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 .»كشيدند

 تقليد و جهالت همه جا درد سر ماسـت  

 

 ر طرفي فتنه و شر زير سر ماسـت در ه 
 

 آتش زدن پرچــم و سـر دادن فريـاد   
 

 سر شاخ شدن با همه تنها هنـر ماسـت   
 

 انگار كه دستان خدا روي سر ماسـت 
 

 تا دست خدا روي سـر ماسـت ذليلـيم    
 

 اين دست خدا نيست اگر بود خليلـيم 
 

ــهدنب  ــيم   الـ ــيطان رذيلـ ــابع شـ  رو و تـ
 

 سـت هر نطق شما مايه شر و ضـرر ما 
 

P0Fانگار كه دستان خدا روي سـر ماسـت   

1
P 

 

 
   
 
 
  
 

          
                   

 

                                           
 اشعار از عليرضا حسيني -1



 
 

 مقدمه

 .س�م و درود بر پيامبر اس�م و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش
 ،هاي اينجانب در مورد خرافات مذهبي بوده و جنبه ديني داشته است بيشتر نوشته
و دليلش اين است كه در حكومت شيعيان  ،سياسي دارد بيشتر جنبإل ولي در اين كتاب

 ،كند دين و سياست يكي است مي صووي و وليت مطلقه فقيه كه فع�ً در ايران حكومت
 دهند و شما مي و چنانچه شما در مورد دين صحبتي بكنيد آن را به سياست نيز ربط

واقع خود به  امام زماني در كار نيست در :مث�ً چنانچه بگوئيد .توانيد منكر آن شويد نمي
توان در  نمي پس .كه رهبر اين حكومت استايد  خود منكر ولي فقيه و نائب مهدي شده

و  ،حكومت آخوندها تنها از دين گوت چون دين پايه و نردباني شده براي سياست ايشان
  .چنانچه شما بخواهيد اين نردبان را برداريد تكليف شما معلوم است

گذرد و شيعيان بر اين عقيده هستند كه  مي س�مسال از ظهور ا 1400نزديك به 
P1Fباشند كه از همان صدر اس�م وجود داشته است مي داراي مذهبي

1
P ، و چيز جديدي نيست

باشد، بلكه بهترين راه براي هدايت انسانها و در  نمي و داراي هيچگونه خرافات و بدعتي
سال حكومت در دست  1400كه طي اين  اند واقع اس�م واقعي است، و بر اين عقيده

و اگر حكومت به دست اهل بيت بود  ،ايشان نبوده و هر زمان به نوعي غصب شده است
  و امام حسن البته حضرت علي .وضعيت مسلمين طوري ديگر بود ،هم اكنون

حضرت  ،ولي در مورد همانها نيز معتقد به ظلم عليه ايشان هستند اند مدتي حكومت كرده

                                           
(پيرو علي رستگار است) در صورتيكه شيعه كه به » ع هم الفائزون عةشي«فرموده:  صپيامبر :گويند مث�ً مي -1

 و دادن صوات الهي و غلو در مورد ائمه و قبر سازي ،معناي پيرو آمده ربطي به ايجاد فرقه اثني عشريه ندارد
و تازه احاديث بسيار هستند كه در آن به مسلم بودن و دين اس�م اشاره شده ولي  ،است بدعت و شرك

 بينند. آخوندها آنها را نمي
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خانه نشين بوده و خ�فت و حق الهي او توسط خلوا غصب  سال 25به مدت  علي
سال حكومت خود نيز تحت ظلم و ستم مردم كوفه و ديگران بوده  5شده بود و در 

و اينطور نبوده كه كام�ً  ،كرده است مي و حتي در همان زمان خليوه بودن نيز تقيه ،است
مي اينها هم فقط و فقط به نيز همينگونه بوده و علت تما هر كاري بكند و امام حسن

P2Fصورت گرفت صرسول خدا كودتاي سقيوإل بني ساعده است كه توسط صحابإل خاطر

1
P، 
و باعث شد كه هيچ وقت حكومت به دست اهل بيت نيوتد و در واقع كودتاي سقيوه 
باعث به قدرت رسيدن بني اميه و بني عباس و شهادت امام حسين و امام رضا و ديگر 

P3Fنهايت نيز باعث غائب شدن مهدي صاحب الزمان شده استامامان شده كه در 

2
P.  

انق�بي  ،هجري شمسي در ايران 1357سال بالخره در سال  1400ولي پس از 
صورت گرفت و نتيجه اين انق�ب به قدرت رسيدن روحانيون و فقهاي شيعه و نائبان 

هاي  آوردن سايه و شيعه مبني بر داشتن حكومت ، و سرانجام آرزوي ديرينإلامام زمان شد
و همگي آنها نيز معتقد هستند كه اين حكومت تا ظهور آقا امام  ،خدا به واقعيت پيوست

زمان پايدار خواهد ماند و امكان ندارد سقو  كند    چون خود امام زمان بر ايران وليت 
به تكويني دارد   و اينطور نيست كه ما را به حال خود رها كرده باشد، چون ايران تبديل 

 .شود براي قيام مهدي    مي پايگاهي

                                           
عمر و  ،هر اشتباه و گناهي كه از ابتداي خلقت آدم رخ داده است مسبب اصلي آنها از نظر شيعيان صووي -1

 .ابوبكر هستند   
بينيد كه ژاپن توسط بمب اتمي آمريكا با  اند براي خودشان بوده و مي هطبق آيات قرآن گذشتگان هر كاري كرد -2

ترين كشورهاي جهان است همينطور آلمان در جنگ جهاني، پس  خاك يكسان شد ولي هم اكنون از پيشرفته
(حتي در دين) و نخواهند بهانه انحراف يا  اي كاش ملت و مردمي بخواهند پيشرفت كنند و منحرف نشوند

سال قبل بگذارند، چون هر كس مسئول اعمال خودش است و كسي بار  1400دگي خود را به گردن عقب افتا
 كشد. ديگري را به دوش نمي
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P4Fخواهيم در اين مختصر نشان دهيم كه ادعاي شيعه مي ما

1
P مبني بر داشتن حكومت 

توانند كاري  نمي و چنانچه زمام امور مسلمين به دست ايشان باشد ،اساس است بي
ر شوند تازه برعكس بيشت نمي صورت دهند و ع�وه براينكه باعث هدايت و رشد انسانها

سال  30باعث انحطا  و ترويج خرافات و بدعتها هستند، چون حكومت ايشان در اين 
ت) (چيزي كه عيان است چه حاجت به بيان اس اين موضوع را به خوبي نشان داده است

اط�ع يك سري مطالب را  بي اي از مردم خوش باور و ولي ما باز براي روشن شدن عده
هاي خدا در زمين و  و سايه ون اين تنها حكومت خداييكنيم و به انتقاد پيرام مي بازگو

هاي يك حكومت عادل  به راستي ويژگي ،پردازيم مي ...دست خداوند بر سر ما و
ومت بر مردم و بالعكس چيست؟ خصوصيات رهبري اس�مي چيست؟ حقوق حك

مسلمين جهان چيست؟ اين رهبر و حكومت اس�مي نسبت به اس�م و  چيست؟ وظيوإل
 اين حكومت در برابر دشمنان اس�م و مسلمين و بشريت چيست؟  وظيوإل

 ،شايد كمتر كسي به اين مسائل فكر كند يا جوابي قانع كننده براي آنها داشته باشد
بلكه در ايران آنقدر مردم سرگرم مشك�ت زندگي خود هستند كه به اين چيزها توجهي 

هاي اين حكومت است  يكي از سياستندارند و البته همين رفع نكردن مايحتاج مردم نيز 
تا مردم سرگرم مشك�ت خود باشند و به فكر بركناري خائنان نيوتند و به قول رفسنجاني 

 دهيم      نمي كنيم و به مردم آزادي نمي كه به آقاي بازرگان گوته بود: ما اشتباه شاه را تكرار
مت و جمهوري به اصط�ح اي از انحرافات اين حكو هما در اينجا به نقد و بررسي پار

 .كنيم مي شروع 57و ابتدا هم از شكل گيري آن يعني انق�ب سال  ،پردازيم مي اس�مي

                                           
آوريم در واقع منظورمان شيعيان صووي، غالي و گمراه هستند نه شيعيان  هر جا مطلبي در نكوهش شيعيان مي -1

 واقعي مكتب اهل بيت.



 
 

 انقالب

كنيم كه اصولً انق�ب به چه معناست؟و شما مردمي كه  مي در اينجا سوالي را مطرح
انق�ب  : معناي كلمإلشود بورمائيد مي ،به خيابان ريختيد و شهيد داديد و شعار داديد

بدانيم چند در صد مردم خواهيم  مي چيست؟ حال با بقيه جزئيات آن كاري نداريم و فقط
به هر حال انق�ب از  ،دانند؟ شايد هم بسياري از مردم بدانند معناي كلمإل انق�ب را مي
يعني چه؟ يعني اينكه شما چيزي را تغيير دهيد و در  ،آيد مي منقلب شدن و تغيير كردن

چه تغيير و يا انق�بي پس از رفتن رژيم  :پرسيم مي حال ما .ي به وجود آوريدآن انق�ب
P5Fفاسد شاهنشاهي

1
P جمهوري  ،آزادي ،شعار شما چه بود؟ استق�ل .صورت گرفته است

 .اس�مي
جالب است بدانيد خميني قبل و بعد از انق�ب محال بود يك سخنراني داشته باشد و 

سال اس�م و قرآن و عدل  30اكنون پس از گذشت  ،نكند اي به اس�م و قرآن اشارهدر آن 
فقط چند مورد را  ،(يا سوار ) شده است؟ به عنوان مثال علي تا چه اندازه در ايران پياده

 (عاقل به يك اشاره): كنيم مي بيان
 ،تمام مردم بر اين عقيده بودند كه زمان شاه فساد بند و باري: بي فساد و -1
اري در جامعه زياد بود و مردم ما هم كه همگي متدين و مذهبي بند و ب بي حجابي و بي

بودند به ر  غيرتشان بر خورده بود و يكي از دلئل انق�ب آنها مبارزه با همين فساد در 
و همگي خواهان يك جمهوري و حكومت اس�مي بودند تا آن حكومت  ،جامعه بوده
ا پياده كند و متاسوانه مردم اجراي بند و باري را بگيرد و اس�م واقعي ر بي جلوي اين

گوتند اينها  مي و با خود ديدند به دست آخوندهاي عمامه به سر مي اس�م را نيز تنها

                                           
هنشاهي نيز به هيچ عنوان مورد تاييد ما نبوده و هدف ما از بيان اين مطالب لزم به تذكر است كه رژيم شا -1

 طرفداري از شاه نيست.
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و  اند ها درس اس�م شناسي خوانده خدا و اس�م و امام زمان هستند و در حوزه نمايندة
حتي خميني و  .دگيرن مي كنند و حتماً جلوي فساد را نمي اگر روي كار بيايند چها كه

كار خود كرده  م را وسيلإلاس�م در خطر است و مرتب اس� :گوتند مي اطرافيان او دائم
 . بودند
گرامي لزم به توضيح باشد كه هم اكنون كه سي سال از  كنم براي خوانندة نمي فكر
چون رشد  ،بند و باري در جامعه به چه شكل است بي گذرد وضع فساد و مي آن انق�ب

ديني كه هم اكنون در بين مردم و جوانان  بي فساد و .در جامعه كام�ً مشخص است فساد
تاركين نماز نيز هر روز رو به  باشد و عدة مي بدتر از زمان شاهايران وجود دارد صد پله 

 و ،و داشتن دوست دختر در بين پسران امري كام�ً عادي شده است ،افزايش است
در صورتيكه در  اند دين شده بي و حتي بزرگسالن نيز ،ستحجابي نيز رو به افزايش ا بي

P6Fزمان شاه اكثر مردم مذهبي بودند

1
P چرخيدند و اگر كسي هم نمي و گرد اين مواسد 

خواست دنبال فسادي برود كاري به ديگري نداشت و جايگاه هر كس در جامعه  مي
ولي  .كار خودحجاب هم دنبال  بي زن چادري دنبال مسجد خود بود و زن ،مشخص بود

توان صد در صد به آنها اطمينان كرد،  نمي هم اكنون اگر تعدادي هم چادري مانده باشند
 ...بگذريم ،اند چون بسيار ديده شده كه زنان نابكار زير چادر نيز رفته

به هر حال مردم خود ديدند كه آخوندها جلوي فساد را كه نگرفتند بلكه صد پله آنرا 
 آورد و چنانچه شما چيزي بگوئيد فوراً نمي كسي به روي خودبدتر كردند و البته 

 :گوئيم مي اين فساد چه ربطي به روحانيون بيچاره دارد   در پاسخ ،گويند: اي آقا مي
چطور در رژيم قبلي تمام فسادها زير سر شاه و حكومت و اطرافيان او بود ولي اكنون 

 اري به حكومت و آخوندها ندارد؟  .ك
امام حسين در كرب� مربو  به ابوبكر و عمر است؟  و تحريف و چطور شهادت 

دانيد  مي قرن قبل در سقيوه 14بدبختي فعلي جوامع اس�مي را ناشي از خ�فت ابوبكر در 

                                           
 بند و بار نبودند. البته همان مذهب ايشان نيز پر از خرافات است ولي لاقل فاسد و بي -1
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 ....و
لبد چون آخوندها داراي لباس روحاني و عمامه و محاسن هستند پس كام�ً معصوم 

ادي نيكوكارند و مسئوليتي هم متوجه آنها و خوب هستند و يا چون سايه خدا هستند افر
P7Fنيست

1
P. خواستيد اين آخوندها را بر سر كار بياوريد هزاران  مي تازه آن وقتي كه شما

به آنها كاري نداشته باشيد   اين سخن را بايد  :گوئيد مي انتظار از آنها داشتيد ولي اكنون
ه آمدن آخوندها دل خوش نكنند گوتيد تا همه تكليف خود را بدانند و ب مي قبل از انق�ب

هم اكنون نيز چنانچه آخوندها دين و حكومت را  .و خودشان به فكر اص�ح جامعه باشند
رها كنند و كنار بروند كسي با آنها كاري ندارد ولي مشكل اينجاست كه اينها تنها خود را 

هشت پايي  كنند و مانند مي دانند و هر مخالوتي را نيز فوراً سركوب مي ليق حكومت
    .اند روي همه جا دست گذاشته

در مورد وضعيت اقتصادي مردم و قيمت اجناس و گراني  وضعيت اقتصادي: -2
آنها تمامي مردم اعتراف دارند كه وضعيت اقتصادي در زمان شاه اص�ً قابل مقايسه با 
 ،زمان فعلي نيست و پس از انق�ب هر روز قيمت اجناس و تورم رو به افزايش است

يمت زمين و خانه كه نجومي شده و اص�ً مشكل مسكن يكي از مشك�ت مهم مردم ق
شده در صورتيكه قبل از انق�ب اص�ً كسي به فكر خريد خانه نبود و مردم مشكل 

و كشوري كه داراي  ،نيز بسيار گران است ...قيمت گوشت و مرغ و ،مسكن نداشتند
صاد آن بدتر شود و مردم بدبختر شوند و منابع نوت و گاز بسيار است بايد هر روز اقت

د و به قول خود مردم كه البته اين سياست ايشان است كه مردم را در فقر نگه دارن
گويند: شكم ما قبل از انق�ب سير بود و مشكلي نداشتيم و براي همين به خيابانها  مي

نان باشيم و ديگر  ريختيم تا انق�ب كنيم، ولي اكنون بايد از صبح تا شام دنبال يك لقمه
حتي مردم انتظار داشتند كه وضع آنها پس از انق�ب بهتر هم  .به حكومت كاري نداريم

گوت: اين دارايي از غنائم  مي خود خميني در بهشت زهرا .بشود و در واقع طمع كردند
                                           

 گيرند. مي ترين مشكل مردم ما اين است كه براي تشخيص حق از باطل افراد را م�ك كار خود بزر  -1
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P8Fاس�م است من امر كردم به مستضعوين بدهند

1
P به اين  گوت: مي و خواهند داد   و

گوت: ما يك  مي كنيم   و مي زنند ولي ما عمل مي اطل گوش ندهيد آنها حرفهاي ب نغمه
P9Fكنيم   مي مملكت محمدي ايجاد

2
P. كنم خميني فراموش كرده بود ان شاء  مي البته من فكر

البته مرا ببخشيد كه  .هاي او تحقق نيافت ، و براي همين هيچكدام از وعدهاهللا بگويد
ايشان خيلي بالتر از اين حرفها هستند   جالب  ،كنم مي هايشان را با پيامبر اس�م مقايس

شود و فقط قسمتي از  نمي است كه هيچ وقت در تلويزيون انق�بي اين سخنراني پخش
 من ف�ن ،زنم مي من توي دهن اين دولت ،كنم مي من دولت تعيين :گويد مي آن را كه

آب و برق را  :گويد مي ولي آن قسمت كه ،كنند مي را پخش ...من ،من ،من ،كنم مي
P10Fآوريم مي كنيم و معنويات مي كنيم و اتوبوس را مجاني مي مجاني

3
P شود نمي پخش ...و، 

ها) بلكه تازه هر سال  (به جز جان انسان چرا؟ چون ع�وه بر اينكه چيزي مجاني نشد
در جريانات ابوالحسن  .شود مي برق و آب در نقا  مختلف كشور مشاهده ،كمبود گاز
 ،بله ،دانست كه او خائن است   مي گوتند: امام از اول هم مي در همه وليت دارانبني ص

 داند و علم غيب دارد و معصوم از هر خطائي است   ولي مي اصولً امام همه چيز را
يا  ،كرده مي ي او در بهشت زهرا عملي نشد؟  لبد در آنجا تقيهها دانيم چرا وعده نمي
چه بايد كرد كه تا احمق در جهان است ابرقُدقُد  .بگيرد كرده تا حكومت را مي خدعه

 .خندان است
و مج�ت را از ابتداي انق�ب تا كنون داشته باشد و  ها اگر كسي آرشيو روزنامه -3

به آنها مراجعه كند محال است يك هوته در اين سي سال بدون هيچگونه موضوع يا 

                                           
 خوريد تا مستضعوين. واقعاً هم كه چقدر شما به فكر مستضعوين هستيد، شما بيشتر به درد مستكبرين مي إلبله -1
بند و باري در داخل و افزايش  مملكت محمدي خود را با صادر كردن دختران ايراني به خارج و فساد و بي -2

 جوانان معتاد نشان دادند.
اند، البته مقام انسانيت را با افزايش  رسانيم   مثل اينكه مردم حيوان بوده به مقام انسانيت ميشما را  :گوت يا مي -3

 تعداد معتادين و دزدان و خ�فكاران مشاهده كرديم.
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حمله به  ،ا محاكمه و اعدامش كنيم(شاه را پس بدهيد ت سپري شده باشداي  جنجال تازه
اعدام  ،شاخ شدن با مجاهدين ،و بازرگان ها شاخ شدن با ملي مذهبي ،سوارت آمريكا
ماجراي آن  ،غائله منتظري ،غائله شريعتمداري ،ما اهل كوفه نيستيم ،جنگ ،قطب زاده

P11Fاوشين :زني كه در مصاحبه راديوئي گوته بود

1
P ه الگوي من است و خميني عصباني شد

تبليغ بسيار عالي و موثر براي فروش كتاب سلمان  ،حتي از دست خبرنگار آن ،بود
انرژي  له حجاج در عربستان و مهدي هاشمي،غائ ،رشدي با صدور حكم اعدام او

 .)....اي   و هزار تومان بستهاي  هسته
اعتياد به انواع و اقسام مواد مخدر و  اعتياد، مشكل كار و ازدواج جوانان: -4
بيكاري و مشكل كار و ازدواج نيز از موارد ديگر است كه پس از انق�ب  ،ردانروانگ

P12Fافزايش يافته

2
P،  و قبل از انق�ب چنانچه كسي ديپلم داشت بهترين كار براي او مهيا بود و

ولي اكنون كساني كه دكترا و ليسانس دارند بايد مدتها دنبال  .كرد مي به راحتي نيز ازدواج
هايي كه  . لزم به تذكر است كه بهانههم كاري مناسب پيدا نكنندكار بگردند و آخر 

به  ؛آورند مبني بر اينكه جمعيت فعلي جامعه بيشتر است و شرايط تواوت كرده مي اي عده
برابر و  10چون جمعيت دو برابر شده و پول نوت  ،هيچ عنوان قابل قبول نيست

 .پهلوي هم ديگر نيست كه پولها را بدزددو بنياد  اند ها و صنايع هم گسترش يافته كارخانه
از همه گذشته شما براي  ،باشد مي جمعيت هر دوره متناسب با همان شرايط خودش 

و بيكاري كه  ،بهبودي اين مشك�ت انق�ب كرديد ولي بالعكس اين مشك�ت بيشتر شده
ر سر همين بحث ما نيز ب ،قبل از انق�ب كم بوده افزايش يافته و فرار مغزها زياد شده

 .موضوع انق�ب شماست كه بيوايده بوده است
هايي بوده كه  انق�ب  انق�ب ايران يكي از نادرترين شهيدان و كشته دادن: -5

و انق�بهاي ديگر در كشورهاي مختلف داراي  ،كمترين خون و كشته را داده است

                                           
 كرد.  اوشين زني بود كه در سريالي ژاپني ايواي نقش مي -1
 .هاي خودشان آمار ط�ق در جوانان بسيار بال رفته است طبق گوته -2
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خطاب به  خميني قبل از انق�ب .خونريزي بسيار بوده است، از اين موضوع  بگذريم
گوتند جوانان ما را كشتند و  مي و مرتب ،را آباد كرده است ها گوت: شاه قبرستان مي مردم

سال آن نيز به  4ساله كه  8پس از انق�ب و طي جنگي  :پرسيم مي حال ما .شهيد كردند
بيشتر آباد شد يا قبل از  ها ادامه يافت قبرستان ،خاطر لجاجت خميني و باند احمق سپاه

هايي كه ريخته  ب؟ و چه ضررهايي كه از اين جنگ به ملت ما وارد نشد و چه خونانق�
نشد و چه ضرراتي كه به اقتصاد جامعه وارد نشد، براي چه؟ براي اينكه همه چشم و 

ترسيد او را مورد بازخواست و سوال قرار دهيد  مي دويد و مي كور بسته دنبال سايه خدا
ن سايه خدا قصد داشت انق�ب تحوه خود را به تمام كني؟ چو نمي چرا صلح :و بگوييد

P13Fكشورها صادر كند

1
P ، و اين نيز يكي ديگر از ثمرات انق�ب ايران و روي كار آمدن

تمام شدني نيست و هنوز جان بر كف براي خدمت اي  آخوندها بود و البته حماقت  عده
 .به آخوندها آماده هستند

از انق�ب آزادي نبود و هر كس هم به  مردم قبل عقيدة به دموكراسي و آزادي: -6
 آيا اكنون كسي :پرسيم مي حال .آورد مي گرفت فوراً سر از ساواك در مي حكومت ايرادي

يا به خميني ايرادي بگيرد؟ يا اگر كسي خواست امر اي  تواند به حكومت يا به خامنه مي
ست وارد كند سر به معروف و نهي از منكر را در مهمترين حوزه آن يعني حكومت و سيا

P14Fآورد كه روي ساواك را سويد كرده است مي از اداره اط�عات در

2
P . ديكتاتوري و خوقاني

البته اشتباه نشود در مورد آزادي زير  .شود نمي كه در رژيم آخوندها است هيچ جا پيدا
شكم هيچگونه خوقاني وجود ندارد و تنها در مورد آزادي گردن به بال است كه خوقان 

                                           
حتي پس از انق�ب در خ�ل مراسم حج در عربستان نيز بين ايرانيان و مامورين آنجا درگيري ايجاد شد. لبد  -1

اند انق�ب خود را به مكه و مدينه هم ببرند و در ابتدا هم در قبرستان بقيع پياده شود يعني  خواسته آخوندها مي
  .د تا اس�م نجات پيدا كند  يك گنبد و بارگاه بزر  روي قبور امامان احداث كنن

اي و جنايات ديگر اط�عات و سربازان گمنام امام زمان، كه بايد كتابي جداگانه براي آنها  هاي زنجيره مثل قتل -2
 نوشت.
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و شعارشان اين است  با دين يكي است :گويند مي در مورد سياست آخوندها دائم .است
P15Fكه ديانت ما عين سياست ماست

1
P، امر به معروف و نهي از منكر به طور  ولي در فريضإل

توانيد رهبر يا روحانيون و سردمداران  نمي و شما ،شود مي استثناء دين از سياست جدا
مرتد و اقدام  ،منكر كنيد، چون فوراً موسد في الرض حكومتي را امر به معروف و نهي از

عليه امنيت كشور خواهيد شد و امر به معروف و نهي از منكر نيز تنها مربو  به خود 
كنند، حال شما ببينيد  مي البته آنها نيز بيشتر امر به منكر و نهي از معروف .آخوندهاست

تي سايتهاي اينترنتي مخالف با خوقان ايشان تا اين حد است كه ح .چطور خواهد شد
و  ،از سايتي سياسي گرفته تا سايتهاي اهل سنت ،كنند مي بندند و فيلتر مي خود را

چرا؟ چون اگر مردم كتب و  ،همچنين اجازه چاپ كتاب و فعاليت فرهنگي نيز ندارند
 .روند نمي سايتهاي ديگر را ببينند ديگر زير بار حرفهاي آخوندهاي خرافي

از نظر رابطه با كشورهاي ديگر نيز قبل  ان در جوامع بين المللي:وضعيت اير -7
از انق�ب ايرانيان در بين كشورهاي ديگر داراي منزلت كامل بودند ولي پس از انق�ب 

در پيش گرفتند هر روز بيشتر   ي خداها كه مذهبيون خرافي و سايهاي  با سياستهاي ابلهانه
 .تروريستي و وحشتناك از ايرانيان ساختنداي  رهبه منزوي شدن ايران كمك كردند و چه

به اين نكته معترفند  اند تمامي ايرانياني كه در زمان شاه به ساير كشورها مسافرتي داشته
كه در فرودگاهها و ساير اماكن كشورهاي خارجي چه برخورد بسيار مودبانه و خوبي با 

گيرند و چه بسا چند  مي اثر انگشتولي اكنون حتي از قهرمانان ورزشي  اند مردم ما داشته
اي  وقتي مذهب و فرقه ،آري ...روز ديگر از رياست جمهوري ما نيز اثر انگشت بگيرند و
خواهيم از رژيم  نمي البته ما .خرافي با دين مخلو  شود بهتر از اين نخواهد شد

شاهنشاهي دفاع كنيم چون آن رژيم نيز همين عقايد خرافي را داشت و همينطور 
ولي به هر حال انق�ب شما وضعيت بين المللي و ساير موارد را  ،سادهاي بسيار ديگرف

 .كه در رژيم قبلي بود بهتر نكرد و بلكه صد پله بدتر نمود
                                           

 نويسند. توماني همين جمله را مي 10هاي  بر پشت اسكناسپس از انق�ب  -1
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P16Fپس از بحث در مورد انق�ب و شكل گيري حكومت خوارج

1
P رويم به  مي در ايران

  .در جهان  سراغ مطالب ديگر پيرامون اين تنها نظام خدايي

                                           
وب اين خوارج را نابود و ريشه كن كرديم حضرت خ :گويد شخصي پس از جنگ نهروان به حضرت علي مي -1

گويد: خير آنها در آينده خواهند آمد، آنها در پشت مادران و پدران هستند و مگر خوارج كه بودند؟  علي مي
مداخله جو در تمامي  - احساساتي –سطحي نگر و متعصب  - قشري و تنگ نظر - خراب كن وجهه اس�م

 و انتخابگر گزينشي از آيات قرآن به نوع خود و.... - اسيهاي ديني و اجتماعي و سي حوزه



 
 

 اسالم و قرآن 

خواننده گرامي توجه داشته باشد كه حكومتي به اين شكل، يعني نظام وليت مطلقه 
 .فقيه، در اس�م تعريف نشده و در كتاب و سنت وجود ندارد

اين است كه امام زمان فرموده: و اما حوادث واقعه به  اند حديثي كه ايشان آورده

وأما « باشم مي بر شما و من حجت خداآنها حجت من  ،راويان حديث ما رجوع كنيد
و . »اا ايا اا اةعة إاووع ا ل  ووا  أحايثناا إننهم حجت علي�م وأنا حجة اهللا عليهم

آخوندها مدعي هستند كه فقها و مراجع شيعه راويان احاديث اهل بيت هستند و تنها 
ر حق و الهي رسول ايشان بايد نائب امام زمان باشند و چون در زمان فعلي تنها جانشين ب

و طبق اين حديث تنها ولي فقيهي از  ،باشد و او هم كه غائب است مي امام زمان صخدا
تواند ولي امر كل مسلمين جهان باشد تا خود مهدي ظهور كند    مي شيعيان اثني عشريه

خواهد ظهور كند و ممكن است تا چند ميليون سال ديگر  مي البته معلوم نيست چه وقت
خواننده توجه داشته باشد، اولً: شخصي به  ،كشد و نزديك قيامت ظهور كند  هم طول ب

 ،نام محمد بن الحسن العسكري وجود ندارد و امام حسن عسكري فرزندي نداشته است
 ضقابه شدت متضاد و متنو احاديث پيرامون تولد مهدي و ساير موارد آن جعلي و 

و  ؛دست غُ�ت هستند ساختإل) و اند ده(مانند نامهاي متعددي كه براي مادرش ذكر كر
P17Fبراي تحقيق پيرامون اين مسئله به كتابهاي مختلف نقد و بررسي مهدي رجوع كنيد

1
P.  در

قرآن نيز اسمي از امام زمان برده نشده است و وجود او تنها از احاديث جعلي ثابت 
ان نباشد پس وقتي خود امام زم ،خواهد شد و يا توسير به راي كردن آيات قرآن كريم

نائب او نيز حق ندارد به نام شخصي خيالي تشكيل حكومت خدايي دهد و خود را ولي 

                                           
مثل كتاب بررسي علمي در احاديث مهدي نوشته ع�مه برقعي و كتاب از شوري تا وليت فقيه نوشته احمد  -1

 الكاتب و كتاب غائبِ هميشه غائب نوشته اينجانب. 
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امر مسلمين جهان بداند، ثانياً: سند و متن حديث ايشان كه به راويان حديث ما رجوع 
و آيا شما  ،به راويان ما رجوع كنيد :در مورد متن آن گوته شده ،كنيد داراي اشكال است

دانيد؟ در حديث صحبتي از زمامداري مسلمين جهان  نمي لي المر رافرق راوي با او
راوي حديث تنها فقها و  :توانم راوي حديث باشم و چه كسي گوته مي نيست و من هم

مجتهدين هستند؟ آن زمان كه اين حديث ارائه شده اص�ً واژه مجتهد به شكل امروزي 
ومت كردن دارد؟ شما احاديث نبوده، رجوع كردن به راويان حديث چه ربطي به حك

اين رجوع به راويان  .كنيد تا باب ميل خودتان شود مي خودتان را نيز تاويل به راي
حديث نيز زير نظر نيابت خاصه و سوير دوم عثمان بن سعيد العمري استواده شده نه 

 .اكنون كه هيچ كس هم با مهدي مرتبط نيست
تواند به عنوان  مي دارد و عقل انسان نيزثالثاً: به جز انبياء و قرآن حجتي وجود ن

پس از حضرت  اند ولي حجت ظاهري و بيروني كه انبياء بوده .حجتي دروني عمل كند
عيان دانيم چرا اينقدر شي نمي ما .و مسئله خاتميت مطرح است ،باشد نمي ديگر صمحمد

مان و كنند؟  مثل اينكه اما مي اشيتر و دائم حجت مشتاق به ايجاد حجت هستند؟ 
تازه نائب مهدي و ولي فقيه و راويان حديث  اند معصومين براي حجت نمودن كم بوده

P18Fاند هم حجت شده

1
P. مگر به الس�م فراوان است و  حجةبينيد كه در ايران  مي و البته

معصوم بودن او از خطا نيست؟ و همچنين اي  شيعه شرايط حجت شدن بنده عقيدة
چون حجت خدا بر مردم است و به قول  ،مات الهيارتبا  او با غيب، وحي و الها

(و حتي غير ديني) بكند تا  خودتان ولي امر و حجت الهي نبايد اشتباهي در امور ديني
منجر به فساد و گمراهي بقيه شود، پس آيا اين شرايط در نائب مهدي و ولي فقيه هم 

اين  :گوت وجود دارد كه در اين حديث حجت بر بندگان شده است؟ لبد خواهيد
و  ،حجت من بر شمايند :مراجع با امام زمان در ارتبا  هستند چون در حديث نيز آمده

طبق اين شروطي كه گوتيم و همه  :گوئيم مي توانند اين راز را برم� كنند   نمي البته مراجع
                                           

 افتد كه: نوكر من نوكري داشت. آدم به ياد اين ضرب المثل مي -1
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گويند كه حتماً  مي شوند و مي دانند ولي فقيه اين شرو  را ندارد پس همه مطمئن مي هم
و علم  ،د با مهدي در ارتبا  باشد وگرنه شرايط رهبري را ندارد چون معصوم نيستباي

غيب ندارد و با وحي الهي هم در ارتبا  نيست، پس رابطه او با مهدي آشكار و واضح 
خواهد بود، كه البته اين با بسياري از احاديث شما كه در آنها بر كذاب خواندن مدعيان 

 .ر تضاد استرابطه با مهدي تاكيد شده د
در حوادث واقعه به راويان حديث ما  :رابعاً: در حديث مورد استناد شما گوته شده

 .تواند حوادث روزمره هم باشد نه حكومت و زمامداري مي رجوع كنيد و حوادث واقعه
پس متوجه باشيد كه تعيين اولي المر به شوراي مسلمين است و البته اهل حل و 

ولي آخوندها مدعي هستند  اند ر اس�م انصار و مهاجرين بودهعقد نيز هستند كه در صد
باشند، چون بايد ولي  مي كه مجلس خبرگان رهبري كه تنها فقها هستند اهل حل و عقد

P19Fفهمند   مي فقيه انتخاب كنند و ايشان فقط

1
P  اينها از ابتدا امور ديني را امري انحصاري

د و بقيه كف روي آب باشند و در اينجا كه تنها تحت عنوان چهارده اسم بچرخ اند كرده
 :گويند مي و مرتب هم اند نيز سياست و حكومت را در انحصار خود آخوندها در آورده

دين از سياست جدا نيست و ما كه دين هستيم بايد دو دستي بچسبيم به سياست و 
ه كسي حكومت امام زماني تا مبادا دشمنان به آن آسيبي بزنند   بايد به ايشان گوت: چ

گوته شما دين هستيد؟و كجاي قرآن يا احاديث آمده كه فقط آخوندها و روحانيون شيعه 
اثني عشريه بايد مجلس خبرگان تشكيل دهند و رهبري به عنوان وليت مطلقه فقيه و 

شناسم كه خيلي  مي نائب امام زمان روي كار بگذارند؟ من فردي بدون لباس روحاني
اص�ً كلمه  .و خيلي از شما دانشمندتر است ،ي پايبند استبيشتر از شما به امور دين

روحاني و روحانيت مخصوصاً با اين تشكي�ت فعلي در صدر اس�م وجود نداشته و در 

                                           
(و شايد هم مزورانه) وجود دارد، تعيين و تاييد فقهاي شوراي نگهبان با  در اينجا يك دور احمقانه باطل -1

كند؟ مجلس خبرگان. نمايندگان مجلس خبرگان را چه كسي تاييد  كيست؟ رهبر. رهبر را چه كسي تعيين مي
 .كند        ير مستقيم، انتخاب ميكند؟ شوراي نگهبان   در حقيقت يعني رهبر خودش خودش را به صورت غ مي
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و واژه روحاني از مسيحيت وارد  ،كسي با اين عنوان وجود نداشته صبين صحابه پيامبر
فقط يك شخص با لباس اي كاش  ،تازه .شيعه شده (پدر روحاني و مادر روحاني)

كه  اند روحاني بود، ولي ايشان تشكي�ت و حكومت و برو و بياي زيادي درست كرده
هيچ جايي در اس�م ندارد، جالب اينجاست كه خميني گوته: اس�م منهاي روحانيت، 

كجاي اس�م صحبت از روحانيت و آخوند موت خور  :اس�م نيست    بايد به او گوت
اس�م و آيات قرآن روشن و محكم و مبين است و همه مردم قادر به شده است؟ قوانين 

P20Fفهم آن هستند و خواهند بود و اس�م نيازي به روحاني ندارد

1
P.  البته چنانچه اشخاصي به

عنوان تعليم دروس ديني حضور داشته باشند كسي با آنها مخالوتي نخواهد داشت، ولي 
خمس را بگيريد و حكومت ايد  شما فقط آمده ،شما كه با تعليم و تعلم مردم كاري نداريد

و دين را نردبان سياست كنيد يا دكاني  ،امام زمان را تا ظهورش در دستان خود نگهداريد
ملي كنيد براي تورقه زدن ميان شيعه و سني تا اسرائيل و يا عكنيد براي موت خوران 

P21Fباشند تر آمريكا راحت

2
P. 

 هشت زهرا طي سخنراني خود به طريقإلبنكته مهم ديگر اين است كه خميني در 
حكومت و جانشيني شاه كه به صورت جانشيني پسر به جاي پدر است ايراد گرفت و 

واقعاً اين سخن مرجع عاليقدر شيعه خيلي جالب  .باشد نمي اين عمل ايشان عقلي :گوت
ه و اين سخنان از رهبر شيعيان جهان بعيد است، تنها در مذهب شيع ،و خنده دار است

دانيد كه در مذهب شيعه امامت و  مي چرا؟ چون همه ،تواند عقلي باشد مي اين سخنان
 .يابد مي جانشيني امامان در فرزندان امام حسين كه خود فرزند حضرت علي است تحقق

                                           
�ۡ  َ� ﴿ خوانيم كه در اين كتاب هيچگونه ظن و شكي نيست در ابتداي سوره بقره مي -1 و شما چيزي را  ﴾��يه��  َبۛ ََ

كنيد نه چيزي كه روشن، مبين و آشكار باشد، پس اس�م  كه در آن شك و شبهه باشد توسير و توجيه مي
 و نيازي به روحاني ندارد.منهاي روحانيت هم اس�م است 

كند حقوق بگير اسرائيل است و  به قول دكتر شريعتي هر كس به اخت�ف زدن ميان شيعه و سني كمك مي -2
 كه آخوندها از شريعتي متنور هستند. بيخود نيست
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پس چطور اين امر در مذهب خودتان عقلي است ولي براي رژيم شاه و پهلوي امري غير 
ر اينجا تنها صحبت در مورد عقلي بودن اين مورد است شود؟ فراموش نكنيد د مي عقلي

هر آنچه دين حكم كند عقل نيز همان را  :گوئيد مي شما طبق احاديث .نه چيزي ديگر
امر امامت  :توانيد بگوئيد نمي پس .دانيد مي كند و عقايد مذهب خود را عقلي مي حكم

نيد مذهب شيعه و نصوص مگر اينكه اعتراف ك .دستور خدا بوده و ربطي به عقل ندارد
(كه همينطور هم هست) و تنها روي نصوص خود مجبور به  آن با عقل سازگاري ندارد

 .توانيد از نص الهي سر پيچي كنيد نمي چونايد  داشتن اين مذهب و عقايد آن شده
 .رويم سراغ موارد ديگر مي پس از بحث اس�مي نبودن اين حكومت 



 
 

 امر به معروف و نهي از منكر

 مانطور كه قب�ً نيز بدين موضوع اشاره كرديم و البته در اينجا كمي بيشتر توضيحه
 دهيم: مي

گذرد شيعيان دائم به فكر گرفتن حكومت براي  مي طي اين دوراني كه از غيبت مهدي
 و تمامي حكام و رهبران حكومتي را غير اس�مي يا حتي غاصب و ظالم اند امام خود بوده

به خاطر همين نيز دائم در خوا و  .اند ه با آن حكومتها سر جنگ داشتهدانستند و هميش مي
البته در زمان ظهور دولت صوويه در ايران اوضاع برايشان خوب شد، ولي  .اند فرار بوده

باز آن شاه ظالم صووي نيز به عنوان نائب امام زمان بوده است و حق حكومت نداشته 
زده و چشمان  مي رفته مهر تاييدي بر او مي اهولي وقتي روحاني صووي در كنار ش .است

وقتي مجلسي و شيخ بهايي در كنار  .مردم احمق هم هميشه به سمت آخوندها بوده است
، ولي از اين موضوع كه بگذريم اند مردم هم زياد با دولت و شاه كاري نداشته اند شاه بوده

مردم يا منافع آخوندها خواست خودسرانه عمل كند و ظلم و ستمي بر  مي چنانچه شاهي
نشسته و چون در بين مردم بوده و  نمي وارد سازد، در اينجا روحاني صووي ديگر بيكار

در بين آنها محبوب بوده و حكومت را هم در دست نداشته است مردم كام�ً مطيع او 
ت كرده اس مي كرده و فوري آن شاه را توبيخ مي و او از اين موقعيت خود استواده اند بوده

، اند كرده است و چون مردم طرف روحانيون بوده مي و نظام حاكم را متوجه خطاي خود
P22Fبرده است و با آنها كاري نداشته است مي آن حكومت هم از روحانيون حساب

1
P. بنابراين، 

به راحتي حاكمان خود را امر به معروف و نهي از منكر كنند و تا  اند توانسته مي آخوندها

                                           
با عزاداري و گنبد سازي و تكيه سازي شيعيان كاري نداشته تا خودش راحت حكومتش را در دست صوويه  -1

 داشته باشد و مردم هم به گريه و زاري خودشان بپردازند.
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P23Fت آنها بايستندحدودي جلوي منكرا

1
P.  اين موضوع ادامه داشت تا ظهور انق�ب سال

در اينجا ديگر آن روحاني و نماينده ديني كه در ميان مردم بود خودش  .در ايران 1357
براي حكومت كردن آمد و از كنار تخت شاه بر روي خود تخت نشست تا خيال همه را 

P24Fراحت كند

2
Pت و ديانت آنها عين سياستشان ، و چون در اينجا سياست آقايان عين ديان

توانست به راحتي حكومت ديني را امر به معروف و نهي از منكر كند  نمي كسي ،شد
و مردم بت ساز ما هم او  صچون نائب امام زمان بود و تنها جانشين بر حق رسول خدا

را بيشتر ياري دادند و آن عصمتي كه براي چهارده معصوم قائل بودند براي او هم 
جالب اينجاست  .دند و كسي جرات ندارد بگويد: خميني ف�ن اشتباه را كرده استتراشي

گويند: دين و سياست ما يكي  مي كه شبه محققين ايشان و خود روحانيون و رهبران دائم
ولي اگر شما بخواهيد امر به معروف و نهي از منكر را كه  ،است و جدايي ناپذير است

شويد: موسد في  مي يشان به كار بگيريد آن وقتامري ديني است در مورد سياست ا
مرتد و ضد وليت فقيه، پس بايد به ايشان گوت: به طور استثناء  ،محارب با خدا ،الرض

 .شود و ديگر يكي نيستند مي دين از سياست جدا ،در مورد امر به معروف و نهي از منكر
هر چيزي در دست خودش كرده و پيچ  مي آخوند شيعه در طول تاريخ نيز همينطور عمل

تعريف و  و حضرت عمر از حضرت ابوبكر بوده، هر جا حضرت علي
 از قرآن با مذاق او خوشاي  و هر جا آيه ،كرده مي تمجيدي كرده آنرا حمل بر تقيه

كرده، در موضوع دين و سياست نيز هر جا  مي آمده آن آيه را با احاديث جعلي توسير نمي
كند و يك سكولر به تمام معنا  مي دين را از سياست جدا به ضررش تمام شود فوراً

پس اين مورد نيز يكي از معايب بسيار بزر  حكومت آخوندي است كه ما در  .شود مي

                                           
ترين مثال آن هم تحريم تنباكو در زمان قاجاريه توسط ميرزاي شيرازي است كه حتي توسط زنان شاه هم  مهم -1

 اعمال گرديد. 
ه روحاني و عالم شيعي از كنار مردم برخاست و در كنار سلطان صووي نشست، تشيع مردمي تبديل شد ب -2

 .دكتر علي شريعتي، 196 تشيع علوي و تشيع صووي صوحه .تشيع دولتي
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اشتباه  حتي براي يك بار از يك آخوند كلمإلبراستي كدام يك از شما  .اينجا بيان نموديم
زندان  ،توضيح نيست كه در ايرانخواهم را شنيده است؟  لزم به  كردم و يا معذرت مي

P25Fآورند مي سياسي شدن بدترين زندانهاست و معلوم نيست چه ب�يي سر آن اشخاص در

1
P. 

ي خارجي عمل كند، ها ها و ماهواره هر كس بخواهد اظهار نظري كند بايد از طريق سايت
كه  چون در ايران تنها بايد از حكومت تعريف و تمجيد كني يا انتقادي كوچك و م�يم

البته همين جلوگيري كردن از اظهار نظرات و ايجاد  .زير نظر خودشان باشد انجام دهي
خواننده كافي است كمي تحقيق  .شود و اين خوب است مي خوقان باعث سقو  ايشان

كند و زندگي نويسندگان روشنوكر ايران را بخواند تا به وجود اين خوقان پي ببرد، 
ي اقدام به ترور او هم كردند كه خوشبختانه موفق نشدند كساني چون ع�مه برقعي كه حت

 .از آزادي گردن به بالي اين حكومت استاي  كردند و اين نمونه مي و دائم او را زندان
ابوبكر و عمر و اطرافيان آنها  ،صپس از رحلت پيامبر :گويند مي خنده دار اينجاست كه

دانيم اين چه  نمي را نداشته باشد   ما خوقان ايجاد كردند تا كسي جرات صحبت عليه آنها
 اند كرده مي و اعتراض اند خوانده مي خوقاني بوده كه زنها در مسجد عليه خليوه خطبه

؟  اند رفته مي (خطبه فاطمه زهرا به عقيده شيعه) يا براي بيعت گرفتن به درب منزل انصار
اگر كج  :گوته مي رشده و به حضرت عم مي اين چه خوقاني بوده كه عربي ساده بلند

از بقيه  تر چرا لباس تو بلند :گوته مي كنيم يا به او مي شدي با اين شمشير تو را راست
امپراطوري بزر  جهان در آن زمان را  3كه اي  خواسته؟  خليوه مي است و از او توضيح
و پس از روي كار آمدن آخوندها فريضه امر به معروف  ،به هر حال .به زانو درآورده بود

 .نهي از منكر در حوزه سياست از بين رفت و ممنوع شد

                                           
گويند ما  آيند مي هاي معمولي متواوت است و اشخاصي كه از زندان مي فراموش نكنيد زندان سياسي با زندان -1

ي ساير زندانيان كردند؟  آنها مزايا ديديم و معلوم نبود با آنها چه مي ها جدا بوديم و اص�ً آنها را نمي از سياسي
هاي ديگر و راحت بودن و نامه نوشتن به خارج از  را ندارند، همچون رفتن به مرخصي يا معاشرت با زنداني

 زندان و غيره...



 23  هاي خدا در زمين سايه

 

جوامع اهل سنت عيوب كمتري دارند ولي همان چند عيب هم كه دارند بسيار  
توجه هستند و از احاديث مختلف خود  بي بزر  است، مث�ً در مورد حاكم ظالم بسيار

باشد موردي ندارد يا  كه مث�ً تا وقتي حاكمي كور آشكار نداشته اند اين عقيده را گرفته
اگر حاكم با ش�ق بر پشت شما زد كاري نكنيد و در مورد قيام و يا امر به معروف عليه 

دانند چون باعث تورقه خواهد  نمي حاكم ظالم بسيار سهل انگار هستند و اينكار را جايز
ده گويند: در معصيت است كه نبايد از حاكمان پيروي كنيم. به خاطر همين عقي مي شد و

بينيد حاكم ف�ن كشور از اهل سنت در مدارس آن كشور اس�مي قانون منع  مي است كه
دانيم اين چه حاكم  نمي حجاب گذاشته و جلوي حجاب دختران را گرفته است، ما

كنند، چرا؟  نمي گويند و مردم هم كاري نمي مسلماني است؟ مراجع آن كشور هم چيزي
P26Fتواند انجام دهد مي چون حاكم است و هر غلطي كه خواست

1
P يكي از مزيتهاي شيعيان .
ولي اكنون اين  اند كرده نمي در تاريخ، همين امر بوده كه در برابر حاكمان ظالم سكوت

مزيت هم از بين رفته، چونكه خود دين و خود روحاني حاكم و شاه شده و كسي به اين 
 ،شود: ضد وليت فقيه مي تواند او را امر به معروف و نهي از منكر كند، چون نمي راحتي
 .محارب با خدا و موسد في الرض و كارش تمام است ،مرتد

مي دانيد بزرگترين ضرر يكي شدن دين با سياست چيست؟ بزرگترين ضرر و 
 ،انحراف و بدعتي كه حكومت ،فساد ،بدبختي اين عقيده اين است كه هر جنايت

و  ها اط�ع آن كجي بي وانان ساده ودهند، مردم و ج مي رهبران و آخوندها انجام ،سياست
كنند در صدر اس�م نيز همينگونه بوده  مي بينند و فكر مي را به نام اس�م و دين ها خرابي

                                           
در اين مورد علماي اهل سنت نظريات مختلوي دارند. براي آگاهي البته اين نظريإل تمامي علماي اهل نيست، و  -1

مراجعه  -فك اهللا أسره -نوشتإل شيخ دكتر عمر عبد الرحمن » لحكام وأحكامهمأصناف ا«در اينمورد به كتاب 
ديگر علماي اهل سنت در مورد مسأله حجاب اينطور نيست كه حاكم از حجاب جلوگيري أي شود، و حتي ر

توانيد به كتابهاي عقيدتي اهل  كند و مسلمان باشد بلكه اين از جمله كور واضح است براي توصيل بيشتر مي
هاي زيادي ريخته خواهد شد كه بعد هم  ن اي ساده نيست و خو نت برگرديد زيرا مسأله تكوير حاكم مسألهس

 معلوم نيست حاكم عادل بيايد. مصحح.
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شود كه بسياري  مي است و در نهايت نسبت به احكام اس�م بدبين شده و مانند هم اكنون
حتي اينجانب بارها  .اند ستيز و اس�م گريز شده و يا عرب ،نماز بي از جوانان در ايران

(البته بهتر است  كه يكي از مخالوان اس�م و به اصط�ح خودشان خردگرايانام  ديده
 خردباختگان) دائم انحرافات آخوندها و رجال حكومتي در ايران را مطرح :بگوييم
گيريم كه در صدر اس�م نيز همينگونه  مي گوت: همه ما نتيجه مي نمود و بعد هم فوري مي
و در آن زمان نيز همين جنايات و فسادها توسط اشخاصي  ،وده و فرقي با اكنون نداشتهب

P27Fشده است    مي ديگر انجام

1
P . پس شما ببينيد چه ضربات مهلكي توسط يكي شدن

  .سياست كثيف با دين وارد آمده است
يكي شدن دين با سياست و نردبان كردن دين براي اهداف سياسي به صورت عادي 

انجام  صكند چه برسد به اينكه اينكار را به نام اهل بيت نبي اكرم مي اد اشكالهم ايج
شود و همه مردم نسبت به اساس اس�م و خاندان  مي دهيم كه ضرر آن دو چندان

همين  صحتي شايد يكي از دليل جانشين نداشتن پيامبر .شوند مي بدبين صپيامبر
و  صزده است همه مردم پيامبر مي ي سرچون چنانچه خطايي از خلواي بعد ،مورد بوده

 .ديدند مي دين اس�م را مسبب اصلي آن
گردانندگان حكومت در ايران بر يكي بودن دين و سياست تاكيد فراوان دارند، ولي 

كنند، مث�ً در  مي هر جا كه اين امر به ضررشان تمام شود فوراً اين دو را از هم جدا
ري كه جنجال فراواني به راه انداخت و مدت زيادي جريان اخت�ف ميان خميني با منتظ

                                           
بحار كنند از تشيع صووي و روافض است و يا از  و اكثر خرافاتي كه اين خردباختگان بر ضد اس�م مطرح مي -1

بينيد كه چيزي براي گوتن  روند سراغ قرآن مي خرافات است، ولي وقتي مي مجلسي كه مملو از ايناألنوار 

و  صاي يا جنايات سياستمداران چه ربطي به پيامبر ندارند، كسي نيست به اين بيخردان بگويد خرافات فرقه
عي در عجبم اط� اند ولي من از جوانان ساده و بي اس�م و قرآن دارد؟ البته خيلي از اينها خود را به خواب زده

اند و بنابراين  روند، چرا؟ چون دين واقعي اس�م را به آنها معرفي نكرده ها مي كه با اشتياق به سمت اين تحوه
 افتند. براحتي در دام اين شياطين مي
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در آن هنگام وقتي به يكي از طرفداران خميني كه  .نيز در همه جا صحبت از منتظري بود
 بسيجي و سپاهي هستند و دائم هم سنگ وليت فقيه را بر سينه ،از قشر حزب اللهي

او شده ايد؟ مگر او پس چرا شما منتظري را قبول نداريد و دشمن  :گوتي مي زنند مي
كتاب ولي فقيه را ننوشته؟ مگر او آيت اهللا نيست؟ مگر او در تسلط بر معارف مذهب 

P28Fباشد؟ نمي شيعه از علماي به نام شما

1
P. 

گويند: درست است كه منتظري فقيه و عالم زبر دست شيعه  مي ايشان فوري در پاسخ
بحر ندارد و بهتر است در است ولي او در مسئله سياست وارد نيست و در اين مورد ت

 .امور سياسي دخالت نكند و امر سياست را به ما بسپارد كه وارد هستيم  
گوئيد ديانت ما عين سياست ماست؟ پس  نمي مگر شما :كسي نيست به اينها بگويد

 اگر منتظري از علماي ديني شماست چرا در مورد سياست او را قبول نداريد؟ و
P29Fف�ن نيست او عادل نيست و :گوئيد مي

2
P، شويد و  مي و حتي جنبه ديانتي او را نيز منكر

كند تا  مي بينيد كه روحاني كاروان دائم با مقلدين منتظري گوتگو مي در سورهاي حج
پس شما چنانچه ببينيد يكي بودن ديانت با سياست به نوعتان  .مرجع خود را عوض كنند

  .كنيد مي نيست فوراً آنها را از هم جدا
به بعضي از اين حزب الهيان متعصب بگوئيد: چرا شما با اهل سنت وحدت  حتي اگر

گويند: ما از لحاظ سياسي با ايشان  مي داريد؟ و مگر شما عقايد آنها را قبول داريد؟ فوراً
P30Fباشد جدا از آنهاست مي وحدت داريم نه از لحاظ ديني و مذهب ما كه تشيع

3
P ، و فقط ما

 .اهل نجات هستيم  
و بايد با هم متحد باشند  ،خدا و پيامبر و كتاب همه مسلمين يكي است در صورتيكه

 اند عقايد و اعمالي را در پيش گرفته ها و اخت�فات را كنار بگذارند، ولي متاسوانه بعضي

                                           
 به عنوان مثال منتظري كه از مراجع مذهبي ايشان است در علم الرجال متبحر است. -1
 اعتقادي ندارم. (خميني و منتظري) من به هيچيك از اين دو نورالبته لزم به تذكر است كه  -2
 روند و شما به جهنم. شما جدا از آنهائيد، آنها به بهشت مي إلآري -3
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البته باز هم اهل سنت حاضر است با  .توان با آنها متحد شد ها نمي كه به اين سادگي
 .همين عده نيز ايجاد وحدت كند

آيا شمايي كه مذهب تشيع و دوستي حضرت علي را داريد حاضريد با خوارج متحد  
كنند، پس چطور انتظار  مي دانيد خوارج حضرت علي را لعن مي در صورتيكه شويد؟

داريد اهل سنت با شما متحد شوند؟ در صورتيكه شما همه اصحاب را مرتد و غاصب 
 عمر و ام المومنين عايشه را لعن دانيد و حضرت ابوبكر و حضرت مي حق الهي علي

P31Fكنيد مي

1
P. شيعه چنين اعتقاداتي ندارد و كسي را لعن :كنم فوراً نگوئيد مي خواهش 
 .شود مي كند   و با حضرت عمر هم دوستي دارد   چون اين صحبتها باعث خنده ما نمي
اين چيزي كه شما بدان معتقد هستيد چيست؟ آيا شما معتقد به  كمترين :پرسيم مي ما

 امر نيستيد كه حضرت علي از جانب خداوند در غدير خم براي جانشيني ب�فصل پيامبر
قادي خود به خود ؟ پس داشتن چنين اعتاند انتخاب شده و مردم هم با او بيعت كرده ص

و علي را  اند اين فرمان مهم الهي را زير پا گذاشته ص رسول خدا يعني اينكه صحابإل
و به قول خودتان مرتد  اند قيوه بني ساعده با ابوبكر بيعت كردهو در س اند خليوه نكرده

 ،توان با شما ايجاد اتحاد كرد؟ تازه از بحث صحابه كه بگذريم مي پس چطور .اند شده
شما كه صوات خالق را به  .داشتن اعتقاداتي كه شرك محض است از همه چيز بدتر است

 چون خداوند همه جا حاضر و ناظردهيد و امامان را هم مي مخلوق و به ائمه نسبت
 كنيد، پس با اين عقايدي كه شرك است مي دانيد و در دعاهاي خود آنها را صدا مي
مسلمين ديگر  :خواهيم بگوئيم نمي خواهيد با مسلمين ديگر اتحاد داشته باشيد؟ البته ما مي

لعن و جداست و همچنين اي  هيچگونه خطا و اشتباهي ندارند، ولي داشتن شرك مسئله
 .نورين بزرگان ديني مسلمين با ايجاد وحدت با آنها در تضاد است

                                           
 دانند كه منظور از لعن اشخاصي كه نامشان در زيارت عاشورا نيست همان ابوبكر و عمر است همه شيعيان مي -1

كنند و اسم كسي را بر  اند و براي حوظ وحدت اس�مي فقط نيت مي رده(اولي و دومي) و البته شيعيان لطف ك
 .آورند   زبان نمي



 
 

 هاي مذهبي اقليت

شيعي مذهب باشيد شايد خيلي به وجود اقليتهاي مذهبي توجه اي  اگر شما خواننده
(البته  نداشته باشيد، ولي لزم است بدانيد پس از روي كار آمدن روحانيون متعصب شيعي

رهبران و آخوندهاي هر مذهب بيشتر است و اين طبيعي است) احتمال وجود تعصب در 
و البته به هيچ عنوان اخبار آنرا  اند اقليت اهل سنت در ايران زير فشار زيادي قرار گرفته

رسانند و جلوي روي شما و پشت تلويزيون مدعي ايجاد هوته وحدت  نمي به گوش شما
كنند تا فضاي سبز بسازند، مثل  يم هستند، ولي از آن طرف مساجد اهل سنت را تخريب

 مسجد شيخ فيض محمد مشهد يا مسجد بجنورد و مساجد ديگر ايشان كه خودتان
توانيد در مورد آنها تحقيق كنيد و البته روحاني تشيع صووي فقط و فقط با اهل سنت  مي

ارامنه و يهوديان به  ،هاي ديگر همچون مسيحيان سر جنگ و دشمني دارد وگرنه اقليت
كليساي مسيحيان و ارامنه در محله جلواي  .كنند و كليسا و كنيسه دارند مي حتي زندگيرا

 اصوهان هنوز هم سالم و پا برجاست و كسي هم با آن كاري ندارد البته ما هم
خواهيم كسي با آن كاري داشته باشد ولي فكرش را بكنيد اگر در اصوهان يا كاشان يا  نمي

(كه نيست،  عه نشين هستند يك مسجد براي اهل سنت بودتهران كه شهرهايي كام�ً شي
سال در اين شهرها  30دقت كنيد كه تعداد زيادي از برادران اهل سنت افغاني مدت 

كردند و حتي در مشهد كه داراي اهل  نمي كردند) مردم و آخوندها چها كه مي زندگي
ان هم راحت و اهل سنت در شهرهاي خودش اند سنت هست آن مسجد را تخريب كرده

P32Fنيستند

1
P، شود يا علما و  مي بيني كه دائم در زاهدان يا كردستان جنجالي بر پا مي و

                                           
باشد و سنديت ندارد، ولي  اي نمي داد اين امامزاده داراي شجرنامه اي را ديدم كه نشان مي در يك فيلم امامزاده -1

يك امامزاده جعلي در  :خود گوتمجالب بود كه روي همان امامزاده را ساختمان زيبايي ساخته بودند و من با 
شوند و مسجد ضرار  سازند ولي مساجد اهل سنت  تخريب مي كشور ما هيچ اشكالي ندارد و روي آنرا مي
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و البته اين خيلي هم عجيب نيست چون شيعه  ،كنند مي اشخاص سني را اعدام و ترور
چرا؟ چون عمري هستند  ، چون وليت ندارند  ،  ،صووي تنها با اهل سنت دشمن است

ولي  ....خوانند   و مي چون دست به سينه نماز ،  اند را آتش زدهچون درب خانه فاطمه 
 غير خدا را صدا ،مسيحيان وجوه مشترك زيادي با شيعيان صووي دارند، مثل شيعيان

(يا عيسي مسيح و يا مريم مقدس) مثل شيعيان كه امام حسين را شويع روز  زنند مي
كشيشهايشان مثل آخوند شيعه  .انندد مي دانند عيسي مسيح را شويع روز قيامت مي قيامت
 گيرند و لقب روحاني دارند و گناه را مي )...و ها خمس و پول ريختن توي امامزاده( پول
مثل غلو  ،كنند مي كنند و شمع روشن مي بخشند و مثل شيعيان روي قبور را تزئين مي

پسر خدا) و ( كنند مي آنها هم در مورد حضرت عيسي غلو ،كردن شيعيان در مورد امامان
 ابوالوضل سورةخوانيد كه در زمان صوويه يا هم اكنون نيز مسيحيان  مي حتي در تاريخ

؟ چون در ذهن بيننده ، چراگيرند مي كنند و عزا مي اندازند و براي حضرت عباس نذر مي
ببين حتي اين فرد مسيحي هم به اهل بيت و  :شيعه اينطور بيندازند تا با خود بگويد

آن مسيحي اگر خيلي به اهل  ،اينطور نيستند   ها تقد است ولي اين بد سنيابوالوضل مع
البته مسلماني واقعي نه مسلماني كه مثل  ،شد مي آمد و مسلمان مي بيت معتقد بود

خودشان به دنبال من دون اهللا باشد و براي غير خدا نذر و نياز كند و سوره بيندازد و به 
پس سياست دوستي با مسيحيت و دشمني با اهل  .م دهدهزاران بدعت را انجا ،نام اس�م

كمي  ها باشد و البته به خاطر وجود رسانه مي سنت از زمان صوويه بوده و هم اكنون نيز
گرفتند و اص�ً به وحدت  مي دست آخوندها بسته شده و گرنه به طور علني عمر كشون

و شما  اند م ساده گذاشتههوته وحدت را هم براي گول زدن شما مرد .نداشتنداي  عقيده
دانم خودتان نيز خيلي با اهل سنت خوب نيستيد و به آنها  مي مردمي كه تا آنجا كه من

 توجهي نداريد و اگر هم ظلمي عليه آنها ببينيد ساكت خواهيد بود يا بعضاً خوشحال هم

                                                                                                             
هستند، در صورتيكه روي قبور پيامبران و امامان واقعي هم نبايد بنايي ايجاد كرد و اين مخالف با اس�م است 

 اند.    ان مذهبي همه كاره شدهولي چه بايد كرد كه در ايران دكاندار
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ي چنانچه شخصي بگويد: ا«: صورتي كه روايتي به اين معنا آمده است كه، در شويد مي
اين سياست از زمان  .»مسلمان به فريادم برس و شما توجهي نكنيد، شما مسلمان نيستيد

شاه عباس ظالم شرابخوار نيز بوده، چون او بود كه به هرات لشكر كشي كرد و چهار 
هزار تن از مردم سني آنجا را قتل عام نمود و ط� و جواهرات آنها را غارت كرد، بعد هم 

پيشنهاد علماي شيعه براي قبر امام رضا گنبد ط� ساخت تا مردم  با آن اموال غصبي به
بروند و زير گنبد غصبي زيارت جعلي بخوانند   و غيرخدا را صدا كنند   تا بيشتر صواب 
ببرند   و امام رضا هم در سه جاي قيامت به فريادشان برسد   و آنها را بهشتي كند   و 

از شاه عباس به نمايش گذاشتند چهره اين مرد جالب است كه در سريالي تلويزيوني كه 
ظالم و شرابخوار را خيلي خوب نشان دادند به طوريكه هيچكس ناراحت نشود و حتي 

بيني كه  مي او كه انواع ب�ها را بر سر اس�م آورد و .مردم او را بيشتر دوست داشته باشند
P33Fداده استگويند: شاه عباس خدمات زيادي براي ما انجام  مي دائم مردم

1
P آري رئيس ،
پس آيا  اند جمهور آمريكا و اسرائيل هم خدمات زيادي براي شهرهاي خود انجام داده

و اص�ً علت به وجود آوردن حكومت  ،اين دليل نيكوكار بودن و خوب بودن آنهاست
اند  صوويه توسط انگليسيها و غربيان اين بوده كه امپراطور بزر  عثماني كه سني بوده

تا تمامي اروپا را تحت تصرف خود در آورد و خطر سقو  مسيحيت به وجود رفته  مي
بر روي كار گذاشتند و  ها آمده بود كه فوراً با مشورت كردن دولتي را از پشت سر عثماني

اين دولت صووي نيز كار خود را با قتل عام مردم سني در ايران شروع كرد، چون مردم 
و پس از استقرار اين حكومت  ،افعي و حنوي بودنددر آن زمان در ايران از اهل سنت ش

ننگين در ايران ناگهان از پشت به امپراطوري عثماني خنجر زدند و جنگهاي مختلف را 
با اهل سنت داخل و خارج به راه انداختند تا مبادا اس�م در جهان گسترش پيدا كند و 

اس خيلي دوستشان داشت (همان مسيحيان كه شاه عب مسيحيان در اروپا نجات پيدا كنند

                                           
 است. دي اس�م خدمات زيادي انجام دادهشاه عباس در تورقه زدن ميان شيعه و سني و در واقع براي نابو -1
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P34Fفتامل) ،و روستاي جلوا را در كنار اصوهان به آنها داد

1
P  و وجود چنين دولتي در خاورميانه

بسيار به نوع غرب خواهد بود دولتي كه زمينه اخت�ف با بقيه مسلمين را در مذهب 
اين مذهب خرافي و تورقه افكن را وارد سياست و  ،و از همه گذشته .خرافي خود دارد

شايد مسلمين ديگر هم در نداشتن اتحاد و همبستگي با هم  .حكومت خود نيز كرده است
شما  .كند مي مقصر باشند ولي وجود اين حكومت فرقه گرا نيز به اين تورقه بيشتر كمك

ببينيد اين حكومت به اصط�ح اس�مي با كشورهاي كمونيستي همچون چين، روسيه، 
رد ولي با كشورهاي عربي اهل سنت و مسلمان كه در دوستانه دااي  كوبا و كره رابطه

P35Fدانند مي دهند و آنها را وهابي نمي نزديكي خودشان هستند خيلي روي خوش نشان

2
P. 

دهند؟  نمي دانيم چرا در رابطه خود با كشورهاي كمونيست دين خود را مد نظر قرار نمي
از  :گويند مي ياست وچسبند به س مي در آنجا فقط ،كنند؟ نمي و دين و سياست را يكي

 .شوند مي در اينجا ديگر سكولر .لحاظ سياسي با اين كشورهاي كمونيست رابطه داريم
پس از انق�ب به روي اسكناسهاي ده توماني عكس مدرس را انداختند و جمله او را 

P36Fنوشتند كه ديانت ما عين سياست ماست

3
P پس چرا در رابطه  ،و سياست ما عين ديانت ما

ي كمونيست سياست شما عين ديانت شما نيست؟ در آنجا فقط سياست است با كشورها
آن وحدت سياسي هم كه با اهل سنت  .شوند مي نه ديانت و اين دو از هم جدا

P37Fاند گذاشته

4
P  به خاطر در اقليت بودن شيعيان در منطقه است، چون به هر حال اكثر

                                           
البته ديگر روستايي در كار نيست و محله جلوا جزء شهر اصوهان شده است و كليساي آن نيز همچنان  -1

 وند.ش پابرجاست ولي مساجد اهل سنت تخريب مي
سازند و ميليونها تومان خرج مردگان  به اين دليل وهابي هستند كه روي قبور ائمه بقيع را گنبد و بارگاه نمي -2

 كنند. نمي
 گويند: كلمه عين در واقع غير بوده است. البته بعضي در مورد اين جمله به تمسخر مي -3
ه اثني عشريه فقط نزد اينهاست كه وارد وحدت اينها با همه جهان سياسي است نه ديني، چون اين تحو -4

حكومت هم شده و البته اخت�ف زيادي حتي با خود اهل سنت دارد چه برسد به بقيه اديان، بزرگان ديني اهل 
 آيد. سنت را غاصب و ظالم دانستن و آنها را لعن كردن با ايجاد وحدت جور در نمي
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 ز بيشتر اهل سنت هستند ومرزهاي ايران مردم سني نشين هستند و كشورهاي همسايه ني
  .توانند خيلي با آنها وارد جنگ و جدل شوند نمي

 در اينجا ما چند سوال داريم، اگر سياست شما عين ديانت شماست پس:
گذاريد: خليج اس�مي يا خليج مسلمين؟ مگر شما  نمي چرا نام خليج فارس را -1

داريد و فقط جنبه جمهوري اس�مي نيستيد؟ چطور در اينجا با ديانت خود كاري ن
P38Fسياسي يا موارد ديگر را

1
P گيريد؟  مي 

 چرا بر خ�ف صريح قرآن در سال چهارم جنگ با عراق صلح نكرديد؟ -2
هاي كافر و كمونيسم چين، روسيه و كوبا  چرا بر خ�ف صريح قرآن با حكومت -3
 رابطه تجاري و سياسي داريد؟ ...و

 گر چه صيغه ايست؟اجتهاد در برابر نص و مجمع تشخيص مصلحت نظام دي -4
 ي اداره اط�عات مطابق با كدام آيه يا حديث است؟ها قتلها و شكنجه -5
و  (پنهاني) در برابر آيات و روايات متعددي كه از لزوم اتحاد جز تورقه افكني -6

 ايد؟ صلح ميان مسلمين گوته چه كرده
؟ و شعار اصلي ديانت شيعه در طول تاريخ عدالت بوده در اين راستا چه كرده ايد -7

 اين تضاد طبقاتي شديد در جامعه نشانه چيست؟
پس چرا  ،ترين حوزه امر به معروف و نهي از منكر در حوزه سياست است مهم -8

موسد في الرض و زندان سياسي يعني  ،شوند: مرتد، محارب با خدا مي مخالوان شما
 .زنداني كردن آمران به معروف در حوزه سياست

                                           
ارند و لزم است بدانيد انگليس و آمريكا و بقيه بعضي وطن پرستان نيز بر نام خليج فارس اصرار د -1

كنند و هميشه تنور اخت�ف و تورقه را در ميان  استعمارگران از وطن پرستي اينها چه سودهايي كه نمي
نازد و ديگري به عرب بودن خود. استعمارگران از  دارند. يكي به فارسي بودن خود مي مسلمين روشن نگه مي

ما فقط مومن  :ين جهان و مردم خاورميانه اين صحبتها را كنار بگذارند و همه بگويندترسند كه مسلم روزي مي
 گيرند. و مسلم هستيم و برادر و هموطن نه چيزي ديگر و البته تا بتوانند جلوي تحقق اين امر را مي
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باه و انتقاد پذيري از موارد مكرر توصيه شده در توبه و عذرخواهي و پذيرش اشت -9
 .دين است ولي كسي از شما چنين چيزهايي نديده است

كه چنانچه شخصي اعلم وجود داشت و ايد  شما طبق روايات خود بر اين عقيده  -10
كنيد يا  مي پس آيا خودتان به اين روايات عمل ،شما كنار نرفتيد لعنت خدا بر شماست

 نحصار خودتان است؟هر چيز تنها در ا
اي  هاي مسخره شما خواننده گرامي توجه داشته باشيد كه رجال سياسي كشور پاسخ

 مث�ً در مورد اتحاد با مسلمين .براي اين سوالت دارند كه هيچ يك قابل قبول نيستند
گويند: ما هوته وحدت داريم   در صورتيكه همه اينها سياه بازي است و براي صحيح  مي

چون  ،لوه دادن حكومت خودشان است نه به خاطر اهل سنت و ايجاد اتحادو زيبا ج
شوند و همينطور اجازه  مي دانند كه مساجد اهل سنت تخريب مي بسياري از مردم آگاه

يچ نه در روزنامه و نه در ه ،نه در تلويزيون ،چاپ كتاب و ترويج عقايد خود را ندارند
و چنانچه در جايي صحبتي هم بكنند از  دفاع از خود را ندارند جاي ديگر اجازة

صحبتهاي معمولي و روزمره و عادي است نه اينكه در مورد خودشان و دفاع از 
 شما شيعيان اگر خيلي به مذهب خود اطمينان داريد و آنرا بر حق .عقايدشان باشد

آنها را  دانيد بايد اجازه دهيد تا مردم صداي مخالوين شما را نيز بشنوند نه اينكه صداي مي
 .سانسور كنيد



 
 

 رابطه با جوامع بين الملل

حكومت ايران در رابطه خود با كشورهاي ديگر از مسلمان گرفته تا غير مسلمان 
اي  فرقه .باشد مي موفق نبوده و البته اين موضوعي طبيعي است چون حكومتي فرقه گرا
ه، وضعيت اين فرقه كه پايه و اساس آن بر اخت�ف و كينه و دشمني و خرافات ريخته شد

در ميان مسلمين ديگر روشن است و بارها وجود اين اخت�فات را در خاورميانه و 
متاسوانه سياستمداران و سردمداران در ايران مذهب  .كشورهاي همسايه نشان داده است
خواهند هر چيزي را مذهبي و وليتي  مي دهند و مي خود را در هر موضوع و مكاني بروز

و چون داراي  .در فيلمها و بعضي اوقات حتي در فساد ،در سياستها ،ورزشكنند   در 
روش اينها از ابتداي انق�ب بر اين  .شوند مي عقايد درستي نيستند بيشتر باعث خرابكاري

فكرش را بكنيد كه  .بوده كه انق�ب و وليت فقيه را به كشورهاي ديگر صادر كنند
لبد بايد مردم اهل  ،رد كشورهاي اهل سنت بشودوليت و عقايد تشيع صووي بخواهد وا

سنت زيارت عاشورا هم بخوانند و روي قبور را هم گنبد بسازند تا وليت خوبي داشته 
نظير همين توكرات احمقانه بوده كه باعث درگيري در خ�ل مراسم حج شده  .باشند

به قوانين يك كشور  تظاهرات به راه بيندازند و اص�ً اند خواسته مي است و در آنجا نيز
 ،البته كشورهاي عرب منطقه هم خيلي با ايرانيان ميانه خوبي ندارند .كنند نمي توجهي

P39Fروابطي هم كه دارند بيشتر به خاطر سياستهاست و حالتي ديپلماتيك دارد

1
P  ًنه اينكه واقعا

كه و البته آيا خود شما چنانچه حكومتي در همسايگي ايران بود  ،دوستدار شما باشند

                                           
ي كه خواست تواند با هر كشور در اين كشورها دين و سياست يكي نيستند و براي همين سياستمدار آنها مي -1

 رابطه ديپلماتيك ايجاد كند.
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P40Fخوارج

1
P كرديد؟ مطمئن باشيد وحدت و دوستي با آنها نداشتيد  مي كردند چه مي آنرا اداره

P41Fكرديد مي و حتي به آنجا لشكركشي هم

2
P. عثمان و عايشه و  ،عمر ،پس وقتي شما ابوبكر

كنيد و از آنها متنور هستيد آنوقت انتظار داريد مردم آن كشورها كه  مي خيلي ديگر را لعن
ا شما خوب باشند؟  يا مدال افتخار به شما بدهند؟  در اينجا مطمئن باشيد سني هستند ب

گذارد و البته خود شما هم بر اين امر پافشاري داريد  مي دين شما روي سياست شما تاثير
پس موضع كشورهاي مسلمان منطقه با ايران تا  .كه دين و سياست ما با هم است

ظاهري و  ،ز بيشتر حالتي سياسيوحدت و دوستي ايشان ني ،حدودي مشخص شد
P42Fباشداي  دارد نه اينكه واقعي و قلبي و ريشهاي  پوسته

3
P،  و چنين وحدت و دوستي در

از بين  ،رود كه توسط باند صهيونيست مي و هر لحظه بيم آن ،منطقه ثباتي نخواهد داشت
 البته سياست غرب و يهوديت بر اين بوده كه خاورميانه را چنين كنند چون .برود
نوت خيز و مهم است و بارها نمونه اين جنگ و جدلها را در اين  ،استراتژيكاي  منطقه

منطقه ديده ايد، جنگ ايران با عراق يا جنگ شيعه و سني در عراق يا در پاكستان و بقيه 
سياستي كه سي  ،رسد نمي ايران با خود غرب و اروپا نيز معمولي به نظر . رابطإلكشورها
سي سال است  تظاهرات و  ،اسرائيل بايد از صوحه روزگار محو شود :گويد مي سال است
P43Fكنند مي راهپيمائي

4
P. گوئيد اسرائيل بايد محو شود،  نمي مگر شما :يكي نيست بگويد

                                           
تازه خوارج فقط با علي دشمن هستند ولي شما با زنان پيامبر و خلوا و بسياري از صحابه و حتي خود اهل  -1

 سنت دشمني داريد.
كرده پس خوارج ديگر  شاه عباس كه خيلي مورد توجه شماست حتي به شهرهاي اهل سنت حمله مي -2

و اص�ً نبايد به دنيا بيايند. البته از نظر ما خوارج امروزي و خوارج واقعي خود اين تكليوشان روشن است 
به امور ديني و نداشتن  آخوندها و مداحان و متعصبين احمق هستند وگرنه خوارج زمان حضرت علي

 اند. بدعت پايبند بوده
 ، فتامل.هيچ چيز براي دشمنان اس�م بدتر از ايجاد وحدتي واقعي و قلبي نيست -3
خواهند و به  مردم هنوز هم ما را مي :علت حمايت دولت از اين تظاهرات اين است كه به جهانيان بگويند -4

ريزند نه اينكه به خاطر مردم سني فلسطين باشد چون سي سال است اين تظاهرات  خاطر ما به خيابانها مي
 اند. برپاست و مردم فلسطين هم سودي از آن نبرده
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P44Fخوب برويد و آنرا محو كنيد

1
P، تازه دشمني غرب  .شود نمي با شعار و ناسزا كه كاري حل

ن دشمني فرضي باعث بقا و استحكام بيشتر انگيزد و چه بسا وجود همي مي و آمريكا را بر
البته لبد سياست چنين دستوري صادر كرده است كه فع�ً فقط فحش بدهيد و  .آنها شود

دانيد كه چه  نمي شما .كاري نكنيد تا زماني كه ص�ح بود جنگي هم به راه بيندازيم
كومت ولي حتي براي همين ح .تواند پشت يك جنگ قرار داشته باشد مي ييها منوعت
دوباره شهيد آوردن و جانباز دادن و  .هاي بيشتري باعث بقاي آن شود تواند سال مي فقيه

پس سياست  ...،خانواده شهيد و قبرستان درست كردن و فيلم و سريال ساختن و غيره
تا وقتي منافع آمريكا در جايي تامين باشد با آن دولت  .ايشان با جوامع ديگر را درك كنيد

خود است و آمريكا يا اسرائيل هم از  اهد داشت و فحش و شعار دادن هم بيكاري نخو
كند  مي يك امر كه در حكومت آخوندي بسيار جلوه .بينند اي نمي شعارهاي شما صدمه
و جلسات خود صحبت از دشمن و  ها بيني در منبرها و نماز جمعه مي اين است كه دائم

 :گويد مي رئيس جمهور هم دائم ،دشمنان نظام :گويد مي رهبر آنها دائم .كنند مي دشمنان
دانيم چرا اينها اينقدر دشمن  نمي ما .كنند مي دشمنان ملت ما و همه دائم دشمن دشمن

دارند؟ چرا بقيه كشورها اينطور نيستند؟ مثل اينكه تمام كشورهاي جهان فقط جمع 
P45Fي ظهور مهدي را بگيرندخواهند جلو مي لبد .تا نظام امام زماني را تهديد كنند اند شده

2
P. 
البته دشمن تراشي نيز يكي ديگر از سياستهاي آخوندهاست، نظريه مومان جامعه شناس 

گويد: هر انق�بي به خاطر تضاد با يك  مي فرانسوي و همچنين اصل تز و آنتي تز هگل

                                           
ها سني هستند و حقشان است كه كشته  اين فلسطيني :گويند بينيم بعضي مردم ابله مي ت كه حتي ميجالب اس -1

آيد پس همان بهتر كه اين جنگ در آنجا  شوند و اگر هم آنها جلوي اسرائيل نباشند اسرائيل به سراغ ما مي
 .ادامه پيدا كند تا ما در اينجا راحت باشيم   

اسرائيل بايد از صوحه روزگار محو شود و در جاهاي ديگر  :گويند و جاهاي ديگر مي اينها دائم در نماز جمعه -2
دانيد چنانچه اين نيروگاهها توسط حاميان اسرائيل  مي ،خواهيم نيروگاه اتمي بسازيم، بنابراين ما مي :گويند مي

اي احمق در ايران  ون عدهاي هم نداشته؟ چرا؟ چ آيد؟ و هيچ فايده منهدم شوند چند ميليارد خسارت به بار مي
 كنند. حكومت مي
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گيرد و به نظر ما بقاء آن انق�ب و حكومت به داشتن  مي دشمن و نظريه ضد شكل
شود و اي  و اگر دشمني نباشد ممكن است خود آن انق�ب دشمن عده ،تدشمن اس

آمريكا و  .كنند مي توسط آنها سرنگون گردد، به همين خاطر مرتب دشمن دشمن
كنند و هر  مي ابرقدرتهاي جهاني نيز همينطور هستند و مرتب تروريست و دشمن دشمن

 .روند مي و با صلح از بين اند زندهاندازند چون با جنگ  مي جنگي به راهاي  روز به بهانه
ها و حقه بازيها را نخوريد و  پس شما مردم اينقدر ساده نباشيد و فوراً گول اين سياست

ملتي كه نتواند خودش براي خودش تصميم بگيرد  .كمي عقل خود را به كار بگيريد
 ترتيب جديد برايشاناي  گيرند و هر روز نقشه مي اجانب و بيگانگان برايشان تصميم

يك روز ديگر  ،دهند مي كشند و آخوند را به خوردتان مي يك روز شاه را بيرون .دهند مي
آورند و هر دم از اين باغ  مي برند و وطن پرستان يا كساني ديگر را مي هم آخوندها را

مطمئن باشيد آمريكا يا كشورهاي ديگر هيچگونه دلسوزي براي شما  .رسد مي بري
وقتي خودتان عقلتان را بكار نگيريد وضع جامعه و كشورتان به نخواهند داشت و تا 

بايد آگاه باشيد و فوراً به هر ندايي توجه  .شود نمي همين شكل خواهد ماند و خوب
اندازند و مردم  مي كنند و غوغا به راه مي نكنيد، هر روز يكي را در خارج يا در داخل علم

فكر كنيد و ببينيد او چه كسي است؟ و چه  كمي .دوند مي هم مثل گوسوند به دنبال او
خواهد بكند؟ و چه كساني پشت سر او هستند؟ اگر روحاني است و سيد  مي كارهايي

 .كه دليل بر ايده آل بودن او نيست ...است و يك پارچه نور است و در نجف است و
ه نيازي نيست دوبار .حتي چنانچه كراواتي و كت و شلواري باشد نيز همينطور است

تواند براي كل  نمي يك نور ،خواهيد چه كار بكنيد مي بوهميد ،كوركورانه انق�ب كنيد
تمام شما بايد به رشد عقلي و فرهنگي و ديني برسيد تا  .كشور و براي همه كاري بكند

در مغز شما انداخته اند  .گيرد نمي ايده آل پيدا كنيد و اينكار يك شبه صورتاي  جامعه
كند تا مبادا شما حركت و جنبشي به خرج  مي آيد و كارها را درست مي كه امام زمان

كند چون امام زمان  نمي كه حكومت شما هيچ وقت سقو  اند در مغزتان انداخته ،دهيد
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كرد و در اصوهان  مي پشت آن است و البته شاه سلطان حسين صووي نيز همين فكرها را
آمريكا و اروپا  .سيدند و كار را تمام كردندها به آنجا ر با خيال راحت نشسته بود تا افغان

ترسند تا مبادا دوباره يك امپراطوري عثماني تشكيل شود و اينقدر كه از اتحاد  مي از اين
خودشان معترفند كه هر روز افراد بيشتري  .ترسند نمي ترسند از چيز ديگري مي مسلمين

�ً فرانسه) و آمريكا رو به (مث شوند و جمعيت مسلمين در اروپا مي به دين اس�م ملحق
نشينند تا  مي كنيد بزرگان مسيحيت و سياستمداران بيكار مي افزايش است،  پس شما فكر

بهترين وسيله هم براي انهدام اس�م ايجاد تورقه در مناطقي حساس  .كار از كار بگذرد
همان كاري كه با روي كار آوردن صوويه صورت دادند و چه  .چون خاورميانه است
سياست تورقه بينداز و  .دهند مي هم اكنون نيز همان راه را ادامه ،خوب هم موفق شدند

براي اينكه هر  ،كنند مي كنيد چرا كشورهاي مسلمان را تكه تكه مي فكر .حكومت كن
لبد در آينده ايران  .جايي دست يكي باشد و قدرتي نداشته باشند تا غرب را تهديد كنند

البته همه مسلمين  .دهند مي كنند و هر جايي را دست يك نور مي ستانرا نيز تبديل به ايران
 جهان در برابر اين امر مقصر هستند و كساني كه در بين صووف مسلمين ايجاد شكاف

است كه  ها كنند بيشتر مقصر هستند و از همه بدترند و در واقع به خاطر وجود همين مي
 .مسلمين را چپاول كنندتوانند براحتي كار كنند و  مي استعمارگران

شكي نيست كه در ذهن روحانيون و حتي مردم عادي نوعي عرب ستيزي وجود دارد 
جويند ولي به نظر ما اينها با  مي زنند و از آنها بيزاري مي بيني كه به عربها طعنه مي و دائم

عربها دشمني ندارند بلكه با اهل سنت دشمن هستند و در واقع يعني با عربهاي سني 
گويم: براي  مي گويي؟ در جواب مي چگونه اين سخنان را :و اگر بپرسيد ،شمن هستندد

عرب  ها اينكه آخوندها و دولت ايشان با حزب اهللا لبنان خوب هستند در صورتيكه لبناني
 هستند يا با شيعيان در عربستان خوب هستند و در سور حج به ديدن مسجد شيعيان

پس با عربها بد نيستند بلكه با اهل سنت  ،ب هستنديا با شيعيان عراق خو ،روند مي
 .مشكل دارند
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 .شود نمي خرافي و تورقه زا وارد عرصه سياست بشود بهتر از ايناي  وقتي فرقه ،آري
ماندند باز كمتر  مي ي خودها و حجره ها شايد چنانچه اين آخوندها در گوشه همان حوزه

 .شدند مي باعث خرابي
هايي كه در بيرون از مرزهاي ايران با دولت و روحانيون  يستفراموش نكنيد ناسيونال

تند و افراطي در ايران پرستي هستند و در فارسي بودن اي  مخالف هستند و داراي روحيه
 ،كنند و حتي برخي مخالف با اس�م هستند مي و احترام به شاهان ايراني مرتب سخنوري

پله بدتر از آخوندهاي فعلي عرب چنانچه اين افراد براي حكومت كردن بيايند صد 
P46Fكنند مي ستيزي

1
P، و ممكن است با كشورهاي عرب در منطقه ايجاد اخت�ف و تورقه كنند. 

P47Fالبته سياست انگليسي

2
P  چنين است كه در منطقه حساس خاورميانه دولتي باشد كه زمينه

ت و اخت�ف با كشورهاي منطقه را داشته باشد و دولتي نيايد كه بخواهد با اهل سن
كشورهاي عرب ايجاد همبستگي و دوستي كند، چون ممكن است دوباره يك امپراطوري 

 .عثماني جديد شكل بگيرد و براي غرب ايجاد خطر كند
كه زبان  اند به ياد داشته باشيد كسانيكه كه دائم و به صورت افراطي بر اين عقيده 

P48Fرا پاس بداريمعربي را به كل از ميان مردم ايران بر داريم و فقط فارسي 

3
P، در واقع 

خواهند مردم را با زبان دينشان بيگانه كنند و از اين طريق بيشتر به گمراهي عوام  مي
   .كمك كنند و در واقع اينها هم عرب ستيز و هم اس�م گريز هستند

                                           
چون همانطور كه گوتيم دشمني آخوندها بيشتر با اهل سنت عرب است نه با خود عرب چون به هر حال  -1

ها با كل عرب مشكل  خود سيدها يا اهل بيت يا خيلي از شخصيتهاي شيعي، عرب هستند ولي ناسيوناليست
 دارند.

 باشد. ه بينداز و حكومت كن ميسياست انگليسي، سياست تورق -2
(رجال داخلي و وطن پرستان خارجي) وجود دارد اصرار بر نام خليج  موردي كه در هر دو طرف ماجرا -3

دهند خليج تا ابد فارس   در صورتيكه بهترين نام براي خليج مربوطه نام زيباي خليج  است و دائم شعار مي
 است. يا خليج مسلمين اس�مي
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گويند ما تمدني  مي كنند و دائم مي كسانيكه دائم به تاريخ گذشته ايران فخر فروشي
P49Fو بزرگترين امپراطوري بوده ايم و كوروش بزر  و منشور ملل داشته ايم غني داشته ايم

1
P 

الن چه داريد؟ الن چه هستيد؟ الن داراي چه فرهنگي  :به اينها بايد گوت ...و غيره
 هستيد؟ الن قدرت داريد يا زير استعمار هستيد؟ 

فروشي دائم به  براي خودشان بوده و فخر اند اينها بايد بوهمند گذشتگان هر چه كرده
شود كه از صبح تا شام فقط از  مي اعمال آنها سودي ندارد و در واقع همان روش شيعه

 حضرت علي ،كنند نمي عملاي  كنند ولي خودشان ذره مي فضايل اهل بيت صحبت
گوئيد مانند او  مي هر كاري كرده براي خودش بوده و ربطي به شما ندارد، شما اگر راست

 .ائم سرگرم بزرگان دين شويدشويد نه اينكه د
لبد چنانچه وطن پرستان افراطي و دوستداران كوروش و داريوش در ايران بر سر  

كار بيايند بايد از صبح تا شام بنشينيم و فقط و فقط از فضايل كوروش و داريوش 
P50Fصحبت كنيم

2
P. ايد توانند راه اعتدال را پيش بگيرند؟ و حتماً ب نمي دانم چرا مردم ايران نمي

                                           
عربها به  :گويند دانند و دائم مي ها مي از اين وطن پرستان ورود اس�م به ايران را علت نابودي آن تمدن خيلي -1

ما حمله كردند   در صورتيكه حم�ت اوليه از سوي شاهان ايراني بوده و مردم ايران نيز خودشان اس�م را 
ميليون مسلمان وجود دارد و آيا كسي به  50قبول كردند نه اينكه مجبور شده باشند و در كشور چين بيش از 

چين حمله كرد؟ شرايط آن زمان همچون زمان فعلي است كه مث�ً مردم ايران از دست حكومت خود ناراضي 
هستند و چنانچه ايران با كشوري جنگ به راه اندازد و آن كشور پيروز شود و مردم ايران را نجات دهد مردم 

كنند. در زمان شاهان ايراني نيز همينطور بوده و اخت�ف طبقاتي  نمي نيز بطور حتم به حكومت خود كمك
ديدند كه در اس�م ب�ل سياه پوست با سويد پوستان ديگر  شديد و ظلم و ستم فراواني بوده، ولي مردم مي

برابر است و همينطور عدالت حكمورماست نه ظلم شاهان مستبد، براي همين به سمت اس�م رفتند و اگر 
اند و اين ربطي به اس�م ندارد و در جنگ حلوا قسمت  اند اشتباه كرده صي هم دست به قتل و كشتار زدهاشخا
 كشند. كنند بلكه مي نمي

اند و اصولً در  البته شكي نيست كه آخوندها شخصيتهاي بزرگي چون كوروش را به جوانان معرفي نكرده -2
اند و منظور ما نيز از بيان اين مطالب بي توجهي به  هشناخت فرهنگ اصيل ايراني به جوانان بي همت بود
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ترين بدبختي جامعه ما  بزر  ،از نظر ما بايد اشخاص را رها كرد .در افرا  و توريط باشند
يك روز  .كنند مي اين است كه هميشه دنباله رو اشخاص هستند و هر روز يكي را بت

خواهند و  مي خواهند و روز ديگر كوروش و داريوش را مي اهل بيت و حضرت عباس را
رسد و مطمئن باشيد چنانچه جوانان و مردم،  مي ه بخواهدالبته هر ملتي به هر چ

ولي ملت ما بدانند اينها هيچ  .آيند مي ناسيوناليستها را بخواهند آنها نيز براحتي بر سر كار
كنند و تا وقتيكه خودتان به فكر خودتان نباشيد  نمي ندارند و دردي را دوااي  كدام فايده

اي اص�ح و پيشرفت جامعه بايد تك تك افراد از كند و بر نمي هيچ كس برايتان كاري
همان كودكي داراي فرهنگ غني شوند نه اينكه مرتب بخواهند سران حكومتي را عوض 

اي  ي ماهوارهها همانطور كه در شبكه .كنند و هر روز مسخره دست سياستمداران شوند
ستي نيستند و خيلي كنيد ناسيوناليستها و وطن پرستان افراطي داراي اس�م در مي مشاهده

P51Fاز آنها اص�ً با اس�م مخالف هستند

1
P دين  بي گويند و يا خردگرايان مي و به طور علني نيز

 پرستند و آنهايي هم كه به طور علني با اس�م مخالوت مي هستند و يا اهورا مزدا را
ها خواهند مردم را از دست بدهند، ولي خيلي از آن نمي كنند به خاطر اين است كه نمي

 .زنند مي زنند و يا به پيامبر اس�م تهمت مي كنند و طعنه مي صريحاً از قرآن عيب جويي
پس هدف چنين اشخاصي ريشه كن كردن اس�م است و چنانچه در ايران بيايند مطمئن 

 .كند مي باشيد كشور ايران در عرب ستيزي و اس�م گريزي رتبه اول را پيدا
ارند آنها با كل اس�م و عرب مشكل دارند، اگر اگر آخوندها با اهل سنت مشكل د

 كنند آنها نيز كوروش و داريوش و كاوه و بابك را مي آخوندها اهل بيت را پرستش

                                                                                                             
بايست جوانان را با تاريخ ايران آشنا كرد ولي سرگرم  كوروش يا ديگران نيست بلكه حتي معتقديم كه مي

 ثمر است. را  و توريط در هر كاري مضر و بيشدن به اين امور و اف
ن يكي شدن دين با خرابكاريهاي حكومت و آخوندها ديني در بين وطن پرستا يكي از عوامل تشديد اين بي -1

اندازند نه به گردن خرافات و فرقه  است كه متاسوانه اين انحرافات و فساد و خرابي را به گردن دين اس�م مي
 ها و سياست خراب. بازي
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P52Fاگر آخوندها مذهبي منحرف دارند آنها اص�ً مذهب و دين ندارند ،پرستند مي

1
P  و يا

گر آخوندها تحمل (شما بخوانيد كافر احمق)، ا دين خردگرا هستند بي زرتشتي هستند يا
 شنيدن حرف حق را ندارند آنها نيز همينطور هستند و فقط حرف خودشان را به كرسي

آنها نيز تخت  ،سازند مي كنند و امامزاده و ضريح مي اگر آخوندها قبر پرستي ،نشانند مي
 .سازند مي پرستند و قبر كوروش را مي جمشيد و پاسارگاد را

وطن دوستي مخالوتي نداريم بلكه با كسانيكه وطن البته توجه داشته باشيد ما با 
بينند مخالف هستيم و دائم نيز دم از  مي دوستي و ايراني بودن را با داشتن اس�م مغاير

كه از نظر ما در  اند زنند و راه ناسيوناليستها را در پيش گرفته مي نژاد و سرزمين خود
د وطن دوستان متدين و خوبي اشتباه هستند وگرنه ما در داخل و خارج از كشور خو

 .داريم
آخوندهاي تشيع صووي و دكانداران مذهبي و همچنين وطن پرستان افراطي  ،بنابراين

P53Fو ضد اس�مي همگي بيخود هستند و ما هيچكدام را قبول نداريم

2
P.  

گيريم كه اي ملت خواب تا خودتان به فكر خودتان نباشيد اينها  مي در اينجا نتيجه
شويد در قرآن در سوره  مي كنند و هر روز بازيچه دست گروهي نمي برايتان كاري

ُۡ  َوم�نۡ  ه� يََديۡ  َ�ۡ��  ّم�نۢ  تٞ ُمَعّق�َ�ٰ  ۥَ�ُ ﴿ آمده:  11رعد/ مۡ  م�نۡ  ۥَفُظونَهُ َ�ۡ  ۦف�ه� َخ
َ
ۗ� ٱ ر� أ َّ  َّ َ ٱ ِ� َّ  �َ 

 ُ �َقوۡ  َما ُ�َغّ�� ٰ  �ٍ ب َّ ََ  ْ وا ُ ه�ۡمۗ  َما ُ�َغّ�� �َ نُف
َ
�َ ٓ  ب ادَ  �ذَا ََ

َ
ُ ٱ أ �َقوۡ  َّ  ّم�ن لَُهم َوَما ۥۚ َ�ُ  َمَردّ  َََ�  �ءٗ ُسوٓ  �ٖ ب

�ه�   .]11الرعد: [ ﴾١ َوالٍ  م�ن ۦُدون

                                           
قاص و اين وطن پرستان اس�م گريز معناي هنر و هنرمند را به ما نشان دادند، هر زن خراب، فاسد، ر -1

 .اي در ميان آنها جزء هنرمندان درجه يك است   فاحشه
از نظر ما اين وطن دوستي نبايد به افرا  و فخر فروشي و سرگرم شدن مردم به آن بينجامد و حالتي  -2

بايست به سمتي حركت كنند كه اين مسائل را كنار  ناسيوناليستي به خود بگيرد و مسلمين جهان نيز مي
باشند و بيشتر  موطن باشند. از نظر ما مطرح كردن دائم اين مسائل بچه گانه و حتي مضر ميبگذارند و همه ه

 به نوع ابرقدرتهاي جهاني است.
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براي هر چيز پاسبانها از پيش رو و پشت رو و پشت سر برگماشته كه به امر خدا او را «
آن قوم حالشان را نگهباني كنند و خدا حال هيچ قومي را دگرگون نخواهد كرد تا زمانيكه خود 

تغيير دهند و هرگاه خدا اراده كند كه قومي را به بدي اعمالشان عقاب كند هيچ راه دفاعي 
 .P54F1P»نداشته و هيچكس را جز خدا ياري آنكه آن ب� را بگرداند نيست

 

                                           
اند كام�ً در اشتباه هستند،  قدما و موسرين از اين آيه چنين برداشتي نكرده :گويند اي كه مي فراموش نكنيد عده -1

اند و  اشخاصي آورده كه آنها نيز از اين آيه همين منظور را داشته چون در تاريخ طبري همين آيه را از قول
 البته معناي خود آيه نيز روشن است.



 
 

 وضعيت خرافات مذهبي

در اس�م  :گوتند مي كردند و مي قبل از انق�ب خميني و آخوندها دائم اس�م اس�م
اي  كند و حتي عده نمي چنانچه او بيايد چه اس�مي كه بر پا :گوتند مي و همه ،خطر است

 .از روشنوكران نيز خوش بين شدند كه با آمدن او جلوي خرافات گرفته خواهد شد
ولي همه ديدند ع�وه بر اينكه جلوي خرافات گرفته نشد بلكه روز به روز بر 

�ب ايران براي خرافيون و دكانداران بسيار خوب شد خرافات افزوده شد و در واقع انق
چاه جمكران همچنان به كارش ادامه داد و تزئين قبور مردگان  .نه براي روشنوكران

لزم به تذكر  .گويد مي بيشتر شد و هر آخوندي هر مزخرفي كه بخواهد بالي منبرها
دست و پا كرد و به   اي خدها است كه اين نان و دكان را صوويه براي آخوندها و سايه

خاطر همين موضوع است كه خميني و آخوندها با كساني چون شريعتي كه دشمن 
صوويه هستند ميانه خوبي ندارند بلكه حتي از چنين روشنوكراني متنور هستند، چرا؟ 
چون مث�ً در كتب اين روشنوكران به جناب مروج الخرافات مجلسي توهين شده است 

و خميني هم كه  اند ن صووي و روحانيون صووي را نشان دادهيا ماهيت واقعي شاها
 ،شاگرد مجلسي است و صوويه را خيلي دوست دارد و لبد جزء آبا و اجداد او هستند

فهمند و از آنطرف نيز  نمي زنند مي گويد: كسانيكه عليه مجلسي حرفي مي آيد و فوري مي
كنند و براستي چرا سپاه؟ چون فرد  دهد كتابهاي شريعتي را از داخل سپاه جمع مي دستور

عقل و شعور ديني پيدا نكند  اي  سپاهي بايد در جهل كامل بماند   و به هيچ عنوان ذره
چرا؟ چون هر كاري به او گوتند فوراً انجام دهد و پاسدار نظام جمهوري اس�مي و 



 هاي خدا در زمين سايه  44

 

P55Fپاسدار تنها سايه خدا روي زمين باشد  

1
P يه هستند و اگر اينها ادامه دهنده همان راه صوو

P56Fزنند در واقع تشيع صووي هستند در لباس علوي مي هم از علوي بودن دم

2
P.  

البته صوويه سالهاي بسياري حكومت كرد و عاقبت هم سقو  كرد، چون حكومت 
 .ظلم و ستم پايدار نخواهد ماند

همه مردم نيز بطور شديدي بر اين باور بودند كه خميني حتماً تا ظهور مهدي 
P57Fماند مي زمان زندهصاحب ال

3
P،  و اص�ً اين انق�ب و كشور ايران پايگاهي خواهد بود براي

دادند:  مي قيام امام زمان و مبارزه با ظلم و بيداد و به خاطر همين عقايد و افكار دائم شعار
اي  خدايا خدايا تا انق�ب مهدي خميني را نگه دار   ولي پس از مر  خميني كسي ذره

 .كه پس چرا امام زمان ظهور نكرد؟ شك نكرد فكر نكرد يا حتي 
تا امام زمان بيايد و كارها را  اند متاسوانه مردم ما مردم امام زماني هستند و نشسته

كنند و دولت خود را نيز نائب همان  نمي سامان بخشد و خودشان عليه فساد اقدامي
رهبران و  كنند هر كاري دولت بكند صحيح است و سخن مي دانند و فكر مي مهدي

بايست منتظر ظهور مهدي باشيم تا  مي مراجع تقليد هم مثل وحي الهي است و ما تنها
P58Fكارها درست شود   موضوعي است كه در كتاب غائبِ هميشه غائب

4
P و آن ام  نيز آورده

                                           
گويند: ف�ن سردار يا درجه دار در سپاه به  شود كه مي اي مشاهده مي به تازگي در بعضي كانالهاي ماهواره -1

ي را از داخل سپاه جمع كنيد نتيجه آن سمت ما آمده و به نظام پشت كرده است. آري وقتي كتابهاي شريعت
 كند. شود و به راحتي جذب هرجايي خواهد شد و به خود شما نيز خيانت مي احمق بار آمدن فرد سپاهي مي

به نظر ما بايد تشيع و تسنن را كنار گذاشت و همگي فقط اس�م داشته باشيم و مومن و مسلم  بشويم و از  -2
يم، چون چيزي به نام شيعه و سني وجود ندارد و در قرآن و اس�م همه شيعي گري و سني گري دست بردار

 اند.  مسلم و مومن هستند، حضرت علي شيعه نبوده و يا حضرت عمر سني نبوده و چنين اسمهايي نداشته
مردم ما عكس خميني را هم در ماه ديدند و كسي هم جرات نداشت منكر آن شود، اين مردم در بت كردن  -3

 رهبران خود نظير ندارند.اشخاص و 
گويم: غائبِ هميشه غائب است و يك كتاب  گويند: مهدي غائبِ هميشه حاضر است   ولي من مي شيعيان مي -4

 ام. به همين نام نوشته
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سودجويي حكومت و يا مردم تبهكار از مسئله مهدي است و لزم است دوباره آنها را 
 گرامي به عمق فاجعه پي ببرد: بازگو كنم تا خواننده

P59Fيك مكبر 

1
P گويد  مي بيند و مي كند كه امام زمان را مي كه فردي تبهكار بوده است ادعا

شما مردم قادر به ديدن او نيستيد چون مهدي از نظرها غائب است و اين شخص حقه باز 
بخوانيم و هم گوته بياييد با امام زمان نماز جماعت  مي كرده و به مردم مي پهناي  سجاده

بينم و  مي اكنون امام زمان روي اين سجاده در حال نماز است و من ركوع و سجود او را
 .كنم و شما هم با اع�م من به ركوع و سجود برويد      مي به شما اع�م

 در اينجاست كه بايد گوت:
 خدايا آنرا كه عقل دادي چه نـدادي؟ 

 

ــه دادي؟    ــدادي چ ــل ن ــه عق ــرا ك  و آن

 

 مت، امامت نيامدشد قيا
ــت ــد قيامــ ــد ،شــ ــت نيامــ  امامــ

 

 در ســــرت جــــز خ�فــــت نيامــــد 
 

 آفتــــــابي ز دانــــــش در آمــــــد
 

 عمـــر جهـــل و جهالـــت ســـر آمـــد 
 

ــرار  ــد و تكـ ــل و تقليـ ــي جهـ  در پـ
 

 شـــيعه شـــد در جهالـــت ســـر آمـــد 
 

 خــودت فكــر خــود بــاش ،اي بــرادر
 

ــت   ــد قيامــ ــت نيامــــد  ،شــ  امامــ
 

 گيــرم آيــد اگرچــه خيــال اســت     
 

ــه    ــودي بـ ــاز سـ ــدارد  بـ ــت نـ  حالـ
 

 هســت قــرآن امــامي كــه زنــده ســت
 

ــد   ــانه آمــ ــه افســ ــامي كــ ــه امــ  نــ
 

ــد  ــدامت نمانــ ــز نــ ــت جــ  عاقبــ
 

ــت   ــد قيامــ ــت نيامــــد  ،شــ  امامــ
 

ــاك   ــو پ ــام ش ــاش و ز اوه ــوب ب  خ
 

ــد    ــت بــ ــود نيــ ــوي دوزخ شــ  ســ
 

 عقــــل و ادراك داري بــــه پــــاخيز
 

 قبـــل از آنـــي كـــه عمـــرت ســـرآيد 
 

 در دلـــت جـــز عـــداوت نمانـــد   
 

ــت   ــد قيامــ ــ ،شــ  ت نيامــــدامامــ
 

                                           
مكبر شخصي است كه در هنگام نماز جماعت با صداي بلند يا توسط بلندگويي اركان نماز مثل تكبير و ركوع  -1

كند تا مردمي كه در حال نماز هستند خود را با امام جماعت هماهنگ كنند،  را اع�م مي و سجود امام جماعت
 دانند ولي ما براي احتيا  بازگو كرديم. البته همه مردم اين موضوع را مي
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ــد   ــب آمـ ــما غائـ ــام شـ ــون امـ  چـ

 

 خمــس حاضــر شــد و نائــب آمــد     

 

 رفـــت نائـــب بـــه جـــايش فقيهـــي
 

 آمـــد آنجـــا بـــه شـــكل وقيهـــي     
 

ــد  ــت در آمـــ ــت وليـــ  از فقاهـــ
 

ــد     ــر آمـ ــت سـ ــان وليـ ــون زمـ  چـ
 

 مطلقــه شــد وليــت چــو شــاهي    
 

ــاهي    ــه چـ ــد بـ ــه آمـ ــت از چالـ  ملـ
 

 زد عقبگــــــرد جــــــاي ترقــــــي
 

ــي     ــاي ترقـ ــر دو پـ ــد هـ ــگ شـ  لنـ
 

 اول كـه كـج رفـت ايـن شـد     خشت 
 

ــد     ــن شـ ــاي ديـ ــات مبنـ ــا خرافـ  تـ
 

 جــــاي قــــرآن موــــاتيح آمــــد   
 

ــد   ــه آمــــ ــت رد و توجيــــ  نوبــــ
 

ــد    ــت زده ش ــرآن رواي ــه ق ــون ك  چ
 

ــد    ــت زده شـ ــت و حكايـ ــل رفـ  عقـ
 

ــرعيم    ــار فـ ــت و گرفتـ ــل رفـ  اصـ
 

 مثــــل خــــر زيــــر آوار فــــرعيم    
 

ــد كجـــائي؟    ــل توحيـــد باشـ  اصـ
 

ــوائي     ــدارد صــ ــد نــ ــر و گنبــ  قبــ
 

 يــدي دروغ اســتايــن صــوائي كــه د
 

 ديو شرك است و افسـار و يـوغ اسـت    
 

 مثــل تريــاك تخــدير آنــي اســت    
 

ــت   ــن امتحانيسـ ــت ايـ ــزه نيسـ  معجـ
 

ــود  ــامري بــ ــاله ســ ــل گوســ  مثــ
 

ــود   ــادوگري بـ ــه جـ ــدائي كـ ــا صـ  بـ
 

 تــو مشــو ايمــن از مكــر آخونـــد    
 

ــد    ــر آخونـ ــود فكـ ــيطان بـ ــل شـ  مثـ
 

ــوارت  ــراه و خـ ــد گمـ ــرد آخونـ  كـ
 

 بـــــرد آخـــــر بـــــه دارالبـــــوارت 
 

 پــي نوــس دون چــون دويــدي   در 
 

ــيدي    ــه دوزخ رسـ ــت بـ ــاي جنـ  جـ
 

ــد    ــت نيامـ ــز جهالـ ــرت جـ  در سـ
 

ــت   ــد قيامــ ــد  ،شــ ــت نيامــ P60Fامامــ

1
P 

 

در ايران در ميان عوام و مردم بيخبر وضعيت خرافات و تعصبات به قدري شديد 
شود با يك نور شيعه خرافي در مورد عقايد مسلمين ديگر صحبت و  نمي است كه اص�ً

ه مث�ً به يك نور از ايشان بگويي: حضرت عمر انسان خوبي بوده بحث كرد و چنانچ
 .گويد: يعني منظور تو اين است كه حضرت علي انسان بدي بوده است    مي است، فوراً

                                           
 نظير عليرضا حسيني است. ابيات از شاعر بي -1



 
 

 مذهب ما

ــوزي   ـــه ت ـــده كين ـــا ش ـــذهب م  م

 

ـــره روزي   ـــم و تيـــ ـــان غــ  داستــ
 

ـــم   ـــه و خشـ ــه و غص ــذهب كين  م
 

 مــذهب گــوش نــه مــذهب چشــم     
 

ــذهب  ــوشم ــمع   ،گ ــه اس ــي ك  يعن
 

ــم  ــذهب چشـ ــرأ مـ ــه اقـ ــي كـ  ، يعنـ
 

ــنيدم ،مـــذهب گـــوش  يعنـــــي شـ
 

 يعنـــي كـــه ديـــدم ،مـــذهب چشـــم 
 

ـــه  ــوس و غـصـ ــذهب آه و افسـ  مـ
 

ــه      ــت قص ــك مش ــر ي ــه؟ به ــر چ  به
 

 اصــل ، ايــن فــرع بــيمــذهب خمــس
 

ــي   ــك ب ــن فصــل تاري  وصــل صــيغه اي
 

 تعبــــد  ،جــــاي فكـــر و تعقـــل  
 

ــق   ـــاي تحقيـ ــد  ،جـ ـــ ،تقليـ  دلبـــ
 

 مـذهــــب ســـــاز ناســـاز در ديـــن
 

ــلمين  ــرين   ،دوري از مسـ ــن و نوـ  لعـ
 

ــه    ــت قص ـــك مش ـــه از روي ي  كين
 

 مثــل كــودك ز هــر قصــه غصــــه     
 

ــنن  ـــا تسـ ـــي بــ ـــذهب دشمنـ  مــ
 

 بــــراي توـــنن  ،مـذهــــب ديــــن  
 

ــوهين  ــاد و تـ ـــب داد و فريـ  مـذهـ
 

ـــن   ــر و زاري و تدفيــ ـــق قبــ  عاشــ
 

ــد   مثــــل طـوطــــي ســــزاوار تقليـ
 

ــل  ــد    مث ــد تايي ــه گوتن ـــر چ ـــر ه  خ
 

ـــي  ـــد واهـ ـــذر و اميــ ــذهب نـ  مـ
 

ــي   ــي الهـ ـــه راهـ ـــن بـ ـــاي رفتـ  جـ
 

ـــن  ــوزي و نوريـ ــه تـ ــذهب كينـ  مـ
 

 يي دروغـــينهـــا غصـــه از قصــــه  
 

ـــه  ـــه از قصـ ــا غصـ ــدههـ  يي نديـ
 

ــنيده    ــه شـ ــده و نـ ـــي ديـ ـــه كسـ  نـ
 

ــف   ــل و تحري ــل و تاوي ــذهب جع  م
 

 مـــذهب مـــدح و تكويـــر و تعريـــف 
 

ــرس و   ــك و تـ ـــذهب شـ ــهمـ  تقيـ
 

ــه   ــدس و بليـ ــر  و حـ ـــذهب مـ  مـ
 

ـــري  ـــه تبـ ـــا صحابـ ـــب بـ  مـذهـ
 

 بــــا يهــــود و مسيحــــي تــــولي    
 

 تـــولي ،بــــا همــــه اهــــل عالــــم
 

 بـــا هــر آنكــس كــه ســني تبــري      
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 هــا مذهـــب منبـــر و خــود زنــي   
 

ـــي     ـــه زنـ ـــر خـالـ ــه قهـ ــا قصـ  هـ
 

ـــرده ـــواي مــ ــمني روي دعــ  دشــ
 

ــه   خـــاك خـــوردهاي  آن هـــم از قصـ
 

 فكـــر و تحقيـــق اي  خـــالي از ذره
 

ــغ   ــه تبليـ ــد گونـ ــر صـ ــق ،زيـ  تحميـ
 

 سوســـطه مغلطـــه يـــا كـــه توجيـــه
 

ــه   ــه هـــر تيـ  در فـــرار از حقيقـــت بـ
 

ـــه   ـــار و تقيــــ ـــذهب انتظــ  مـــ
 

 زيــــر هــــر ظلــــم و رنـــج و بليـــه 
 

 موـــاتيح :مـــذهب جـــاي قـــرآن  
 

ــاي اهللا   ــرك را جـــ ــرجيح ،شـــ  تـــ
 

ــتن  ــه رفـ ــه تكيـ ــجد بـ ــاي مسـ  جـ
 

 ديـــــن و اســــ�م بـــــر بــــاد دادن 
÷ 

ــان    ــه آس ــر چ ــاي منب ــدن پ ــر ش  خ
 

 رايگــان ديــن و ايمــان بــه شــيطان     
 

ـــبد  ـــر و گنـ ـــه و قبـ ـــذهب قبـ  مـ
 

 حـــد مهـــر و تســـبيح و اذكــــار بـــي 
 

ــر   ــه زنجي ــا ك ــل ي ـــا كت ــم ي ـــا عل  ي
 

ــير     ــغ شمش ــر تي ــرق س ــر ف ــه ب ــا ك  ي
÷ 

ــد  ــو تقليـ ــد تـ ــي اي مقلـ ـــن مـ  كـ
 

 كـــن مــي هــر چــه گوتــيم تـــاييد    
 

 شك نكن شـك سـرآغاز كوـر اسـت    
 

ــت  گ  ــر اس ــد،خود، راز كو ــه آخون  رچ
 

 پيشـــــواي جهنـــــــم شمــــــاييد
 

ـ   ــ ـــن اهللا را سـ ـــاييد    ديــ ـــم شمــ  َـ
 

 ، شـــيرين و خـــوش بـــودديـــن اهللا
 

 طـــرز فكــــر شمـاهــــا تـــرش بـــود 
 

ــون   ــما چ ــر ش ــرز فك ـــوارجط  ، خ
 

ـــج     ـــه رايـ ـــي گشتـ ـــه ولـ  احمقانـ
 

ــماييد  ــزي شـ ـــن گريـ ـــاء ديـ  منشـ
 

ــد    ـــر ب�ييـ ـــوع از هـ ـــن نـ  بدتـريـ
 

 دوســـت كــــور و نــــادان شـــماييد
 

 بهتـــرين يــــار شيطــــان شـــماييد    
 

 اي زد ، چنــان ضــربه  دوســت خــر 
 

ـــامد   ـــر نيـ ـــول بـ ـــاه مغـ ـــز سپـ  كـ
 



 
 

 از توهم تا حقيقت

ـــر     ـــود كـاف ــر ب ــي: عم ــت شخص  گو

 

ـــزور     ـــم م ـــن ه ـــود و خش ـــم حس  ه
 

ـــت   ـــاه خـ�فــ ـــب بـــارگـ  غــاصـ
 

ـــوت   ـــت نبـ ـــل و بـيــ ـــن اهــ  دشـمـ
 

ـــل ف ـــن قـاتــ ـــر كيــ ـــه از سـ  ـاطمـ
 

ـــن ديـــــن     ـــه دشمـ ـــاشق توــرقـ  عـ
 

 گوتم: اي دوسـت يـك لحظـه خـاموش    
 

 زنــــي جـــوش در تعصـــب چــــرا مـــي 
 

ـــُردي  ـــداح، مـــ ـــغ مــ ـــر تبليـ  زيـــ
 

ـــردي    ـــون ره سپــ ـــد، چـ ـــر تقليـ  زيـ
 

 بـارگــــاه خـ�فــــت، خيــــال اســـت 
 

ــت    ــال اس ــافظ، مح ــت و مح  قصــر و تخ
 

ــا  ــر و وزر و وب ـــو كو  ل اســتحــرف ت
 

ــت     ــال اس ــم و خي ــاش، وه ــه مبن  چونك
 

ــامي   ـــالت خـ ـــي خيـ ــت مشتــ  مسـ
 

 اط�عــــــات تــــــو چنــــــد نـــــامي 
 

ــود     ـــد ب ـــوبكر، ب ـــا اب ـــر ي ـــر عم  گ
 

ــود     نـــزد احمــد كـــه پــــاك اســت رد ب
 

 همنشيـــــن علــــــي و مـحمــــــــد 
 

ـــل و ظالـــم و غــــاصب و بــــد؟       قات
 

 آفـريــــن بــــر محمــــد از اينكـــار   
 

ـــدار  همـ  ـــت و غـــ ـــان او زشــ  نشينــ
 

 حـاصــــــل دستـرنــــــج محمـــــــد
 

 اي آدم ظـالــــــم و بـــــــــد  عـــــــده 
 

ــرورده  ــت پـ ـــه از دسـ ـــَه بـ ــت بـ  هايـ
 

ـــايت     ــوت در نهـ ــيطان صـ ـــه شـ  جملـ
 

 حـاصــــل سالهــــا رنـــج احمـــــد   
 

P61Fاي آدم ظـالـــــــم و بــــــد  عــــــــده 

1
P 

 

ــد    ــه بـ ـــل فاطمـ ـــر، قـاتـ ـــر عمـ  گـ
 

ـــد     ـــرش شـ ـــي همسـ ــوم كـ  62F1؟ام كلثـ
 

                                           
اند و دستور خدا را  مرتد شدهپس از رحلت او  صاين عقيده شيعيان مبني براينكه اصحاب رسول خدا -1

پيرامون جانشيني حضرت علي زير پا گذاشتند و فقط ابوذر، سلمان، مقداد، عمار و چند تن انگشت شمار 
و نزول وحي و فرشتگان فقط چند نور شده  صساله پيامبر 23اند يعني اينكه حاصل زحمات  مومن مانده

اين دين شما در زمان پيامبرتان هم  :گويد لمان شود؟ يا ميآيد مس و آيا با اين عقايد يك نور مسيحي مي ،است
 سال گذشته است.  1400موثر نبوده چه برسد به حال كه 
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ـــام؟   ـــل مـ ــر قاتـ ــود همسـ ـــه شـ  كـ
 

 غـافــــلي غـافــــل از لم تــــا كــــام    
 

ــل؟  ــه قاتـ ــد دختـــرش را بـ ـــه دهـ  كـ
 

 عقــــل شيعــــه چــــرا گشتــــه زائـــل؟  
 

ــق    ــداح احمـ ــت مـ ــو دسـ ـــل تـ  عقـ
 

ــق    ــد ح ــخ ش ــد تل ــخ ش ــق، تل  حــرف ح
 

ـــه  ـــود اول خليوــ ـــي بــ ـــر علــ  گــ
 ج

ــي   ــس نمـ ـــه  كـ ـــدر سقيوــ ـــت انـ  رفـ
 

ــار   ــد؟ انصــ ــه بودنــ ــقيوه كــ  در ســ
 

 در تخلــــف ز قـــــرآن، علمــــــــدار؟  
 

ــودار     ــرآن نمـ ــه قـ ـــا بـ ـــدح آنهـ  مـ
 

ـــار؟     ــل كوـــ ــبه مثـ ــك شـ ــان يـ  ناگهـ
 

ــار   ــد؟ انصــ ــه بودنــ ــقيوه كــ  در ســ
 

ـــار؟    ــه مكــــ ــار دل جملـ ــه بيمـ  جملـ
 

ــحاب  ــد اصـ ــه تمجيـ ــه بـ ــد آيـ  يكصـ
 

 آمــده، شــيعه خــود را زده خـــواب     
 

ــودار    ـــرآن، نمـ ـــه قـ ــا بـ ــدح آنهـ  مـ
 

 ـدار جملـــه بيعـــت شـــكن، جملـــه غـــ 
 

 جملگـــي كـــوردل، جملـــه بيمــــار   
 

 جملـــه شـــيطان صـــوت جملـــه مكـــار  
 

ــرآن؟     ــد قـ ــان ضـ ــبه ناگهـ ــك شـ  يـ
 

 ناگهــــان يــــك شــــبه اوج عصــــيان؟  
 

ـــت  ــقيوه روايـــ ــدر ســ ــت انــ  نيســ
 

 نـــــه اشـــــاره بـــه يـــك نيمـــه آيـــت 
 

 نيســـــت آنجــــا ســــخن از وراثــــت
 

 از احـــــــاديث پــــــوچ از حماقـــــت 
 

 نــه ســخن از غــدير اســت و بيعــت    
 

ــ  ـــت نــ ـــرآن رحمـــ ـــات قــ  ـه ز آيــ
 

 نــــه ســـخن از روايــــات جعــــلي   
 

ــي    ـــث فعلــ ـــر از احـاديــ ـــه خبــ  نــ
 

P63Fبــود علــي مشــورت ده بــه ظــالم؟     
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 ايكـــــه هستـــــي ابوجهــــل عــــالم    
 

ــن  ــت ايـ ــه اسـ ــه جهالـ ــت ع�مـ  نيسـ
 

 اش غـــــرق بيمـــــاري كـــــين ســـــينه 
 

 مستمعهــــاي تـــــو پــــر جهـــــالت  
 

ــ�لت    ــش و در ضـــ ــالي از دانـــ  خـــ
 

 هـــا شـــد قــــ�ده عقــــل تــــو بنــــد 
 

ــد     ــا شـ ــي رهـ ــل گرگـ ــد از آن مثـ  بعـ
 

                                                                                                             
ازدواج ام كلثوم دختر حضرت فاطمه با حضرت عمر در كتب شيعه ثبت شده است، كتبي همچون تاريخ  -1

 يعقوبي، بحارالنوار، تهذيب الحكام و كافي.
شد، پس يعني علي دست كم هوتاد بار به  عمر هوتاد بار گوته: اگر علي نبود عمر ه�ك ميشيعه معتقد است  -2

 عمر مشورت داده و به او كمك كرده است. 
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ــد  دور از واژه ـــدا شـــ ــاي خــــ  هـــ
 

ـــا دهـانــــت بـــه تكويـــر وا شـــد       تـ
 

 منطـــق و مـــدركت، فحـــش و نوـــرين
 

ــين   ــوده و كــ ــدوه بيهــ ـــم و انــ  خشــ
 

ـــي   ـــاهي نوشتـ ـــود در تبـ ـــام خـ  نــ
 

 فكـــــر كــــردي كــــه نــــاف بهشــــتي 
 

ــو راه شــرك اســت  ــف، چــون راه ت  حي
 

ــا     ــه بـ ــر آنكـ ــت واي بـ ــرك پيوسـ  شـ
 

ـــت   ـــي حقيقـــ ــب، نوهمــ  در تعصــ
 

ــي    ــا مـ ــي رهـ ـــت  كـ ــوي از ض�لـ  شـ
 

 جملـــه اصـــحاب جاهـــل، تـــو عـــالم
 

ــق، ظـــالم      ــو، همــــه خلـ ـــادلي تـ  عـ
 

ــعدي   ــه س ــا ك ــت ي ــل اس ــوي جاه  مول
 

 يـــا كـــه عطـــار شـــد شـــخص بعـــدي  
 

 يــــا كــــه خيــــام يــــا ابــــن سينــــا
 

ــوا     ـــد مصـ ـــد آن شهيـ ـــه زيـ ـــا كـ  يـ
 

 تتــرين اســ  يــا ســنايي كــه عــارف   
 

 يـــا غزالـــي كـــه او بهتـــرين اســـت     
 

 يــــا شـــهاب الـديــــن ســـهروردي   
 

P64Fيـــك نوـــر را بگـــو گـــر تـــو مـــردي   

1
P 

 

ـــر رازي   ـــه فخــ ـــار همــــ  افتخــــ
 

ـــل رازي    ـــر اهــ ــي اگــ ــس بوهمــ  پــ
 

ـــي  ـــاس هستــ ـــاه عبـــ ــيعه شــ  شــ
 

 از اباطيـــــــل ع�مـــــــه مـستــــــــي 
 

ــي ـــزم مـــ ــر دوزخ، عزيـــ  روي قعـــ
 

 گريــــزم مـــــن ز افكـــــار تـــــو مــــي 
 

 ام دشــــمن جهــــل وضــــهدشــــمن ر
 

ــل     ــا اهـ ــاي نـ ــت خورهـ ــمن موـ  دشـ
 

ــي   ــود زنـ ـــر و خـ ـــن منبـ ــا دشمـ  هـ
 

 0Bهــــا قصـــــه قهـــــر خـالـــــه زنـــــي 
 

 دشــــمن فـــــرقه بـــــازي، تعصــــب
 

 1Bدشـــــمن جهــــــل، كينـــــه، تقلـــــب 
 

ــرم    ــق و فكـ ــل و تحقيـ ــت عقـ  دوسـ
 

 2B    مثـــل يـــك روح بـــي كينـــه بكـــرم 
 

ـــم  ــم و دروغـ ــل و خشـ ــمن جهـ  دشـ
 

 3Bـــه ــروغم  آيـــ ـــدا در فـــ ــاي خـــ  هـــ
 

                                           
جالب است كه ايرانيان به وجود شاعران و دانشمنداني چون مولنا، سعدي، نظامي، جامي، فخر رازي و غزالي  -1

گيرند كه چرا پس اين افراد مانند ما  اي عقل خود را بكار نمي لي ذرهكنند و اند افتخار مي كه همگي سني بوده
خواهيم كمي توكر كنيد. از نظر ما همه بايد  كسي برود سني شود بلكه مي :گوئيم اند؟ البته ما نمي شيعه نبوده

ي ، چه بسا شخصاصل و اساس و واقعيت را تغيير نميدهدشيعه و سني  اسم باشند و و موحد مومن و مسلم
شمارد ولي مشكل ما با  به اسم اهل سنت كاري شرك آميز انجام دهد در حالي كه عقيده سنيان آن را مردود مي

 .خواهد باشد شيعيان در اصل و اساس مذهب شرك آميز است حال اسمش هر چه مي
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ــ  ــمن اشـ ـــاهم دشـ ـــگ سيـ  ـك و رنـ
 

 4B  ــاهم ـــور مــ ـــده و نــ ـــاشق خنـــ  عــ
 

 ام پيــــــرو  راه پــــــاك نبـــــــــي  
 

 5B ـــرف ـــق حــ ــي  عــاشــ ــاي علــ  ام هــ
 

ــق  ــاده و رك و عاشـ ــر، سـ ــون عمـ  چـ
 

 6B ــادق ــديق و صــ ــوبكر، صــ ــون ابــ  چــ
 

 چــــون علــــي عــــاشق اتحـــــادم   
 

 7B دشمـــــــــن آدم بيـســـــــــــــوادم 
 

ــن    ــدم م ــوارج ب ـــا خ ــي ب ـــون عل  چـ
 

 8B ـ ــ ـــن آدم احمـقـــ ـــندشمـــ  م مـــــ
 

ــك بعــدي     ــد ت ــت؟ دي ــارجي كيس  خ
 

 9B  ــدي ــگ بعــ ــه ســ ــب، هميشــ  متعصــ
 

ــق  ــت؟ آدم احمــ ـــارجي كيســ  خــــ
 

 10B ـــق ـــاد و راه حـــــ ـــن انتقــــ  دشمـــ
 

ــكي  ــد گنجشـ ــت؟ ديـ ــارجي كيسـ  خـ
 

 11B ــكي ــروه مشــ ـــگ مكــ ـــق رنــ  عـاشــ
 

ـــق    ـــردان احمـــ ــبهه مـ ــمن شـ  دشـ
 

 12B  ـــاحق ــل نــــ ــبك عقــ ــاه�ن ســ  جــ
 

 گـــوش اينهــا بــه قــرآن شــده كـــر     
 

 13B ـــويم ــه گــ ــن چــ ـــر؟ مــ  ز دادار بهتــ
 

 پـــس رهـــا كـــن كـــه اينهـــا اســـيرند 
 

 14B ـــد ـــالت بميـرنـــ ـــت در جهـــ  عاقبـــ
 

 چــــون بميرنــــد بيــــدار گــــردند   
 

 15B  ــد ــار گردنـ ــن كـ ــوت زيـ ــات و مبهـ  مـ
 

 چــــون قيامــــت شــــود شرمســــارند
 

 16B ــپارند ـــه رهســـ ــوي دوزخ، همـــ  ســـ
 

 در ســــرت بـــــود فكـــــر شــــواعت
 

 17B  ــت ــاي جنــ ــدي جــ ــر دوزخ شــ  قعــ
 

ــوارت   ــراه و خـ ــد، گمـ ـــرد آخونـ  كـ
 

 18B  ـــوارت ـــه دارالبـــ ـــر، بــ ـــرد آخــ  بــ
 

 عقـــل را چـــون كـــه تعطيـــل كـــردي 
 

 19B ــردي ــل كــ ـــا  اباطيــ ــت صـدهــ  مســ
 

ــدي  ــون دويـ ــس دون، چـ ــي نوـ  در پـ
 

 20Bجــــاي جنــــت بــــه دوزخ رسيـــــدي 
 

متبحر استاد عليرضا حسيني است كه در كتاب  نظير و نويسندة بي ار فوق از شاعراشع
 .اند خود آلووس اين اشعار را آورده

تذكر است كه خميني رهبر ايشان نيز مروج خرافات بوده و در كتابهاي خود  لزم به
P65Fهمچون كشف السرار انواع چرنديات را آورده

1
P ، و اينكه از امامان حاجت بخواهيم و

                                           
مطهري نيز  هاي مطهري را قبول داشته دليل بر ايده آل بودن مطهري نيست چون بينيد خميني كتاب اگر مي -1

هيچ يك از اصول و عقايد مذهبي مهم در تشيع را باطل نكرده و تنها بعضي از خرافات واضح را رد كرده و به 
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  ...آنها را همه جا حاضر و ناظر بدانيم و غيره
رين و يك نمونه ديگر نيز اين است كه جناب خميني مردم زمان انق�ب را از مهاج

P66Fدانسته   مي برتر و بهتر صانصار و اصحاب پيامبر

1
P  اصحابي كه در مدح آنها بيش از صد

را در راه برقراري تعاليم اس�م ديدند،  ها و سختي ها آيه نازل شده است و انواع شكنجه
در دعاي خود  صنور بودند كه جلوي مشركين ايستادند و پيامبر 313در جنگ بدر فقط 

آنوقت سينه زنان و  .شوي نمي ر اينها كشته شوند ديگر پس از اين عبادتاگ ،گوت: خدايا
زنجير زنان و روضه خوانان در ايران كه مروج صدها نوع خرافه و شرك هستند از ياران 

 .بهترند   صرسول خدا
 ات مدعي هستم كه ملت ايران و تودةمن با جر گويد: مي خميني در وصيتنامه خود

و كوفه و عراق در  صر عهد رسول اهللاضر بهتر از ملت حجاز دميليوني آن در عصر حا
آن حجاز كه در  .باشند مي عهد اميرالمومنين و حسين بن علي صلوات اهللا و س�مه عليهما

 يي به جبههها كردند و با بهانه نمي مسلمانان نيز اطاعت از ايشان صعهد رسول اهللا
ياتي آنها را توبيخ فرموده و وعده عذاب رفتند كه خداوند تعالي در سوره توبه با آ نمي

.... و آنقدر به ايشان دروغ بستند كه به حسب نقل در منبر به آنان نورين فرمود .داده است
، 12صحيوه انق�ب، وصيتنامه سياسي الهي رهبر كبير... آيإل اهللا العظمي خميني صوحه(

ارشاد اس�مي،  ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و1372چاپ هشتم، بهار 
 .)ايران

فهمد و  نمي توجه داشته باشيد ولي امر مسلمين جهان تواوت منافقين با مسلمين را

                                                                                                             
قول معروف با احتيا  عمل نموده و به تمامي عقايد غلط لباس توجيه پوشانده است تا صحيح و امروزي 

شما به  ،وشنوكر فقط شهيد مطهري    آريگويند: ر بيني كه حزب الهيان متعصب مي جلوه كنند و دائم مي
 چنين روشنوكراني احتياج داريد كه تمامي عقايدتان را قبول كنند.

رود و چنين شخصي اص�ً  البته از يك رافضي كه افكار صووي هم داشته باشد بيشتر از اين انتظار نمي -1
 داند. را قبول ندارد بلكه آنها را مرتد و ظالم و غاصب مي صاصحاب پيامبر
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ملتي كه رهبرشان اين باشد  .همه مسلمين صدر اس�م را در زمره منافقين آورده است
 .توان داشت مي ديگر چه انتظاري از مردم بيسواد و ساده

باشد تا آنرا به دست مهدي  مي تنها چيزي كه براي آخوندها مهم است حوظ حكومت
از اجتهاد در برابر نصوص  ،كنند مي صاحب الزمان برسانند و در تحقق اين امر هر كاري

 ...تهمت و غيره ،دروغ ،آدمكشي ،شرعي گرفته تا قتل
عليه حكومت بپا كنند كه مردم  نمي آخوندها كام�ً مصلحت انديش هستند و كاري

P67Fكنيد چنانچه روزي مث�ً مردم به اهل سنت گرايش پيدا كنند مي خيزند، شما فكر

1
P  و از

كنند؟ مطمئن باشيد آخوندها براي  مي عقايد خود دست بكشند در آن هنگام آخوندها چه
كنند و دست به  مي كنند و حتي برعكس عمل نمي حوظ حكومت خود با مردم مخالوت

ما هم اهل سنت  ،گويند: اي مردم مي روند بالي منبر و خطاب به مردم مي زنند و مي تقيه
را دوست داريم و با آنها وحدت داريم   اص�ً امامت با  خ�فت دو مسئله جداگانه 

دانستيد او داماد  مي هستند و ما حضرت عمر را به عنوان خليوه قبول داريم   اص�ً
زهرا همسر او بوده و اين مطلب در كتب خود  حضرت علي بوده و ام كلثوم دختر فاطمه

كنيم   منظور از لعن در زيارت عاشورا  مي ما خلوا را لعن :باشد، چه كسي گوته مي ما نيز
هم اشخاصي ديگر هستند   اص�ً در زيارت عاشورا آمده لعنت بر اول كسي كه به محمد 

  .اند و اهل بيت ظلم كرد و اولين شخص ابولهب و ابوجهل بوده
 در واقع پيچ هر چيزي در دست خودشان است و به هر طرف كه بخواهند تاب

دارند تا مردم شورش نكنند و در  مي دهند و به اين ترتيب حكومت را براي خود نگه مي
ما دروغ گوتيم چون مجبور بوديم  :گويند مي خندند و با هم مي پشت پرده به سادگي مردم

 .ديم تا حكومت را براي امام زمان نگه داريم  و در واقع تقيه و مصلح انديشي كر
پس شما مردم با صحبت روحاني محله و مرجع تقليد و رهبر كشورتان كاري نداشته 

                                           
حتي شايد به مسيحيت يا بهاييت يا زرتشتي گرايش پيدا كنند و منظور من از اهل سنت تنها مثال زدن بود،  -1

 تر هستند تا اهل سنت. وگرنه همين الن هم در ايران مسيحيان راحت
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باشيد چون ايشان به سختي گمراه هستند و آيا اگر آنها در چاهي رفتند شما هم به دنبال 
م طلب علم واجب است و رويد؟ خودتان راه تحقيق را بر گزينيد و بدانيد در اس� مي آنها

ِعلْمِ  َطلََب « فرموده: ص پيامبر
ْ
ّ  َعَ  إَِر�َضةٌ  ال طلب العلم فريضه علي كل « .»ِمْسِلمٍ  ُِ

  .P68F1P»مسلم

                                           
اس�م كام�ً در ها و طلب دليل نكردن از مراجع ديني با تعاليم  لزم به تذكر است تقليد كوركورانه از رساله -1

تواند از مراجع  تضاد است، در اس�م تقليد نداريم و هركس بايد خود عالم به اصول و فروع دين باشد و مي
 ديني سوال كند، يا از كتب مختلف تحقيق كند، نه اينكه فقط از يك نور بطور كوركورانه اطاعت كند.



 
 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام اجتهاد در برابر نص

زده  مي تهمت و حضرت عمر شيعه از ابتداي ظهور خود دائم به حضرت ابوبكر
و اولين اجتهادشان هم در سقيوه بني ساعده بوده  P69F1P اند تهاد كردهكه آنها در برابر نص اج

كه در مقابل نص خ�فت براي حضرت علي به اجتهاد و مقابله پرداختند و نگذاشتند 
شود   و عمر هم ف�ن امر ديني را در دوران خ�فت  صحضرت علي جانشين پيامبر

و او اولين بدعت گذار بوده و باعث  (مث�ً صيغه را  ) خود تغيير داد و ح�ل را حرام كرد
خواهيم بدانيم اكنون كه حكومت به دست شما  مي تحريف اس�م شده است  ، حال

 ايد؟ بل نصوص ديني اجتهادي نكردهايد؟ و آيا در مقا لسوزان اس�م افتاده است چه كردهد
علت اصلي تشكيل اين مجمع آن بود كه شوراي  مجمع تشخيص مصلحت نظام:

كرد، رد يا  مي (قرآن يا سنت پيامبر) را كه مجلس تصويب قوانين مخالف شرعنگهبان 
 گرداند، مجلس نيز در اكثر مواقع از نظر خود كوتاه مي كرد و به مجلس بر مي اص�ح
خميني  .شد مي ماند و كارها خراب مي آيد و به اين ترتيب تمام امورات كشور معطل نمي

خيص مصلحت نظام را براه انداخت تا هرگاه با زيركي خاص سياسي خودش مجمع تش
قوانين بين مجلس و شوراي نگهبان سرگردان ماند بنا به تشخيص خودش و ضروريات 

اكنون سوال  .اين قوانين خ�ف شرع را تصويب كند ،كشور و مصلحت و مقتضيات زمان
ائم اينجاست چطور اين كارها بدعت و تحريف دين و اجتهاد در برابر نص نيست ولي د

كه چرا خلوا چنين و ايد  سال پيش را در بوق و كرنا كرده 1400و به دروغ ايد  نشسته
به نام اين مجمع توجه كنيد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام است،  .اند چنان كرده

                                           
عمل  ص: آن دو (ابوبكر و عمر) به سنت پيامبرهاي خود فرموده به تواتر در سخنان و نامه حضرت علي -1

نمودند. ولي متاسوانه شيعيان توجهي به سخنان پيشواي خود ندارند و بيشتر به سخنان امثال مجلسي عمل 
 كنند. مي
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منظورم كلمه نظام و مصلحت آن است، يعني چه؟ يعني چنانچه هر امري خواه امري 
وارد كند اي  ديني، چنانچه به مصلحت نظام خدشه شرعي و ديني باشد، خواه امري غير

حوظ نظام و سايه  .بايد با آن مقابله كرد و چنين امري كام�ً جايز و حتي واجب است
حتي از حج خانه خدا و همه مشاهده كرديد كه خميني  ،است تر از هر چيزي واجب  خدا

ايد وليت فقيهي بنابر عق .سال جلوي رفتن به حج و خانه خدا را گرفت 3به مدت 
P70Fچنانچه حتي ايشان تشخيص دهند كه مسجدي مسجد ضرار است

1
P تواند دستور  مي

چون در  شوند، چرا؟ مي (البته بيشتر مساجد اهل سنت مسجد ضرار تخريب آنرا بدهد
شود نه مواتيح الجنون) همينطور مسائل ديگر را چنانچه ص�ح  مي آنها تنها قرآن خوانده

 اند جالب است كه هر تهمتي كه آخوندها به ابوبكر و عمر زده .دهد تواند تغيير مي ديد
چرا  :گويند . دائم ميو البته اين درس روزگار است اند همان كار را خودشان انجام داده

؟   و فوراً پس از اند ابوبكر و عمر و ساير صحابه اينقدر در امر خ�فت تعجيل كرده
دست به انتخاب جانشين زدند؟   و آيا در سقيوه جمع شدند و  صرحلت نبي اكرم

ولي همه ديدند  ،كمي صبر كنند؟   اند توانسته نمي اينقدر اوضاع آن زمان بحراني بوده كه
را جانشين او اي  كه پس از مر  خميني مجلس خبرگان فوري و در همان روز خامنه

قدر بحراني بود؟ چرا اينقدر عجله كرديد؟ و آيا وضع اين :كرد، كسي نيست به اينها بگويد
آفرين بر  :گويند مي كنند و مي بينيد كه مرتب از مجلس خبرگان تعريف و تمجيد هم مي و

اين تصميم به موقع آنها كه فوري رهبري را براي ملت و جامعه انتخاب كردند و 
در زمان خ�فت ابوبكر و عمر  :گويند مي و يا دائم ،نگذاشتند مسلمين بدون ولي بمانند  

شديدي حكمورما بوده و كسي جرات نداشته صحبتي بكند ولي در كشور امام خوقان 
زماني خودشان كسي جرات هيچگونه صحبتي عليه نظام را ندارد و خوقان به تمام معنا 

  .بر روي زمين كور خود هستند و بيناي مردم  ي خداها پس در واقع سايه .حكمورماست

                                           
ها كه جمعيت  به نظر ما مسجد جمكران حكم مسجد ضرار را دارد و بايد تخريب شود، همچنين امامزاده -1

 روند تا غير خدا را بخوانند. اي رفتن به مسجد به آنجا ميكثيري از مردم به ج
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 حفظ حكومت به هر طريق

ن است كه سپاه و رجال حكومتي كه طرفدار روحانيون و مسئله مهم ديگر اي
گيرند و اينكار  مي ي خدا هستند به هر طريقي كه شده جلوي سقو  اين نظام راها سايه

از قتل و ترور مخالوين در داخل و خارج كشور  .دهند مي را به هر طريقي كه باشد انجام
 ،ايشان عين ديانت ايشان استچون سياست  ،گرفته تا ساختن زندان سياسي و حتي ديني

كنم و با سياست كاري ندارم،  مي من فقط در مورد دين صحبت :توانيد بگوئيد نمي و شما
و اگر كسي بخواهد اين نردبان را بردارد يا  اند چون اينها دين را نردبان سياست كرده

يا مردم  ها انهكنند و اجازه هيچ انتقادي را نيز به رس مي تغييري در آن ايجاد كند نابودش
بند و باري  بي البته اشتباه نكنيد در مورد فساد و ،اند دهند و خوقان ايجاد كرده نمي عادي

و اعتياد با جوانان كاري ندارند، چرا؟ براي اينكه جوان مملكت به همان دختربازي و 
مواد مخدر سرگرم باشد و به فكر نيوتد كه چه كساني به نام خدا و اس�م بالي سرش 

اينكه بعضي اوقات نيز  .كنند، يا به فكر نيوتد كه برود به دنبال اس�م واقعي مي حكومت
گذارند به خاطر اين است كه آن اراذل كمي از حالت  مي طرح مبارزه با اراذل و اوباش

و ممكن است جوتكي بيندازند و براي حكومت  اند عادي و استاندارد جهاني خارج شده
 .گيرند مي همين فوري جلوي آنها را خطري ايجاد كنند، براي

دهد  مي براي حوظ خود حتي به دنيا و كشورهاي ديگر باج  اين تنها حكومت خدايي
اسلحه به حزب اهللا لبنان و مقتدا صدر  ،كمك به سوريه ،نوت ،دهد؟ دلر مي چه ،تا بماند
ط�يي در  ساختن گنبد و بارگاه ،برق و آبرساني به حرمين شريف ،صدور گاز ،در عراق

 :يكي نيست به اينها بگويد ...عراق و بعضي اوقات حتي جنگ و شهيد و جانباز دادن و
در خود ايران هزاران گرسنه و بدبخت وجود دارد آنوقت شما به فكر گنبد تخريب شده 

البته همانطور كه قب�ً هم اشاره  .دهيد مي ريزيد و پول مي سامرا هستيد و براي آن اشك
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ياست ايشان است كه مردم را در بدبختي نگه دارند تا مبادا به فكر انق�بي كرديم اين س
   .ديگر بيوتند

و طرز فكرهاي احمقانه به خاطر داشتن عقايد  ها و علت وجود تمامي اين بدبختي
بسيجي و سپاهي و حتي  ،در ذهن تمامي افراد حزب اللهي .منحرف و خراب است

فرقه شيعه اثني عشريه بر صرا  مستقيم است و بقيه بسياري از مردم اين است كه تنها 
منحرف و غاصب خ�فت علي هستند   و اين فرقه ايده آل و خدايي ما فع�ً تنها در ايران 
داراي حكومت و اقتدار شده و نائب امام زمان در آن رهبر و ولي فقيه شده تا وقتيكه 

P71Fكند  خود مهدي ظهور كند و ريشه تمامي مستكبرين جهاني را ب

1
P  و ايران را پايگاهي كند

براي قيام خود   پس ما شيعيان امام زماني بايد به هر نحوي كه شده اين حكومت را 
حوظ كنيم تا خود او ظهور كند و در آن موقع ديگر تمامي دنيا از آن ماست   و همه بايد 

   .سر تعظيم براي ما فرود آورند و وليت ما سرتاسر دنيا را خواهد گرفت  
خوب با وجود اين افكار ابلهانه عجيب هم نيست كه چنين روشهايي را در حوظ 
حكومت خود داشته باشند و خوقان ايجاد كنند و وليت مطلقه بگذارند يا كارهايي غير 

نهوته كه تا اي  شرعي و خ�ف انسانيت انجام دهند، چون در ذهن ايشان عقايد مسخره
اي  ست و براي رسيدن به اهداف خود از هر وسيلهبيرون نريزند اوضاع به همين شكل ا

گويند به خاطر حوظ  مي دانند چون نمي كنند و آنرا غير انساني يا خ�ف شرع مي استواده
نظام امام زماني و خدايي اينكارها عيبي ندارد   مثل وقتي كه مسجدي از اهل سنت را 

گويند به  مي تي دروغحالت مسجد ضرار را داشت يا وق :گويند مي كنند و مي خراب
 ...مصلحت و ،خدعه ،ي مختلف چون تقيهها بهانه
كند، انسانها به  نمي انسانها را وادار به كارهاي مختلف ،هيچ چيز بهتر از عقيده ،بله

را  ها خاطر عقيده حاضرند جان و مال خود را هم بدهند و يا انواع شكنجه و سختي

                                           
اند كه مهدي به هنگام ظهور بطوري عمل خواهد كرد و علم و قدرت دارد كه  در ذهن شيعيان طوري انداخته -1

 .موشكها و س�حهاي پيشرفته در مقابل او هيچ هستند   
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ين عقايد فاسد و تحريف شده باشند نه تحمل كنند و مصيبت اينجا خواهد بود كه ا
 .صحيح و درست

 دين نردباني براي سياست

هاي خود دين  ي خدا و روحانيون گمراه براي اجراي سياستها شكي نيست كه سايه
و اگر كارهاي ايشان جنبه ديني و مقدس نداشت همان روزهاي اول  اند را نردبان كرده
  .كارشان تمام بود

كنند؟  مي دائم خود را حامي اهل بيت و نائب امام زمان معرفي كنيد براي چه مي فكر
كه ما نمايده  اند براي اينكه دين امري مقدس است و در ذهن تمام مردم طوري انداخته

پس در ذهن هيچ كس  .شما مقلد ما هستيد ،ما آخوند و حوزه رفته هستيم ،ديني هستيم
ه كسي هم بخواهد صحبتي عليه آخوندها آيد و چنانچ نمي فكر مقابله و انتقاد از ايشان

 .دهند نمي كنند و به او اجازه اينكار را مي بيني كه مردم نادان او را سرزنش مي بكند
كنند اينها نماينده اهل بيت و اس�م واقعي هستند  مي بدبختي ما اين است كه مردم تصور

ود و از مقابله با ش مي و فوري ذهن مردم متوجه فاطمه زهرا و امام حسين و اهل بيت
در صورتيكه  .ترسند مي زنند و در دل خود از تقدس دروغين ايشان مي آخوندها سر باز

اص�ً امام زماني وجود ندارد كه اينها بخواهند نائب او باشند و عقايد خرافي ايشان نيز 
  .ربطي به اس�م و اهل بيت ندارد و ساخته دست غ�ت و راويان جعلي است

و روحانيون معتقد هستند كه حكومت ايشان تحت نظر امام زمان  رجال حكومتي
است   و مهدي باعث پيروزي انق�ب شده و خودش نيز حافظ اين انق�ب خواهد بود   

 ،تورم ،ها و روي مراجع تقليد و روي ايران وليت دارد   پس مقصر اصلي اين گراني
چون  .افزايش است امام زمان استديني كه هر روز در جامعه رو به  بي انحراف و ،فساد

كند، چون  نمي او روي ايران نظارت دارد و ظاهراً هيچ كاري براي بهبود وضع جامعه
خواهند اين حقيقت را بپذيرند و  نمي نيست كه بخواهد كاري بكند ولي متاسوانه مردم ما
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دها هم آنقدر كه روي امام زمان حساسيت دارند روي چيزهاي ديگر چنين نيستند و آخون
كه روي چه چيزي دست بگذارند و روي همين مسئله وجود امام زمان  اند خوب فهميده

و هر قدر هم كه در جامعه خرابي صورت گيرد چون اينها تنها  اند است كه پابرجا مانده
حكومت خدايي و نماينده تنها امام معصوم و باقي مانده از اهل بيت هستند بنابراين حق 

و مردم بايد بقيه مشك�ت را به نوعي تحمل كنند و كسي عليه نظام  حكومت كردن دارند
، البته اينها دين نيستند و بهتر اند و به اين شكل دين را نردبان سياست كرده .كاري نكند
هر كاري براي حوظ اين  .اند فرقه خرافي خودشان را نردبان سياست كرده :است بگوئيم
(مجمع تشخيص مصلحت  مخالوت با نصوص شرعبايد صورت بگيرد حتي اي  نظام فرقه

نظام) و هيچ عذاب وجداني هم ندارد چون همين مخالوت با شرع نيز از نظر ايشان 
 .باشد مي شرعي

حتي آخوندهاي مخالف با نظام و وليت فقيه نيز جايي ندارند و توسط دادگاه 
 .شوند مي روحانيت محاكمه
دهد به  مي قت آن حكومت به خود اجازهخرافي پايه سياستي شود آنواي  وقتي فرقه

جاهاي ديگر نيز چشم طمع داشته باشد و بخواهد اين تحوه خود را به همه جا صادر 
سوريه و لبنان و يا به عربستان و البته مهمترين مكان يعني به  ،كند، به جاهايي چون عراق

مه مظلوم بقيع كه قبرستان بقيع   براي چه؟ براي ساختن گنبد و بارگاه و ضريح براي ائ
   و از وضع قبور خود ناراحت هستند   يا به حرم تخريب شده اند در آنجا مظلومانه خوته
P72Fعسكريين در سامرا  

1
P چون تنها مشكل اس�م و مسلمين نبودن گنبد  ...،و عتبات عاليات و

 .و بارگاه روي قبور ائمه است  
دهند  نمي هيچ كاري صورت مردمي كه از مقابله با حكومت اس�مي هراس دارند و

مانند مردم كوفه در زمان امام حسين هستند و آنها هم از حاكم و خليوه و حكومت به 

                                           
جلوي انهدام حرم عسكريين را  ن وليت تكويني داردكه به عقيده شيعه بر كون و مكا براستي چرا امام زمان -1

 نگرفت؟ بله، چون وجود ندارد تا جلوي كسي را بگيرد.
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آنوقت خنده دار  ،اصط�ح اس�مي يعني يزيد در ترس بودند و حسين را تنها گذاشتند
 .كنند مي دهند ما اهل كوفه نيستيم و براي امام حسين عزاداري مي است كه دائم شعار

 پايه و نردبان سياست بشود در آن زمان هر مخالوتي با سياستاي  قتي عقايد فرقهو
موسد في الرض و ضد وليت فقيه و در انتها زندان  ،محارب با خدا ،شود ضد دين مي

حتي سياستي كه با استواده از دين حالتي مقدس به خود ، اعدام و ترور... سياسي، شكنجه
كند با اين حربه و نقطه ضعوي كه از ملت پيدا  مي ء استوادهگرفته و از اعتقادات مردم سو

حمله كند يا مسجدي از  ييكند و حتي چنانچه بخواهد به جا مي كرده هر كاري بخواهد
دهد و  مي مسلمين را خراب كند يا حج را ممنوع كند، فوراً دستور آنرا به مردم مذهبي

است، چونكه نائب برحق امام كند كه اين دستورات به فرمان خد مي طوري وانمود
 .رهبري آنرا بر عهده دارد صمعصوم و تنها جانشين بر حق رسول خدا

كنند مث�ً يك  مي سياستمداران در ايران از مذهب و حتي خرافات آن بهره برداري
موضوع تاسف باري است و آن اينكه در جريان جنگ ايران با  ها نمونه از اين سودجويي
دور و اي  ي شب اسبي همراه با سوار خود از فاصلهها ه هنگام نيمهعراق در جبهه جنگ ب
آن  اند كرده مي كرده است و آنها نيز فكر مي از رزمندگان عبوراي  از جلوي ديده گان عده
و به اين  اند كرده مي و اين موضوع را براي بقيه رزمندگان تعريف ،سوار امام زمان است
امام زمان به آنها توجه دارد و با اشتياق بيشتري به كه  اند شده مي ترتيب همه خوشحال

از رزمندگان اين موضوع را قبول اي  و البته عده اند برده مي خط مقدم جبهه يورش
، تا اتواقاً يك شب آن سوار و اسبش از جلوي يكي از اند كرده مي و تكذيب اند نداشته

رد و آن رزمنده با ماشين گذ مي همين رزمندگاني كه اين موضوع را قبول نداشته است
رود تا در  كند و به دل كوهي مي مي رعت فراركند و آن سوار با س مي خود او را تعقيب

 كند و مشاهده مي مخويگاهش پنهان شود ولي بالخره آن رزمنده آن سوار را دستگير
 كند كه او فردي عادي است و امام زماني در كار نيست كه در اين هنگام ناگهان مي
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گويد: سرت به كار خودت باشد و از اين  مي رسد و به آن رزمنده عات سپاه سر مياط�
 .نكن    ها فضولي

 عملكرد نظام در اين سي سال

ي مختلف وجود نداشت انتظار ها روزنامه و رسانه ،تلويزيون ،در گذشته كه راديو
مامي اعتقادات رفت كه بطور كامل و مقتدر بتوانند ت نمي زيادي هم از رهبران يك جامعه

ي خود را براي ها و دستورات و راهنمائيهاي خود را به گوش مردم برسانند و معمولً نامه
درصد از  98اما در ابتداي انق�ب در ايران  .فرستادند مي اوامر خود توسط پيك و چهارپا

زترين چيزشان يعني مردم به شما راي دادند، يعني همه گوش به فرمان شما بودند، عزي
P73Fهايشان را دادند ان و حتي بچهج

1
P، ها روزنامه ،چون راديو و تلويزيون ها تمامي رسانه، 

در دست شما بوده و  ...سينما و ،كتب درسي ،آموزش و پرورش ،كتابها ،مساجد ،منبرها
P74Fهست

2
P،  براي تعليم و تربيت مردم چه كرديد؟ چرا فرهنگ مردم اينقدر مبتذل شده؟

تجمل گرا و رفاه  ،مادي ،و تقريباً همه دنيا دوست اند دهبسياري نيز از دين گريزان ش
صد در  :گوئيم . نمياند فساد و اعتياد رو كرده ،، جوانان هم به سمت ماهوارهاند طلب شده

اگر خودتان هم  .تقصير هستيد، با اين همه امكاناتي كه داشتيد بي ولي آيا شما ،صد
P75Fايده آل درست كنيداي  جامعهايد  معترف هستيد كه هنوز پس از سي سال نتوانسته

3
P،  پس

                                           
دانيم امثال خميني در آن دنيا چه وضعي دارند چون با آن پيروي شديدي كه مردم از او داشتند و همه  نمي -1

سازد و جلوي انحرافات مختلف را بگيرد  توانست اس�م حقيقي را بر پا گوش به فرمان او بودند به راحتي مي
 ها كمك كرد. ولي چنين نكرد بلكه بيشتر به ترويج خرافات و خرابي

شود كه نمونه  اي انتقادي كند فوراً تعطيل مي ها ندارند و اگر روزنامه مخالوين با نظام هيچ جايي در اين رسانه -2
 آن پس از انق�ب بوده است.

بان رجال حكومتي ايشان شنيده ايم كه هر موقع مهدي ظهور كند جامعه ما ايده آل همانطور كه بارها از ز -3
پس شما برويد تا وقتي مهدي آمد خودش جامعه را درست كند و البته اين  :شود   بايد گوت واقعي مي
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و به  اند خنده دار اينجاست كه دائم هم نشسته .بيجا كرديد حكومت را در دست گرفتيد
گيرند كه چرا ف�ن كردند و چرا ف�ن نكردند،  مي سال پيش ايراد 1400حكومت خلوا در 

البته  .ته استشما چه كرديد؟ آنها كه همه مربو  به گذش :كسي نيست به اينها بگويد
سياست ايشان نيز همين است كه فكر شما مردم ساده را به گذشته مشغول كنند و به 
اخت�ف ف�ن با ف�ن تا مبادا كسي كمي تعقل كند و بخواهد به خود آخوندها ايرادي 
بگيرد و دائم بنشيند از صبح تا شام براي اهل بيت گريه و زاري كند و زيارت بخواند و 

آخوندها هم حكومتشان را داشته باشند و هر كاري خواستند به نام اس�م  ،ودبه زيارت بر
 .انجام دهند

 گيري گيري و آسان سخت

كه از ابتداي انق�ب وجود داشته اين بوده كه در مورد برخورد با اي  سياست مسخره
و هر روز به نوعي كار  اند انحرافات و مواسد اجتماعي به يك شكل بر خورد نكرده

و روز ديگر اص�ً  اند ، يك روز به سختي و بطور افراطي جلوي اين مواسد ايستادهاند هكرد
 .اند كاري به جايي نداشته

گذاشت پاسدارها و  مي چنانچه در ابتداي انق�ب كسي نواري صوتي در ماشين خود
بيني  يم كردند، ولي اكنون دائم در خيابانها مي گرفتند و او را تنبيه مي كميته جلوي او را

كه صداي آهنگ و موسيقي تند آن تا چند  اند كه در ماشينهاي خود سيستمهايي گذاشته
 بدون روسري بيروناي  يا چنانچه در ابتداي انق�ب دختر بچه .رود مي كيلومتر دورتر نيز

 كردند ولي اكنون زنان و دختران بزرگسال مي آمد تمام زنهاي ديگر او را سرزنش مي
يا اول  .اند گيرد و اص�ً عرف جامعه شده نمي و كسي به آنها ايراد اند حجاب شده بي

                                                                                                             
زنند تا خودشان راحت حكومت كنند و  ها را براي فريب دادن و دلخوش كردن و معطل كردن شما مي صحبت

 كنند. راي شما جلسات مهدويت، انتظار و هزاران مزخرف ديگر بر پا ميب
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شد ولي  مي و سريالهاي تلويزيوني حجاب و موارد ديگر بيشتر رعايت ها انق�ب در فيلم
اكنون كافي است فيلمهاي ساخته دست خودشان را ببينيد كه حجاب زنان و رابطه دختر 

گرامي بداند كه اين روش تربيتي بدترين نوع خواننده  .و پسر در آنها به چه شكل است
براي خراب كردن يك جامعه است، چون وقتي شما جلوي چيزي را شديداً بگيريد 

كنيد، ولي وقتي ناگهان آن سد ممانعت را بر  مي نسبت به آن مسئله حرص و طمع ايجاد
    .داريد ديگر خودتان حدس بزنيد چطور خواهد شد

 داد معصومينامام سيزدهم و افزايش تع

در ايران دوازده امامي بودند، ولي به نظر ما پس از  1357شيعيان تا زمان انق�ب سال 
و در واقع به حديث كتاب كافي نوشته مغز متوكر شيعه  اند انق�ب سيزده امامي شده

چون در كتاب كافي آمده كه امامان از بطن فاطمه  ،جناب كليني جامه عمل پوشاندند
شود و طبق شواهدي  مي ورند   كه طبق اين حديث تعداد امامان سيزده نورزهرا دوازده ن

تواند باشد ال جناب خميني    نمي كه ما پس از انق�ب مشاهده كرديم امام سيزدهم كسي
P76Fو در واقع او امام سيزدهم شده است

1
P ، و حتي داراي نوعي عصمت است و لبد

خميني ف�ن  :اهده نكرديم كسي بگويدشود، چرا؟ چون هيچگاه مش مي پانزدهمين معصوم
اشتباه را داشته، يا به او انتقادي بشود، نه در روزنامه و نه در تلويزيون يا جلوي خودش 
يا جلوي طرفدارانش كسي هيچگونه مخالوتي با او نكرده و همه فقط مطيع و فرمانبردار 

جمع كن كه  كساني را اطراف خود«، در صورتيكه حضرت علي فرموده: اند او بوده
مردم  .بينيم نمي چنين افرادي رااي  ما در اطراف خميني يا خامنه .»مخالوترين با تو باشند

ما در بت كردن اشخاص و بخشيدن قداست و عصمت به آنها در جهان نظير ندارند و 

                                           
خبريم نام او  هايي كه ما از آن بي البته نامي از خميني در كتاب كافي نيست و حتماً به خاطر تقيه و مصلحت -1

يجاد برده نشده    چون به قول آخوندها اگر نام آيندگان برده شود نسبت به آنها كينه، حسد و دشمني ا
 .شود     مي
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 كنند، هنوز هم كه سي سال از انق�ب مي اينكار را دقيقاً در مورد خميني كردند و
ي خميني و آخوندها ها ابيها و انحرافات اين انق�ب مشاهده شده و وعدهگذرد و خر مي

بينيد كسي جرات ندارد به خميني حرفي بزند و هنوز بسياري  مي هم تحقق نيافته باز هم
از مردم او را همچون پيامبر و امامان خود دوست دارند و حتي بيشتر از پيامبر اس�م 

هيچ  اند كنند، پس وقتي خود مردم اينگونه مي بتدوستش دارند و دائم در مورد او صح
 .تواند برايشان كاري بكند نمي كس
دهند و  نمي دهند به پيامبر اس�م اي مي عصمت و عظمتي كه به خميني و خامنه 

 صكنند از پيامبر مي اينقدر كه دائم در تلويزيون و راديو از فضائل رهبران خود تعريف
فرستند ولي نام  مي شود سه صلوات مي ني كه بردهكنند، نام خمي نمي هيچ صحبتي

كنند كه شما  مي فرستند، بعد هم اينگونه توجيه مي كه برده شود يك صلوات صپيامبر
 گيريد   پس كسي مي كنيد كه اين ايرادها را نمي شرايط انق�ب و سياست فعلي را درك

و و زياده روي بسيار تواند منكر اين باشد كه پس از انق�ب در مورد رهبران غل نمي
كنند، دست  مي و اند و ذهن مردم را به آنها گرم كرده اند و دائم آنها را بت كرده اند كرده

پس از مر   .كرد مي (رجائي) اينكار را بوسيدند، حتي خود رئيس جمهور مي خميني را
ن خميني برايش گنبد و بارگاه درست كردند، هم اكنون نيز آن غلوها و خرافات همچنا

P77Fادامه دارد و از رهبر خود چپيه

1
P ريزند و خود  مي گيرند براي تبرك   و جلوي او اشك مي

البته وجود اين عصمت و قداست چيزي عجيب هم نيست چون اص�ً  .كنند مي را ذليل
 :و حتي خميني گوته ،يكي از شرايط ولي فقيه مرتكب نشدن به گناه كبيره و صغيره است

بينيم  مي شود، اما مي حرمي نگاه كند از درجه وليت فقيهي ساقطچنانچه ولي فقيه به نام

                                           
اندازد و تنها آرزوي يك  اي نيز بر گردن خود مي چپيه يك تكه پارچه است كه رزمندگان داشتند و خامنه -1

بسيجي يا حزب اللهي داشتن اين يك تكه پارچه است كه بر گردن آقا بوده و متبرك شده    در اينجاست كه 
 كجا اين سرانجام بد داشتيمبايد بگوئيم: به يزدان كه گر ما خرد داشتيم      
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كه خميني در سخنراني خود كه در راديو و تلويزيون پخش شد گوت: در قرآن سوره 
 .سوره كافرون نداريم   منافقون داريم ولي

ي قرآن را بدانند ولي ظاهراً ولي امر ها ي دبستاني هم سورهها كنم حتي بچه مي فكر
 .داند نمي جهان فراموش كرده يامسلمين 

فراموش نكنيد در اينجا صحبت از واقعياتي است كه در دل جامعه و بين مردم است 
واقعيتي انكار  اند عصمتي كه مردم به خميني و جانشينان او داده ،نه كتب ديني و غيره

دانند  يم كنند و آنها را معصوم مي ناپذير است و همچون امامان خودشان از ايشان تجليل
كنند و تمام دستوراتشان بايد بدون استثنا پيروي شود،  نمي و هيچگونه انتقادي به آنها

پس  ،(مث�ً حج خانه خدا را ممنوع كنند) حتي اگر دستوري در مورد مسائل ديني بدهند
در زمين، ايجاد نوعي   ي خداها يكي ديگر از ثمرات وجود حكومت آخوندها و سايه

كنند و خود را  مي همچون شاهان قبلي و حتي بدتر از آنها عمل ديكتاتوري است كه
دانند، چون اين فقيه شيعه است و نائب امام زمان و تنها جانشين  مي معصوم از هر خطايي
و  ،باشد، چون ديانت ايشان عين سياست و حكومتشان است مي صبر حق رسول خدا

ندارد و اولي المر بايد معصوم چون در دين ايشان امكان خطا براي اولي المر وجود 
باشد، بنابراين نائب او نيز به نوعي اين عصمت را در خود جاي داده و به نظر ما فرق 

 .چنداني با امام غائب معصوم ندارد

 هاي خدا لت در ايجاد سايهنقش م

اكثر نويسندگان سعي دارند در مطالب خود مردم را خيلي مورد نقد قرار ندهند تا  
خود را از دست ندهند و مردم را رنجور نكنند و مسبب اصلي انحرافات را طرفداران 

 ...اندازند، اشخاصي چون روحانيون يا حكومت و غيره مي بيشتر بر گردن ساير اشخاص
خواهيم سر خود را ك�ه بگذاريم و جوياي حقيقت هستيم، در اينجا  نمي ولي چون ما
 .پردازيم مي د اين انحرافاتكنيم و به نقش ملت در ايجا نمي اينكار را
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هاي خرافي يا حكومتي ظالم يا  وجود خرافات و فرقه به نظر ما يكي از علتهاي اصلي
مردم و ملت هستند، چرا؟ چون اگر شما مردم مشتري خرافات و  ...روحانيون گمراه و

 فروند و مزخر نمي خريدار آن نباشيد مطمئن باشيد آخوندها يا مداحان دائم بالي منبر
هايشان خريدار و طرفدار فراوان  بينند صحبت مي وقتي روحانيون و مداحان .گويند نمي

در  .دارد اين طبيعي است كه از كار خود دست نكشند و به ترويج خرافات ادامه دهند
؟ بطور حتم از اند كنيد اين روحانيون يا رجال حكومتي از كجا آمده مي ضمن شما فكر

، پسر شما در اند ، تمامي اينها از دل مردم و جامعه بيرون آمدهاند هآمريكا يا اسرائيل نيامد
P78Fبسيج محله

1
P ي علميه و سپس مداح و آخوندي خرافي شده است يا ها بوده يا در حوزه

خيلي زرنگ بوده و رئيس جمهور يا رهبر شده، پس شما ملت نبايد دائم از آخوند و 
اينها از خودتان هستند نه از جايي  رهبر و مسئولين ناراضي و متنور باشيد چون همه

تا وقتي خودتان را درست نكنيد اوضاع به همين منوال خواهد بود، تا وقتي شما  .ديگر
نشينيد و فرزند شما نيز با  مي رويد و پاي خرافات آخوندها مي با فرزندانتان به روضه
يكي از مسئولين شود:  مي شود، در آينده نيز همين فرزند شما مي همين افكار غلط بزر 

 .ي خدا يا يكي از طرفدران سايه خداها يكي از سايه ،حكومتي
تا  ،مي دانيد وسعت ذهن و ديد مردم خرافه پرست تا كجاست؟ تا ته چاه جمكران  

تا زيارت عاشورا و لعن خلوا   تا  ،ضريح امامان   در سور حج تا محدوده قبرستان بقيع  
هر در نماز و دست باز نماز خواندن   تا برپايي روضه دشمني با اهل سنت   تا گذاشتن م

 .از دهان آخوندها  اي  و عزا براي اهل بيت   و به طور كلي تا باور كردن هر خرافه

                                           
اي تورقه  شوند و داراي روحيه هايي كه در بسيج محله خود عضو هستند شست و شوي مغزي مي اكثر بچه -1

شوند كه دكانداران مذهبي در  افكن و متنور از اهل سنت هستند يا داراي خرافات و چرنديات فراواني مي
شوند. البته  اخل سپاه و مسئول اداره جامعه و ملت ميآيند د كنند، بعد هم از بسيج مي سرشان فرو مي

هاي علميه نيز به همين شكل است و مملو از شياطين و خرافات حوزوي است، از كتب خرافي آنها كه  حوزه
 دهند.   ادبانه را انجام مي (عمر كشون) و در آن روز انواع حركات بي گيرند بگذريم مث�ً عيد عمر مي
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خواهيد چه كار بكنيد؟ حتي ارشاد چنين  مي پس با وجود چنين افكاري شما
و با دو ك�م  اند اشخاصي بسيار مشكل است، چنين اشخاصي از كودكي چنين تربيت شده

خواهيد در  مي ، آنوقت شمااند شوند، اينها بر سر باء بسم اهللا مانده نمي صحبت ما عوض
 مورد اتحاد با مسلمين و دست برداشتن از عقايد غلط صحبت كنيد و به قول شاعر كه

 گويد: مي
 خانـــه از پـــاي بســـت ويـــران اســـت

 

 خواجـــه در فكـــر نقـــش ايـــوان اســـت 

 

معصومين   مخصوصاً براي ائمه بقيع كه مظلومانه  اي ائمإليا درست كردن ضريح بر
يا اينكه با پاي راست به دستشويي بروند نه با پاي چپ   يا اينكه    اند در آنجا خوته

 .پرداخت خمس مالشان به تاخير نيوتد  
 .تا امام زمان بيايد و كارها را درست كند   اند مردم ما امام زماني هستند و نشسته

د اص�ح و تربيت و تعليم اس�م واقعي را از خودش شروع كند تا جامعه ملت باي
ي خدا و دكانداران مذهبي به وجود نيايند و اگر هم هستند نابود ها درست شود و سايه

 .شوند و به قول معروف: از ماست كه بر ماست
ه خواندن باي  ميانگين ميزان مطالعه در ايران تقريباً صور است و متاسوانه مردم ع�قه

هايي كه به ضرر  تازه در ايران كتاب .كنند نمي كتاب ندارند و در اين مسير سعي و ت�شي
P79Fشود نمي حكومت و آخوندها باشد منتشر

1
P هاي اينترنتي نيز بسته  و حتي روي سايت

پس مطالعه نداشتن شما مساوي است با احمق شدن و گوسوند  .اند هستند و فيلتر شده
ي بيشتر دوست داريد بشنويد تا بخوانيد و اين شنيدن شما نيز پاي صوت بار آمدن، يعن

منبر آخوندي گمراه و متعصب است كه سعي دارد مغز شما را هم مانند مغز خودش پر 
  .از خرافات كند و شما را نيز با خود به گمراهي و دوزخ بكشاند

كه بدترين و  خواهند اص�حاتي به وجود آورند اين است مي من به كساني كه توصيإل
مهمترين مانع پيش روي شما در واقع ملت و مردم نادان و گمراه هستند، اگر اينها را از 

                                           
 شود تا شما بيشتر خرافاتي شويد. هاي امثال مجلسي چاپ مي ان بخواهد كتابدر ايران تا دلت -1
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البته چنانچه اين نظام و  .رود مي سر راه برداريد دولت و حكومت خود به خود از بين
توانستيد مردم  مي تر شدند شما راحت مي آخوندهاي آن كه طرفدار خرافات هستند نابود

يت كنيد و صداي خود را به آنها برسانيد و ديگر دولتي نبود كه صداي شما را را هدا
سانسور كند، ولي بايد توجه داشته باشيد كه دولت نيز از همين مردم درست شده و به 

بيني هنوز مردم  مي تا وقتي .خاطر حمايت همين مردم خرافي است كه پايدار مانده است
هند و خودشان مروج خرافات هستند ديگر چه د مي امامزاده پرست هستند و خمس
 .انتظاري براي پيشرفت داريد

 (راديو و تلويزيون) ها رسانه نقش

هاي مختلف در ايران و راديو و  ام�ً واضح و آشكار است كه رسانهشكي نيست و ك
كنند و آخوندها اجازه  مي تلويزيون تحت كنترل شديد و زير نظر حكومت آخوندي كار

هاي مختلف به خصوص  . رسانهدهند نمي ها ين مخالوت را در اين رسانهترپخش كوچك
در منحرف كردن اذهان عمومي دارند و چون متاسوانه مردم ايران اي  تلويزيون نقش عمده

در صحيح جلوه   هاي خدا بنابراين رژيم سايهبيشتر دوست دارند ببينند تا مطالعه كنند 
 خود به راحتي موفق شده و هر كس چنين فكردادن اعمال خود و پنهان كردن مواسد 

تلويزيون هر گونه كه  .كند كه هر چه در تلويزيون پخش شود كام�ً صحيح است مي
كند، از ترويج خرافات مذهبي گرفته تا خوب جلوه دادن سياستهاي رجال  مي بتواند كار

 ...حكومتي و غيره
و يا چنانچه بخواهند  بت كردن اشخاص و رهبران ديني كار اصلي تلويزيون است

دهند تا مردم بوهمند كه  نمي كسي را سركوب كنند يا صحبتي از او نكنند اص�ً او را نشان
كنند و ذهن مردم  مي چنين شخصي هم وجود دارد و اگر هم او را نشان دهند از او انتقاد

 .كنند مي را نسبت به او خراب
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قصر است و هر روز كه وضعيت بند و باري نيز تلويزيون م بي در ترويج فساد و
 حجابي بدتر شود اين رسانه نيز خود را به همان وضع موجود جامعه تطبيق بي جامعه و

دهد نه با دين اس�م، چون اينها با اس�م كاري ندارند و هدفشان حوظ حكومت است،  مي
ت كاري نداشته فقط به حكوم بند و بار باش و هر كاري خواستي بكن، بي حال شما

 .اش  ب
 جديد را پيش كشد اين رسانه تبليغات خود را شروعاي  هر موقع سياست مسئله

زند تا ذهن مردم را به آن جلب كند و در واقع  مي كند و دائم از همان مسئله حرف مي
 .تلويزيون نيز سياسي است نه مردمي و متعلق به حكومت است نه به مردم

هاي مذهبي چون اهل سنت كه  ر اقليترا ندارند، همينطواي  ملت حق داشتن شبكه
پس اين است حكومت عدل علي  .اص�ً هيچ جايي ندارند چه برسد به شبكه تلويزيوني

و آزادي مردم و نبودن خوقان در جامعه، هر خوقاني كه بوده در دوران ابوبكر و عمر بوده 
 .و در حكومت عدل علي همه آزاد هستند  

كند، يك روز اسرائيل، يك روز  مي به چيزي سرگرم هر روز اين رسانه افكار مردم را
انرژي هسته اي، يك روز اعتراض به ف�ن كشور و يك روز خليج تا ابد فارس، يك روز 

و حتي از اصول رواني نيز  ...جديد و غيرهاي  تمدن و تاريخ ديرينه، يك روز خرافه
 ود:زنم تا متوجه ش مي كند، براي خواننده گرامي مثالي مي استواده

مصاحبه خبرنگار  22در شبكه سوم سيما در اخبار ساعت  15/2/1387در تاريخ 
تلويزيون ايران در بغداد را با يك راننده تاكسي نشان دادند و صحبتهاي آن راننده را 

توجه كنيد خبرنگار به  .نوشتند تا مردم بخوانند مي كردند و پائين تلويزيون مي ترجمه
خيابانهاي بغداد گردشي بكنيم تا ببينيم چه خبر است؟ ولي  راننده گوت: برويم و داخل

ها، چون هيچ جايي را  در واقع موضوع ديگري مد نظر تلويزيون بود نه نشان دادن خيابان
سال پيش وقتي مجسمه صدام را  5هم نشان ندادند و آن اين بود كه آن راننده گوت: 
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هنوز  ها ذرد و آمريكاييگ مي سال است 5انداختند من خيلي خوشحال شدم ولي 
  .اند هيچ كمكي نكرده ها ، وضع عراق خيلي بد است، آمريكايياند نرفته

كنند؟ براي اينكه در  مي را پخش ها كنيد براي چه منظوري امثال اين مصاحبه مي فكر
هم برود وضع تو بدتر خواهد شد و كسي اي  ذهن بيننده اينطور بيندازند كه اگر خامنه

همين  :شوي و بيننده هم با خود بگويد مي بدبخت ها كند و مثل عراقي مين برايت كاري
آخوندها باشند بهتر است و در واقع تلويزيون با اين روش خود براي حوظ حكومت 

 .كند مي آخوندها ت�ش
دهند تا غير مستقيم به مردم  مي بينيد كه وضع آشوته كشورهاي ديگر را نشان مي دائم

P80Fما خيلي خوب است   بگويند: ببينيد كشور

1
P  البته اينها در دل خود از آشوتگي كشورهاي
شوند، چون حكومتها و مذهب آن كشورها  مي همسايه و عرب و اهل سنت خوشحال هم

(تشيع صووي) و وليت فقيه و نائب امام زمان را  دانند و فقط مذهب تشيع نمي را صحيح
بايد زير نظر ما باشد و بايد وليت  گويند: جاهاي ديگر هم مي دانند و با خود مي صحيح

(مخصوصاً     چون همانطور كه قب�ً گوتم اينها با اهل سنتصادر كنيم خود را به آنها نيز
بيني كه  مي شوند و مي از نوع عرب آن) دشمني دارند و از عقب افتادگي آنها خوشحال

ارند ولي صدها گذ مي كه در اين كشورها رخ دهد دائم به نمايشاي  كوچكترين مسئله
شود اص�ً به  مي فساد و انحراف و خرابكاري و اخت�س و دزدي و آدمكشي كه در ايران

آيد و  نمي يچ وقت تلويزيونمطمئن باشيد ه .دهند نمي آورند و نشان نمي روي خود
هم اي  هاي اداره اط�عات را به معرض نمايش بگذارد، در جريان قتلهاي زنجيره شكنجه

آيند تخريب مساجد  نمي يا هيچ وقت .گند آن تمام عالم را پر كرده بود ديگر خرابي و
را نشان دهند، چندين مسجدي از اهل سنت كه پس از   اهل سنت توسط رژيم خدايي

                                           
تنها كار تلويزيون در ايران خوب جلوه دادن نظام حكومتي و سانسور اخباري است كه به نوع حكومت  -1

اي دولتي است و ملت ايران حق داشتن يك شبكه را هم  نيست. و البته خيلي هم عجيب نيست چون رسانه
 د تا هر چه خواستند در آن بگويند و فقط بايد گوش كنند.ندارن
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و هيچ كدام از مردم خبر ندارند و البته چنانچه بوهمند هم خيلي  اند انق�ب خراب كرده
 .برايشان مهم نيست

جاب كند كه بايد دشمني با اهل سنت را تشديد كنيم، اگر سياست آخوندها اي
آيد و موذيانه و مكارانه اخباري را از كشورهاي اهل سنت  مي بيني كه دائم مي تلويزيون را

گويد: ف�ن موتي از اهل  مي كند تا در ذهن مردم اين دشمني را تشديد كند، مث�ً مي پخش
  ...وهابيون صورت گرفته و غيرهسنت چنين فتوائي داده، ف�ن بمب گذاري توسط 

مردم ايران همينطور هم با اهل سنت دشمن هستند ديگر نيازي به پخش اين اخبار 
 .نيست

 زنند، ما از ايشان چند سوال داريم: مي بعد از انق�ب دائم دم از هوته وحدت
 ايد؟ شما در راستاي اين وحدت چه كرده -1
تا عقايد خود را در آن پخش كنند؟ ايد  ت دادهكدام برنامه تلويزيوني را به اهل سن -2

  .ميليون نور اهل سنت ايران 20لاقل براي 
كه بر نقد عقايد شيعه باشد؟ ايد  اجازه چاپ كداميك از كتابهاي اهل سنت را داده -3

 .البته حواس من نبود كه اص�ً شما با نقد مخالف هستيد  
 :گوئيد مي ايد؟ شما كه خوقان نداريد وچرا سايتهاي اينترنتي اهل سنت را بسته  -4

 .هر خوقاني بوده در حكومت خلوا بوده نسبت به اهل بيت  
 شود نشان مي و اخبار و ب�هايي كه نسبت به اهل سنت انجام ها چرا زنداني -5
  .دهيد؟ شما كه دوستدار آنهاييد و با آنها هوته وحدت داريد نمي
كنند؟ و به  نمي چگونه صحبتي از اهل سنتچرا آخوندها روي منبرهاي خود هي -6
با آنها دوست باشيد و آنها هم اهل بيت را دوست دارند و دشمن ما  :گويند نمي مردم

نيستند؟ البته لبد بايد اين سخنان را در دهه فاطميه و مراسم عزا براي پهلوي شكسته 
 .د داشتفاطمه بگويند كه البته خيلي با موضوع روضه و منبر همخواني نخواه

 چرا با آخوندها و مداحان و كسانيكه در ايجاد اخت�ف بين شيعه و سني -7
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كه ف�ن مداح يا آخوند ايد  كنيد؟ بسيار ديده يا شنيده نمي كوشند بطور جدي مقابله مي
بالي منبر به عقايد اهل سنت طعنه زده يا صريحاً خلوا را لعن كرده يا به عايشه توهين 

 ،و مج�ت ها كنند يا در روزنامه مي وقات در تلويزيون هم پخشكرده و حتي بعضي ا
و منبرها كه جاي خود دارد و اص�ً كسي با آنها كاري ندارد و هر مزخرفي  ها ديگر روضه
 .كنند مي گويند و ذهن مردم را خراب مي كه بخواهند

د؟ كن نمي چرا روحاني كاروان در مراسم حج هيچگونه صحبتي از اهل سنت آنجا -8
گويد: اينها وهابي هستند و  مي كند و دائم مي و اگر هم حرفي بزند بيشتر بدگويي آنها را

كند، در صورتيكه ايجاد وحدت بايد در آنجا شكل بگيرد چون مردم  مي مردم را بدبين
البته  .توانند ايجاد همبستگي كنند مي شوند و مي بطور مستقيم با اهل سنت روبه رو

ند اين همبستگي ايجاد شود چون ممكن است خيلي از مسائل روشن خواه ها نمي آخوند
   .شود و در نتيجه دكان ايشان تعطيل خواهد شد

 تلويزيون در ترويج خرافات مذهبي موجود در تشيع صووي نقش اساسي را ايواء
(پس واي بر مسئولين آن) و به عنوان مثال اكثر تاريخ نويسان و محققين در عصر  كند مي

دانند كه اين دولت براي چه  مي ز ماهيت پليد دولت صوويه كام�ً آگاهي دارند وحاضر ا
(براي شكست امپراطوري عثماني و تورقه  منظوري توسط انگليس و غرب ايجاد شد

اندازي بين مسلمين و تضعيف اس�م) و اكثراً نيز شاه عباس ظالم و شرابخوار و خونخوار 
ولي  .زده است مي سنت و ديگر جنايات حرف اول راشناسند كه در قتل عام اهل  مي را

خبرند و  بي ظاهراً مسئولين و محققين و نويسندگان حاضر در تلويزيون از اين موضوعات
بينيم كه  مي سازند مي ، چون در سريالهايي كه در مورد صوويهاند يا خود را به خواب زده

 د و او در فيلم با ديگران شوخيدهن مي بسيار جالب و ديدني از شاه عباس نشاناي  چهره
به طوريكه مردم پس از ديدن سريال تصوري خوب از اين سواك  ...،خندد و مي كند و مي
 .كنند و همه او را دوست خواهند داشت مي پيدا
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البته اين روش كار توسط تلويزيون وليت فقيهي خيلي هم عجيب نيست چون 
توانند خدمات  نمي اي ايشان دست و پا كرده وبالخره اين صوويه بوده كه اين دكان را بر

ايشان را ناديده بگيرند، چون در واقع جانشين همان شاه عباس هستند و به او وفادار 
خميني نيز شاگرد مجلسي است و به مزخرفات او ع�قه خاصي داشته است و  .هستند

     .تحمل نداشته كسي به استادش توهين كند
نوار و خرافات مجلسي را از ته دل قبول دارند و اگر هم در اين آخوندها همه بحارال

كنند ديگر از درد ناچاري است نه  مي بحثها بعضي از احاديث بسيار مسخره آنرا را رد
مزخرفاتي چون اينكه در روز كشته شدن خليوه دوم  .اينكه از ته قلب قبول نداشته باشند

ي خود در ها اي همين است كه در حوزهو بر ،توان هر كاري كرد مي قلم برداشته شده و
يا  .كنند چون واقعاً اين مزخرفات را قبول دارند مي ي زشتها چنين روزي با هم شوخي

بينم قومي در مشرق  مي گويد: گويا مي حديثي كه مجلسي از حضرت باقر آورده كه
را بگيرند و شود تا قيام كنند و حق  نمي و حق را طالبند، به آنان حق داده اند خروج كرده

اين كمالت اشاره است به دولت  :گويد مي و مجلسي .حق را ندهند مگر به صاحب شما
شاه سلطان حسين بدبخت هم  .و به دولت قائم وصل كند ،خدا آنرا محكم كند ،صوويه

در اصوهان به همين مزخرفات مجلسي دلخوش بوده و راحت نشسته بوده و اقدامي عليه 
آنوقت جالب اينجاست كه  .كنند مي د تا او و دولتش را سرنگونكن نمي مهاجمين افغان

 كنند و مي خميني و آخوندهاي طرفدارش هم باز همان خرافات مجلسي را تكرار
گويند: اين دولت وليت فقيه و جمهوري اس�مي پايگاهي است براي قيام مهدي عليه  مي

وصل است به دولت امام  تواند آنرا سرنگون كند چونكه نمي ظلم و ستم و هرگز كسي
زمان و شخص امام زمان روي ايران وليت تكويني دارد و مراقب ماست، همانطور كه در 

 .جريان طوفان طبس نگذاشت توطئه دشمنان اجرا شود   
پس تلويزيون در ترويج خرافات صوويه نقش اول را دارد و اين امر را در سريالهاي 

(يكي از ياران امام  ريالي كه به نام جابر بن حياندهد، مث�ً در س مي مختلف خود نشان
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در آن  .جعور صادق) در تلويزيون پخش شد انواع خرافات را به معرض نمايش گذاشتند
ي مختلوي از ياران امام ها داد كه جابر بن حيان نامه مي (در قسمت آخرش) نشان سريال

را بخواند جواب همگي  ها مهآورد و امام صادق بدون اينكه نا مي صادق را براي آن امام
دهد كه جابر بن حيان در  مي دهد تا براي يارانش ببرد   يا نشان مي آنها را تحويل جابر

كه پهن كرده چيزي شبيه به مهر اي  كوهستاني مشغول خواندن نماز است و روي سجاده
 .كند   مي گذاشته و روي آن سجده

 كند تا به اين شكل به مردم ساده و ينم ولي روي زمين چند سانتي متر بالتر سجده 
  .خبر نشان دهند كه اين مسئله مهر از همان زمانهاي قديم بوده است بي

كردند به نام كليد اسرار  مي كنم محصول تركيه بود) پخش مي (فكر يا سريالي خارجي
 .دادند مي ي خرافي را نشانها كه در آن انواع قصه

 هستند و ديگر احتياجي به پخش اين خرافاتمردم ايران همينطوري هم خرافاتي  
 .باشد نمي

كنند در صورتيكه  مي مداحان گمراه و خرافي نيز به نام اهل بيت در تلويزيون فعاليت
باشند و يا دائم از يك شاعر به نام  مي دانيم ايشان از قشر متعصب و گمراه جامعه مي ما

نديات را به وسيله شعر به خورد گذارند كه انواع چر مي حاج محمد رضا آقاسي برنامه
 گويد: مي دهد و در ستايش ولي فقيه مي مردم

ــتيد     ــلمان نيسـ ــين دارم مسـ ــن يقـ  مـ
 

 چــون ولــي را تحــت فرمــان نيســتيد       

 

اين ولي شما خودش گمراه است، حال چطور كساني  :يكي نيست به اين نادان بگويد
بايد به اين شاعر گوت: اين شوند؟  مي كه تحت فرمانش نيستند از دايره اس�م خارج

يا دائم در مورد امام  .گردد و ربطي به اس�م ندارد مي موارد تنها به چاپلوسي جنابعالي بر
 زمان شعر سروده كه:

ــل شــود      ــو نائ ــه ديــدار ت ــه ب ــر ك  ه

 

ــك شـــبه حـــ�ل مســـائل شـــود         يـ
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نت ايراد و به اهل س اند و حتي در تورقه افكني بين شيعه و سني نيز هنرنمايي فرموده
 كه: اند گرفته

ــني  ــرا سـ ــي چـ ــد  نمـ ــد بوهمـ  خواهـ
 

ــوي  ــي وضـ ــت     بـ ــت آب بازيسـ  وليـ
 

 نمي دانم چرا خداوند در آيه مربو  به وضو ذكري از اين وليت نكرده تا وضوي ما
 آب بازي نشود؟

ها و آخوندها نيز دست كمي از مداحان ندارند و خودشان حامي  الس�م حجةو البته 

الس�م و المسلمين پناهيان وجود  حجةبه عنوان مثال شخصي به نام  خرافات هستند،
شناسند و حتي رهبر كشور و ولي فقيه  مي دارد كه در ايران نيز شهرت دارد و خيلي او را

P81Fنشيند مي نيز پاي منبر اواي  ايشان جناب خامنه

1
Pگرامي توجه كند وقتي در  . حال خوانندة

 گر مردم عادي چگونه خواهند بود؟يالس�مش اين باشد د حجةكشوري 
باشد در منبري كه در جزيره كيش  مي اين جناب پناهيان كه فردي متعصب و خرافي

 وقتي اذانايد  برپا كرده بود و از تلويزيون نيز پخش شد خطاب به مردم گوت: ديده
 قتيگويد: دوباره اذان شد   ولي و مي شود و با خود مي گويند آدم در دل خود ناراحت مي
 آيد و نرم مي ين و بدترين آدمها نيز دلش به رحمتر بينيد كه شقي مي گويند: ياحسين، مي
 .شود   مي

 و در اين هنگام بود كه همه مردم زدند زير گريه به خاطر حسين.
اذان اع�م و خواندن مردم براي ستايش خداي  :كسي نيست به اين ابله بگويد

شويد و برعكس صدا زدن مخلوق خدا  مي گينيكتاست و چطور شما از شنيدن آن غم
P82Fدر هر جا و او را همچون خدا ناظر و حاضر دانستن شرك است

2
P ، ولي ظاهراً شما اين

شرك را بيشتر از هرچيزي دوست داريد و حتي ادعا داريد همچون خداشناسي به 

                                           
كنند لزم است اين مطالب را  كساني كه براي صحيح جلوه دادن مرجع تقليد به شهرت علما استناد مي -1

 بخوانند.
 شرك در صوات خدا: يعني صوات خالق را به مخلوق بدهيم، همچون حاضر و ناظر بودن در هرجا. -2
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 .ندشو مي و با شنيدن آن دل رحم ،ين انسانها نيز وجود داردتر صورت فطري در دل شقي
الس�مي مروج شرك باشد و تلويزيون نيز دائم از اين مرد احمق برنامه پخش  حجةوقتي 

توان داشت؟ البته در نظام  مي كند و برايش تبليغ كند ديگر چه انتظاري از عوام بيسواد

شود و ما تنها  مي الس�مها و آخوندهاي خرافي بسيار ديده حجةجمهوري اس�مي از اين 
 .براي مثال بيان كرديمرا اي  نمونه

كنند تا به تورقه زدن بين شيعه  مي را پخش ها فاطميه نيز انواع مصيبت خواني در دهإل
 .و سني بيشتر كمك كنند

مذهب شيعه مذهب عزا و رنگ مشكي است و تلويزيون آن نيز دائم مراسم عزاداري 
 امان ديگر نيزماه محرم كه جاي خود دارد، دهه فاطميه و شهادت ام 2 .دهد مي نشان
و بخاطر همين اكثر مردم رو به  اند باشد كه با اينكار خود مردم را از دين زده كرده مي

، بلكه هر اند مويد نيافتهاي  چون در تلويزيون برنامه .اند ماهواره و فيلمهاي مبتذل آورده
 يا يك آخوند در حال صحبت بوده يا تبليغ براي انق�ب و اند وقت آنرا روشن كرده

  .اند جنگ و دشمنان و حرفهاي تكراري ديگر كه همه از آن سير شده
اين صدا و سيماي حكومت آخوندي، پس از گذشت سي سال از سرنگوني شاه، 

 .سازد و حال و حوصله همه را بر هم زده است مي هنوز نشسته و سريال و فيلم عليه شاه
 پس از سي سال چه كرده ايد؟  شاه كه ديگر رفته است، شما  :كسي نيست به اينها بگويد

است در دست آخوندها و سياستمداران اي  پس در واقع تلويزيون مهره و بازيچه
 .براي اجراي مقاصد خودشان

 مالك حق در نظام جمهوري

ترين ضررها و پيامدهاي شومي كه مذهب تشيع صووي و نظام حاكمه  يكي از بزر 
 از باطل افراد را م�ك كار خود آن دارد اين است كه مردم آن براي تشخيص حق
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گيرند نه اينكه خودشان براي پيدا كردن حقيقت تحقيق و ت�ش كنند، و چون نظام  مي
جمهوري به اصط�ح اس�مي از روحانيون شيعه است و حالتي مقدس دارد، عوام ساده 

 د و فكربينن مي را ...هم افراد عمامه دار و اولد پيغمبر و ولي فقيه و يك پارچه نور و
 .هستند ها كنند حق همين مي

داد همه مردم آن را در  مي شما ببينيد چنانچه در رژيم شاهنشاهي فساد و انحرافي رخ
(البته باز هم به اشاره آخوندها نه اينكه خودشان بوهمند) و هنوز  كردند مي بوق و كرنا

كنند و  مي درستو سريال و فيلم عليه آن  اند پس از سي سال از رفتن آن رژيم نشسته
باشد اص�ً مورد  مي دهند، ولي هزاران فساد و انحرافي كه در نظام آخوندها مي نشان مردم

اگر هم كسي اعتراضي  .گذارند مي توجه كسي نيست و دائم روي آن خرابكاريها سرپوش
به روحانيون و رجال حكومتي و يا رهبر كند مردمي كه م�ك حق را در سيد بودن و 

چه كار به آخوندها دارد   چه  ها اين خرابي ،گويند: اي آقا مي بينند فوراً مي نآخوند بود
كه تقصيري ندارند   يك نور موسد و دزد  ها دارد   اين بيچارهاي  كار به خميني و خامنه

اكثر فسادهايي  .دهند مي بوده، بقيه آنها خوب هستند   و هزار مزخرف ديگر تحويل آدم
بوده، صد پله بدتر از آن در رژيم آخوندها وجود دارد، در رژيم  كه در رژيم شاهنشاهي

بند و باري و فحشا بوده و اكنون بسيار بيشتر شده، در رژيم قبلي تورم و  بي ،قبلي فساد
P83Fگراني نبوده ولي اكنون گراني و تورم سر به آسمان گذاشته، در رژيم قبلي مشكل مسكن

1
P 

مشكل عقب و جلو بردن ساعت رسمي كشور و  و كار و ازدواج نبوده ولي اكنون هست،
 .پول آب و برق و چيزهاي ديگر

 پس چطور شد هم اكنون وجود اين انحرافات هيچ اشكالي ندارد و كسي هم معترض
، چون در رژيم قبلي شاهي با تاج زرين رهبر اند شود؟ چون اشخاص م�ك حق شده نمي

بر سرش رهبر شده و يك پارچه اي  مهبوده ولي در رژيم فعلي سيد اولد پيغمبر با عما
  .نور است و هر كاري انجام داد اشكالي ندارد

                                           
 .كنيم     �ب در روزنامه كيهان نوشته بودند: خانه نخريد، ما شما را صاحب خانه ميدر اوايل انق -1
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در دين اس�م چيزهايي به نام سيد و غير سيد، روحاني و غير روحاني، مداح و غير 
در اس�م ميزان ارزش هر  .مداح نداريم و تمامي اينها ساخته دست فرقه بازان است

 .شخص به ميزان تقواي اوست

 .»تقاهمأاهللا  �رمهم عادوأ ،وآيم من تراب ،ن الاس من آيملال أ«فرموده:  صرپيامب
و آدم از خاك (پس مغرور نباشيد) و  اند هشيار باشيد كه همه انسانها از آدم پديد آمده« :يعني

 .P84F1P»ين انسانها نزد خدا پرهيزكارترين آنهاستتر بدانيد گرامي

                                           
 .4/363/5762 الفقيه -1



 
 

 جمع بندي 

آوريم تا نشان دهيم وجود  مي از مطالب ذكر شده در اين قسمت يك جمع بندي كلي
 ي خدا و حكومت به اصط�ح اس�مي بطور خ�صه داراي چه معايبي است:ها اين سايه
 وليت فقيه در اس�م تعريف نشده و دليلي از كتاب و سنت بر ايجاد آن -1
 .باشد، بنابراين غير شرعي است نمي
وجود ندارد، پس نائب او و روحانيون  شخصي به نام محمد بن الحسن العسكري -2

P85Fزنند مي طرفدارش گمراه هستند و در واقع به خدا افترا

1
P.  چون امامت و خ�فت مهدي را

دانند و از اصول مهم دين اس�م، در حاليكه در قرآن چيزي در مورد آن  مي از جانب خدا
مامان شيعه و اپس هركس به امامت من عنداهللا  .صنيست، همينطور در احاديث پيامبر

و اهل بيت  صمعتقد باشد در واقع به خدا و پيامبر ...غيب و داشتن عصمت و علم
 .دروغ بسته است و افترا زننده است

براي  اند و همچنين نردبان كرده اند متعصبين مذهبي در ايران دين را دكان كرده -3 
 .سياستهاي خود

د هستند و در اين راه اقسام خرافيون در ايجاد تورقه بين صووف مسلمين استا -4
 .زنند مي ترفندها را
در حكومت آخوندي فريضه امر به معروف و نهي از منكر در حوزه حكومتي و  -5

                                           
فراموش نكنيد اجتهاد در فروع ديني كه در بين مذاهب مختلف اس�مي متواوت است با مسئله مهدي قابل  -1

اصول دين شده و خرافات و عقايد  قياس نيست، چون به نام مهدي حكومت تشكيل شده و عقيده به او جزء
 شرك آميز ديگري نيز پيرامون آن وجود دارد.
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P86Fشود: زندان سياسي مي سياسي آن بطور كلي تعطيل شده و كسي كه اينكار را بكند

1
P، 

 .مرتد، موسد في الرض و ضد وليت فقيه
سابقه بوده و وجود خوقان در سرتاسر  بي ه فقيهديكتاتوري نظام وليت مطلق  -6

(خامنه اي) يا  كشور حكمورماست و كسي جرات هيچگونه انتقادي در مورد رهبر فعلي
 .حتي رهبر قبلي(خميني) ندارد

هر  ...بند و باري و غيره بي ،فساد ،بيكاري ،ازدواج ،مشكل مسكن ،تورم ،گراني -7
 ا هم هيچ كاري به اين كارها ندارند و فقطهاي خد به افزايش است و سايه روز رو
خواهند حكومت را تحويل امام زمان دهند كه البته معلوم نيست چند ميليون سال  مي
  .خواهد ظهور كند مي ديگر
دهند  نمي ي خدا هيچ گونه ت�شي براي معرفي اس�م واقعي به مردم انجامها سايه -8

و البته در جهل ماندن مردم به  .دين نه خود دينبه بزرگان  اند و فقط مردم را سرگرم كرده
نوع سياستمداران است و هر ب�يي كه بر سر مستكبرين آمده به علت بيداري مردم بوده 

 .است
داشتن سياستهاي اشتباه نسبت به ملل ديگر و دشمن پروري مداوم ايشان در  -9
 .ي نماز جمعه و جاهاي ديگر مشخص استها خطبه

                                           
دانيم آيا  گيرند كه خوقان در آن بوده   ما نمي اينها كه دائم به حكومت حضرت ابوبكر و حضرت عمر ايراد مي 1 

اس هم بهتر كنم حتي بني اميه و بني عب در حكومت شيخين هم زندان سياسي وجود داشته است؟ من فكر مي
 كردند.  تر برخورد مي اند و با زندانيان خود منصوانه از اينها بوده



 
 

 شعر

ــت  ــد مل ــته ش ــد  خس ــال آخون  از ح

 

ــد   ــال آخونــــ ــامي اعمــــ  از تمــــ
 

ــه  ــد آيـ ــخ شـ ــا مسـ ــدا ازهـ  ي خـ
 

ــد   ــال آخونــ ــر قــ ــث پــ  آن احاديــ
 

ــال    ــويم امس ــت تق ــر  اس ــال گ  س
 

 يــا بــه ديگــر زبــان ســال آخونــد      
 

 عــين كوــر اســت اقــوال ايــن مســت
 

 عــين شــرك اســت افعــال آخونــد     
 

ــرادر    ــن اي بـ ــار كـ ــرو كـ ــو بـ  تـ
 

 خمـــس مالـــت شـــود مـــال آخونـــد 
 

ــور ــال بـــي جـ  يش را كشـــيدندحـ
 

ــد   ــال آخونــــ ــدان فعــــ  آن مريــــ
 

 اي بســـــيجي بـــــه روز قيامـــــت
 

ــد    ــال آخونــ ــاري و حمــ ــر بــ  زيــ
 

ــورم را   ــدا كشـ ــن اي خـ ــاك كـ  پـ
 

ــد   ــال آخونــــ ــامي عمــــ  از تمــــ
 

 كــــل دريــــاي مازنــــدران رفــــت
 

 از زد و بنـــــد و اهمـــــال آخونـــــد 
 

ــت   ــن نو ــدانم از اي ــر ن ــود پ ــي ش  ك
 

ــكم  ــد  آن شـ ــون وال آخونـ ــاي چـ  هـ
 

 بدانيــــدحــــد پايــــان نــــدارد   
 

ــد    ــال آخونــــ ــا و اميــــ  آرزوهــــ
 

 ملـــت شـــير و خورشـــيد افتـــاد   
 

ــال آخونـــد      ــه چنگـ ــره بـ ــل بـ  مثـ
 

 حـــرف حـــق را نگـــردد پـــذيرا   
 

ــر  ــي آن سـ ــد  بـ ــال آخونـ ــخ و كـ  مـ
 

ــي  ــه نبينـــ ــز دروغ و خرافـــ  جـــ
 

 شــود گــال آخونــد   مــي تــا كــه وا  
 

 در جــدال اســت بــا اهــل ســنت    
 

ــد   ــال آخونــ ــار و دجــ ــن بيمــ  ذهــ
 

ــي گمــان حــرف حــق و شــجاعت   ب
 

 بشــــكند يــــال و كوپــــال آخونــــد 
 

 حــال مــا را گرفــت ايــن تبهكــار    
 

ــد    ــال آخونـ ــا حـ ــريم مـ ــس بگيـ  پـ
 

 زرق و مكــر و فريــب و ريــا بــود   
 

ــد    ــال آخونـ ــافظ زدم فـ ــه حـ ــا بـ  تـ
 

 ذهـــن شـــيطان دون هـــم ندانســـت
 

ــد   ــال آخونــ ــت آمــ ــا كجاهاســ  تــ
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 كـي گشادسـت   جيب من، جيب تـو، 
 

 مــال آخونــد  ،مــال تــو  ،مــال مــن  
 

 چــين شــده پهــن  زيــر روســيه و  
 

 پاچـــه خـــواري و دســـتمال آخونـــد 
 

 در قيامـــت ببينـــي كـــه شـــيطان   
 

 بـــر صـــرا  اســـت حمـــال آخونـــد 
 

 بـــا نـــوكش بيضـــه ديـــن شكســـته
 

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

ــذر ــه و عــ ــي توبــ ــواهي نبينــ  خــ
 

 زان زبـــان بــــه حـــق لل آخونــــد   
 

 شــانس دارد عجيــب ايــن تبهكــار   
 

ــد    ــال آخونـ ــت اقبـ ــد اسـ ــس بلنـ  بـ
 

 ابلــــيس هنگـــام چيــــنش ديـــدم  
 

ــد   ــال آخونـ ــت غربـ ــش داشـ  در كوـ
 

ــا   ــور مــ ــ�م از كشــ ــت اســ  رفــ
 

 تـــا وطـــن گشـــت اشـــغال آخونـــد  
 

ــي   ــ�م عيبــ ــت در ذات اســ  نيســ
 

ــكال   ــت اشـ ــد  ،هسـ ــكال آخونـ  اشـ
 

 شـــود اي خداونـــد مــي  كــي رهـــا 
 

ــد    ــال آخونــ ــا ز چنگــ ــت مــ  ملــ
 

 جمهوري قالبكي

 كند مي دارد سقو  ،جمهوري ق�بكي

 

ــدار آبكــي،  ــن اقت ــد اي  دارد ســقو  كن
 

 آيد ولي نمي آخر ،مهدي موهوم شما
 
 

 كنـد  مـي  بنيادهاي آهكـي، دارد سـقو    
 

 اين بچه شيطان ريا افتاده از مر  و عزا
 
 

 كند مي مانند كاهي طولكي، دارد سقو  
 

 كار بسيجي مظلمه باتوم و اشك آور قمه
 

 كنـد  آخوند با هر مسلكي، دارد سقو  مـي  
 

 ها هاي حوزه ها، بيكاره سهم امام و روضه
 

 كنـد  خمس و زكات قلكي، دارد سقو  مي 
 

 از امر منكرهايتان، از نهي معروف شما
 
 

 كند اين امر و نهي سيخكي، دارد سقو  مي 
 

 از بوق تبليغ شما، شد مثل طوطي فكرما
 

 كنـد  اين خط دهي زوركي، دارد سقو  مي 
 

 ساز مخالف شد هدف، آمد فساد از هر طرف
 

 كنـد  مـي  ي نظام جلبكي، دارد سقو آر 
 

 حق آيد و باطل رود، پاي شما در گل رود
 

 كنـد  مـي  انديشه شيطانكي، دارد سقو  
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 ي آبكي، تحليلهاي يخمكيها انديشه
 

 كنـد  آن شيخ ريش و پشمكي، دارد سقو  مي 
 

 ها ها، خاموش شد آن نعره باد هوا شد وعده
 

P87Fكنـد  مي دارد سقو  ،جمهوري ق�بكي 

1
P 

 

پس از انق�ب و حتي هم اكنون و پس از گذشت سي سال از آن، بارها و بارها ديده 
P88Fاي شده كه آخوندها و حتي جناب خامنه

2
P  بر بالي منبر گوته است: هنوز جامعه ما بطور

كامل اس�مي نشده است و ما بايد بيشتر ت�ش و كوشش به خرج دهيم تا معايب خود را 
 .رفع كنيم

بايد گوت: چطور اي  دانيم به اين مغرضان چه بگوئيم؟ به جناب خامنه ينم واقعاً كه ما
و توسط علماي مختلف  ها سال كار آكادميك در حوزه 1400مكتب تشيع پس از گذشت 

خود و همينطور با داشتن حكومتهاي مختلوي چون صوويه و آل بويه و همينطور پس از 
كومت وليت فقيه باز هم نتوانسته گذشت سي سال از انق�ب خود در ايران و داشتن ح
باشد، آنوقت شما از صبح تا شام  مي اس�م واقعي را پياده كند؟ و هنوز داراي معايبي

گيريد كه چرا در تعداد تكبيرها يا  مي عمر و صحابه ايراد ،نشسته ايد و به حكومت ابوبكر
  .؟ موارد ديگر اخت�ف كردند؟  يا چرا ف�ن كار را درست انجام ندادند

بوده  مي آيا اس�م نوپايي كه در آنوقت وجود داشته بايد از هرگونه لغزشي بر كنار
  .است؟ ولي حكومت شما پس از سي سال نتواند اس�م واقعي را پياده كند

دانيم تنها  مي البته اي كاش حكومت شما تنها معايبي جزئي داشت، در صورتيكه ما 
اس�م و ترويج خرافات بوده است نه معايبي  كار شما خرابكاري و به انحطا  بردن

 .جزئي

                                           
 .اشعار از عليرضا حسيني -1
گوت: ما براي گرفتن حكومت انق�ب نكرده ايم بلكه براي برقراري  اي در تلويزيون مي حتي جناب خامنه -2

باشد و  كه ديانت ايشان عين سياست ايشان مي اس�م انق�ب كرده ايم   ، ظاهراً جناب ولي فقيه فراموش كرده
شعار اصلي انق�ب يكي بودن دين با سياست است، حال چطور براي دين و اس�م انق�ب صورت گرفته نه 

 اند: دروغگو كم حافظه است. براي سياست و حكومت؟  از قديم گوته



 
 

 سخني با خواننده گرامي

در پايان لزم به تذكر است كه اينجانب وابسته به هيچ يك از گروههاي سياسي 
داخلي يا خارجي نيستم و هدف از نوشتن اين مطالب تنها روشن كردن شما خواننده 

�ت آن و نظام وليت مطلقه فقيه، گرامي است، تا متوجه باشيد اين حكومت و تشكي
اس�مي نيستند و رجال حكومتي آن و آخوندهاي صووي منش آن نيز گمراه هستند و 

ي خود كه ها دهند و همچنين به وعده مي هزاران خرافات را به نام دين اس�م به خوردتان
و همچنين و كارشان تنها شعار دادن است  اند دادند عمل نكرده مي قبل و بعد از انق�ب

 .سانسور اخباري كه به نوعشان نيست
ي ما ها پس اميدوارم ذهن شما نسبت به ما خراب نباشد و در ضمن شما به گوته

فرموده: حكمت را فراگير حتي اگر در سينه منافق  بنگريد نه به خود ما، حضرت علي
ول نداريد پس چنانچه سخنان ما منطقي بود بپذيريد و هوشيار باشيد و چنانچه قب .بود

 .ديگر به خودتان مربو  است و ما مسئول هدايت كسي نيستيم
و به ياد داشته باشيد تا خودتان نخواهيد كسي براي شما كاري نخواهد كرد، البته 

ماند ولي چنانچه شما هوشيار نباشيد يك عده گمراه ديگر  نمي حكومت ظلم پايدار

 تٞ ُمَعّق�َ�ٰ  ۥَ�ُ ﴿ آمده: 11سوره رعد/د، در قرآن در ممكن است براي حكومت كردن بياين
ُۡ  َوم�نۡ  ه� يََديۡ  َ�ۡ��  ّم�نۢ  مۡ  م�نۡ  ۥَفُظونَهُ َ�ۡ  ۦف�ه� َخ

َ
ۗ� ٱ ر� أ َّ  َّ َ ٱ ِ� َّ  �َ  ُ �َقوۡ  َما ُ�َغّ�� ٰ  �ٍ ب َّ ََ  ْ وا ُ  َما ُ�َغّ��

ه�ۡمۗ  �َ نُف
َ
�َ ٓ  ب ادَ  �ذَا ََ

َ
ُ ٱ أ �َقوۡ  َّ �ه�  ّم�ن لَُهم َوَما ۥۚ َ�ُ  َمَردّ  َََ�  �ءٗ ُسوٓ  �ٖ ب   .]11[الرعد:  ﴾١ َوالٍ  م�ن ۦُدون

براي هر چيز پاسبانها از پيش رو و پشت رو و پشت سر برگماشته كه به امر خدا او را «
نگهباني كنند و خدا حال هيچ قومي را دگرگون نخواهد كرد تا زمانيكه خود آن قوم حالشان را 

ومي را به بدي اعمالشان عقاب كند هيچ راه دفاعي تغيير دهند و هرگاه خدا اراده كند كه ق

 .»نداشته و هيچكس را جز خدا ياري آنكه آن ب� را بگرداند نيست
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تقصير است و  بي شود در انتخاب پدر و مادرش نقشي ندارد و مي نوزادي كه متولد
چنانچه بد باشند او مقصر نيست، ولي مردم يك كشور ليق همان حاكماني هستند كه بر 

 .كنند مي سرشان حكومت
باشد اين است كه منظور ما از گمراه بودن مردم ايران و يا  مي موردي كه لزم به تذكر

متعصب بودن آنها و يا احمق بودن رجال سياسي، همه مردم نيستند و كام�ً مشخص 
بدون تعصب و حق پذير اي  از روشنوكران و خردمندان داراي روحيهاي  است كه عده
ا سياستهاي دولت و همينطور خرافات رايج مخالف هستند كه حساب ايشان از هستند و ب

اگر هم نسبت به مردم يا   .بقيه جداست و روي صحبت ما با اين اشخاص نبوده است
مراجع گمراه لحني تند به كار برده ايم براي اين است كه تكاني بخورند و كمي به خود 

است كه با مصلحت انديشي و به كار بردن  آيند، چون خرافات و گمراهي به حدي زياد
افتد، بلكه بايد بدون  نمي رود و كسي به فكر اص�ح خود نمي لحني آرام كاري از پيش

از اين خواب گران برخيزند و به قول اي  پرده و آشكارا سخن بگوئيم تا شايد عده
 .ين لهجه بگوتر كه فرموده: حقيقت را با صريح حضرت علي
بايست صريحاً بيان گردد نه اينكه مبهم بماند و  مي نچه سخني حق باشدچنا ،بنابراين

ي مصلحتي بيان گردد و ها يا در زندان و خوقان سياسي باشد و يا در پوشش و پرده
    .چنانچه باطل باشد كه اص�ً گوتن ندارد

 .هاي كثيف رها شوند به اميد اينكه ملت ما از چنگ خرافات و از دست سياست
 پايان
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