـاخت و سـاز روي قبرهـا را مسـاوي      (نمي كند 

زيرا آنها را حمل بر تقيه مي كند و يا با توجيهـات كالمـي    )...شرك دانسته و
  !سعي در خدشه دار نمودن آنها مي نمايد

يك نمونه ساده كه خواننده عزيز متوجه شود تا چه اندازه مي توان به حديث  -٦
فصل الخطاب في : كتابي مي نويسد با نام، محدث نوري عالم شيعه: دل بست

صد داشته در اين كتاب ثابت كنـد كـه قـرآن    او ق. تحريف كتاب رب االرباب
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او در ايـن كتـاب در   . شده است... تحريف و كم و زياد و دستكاري و ، كريم
حـديث از بـين منـابع مختلـف جمـع       2000دو هزار ، اثبات اين عقيده فاسد

تمامي علماي شيعه با او به مخالفت بر خاسته و آقاي محـدث  ! آوري مي كند
وقتـي مـي تـوان    : سئوال اينجاست. نشيني مي كندنوري از موضع خود عقب 

براي اثبات هر اعتقاد فاسدي دوهزار حديث از بين متون مختلف جمع آوري 
كرد ما از كجا مي توانيم به ساير عقايد خرافي شيعه كه تمامي آنها بـر مبنـاي   

ضمنا اين نكتـه را نيـز   (؟ حديث و قصه است اعتماد كنيم و قرآن را رها كنيم
درسـت و معتبـر   ، وم كه سلسله روات برخي از اين دو هزار حـديث متذكر ش

مانند آن حديث دروغ كه در اصول كـافي قـديمي تـرين و معتبرتـرين     . است
قرآن داراي هفده هزار آيه بوده كـه فقـط   : منبع روايي شيعه آمده كه مي گويد

شش هزار آيه آن باقي مانده و تمامي روات اين حديث نيز به ظاهر درست و 
مخالف آن آيه اسـت  ، ممكن است آخوندها بگويند اين احاديث !خوب است

كه مي فرمايد خداوند وعده حفظ قـرآن را داده ولـي اگـر بنـا بـه توجيهـات       
بله ولي خداوند وعـده حفـظ آنـرا در لـوح     : مسخره شما باشد مي توان گفت

و  محفوظ داده يا اينكه قرآن اصلي نزد امام زمان محفوظ است نـه نـزد عـوام   
مطالبي كه بسياري از شيعيان تـا يـك   ... وقتي ظهور كردند آشكار  مي شود و

قرن پيش كامال با آن موافق بودند به هر حال احاديث مورد استناد شما نيز بـا  
حديث در خصوص  2000با اين حساب شما مي توانيد  )قرآن مخالف است 

طـرف شـما   و  )البته چنين چيزي محال اسـت (خالفت حضرت علي بياوريد 
 ... حديث در فضايل عمر و ابوبكر بياورد و 2000هم 

همانگونه كه در باال اشـاره شـد اصـول كـافي قـديمي تـرين و       : نمونه ديگر  -٧
و عجيـب  (معتبرترين منبع روايي شيعه است با حـدود سـيزده هـزار حـديث     

است كه آخرين منبع روايي شـيعه يعنـي بحـار االنـوار داراي هفتصـد هـزار       
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در بـين سلسـله    )كه اين خود جاي تامل و تحقيقي ديگـر دارد  !حديث است
حديث از احاديث اصول كافي نام عثمان بن عيسي وجـود دارد   1200راويان 

عالمه برقعي نيز در كتـاب بـت شـكن     !كه از نظر علم رجال مطرود مي باشد
ضعيف بـودن راويـان و مخـالف قـرآن      )كه در ايران اجازه چاپ ندارد(خود 

اري ديگر از احاديث اصول كافي را اثبات كرده و حتـي بسـياري از   بودن بسي
و محمدباقر بهبودي هم آنها را ضعيف  !اين احاديث را كه محمد باقر مجلسي

به اين ترتيب چه اعتمـادي بـر حـديث    !  دانسته اند تك تك ذكر نموده است
 ؟ است

ه بـه ايـن   و كسـاني كـ   ؟ ظالمتر از آنكه به خدا دروغ مي بندد كيسـت ، اكنون -٨
 )و من اظلم ممن افتري علي اهللا كذبا(؟ دروغها باور دارند و عمل مي كنند

مشخصا در موضوع خالفـت منصـوص   (بسياري از روايات مورد استناد شيعه  -٩
يا خبر واحـد اسـت يـا برخـي از      )حضرت علي يا امام زمان غائب و خمس

بيـان   سلسله روات آن ضعيف و دروغگو هستند يا به طـور واضـح و روشـن   
مانند حديث منزلت كه معناي خالفت از آن مستفاد (كننده عقايد شيعه نيست 

احاديث ضـد و مخـالف ديگـر هـم     ، و يا در مقابل همين احاديث )نمي شود
اكثر رواياتي كه شان نزول آيه ابالغ را روز غـدير  : يك مثال ساده. وجود دارد

راويـان آن نـام   و مربوط به واليت حضرت علي مـي داننـد در بـين سلسـله     
وجود دارد كـه علمـاي علـم رجـال او را      )عماره ابن جوين(ابوهارون عبدي 

نبايـد بـه   ، دروغگـو ، غالي بـه طـور جـدي   ، ضعيف: اينگونه معرفي مي كنند
در برابر اين حديث احاديثي وجود دارد كه به حضرت  !روايات او اعتماد كرد

در عرفـه نـازل شـده    علي و عمر و معاويه مي رسد كه مـي گويـد ايـن آيـه     
نكته عجيب ديگر اين است كه واقعه غدير خم كه در سخن نبي اكرم .... است

راوي از بـين اصـحاب نبـي     110هيچ اثري از خالفت يافت نمي شود داراي 
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اكرم است ولي روايات واحد متعددي در ساير كتابها وجود دارد كه بـه طـور   
علي كرده اند ولي بيشتر آنها  صريح نبي اكرم در آن اشاره به واليت و خالفت

، ابوسـعيد خـدري  ، جابر ابـن عبـداهللا  ، عمار ياسر: به اين اسامي ختم مي شود
صعصعه ابن صوحان البته در صداقت اين افراد شكي نيست ولـي بـه خـوبي    

اين احاديث را به آن بزرگواران بسته اند زيرا معنا ، مشخص است كه جاعالن
 )غدير اگر آنرا خالفت بـدانيم (به اصل واقعه  نفر به صورت متواتر 110ندارد 

اشاره كننده ولي ساير احاديث كه مشخص تر و واضح تـر بـه واليـت اشـاره     
  !كرده هميشه به نام چند نفر معدود ختم شود و خبر واحد هم باشد

نكته بسيار زشت ديگري كه در مناظره ها مشاهده مي شود آن است كه عـالم   -١٠
كند در يك كتاب معتبر و قديمي ولي اگـر شـما از    شيعه به حديثي اشاره مي

همان كتاب حديثي به ضرر او بياوريد او مي گويد اين احاديث دروغ و خبـر  
نمونه آن وجود برخي از احاديث مربوط به خالفت حضرت . است... واحد و

علي در كتاب قديمي  االخبار الموفقيات نوشـته زبيـر بكـار اسـت خـوب در      
خواستگاري حضرت علي از دختر ابوجهل آمده حاال آيا  همين كتاب ماجراي

مورد ديگر نيز استناد علماي شيعه بـه  ؟ مي توان به اين كتاب استناد كرد يا نه
كتبي از اهل سنت است كه صحت انتسـاب آنهـا بـه نويسـنده حتـي توسـط       

ن كتـاب االمامـه و السياسـه    آمحققين غربي محل ترديـد اسـت نمونـه بـارز     
 )حتـي محققـين مسـيحي   (ن قتيبه دينـوري اسـت كـه بسـياري     منسوب به  اب

نكته بسيار زشت ديگر اينكه . معتقدند اين كتاب متعلق به اين نويسنده نيست
آخوندها به حديثي به نفع خودشـان كـه در   ، ه شده كه در مناظراتدبسيار دي

كتب اهل سنت است اشـاره مـي كننـد در حـالي كـه آن نويسـنده نظـرات و        
ف در خصوص يك قضيه را گرد آوري كرده ولي محقق شـيعه  احاديث مختل
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فقط به يك نظر اشاره كرده و مي خواهد اينگونه القاء كند كه او به ايـن نظـر   
  !معتقد بوده است

بحثهاي جدلي و قياسهاي نا بـه  ، علماي علم كالم شيعه، در بسياري از موارد -١١
خن امام صادق را براي جا را بر احاديث و آيات قرآن بار مي كنند در اينجا س

اي : به مناسبتي امام صادق به ابوحنيفه مي فرمايند: جلب توجه آنها مي نويسم
 )قرآن(ابوحنيفه در قيامت ما و اصحاب ما خواهيم گفت ما به دستور خداوند 

و سنت نبي اكرم عمل مي كرديم ولي شما و اصحاب شما خواهند گفت ما بر 
و بـه راحتـي مشـخص    (. فالن عمل كرديماساس قياس و فتواي فالن و راي 

  !)است كه جايگاه هر گروه در كجا قرار خواهد گرفت

تاباندن معنا و مفهوم حديث است مثال ايـن  ، اشتباه يا بهتر بگوييم حيله ديگر -١٢
مشـخص اسـت كـه منظـور     . بهترين اعمال امت من انتظار فرج است: حديث

يش آمده اسـت نـه صـبر    صبر براي رهايي از سختي و گرفتاري و مشكالت پ
يا حديث من كنت مواله فهذا علي مواله كه با هزار و يك  !براي ظهور مهدي

 400ترفند مي خواهند از كلمه مولي معناي خليفه را بيرون بكشـند و پـس از   
همه مي دانند اصول و : من سئوالي دارم !سال هنوز موفق به اين كار نشده اند
م براحتي و آساني قابل فهم باشد پس چرا موضوعات ديني بايد براي همه مرد

اينهمـه بـه سـختي     )...مانند خالفت و خمس و تقليـد و (عقائد تشيع صفوي 
 !!!!؟قابل اثبات و براحتي قابل رد است

سـالها قبـل در    )يعني اعتماد صرف به حديث(مكتب و مدرسه اخباري گري  -١٣
بـاره از  برابر مدرسه اصولي شكست كامل و مفتضح خورد و بسـاطش بـه يك  

برچيده شد ولي متاسفانه مانند غده اي در بطن جامعه شـيعي  ، روي كره زمين
پخش شد و بر سر هر كوي و برزن بر زبان مـداحان و آخونـدهاي نـادان در    
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و . قالب حديث جاري و در مغز عوام كاالنعام فرو رفـت و جـا خـوش كـرد    
 !است كه مي بينيد اثراتش اينهمه شعر و دروغ و كفر و خرافه در جامعه ايراني

ميدان تحقيق و گفتگو بسيار وسيع است ولي من در اينجا ، در مبحث حديث -١٤
. مي خواهم به نكته اي اشاره كنم كه تا كنـون كسـي متوجـه آن نشـده اسـت     

بيشتر  احاديث دروغي كه توسط شيعيان غالي در خصوص خالفت و واليت 
پرداخته شده بـه نـام   ساخته و )لوح جابر(حضرت علي يĤ امامت اثني عشريه 

، ابوسعيد خـدري ، جابر ابن عبداهللا انصاري: يكي از اين صحابه ختم مي شود
واضح است كه ايـن بزرگـواران جاعـل    ؟ مي داني چرا !عمار ياسر، ابن عباس

حديث نبوده اند ولي چون همه آنها در زمان رسول خدا بسيار جـوان بـوده و   
نـد راوي غـالي بـراي اينكـه بتوانـد      تمامي آنها عمرهاي بسيار طوالني كرده ا

مجبـور بـوده اسـت    ، سلسله راويان خود را متصل كند و برساند به رسول اهللا
زيرا گسترش تعداد غاليان  !اين احاديث جعلي را به اين بزرگواران نسبت دهد

 .... متعلق به زمان امام باقر و صادق بوده است و

فاسد شـده و بـه   ، ا حربه مذهباكنون شايد بهتر بفهميد علت اينكه دين ما ب -١٥
آلوده گرديده اين است كه  قرآن و سنت نبـي اكـرم در ميـان    ، ويروس شرك

آداب و رسوم و عرفهـاي كفرآميـز و خرافـات فرهنگـي و احاديـث دروغ و      
متاسفانه محققين شيعه . افسانه هاي جعلي و  گزينشي محو و نابود شده است

 )مثال عزاداري(اينهمه بدعت در دين علت ، مانند آقاي ازغدي وقتي از ايشان
واقعـا   !اينها از آداب و رسوم ما مردم ايـران اسـت  : را سئوال كردند مي گويند

جاي تعجب است مگر پيامبران نيامدند تا با همين آداب و رسوم غلط مبـارزه  
زنده به گور گردن دختران و پرستش و توسل به بتها نيـز جـزء   ، خوب؟ كنند

  !بوده استآداب و رسوم كفار 
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نه تنها من و يا تمامي محققان غير مسلمان و علماي سني و بسياري از اساتيد  -١٦
سيدمحمدباقر درچه ، غروي، شيعه كه حتي روحانيون شيعه مانند عالمه برقعي

بر همين اعتقادنـد كـه حـديث و روايـت هـيچ      .... صالحي نجف آبادي و، اي
زيـرا سـني و شـيعه    . سـت جايگاه مطمئني براي بنا كـردن اصـول اعتقـادي ني   

معتقدند از سوي يهوديان جعلياتي به نام اسرائليات وارد كتب مسلمانها شـده  
جالب است كه محققين مغرض غربي براي كوبيدن اسالم به آنها استناد  . است

مي كنند و مي گويند آقا ما به كتب خود مسلمانها استناد كـرده ايـم متاسـفانه    
ه براي كوبيدن اهل سنت استفاده كـرده و مـي   محققين شيعه نيز از همين حرب

 !گويند آقا مطالبي كه به نفع شيعه هست از كتب خود اهـل سـنت مـي باشـد    
براي اينكه به شما پوچ بودن اين ادعا را ثابت كنم سـه نمونـه كوچـك بـراي     

اظهـار  ، مطهري در كتاب حقـوق زن در اسـالم   -1: شما در اينجا مي آورم
كه چرا روايات و داستانهاي دروغيني در رابطـه بـا   تعجب و ناراحتي مي كند 

ازدواج ها و طالق دادنهاي مكرر امام حسن را برخـي ناآگاهـان شـيعه قبـول     
 را مـاجراي قطـام   استاد شهيدي نيز در كتاب علي از زبان علي -2كرده اند 

افسانه اي بيش نمي داند كه وارد كتب سني و شـيعه شـده و تـوده شـيعه بـه      
زمـان حـال    آقاي طباطبايي و ساير نويسندگان -3 .تقد استشدت به آن مع

همـان شـخص   . شيعه منكر وجود شخصيتي به نام ابن سباء در تاريخ هسـتند 
شـخص بـوده و بـه    يهودي كه اهل سنت معتقدند پايه گذار مذهب شيعه اين 

تواتر نام او در كتب قديمي بسياري از نويسندگان حتي شـيعه بـه چشـم مـي     
مواردي كه بـه تـواتر در كتـب    . مورد به عنوان نمونه  ذكر شداين سه . خورد

شيعه  و سني ثبت شده ولي اساتيد شيعه با استناد به برخي قرائن و شـواهد و   
چرا فقط مـواردي كـه خـالف    : سئوال ما اينجاست. را رد كرده اند داليل آنها

ذائقه شماست و در كتب شيعه و سني هم موجود اسـت بايـد دروغ باشـد و    



  جامعه شناسي شرك به روايت تصوير                                      266

 

 

آري اگر كسي بدون تعصب و فقط . بايد بتوان آنها را با دليل و مدرك رد كرد
و فقط از ديد عقل محض و براي كشف حقيقت به مطالعه كتـب اهـل سـنت    

ماننـد خالفـت حضـرت    (بپردازد متوجه مي شود بسياري از ادعاهـاي شـيعه   
 بـي اسـاس و دروغ  ، كه به كتب اهل سنت استناد مي شود نيز بـي پايـه   )علي
علت كثرت احاديث راست و دروغ در خصـوص خالفـت و يـا سـاير     . است

فضايل حضرت علي در كتب اهل سنت نيز اين موضوع مي باشد كه در زمان 
سه خليفه قبل از حضرت علي هيچگونه تنش و جنگي بر سر خالفت در نمي 

سال حكومت حضرت علي براي اولين بـار سـه جنـگ     5گيرد ولي چون در 
علـي كسـاني ماننـد قـاتلين و     ي افتد و در ميان سپاه حضـرت  داخلي اتفاق م

وجـود داشـته انـد كـه در صـورت شكسـت        شورشيان عليه عثمان و غاليـان 
كه بعدها چنين اتفـاقي  (حضرت علي مسلما به دست معاويه كشته مي شدند 

مسلما اين افراد دست به جعل روايت به نفـع حضـرت علـي و     )هم مي افتد
و چـون در آن زمـان   . يت جناح حضرت علي مي زده انـد انتشار آن براي تقو

چيزي به نام شيعه و سني وجود نداشته اين روايات دروغ از همان زمان وارد 
 . كتب اهل سنت شده است

  .قرينه بسيار راحتي نيز براي اثبات دروغ بودن اين احاديث وجود دارد
مـر و  وقتي حضرت علي نام سه پسر خـود را ع  :سخنان حضرت علي: الف

ابوبكر و عثمان مي گذارد و از هفتاد طريق نقل شده كه روي منبر براي خلفاء 
يـا وقتـي   ؟ طلب آمرزش كرده آيا استناد بـه خطبـه شقشـقيه مسـخره نيسـت     

آنگاه  !مي فرمايد افراد مالك تعيين حق نيستند )در نهج البالغه(حضرت علي 
   !حديث علي مع الحق خود به خود رد مي شود

وقتـي در هيچيـك از نامـه هـاي      :حضرت علي و ياران ايشانعملكرد : ب
حضرت علي خطاب به معاويه و هيچيك از رجزخواني هـا و اشـعار  يـاران    
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ايشان در سه جنگ صفين و جمل و نهروان حتي بـه يـك آيـه در خصـوص     
حضرت علي يا خالفت ايشان اشاره اي نمي شود براحتي مي توان فهميـد در  

و جالب است كه در همين . صي وجود نداردخصوص خالفت حضرت علي ن
نامه ها به بر حق بودن شوراي انصار و مهاجرين در انتخاب خليفه اشاره شده 

  !و بر انتخاب عمر و ابوبكر مهر تاييد زده شده است !است
اگر كتـب محققـين شـيعه را بخـواني     ، حتي در مورد همين احاديث نامطمئن -١٧

تعداد مشخصي را انتخـاب و  ، ديث و رواياتفهمي كه آنها از بين انبوه احا مي
گزينش مي كنند يعني فقط احاديثي را كـه مطـابق ذائقـه و اميـال فرقـه اي و      

، حديثي مورد قبول است كه آنها از آن حديث ، در واقع !عقايد قبلي آنهاست
و بقيه احاديث را يا با چوب تقيه حراج مي كنند يا آنقـدر در   !خوششان بيايد
به جرات مي ... آن كنكاش مي كنند تا انگي به راويان آن بزنند وسلسله روات 

توان گفت اگر تمامي احاديث و روايات ضعيف و دروغ كتب اهـل سـنت را   
داخل يك كتاب جمع كني به مجموعـه كـاملي از عقايـد شـيعه دسـت پيـدا       

  !اي كرده

مي داني چرا در طول تاريخ هرگـاه پيـامبري ظهـور مـي كـرده فقـط فقـرا و          -١٨
كودكان و بچه ها و زنان به آن پيامبر ايمان مي آورده انـد و سرسـخت تـرين    

در صورتي كه آخوندها بايد اول از ؟ دشمنان آن پيامبر آخوندهاي زمان بودند
زيرا مومنان از بازيهاي كالمـي و جـدلي   ؟ چرامي داني  !!!؟همه ايمان بياورند

حتـي متوچـه پيـام    دورند و فطرت پاك و بي آاليش و خـداجوي آنهـا بـه را   
  .آسماني پيامبران مي شده است

از   ؟ در اينجا اين سئوال پيش مي آيد كه ما در زمينه سنت  از كه پيروي كنيم  -١٩
هزار نفر مردم مدينه و  30يعني (سنت نبي اكرم كه از طريق عمل اصحاب او 

به تواتر و قطعيت و اطمينان دسـت   )دهها هزار نفر مردم ساير قبايل و شهرها
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يا از احاديث منتسب به  امامان شيعه كـه  ؟ ه دست گشته و به ما رسيده استب
و راويان معدود و محدود آنها متهم به كـذب و  ؟ در كتب روايي موجود است

جالب است برخي از همين (؟ غلو و فساد مذهب و باال كشيدن خمس هستند
شـده انـد    به ظاهر اصحاب  كه ناقل روايات ائمه هستند از سوي امامان لعنت

بـه هـر حـال عـاقالن      !مانند زراره ولي محقق شيعه مي گويد امام تقيه كـرده 
 ).دانند

 : پاسخ

ما احاديث و رواياتي كه منطبق با قرآن و عقـل و سـيره شـناخته شـده      )الف
ولي چه كسي مي تواند باور كند كه مثال وقتـي در  . امامان باشد را قبول داريم

تهاي كافران تـوهين نكنيـد و حضـرت علـي در     قرآن خداوند مي فرمايد به ب
جنگ صفين به ياران خود مي فرمايد به جاي توهين به سـپاه معاويـه آنهـا را    

زيارتي كـه   !!؟دعا كنيد همين انسانهاي بزرگوار زيارت عاشورا مي خوانده اند
بار كلمه لعن آمده و همچنين ساير احاديثي كه از آن بوي شـرك و   18در آن 

و ذره اي به وجود راويان غالي در بين سلسله روات  ؟ فه مي آيدتفرقه و خرا
سـال پـيش    1000زيارت عاشورا نيز شك نكنيم و بخوانيم آنچه را يهوديـان  

البتـه  (؟ كاشتند تا درو كنند فرزندان آنها ميوه اخـتالف بـين شـيعه و سـني را    
  ) لعنت بر قاتالن امام حسين ولي منظور من چيز ديگري است

ست بين پيروي كردن از سيره آن بزرگواران تا دنبال هـر حـديث و   فرق ا )ب
روايت و قصه دروغين تاريخي و زيارتنامه جعلي رفتن و دست زدن به اعمال 

ما طبق متون معتبر و قديمي تاريخي مـي  . شرك آميز چون گنبد و قبه ساختن
ان مثال ولي به عنو، دانيم كه آن بزرگواران بيشتر طالب صلح بوده اند تا جنگ

سردمداران جمهوري اسالمي چهار سال جنگ با عراق را بيهوده كـش دادنـد   
آقايان هميشه جنگ امام حسين را كه يك جنگ كامال تحميلي به ايشان بود را 
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عنوان مي كنند و صلح حديبيه و صلح امام حسن و همكاري حضرت علي با 
ه به اين سخن آيت براي نمون !در روش ايشان هيچ جايگاهي ندارد... خلفاء و

نه آمريكا و نـه بزرگتـر از   ... امروز دشمن قادر نيست: اهللا خامنه اي دقت كنيد
قادر نيسـتند حادثـه اي مثـل حادثـه       -اگر در قدرتهاي مادي باشد  -آمريكا 

صلح امام حسن را بر دنياي اسالم تحميل كنند اينجا اگر دشمن خيلـي فشـار   
كتـاب   3/2/1379سـخنراني مـورخ   ( !افتـاد بياورد حادثه كربال اتفاق خواهـد  

حاميان وابستگي محمد صديقي انتشارات اصفهان شهيد حسين فهميده چـاپ  
اين يعني برداشت گزينشي و دلبخواهي از سـيره و سـنت   ) 1381اول تابستان 

  !و انطباق آن بر سياستهاي مورد دلخواه !!!پيامبر و امامان
ماننـد  (اجازه سخن به مخالفين دادن سيره آن بزرگواران بر گذشت و مدارا و 

كمـك  ، توجه كامل به حقوق زنـان   )...سئواالت منكرين خدا از امام صادق و
تزكيـه نفـس و صـفاي بـاطن و عبـادت      ، قرآن را امام خود قرار دادن، به فقرا

تا وقتي كه آنها طبق قـرآن و  (همكاري و مشورت و كمك به خلفاء ، خداوند
و امر به معروف و حتي قيام عليه آنها وقتي كه  )اندسنت پيامبر عمل مي كرده 

ماننـد  (آنها دست از قرآن مي كشند و جامعه رو به ماديات و فسـاد مـي رود   
براسـتي آيـا   .. اهتمام به علم و دانـش و نظافـت و پـاكيزه گـي و     )امام حسين

؟ برادران اهل سنت و حتي ساير اديان در اينگونه موارد با مـا اختالفـي دارنـد   
لعـن و  ، ي اختالف آنجا پيدا مي شود كه شما بر خالف سيره آن بزرگوارانآر

و بر (، نفرين مي كنيد و روي قبرها  قصر مي سازيد و امام شما به جاي قرآن
حديث و قصه و اشخاص مي شود و روايـات و   )خالف توصيه حضرت علي

راستي ب !احاديث و وقايع تاريخي كه مخالف عقايد شماست را دروغ مي دانيد
علي در جنگ صفين سپاهيان خود را از دشنام و لعـن  ؟ شما پيرو علي هستيد

سپاه معاويه بر حذر داشت علي نام سه فرزند خود را عمر و ابوبكر و عثمـان  
 !گذاشت علي هرگاه بر منبر مي رفت براي خلفاي قبلي طلب آمرزش مي كرد
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دوبـار  ! عمـر درآورد  علي با همسر ابوبكر ازدواج كرد و دخترش را به ازدواج
مـالك  ، براستي مگر علي نگفته افـراد و اشـخاص  ! جانشين عمر در مدينه شد

ملتـزم شـويد بـه گـروه     : و مگر علي نگفته الزموا بالسواد االعظم !حق نيستند
اگـر  . جاي ديگري است، پس ما متوجه مي شويم كه مشكل.. .بيشتر مسلمانها

وي نـاداني عربـده كشـي مـي كننـد      تعداد اندكي از روحانيون و مداحان از ر
مسلما بسياري نيز براي گرمي دكان و برقراري سنت غلط دريافـت خمـس و   
داشتن مقلد و كينه توزي با اهل سنت و دست نكشيدن از روش غلط آبـاء و  

  . بگذريم. حاضر به پذيرش حق نيستند، اجداد خود
ديگر غافل بوده محقق شيعه در اينجا يك جنبه قضيه را ديده ولي از جنبه  )ج

پيـروي   )قـرآن (مي بينيم كه پيامبر بايد از وحي  است در آيات زير به وضوح
كند تا مومنين صدر اسالم  از ايشان  الگو بگيرند تا آيندگان از جامعـه صـدر   

 : اسالم الگو بگيرند

ـــُر الْ  -  ١٠٩(َحـــاِكِميَن َواتِبـــْع َمـــا يُـــوَحي ِإلَْيـــَك َواْصـــِبْر َحتـــي َيْحُكـــَم الّلـــُه َوُهـــَو َخيـْ
ميـان  (باش تا خـدا   شود پيروي كن و شكيبا مي و از آنچه بر تو وحي  )يـونس

  . داوري كند و او بهترين داوران است) تو و آنان

ــاآلِخَرِة ُهــْم يُوِقُنــوَن  - ْبِلــَك َوِب ــِزَل ِمــن قـَ ــا أُن ــَك َوَم ــِزَل ِإلَْي ــوَن ِبَمــا أُن  ٤﴿والــِذيَن يـُْؤِمُن
ه بدانچه به سوي تو فرود آمده و به آنچه پيش از تو نازل شده و آنان ك ﴾بقـره

و نه كساني كه دنبال (. است ايمان مي آورند و آنانند كه به آخرت يقين دارند
  )قصه و حديث و قصه و روايت مي روند

ــ - ــَن اْلِكَت ــِه ِم ــْيَن َيَدْي ــا بـَ قًا لَم ُمَصــد ــاْلَحق ــاَب ِب ــَك اْلِكَت ــا ِإلَْي ــِه َوأَنَزْلَن ــا َعَلْي اِب َوُمَهْيِمًن
ــنَـُهم ِبَمــا أَنــَزَل اللّــُه َوَال تـَتِبــْع َأْهــَواءُهمْ  و مــا ايــن   ﴾مائــده ٤٨ ﴿....  فَــاْحُكم بـَيـْ

كننـده   را به حق به سوي تو فرو فرستاديم در حالي كـه تصـديق  ) قرآن(كتاب 
كرده كتابهاي پيشين و حاكم بر آنهاست پس ميان آنان بر وفق آنچه خدا نازل 
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از حقي كه به سوي تو آمـده پيـروي   ) با دور شدن(حكم كن و از هواهايشان 
از هواهاي نفساني و قصه ها و احاديث و تحليلهاي مـن درآوردي و  (... مكن

  )بازي هاي كالمي پيروي نكن بلكه فقط و فقط قرآن

ذکر خر و لمن کان يرجوا اهللا واليوم اآل ةحسن ةسو ألقد کان لکم في رسول اهللا  -
براي شما اگر به خـدا و روز قيامـت اميـد مـي       ﴾۲۱احزاب  آيـه ﴿اهللا کثيرا 

شخص رسـول اهللا مقتـداي پسـنديده اي    ، اد مي كنيدو خدا را فراوان ي داريد
  .است

النـــاس و يکـــون الرســـول  یوســـطا لتکونـــوا شـــهداء علـــ ةمـــأو کـــذالک جعلنـــاکم  -
را بهتـرين امتهـا    آري چنين است كه شـما  ﴾۱۴۳بقـره آيـه ﴿ ..عليکم شـهيدا

  ...گردانيديم تا بر مردمان گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد

َوالساِبُقوَن اَألوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالِذيَن اتـبَـُعوُهم بِِإْحَسـاٍن رِضـَي اللّـُه  -
ُهْم َوَرُضـوْا َعْنـُه َوَأَعـد َلُهـْم َجنـاٍت َتْجـِري تَ  َهـاُر َخالِـِديَن ِفيَهـا أَبَـًدا َذلِـَك َعنـْ ْحتَـَهـا األَنـْ

و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كساني  ﴾توبـه ١٠٠﴿اْلَفْوُز اْلَعِظـيُم 
از او ) نيـز (كه با نيكوكاري از آنان پيروي كردند خدا از ايشان خشنود و آنان 

آن نهرهـا روان  ) درختان(خشنودند و براي آنان باغهايي آماده كرده كه از زير 
 . اند اين است همان كاميابي بزرگ است هميشه در آن جاودانه

خرجـت للنـاس تـامرون بـالمعروف و تنهـون عـن المنكـر وتومنـون أ ةمـأكنتم خيـر  -
 كثــرهم الفاســقونأهــل الكتــاب لكــان خيــر لهــم مــنهم المومنــون و أبــاهللا ولــو آمــن 

كـه بـر آن    )امت صدر اسالم(يد شما نيكوترين امتي هست ﴾١١٠آل عمران ﴿
قيام كردند كه مردم را به نيكوكاري وادار كنند و از بدكاري باز دارند و ايمـان  

آوردند بر آنان چيزي بهتر از آن نبـود   به خدا آورند و اگر اهل كتاب ايمان مي
  . ليكن برخي از آنها با ايمان و بيشتر آنها فاسق و بدكارند
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محمد فرسـتاده   :الكفار رحماء بيـنهم یشداء علأمعه  محمد رسول اهللا والذين -
  . خداوند است و كساني كه با او هستند با كافران تند و بين خود مهربانند

اين قسمت را با اين سخن آقاي خميني به پايان مي رسانيم تا بدانيـد كـه   

  : واهي و بر مبناي خياالت نيست، مباحث ما و اندوه افرادي مانند من

، ت مدعي هستم كه ملت ايران و توده ميليوني آن در عصـر حاضـر  من با جرا
و كوفه و عراق در صلي اهللا عليه وسلم بهتر از ملت حجاز در عهد رسول اهللا 

دي  9شـنبه   2كيهـان ص  (. ابن علـي مـي باشـند     عهد اميرالمومنين و حسين
  )18703شماره  1385

م با دقت درخصـوص آن فكـر   در اينجا نكته اي وجود دارد كه از شما مي خواه
مـثال  (در محضر دادگاه حاضر مي شـود و عليـه متهمـين     )شيعه(يك نفر شاكي : كنيد

از بـين متـون و   (مدرك و دليـل   20 )...عمر و ابوبكر و اصحاب پيامبر و اهل سنت و
قاضـي و هيـات منصـفه بـا دقـت بـه       . ارائه مي كند )احاديث درهم تاريخي و روايي

و   !كنند و شايد پيش خود بگويند عجب داليل خوب و محكمي سخنان او گوش مي
ولـي پـس از سـخنان    . حضار دادگاه نيز پيش خود بگويند فاتحه متهمين خوانده شـد 

وكيل مدافع متهميني كه به ناحق بر آنها  تهمتهـايي زده شـده بـر     )يعني شيعه(شاكي 
  : كه ثابت مي كند، دليل و مدرك محكمتر 1000خيزد و با ارائه  مي

روايات واحـد بـا اسـناد ضـعيف و     (مخدوش است  )شيعه(نيمي از داليل شاكي 
متون ضد قرآن يا ضد سياق لغت عرب يا ضد آيـات قبـل و بعـد يـا ضـد سـاير       

درست است ولي ارتباطي به متهمين نـدارد  ، و نيمي ديگر از داليل )... احاديث و
يـا طعـام   ، رت علي با نبي اكرممثال برادري حض(و از آنها نتيجه گيري باطل شده 

و در انتهـا   )ربطي به خالفت و بقيـه توهمـات شـيعه نـدارد    ، دادن به فقير و يتيم
؟ ممكن است يك يا دو دليل شاكي درست باشد ولي آيا امالي ننوشته غلـط دارد 

معصوم بوده اند باالخره هـر كسـي در   ، ضمن اينكه هيچكس مدعي نبوده متهمين
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حتي پيامبر گرامي اسالم هـر  (ند خطا و اشتباه  مي شود طول عمر خود مرتكب چ
خـواهران و   !)گاه مرتكب خطايي مي شده اند از طريق وحي تصـحيح مـي شـده   

برادران عزيز چنانچه اين تحقيق را تا انتها دنبال كنيد ضمن ارائـه صـدها دليـل و    
ي شيعه شما را با خرافي و پوچ بودن بسياري از عقايد كنون، مدرك محكم و معتبر

موحـد  : آشنا مي كنم و اين نكته را نيز بگويم كه من قبال شيعه بوده ولي هم اينك
  . و يكتا پرست و مسلم شده ام

، هر گاه ملت ما بتواند اين نكته بسيار ساده را بفهمـد كـه چنانچـه در ايـن راه    : تيجهن
در  عقائد موروثي و تقدسات ساختگي و سفسطه هاي آخونـدي و توجيهـات كالمـي   

آنگاه است كه بسياري از مشكالت ما حل مي شود و ، تجزيه و تحليل ما تاثير نگذارد
خمس منافع سـاليانه مـا را بگيـرد و بـه     ، ديگر كسي نمي تواند با پيچاندن آيات قرآن

فقيـه  يك عمر با چماق دين و با عنوان شرك آميز واليت مطلقـه  ، جاي انتخابات آزاد
ه به گردن ما بگذارد تا مثل سگ دنبال او عو عـو كنـيم و   بر ما حكومت كند و يا قالد
همين ، آري اولين و مهمترين راه براي درك سنت پيامبر.... نام خود را مقلد بگذاريم و

اجماع ياران زمان پيامبر تا كنون است كه نسل اندر نسل به يكديگر منتقل كرده انـد و  
كتابهـاي تشـيع و بـه اعتـراف     البته در (نه حديث كه هر حديث حديث ضد هم دارد 

سخن خود را با آيات و احاديث زير بـه پايـان مـي رسـانم     ... و) بسياري از علمايشان
  : البته اگر راست مي گويند  !خيلي عالقه دارند، براي كساني كه به حديث

َيانًــــا لُكــــل َشـــْيٍء َوُهــــًدي َورَْحَمــــًة َوُبْشــــ -١  ٨٩﴿َري ِلْلُمْســــِلِميَن َونـَزْلنَـــا َعَلْيــــَك اْلِكَتــــاَب تِبـْ
و اين كتاب را كه روشنگر هر چيـزي اسـت و بـراي مسـلمانان رهنمـود و        ﴾النحـل

  .رحمت و بشارتگري است بر تو نازل كرديم

بــراي ) قــرآن(ايــن  ﴾آل عمـران  ١٣٨﴿بـَيَـاٌن للنـاِس َوُهـًدي َوَمْوِعظَــٌة لْلُمتِقـيَن َهـَذا  -٢
 .ران رهنمود و اندرزي استمردم بياني و براي پرهيزگا
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اين قرآن قطعـا بـه محكمتـرين     ﴾االسـراء ٩﴿ِإن َهَذا اْلقرآن ِيْهِدي ِللِتي ِهَي َأقْـَوُم  -٣ 
  .آيين هدايت مي كند

آن كتاب هـيچ شـكي در آن راه    ﴾بقـره ٢﴿َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدي لْلُمتِقيَن  -٤
 !)حديث و روايت آنرا توضيح دهد و ديگران را گمراه كندكه كسي بخواهد با (ندارد 

  .مايه هدايت پرهيزگاران است

اْلَكِذَب  َوَال تـَُقوُلوْا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحَالٌل َوَهَذا َحَراٌم لتَـْفتَـُروْا َعَلى الّلهِ  -٥
و براي آنچه زبـان شـما    ﴾نحـل  ١١٦﴿َال يـُْفِلُحـوَن ِإن الِذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى الّلِه اْلَكِذَب 

پردازد مگوييد اين حالل است و آن حرام تا بـر خـدا دروغ بنديـد زيـرا      به دروغ مي 
  .  شوند بندند رستگار نمي  كساني كه بر خدا دروغ مي 

حالل آن است كه خداوند در قرآن حالل كرده است و حرام آن است كه خداونـد   -6
ام كرده است و هر چه را مسكوت گذاشته مورد عفو و گذشت مي باشـد  در قرآن حر

  )3/134/1780نهج الفصاحه و سنن الترمذي ، پيامبر(

اي مردم هيچ چيز را به من ارتباط ندهيد زيرا من چيزي را حالل يا حرام نكردم    -7
   )نهج الفصاحه، پيامبر(. جز اينكه خداي تعالي آنرا حالل يا حرام گردانيد

چيزي كه مـورد  ، خداوند در قرآن هر چيزي را بيان كرده است به خداوند سوگند  -8
نياز مردم بوده است كم نگذارده تا كسي نگويد اگر فالن مطلب درست بـود در قـرآن   

امـام  (. آگاه باشيد همه نيازمنديهاي بشر را خدا در آن نازل كـرده اسـت  . مي شدنازل 
  )صادق
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هر كـس گمـان كنـد    : هلکأن کتاب اهللا مبهم فقد هلک و أفمن زعم : امام صادق  -9
كه كتاب خدا مبهم است خود را هالك كرده و ديگران را به هالكـت انداختـه اسـت    

  )90صفحه  89و  34بحار االنوار ج (

همواره به اين حديث پيامبر تاكيد  )اصفهاني(پروفسور شيعه عبدالجواد فالطوري  -10
و . در قرآن بجويد خداوند او را بـه گمراهـي افكنـد    هر كس علم را به جز: داشت كه

هميشه در مصاحبه هاي خود به اين نكته اشاره مي كرد كه مـوفقيتش را مرهـون ايـن    
  . استناد مي كرده است نكته بوده كه هميشه به آيه هاي قرآن

خداوند قرآن را به زبان عربي آشكار نـازل كـرد و آنـرا    : شيخ طوسي عالم شيعه  -11
در ؟ نگر هر چيز معرفي نمود پس چطور ممكن است براي مردم قابل فهم نباشـد روش

لعلمـه الـذين صورتيكه خداوند كساني را كه به استنباط قرآن مي كوشند سـتوده اسـت   

   )83 ءنسا( يستنبطونه منهم

 و ﴾الحــج ٣﴿ٍن مرِيــٍد َو ِمــَن النــاِس َمــن ُيَجــاِدُل ِفــي اللــِه ِبَغْيــِر ِعْلــٍم َويـَتِبــُع ُكــل َشــْيطَا -١٢
كنند و از هر شيطان سركشـي   برخي از مردم در باره خدا بدون هيچ علمي مجادله مي 

  !نمايند پيروي مي 

 و  ﴾الحـج ٨﴿َو ِمَن الناِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اللـِه ِبَغْيـِر ِعْلـٍم َوَال ُهـًدي َوَال ِكتَـاٍب مِنيـٍر  -١٣
هيچ رهنمود و كتاب  درباره خدا بدون هيچ دانش و بي مردم كسي است كه ) ميان(از 

   !پردازد روشني به مجادله مي 
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و حتي سنت قطعي و (از كجاي قرآن : اكنون در انتهاي اين مبحث از شما سئوالي دارم
  : مسائل زير ثابت مي شود )متواتر نبي اكرم

1 - هر در نماز گذاشتن م  

 ساختمان سازي روي قبور  - 2

 واندن زيارتنامه هاي مفاتيح الجنان توسل به ائمه و خ - 3

  صلي اهللا عليه وسلم سب و لعن اصحاب نبي اكرم - 4

 !واليت مطلقه فقيه: خالفت منصوص حضرت علي و در ادامه - 5

 علم غيب و عصمت ائمه  - 6

  )تا هستند 12يا همان لوح جابر و اينكه امامان (امامت اثني عشريه  - 7

 گرفتن خمس منافع ساليانه  - 8

  )حقيق با تقليد فرق داردسئوال و ت(تقليد  - 9

   )به شيوه اي كه هم اينك شاهد آنيم مخصوصاً(عزاداري  - 10

 ؟ بايد از طريق ديگران آنرا فهميد اينكه قرآن قابل فهم نيست و حتماً - 11

دنبال حرف و حديث و قصه و (اعتقاد به مكتب اخباري گري : و در آخر - 12

   )افسانه رفتن

ن دروغگو مي توان دين و ايمان را فروخت آيا با يكي دو حديث واحد جعلي با روايا
صدها آيـه و روايـت ضـد    ، آن هم جايي كه در مقابل اين احاديث دروغ و شرك آميز

  ؟ اين احاديث وجود دارد

معنـي   27آيا مي دانيـد كلمـه مـولي داراي    : به عنوان يك تمرين فكري و نمونه ساده
وگرنه چـه نيـازي بـود    ؟ مختلف است ولي خالفت در ميان اين معاني مختلف نيست

   !!!؟جلد كتاب بنويسد 11عالمه اميني 
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 سئواالتي از محضر واليت مطلقه فقيه

نامه اي كه در ماهواره توسط آقاي مالزاده خطاب به آقاي خامنه اي ايراد شد و 
   !هيچوقت پاسخي به آن داده نشد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المجناب آقاي خامنه اي س

سي سال است كه گوش ما از فلسفه فكري شما و گـروه  ، نمي دانم از كجا شروع كنم
، افراد زيادي هم تا كنون به شما ايرادهايي گرفته و نامه هايي نوشته انـد ، شما پر شده

براستي اگر حق با شماست چرا اندكي از برج عاج واليت و از آن مقام كبريايي پايين 
آيـا  ؟ پاسخ آنها را نمـي دهيـد  ، ويزيون خيلي روشن و واضحو از طريق تل؟ نمي آييد

شما از خدا باالتريد كه موسي را به سوي فرعون فرستاد تا با لحـن نـرم بـا او سـخن     
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يا حكومت شما از حكومت خداونـد بـاالتر اسـت كـه فرشـتگان در آن مـي       ؟ بگويد
  .بگذريم ،؟توانستند در مورد علت خلقت آدم سوال كنند

مـن از كتابهـاي شـيعه و از    ، ي شما مدعي پيـروي از علـي هسـتيد   آقاي خامنه ا
  : ديدگاه خودتان سوال مي كنم

دختـر نمـي   ، سال خالفتشان با علي مشـورت نمـي كردنـد    25مگر خلفا در  - ۱
چرا روابط شما با اهل سنت داخل و كشورهاي ؟ رفت و آمد نداشتند، گرفتند

از هفتـه وحـدت و روابـط    در ظـاهر دم  ؟ همسايه اينگونه تيـره و تـار اسـت   
ديپلماتيك مي زنيد ولي شما و طرفدارن شما در محافل خصوصـي و در تـه   

پـس بدانيـد اينگونـه هيچگـاه هـيچ وحـدتي حاصـل        ، قلبتان با آنها دشمنيد
  .نميشود

بايد نزديكتـرين افـراد بـه تـو     : حضرت علي خطاب به مالك اشتر مي فرمايد - ۲
خامنه اي چرا دورترين افراد به شما مخالفان آقاي ، مخالفترين آنها با تو باشند

  )حتي افرادي از خودتان مانند منتظري و طاهري(؟ و منتقدين شما هستند

با كافران به طريق : آقاي خامنه اي خداوند در قرآن خطاب به پيامبر مي گويد - ۳
چرا در يكي از شـبكه هـا منـاظره اي    ، گيرم اهل سنت كافر. نيكو مجادله كن

  ؟ علماي شيعه و سني  نمي گذاريد آزاد بين

علي در جنگ صفين خطاب ، آقاي خامنه اي شما مي گوييد پيرو علي هستيد - ۴
در قـرآن نيـز   ، به سپاهيان خودش مي گويد به لشـكر معاويـه دشـنام ندهيـد    

آقاي خامنه اي اين زيـارت  . خداوند مي فرمايد به بتهاي كافران دشنام ندهيد
مگـر  ؟ ا شب در حكومت شما خوانده مي شـود عاشورا چيست كه از صبح ت

، يعني خبر واحد است، شما نمي دانيد اين زيارت فقط از سه طريق نقل شده
مگر در بين راويان اين زيارت نام غاليـان و  ؟ مگر شما علم روايه نخوانده ايد
  .بگذريم؟ افراد فاسد المذهب وجود ندارد
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: دارد كه خدا در آن مـي فرمايـد   آقاي خامنه اي در قرآن آيات فراواني وجود - ۵
آنها گوشهايي دارند كه نمي شنوند و چشمهايي كه نمي بينند و قلبهـايي كـه   

آقاي خامنه اي متاسفانه من فكر مي كنم شـما و طرفـداران شـما    ، نمي فهمند
اينگونه ايد و اينگونه بودن متاسفانه راهي جـز آتـش دوزخ در پـي نخواهـد     

، يند شما نه دزدي مي كنيد و نه سـوء اسـتفاده  آقاي خامنه اي مي گو، داشت
 ،پس چرا بخاطر برخي وزراي احمدي نژاد و يـك مشـت سـردار سـپاه دزد    

  ؟ خودتان را جهنمي مي كنيد

مي دانيد اگر كسي خواست مثل امام حسـين  . آقاي خامنه اي ايام محرم است - ۶
ان امر به معروف و نهـي از منكـر كنـد سـرباز     ،در حوزه حكومت و سياست

داخـل غـذا يـا    . گمنام امام زمان در اداره اطالعات چه باليي سر او مي آورند
آقاي خامنه اي شما كه معتقديد معاويه داخل غـذاي  ، كفش او سم مي ريزند

پس تفـاوت حكومـت شـما بـا حكومـت معاويـه       ، مخالفينش سم مي ريخته
ل بـراي  معاويه و يزيد هر چـه بودنـد الاقـ   ؟ آيا اين است عدل علي؟ چيست

  . مردم خودشان كه خوب بودند

ــر ادارات و    - ۷ ــال در اكث ــت الم ــتفاده از بي ــوء اس ــه اي دزدي و س ــاي خامن آق
سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت بيداد مي كند كه مسلماً گزارش آنرا اداره 

آيا حضرت علي عامالن خيانتكار خود را ، اطالعات براي شما ارسال مي كند
اين غارتها و سكوتها كه بيشتر شبيه بـه  ؟ مجازات نمي كردو ؟ عزل نمي كرد

  .حكومتهاي اموي و بني عباس است تا حكومت عدل علي

در حكومـت  ) ص( آقاي خامنه اي شما معتقديد كه پس از رحلت نبي اكـرم  - ۸
خفقان شديدي حاكم بوده و كسي جرات اعتراض و مخالفت نداشـته  ، ابوبكر
يد كه حضرت فاطمه در مسجد عليه خليفه ولي از طرفي ديگر مي گوئ، است

  ؟ خطبه خوانده است و آيا در حكومت شما مي توان عليه شما خطبه خواند
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آقاي خامنه اي همانگونه كه مستحضريد اكنون سه حكومت مـدعي ديـن بـر     - ۹
آيـا عجيـب نيسـت كـه     ، اسرائيل و ايران، آمريكا: روي كره زمين وجود دارد

و ايـن چنـين   ؟ ين سه حكومت بـر مـي خيـزد   هرچه آشوب است از ناحيه ا
  .زندگي را به كام مردم جهان و مردم خودشان تلخ كرده اند

آقاي خامنه اي من وقتي ادعاي خاخام هاي يهودي مبني بر كشور اسرائيل از  -۱۰
نيل تا فرات را مي شنوم به ياد تفكر همفكران شما مبني بر شيعه كردن همـه  

  .بگذريم، م زمان مي افتمجهان و فتح دنيا به دست اما

آقاي خامنه اي مي دانيد تهران تنها پايتخت جهان است كه اهل سنت در  -11 -۱۱
مـي دانيـد وقتـي آنهـا مـي خواهنـد در       آقاي خامنـه اي  ، آن مسجدي ندارند

مساجد شيعه نماز بخوانند بعضاً مورد توهين و تمسخر قـرار مـي گيرنـد در    
دينه شاهد هيچگونـه تـوهيني از جانـب اهـل     حاليكه من در مسجدالنبي در م

شما كه خود را ولي امر مسلمين جهان مي دانيد پس چـرا اكثـر   ، سنت نبودم
آقاي خامنه اي براستي چرا يك شـبكه  ؟ اهل سنت در تهران مسجدي ندارند

يعني اينقدر از ؟ تلويزيوني به اهل سنت و يا مخالفين سياسي خود نمي دهيد
ه بوديم كه حقيقت تلخ اسـت ولـي مطمـئن باشـيد     شنيد؟ حقيقت مي ترسيد

  .كسي از تلخي آن نمي ميرد

گاه اسرائيل دست به جنايتي مي زند رسانه هـاي شـما   آقاي خامنه اي چرا هر -۱۲
مگـر جمعيـت كشـورهاي عربـي     ؟ سر به جان كشـورهاي عربـي مـي كننـد    

عراق و  جمعيت ايران و لبنان و شيعيان؟ ميليون نفر بيشتر است 60خاورميانه 
براي همين من شك مي كنم كه مبادا شما عامل . سوريه كه بيشتر از اينهاست

  ! صهيونيستها براي ايجاد تفرقه هستيد

حـق را بـا صـريحترين لهجـه     : آقاي خامنه اي مگر حضـرت علـي نفرمـوده    -۱۳
چرا نمي آييد و نام مفسدين اقتصادي را با صراحت اعالم و آنهـا را  ؟ بگوييد
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ميليـارد تومـان را    160آقاي خامنه اي آيا آقاي محصولي ؟ كنيدمجازات نمي 
  !!؟با كار و تالش به دست آورده است

ميليارد دالر نفت فروخت و جمعيت ايران  20شاه  57آقاي خامنه اي در سال  -۱۴
ميليـارد دالر نفـت فـروش رفتـه و      200طي سالهاي گذشـته  ، ميليون بود 36

ا هيچگونه تخلفي در خصوص اينهمه مبلغ آي، ميليون است 70جمعيت ايران 
  ؟ كه شاهد اينهمه تورم  و گراني هستيم! !؟صورت نگرفته است

آقاي خامنه اي آقاي خميني در بهشـت زهـرا قـول معنويـات و اسـالم نـاب        -۱۵
، افسردگي، طالقها، معتادان، محمدي را به ما داد آيا مي دانيد آمار تاركين نماز

هر سال رو به افزايش است پس كو آنهمه قول ، فقر بيكاري و، تورم و گراني
   ؟ و ادعا

آقاي خامنه اي تا گرفتار اوهام بحاراالنوار و عالمه مجلسـي و حـق اليقـين و     -۱۶
منتهي االمال هستيد مطمئن باشيد سرنوشتي بهتـر از شـاه سـلطان حسـين در     

دا از خرافات تو را به خ، از ما گفتن و از شما نشنيدن، انتظار شما نخواهد بود
ما هميشه افسوس خرابي مغول ، مذهبي و از افسانه هاي تاريخي خارج شويد

را مي خورديم غافل از اينكه فساد و فتنه اي كه اينك دچار كشور شده از هر 
پس تا ايران تكه تكـه نشـده بيـدار     .زمان ديگري در تاريخ خطرناك تر است

   .عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد .شويد

قرنها ست خود را شيفته امام حسـين   ،آقاي خامنه اي شما و مردم شيعه ايران -۱۷
شيفته اماماني كه همه جان و حتي آبرو و مال و فرزند بر سر  .معرفي مي كنيد

آن هم در مهمترين حوزه يعني حـوزه   .امر به معروف و نهي از منكر گذاشتند
پـس چـرا هـر     )الجـائر افضـل االعمـال کلمـه عـدل عنـد امـام(سياست و حكومت 

كوچكترين انتقاد و حتي تذكري نسبت بـه حكومـت شـما انجـام دهـد      كس 
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شود غربزده و از ايادي آمريكا و سر از زندان سياسي درآورده و يا اعدام و  مي
  ؟ ترور مي شود

آقاي خامنه اي وظيفه مجلس خبرگان اين است كه رهبـر را دقيقـا زيـر نظـر      -۱۸
هند ولي ما مي بينيم كه شما سالي يكـي دوبـار آنهـا را    داشته و به او تذكر بد

  !! !جمع مي كنيد و تذكرات و رهنمودهايي به آنها مي دهيد

پدران ما چه حقي داشتند كـه  : در بهشت زهرا گفتند 58آقاي خميني در سال  -۱۹
اشاره به قانون اساسي مشروطه كه سلطنت را بـه  (سرنوشت ما را تعيين كنند 

پدران ما چه حقي داشتند كه سي سـال  : آقاي خامنه اي )ترسميت مي شناخ
سرنوشت ما را به دست واليت فقيه سـپردند و چـرا هـم     1358قبل در سال 

اينك زير نظر نهادهاي بي طرف بين المللي يك نظرخواهي آزاد براي وجـود  
كه به قول آقاي منتظري از مصـاديق  (؟ يا عدم وجود واليت فقيه نمي گذاريد

   )است بارز شرك

آقاي خامنه اي مجمع تشخيص مصلحت يعني تصويب قـوانيني كـه شـوراي     -۲۰
  ؟ آيا اين است سياست عين ديانت شما !نگهبان آنرا خالف اسالم دانسته

شما بيشترين حجم روابط را با چين و روسيه مشرك كافر بي خدا داريد چرا  -۲۱
و  )هادت رسـيدند نفر بـه شـ   150در يكروز (در برابر شهادت مسلمانان چين 

ولـي  ؟ همچنين كشتار مسلمانان چچن در روسيه  هيچ موضع گيري نكرديـد 
  ؟ اين است دين عين سياست شما ...اسراييل

يزيد خود را مبرا از قتل امام حسين دانسته و مرتب مي گفت  ،آقاي خامنه اي -۲۲
ه امـام  ولي با اين همه از خـانواد  .ابن زياد اين كار را سرخود انجام داده است

حسين دلجويي و عذرخواهي مي كند ولي شما در جريان قتلهاي زنجيـره اي  
  ؟ حتي عذرخواهي هم نكرديد
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شما مي گوييد در سـفارت آمريكـا جاسوسـي مـي شـد بـراي همـين         – 23 -۲۳
خـوب همـه    !براسـتي چـه كشـف بزرگـي     !دانشجويان آنجارا اشغال كردنـد 

ه جـاي دنيـا مشـغول    سفارتخانه ها از جملـه سـفارتخانه هـاي شـما در همـ     
دعوتي بود براي عراق براي حملـه   ،همين كارآيا مي دانيد  !جاسوسي هستند

مگر در همه جاي دنيا ديپلمات جاسوس را اخراج نمي كننـد چـرا     !به ايران
هـم كتـك را   ؟ روز انجـام داديـد   444كاري كه پـس از  ؟ شما چنين نكرديد

  ؟ خورديد هم پياز را و هم پول را داديد

سال در اوج ذلـت و   8ر خصوص جنگ نيز همينگونه بود كاري كه پس از د -۲۴
 63شكست حاضر به پذيرش آن شديد كاري كه نهضت آزادي آنرا در سـال  

كـه  ؟ از شما خواست چرا همان موقع كه عراق درخواست كرد انجام نداديـد 
هم جام زهر را خورديد هم پياز را  !حتي حاضر به پرداخت غرامت نيز بودند

   ...و

مجاهدين را چه كسـي  ؟ شما كي مي خواهيد دست از دشمن پروري برداريد -۲۵
عالمه  ،شريعتمداري  ،خاتمي ،طالقاني ،منتظري ،الهوتي؟ منافق و دشمن كرد

 ...آيت اهللا صانعي و بيات و موسوي و ،بازرگان ،بني صدر ،رفسنجاني ،برقعي
فقـط شـما    !ه مـي كردنـد  همه اشـتبا  !همه بد بودند همه ايادي آمريكا بودند 

  ؟ چرا تا به حال به يك اشتباه خود هم اعتراف نكرده ايد !معصوميد

اگـر مسـبب تمـامي    : آقاي خميني در زمـان شـاه مـي گفـت     ،آقاي خامنه اي -۲۶
جنايات و كاستي ها شاه است كه مقصر است و بايد برود و اگر نمي دانـد و  

آقـاي   !كفايـت و مقصـر اسـت    اينها سرخود اين كارها را مي كنند باز هم بي
خامنه اي مسئول اين همه فقر و فساد و اعتياد بـه انـواع مـواد مخـدر و بـي      
اعتباري شديد ايـران در كـل جهـان و ارتشـاء در ادارات دولتـي و گرانـي و       

  ؟ مي دانيد يا نمي دانيد؟ تبعيض طبقاتي كيست
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  ،اه همـدان نفـر دانشـجوي دانشـگ    100پـاليزدار در حضـور    ،آقاي خامنه اي -۲۷
سـال زنـدان محكـوم شـد آقـاي       9دزديهاي سران حكومتي را افشا كرد بـه  

ميليون بيننده انجـام داد و از سـوي    200احمدي نژاد همين كار را در حضور 
  ؟ آيا اين است عدل علي؟ چرا !شما مدال افتخار گرفت

ت آقاي خامنه اي فريب تملق ديگران و موشكهاي سپاه و يا حفاظت اطالعـا  -۲۸
چهارصـد هـزار ارتشـي وفـادار داشـت بـا        ،محمدرضا شاه، سپاه را نخوريد

در ، ساواك به مراتب قوي تر از اداره اطالعات شـما و زنـدان اويـن و غيـره    
آقـاي خامنـه اي مـي دانيـد     ، ماه سلطنت او دود شد و رفت راه هوا 6عرض 

يـت  حكومتي كه تحمل شنيدن حرف اقل: پاسخ آنرا من به شما مي دهم؟ چرا
مخــالف را نداشــته باشــد زمــاني بــر او خواهــد آمــد كــه اكثريــت مخــالف  

به ياد داريد شاهنشاه در تلويزيـون   .عذرخواهي آن حكومت را نخواهند شنيد
، ظاهر شد و گفت صداي انقالب شما را شنيدم و غلط كردم و جبران مي كنم

ش مـي  او بايد سالها قبل به حرف اقليت ضعيف گـو . ولي ديگر دير شده بود
 ،كرد تا اكثريت مخالف پيدا نكند يا اگر پيدا كرد آنها عـذر او را قبـول كننـد   

آقاي خامنه اي با اينهمه شاه آنقدر شرف داشت كه جـوي خـون در    .بگذريم
ايران براه نيندازد و تيمساران او آنقدر شرف داشتند كه هواپيمـاي خمينـي را   

شـاه در مـدت حكـومتش در    كل كساني كه . نزنند و مردم را به كشتن ندهند
خيابانها كشت به زحمت به  چند هزار نفر مي رسد ولي شما فقط در عـرض  

و مـن مـي ترسـم از    . گورستان خاوران را آبـاد كرديـد   67يك شب در سال 
بسيج و لباس شخصـي در ايـران جـوي خـون بـراه      ، زماني كه گرگهاي سپاه

             والسالم علي من اتبع الهدي. بيندازند
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