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 اهللا ا���ن ا����م��م 

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

َ
ِ  ۞أ ّمِۡنُهۡم �َۡسَمُعوَن َكَ�َٰم ٱ�َّ

 .]۷۵[البقرة:  ﴾٧٥ُ�مَّ ُ�َّرِفُونَُهۥ ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َقلُوهُ َوُهۡم َ�ۡعلَُموَن 
ه گروھی از آنان کاورند با آنیمان بینان] به شما ایه [اکد یدار طمعا یآ«

ردند و ک میف یدنش تحریدند سپس آن را بعد از فھمیشن سخنان خدا را می
 .»دانستند خودشان ھم می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِيَن قَالُوٓاْ ۞َ�ٰٓ ِيَن �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ٱۡلُ�ۡفرِ ِمَن ٱ�َّ ٱلرَُّسوُل َ� َ�ُۡزنَك ٱ�َّ

ۡفَ�ٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن 
َ
ُٰعوَن َءاَمنَّا بِأ ُٰعوَن لِۡلَكِذِب َس�َّ ْۛ َس�َّ ِيَن َهاُدوا قُلُو�ُُهۡمۛ َوِمَن ٱ�َّ

وتِيتُۡم  لَِقۡو�ٍ 
ُ
تُوَكۖ ُ�َّرِفُوَن ٱۡلَ�َِم ِمۢن َ�ۡعِد َمَواِضعِهِۦۖ َ�ُقولُوَن إِۡن أ

ۡ
َءاَخرِ�َن لَۡم يَ�

 ُ ْۚ َوَمن يُرِدِ ٱ�َّ  فِۡتنََتُهۥ فَلَن َ�ۡملَِك َ�ُۥ مَِن َ�َٰذا فَُخُذوهُ �ن لَّۡم تُۡؤتَۡوهُ فَٱۡحَذُروا
ِ َشۡ�  ۡ�َيا ِخۡزٞيۖ  ًٔ ٱ�َّ ن ُ�َطّهَِر قُلُوَ�ُهۡمۚ لَُهۡم ِ� ٱ�ُّ

َ
ُ أ ِيَن لَۡم يُرِدِ ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
ۚ أ  ا

 .]۴۱المائدة: [ ﴾٤١َولَُهۡم ِ� ٱ�ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٞم 
[چه]  ن نسازندیورزند تو را غمگ میفر شتاب که در کسانی ک ،امبریای پ«

مان یشان ایھا دل هکم و حال آنیمان آوردیا :ه با زبان خود گفتندکاز آنان
[تا  سپارند ه [به سخنان تو] گوش میکان [آنان] یھودیاورده بود و [چه] از ین

[خود] نزد تو  هکگر یو برای گروھی د ابند]ی[تو ب بیذکای] برای ت بھانه
لمات را از جاھای خود دگرگون کنند ک نی [=جاسوسی] مییاند خبرچ امدهین

د و اگر یریم] به شما داده شد آن را بپذکن [حیاگر ا :ندیگو [و] می نندک می
ه را خدا بخواھد به فتنه کد و ھر ینکآن به شما داده نشد پس دوری 

ه کنانند یا ،دیآ زی بر نمییند ھرگز در برابر خدا برای او از دست تو چکدراف
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ی و در یا برای آنان رسوایدر دن ،گرداند کشان را پایھا دل خدا نخواسته
 .»آخرت عذابی بزرگ خواھد بود

**** 
 خوش بود گر محک تجربه آیـد بـه میـان

 

 تا سیه روی شود ھر که در او غش باشد 
 

**** 
 کننـد واعظان کین جلوه در محراب و منبـر مـی

 

 کننـد روند آن کار دیگر می چون به خلوت می 
 

ــرس ــاز پ ــس ب ــمند مجل ــکلی دارم ز دانش  مش
 

 کننـد؟ توبه فرمایان چرا خود توبه کمتـر مـی 
 

**** 
 جــز قلــب تیــره ھــیچ نشــد حاصــل و ھنــوز

 

 کننـد غافل در این خیال که اکسیر مـی 
 

 خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب می
 

 کننـد چون نیک بنگری ھمه تزویر مـی 
 

**** 
 حقـه بـاز کـردصوفی نھاد دام و سر 

 

 بنیـاد مکـر بـا فلـک حقـه بـاز کـرد 
 

 بازی چرخ بشکندش بیضـه در کـاله
 

 زیرا که عرض شعبده با اھل راز کـرد 
 

**** 
 ترسم که روز حشر عنان بـر عنـان رود

 

ــرابخوار  ــر ش ــه پی ــیخ و خرق ــبیح ش  تس
 

 (حافظ)
 



 
 
 
 

 مقدمه

 .ش و اصحاب گرانقدرشکامبر اسالم و خاندان پایسالم و درود بر پ
به  البی که پیش رو داریددر مط ،موجودی که از نو باید شناخت ،آخوند

م آخوندھا و مراجع گمراه شیعه مھھای  یکی دیگر از ویژگی یبررس
 یعنی: روبه صفتی. ،پردازیم می

در  یباز و حقه ییدورو ،نفاق به بررسی روبه صفتی یا ھمان :یعنی
 یمسائل آن یو ط ،میپرداز یم غالت و روافض) ،(تشیع صفوی عیمذھب تش

 آخوندھای ه خودکنیو با اھا  آن ه بودنه با وجود اشتباکم ینک یر مکرا ذ
باز  یول ،قبول ندارند را یدین عقایچنبه این اشتباھات معترفند و  عهیش
 دھند.  یرا انجام مھا  آن یراحتب هکم ینیب یم

 یتوانند برا یچ وجه نمیبه ھ گمراه و آخوندھای علما نیه اکنیبخاطر ا 
 خاطر نیھم ح جلوه دھند و بهیرا صحھا  آن راشند وبت یلین اشتباھات دلیا

د ین عقایما ا :ندیگو یمو از ھمان ابتدا  یفور ھا، آن رامونیبه ھنگام بحث پ
ند نک یپافشارد ین عقایاگر بخواھند بر ا که دانند یم چون ،میرا قبول ندار

 را نیز این ونیاشتباھند و خود روحان یدیعقاھا  این و برند ینم ییراه به جا
این  یفراوان یباز و حقه ییه با دو روک دینک یمشاھده م باز یول ،دانند یم

 نند.ک یرا رد مھا  آن یتب و محافل علمک نند و فقط درک یم د را اجرایعقا
 یا مسئله ینید تبک مندرج در مطالبه کد بداند یبا یگرام ۀخوانند

در واقع این  ،است گرید یزید موجود در بطن جامعه چیو عقا ،ستجدا
تواند مالک عقاید  در یک جامعه می و رفتار در حال انجام است واعمال 

اما عمل کردن یا اند  شتهخیلی چیزھا نو ھا کتاب وگرنه در ،مردم آن باشد
ه من بیایم و کتابی بنویسم و در آن دائمًا مھم است. چنانچھا  آن نکردن به
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ولی از آن طرف و در توده مردم دروغ را امری عادی  ،دروغ نگوئید :بگویم
ھای کتب من  در این ھنگام نوشته ،جلوه دھم و خودم ھم دائم دروغ بگویم

ه منافق کنیم تا ب می از این عقاید را بیاندر اینجا بعضی  چه ارزشی دارد؟
 د.یببر پی یان مذھببودن دکاندار



 
 
 
 

 شهادت ثالثه در اذان

بینید که در قسمت  می اگر شما رسائل مراجع تقلید را خوانده باشید

ن علياً حجة اهللا وأشهد أ يلن علياً وأشهد أ« ۀجمل اند: مربوط به اذان نوشته

 گفته و تیمن از باب تبرک معتقدند که این جمله و ،جزء اذان نیست »اهللا
 این جمله را جزء اذان مراجع شیعه ۀ. ھمینطور بقیت اذانینه به ن ،شود می

است  چون مشخص ،مورد آن پافشاری کنند توانند در نمی و البته ،دانند نمی
 راای  جمله دیگر چنیناصحاب بالل یا  ،ص که در زمان پیامبر

از  چون بعد ،ان شده و بدعت استوارد اذ و این جمله بعدھا اند، گفته نمی
و ھر  ،بوده سنت است ص ایجاد شده و ھر چه در زمان پیامبر صپیامبر

دین اسالم شرع و  و این مورد پیرامون ،بدعت است ،چیز بعدًا ایجاد شده
 .شود می نین بدعت در دیو بنابرا ،است

ن یا :گویند می وکنند  نمی آخوندھا در مورد آن بحثی بخاطر ھمین نیز
 و به نیت اذان ،گوئیم می منیو ت از باب تبرک و فقط ،جمله جزء اذان نیست

 گوئیم!! نمی
و در نیت ما دخالت  !اند؟ متبرک شده ھا بدعت دانیم از چه زمان نمی ما

 دارند؟ 

نوشته شیخ صدوق  »ةحيرضه الفقي من ال«که در کتاب این تر مھم از ھمه
آن  این جمله را بدعت دانسته و گویندگان ،که از علمای معروف شیعه است

جزء  »من ال حيرضه الفقية«و توجه داشته باشید کتاب  .است لعن کردهرا 
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پس در این کتاب نیز از گفتن  .١چھار کتاب اصلی شیعیان پس از قرآن است
 له منع شده و اما روبه صفتی آخوندھا:این جم

که در رادیو و ھایی  انشما خواننده گرامی تا به حال در کدامیک از اذ
اید که این جمله گفته  شنیده شود می جمھوری اسالمی پخشتلویزیون 

 ون پخشیزیو و تلویه از رادک ین اذانیخواھم بدانم ا یم ! و مننشود؟
 یبه سو رفتن یر از اعالم و خبر برایغ یزیا چیاست؟ آ یتیبه چه ن شود می

ت اذان و نماز خواندن یو به ن ،نماز است؟! پس در واقع ھمان اذان است
 گر.ید یزیاست نه چ

 و به جرات شود می بدون استثناء این جمله گفتهھا  در تمامی اذان 
 و ،دموضوع اطالعی ندار از این ن گفت که ھیچیک از اشخاص موذنتوا می
و یا چنانچه  دنه بدانکگذارند  نمی و البته ،تکه این جمله بدعت اس داند ینم

 و کار خود را ادامه ،اعتنایی به صحبت شما نخواھند کرد ،متوجه ھم بشوند
ترفندی سرشان را  روند تا با می نزد آخوند مسجد برای تحقیق و یا ،دھند می

 .کاله بگذارد
 مله را جزء اذانما این ج هکنیبر ا یمبنعلمای شیعه  ۀدیپس این عق

 چون در عمل ،ستیبازی ن نفاق و حقه ،دورویی ،جز دروغ یزیدانیم چ نمی
 .گذارند می به اجراآن را  از ته دل و

 ییسرا نوحه و عزاداری

 حضرهی (من ال .»هليةِ اجلا لِ مَ �َ  نْ مِ  حةُ انليا« :ص اهللا قال رسول -۱
از  ینوحه خوان«امبر خدا فرمود:یپ )۴جزء  -خ صدوق یش - هیالفق

 .»ت استیدوران جاھل یکارھا
                                                 

 .کتب اربعه شیعه عبارتند از: کافی، من الیحضره الفقیه، تھذیب و استبصار -١



 ٧    روبه صفتان

 .»يوَب جُ ـْ ال وشقَّ  اخلدودَ  َب رَض  نْ ا مَ نَّ ليس مِ « :ص قال رسول اهللا -۲
ستند یاز ما ن«فرمود:  خدا امبریپ )ید ثانیشھ -(مسکن الفواد 

 .»پاره کنند ھا بانیگر ھا بزنند و بت) برگونهی(به ھنگام مص کهیکسان

ْ  دَ نْ عِ  هِ ذِ خِ فَ  ىلَعَ  هِ دِ يَ املسلم �ِ  ُب رَضْ « :ص قال رسول اهللا -۳  ةِ بَ يْ ِص مُ ال
  باٌط حْ إ

َ
مسلمان به ھنگام « امبر خدا فرمود:یپ )ی(فروع کاف .»هرِ جْ أل

ش بران خود بکوبد مزدش نابود یدست خو بت چون بایمص
 .»شود می

اِ�يََة  اهللاُ  لََعنَ « :قال رسول اهللا -۴ اقََّة َجيْبََها َوادلَّ َاِمَشَة وَْجَهَها َوالشَّ
ْ
اخل

خدا لعنت کند « امبر خدا فرمود:یپ (مسکن الفواد) .»بِالَْو�ِْل َواثلُّبُورِ 
فغان و  بانش بدرد ویبت بخراشد وگریرا درمصاش  راکه چھره یزن

 .»دیال بگویواو
که   یھنگام« کند: یم تیدر کتاب مسکن الفواد از ام سلمه روا -۵

ن یدر ا :ا رفت من با خود گفتمیاولش) از دن ابوسلمه (شوھر
او  یبرا یوعزاداره یبت گرفتار شدم گرین مصین من به ایسرزم

خواست  یم من وارد شد و گر بود ھم بر که نوحه یاتفاقا زن برپا کنم.
د یخواھ یا میفرمود: آ صامبر اکرمیپ .بت کمک کندیمرا درآن مص

رون رانده است ین خانه بیاز ا یتعالیطان را که خدایدوباره ش
  .»!د؟یبرگردان

بن سالم نقل  وسف بن عبداللهیکتاب مسکن الفواد از  ۵۶درصفحه  -۶
اش  بر خانواده یبتیوقت شدت و مص ھر صامبر اکرمیکرده که پ

 ه را قرائتین آیوا ،کرد به نماز خواندن یم شان را امریشد ا یم وارد

ۡهلََك ﴿ کرد: یم
َ
ُمۡر أ

ۡ
لَٰوةِ َوٱۡصَطِ�ۡ َعلَۡيَهاۖ َ� �َۡ� َوأ ُۡن لَُك رِۡزقٗ  َٔ بِٱلصَّ اۖ �َّ
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ات را به  کن خانواده امر« .]۱۳۲طه: [ ﴾١٣٢لِلتَّۡقَوٰى نَۡرزُقَُكۗ َوٱلَۡ�ٰقِبَُة 
 .»ریصبر را در باره آن بپذ نماز و

ن یآورده که امام حس ۹۷صفحه  ۲د در کتاب ارشاد جلد یخ مفیش -۷
را سوگند  من تو ،خواھر جان یا فرمود: لنبیبه خواھرش ز

بان یکه چون کشته شدم گرتو به سوگند من وفادار باش  دادم و
(عذاب  ال واثبورایچھره مخراش ودر مرگ من واو برمن چاک مکن و

 .١»مگو م مرگ دھد)یخدا، من باد بر
 بن جعفر یاز امام موس ۲۲۵ص  ۳ج  یدر فروع کاف ینیخ کلیش -۸

رانش  بت دست خود بریکه به ھنگام مص یمرد« آورده که فرمود:
 ».شود می شیبکوبد موجب تباه کردن اجر خو

از حضرت صادق  ۵۲۰ص  ۱ه ج یالفقه حضریخ صدوق در من ال یش -۹
رانش  بت دست خود بریھرکس به ھنگام مص« آورده که فرمود:

 .»شود میاجرش تباه  بکوبد
زنجیر زنی و  ،کوفتن بر بدن ،فغان فریاد و ،ییسرا نوحه ،اریآیا عزاد

یا بعدھا ایجاد شده و بدعت و حرام  !!است؟ صجزء سنت پیامبر ،زنی قمه
 است؟

باشند و ھمگی  نمی ص واضح است که این امور جزء سنت پیامبر 
ھای  صحابه در کوچه مردم و ،صچون در زمان پیامبر ،بدعت ھستند

سینه زنی کنند یا داد و فغان  ،تا برای شھادت کسی افتادند نمی مدینه به راه
و امامان از  ص احادیث رسیده از پیامبرو اصًال در  دادند نمی و گریه سر

به  حتی اند، یی را از عمل جاھلیت شمردهسرا نوحه این اعمال نھی شده و

                                                 
 ز وجود دارد.یعه نیش یعقوبیخ یت، در تارین  روایا -١
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 ای و تنھا گریهاند  جایز ندانسته کوفتن بر ران خویش را ،ھنگام مصیبت
 یامر البته باشد و می چون غیر ارادی ،اختیار بر مرگ عزیزی جایز است بی

سرا و  جاد روضه و آوردن مداح و نوحهزدن برای ای . ولی چادرطبیعی است
ھمگی  ،دائم احساسات مردم را به جوش آوردن و بر سر و روی خود زدن

 و این امور ھیچ سودی ،است کامل در تضاد یم نیزو با عقل سل ،بدعت است
 به گریه و زاری شما نیازی ندارد.  ÷امام حسین البته و .١ندارند ھم

 :بازی محققان شیعه اما نفاق و حقه و

جزء  اریآیا عزاد :شبه محقق نادان بگوئید آخوند یا به یک اگر به یک
به وضوح دروغ بگوید و  تواند نمی ھست یا خیر؟ چون صبرسنت پیام

آید و با ترفندی سر  می ،است صمدعی شود که این امور جزء سنت پیامبر
نیستند  صامبرسنت پی گوید: این امور جزء می گذارد و می شما را کاله

نباید این امور را به دین  !! وو آداب و رسوم ما ھستند فرھنگ جزء بلکه
 نسبت داد!!

 استدالل شما برای مردم :در جواب این دکانداران مذھبی باید بگوئیم
چنانچه شما کمی دقت داشته باشید  ،خوب است نه برای عاقالنسواد  بی

 ھا لس عزاداری و روضهمجا اینشوید که در ایران تمامی  می کامًال متوجه
داری فراوان و ارادت خاص به اھل بیت است و ھر کس بیشتر در دین ۀنشان

                                                 
البته مرا ببخشید، چون فراموش کردم که این امور برای دکانداران مذھبی سود  -١

دارد، چون مردم را به بزرگان دین سرگرم می کنند تا با خود دین کاری  یفراوان
نداشته باشند، با فاجعه کربال سرگرم می کنند تا با فجایع امروزی کاری نداشته 

 باشند، با شمر و یزید سرگرم می کنند تا با رھبران ظالم فعلی کاری نداشته باشند.
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پس چطور  ،تر از دیگران است مجالس شرکت کند در نظر مردم مومناین 
  دانند؟ نمی چطور مردم این امور را جزء دین !د؟ناین امور با دین نسبتی ندار
خطاب به  منبر باالی کهاید  دیده از روحانیون را شما تا به حال کدامیک

بدانید که  ،اید شده جمعیت بگوید: ای مردمی که برای عزاداری حسین جمع
 .صجزء دین اسالم و سنت پیامبر این مجالس فقط جزء فرھنگ ماست نه

 پیش ھا سال بایست می خواستند چنین سخنانی بگویند می اگر آخوندھا 
گاھی ،رفتند می کردند و یم دکان خود را تعطیل  چون مردم نسبت به دین آ

د و البته این به یافتند و دیگر رغبتی به شرکت در اینگونه مجالس نداشتن می
 است. یمعنی حذف خرافات آخوند

 از ھمه گذشته ھر چیزی که جزء فرھنگ ما بود دلیل بر صحیح بودنش
و در  ؛در خود شرع اسالم مطرود است یئسرا نوحه این عزاداری و ،نیست

 و امامان از اینگونه اعمال منع شده و صاحادیث رسیده از پیامبر
و مردم را به صبر و شکیبایی فرا اند  یی را عمل جاھلیت شمردهسرا نوحه

ز یان نو امام ص امبریپ ،یون و داد و فغان و گریه و زارینه به شاند  خوانده
و عزاداری  پس برگزاری روضه اند، ای نداشته به مداحی و چاپلوسی عالقه

عت است و ھای دیگر و ... بد فاطمیه و دھه ۀبرای حسین و ایجاد دھ
 .مخالف با دستورات اسالم

پس آیا در  ،ماست مردم گوئید این امور تنھا جزء فرھنگ می و اینکه
آیا شیعیان عراق یا  نیست؟ نگ شیعیان کشورھای دیگر چنین مواردیفرھ

که ھا  آن ١کنند؟ نمی ھندوستان یا پاکستان برای امام حسین عزاداری
                                                 

ای دیگر ھم می باشد، می گوئیم: پس اگر بگوئید این مجالس جزء فرھنگ کشورھ -١
چطور این فرھنگ را مردم اھل سنت آن کشورھا قبول ندارند؟، مگر اھل سنتی که 
در آنجا ھستند جزء مردم آن کشور نیستند؟ البد شما تنھا شیعیان را جزء آمار خود 

 را نمایندهھا  آن را جزء مردم آن کشورھا می دانید و تنھاھا  آن می آورید و تنھا
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پس این دالیل  ،و یا از نژادی دیگرند ھستند ایرانی نیستند و بعضی عرب
 .جاھالنه یاصرار بر عملاست بخاطر  یا تنھا بھانه

 ا اھلاین فرھنگ را ندارند؟ البد شم چطور مردم اھل سنت در ایران
کنید!! شما  می دانید!! و فقط شیعیان را حساب سنت را جزء مردم ایران نمی

 ،توانید بگویید این امور جزء فرھنگ شیعیان است نه فرھنگ ایرانیان می تنھا
چون شما بر این عقیده ھستید که وجود  ،ولی باز دچار مشکل خواھید شد
 در و مذھبی نیست که ،بوده است ص شیعه از زمان خود رسول اکرم

اشاره دارید که فرموده:  صقرون بعدی ایجاد شده باشد و به حدیث پیامبر

 پس ما .١»درستگارانعلی  تنھا شیعیان«: یعنی ،»هم الفائزون يلع ةشيع«
چنین  صیا زمان حضرت علی ص آیا شیعیان زمان پیامبر :پرسیم می

پس چرا شما عملی را که  اند، یا خیر؟ مسلمًا نداشتهاند  مجالسی داشته
گویید این  می و چرا !دھید؟ می انجاماند  داده نمی شیعیان قبلی ھم انجام

 ین چه فرھنگی است که از زمان ظھور! اامور جزء فرھنگ شیعیان است؟
 !و قبل از آن نبوده است؟ به وجود آمده ه و صفویهیآل بو یھا دولت

ی برای امام حسین در حتی عقاید مسخره دیگری نیز پیرامون عزادار
وجود  کنند ولی در حقیقت می ردآن را  ندھامذھب تشیع وجود دارد که آخو

                                                                                                         
فقط شیعیان حق زندگی کردن  :فرھنگ و بقیه چیزھا می دانید!!، یک کالم بگویید

 دارای ارزشی نیستند. ھا انسان دارند و بقیه
ایجاد مذھبی جدید و  ینه به معنا ,شیعه علی بودن به معنای پیروی از علی است -١

گنبد و  ی گوناگون و عزادرای و ساختنھا بدعت فرقه اثنی عشریه و ھمینطور ایجاد
بارگاه و غیره... شما چرا احادیث فراوانی را که به مومن بودن و مسلم بودن اشاره 

البته این حدیث، ما در مصادر حدیثی نیافتیم و ظاھرا باید حدیث  بینید؟!!  نمی دارند
 موضوع و ساختگی باید باشد.
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به این عقاید  و مردم به سختی شود می سال به این عقاید عمل دارند و ھر
 ھستند. پایبند

ھای در ذھن مردم افتاده که رفتن به آرایشگاه در روز ،به عنوان مثال
و نباید این عمل  !!است و معصیت گناه نوعیعزاداری برای امام حسین 

 بخواھد یا اینکه کسی گناه است!! خوردن آجیل و تخمهصورت بگیرد یا 
مثًال در روز عاشورا یا تاسوعا مراسم ازدواجی برای خود ترتیب  ازدواج کند و

 گیرد.  می که مورد طعن و توبیخ و سرزنش مردم قرار دھد
 ھب خویش دارند و حالل خدا را حرامرا در مذ ھا بدعت ایشان انواع 
کنند و ھر احمقی که رسیده یک عقیده مسخره را وارد این مذھب کرده  می

 است.

 زنی قمه

زنی با  مسئله قمه بایست در مورد می واقعًا جای تاسف است که ھنوز
و واقعًا جای بسی خنده است که ھنوز  .١نشست و گفتگو به بحثھا  بعضی

و ھنوز شک اند  ای مانده چه موضوعات مسخرهآخوندھا و دکانداران بر سر 
 ؟!!!! است یا خیر غلط زنی کامالً  آیا قمه دارند که

مسائلی چون امام زمان یا خالفت من ھا  این که آنوقت ما انتظار داریم 
 بگذارند.  را کنار یا لعن خلفا عندالله و بالفصل علی

 دلیلی که باعث ینتر مھم باید خدمت خواننده گرامی عرض کنم که
ا به این خاطر است زنی باز بدارند تنھ مردم را از قمه علمای شیعه شود می

                                                 
امت است و ای نادان می گویند: قمه زنی ھمچون حج مثًال مشاھده می شود که عده -١

 ی کثیف می شود و بنابراین اشکالی ندارد!!! ھا خونباعث دفع 
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فیلمبرداری شده و در غرب و کشورھای دیگر به نمایش  که این عمل زشت
 .شود می باعث خراب شدن شیعه در نتیجه و شود می گذاشته

 ای اھمیت ندارد که مردم قمه بزنند یا نزنند. وگرنه برای خرافیون ذره
گویند  می بینیم در جایی می هدورویی و نفاق ایشان در این است ک و اما

 دانند. می زنی جایز نیست ولی ناگھان در جایی دیگر این عمل را مجاز قمه
نده ایشان جایز ندانسته ولی نمای را ای این عمل برای مثال جناب خامنه

جناب آیت الله مظاھری که از آخوندھای خرافی و متعصب  ،در اصفھان
در مصاحبه ای که از او سوال شد نظر شما پیرامون قمه زنی  ،صفوی است

کاری دگر  ،کاری دگر و کار فقه ،دھد که کار عشق می چیست؟ جواب
ن او منظورش این است که این دو از ھم جدا ھستند و چون عزادار !!!است

کنند بنابراین از نظر عشقی باید به موضوع  می به عشق امام حسین اینکار را
 کند. می چون فقه این مسائل را رد ،نگریست نه از نظر فقھی

وقتی رئیس حوزه علمیه و نماینده ولی فقیه این چنین غرق در حماقت 
 آنوقت شما چه انتظاری از مردم و عوام ساده دارید؟!! ،و خرافات باشد

از این البته نمونه این ضد و نقیض گویی بسیار بوده و ما فقط به یکی 
وگرنه حتی علمای سابق ایشان نیز سخنانی در مجاز  ،اشاره کردیم موارد

 این عمل ھمچون عالمه امینی صاحب الغدیر که گفته ،بودن قمه زنی دارند
 باشد!!!! می حتی واجب نیز ،عالوه بر اینکه جایز است

و در مقابل  ھا تلویزیون و پشتھا  یعه تنھا در برابر دوربینپس علمای ش
شمارند و در واقع دست به  می چشم جھانیان است که این عمل را قبیح

 .وگرنه خیلی برایشان مھم نیست که کسی قمه بزند یا نزند ،زنند می تقیه
قمه زنی به  ان خرافات و شرک وجود دارد کهاینقدر در مذھب ایش 

ولی خنده دار اینجاست که بر سر موضوعی به این مسخرگی  ،آید نمی حساب
بینیم که مثًال یکی از حزب اللھیان متعصب و  می ھنوز بحث و جدل ھست و
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من  :گوید می دھد و می نشان ش روشنفکریخرافی با افتخاری تمام از خود
چقدر شما  ،نباشیددر جواب ایشان باید گفت: خسته  ،!!زنم نمی قمه

و البد چقدر ھم فکر  کنیم!!! می ھستید و ما به شما حسودیروشنفکر 
 اید؟!! باید به شما یک جایزه داد!!! اید تا به نادرستی این عمل پی برده کرده

در ضمن الزم به یادآوری است که آن دسته از مراجعی ھم که قمه زنی 
لی این گویند در شرایط فع می دانند و یا نمی جایزآن را  تنھا ،ندنک می را رد

ھمچون جناب  ،کنند نمی و به صراحت این عمل را حرام ،١عمل جایز نیست
 گفت: این عمل جایز نیست!!! می خمینی که

 ارتباط با امام زمان

مسئله ارتباط با  ،مراجع شیعیھای  و دوروییھا  یکی دیگر از رسوایی
 مھدی است.

 ،بوده مھدی نائب چھارم آخرین نائب ،طبق احادیث و روایات کتب شیعه
و حتی در احادیث از  ،آخرین پل ارتباطی میان امام غائب با مردم بوده و

قول مھدی چنین آمده که ھرکس در زمان حیات خویش مدعی ارتباط با 
 من شد فردی کذاب و دروغگو است. 

بینیم که دائم و ھر چند وقت یکبار ناگھان یکی از  می ولی با این حال
گوید که نشان دھنده  می بھجت) سخنانی الله آیت (ھمچون مراجع شیعه

مثًال چندی پیش آخوندھا و علمای معروفی  ،با امام زمان است رتباط ایشانا
(مثل آیت الله ناصری) در مورد جناب بھجت سخنانی گفته بودند  در ایران

                                                 
دانم منظور از شرایط فعلی یعنی چه؟!! البد منظور ھمان مسئله وجود غربیان و  نمی -١

فیلمبرداری از این عمل است که باعث شده فعًال قمه زنی را مجاز ندانند و البد 
 انجام دھد بدون اشکال است!! چنانچه کسی در گوشه خانه اش اینکار را
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با امام زمان در ارتباط  او این دوست و ،دبھجت دوستی دار آیت اللهکه 
 من ظھور خواھم کرد. ،و مھدی به او گفته که تا زنده بودن تو ،است

چرا جناب بھجت به این دوست خود نگفته که تو  :کسی نیست بگوید
تواند ادعای  نمی چون کسی در زمان حیات خویش ؟کذاب و دروغگو ھستی

ارتباط با مھدی را داشته باشد و تازه مگر در احادیث نیامده که خود مھدی 
زمان  ھا داستان پس چطور در این ؟اطالع است بی ن ظھورشاز زما ھم

و مگر در احادیث نیامده که تعیین کنندگان  ؟ظھور خود را اعالم نموده
 :گویند می ساده و عوام مردم بینیم که باز می ولی ؟وقت ظھور کذاب ھستند

چه شده؟ جناب بھجت در قنوت خود بیھوش شده و سپس گفته اید  فھمیده
ظھور مھدی نزدیک  ،ون قاتل امام زمان به دنیا آمد!!! و بنابراینم اکنکه ھ

 .بایست ظھور کند می است و حداقل تا پایان عمر قاتلش
ستند و حتی به منافق و دورو ھ ،بینید که علما و مراجع شیعه می پس

 پایبند نیستند و ھر کاری خودشان صالح دیدند انجام مذھب مسخره خود
 اعتنایی ندارند. حتی به اصول خودشان ھم دھند و می

بن الحسن الزم است خواننده گرامی بداند که شخصی به نام محمد 
 و ،١شود مین العسکری وجود ندارد و وجود این شخص از کتاب و سنت ثابت

و  و روایات مربوط به مھدی دارای آثار جعل ،با عقل سلیم نیز در تضاد است
ولی  ،به خوبی نمایان استھا  آن ت درد پای غالو ر ،ی ھستندفراوان خرافات

و تنھا مطیع چشم و  فھمند نمی م ساده این مسائل راکرد که عواچه باید 
تا ھر روز با داستانی جدید سرگرمشان کند اند  گوش بسته جناب بھجت شده

  و ھمه را در انتظار ظھور نگه دارد.

                                                 
برای تحقیق بیشتر در این زمینه به کتاب غائب ھمیشه غائب نوشته اینجانب مراجعه  -١

 کنید.
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 وحدتایجاد 

شیعه و سنی است که  اتحاد میانامون مسئله وحدت و مورد بعدی پیر
نام ھفته باند  ی درست کردها شیعیان چنین ادعایی دارند و حتی ھفته

 گویند. می وحدت و در آن از اتحاد میان شیعه و سنی سخن
 مذھبی پوشیده نیست که تمامی این ادعاھا دروغ و بر ھر خواننده شیعه

 پایه و اساس و عوام فریبی و سیاست بازی است. بی
 چونکه پایه و ،تواند ھیچگونه وحدتی با سنی داشته باشد نمی عهشی

اساس مذھبش بر دشمنی با اھل سنت و سب و لعن بزرگان دینی ایشان 
 .است ریخته شده

ر خواند و د می زیارت عاشورا را به نیت لعن ابوبکر و عمر ،شیعه فرد ھر
شرم آوری کنند و سخنان  می بطور علنی از ایشان بدگویی محافل خصوصی

 برند. می نسبت به ایشان بکار
 این موارد به این موضوع واقفند و می آخوندھا و نمایندگان مذھبیتما
و ھیچگاه مردم را از این سخنان بر  ،خشنودی و رضایت ایشان استباعث 

و بر حذر داشتن مردم از  ،ین استچون مذھب ایشان ھم ،دارند نمی حذر
ته ھیچگاه مروجین و الب ،از مذھب تشیع این امور یعنی باز داشتن مردم

 ،دمند می ر کوره تفرقهکنند و بر عکس تا بتوانند د نمی یمذھبی چنین کار
را در سر که این افکار مسخره و تفرقه انگیز اند  مروجین بوده و اصًال ھمین
کنند و در پشت  می ھفته وحدت درست طرفن و از آ اند، مردم انداخته

تا جھانیان را فریب دھند و چھره  دگوین می ا و دلنشینتلویزیون سخنان زیب
ند و تشیع  را زیبا نشان  دھند تا بقیه نیز فریب ایشان را بخورند و شیعه شو

 .١به زیر والیت ایشان در آیند
                                                 

 به زیر حماقت ایشان در آیند. :البته بھتر است بگوئیم -١
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ای ھم مرز با ایران است که بودن کشورھ ،دالیل ایجاد وحدت یکی از
ممکن  ،شدن خاطرشانند و در صورت مکدر نجا از اھل سنت ھستمردم آ

ای  وگرنه حکومت فرقه ،دناست برای بقای حکومت ولی فقیه ایجاد خطر کن
است تا  ندارد و منتظر ظھور امام زمانای به سنیان  ایران ھیچگونه عالقه

 گردن این سنیان را بزند.
 ھمچون مردم ،از اھل سنت ھستند حتی ایرانیان نزدیک به مرزھا

نیز ممکن است باعث خطری ھا  آن تان کهسیستان و بلوچستان و کردس
و به ھمین خاطر نباید بطور علنی از سنیان بدگویی  برای حکومت شوند

 کرد.
تلف در عصر ھای مخ ندھا برای ایجاد وحدت، وجود رسانهدلیل دیگر آخو

 ای را به سرعت به گوش تمام مردم جھان جدید است که ھر حادثه
توانند بطور واضح به خرافات خود  نمی د و به ھمین خاطر آخوندھانرسان می

چون بدین طریق  ،توھین کنند ازند و بطور واضح به عقاید اھل سنتبپرد
این  و البته شود می و چھره ایشان خراب گیرند می مورد طعن تمام دنیا قرار

بقیه را نیز مثل خود  توانند نمی و شود می تبلیغات ایشان مانع از ،حرکات
ھا وجود  چنانچه این رسانهآید.  نمی به سوی ایشانر کسی کنند و دیگ

نداشتند و یا جمعیت فعلی شیعیان ھمچون اھل سنت بود و اھل سنت 
گفتم که این آخوندھا چھا  می آنگاه به شما ،ھمچون شیعیان در اقلیت بودند

از صحابه و ابوبکر و  ھا تلویزیون بطور علنی و در پشت تمامی ،کردند نمی که
انداختند و ھیچگونه  می ن براهو حتی عمرکشا ،١کردند می عمر بدگویی

دادند و اصًال توجھی  نمی رغبتی نسبت به دوستی با اھل سنت از خود نشان

                                                 
البته ھم اکنون نیز این آخوندھا در ماھواره  شبکه دارند و در آنجاست که چھره  -١

ا حدودی روشن شده و می بینیم که از عمر و ابوبکر بدگویی می کنند واقعی ایشان ت
 و در واقع در حال خارج شدن از تقیه ھستند.
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الفت  ،که بخواھند با ایشان ایجاد وحدتچه برسد به این ،به سنیان نداشتند
 شوند و چھره واقعی می و دوستی کنند. آنجاست که دیگر از پرده تقیه خارج

 .شود می تشیع صفوی پیدا
ننده گرامی توجه داشته باشد که این روش در ایجاد وحدت ھیچ خوا

گذاشتن ھفته وحدت  ،سودی ندارد و تا ریشه عقاید خرافی را از بین نبرید
چون  ،خواھند که وحدتی صورت بگیرد نمی ھادای ندارد و البته آخون فایده

کاندار مذھبی و مداح وحدت شیعه و سنی یعنی نابودی آخوند خرافی و د
 تفرقه انداز و در یک کالم نابودی تشیع صفوی.

کنند حضرت علی به دستور خدا جانشین بالفصل  می تا وقتی مردم تصور
دھد چون معنی این عقیده  می آخوند نیز به کار خود ادامه ،بوده صپیامبر

یفه اصحاب دستور الھی را زیر پا گذاشتند و ابوبکر را خلیعنی اینکه بقیه 
 ھمینطور باید پس ،غاصب و ظالم ھستند ،ایشان مرتد کردند و بنابراین

حسین تا  امام ھادتشزیارت عاشورا خواند و دلیل تمام حوادث بعدی از 
و گنبد ساخت و منتظر امامان دیگر نیز به گردن اصحاب است و باید قبر 

 خر ....ماند تا با ظھور خود انتقام اھل بیت را بگیرد و الی آامام زمان 
پس امیدوارم متوجه باشید که چرا اتحاد میان شیعه و سنی امکان پذیر 

ماند که شیعیان بخواھند با خوارج ایجاد وحدت کنند  می و مثل این ،نیست
 دارند.کینه علی را  دانند خوارج می با اینکه

کینه عمر و ابوبکر را در دل  شما شیعیان دانند که می اھل سنت نیز
دارید با شما دوست  پس چگونه انتظار ،کنید می دارید و ایشان را لعن

 شوند؟!!
ولی  با شیعیان است ایجاد وحدت ل سنت حاضر بهاھ با این حال باز
دھد و  نمی آخوند خرافی اجازه پیشرفت چنین وحدتی را ،ھمانطور که گفتم

 کند و می خراب مردم را نسبت به اھل سنتدر محافل خصوصی ذھن 
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گوید در برابر اھل سنت کاری نکنید و سخنی نگوئید ولی در دل و نیت  می
جلوی ایجاد وحدت و دوستی با  پس در حقیقت ،ود لعن و نفرین کنیدخ

گیرد و البته سیاست انگلیسی تفرقه بینداز و حکومت کن  می اھل سنت را
ھمان انگلیسی که شاه اسماعیل  ،دھد می خونداست که این دستورات را به آ

جلوی پیشرفت  ،صفوی را بر روی کار آورد تا با ایجاد دولت رافضی صفوی
 دولت سنی عثمانی را بگیرد. 

پس شما خواننده گرامی گول سخنان این کذابین را نخورید که در 
و  بلکه باید در دل اجتماع ،تلویزیون و روزنامه ادعای ایجاد وحدت دارند

 محافل ایشان رفت تا به واقعیت پی برد.
اری از مساجد اھل سنت در الزم به تذکر است که بعد از انقالب بسی

 (یا تبدیل به فضای سبز شده) مطلقه با خاک یکسان شده است نظام والیت
در راستای ھفته وحدت  ی بوده که آخوندھاو این نیز یکی دیگر از اعمال

 !اند! صورت داده
ان در کنار شو گرفتن جشن عمرک قبری در کاشان به اسم ابولؤلؤساختن 

 ١!!یکی دیگر از اعمال وحدت انگیز ایشان بوده است ،آن
اجازه ساخت  ،حتی این دولتی که ادعای وحدت شیعه و سنی را دارد

 دھد. نمی قم و اصفھان را به اھل سنت ،مسجد در شھرھایی چون تھران
در پایتخت  ،داند می ی امر مسلمین جھانمملکتی که رھبر آن خود را ول

در پایتختی  ،سازد نمی خویش برای این جمعیت بزرگ اھل سنت مسجدی
آیا اھل سنتی وجود ندارد که  ،که بیش از ده میلیون نفر جمعیت دارد

 اخت کلیسا اشکالی ندارد والبته س ؟!!احتیاج به یک مسجد داشته باشند

                                                 
رض به آنجا رفته!! یا دانم ابولؤلؤ در کاشان چه می کرده؟! یا توسط علی با طیراأل نمی -١

در مدینه مرده و در کاشان رجعت کرده!! یا جسدش  با دستگاھی خنک کنند به 
 کاشان برده شده!! و یا.... و اصوًال در مذھب تشیع ھر چیزی امکان پذیر است.
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 :یمیا بھتر است بگوی .شود می انجام بیاتحاد بین شیعه و مسیحیت به خو
صفوی با انگلستان و غرب برای ایجاد تفرقه در جھان  اتحاد بین تشیع

 اسالم.
شوند و  می شرمی در پشت تلویزیون حاضر بی با این تفاسیر باز با کمال

پس آیا این نفاق و  ،گویند می پیرامون وحدت میان شیعه و سنی سخن
 نیست؟ صفتیو روبه  دورویی و حقه بازی

 ها در دعا واسطه

ن مسئله قبور و واسطه قرار دادن ائمه در دعاھاست ومورد بعدی پیرام
 که در بین شیعیان بسیار رواج دارد.

 وندو خدا ،شرک در عبادت خداست ،از این مسئله بگذریم که این عقیده 
 نیازی به واسطه ندارد.

 :گویند می چون ،ولی مسئله پیرامون دروغگویی و نفاق آخوندھاست
 به عنوان فقطھا  این بلکه ،طلبند نمی ھا شفا هواسطاز قبور و مردم 
 و این خداست که حاجات ما را برآورده ،بین بنده و خدا ھستند ای واسطه

 دھد. می را شفا ما کند و مریضان می
بینیم که به ھمین عقیده اشتباه  می باز ،با این تفاسیر اشتباه و شرک آلود

قصد زیارت قبور امامان را دارد  ،شخصی پایبند نیستند و ھر موقع خود نیز
 خواھم بروم تا از امام رضا شفای خود را بگیرم!! می گوید: می مرتب

خواھم نزد  می خواھم نزد امام حسین بروم تا حاجات مرا برآورده کند!! می
 بطلبند!!!ابوالفضل بروم تا مشکالت مرا حل کند و امیدوارم ایشان مرا 

را از امامان بخواه تا به تو بدھند!!! و ایشان  تحاجت خود :گویند می یا
 باب الحوائج ھستند!!
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 حتمًا خدا :گویند می ورده نشودولی چنانچه شخصی حاجتش برآ
 ،شرمی تمام بی دانسته که دعای تو قبول شود و با نمی خواسته و صالح نمی

 دھند. می داوند نسبتھر خوبی را به امام و ھر بدی را به خ
زائر  تصادفی رخ دھد کهحادثه یا  ،به مشھد یا کربال اگر در مسیر سفر
گویند: سرنوشت او این چنین بوده!!!  می بینیم که می ،تکه تکه شود و بمیرد

 و اصًال شھید شده است!!! شود می چون با حسین محشور ،و ناراحت نباشید
دانیم که نذر و قربانی عبادت  می در مورد نذر نیز به ھمین شکل است و 
 غیر خدا شرک است. برای و عبادت ،و عبادت تنھا برای خداست ،است

دھد ولی وقتی  می گوید نذرھا و قربانی خود را برای خدا انجام می شیعه
نذر امام حسین کرده ام یا نذر  :گویند می بینیم که می رویم می به دل جامعه

 وندکنم و اصًال نامی از خدا می امان قربانیو برای ام کرده ام حضرت عباس
 دانند که نذر و قربانی تنھا برای خداست. نمی نیست و

 پیروی از قرآن

 که قرآن ند و مدعی ھستنددار چند مرجع برای اجتھاد علمای شیعه
و البته نظر بقیه  ،اولین مرجع دینی در اسالم استباالترین و  ،ینتر مھم

ولی از نظر ما در این مورد نیز علمای  ،مذاھب اسالمی نیز ھمین است
 حدیث و روایت را در درجه اول چون در واقع ،گویند می شیعه دروغگمراه 

 باشد می از ھر چیز دیگری تر مھم ایشان نزد در تادیث و روایاحادانند و  می
 ت ھستند نه قرآن.احادیث و روایا ،ایشان نزد و مرجع اولیه

چنانچه احادیث و روایات را از شیعه بگیرید دیگر چیزی برای گفتن 
 ،بقیه مذاھب شده یده ای که باعث تمایز این مذھب ازچون ھر عق ،ندارد
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به چند نمونه  به عنوان مثال ،از قرآن شده از روایات است نه ھمگی برگرفته
 کنم: می اشاره
برای جانشینی بالفصل حضرت علی از جانب خدا که  ای وجود آیه -۱

و شیعه با  ،اصًال در قرآن نامی از علی نیست چه برسد به خالفت او
است که به این مسئله  تفسیر آیات توسط ھمان احادیث و روایات

 دارد.  عقیده
وجود شخصی بنام محمد بن الحسن العسکری یا ھمان امام زمان  -۲

به دست شیعه رسیده نه از  و احادیث تکه این مورد نیز از روایا
 آیات قرآنی.

 و ،نیست اداری برای امام حسین که البته در قرآنگریه و عز -۳
ی ایشان طبق روایات مختلفی است که از حوادث کربال ھا عزاداری

 .به دست ایشان رسیده است
ساختن گنبد و بارگاه بر روی قبور ائمه و صدا کردن ایشان در دعا و  -۴

و دن از ایشان که این مورد نیز در قرآن وجود ندارد حاجت طلبی
یعنی اینکه در آیات متعددی  ،حتی بر عکس این قضیه در قرآن است

ل شرک در و این عم ،نھی شده »من دون اهللا« از خواندن غیرخدا
  عبادت خداست.

وجود شخصی در دین بنام مرجع تقلید تا مردم بطور کورکورانه از او  -۵
و برعکس این  ،مغز خود ذره ای فشار نیاورند اطاعت کنند و به

یعنی اینکه مردم را به تدبر و تعقل فرا خوانده  ،موضوع در قرآن است
بیان شده  چنین و ،و تقلید را نکوھیده است ،نه به تقلید از دیگران

 ) نه تقلید امت از او.۱۵۱(بقره/ م امت آمدهکه پیامبر نیز برای تعلی
توانند فوری ادعا کنند که این موارد از  نمی شیعهفراموش نکنید علمای 

و ھر مذھبی چنین اصولی را برای خود دارد و این  ،اصول عقایدی ماست
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 چون ھمه مردم این موارد را بسیار دینی ،مسائل ربطی به دین ندارند
 ،و تازه بحث ما بر سر اولویت احادیث و روایات در مذھب شماست دانند می

که مسئله عزاداری و ساختن قبور و امام  توانید بگوئید نمی بطور حتم شما
چون شیعه  ،شیعه است اھمیت در مذھب بی زمان و خالفت علی جزء موارد

 شیعه شده و  سخن ما نیز ھمین است که است که بخاطر ھمین چیزھا
و ھمگی از روایات و  ،ستشما ھمه از اصول بسیار مھم در مذھبھا  این

پس روایات و احادیث نقش اول را در مذھب شما  د،ان احادیث گرفته شده
 توانید دائم قرآن را مرجع اولیه خود بدانید. نمی و ،دارند

و بگویید  ددار اینجاست که وقتی با خرافیون شیعه به بحث بنشینی خنده
 فوری شما را به سنی بودن متھم ،ن نیستاین عقاید شما در قرآ که 
ند ھر تر گوی می مگر تو مانند سنیان ھستی که ،ای بابا :گویند می کنند و می

ه فقط قرآن را قبول دارند و این سنیان ھستند ک ،ن ھستو خشکی در قرآ
 دھند!!!! نمی ایات اھمیتوربه  

بینید که بطور علنی منکر اھمیت قرآن ھستند و بطور واضح و  می و
  نی را.دانند نه آیات قرآ می تر مھم آشکار احادیث و روایات را

َُذواْ َ�َٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َمۡهُجورٗ َوقَاَل ٱلرَُّسوُل َ�َٰرّبِ ﴿ الفرقان: [ ﴾٣٠� إِنَّ قَۡوِ� ٱ�َّ

۳۰[. 
ن قرآن را رھا یه قوم من اکد: پروردگارا، حّقا یو رسول [خدا] گو«

 . »ردندک

 گذاشتن مهر در نماز

 مھری است که شیعیان در نماز بر آن سجده ،مورد این مسئله دیگر در
 کنند. می
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و  ،وجود نداشته ص از این بگذریم که چنین چیزی در سنت نبی اکرم
 بر بدنتان را پس چرا نقاط دیگر ،چنانچه قصد شما سجده بر خاک است

ک انگشتان پا یا چون نو یگری از بدنگذارید؟ نقاط د می فرش و غیر زمین
 !!!؟گذاریدبیک مھر  نیزھا  آن زیر البد باید ،زانو کف دستان یا

 ،(پالس) مسح ،حصیر ،بر زمین صکه پیامبر ١در احادیث بسیاری آمده
 کرده می فرش) سجده از (نوعی و درنوک اندازند) می (آنچه بر زمین بساط
 را بر روی بساط زیر پای خود و البته ھیچ سنگ یا پاره خشتی ،است
 کند.گذاشته تا بر آن سجده  نمی

ما نیز قبول  :گویند می و اما مسئله بر سر این است که علمای شیعه
و چون ما معتقد  ،داریم که چنین چیزی در سنت پیامبر اسالم نبوده است

بنابراین  ،بایست سجده کرد می ھستیم که بر زمین (و آنچه از زمین است)
تا به  گذاریم می بر روی بساط زیر پای خود خاک است از را که این مھر

 ،ما بخاطر این مھر نیست ۀکنیم و در حقیقت سجدم نماز بر آن سجده ھنگا
نی ما بر و تنھا برای این است که پیشا ،نیست یمھم و اصًال این مھر چیز

 خاک بمالد.
 :چون ،است باید بگوئیم که این نیز تضادی آشکار

                                                 
فوجده يص� ىلع حص� �سجد  صعن أيب سعيد اخلدري أنه دخل ىلع رسول اهللا« -١

 ).۱/۴۵۸. (صحیح مسلم، »عليه
وارد شد و او را یافت  ص از ابی سعید خدری گزارش شده که بر رسول خدا«یعنی:  

 ». کند گزارد و بر آن سجده می که بر حصیری نماز می

 ،. (الجامع الصغیر»�سجد ىلع مسح صاكن رسول اهللا :عن ابن عباس قال« 
 ).۲/۱۱۷سیوطی

 ». کرد بر پالسی سجده می صرسول خدا :یعنی: از ابن عباس گزارش شده که گفت 
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مھر  فقط و فقط بر ھمین بایست می بسیاری از مردم تصور دارند که :اوالً 
سجده کرد و من بسیاری از شیعیان را دیده ام که بر روی زمین مشغول 

بر روی ھمان زمین  و در عین حال یک مھر نیزاند  بوده خواندن نماز
 سجده کنند!!!! مھر نآ تا براند  گذاشته
 سازید می که شما از حوادث صدر اسالم ییھا فیلم و ھا سریال در :ثانیاً 

از یاران امام د و مثًال در سریال جابر بن حیان که کن نمی موضوع صدق این
خواندن است  نماز که جابر در کوھستانی مشغولدھید  می نشان بوده صادق

ای کوچک بر زیر پای خود انداخته و روی آن چیزی شبیه به مھر  و سجاده
بر روی زمینی که چند سانتی  کند و البته می اشته و بر روی آن سجدهگذ

شما قصد دارید  و (یا روی ھمان سجاده) کند نمی متر باالتر است سجده
نشان دھید که این مھر از ھمان اوایل تاریخ اسالم وجود به مردم  بدینوسیله

 داشته است.
 نیست و فقط برای سجده بکار یمقدس مھر چیز :اینکه بگوئید :ثالثاً 

بینیم که مردم این مھر  می چون بطور آشکارا ،دروغی بیش نیست ،رود می
 نیز نبوسند و دلیل آ آن را می گذارند و می تند و بر چشمان خودپرس می را

 که در آن بکار و بنابراین وسائلی ،نماز امری مقدس است چون ،روشن است
 گیرند. می حالتی مقدس به خود روند بطور خودکار می

روم در مسجدی از  می پس من ،دانند نمی اگر شیعیان مھر را مقدس
را ھا  آن کنم یا می مساجد شیعه و مھرھایی که در آنجاست زیر پای خود لگد

 کنم تا ببینم آیا مردم واکنشی نشان می دارم و به گوشه ای پرتاب می بر
 دھند یا خیر؟!!! می

یکی دیگر از دالیل پوچ بودن این ادعا که شیعه تنھا قصد سجده کردن 
گویند: اگر  می ن را دارد این است که حتی علمای شیعه به عوام خودبر زمی
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توانید بر پشت انگشتان  می مھر یا وسیله ای برای سجده کردن پیدا نکردید
 شصت خود سجده کنید!!! 

تا مبادا این پیشانی بطور عادی به زمین اند  یعنی ھر روشی را بکار برده 
 گیرد. برسد و سجده ای به درگاه خداوند صورت

 خوارج

دشمن درجه  و ،ستبا خوارج ا مسئله بعدی پیرامون دشمنی شیعیان
 خوارج و نواصب ھستند. ،یک ایشان

داند و  می تمامی اھل سنت را خارجی و ناصبی ،البته آخوند تشیع صفوی
 د.زن می و سخنان تفرقه انگیز !وھابی ھستندھا  این :گوید می یا

ز ادعاھای یکی دیگر ا که دشمنی آخوندھا با خوارج باید صراحتًا بگوییم
 خوارج واقعی خود ایشان ھستند. چون در حقیقت ،است واھی و مسخره

  اند؟ گفته می لطفًا بفرمایید که خوارج به چه کسانی باید از ایشان پرسید:
 یک خارجی صفات زیر را داراست:

 متعصب -۱
 احمق -۲
 ١دارای نگاھی تک بعدی و گنجشکی -۳

                                                 
١-  

ــدی ــک بع ــد ت ــت؟ دی ــارجی کیس  خ
 

ـــب،  ـــدی متعص ـــگ بع ـــه س  ھمیش
 

ــــق ــــت؟ آدم احم ــــارجی کیس  خ
 

 دشـــــمن انتقـــــاد و راه حـــــق 
 

ــکی ــد گنجش ــت؟ دی ــارجی کیس  خ
 

 عاشــــق رنــــگ مکــــروه مشــــکی 
 

 یا بیت زیر از زبان متعصبین:
 اسـت کید ما گنجشـیچون خوارج، د

 

 اه و زشــت و پـــستیمــا ســ یرھــاکف 
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 گزینشی از آیات قرآنبرداشت   -۴
زیر بار سخن حق نرفتن و گوش ندادن به سخنی مخالف با عقاید  -۵

 کالم: انتقاد پذیر نیستند و در یک ،خویش
   خشکه مقدس بودن و خر بودن -۶
 بیجا در موارد شرعیھای  سختگیری -۷
 افراد را مالک حق قرار دادن -۸
 ،ھایی خشمگین و متعصب چھره ،ھایی مشخص دارای چھره -۹

 ،به خوبی پیداست قت و تعصبرنگ حماھا  آن در ھایی که چھره
کنم نمادی از ابن ملجم باشند  می ھایی انعطاف ناپذیر که فکر چھره

 یا حتی بدتر از آن.
تمامی صفاتی که برای خوارج بیان شد ھمگی بطور چشمگیری در خود 

وجود ھمین صفات در خوارج بوده که  خوندھای شیعه وجود دارد وعلما و آ
باعث دشمنی و جنگ با  وباعث به وقوع پیوستن جنگ نھروان شده 

 امیرالمومنین علی شده است.
دروغی  ،ا علیپس ادعای آخوندھا مبنی بر دشمنی با خوارج و دوستی ب

لی در ایشان دشمن علی و خوارج فع فعًال خود باید گفت که و ،بیش نیست
بود با این آخوندھای خرافی  می حضرت علی زنده و چنانچه زمان ما ھستند

شد و امکان بسیار زیادی داشت که با ایشان وارد  می لو گمراه دچار مشک
 جنگ شود.

الزم به تذکر است که خوارج در ھر دین و مذھبی وجود داشته و دارند و 
 این منحصر به شیعیان متعصب در زمان ما نیست.
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 اند، نمونه بارزی از خوارج بوده ÷ت عیسیضرزمان ح در فریسیان 
و خودکامگی و  ھا کاتولیک دوران سلطه کلیسا در قرون وسطی توسط

ای  نمونه (آخوند زرتشتی)ھا  کرپان ،ای دیگر است کشیشان نمونه تعصب
که ضد اسالم ھستند  ت و حماقت گروھیلجاج اند، دیگر از این خوارج بوده

باشند و به ھیچ عنوان پذیرای سخن حق  می و به اصطالح خودشان خردگرا
 .١نیستند

 واند  آشکاری از خوارج بوده نهابوجھل نمو ابولھب و نیز در صدر اسالم
اند  دانسته می بت پرستی و وجود واسطه برای خدا در مذھب و دین خود را

کردند و در واقع یکتاپرست نبودند وگرنه  نمی و عبادت خدای یگانه را قبول
 و ۳۸/۸۵/۸۷/۸۹مومنون آیات/سوره (اند  مکه خدا را قبول داشتهمشرکین 

و سوره  ۸۷و سوره زخرف/ ۲۵سوره لقمان/ و ۶۱/۶۳سوره عنکبوت
 .)۳۸زمر/

برای دین خطری ھمچون خوارج وجود ندارد و مھلکترین ضربات توسط 
 ھمین فریسیان و علمای متعصب به دین وارد شده است.

در لباس دین  ،زنند می به دین ضربه علمای متعصبی که در لباس دین
 پس: ،ند و به اطاعت از خود وامی دارنددھ می مردم را فریب

 چــون علــی بــا خــوارج بــدم مــن
 

 دشــــمن آدم احمقــــم مـــــن 
 

ھم اکنون نیز در میان شیعیان ایرانی این دسته از علما مشغول انجام 
آیت الله مکارم  ،علیرضا پناھیان االسالم ةحجھمچون:  ،فعالیت ھستند

 آیت الله ناصری و ... ،آخوندی بنام دانشمند ،شیرازی

                                                 
یا جناب مشیری، این  ای برنامه دارد ھای ماھواره ھمچون رضا فاضلی که در شبکه -١

دسته از خردباختگان در واقع ھیچ تفاوتی با آخوندھای گمراه و متعصب ندارند، 
کنند و در لجاجت و حماقت مثل یکدیگرند، در  نمی چون ھیچ سخن مخالفی را قبول

 دشمنی و ضربه زدن به اسالم مثل یکدیگرند و در روز جزا نیز در کنار یکدیگرند. 
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ھمچون: عالمه  اند، در گذشته نیز این دسته از علما وجود داشته
 ...شیخ کلینی و ،عالمه حلی ،مجلسی

تنھا  ،برای اینکه مطمئن شوید که ایشان صفات خوارج را در خود دارند
متوجه عمق فاجعه شوید و داستانی را از زنم تا  می یک مثال کوچک برایتان

کنم که البته خود  می ای تعریف ھبر شیعیان جھان یعنی جناب خامنهر
 وقتی کهو شما ببینید  ،گفت می خنان رااین س ایشان برای جمعی از مردم

توان  می جامعه این چنین باشد دیگر چه انتظاری از پیروانش یک رھبر
 داشت.

 یک قطار در حال حرکت زمانی در کرد که می ای تعریف خامنهجناب 
شدن بوده و به ھمین خاطر خود را به بیرون از  در حال قضا بوده و نمازش

گفت که درون قطار کثیف بوده  می قطار پرتاپ کرده تا نمازش را بخواند و
 و....

این صفت خشکه مذھبی و خر مقدسی دقیقًا ھمانی است که خوارج 
 اند. ر امور دینی بسیار سختگیر بودهنیز دھا  آن واند  داشته

ای بگوید که حفظ جان واجب است و کاری  یکی نیست به جناب خامنه
خطر جانی که احتمال ضرر در آن زیاد باشد حرام است چه برسد به اینکه 

اید صبر  توانسته می و شما ،سھل و آسان است نیز امر دین و ،نیز داشته باشد
 را بخوانید و یا حتی تانبرسید و نھایتًا قضای نماز مناسب کنید تا به مکانی

 چون نماز را در ھر شرایطی ،توانسته اید بصورت اشاره نماز را بخوانید می
از روی اسب گرفته یا در حالت بیماری و خوابیده در  ،ندتوان خوا می

 رختخواب و غیره...
به ھیچ  یا حتی چنانچه شرایط بسیار سخت باشد و امکان خواندن نماز  

 پس در این حالت دیگر گناھی بر گردن شخص مومن نیست. ،عنوان نباشد
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حکمھای مختلفی دارند و مثًال  ،اصوًال امور فقھی در شرایط مختلف 
توان  می و شود می گوشت مرداری که حرام است در شرایط اضطراری حالل

دیگر و به اندازه رفع گرسنگی از آن استفاده کرد و ھمینطور امور مختلف 
و پاک بودن محل نماز و رو به قبله بودن و  ،در مورد نماز نیز ھمینطور است

سایر شرایط نماز ھمگی در حاالت عادی قابل اجرا ھستند و مثًال در حالت 
 جنگ و جھاد با دشمن که فرصت نماز خواندن ھم نباشد بطور حتم شرایط

 و ناتوان بودن. یخواھد شد یا در حالت بیمار عوض

 ارج مثل حیوانندخو
 ن شـده پنھـان خوارجنـدیپشت نقاب د

 

ــار دکــدر   ــن و دنی ــدی ــادان خوارجن  ا ن
 

 ن گـروهیـحزب الله است انگار عنـوان ا
 

 طان خوارجنــدیت شــیــه آکــامـا بــدان  
 

 ـتیـشان علم حـب اھــل بیھا در دست
 

 شـــان خوارجنــدیتــب اکامـــا خــالف م 
 

 ارکـن قــوم نـابــیـنـه و تعصـب اکیاز 
 

 ران خوارجنــدیــلبــه وکران شدســت یــا 
 

 ه حقنـد و بـا خـداکنند ک یر مکچون ف
 

ــدکآدم   ــان خوارجن ــت و آس ــند راح  ش
 

 دھنــد یذره احتمــال خطـا ھــم نم یـک
 

 ـان دشــمن انســـان خـــوارجندیــسیفر 
 

 ھــا زده بــر گــوش و چشــمش اللــه پرده
 

ــد از ره ا  ــس غافلن ـــوارجندیپ ــان خ  م
 

 و رفــاه یھـا خـالف خنــده و آزاد نیا
 

 زان خوارجنـــدیـــاز آفتـــاب و نـــور گر 
 

 انـد ه بـودهک ینیدر ھر لباس و ملت و د
 

ــ  ــل مص ــبتند یمث ــدیه اک ــان خوارجن  ن
 

 خوارجنــد یاحمــق خوارجنــد خرابــ
 

 طان خوارجنـدیخوارجنـد و شـ یخوار 
 

 جخوار
ــل ح ــد ایخــوارج مث ــت یوانن  دوس

 

 دوســـت یداننـــد ا یقـــت را نمیحق 
 

 افســار طان دادهیخــوارج دســت شــ
 

ـــد ا  ــل آسـانن ـــراه جھ ــت یب  دوس
 

 حیش و تسـبیـن و ریخوارج پشت د
 

ـــوجه   ــم ــا ی ــد اک  دوســت یه پنھانن
 

 دـن حقنـــیـــرده عکــر کــخــوارج ف
 

ــ  ــ یول ــدتر ز ش ــت یطانند ایب  دوس
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 ردنــدکخــوارج در تعصــب رشــد 
 

 دوســت یرنــد ســگ جاننــد ایم ینم 
 

ــپ ـــ یدیس ــم یرا بس ـــدک  روه دانن
 

 دوســت یرا نگھباننــد ا یـاھـــیس 
 

 اھندیخــوارج عـــاشق رنـــگ ســ
 

 دوســت یه باننــد ایار و ســکــه یســ 
 

ـــق ـــت ح ــتحق لعن ـــوارج مس  خ
 

ــرا  ــنیا یب ــک ــت یطانند ایه ش  دوس
 

ــوارج غ ــخ ــدی ــت دارن ــه دوس  ر آنچ
 

 دوســـت یخواننـــد ا یرا نم یتـــابک 
 

 دوســت یا یمبــادا از خــوارج باشــ
 

 ١دوسـت یا ین و عقل، خارج باشـیز د 
 

خوارج فعلی که ھم  تا ازگو کردن این مطالب باعث نشودب امیدوارم البته 
چون ایشان  ،کنند ناراحت شوند می چون عمان زندگی در کشورھایی اکنون

که بسیار ام  شنیده به مراتب بھتر از آخوندھای رافضی ھستند و حتی
 و مثل سابق نیستند و ھمچون شیعیان از صبح تا شاماند  معتدل شده

 باشند. نمی و نفرین دیگران ول لعنمشغ
و حتی  ،داشتن مھم است نه نام خوارج را پس صفت خوارج را داشتن

ھنوز  ی شیعهممکن است روزی برسد که خوارج ھدایت شوند ولی آخوندھا
 به سر ببرند و ھنوز جزء خوارج باشند.در گمراھی 

 عمل امام

 را الگوی خویش امام و ،حجت است شمل امامشیعه معتقد است که ع
ولی این  ،دانند می خود را موظف به پیروی از رفتار و کردار امام دانند و می

 عمل امام برای شیعه حجت نیست. و ،ز دروغی بسیار بزرگ استنی
و ھمینطور امامان دیگر نام فرزندان خویش را ابوبکر و  ÷حضرت علی

به ھمین روش  یو آیا شیعیان فعل اند، هگذاشت می عمر و عثمان و عایشه
 گذارد؟!! می کدام شیعه نام پسر خود را عمر ،؟کنند می عمل

                                                 
 .ا حسینیاشعار از علیرض -١
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ی عایشه و عمر داشته است و ھا نام دختر و پسر با ،امام زین العابدین

) ۲۸۳(ص  ملهمةا) الفصول  ۲/۳۳۴ص  لغمةا(کشف  ھمینطور امامان دیگر
و  اند، بودهی ابوبکر و عمر و عثمان ھا نام و ھمینطور پسران حضرت علی با

ھمینطور پسران  ،که ابوبکر و عثمان شھید شدنداند  در کربال حضور داشته
که در کربال اند  ی ابوبکر و عمر و طلحه بودهھا نام امام حسن مجتبی با

و ھمینطور  ،است و امام حسین نیز پسر با نام عمر داشته ،شھید شدند
مثل اعالم اند  داشته ین اسامی اشارهه اعلمای شیعه نیز ب( امامان دیگر.

  )۲/۲۳و تاریخ یعقوبی  ۱۸۶و ارشاد مفید ص  ۲۰۳الوری طبرسی ص 

 أشهد أن علياً ويل«جمله  ،و امامان شیعه در اذان خود ÷حضرت علی

 خود ولی شیعیان بدون استثناء در ھر اذان اند، نداشته »اهللا حجة اهللا يا علياً 
 برند. می این جمله را بکار
ولی شیعه  ،١از ابوبکر و عمر تعریف و تمجید کرده است ÷حضرت علی

کند و کینه و  می و حتی ایشان را لعن ،دشمن درجه یک این دو نفر است
برایش حجت  ان به دل دارد و سخنان حضرت علیبغض شدیدی از ایش

حضرت علی بر خالف سلیقه  که از جانب یکه سخنان و اعماللب ،نیست
عمل امام  :گویند می پس اینکه ،شوند می تقیهباشد ھمگی حمل بر  شیعیان

 حجت است دروغی بیش نیست.

                                                 
از حضرت عمر تعریف و تمجید کرده  ۲۲۸مثًال حضرت علی در نھج البالغه در خطبه -١

کند و یا آنرا حمل بر تقیه می کند یا می  نمی ولی شیعه این خطبه را قبول ،است
و  ,منظور حضرت علی از این سخنان سلمان و یا مالک اشتر بوده است نه عمر :گوید

زند در صورتیکه در ابتدای خطبه از بالد فتح شده دست به تفسیر و توجیه می 
دانیم سلمان یا مالک اشتر کجا را فتح کرده  نمی توسط عمر سخن می رود و ما

 اند؟!!!
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ن عندالله را ادعای خالفت بالفصل و م در ھیچ جا ÷حضرت علی
 د.نبر این عقیده پافشاری دار ولی شیعیان ،نداشته است

امامان است که البته کافیست نگاھی به  مورد بعدی پیرامون اعمال نیک
ایشان پی  و اعمال نیک زھد ،دازید تا به اخالصعوام شیعه بینمردم و 

 ببرید!!!
و ھر روز به تعداد تارکین  ،در جامعه رشد یافته انواع فسادھا و بزھکاری

به دنبال مواد مخدر و فسادھای دیگر ھستند  و جوانان شود می نماز افزوده
و با روی  ،پس از به ظھور رسیدن انقالب خمینی بودهھا  این و البته تمامی

چونکه  ،است کار آمدن نائب امام زمان بوده که مملکت به لجن کشیده شده
به مذھبی که گمراه و  نمودن مده و البته عملمذھبی منحرف بر روی کار آ

ماند که شما  می و مثل این ،ندارد شرک آلود است نتیجه ای جز این ھم
غذاھایی بخورید که  بروید و ،یی موثر بخوریددارو اینکه مریض شوید و بجای

و تازه انتظار داشته باشید که ھر چه سریعتر بھبود پیدا  ،برایتان مضر است
 قوی سر از قبرستان درکنید!! مسلم است که با این روش به احتمال 

 آورید. می
این تنھا دین  و بداند که در اسالم تنھا دین وجود داردخواننده گرامی 

بایست به قرآن و  می تنھا بنابراین ،ی استاسالم است که تشریع شده و قانون
در مذھب تشیع  یبسیار عقاید ،سنت چنگ زد و عقل خود را نیز بکار بست

وجود دارند که با قرآن و سنت و عقل در تضاد کامل ھستند و عمل به این 
 مبتال شوید. شرک و خرافه ،که به گمراھی شود می عقاید باعث
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 خاتمیت

ا َ�َن ﴿ دٌ مَّ َحدٖ  ُ�َمَّ
َ
بَآ أ

َ
ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن  � َنۗ  ۧرَُّسوَل ٱ�َّ

ٍء َعلِيمٗ  ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ  .]۴۰األحزاب: [ ﴾٤٠ا َوَ�َن ٱ�َّ
خدا و خاتم  ۀدست ولی فرستایاز مردان شما ن یکچ یمحمد پدر ھ«

 .»زی داناستیو خدا ھمواره بر ھر چ ،امبران استیپ
 مورد بعدی پیرامون مسئله خاتمیت و قطع وحی است که علمای شیعه

 .ایمان داریم ص ما نیز به خاتمیت رسول اکرم :گویند می
 چون در احادیث و روایاتی ،گویند می واضح است که این علما دروغ ولی 

خوانیم که جبرئیل و فرشتگان پس از  می دارند چنین را قبولھا  آن که
 بر یا ھمینطوراند  شده می نازل باز بر فاطمه زھرا صرحلت نبی اکرم

لم نیز و اصًال برای امامان قائل به علم غیب ھستند که این ع ،امامان دیگر
قطع وحی و یا خاتمیت را قبول ندارند و در روایات  پس ،توسط وحی است

با مھدی از  کردن خوانیم که جبرئیل برای بیعت می مربوط به امام زمان
 پس خاتمیتی در کار نیست. ،آید می ودآسمان فر

خداوند با «فرموده:  ۱۳۳خطبه  در ةنھج البالغدر  ÷حضرت علی
به ھنگام  ۲۳۵ و در خطبه .»وحی را ختم کرده است صفرستادن پیامبر

با مرگ تو رشته پیامبری و فرود آمدن پیام «فرموده:  صغسل دادن پیامبر
 .»و اخبار آسمانی گسست

بایست  می کند که باالخره می عقل و منطق نیز ھمین مسئله را حکم 
یستند و روزی برسد که برسد که مردم خودشان روی پای خودشان با روزی

ببینند و این ھمان آن را  الھی عمل کنند و نتیجهدستورات  مردم به
 خاتمیت است.
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ضور نمی شود که مردم تا ابد محتاج کسی باشند تا باالی سر ایشان ح
که تا قیامت نزول  شود مین !دین کامل شود یا خیر؟ داشته باشد و آیا باید

وحی ادامه یابد و مردم نیز در آن جھان بھانه بیاورند که دین در زمان ما 
ر اکمال دین و برای ھمین ما گمراه شدیم و چنانچه عقیده ب ،کامل نبوده

عمل کردن کافی  مورد است و قرآن و سنت برای بی پس نزول وحی ،دارید
 است.

باید حجتی از جانب خدا وجود داشته باشد تا مردم  حتماً  :گوید می شیعه
 را رھبری کند و امت اسالمی به گمراھی نیفتند.

بفرمایید این حجتی که ھمیشه باید باشد پس  شود می اوًال: ،می گوییم
ثانیًا: ھم اکنون کجاست؟!! از نظر ما در پس پرده بودن با نبودن یکی است. 

باالخره باید روزی برسد که مردم خودشان  ،فتیمھمانطور که قبًال نیز گ
و روی پای خویش ت الھی عمل کنند راتصمیم گیری کنند و به دستو

و اینطور نیست که  ،ستدر مورد حیوانات نیز صادق ا بایستند و این
ی علما ولی ظاھراً  ،خر عمر خویش مراقب فرزندانشان باشندحیوانات تا آ

دانند که چنین  می کمتر و عوام را از حیوان و گوسفند مردم ،شیعه
پس از اکمال دین و رحلت  ،ن و سنتبرند. ثالثًا: طبق قرآ می توجیھاتی بکار

حجتی وجود ندارد و دین کامل شده و تنھا ھمان کتاب  دیگر ص نبی اکرم
و سنت و عقل خود انسان است که حجت بر او ھستند نه شخصی دیگر که 

 تازه غائب است و در دسترس نیست.
 عقایدی ،س عقیده شیعه به خاتمیت با عقاید دیگرش در تضاد استپ

 حجت الھی. الزام در وجود چون نزول وحی و فرشتگان بر امامان و یا

 تکفیر
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کنیم و حتی ھفته  نمی مراجع شیعه معتقد ھستند که ما کسی را تکفیر
ولی این  ،کنیم می وحدت داریم و در کنار مسلمانان دیگر به خوبی زندگی

و این مراجع  ،و دروغ و کذبی بیش نیست ،نیز با عقاید ایشان در تضاد است
 برند. می اقلیت به سر چونکه فعًال در ،احتماًال در حالت تقیه ھستند

و اینقدر که بر  داند می مھم مذھب خود بسیار شیعه امامت را از اصول
 بدینگونه عمل یت پافشاری دارد بر ھیچ چیز دیگریوالیت و امامت و مھدو

گویند که یکی از اصول یا فروع ضروری اسالم را  می به کسی کند و کافر نمی
 آیا اھل سنت خود به خود در زمره کفار در ،منکر باشد. پس با این تفاسیر

 ،و آیا علمای شیعه ،آیند؟!! چون اھل سنت امامت شیعه را قبول ندارد نمی
 دانند؟!! می سنیان را بھشتی

عالمه مجلسی در کتاب حق الیقین نوشته: در بیان جماعتی که داخل 
 کهھا  آن و عالمه حلی در شرح یاقوت گفته است که اما ،شوند می جھنم

اکثر اصحاب ما قائلند که  ،گویند نص خالفت بر حضرت امیر نشده است می
که قائلند که ایشان ھا  آن که ایشان فاسقند واند  ایشان کافرند و بعضی گفته

که ایشان اند  . اکثر گفتهدر حکم ایشان در آخرتاند  ف کردهفاسقند خال
شوند از عذاب و  می که ایشان خالصاند  و بعضی گفته ،مخلدند در جھنم

و او قائل شده است  ،و این قول نادر است نزد منصف ،شوند می داخل بھشت
و روایاتی که داللت  ،شوند نمی شوند اما داخل بھشت می که از عذاب خالص

کند و اینکه ایشان مخلد در نارند و اعمال ایشان مقبول  می بر کفر مخالفین
 نیست از طرق عامه و خاصه متواتر است!!!!

ان ای کوچک از مزخرفات علمای شیعه در گذشته بود که بیاین نمونه 
 ستایند. می را قبول دارند وھا  آن علمایی که مراجع فعلی ،شد

داند و تنھا خود را بر  می شیعه و فرقه اثنی عشریه تنھا خود را بر حق
داند و راه نجات و ھدایت را تنھا در پیروی از مکتب  می صراط مستقیم
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به زیر  بایست می مردم دنیا داند و معتقد است که ھمه می و امامتوالیت 
 ایشان در آیند تا به سعادت برسند!!!والیت 

 پس تکفیر مسلمین بطور خودکار در مذھب خرافی ایشان وجود دارد.
این بود که: مرگ بر ضد  ۱۳۵۷انقالب سال  شعار اصلی ایشان پس از

 ،دھند می والیت فقیه!! و غیر مستقیم اھل سنت و دیگران را مخاطب قرار
و اصًال  ،چون والیت فقیه و نائب امام زمان در کتاب و سنت تعریف نشده

 خود امام زمان نیز وجود ندارد و از قرآن و سنت وجود چنین شخصی ثابت
ھا  آن ل ندارند باید مرگ و لعنت برپس کسانیکه این عقیده را قبو ،شود مین

 فرستاده شود!!!
د فریضه دینی امر بخواھن کسانی که ،و حکومت نائب امام زمان در ایران 

 کر را در حوزه سیاسی آن بکار ببرند به شدت تکفیربه معروف و نھی از من
 صی عالوه بر اینکه اعدام یا زندان سیاسی یا شکنجهاشخاچنین  ،دشون می
دا و ضد والیت فقیه را نیز محارب با خ ،القابی چون: مرتد تازه ،ندشو می

 کنند.  می دریافت
در دست دارند عالوه بر  ه که ارکان سیاسی و حکومتی راپس مراجع شیع

 دھند!!! می برای حفظ حکومت امام زمانی انجام ھر کار دیگری نیز ،تکفیر
ھنوز نمایان  ،در ضمن الزم به تذکر است که چھره واقعی مراجع شیعه

نشده است و ھنوز کمی در پرده تقیه ھستند و بطور کامل از این پرده خارج 
لقه به حداکثر روزی که جمعیت شیعیان و قدرت والیت مط اند، نشده

روزی برسد که از ھیچ کس ترسی نداشته باشند و دیگر  خودش برسد و
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جھان  در آن ھنگام است که مردم ،رعایت مصالح سیاسی سودمند نباشد
 .١بینند می چھره واقعی ایشان را

 دین و سیاست

در ایران که دائم ورد  ۱۳۵۷یکی از شعارھای مھم پس از انقالب سال 
دیانت ما عین  :باشد این است که می زبان رجال حکومتی و مراجع شیعه

 و سیاست ما عین دیانت ما. ،سیاست ماست
چون  ،آخوندھاست ی بزرگ و روبه صفتیھا دروغ این نیز یکی دیگر از

فریضه دینی امر به معروف و نھی  که گذارید نمی پس چرا ،اگر اینطور است
بکار برده شود؟ و اگر  ،حوزه سیاست یعنی ،ین حوزه خودتر مھم در از منکر

 درسر از زندان سیاسی  به این فریضه مھم دینی بپردازدکسی خواست 
 آورد. می

 دان سیاسی در ایران از بدترین نوعکنم الزم به تذکر باشد که زن نمی فکر
و مانند قاچاقچیان و دزدان و زناکاران و شرابخواران با شما  ،ستھا زندان

ترین نوع زندان و مجازات و شکنجه  بلکه بدترین و سخت ،شود مین برخورد
 در انتظار فرد سیاسی است.

مرتد  ،محارب با خداگویند:  می به چنین شخصی در حکومت امام زمانی
 و ضد والیت فقیه.

                                                 
در آن موقع به احتمال قوی مراسم عمرکشان بصورت علنی از تلویزیون پخش می  -١

عن می کنند و شود و آخوندھا در ھرجایی که رسیدند به راحتی عمر و ابوبکر را ل
 سنیان را تکفیر می کنند و ....



 ٣٩    روبه صفتان

پس چرا در رابطه با کشورھای  ،اگر دیانت شما عین سیاست شماست
 به دیانت خود اھمیتی ،کوبا و کره ،روسیه ،کمونیستی چون چین

 چسبید؟  می دھید؟ و چرا در آنجا تنھا به سیاست نمی
رابطه خوبی ندارند  ،دار اینجاست که با کشورھای عرب و مسلمان خنده 

اردن و عربستان رابطه خوبی ندارند و  ،کشورھایی چون مصر  باو مثالً 
 .١دشمن ھستند

از ورزش گرفته تا ھنر و  ،ھا حضور دارد اگر دیانت شما در تمامی عرصه
گذارید؟  نمی سیاست و غیره ... پس چرا نام خلیج فارس را خلیج اسالمی

 موارد دیگر.د به سراغ روی می آنجا دیگر با دیانت خویش کاری ندارید و
دیانت را در نظر ندارند بلکه تنھا  ،اھل سنت حتی در رابطه با کشورھای 

ھیچ اعتقادی به ھا  این بخاطر مصالح سیاسی است که با ایشان رابطه دارند.
 عقاید اھل سنت ندارند و حتی به شدت با ایشان مخالفند.

و  ،رخنه کردهھا  ه صفتی ایشان در تمام زمینهاین تقیه و دورویی و روب
ای ھیچگونه  توان در ھیچ زمینه نمی بطوریکه ،ھمه جا را به لجن کشیده

 اعتمادی به ایشان داشت.
 پرورانند. می ایشان افکار خطرناکی را در سر

 علم و روشنفکری رو به افزایش است و مردم ،در جھانی که تکنولوژی
به سوی  ھمکاریروند تا یک دھکده جھانی درست کنند و با ھمفکری و  می

گاه و  ،ی علمی رھسپار شوند و ذھن ھر انسان سالمھا پیشرفت انواع آ
بایست برقرار شود نه جنگ و  می داند که صلح و دوستی می دانشمندی

تا امام زمان بیاید اند  آنوقت مراجع خرافی شیعه نشسته ،خونریزی و دشمنی

                                                 
و عمر  ،کنند نمی دلیلش این است که این کشورھا وھابی ھستند و روی قبور را تزئین -١

ولی چین و روسیه مانند خودشان بی دین ھستند و با قبور  ،و ابوبکر را قبول دارند
 ھم کاری ندارند، ھمچنین با عمر و ابوبکر.



 روبه صفتان   ٤٠

 عربستان شروع ی مقیمبته این کشتار را از مردم سنو ھمه را گردن بزند و ال
 کند!! می

زند که ھمه مردم جھان  می در ذھن علمای شیعه تنھا این موضوع چرخ
باید سعی کنند به زیر والیت ما در آیند و چنانچه ھم اکنون این عمل صورت 
نگیرد باالخره با ظھور مھدی صاحب الزمان و با زور شمشیر این آرزوی 

 ١دیرینه بر آورده خواھد شد!!
و پایه و اساس مذھبش نیز بر  ،و اساس این حکومت بر مذھب استپایه 

 شھادت و .... ،کینه ،جنگ ،دشمنی ،تفرقه
 برای این حکومت خوب است. ،پس وجود جنگ در نقاط مختلف

(جامعه شناس فرانسوی) و ھمچنین اصل تز و آنتی تز  نظریه مومان
 ظریه ضد شکلگوید: ھر انقالبی به خاطر تضاد با یک دشمن و ن می ھگل

و اگر  ،گیرد و به نظر ما بقاء آن انقالب و حکومت به داشتن دشمن است می
و توسط  ،ای شود دشمنی نباشد ممکن است خود آن انقالب دشمن عده

فالن کشور  :گویند می به ھمین خاطر است که مرتب ،آنان سرنگون شود
خواھند تنور  می و ،و فالنی با آمریکا یا با اسرائیل است ،وھابی است ،یعرب

چون با سرد شدن آن نابود خواھند  ،این جنگ و اختالف ھمیشه داغ بماند
 .شد

 ی رهبران و مراجع ها سخنان و وعده

                                                 
نیز ھمچون شاه اسماعیل صفوی این آرزو را تحقق می بخشد، یعنی با البد امام زمان  -١

زور شمشیر و با کشتار مردم باعث می شود که ایشان به سعادت و ھدایت واقعی 
 یعنی فرقه تحفه اثنی عشریه دست یابند!!!



 ٤١    روبه صفتان

این دورویی و روبه صفتی در سخنان رھبران و مراجع مذھبی ایشان نیز 
 و بطور مثال جناب خمینی قبل از سقوط رژیم شاھنشاھی و ،نمایان است

ولی ھمگی  ،داد می ھای زیادی وعده ،خودش به روی کار بیاید اینکه قبل از
 صورت گرفت.ھا  آن عالوه بر اینکه تحقق نیافتند بلکه حتی برعکس

آوریم تا خودتان به روبه صفتی  می را خمینی برخی از سخنان جناب
  ایشان پی ببرید:

 واند  ردهکت ھمه علم را بلند یون جمعیلیم یس«گفت:  می خمینی
 .١»میخواھ یم قرآن :ندیگو یم

ھا  آن ر فشار ظلمینه ز ،روابط عادالنه است یکروابط ما با جامعه غرب «
 ھا کمونیست و اما با ،م داشتیروا خواھھا  آن بر یم رفت و نه ظلمیخواھ

 ،میرده اکنون احراز کت خودمان تا کرا نسبت به مملھا  آن چون سوء قصد
 .٢»میداشته باش یروابط یکم یتوان ینم

ل کیتش یومت اسالمکح یوقت ،مختلف وجود ندارد یھا در اسالم جناح«
 .٣»پارچه و واحد استیکجناح  یکشود ھمه تابع قانون اسالمند و اسالم 

اسالم  ھا ابانیخ ه ھمه درکون مسلمان ھستند یلیو پنج م یران سیدر ا«
 .٤»زنند یم را داد

                                                 
 .۱۷۰ص  ۴فه امام جیصح ، ۴/۸/۱۳۵۷م خارج یان مقیرانیدر جمع ا یسخنران -١
فه یصح، یومت اسالمکنده حیمصاحبه با خبرنگاران درباره آ، ۲۰/۷/۱۳۵۷ ینیخم -٢

 .۵۱۵ص  ۳امام ج
 .۲۲۳ص ۵فه امام جیصح، زامبورگکلو یمصاحبه با روزنامه صدا ۲۱/۹/۱۳۵۷خ یتار -٣
، ندهیو دولت آ یون ژاپن درباره دولت نظامیزیو تلویمصاحبه با راد ۱۷/۸/۱۳۵۷خ یتار -٤

 .۳۸۱ص ۴فه امام جیصح
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علما خودشان حکومت نخواھند کرد و فقط ناظر و  یران اسالمیدر ا«
و از  ،نخواھم داشت یچ مقام رھبریز ھیامور خواھند بود. خود من ن یھاد

   .١»س خود در قم برخواھم گشتیھمان ابتدا به حجره تدر
خود آزاد خواھند  ۀدیان عقیھم در ب ھا کمونیست یاسالم یدر جمھور«

    .٢»بود
و مطبوعات مطلقًا آزاد خواھند بود  ،ونیزیتلو ،ویراد یدر حکومت اسالم«

 .٣»را نخواھد داشتھا  آن و دولت حق نظارت بر
سانسور  ،دن مخالفانیبه زندان کش یعنی یآزادھا  نیا در منطق«

 یعنی یدن و ترقن منطق تمی. در ایغاتیتبل یاھ مطبوعات و اداره دستگاه
 یھا مملکت از فرھنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاه یھا انیت تمام شریتبع

ن یرا از بھا  نیا ک مرکز واحد. ما ھمهیاز  ییو اجرا ییو قضا یقانونگذار
  .٤»م بردیخواھ
 .٥»میما ھمه مظاھر تمدن را با آغوش باز قبول دار«
بطور کامل خواھد بود و ھر کس  یآزاد یمذھب یت ھایھمه اقل یبرا«

 .٦»ده خودش را بکندیخواھد توانست اظھار عق
دھند که بعد از  ینم من اجازه یمن و نه وضع مزاج ینه رغبت شخص«

 .١»در اداره امور مملکت داشته باشم یشخصًا نقش یم فعلیسقوط رژ

                                                 
 .۱۳۵۷آبان  ۵تر، نوفل لوشاتو، یرو یمصاحبه با خبرگزار -١
 .۱۹۷۸نوامبر  ۱۰ن الملل، نوفل لوشاتو، یمصاحبه با سازمان عفو ب -٢
 .۱۹۷۸نوامبر  ۲زا سره، نوفل لوشاتو، یمصاحبه با روزنامه پ -٣
 .۱۳۵۷آبان  ۸در اروپا، نوفل لوشاتو،  یرانیان ایاز دانشجو یگروھ یبرا یسخنران -٤
 .۱۳۵۷مھر  ۱۹ان، نوفل لوشاتو، یرانیاز ا یگروھ یبرا یسخنران -٥
 .۱۹۷۸نوامبر  ۹، نوفل لوشاتو، یکنفرانس مطبوعات -٦



 ٤٣    روبه صفتان

خواھد بود. من  یواقع یک به معنیک دولت دموکراتیما  یدولت اسالم«
   .٢»خودم نخواھم داشت یبرا یتیچ فعالین حکومت ھیدر داخل ا

خواھم حکومت  ینم نده باشم.یآ یاسالم یخواھم رھبر جمھور ینم من«
  .٣»رمیا قدرت را بدست بگی

 یچ مقام رھبرینه ھ ،س جمھور خواھم شدییپس از رفتن شاه من نه ر«
 .٤»را به عھده خواھم گرفت یگرید

 شهیه اشخاص منحرف ھمکد بنابر آن است یعقا ینظر آزاداز «
 نیاز اصل اسالم خبردار شده باشند اھا  آن اگر اند، زده یم خود را یھا حرف
 نیاگر به ھمه مسائل آشنا شوند اختالفات از بھا  نیا ،زنند ینم را ھا حرف

ن از کل ،مینک ینم رده وکن یریده جلوگین حال ما از اظھار عقیرود. در ع یم
.....، ما نندک یارکخواھند شلوغ  یم نندک یم ین گاھیه منحرفک ییارھاک

   .٥»میدھ یم دیو عقا کبه ھمه مسال یآزاد
من امر کردم به مستضعفین بدھند و  ،این دارایی از غنائم اسالم است

 حرفھا  آن ھای باطل گوش ندھید، گفت: به این نغمه می واھند داد وخ
 گفت: ما یک مملکت محمدی ایجاد می کنیم!! و می زنند ولی ما عمل می

 یاتوبوس را مجان ،مینک یم یگفت: آب و برق را مجان یم م!! وینک یم
(که  را دار بزنیمھا  آن خواھیم می کنند ما می فکرھا  م!! و این ارتشیینک یم

                                                                                                         
 .۱۹۷۵نوامبر  ۱۷تد پرس، نوفل لوشاتو، یاسوش یمصاحبه با خبرگزار -١
 .۱۹۷۸نوامبر  ۱۱، نوفل لوشاتو، NBCون یمصاحبه با تلوز -٢
 .۱۹۷۸نوامبر  ۱۶نوفل لوشاتو، ش، یون اتریمصاحبه با تلوز -٣
 .۱۹۷۹ه یژانو ۹مصاحبه با روزنامه لموند، نوفل لوشاتو،  -٤
، ۵فه امام جی_صحییایکآمر یتھایگفتگو با سه تن از شخص ۶/۱۱/۱۳۵۷خ یتار -٥

 .۵۳۴-۵۳۳ص



 روبه صفتان   ٤٤

تعداد زیادی از  ،روز بعد ۱۰روز آری فقط  ۱۰ھمه جمعیت خندیدند و فقط 
ترین  حتی گرگ ،تیرباران کردند -البته دار نزدند  -فرماندھان ارتش را 

 دھند دیگر زیر حرف خودشان می ی دنیا نیز وقتی عفو عمومیھا حکومت
  .زنند) نمی
عمل وحدت  ،ده نداردیما فا یلمه وحدت براکه کاست  یامروز روز«

نم با کن مخالفت ه مکا باشد اما اگر بن ،م وحدتیگو یم من ھم ،الزم است
 .١»ست!!یشتر نیاست و ب ییایر یکاست،  یا لمهک یکگران، ید

ا نه، بر خالف اسالم و یچه عضو حزب باشد  یاھانت به ھر مسلمان«
 .٢»ن گناھان است!!ین موقع از بزرگتریدر ا یتفرقه انداز

نماز خواندن پشت سر اھل سنت ھمچون نماز خواندن پشت سر «
 .»استغامبر یپ

درست  یوشش براکزمان ما ھمه  ،حاصل نشده یچ خرابیدر زمان ما ھ«
ھا و  ارخانهکر یو سا یشاورزکردن وضع کردن وضع ملت است. درست ک

م یا چند سال بروین چند ماه یم در ھمید ما بتوانی. شما توقع دارکامثال ذل
شده  ارھا ھم درستکملتمان در رفاه باشد، ھمه  ،ه ھمه مانک یبه آن حد

 .٣»باشد
با خلق زنند و  یم از خلق را یوس طرفدارک یواھ یه به ادعاکآنان «

دارند؟  یھیم چه توجیت عظین جنایدانند در ا یه ھمه مکنند ک یم خدا آن

                                                 
 ۹فه امام جیران_صحیال ایکنھضت راد یدر جمع اعضا یسخنران ۳۱/۴/۱۳۵۸خ  یتار -١

 .۲۰۹ص
 .یدر پاسخ به انحالل حزب جمھور ینی_خم۱۳۶۶خرداد  ۱۱خ یتار -٢
 .۹۷-۹۶ص ۱۰فه امام جیصح -یانا فاالچیمصاحبه با اور ۲/۷/۱۳۵۸خ  یتار -٣



 ٤٥    روبه صفتان

رمرد بزرگوار ھشتاد ساله چه یخدمتگزار و پ یو با به شھادت رساندن عالم
 .١»بندند؟ یم ینند و چه طرفک یم سبک یقدرت

سربازان بدنام امام زمانی به داخل منزل عالمه برقعی این پیرمرد (ولی 
 .به سر او شلیک کردند) خواند می نماز حالی که ھشتاد ساله ریختند و در

ھمین منوال ادامه دارد و رجال حکومتی ھر روز  نیز وضع بر ھم اکنون
 ھا عمل کنند و البته نه به وعده می لخوشدھند و مردم را د می ای وعده

 ودهبه روز بر مشکالت افزبلکه روز  ،شود می کنند و نه وضع مردم بھتر می
ز کوچک خود ای به مغ ولی ذره ،شوند می تر و مردم ھر روز ناراضی شود می

پس بچشید  ،کنند نمی ای به عقاید اشتباه خود شک آورند و ذره نمی فشار
 ،گرا را رقهطمع تلخ حکومت ف ،طمع تلخ مذھب گمراه را ،جھل راطمع تلخ 
 ت را.طمع تلخ دوری از قرآن و سن ،دینی را بی طمع تلخ

مقصر اصلی در درجه اول خود آن ملت  ،بیاید یھر بالیی که بر سر ملت
ھستند که با جھل خود و با پیروی کوکورانه خود از مراجع گمراه به چاه 

 اند. ھالکت افتاده
روبه صفتان ھستید پس تا خودتان را اصالح نکنید ھمچنان گرفتار این 

 امروز فریب آخوند و فردا روباھی دیگر. ،خورید می و ھر روز فریب ایشان را

 عصمت ولی فقیه و مراجع تقلید

مطالب درج شده در کتب مذھبی با عقاید  ،ھمانطور که قبًال نیز ذکر شد
و ھمچنین سخنان مراجع نیز  ،رایج در میان مردم تا حدودی تفاوت دارد

 دھند. می و در عمل چیزی دیگر را نشان ،تضد و نقیض اس

                                                 
 .۵۰ص ۱۷فه امام جیصح ۲۳/۷/۱۳۶۱خ یتار -١
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و حضرت فاطمه و  ص دادن مقام عصمت به پیامبر ،یکی از عقاید شیعه
ولی این  ،دانند می ھارده معصوممنحصر به چ تنھا و این امر را ،امامان است

و ھمانطور که گفتیم در بطن جامعه  ،ی واضح استھا دروغ نیز یکی دیگر از
 به شکلی دیگر است. ردن وضعو در اذھان م

تر  جناب خمینی از ھر معصومی معصوم ،یدر ذھن مردم و شیعیان ایران
با اینکه  ،است و ھیچکس حق ندارد کوچکترین انتقادی به ایشان بکند

 ھای او دروغ بودند. و وعدهسخنان  بسیاری از
 پخش ھای داخلی ایران ھای خمینی در رسانه ان و وعدهحتی این سخن

یی که گفته ھا قسمت ،از سخنرانی او در بھشت زھرا بطور مثالو  ،شود مین
و  شود مین پخش ،کنیم می کنیم و اتوبوس را مجانی می آب و برق را مجانی

 :شاتو و جاھای دیگر که گفته بود لو یا بسیاری دیگر از سخنان او در نوفل
 روم و غیره... می کنم و به گوشه حجره ام نمی من مسئولیتی را قبول

بوده  قبول کنند که جناب خمینی دارای انحراف خواھند نمی ھا این
جرات مخالفت با این و بطور واضح به عصمت او ایمان دارند و کسی  ،است

 را نداشته و ندارد. امام و رھبر شیعیان
ادامه دارد و  ،ای اب خامنهجن ،ھم اکنون نیز این وضع برای جانشین وی

 تواند به او ایرادی بگیرد. نمی یانگار ایشان معصوم ھستند و کس
کنند و  می بزنند مردم اطاعت حتی مراجع تقلید نیز مقدسند و ھر حرفی

 کنند. نمی ای در آن شک ذره
بایست  می واند  شیعیان دوازده امامی به اشتباه دوازده امامی شده

اضافه کنند و مثًال سیزده  ای را نیز به تعداد معصومین هخمینی و خامن
چون  ،خیلی ھم مشکل نیست کار یا چھارده امامی بشوند و البته اینامامی 

ه امام منسوخ شود و دستور قبلی پیرامون دوازد ممکن است بداء حاصل
  ؟!!!!شود می به چھارده امام تبدیل شود تا بعد ببینیم چطور فعالً  گردد و
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 حکومت و سیاست

رھبران حکومتی در ایران دائم از صلح  ،مورد دیگر موضوع حکومت است
گویند حکومت ولی فقیه  می و کنند می و دوستی با کشورھای دیگر صحبت

ی دیگر مشکلی ندارد و ھمچنین با مسلمین دیگر ھا حکومت در ایران با
بایست تحت نظارت حکومت و مردم ھمانجا  می جایی رابطه خوبی دارد و ھر

 بیگانه و خارجی.د نه دست متجاوزین و افراد باش
این نیز دروغی آشکار است و با عقایدی که در کتب شیعه  :باید بگوئیم

 آمده در تضاد است.
از نظر شیعیان اثنی عشری تنھا کسی که لیاقت حکومت کردن بر تمامی 

محمد بن الحسن  امام دوازدھم یعنی کسی نیست جز ،جھان را دارد
 .العسکری

تنھا خلیفه الھی و من عند الله  ،اوستچون تنھا معصوم در قید حیات 
ھستند و حق حکومت  نوعی غاصب خالفت و جایگاه الھیو بقیه به  ،اوست

باشد و ھیچگونه  می تنھا مھدی است که ما ینطق عن الھوی ،کردن را ندارند
ه خطا و اشتباھی ندارد و دارای علم غیب و انواع معجزات است و بنابراین ب

 برد. می کند و ھمه را به راه سعادت می ارهراحتی ھمه دنیا را اد
بایست  می البته فعًال این امام در پرده غیبت است و طبق عقیده شیعه

 امام زماننائب او از فقھا بر کرسی حکومتی تکیه زند تا روزی حکومت را به 
 تحویل دھد.
تنھا کسی که حق حکومت کردن را دارد کسی نیست جز ولی  پس فعالً 

والیت ایشان در  بایست به زیر می ھمه جا .و نائب امام زمان شیعیانفقیه 
یت فقیه والیتداران و خرافیون در ایران سعی دارند که وال آیند و برای ھمین
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بینیم که در کشورھای دیگر نیز  می صادر کنند و را به خارج از ایران
 تبلیغات دارند تا ھمه را شیعه کنند.

ھم اکنون مردم جھان با اختیار و میل ھا معتقد ھستند که چنانچه  این
نیایند باالخره زمانی که مھدی صاحب الزمان ظھور  در خود به زیر والیت ما

 ورد.آ می ه شده ایشان را به زیر والیتکند با زور شمشیر ھم ک
دانند به جز  نمی در ایران ھیچ حکومتی را شرعی دکانداران مذھبی 

زیر این است که مکه و مدینه را نیز  آرزوی بزرگ ایشان ،حکومت خودشان
فات خود را نظر داشته باشند و خودشان آنجا را اداره کنند و براحتی خرا

وارد آنجا کنند و در قبرستان بقیع گنبد و بارگاه بسازند و بخاطر ھمین 
 دشمن ھستند و به علمای ایشان وھابی با دولت آل سعود مسئله است که

 کنند. می رابگویند و ذھن مردم را خ می
غصب کل جھان حکمفرماست نه صلح  ،والیت فقیھی ھای در اندیشهپس 

 و دوستی.
مسیحیان و نه با نه با خوب ھستند نه با یھودیان و ھا  ھا نه با سنی این

 البته با سنیان بیشتر از ھمه دشمن ھستند تا با مثالً  ،ھیچ کس دیگر
 .ھا کمونیست

 خرافات و بدعت

مراجع و آخوندھای شیعه معتقد ھستند که بھترین مکتب را برای ترویج 
 دانند و می در پیروی از مذھب خوددین اسالم دارند و اسالم واقعی را تنھا 

 دانند. می مذھب خود را به دور از ھر بدعت و خرافاتی
چون انواع  ،ی ایشان استھا دروغ این ادعا یکی از بزرگترین و آشکارترین

 .شود می یافت به وفور در میان ایشان ھا بدعت و خرافات
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مراجع شیعه خرافات نیستند و  بگذریم که اصًال نزد مسائلبرخی از  
ز وجود دارد ولی یک سری دیگر از خرافات نی ،بلکه در عین دیانت ھستند

گویند  می پس اینکه ،شوند می مجبور به پذیرش آن که حتی خود ایشان
بایست به دل جامعه و  می و دروغ است ،نیست مذھب ما دارای خرافاتی

 مردم رفت تا به واقعیت امر پی برد.
چندی پیش از یک ناودان بر روی دیواری مقداری آب ریخته بود و 

بیشتر  البته دست نداشت و یه به یک انسان درست شده بود کهشکلی شب
در  ولی به ھر حال بسیاری از مردم ،تا یک انسان شبیه به یک بشکه بود

خود را به ھای  و لباسھا  پارچه ،برای تبرک مقابل این دیوار تجمع کردند و
و  ،ابوالفضل است متعلق به گمان داشتند که این عکس مالیدند و می نآ

 ازدحامی شده بود که نگو. نچنا
دینی  بی ھا این یست؟! آیاحماقت نھا  این آیا !خرافات نیست؟ھا  این آیا

 نیست؟!
به چه علت مردم کارشان به اینجا رسیده؟ چرا ھر چند براستی چرا و 

چرا در  ؟ وشود می دث در میان شیعیان دیدهوقت یکبار از این قبیل حوا
 میان اھل سنت از این موارد نیست؟

باشد  می دھد که مذھب شما دارای اشتباه و گمراھی نمی آیا این نشان
 آورد؟ می که چنین نتایجی را به بار

را ھا  آن گیرید و حتی بسیاری از نمی را ھا بدعت جلوی عوقتی شما مراج
امام پرستی و  ،فرد پرستی ،قبرپرستیبه سوی  انید و مردم راد می نیکو

از این قبیل پس به وجود آمدن خرافاتی  ،دھید می ستایش اولیاء سوق
مردم روشنفکر شوند و با  که خواھید نمی مراجع شما حتماً و  ،طبیعی است

در حماقت و جھالت خود ھا  آن بلکه دوست دارید ،دین اسالم آشنا شوند
 بمانند تا براحتی به شما سواری دھند.
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 ،چون مجلسی علمای شیعه و کسانی الزم به تذکر است که در کتب
بنابراین از  ،را مطالعه کرد ھا بدعت توان انبوھی از خرافات و چرندیات و می
 توان انتظاری بیشتر از این داشت. نمی و عوام سادهسواد  بی ممرد

در واقع  ،خرافات و بدعت در مذھب تشیع ھستند که منکر وجود کسانی
و یا با دروغگویی و روبه صفتی قصد گمراه اند  خودشان را مسخره کرده

 کردن مردم را دارند.

 حج خانه خدا

خواھید دید که  ،بنشینیبطور حتم چنانچه با علمای شیعه به گفتگو 
دانند و ھمینطور شعائر الھی از قبیل حج خانه  می خالق را باالتر از مخلوق

 ولی این نیز دروغی واضح است. ،خدا
در کتب شیعه و در روایات و احادیث ایشان که مورد قبول ھمین علما 

موارد بسیاری ذکر شده که زیارت قبر حسین را بسیار بسیار  ،نیز ھست
را ذکر  حد و حسابی بی یھا ثواب و برای آناند  ستهاز حج خانه خدا دان باالتر
 اند. کرده

 گویند: می ھا گرفتاری چون در ،حسین باالتر از خداست ،پس نزد شیعه
 الله. گویند: یا نمی یا علی و یا حضرت عباس و ،یا حسین

و گویند: بیا و برو کربال  می کنی به تو می وقتی با عوام شیعه صحبت 
 کربال صفایی دیگر دارد و خیلی بھتر است!!! ،فعًال مکه را رھا کن

 دانند. می یعنی بطور علنی کربال و حسین را بھتر از کعبه و الله
اصًال اینقدر که شیعیان برای حسین از خود گریه و زاری و یا وجد و شور 

  برای خدا این چنین نیستند. به ھیچ وجه دھند می و نشاط به خرج
 امل این آیه ھستند:پس ش
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نَدادٗ َوِمَن ٱ�َّاِس ﴿
َ
ِ أ ِيَن ا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ ٱَمن َ�تَِّخُذ مِن ُدوِن ٱ�َّ ِۖ َوٱ�َّ َّ�

َشدُّ ُحبّٗ 
َ
ْ أ ِ ا َءاَمُنٓوا نَّ ٱۡلُقوَّةَ ِ�َّ

َ
ْ إِۡذ يََرۡوَن ٱلَۡعَذاَب أ ِيَن َظلَُموٓا ِۗ َولَۡو يََرى ٱ�َّ َّ ِ�ّ

 َ�ِيعٗ 
َ
َ َشِديُد ٱۡلَعَذاِب نَّ ٱا َوأ  .]۱۶۵البقرة: [ ﴾١٦٥�َّ

برخی از مردم غیر خدا را ھمانند خدا گیرند و چنان که خدا را بایست «
که اھل ایمانند کمال محبت ھا  آن دوست داشت به آن دوستی ورزند لیکن

را فقط به خدا مخصوص دارند و اگر بدانند مشرکان ستمکار آن ھنگام که 
مشرکان (و عذاب خدا  ،مشاھده کنند که قدرت خاص خداست عذاب خدا را

 .»بسیار سخت است )را

 تحریف قرآن

(البته اگر در  تحریف قرآن را قبول ندارند ،علمای فعلی مذھب تشیع
مبنی بر  یحالت تقیه نباشند) ولی در کتب ایشان احادیث و روایات بسیار

صاحب ( و محدث نوری که استاد شیخ عباس قمی ،تحریف قرآن وجود دارد
 ،ربابفصل الخطاب فی تحریف کتاب رب األدر کتابی به نام  ،بوده )مفاتیح
تحریف قرآن جمع آوری کرده تا چشم یھود و نصارا  حدیث پیرامون ۲۰۰۰

 روشن شود.
ھمچنین در کتب اصلی ایشان ھمچون کافی و کتب دیگر نیز این امر 

آن قائل به تحریف قر یاری از علمای شیعهبس ذشتهدر گ و ،روشن است
 ھای ایشان مشخص است. و این از خالل نوشتهاند  بوده

چرندیات فراوانی در این زمینه وجود دارد از قبیل اینکه فالن آیه این 
 چنین بوده یا قرآن اصلی نزد امام زمان است و غیره ...

ولی جالب  ،ارندای ند ھر حال در زمان فعلی چنین عقیده ولی به 
اینجاست که باز ھم وقتی با یک سری از متعصبین یا عوام ساده به صحبت 
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و به ھنگام  ،گویند: قرآن اصلی نزد امام زمان است می بینی که می بنشینی
 آورد!!! می ظھور آن را

کنند  می ر قرآن نیست تعجباگر به این عوام ساده بگویی نامی از علی د
امام زمان بخاطر ھمین مسئله وارد مغز ایشان شده این تفکر قرآن و البد 
 است.

چون عقاید  ،البته آخوندھای روبه صفت خیلی ھم با قرآن کاری ندارند
ھا  آن که بسیاری ازاند  اصلی خویش را از احادیث و روایات به چنگ آورده

پس به خودی  ،تکذیب قرآن استھا  آن یعنی تایید ،مخالف با قرآن ھستند
 آیات الھی ھستند.خود منکر 

 تقیه

 اصلی است بنام تقیه. ،یکی از عقاید رایج و مھم در مکتب تشیع
چون بطور خودکار در  ،این مورد بھترین وسیله برای روبه صفتان است

 که دیگر ھیچ. ب ایشان ھم باشدجزء مذھ اد ایشان وجود دارد و اگرنھ
د حمل بر آین نمی بسیاری از سخنان ائمه که بر مذاق آخوندھا خوش

عثمان و عایشه  ،عمر ،د نام فرزندان امامان که ابوبکرمانن ،دنشو می تقیه
و  ،بوده و یا ام کلثوم دختر فاطمه زھرا که ھمسر عمر بن خطاب بوده است

 شوند. می موارد بسیار دیگر که ھمگی با چوب تقیه حراج
 ای از تقیه است. در ھاله ھمیشه ،اعمال و کردار علمای شیعه

توان سخنان گوناگون ایشان را در  می وجود چنین اصلی چطوربا 
 باور کرد؟ ھای دینی یا سیاسی هزمین

ست مراقب روابط خود با بای می کشورھای خارجی نیز با چنین روشی
چون ھیچ ضمانتی مبنی بر تعھدات خود ندارند و تنھا  ،ن باشنداین روبھا
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م زمان است تا باالخره حفظ دولت والیت فقیه و نائب اما ،خواست ایشان
از ھرگونه روشی  تحقق این امر در البته و ،فرا رسد مھدی زمان ظھور

تا زمانی که به این اصل مھم روابط دیپلماتیک ایشان  کنند و می استفاده
 تند و در غیر اینصورت محترم نیستند.محترم ھس ای وارد نکند ضربه

ھمه مردم جھان به نوعی دشمن تشیع و والیت  ،در ذھن خرافیون
 و مسلمین دیگر را جزء ١و کشورھای عربی اھل سنتھا  این وقتی ،ھستند
را  بقیه مردم جھان شما دیگر حساب کار ،دانند می خود درجه یک اندشمن

ھمه را به دل دارند و از ھمه متنفر ھستند و فقط  ۀبکنید. این خرافیون کین
 فقط والیتداران را قبول دارند. ،ارندخودشان را قبول د

الزم به تذکر است که چنین طرز تفکر احمقانه ای خود به خود محکوم 
این خوب  البته به فناست و در عصر جدید بطور حتم نابود خواھد شد و

 است.
مھدی، و ماندن آن تا قیام  ،باالخره این حکومت محکوم به نیستی است

 باطل است. تصوری پوچ و خیالی

 مسیحیت و یهودیت

 :گویند می مسیحی و یھودی نیز آخوندھا در مورد اھل کتاب و ادیان
مثًال مسیحیان پیرامون  ،ش ما نیستند چون انحرافاتی دارندایشان مورد پذیر

                                                 
ھای ایرانی دائم از کشورھای عربی بدگویی می شود و کینه و بغض خود را  در رسانه -١

دھند، ھر اتفاقی که در جھان بیفتد در ایران ھیاھو می نسبت به عربھا نشان می 
شود و البته تمام تقصیرھا را بر گردن کشورھای عربی می اندازند، از حمله اسرائیل 
به فلسطین گرفته تا موارد دیگر. اینجاست که انسان شک می کند که حکومت 

 میان مسلمین. والیت فقیه در واقع عامل اسرائیل و انگلیس است برای ایجاد تفرقه
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یا علمای یھود نیز اند  و مقام خدایی به او دادهاند  حضرت عیسی غلو کرده
 اند. حقایق را کتمان کرده

 ی خنده آوری است که از زبان آخوندھاھا دروغ این نیز یکی از :باید گفت
در تشیع از مسیحیت و  موجود چون بسیاری از عقاید فعلی ،شنویم می

آخوندھای شیعه نقاط مشترک فراوانی  و ،وارد این مذھب شده است یھودیت
 با علمای یھودی و مسیحی دارند.

محله جلفا در اصفھان  ته وشاه عباس نیز ارادت خاصی به مسیحیان داش
نجا راحت باشند و کلیسا درست کنند و البته به در آ دھد تا می ھا آن را به

کرده تا مردم بیچاره آنجا را  می حملهاند  شھر ھرات که سنی نشین بوده
چرا؟ چون ھمین مسیحیان او را  ،را به غارت ببردھا  آن قتل عام کند و اموال

سقوط بوده و  حالدر  چون مسیحیت در اروپا اند، هبر کرسی قدرت نشاند
پس  ،در حال تصرف تمامی اروپا بوده (که سنی بوده) امپراطوری عثمانی

امیدوارم متوجه شوید که چرا به مسیحیان ارادت خاصی داشته و با سنیان 
 .دشمن بوده

ھم اکنون نیز در پایتخت ایران یعنی در تھران و یا شھرھای دیگری چون 
ولی  شود مین م و کاشان اجازه ساخت مسجد به اھل سنت دادهاصفھان و ق

ادامه دھنده راه ھا  این ،مانعی وجود ندارد ھا اقلیت برای مسیحیان و دیگر
ادامه دھنده راه مجلسی و شاه عباس و البته این راه به  ،صفویه ھستند

  .شود می سرنوشتی چون شاه سلطان حسین ختم
 اشاره مشترک میان تشیع و اھل کتاب عقاید به چند نمونه از ،بطور مثال

 کنیم تا به واقعیت امر پی ببرید: می
 دانند و می جا ناظر و حاضر را  در ھر ÷مسیحیان  حضرت عیسی -۱

 .یا مریم مقدس عیسی مسیح و گویند: یا می بینی که می
(شرک در صفات الھی) و ھمه  دادن صفات خالق به مخلوق شرک است
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و شیعه نیز ھمین روش را در  ،از صفات الھی است جا حاضر و ناظر بودن
یا حسین  ،گویند: یا علی می برد و در ھر جا ناگھان می مورد امامان خود بکار

 و یا حضرت عباس.
 به حضرت عیسی یا حضرت مریم متوسل در دعاھای خود مسیحیان -۲

گویند  می کنند و می شوند و از ایشان به عنوان واسطه استفاده می
 باید رفت نزد پسر!!! ،ن نزد پدربرای رفت

 و ،بایست در عبادت خدا کسی را شریک ساخت نمی دعا عبادت است و
و تنھا باید خدا  بایست غیر خدا و من دون الله را به ھنگام دعا صدا کرد نمی

بینی که به  می ولی این شرک در میان شیعیان نیز وجود دارد و را بخوانیم.
  کنند. می را صدا ائمه ،شوند و به ھنگام دعا می امام و امامزاده متوسل

َحٗدا ﴿
َ
ۡ�ُِك بِهِۦٓ أ

ُ
ۡدُعواْ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ

َ
َمآ أ  .]۲۰الجن: [ ﴾٢٠قُۡل إِ�َّ

 یکسی را با او شرکخوانم و  من تنھا پروردگار خود را می :بگو«
 .»گردانم نمی

و  ،مراسم عزاداری برای حسین نیز از مسیحیت وارد تشیع شده -۳
گذاشتند  می مسیحیان مراسم به صلیب کشیدن عیسی را به نمایش

کنند. البته در عصر جدید در اروپا و  می و شیعیان نیز تعزیه برپا
خورد ولی  می کشورھای مسیحی از اینگونه مجالس کمتر به چشم

 شیعیان ھنوز دست بردار نیستند.
او به  :گویند می مسیحیان به شفاعت عیسی دلخوش ھستند و -۴

و  .بخشد می ار صلیب کشیده شد تا ما عذاب نشویم و او گناھان ما
بینی که شیعیان به  می و مین عقیده در تشیع نیز وجود داردھ

روند تا  می شفاعت امام حسین دلخوش ھستند و به زیارت قبر او
ھر  : ریختنندیوگ می پاک شود!!! وگناھان گذشته و آینده ایشان 

 ن باعث پاک شدن بسیاری از گناھان است.قطره اشک برای حسی
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غلو در مورد حضرت عیسی که در مسیحیت صورت گرفته و غلو در  -۵
صفاتی را که حضرت  .مورد امامان که در تشیع صورت گرفته است

و در مورد ایشان اند  نسبت دادهھا  آن بهاند  فاطمه و  امامان نداشته
ول فرشتگان و نز ،عصمت ،ھمچون: علم غیب اند، دچار غلو شده
 .و داشتن معجزات گوناگون ،وحی به ایشان

 اند، امام پرست شده ،و شیعیاناند  عیسی پرست شده ،مسیحیان 
 ھمچنین امامزاده پرست و آخوند پرست و مرجع تقلید پرست.

ۡرَ�ا�ٗ ﴿
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ْ أ َُذٓوا ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡ�َن ا ّمِن ُدوِن ٱٱ�َّ َمۡرَ�َم َوَمآ �َّ

ْ إَِ�ٰهٗ  ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓوا ِمُرٓوا
ُ
ا �ُۡ�ُِ�وَن ا َ�ِٰحٗد�ۖ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ َ�مَّ َّ�٣١﴾ 
 .]۳۱التوبة: [

ز] یاند. و [ن ی گرفتهیاحبار و راھبانشان را به جای خداوند، به خدا«
ه کاند مگر آن افتهیفرمان نه کاند] حال آن ی گرفتهیم [را به خدایح بن مریمس

 کست. او از آنچه شری] جز او ن نیینند. معبود [راستکگانه را بندگی یمعبود 
 .» ] است [و منّزه ک] پا آورند، [بس می

و شیعیان در اند  مسیحیان در دوستی و محبت عیسی دچار افراط شده
 دوستی اھل بیت.

ِ َوِمَن ٱ�َّاِس ﴿ نَدادٗ َمن َ�تَِّخُذ مِن ُدوِن ٱ�َّ
َ
ِيَن ا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ ٱ أ ِۖ َوٱ�َّ َّ�

َشدُّ ُحبّٗ 
َ
ْ أ ِ ا َءاَمُنٓوا نَّ ٱۡلُقوَّةَ ِ�َّ

َ
ْ إِۡذ يََرۡوَن ٱلَۡعَذاَب أ ِيَن َظلَُموٓا ِۗ َولَۡو يََرى ٱ�َّ َّ ِ�ّ

نَّ ٱَ�ِيعٗ 
َ
َ َشِديُد ٱلَۡعَذاِب ا َوأ غیر خدا را برخی از مردم « .]۱۶۵البقرة: [ ﴾١٦٥�َّ

ھمانند خدا گیرند و چنان که خدا را بایست دوست داشت به آن دوستی 
که اھل ایمانند کمال محبت را فقط به خدا مخصوص ھا  آن ورزند لیکن

دارند و اگر بدانند مشرکان ستمکار آن ھنگام که عذاب خدا را مشاھده کنند 
 .»استبسیار سخت  )مشرکان را(و عذاب خدا  ،که قدرت خاص خداست
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و روشن کردن شمع بر سر ھا  آن قبرپرستی و ساختن قبور و تزئین -۶
کنم  می فکر ،..... در تشیع دارد و که در مسیحیت وجود قبرھا

 نیازی به توضیح نباشد.

ْ إِنَّ َكثِ�ٗ ﴿ -۷ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ُ�لُوَن ۞َ�ٰٓ

ۡ
ۡحَبارِ َوٱلرُّۡهَباِن َ�َأ

َ
� ّمَِن ٱۡ�

ۡمَ�َٰل 
َ
وَن أ ِيَن يَۡ�ِ�ُ ِۗ َوٱ�َّ وَن َعن َسبِيِل ٱ�َّ ٱ�َّاِس بِٱۡلَ�ِٰطِل َوَ�ُصدُّ

 ٖ��ِ
َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ِ فَبَّ�ِ َة َوَ� يُنفُِقوَ�َها ِ� َسبِيِل ٱ�َّ َهَب َوٱلۡفِضَّ  ٱ�َّ

 .]۳۴التوبة: [ ﴾٣٤
 و راھبان )ھودی(اری از دانشمندان یبس ،دیا مان آوردهیه اکسانی کای «

دارند  خورند و [آنان را] از راه خدا باز می اموال مردم را به ناروا می (نصاری)
نه ینند و آن را در راه خدا ھزک نه مییم را گنجیه زر و سکسانی کو 

 .»ده ی مژدهکعذابی دردنا بهشان را یا ،نندک نمی
بینی که  می این عمل راھبان در میان علمای شیعه نیز وجود دارد و

گیرند در صورتیکه چنین  می خمس مال مردم بدبخت را به عنوان حق امام
ھمانطور که  ،و خمس مربوط به غنائم جنگی است ،چیزی در اسالم نیست

(غنیمت) توجه  به کلمه غنمتم ،بیان شده است ۴۱در سوره انفال آیه 
 داشته باشید:

ءٖ ﴿ َما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ َّ�
َ
نَّ  ۞َوٱۡعلَُموٓاْ �

َ
ِ ُ�َُسُهۥ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ فَأ َّ�ِ
بِيِل إِن ٰ  َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َوٱلَۡمَ�ِٰكِ� َوٱبِۡن ٱلسَّ نَزۡ�َا َ�َ

َ
ٓ أ ِ َوَما ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱ�َّ

ءٖ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ  .﴾٤١ قَِديرٌ  َ�ۡبِدنَا يَۡوَم ٱلُۡفۡرقَاِن يَۡوَم ٱۡ�ََ� ٱۡ�َۡمَعاِن� َوٱ�َّ

پنجم آن برای خدا و  یکد یمت گرفتیزی را به غنیه ھر چکد یو بدان«
 ،ماندگان است ان و در راهینوایمان و بیتیشاوندان [او] و یامبر و برای خویپ

ه آن دو کی [حق از باطل] روزی یاگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدا
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زی ید و خدا بر ھر چیا مان آوردهیم ایردکگروه با ھم روبرو شدند نازل 
  .»تواناست

 :گویند می کنند و می دا را صداخ غیر ،مسیحیان در کلیساھای خود -۸
و  ،و در واقع یکتاپرست نیستند ،مریم مقدس مسیح و یاعیسی  یا

 خدا و من دون الله را صدا غیر ،ھمینطور شیعیان در مساجد خود
یا فاطمه زھرا و یا حضرت  ،یاحسین ،گویند: یاعلی می زنند و می

  در صورتیکه در قرآن چنین آمده: ،عباس

َحٗدا ﴿
َ
ِ أ ِ فََ� تَۡدُعواْ َمَع ٱ�َّ نَّ ٱلَۡمَ�ِٰجَد ِ�َّ

َ
و مساجد « .]۱۸الجن: [ ﴾١٨َوأ

 .»دیس را با خدا مخوانکچ یپس ھ ،خداست ۀژیو
کتمان حقایق که در یھودیت بیشتر بوده و البته در میان علمای  -۹

 بر که مطالب زیر رااید  دیده کدام آخوند را ،شیعه نیز وجود دارد
 باالی منبر بگوید:

و ام کلثوم دختر فاطمه زھرا بوده  ،ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب -
و ثمره این ازدواج دو فرزند بوده است. این ازدواج در کتب شیعه ثبت  ،است

 .کافی وتھذیب) ،بحاراالنوار ،(تاریخ یعقوبی شده است
بیان فضائل ابوبکر و عمر و خدمات بسیاری که این دو نفر برای اسالم  -

چون تاریخ و  ،شودبتواند منکر این خدمات  نمی که ھیچ عاقلیاند  انجام داده
 ولی آخوند روبه صفت منکر تمامی ،روایات متواتری شاھد آن ھستند

 .ھاست آن
وبکر و عمر و عثمان و عایشه بوده. اب ،بیان اینکه نام فرزندان امامان -
و در کربال اند  ی ابوبکر و عمر و عثمان بودهھا نام پسران حضرت علی با مثالً 

و از زبان کدام مداح نام این  که ابوبکر و عثمان شھید شدنداند  حضور داشته
شنوید آیا نام پیامبر اسالم  می اینقدر که نام علی اصغر را ،شنوید می بزرگان را

 شنوید؟!!!! می را
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نام حضرت  ،بیان اینکه نام حضرت علی و امامان در قرآن نیست -
و اصوًال عقاید شیعه در  ،نیست نام امام زمان در قرآن ،فاطمه در قرآن نیست

 لکه در روایات و احادیث است.ب ،قرآن نیست
و  اند، دانسته نمی بیان اینکه بسیاری از علمای شیعه خمس را واجب -

 ،ن غیبت مباح کردهارتند که خمس را برای شیعیان در دواتی ھسحتی روای
البته در اسالم چیزی بنام خمس و حق امام  نداریم و خمس تنھا مربوط به 

 ولی آخوندھا ھمین روایات خودشان را نیز کتمان ،غنائم جنگی است
 .شود می شانچون باعث خالی شدن جیب و بسته شدن دکان ،کنند می

 آشنا و بطور کلی کدام آخوند مردم و عوام را با آیات قرآن در انتھاو  -
 دھند به قرآن اھمیت می اینقدر که به مفاتیح الجنان اھمیت ،کند می

ند به مکه و کعبه دھ می و اینقدر که به کربال و نجف اھمیت ،دھند نمی
آن  آیات آیند و می ،چه به سراغ قرآن ھم بروندچنانھا  این دھند. نمی اھمیت

تمامی آیات را بر مذھب  ،کنند و با زور حدیث و روایت می تفسیر و تاویلا ر
ا دانند ی می تمامی آیات را در مدح و ستایش علی ،دھند می خودشان تطبیق

باعث کتمان حقایق قرآنی و  در خصوص امام زمان!! پس با این کار خود
 شوند. می الھی

مردم با قرآن آشنا شوند در  چون اگر ،البته علت این امر روشن است
 و در نتیجه به روبه صفتی آخوندھا پیاند  نتیجه با دین اسالم آشنا شده

 چون باعث ،نیست تر خطرناک برند و ھیچ چیز برای آخوندھا از این می
 خطر دکانشان بسته شود و حتی حکومت و قدرتی که دارند به شود می
 از آنطرف و حکومت کند تا ابد تواند نمی افتد و دیگر نائب امام زمان می

 برای فرج آقا امام زمان دعا کنند!!مردم را به سر چاه جمکران بفرستد تا 
ھودیان که در میان مسیحیان و ی ھا بدعت وجود انواع خرافات و -۱۰

و خرافات اند  روی دست دیگران را زده البته در این مورد روافض
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علمایی چون  ،وجود دارد خرافی ایشانبسیاری در کتب علمای 
مروج الخرافات و حارس البدع مجلسی که اتفاقًا در محله یھودی 

 زیسته است. می نشین اصفھان
الزم به تذکر است که اھل کتاب و به خصوص یھودیان و ھمینطور 

در شکل گیری عقایدی چون خالفت بالفصل علی از  ،یھودیان تازه مسلمان
چون ابن سباء یھودی نمونه ای و کسانی اند  نقش موثری داشته ،جانب خدا

 از آن ھستند.
بطور کل روبه صفتان و کسانی که دروغ خالفت الھی علی را مطرح 

 چھار نشان زدند: ،کردند با یک تیر
 ایجاد تفرقه در امت اسالمی -۱
 و ایجاد شک دروغ بستن به خدا و پیامبر -۲
 اند. و اعالم اینکه مرتد بوده ص سب و لعن اصحاب پیامبر -۳
بردن بقیه مواردی که از سوی اصحاب به عنوان سنت  زیر سوال -۴

 شد. می مطرح

 تقلید یا تحقیق؟

رَۡسۡلَنا �ِيُ�ۡم رَُسوٗ� ﴿
َ
ٓ أ ْ َكَما َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ٰتَِنا َوُ�َزّ�ِيُ�ۡم  ّمِنُ�ۡم َ�ۡتلُوا

ا لَۡم تَُ�ونُواْ  البقرة: [ ﴾١٥١َ�ۡعلَُموَن َوُ�َعّلُِمُ�ُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة َوُ�َعّلُِمُ�م مَّ

۱۵۱[. 
ه] کم [یردکای از خودتان روانه  ان شما فرستادهیه در مکھمان طور «

تاب و کگرداند و به شما  می کخواند و شما را پا ات ما را بر شما مییآ
 .»دھد اد میید به شما یدانست و آنچه را نمی ،آموزد مت میکح
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به اصول و  بایست می مانو ھر مسل ،طلب علم در اسالم واجب است
گاه باشد و تقلید و  حرام ،ن)ی(در اصول د از دیگران کردن فروع دینش آ

 و پیامبر نیز برای تعلیم مردم آمده است. ،مخالف با آیات الھی است
ولی معتقدیم که  ،تقلید ما تنھا در فروع دین است :گویند می آخوندھا

 اصول دین تحقیقی است نه تقلیدی.
ولی این ادعای  ،که تقلید در فروع ھم مردود است از این بگذریم

چونکه ھمان اصول دین و مذھب ایشان  ،معنا و دروغ است بی آخوندھا نیز
 ندارند خود مردم ھیچ تحقیقی در اصول دین و ،تحقیقی نیز تقلیدی بوده نه

نتیجه تحقیق او  و اگر ھم کسی به سرش زد و خواست تحقیق کند حتماً 
 !!اند! خوندھا با تقلید به آن رسیدهکه آ باید ھمانی بشود

قی دانند ولی ھیچگونه تحقی می مثًال امامت را از اصول مھم مذھب خود
علی خالفت الھی خوند محله گفته که در مورد آن ندارند و فقط چون آ

بینیم که  می و !را لعنت کرد صپس باید اصحاب پیامبراست!  غصب شده
  اند. گرفتهبه دل  عمر و ابوبکر را ۀو کینھمه مردم به این امر عقیده دارند 

 مثًال در مورد اصل توحید که ،در عقاید دیگرشان نیز وضع خوبی ندارند
بینیم که دچار شرک ھستند و از یکتاپرستی فاصله  می ،ین اصل استتر مھم

و در اند  معتقد به واسطه و شفیع شده ،و از روی تقلید از روحانیوناند  گرفته
 زنند. می امامان را صدا ،دعاھای خود

 کنند. می تحقیقی ندارند و تنھا تقلید پس در اصول دین
وضعیت تقلید در میان ایرانیان شیعه و متعصبین مذھبی بسیار شدید 

  پندارند. می و ھر سخن مرجع تقلید خود را ھمچون وحی الھی ،است

ْ رَ ﴿ بِيَ�۠ َوقَالُوا َضلُّونَا ٱلسَّ
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
ٓ أ ا ٓ إِ�َّ  ﴾٦٧�ََّنا

 .]۶۷األحزاب:[
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م یردکان خود را یشوایاطاعت امر بزرگان و پ : ای پروردگار ما،ندیو گو«
 .»دندیشکه ما را به راه ضاللت ک



 
 
 
 

 خاتمه

واقعی آخوندھا  ۀم خواننده گرامی تا حدودی با چھردر پایان امیدواری
 و به راحتی ھر سخنی را از ایشان نپذیرد. ،آشنا شده باشد

خواننده گرامی بداند که روش تحقیق در این نیست که برای پرسش تنھا 
چون بطور حتم این روحانی جوابی مخالف با عقاید  ،نزد روحانی محله برود

 ،کردیماین اوصافی که ما از آخوندھا بیان  با دھد و تازه نمی شیعه به او
 .شود می ترکم اعتماد به سخنان ایشان

 دھد: می شعر زیر چھره روبه صفتان را بھتر نشان
 آخوند

 خسته شـد ملـت از حـال آخونـد
 

 از تمـــــامی اعمـــــال آخونـــــد 
 

 ھـــای خـــدا از شـــد آیـــهمســـخ 
 

ـــد  ـــال آخون ـــر ق ـــث پ  آن احادی
 

 ســال گــرگ اســت تقــویم امســال
 

ــد  ــال آخون ــان س ــر زب ــه دیگ ــا ب  ی
 

 عین کفر است اقـوال ایـن مسـت
 

 عــین شــرک اســت افعــال آخونــد 
 

ـــرادر ـــرو کـــار کـــن ای ب  تـــو ب
 

ــد  ــت شــود مــال آخون  خمــس مال
 

ـــور بی ـــیدند ج ـــالیش را کش  ح
 

 آن مریــــدان فعــــال آخونــــد 
 

 بســـیجی بـــه روز قیامـــتای 
 

ـــد  ـــال آخون ـــاری و حم ـــر ب  زی
 

ــاک کــن ای خــدا کشــورم را  پ
 

ـــــد   از تمـــــامی عمـــــال آخون
 

ـــدران رفـــت ـــای مازن  کـــل دری
 

ـــد  ـــال آخون ـــد و اھم  از زد و بن
 

 کی شـود پـر نـدانم از ایـن نفـت
 

ــد آن شــکم   ھــای چــون وال آخون
 

 حــــد پایــــان نــــدارد بدانیــــد
 

ـــــد  ـــــال آخون ـــــا و امی  آرزوھ
 

 خورشـــید افتـــاد ملـــت شـــیر و
 

 مثــل بــره بــه چنگــال آخونــد 
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ـــذیرا ـــردد پ ـــق را نگ ـــرف ح  ح
 

 مخ و کـــال آخونـــد آن ســـر بـــی 
 

 جــــز دروغ و خرافــــه نبینــــی
 

ــه وا   ــا ک ــود میت ــد ش ــال آخون  گ
 

ــنت ــل س ــا اھ ــت ب ــدال اس  در ج
 

 ذھـــن بیمـــار و دجـــال آخونـــد 
 

 گمـان حـرف حـق و شـجاعت بی
 

 بشـــکند یـــال و کوپـــال آخونـــد 
 

ــا را  ــال م ــارح ــن تبھک ــت ای  گرف
 

ــد  ــال آخون ــا ح ــریم م ــس بگی  پ
 

ــود ــا ب ــب و ری ــر و فری  زرق و مک
 

ــد  ــال آخون ــافظ زدم ف ــه ح ــا ب  ت
 

 ذھن شـیطان دون ھـم ندانسـت
 

ـــد  ـــال آخون ـــت آم ـــا کجاھاس  ت
 

 جیب من، جیب تو، کی گشادست
 

 مــال مــن، مــال تــو، مــال آخونــد 
 

ــر روســیه و چــین شــده پھــن  زی
 

 پاچــه خــواری و دســتمال آخونــد 
 

ــیطان ــه ش ــی ک ــت ببین  در قیام
 

ــد  ــال آخون ــت حم ــراط اس ــر ص  ب
 

ــته ــن شکس ــه دی ــوکش بیض ــا ن  ب
 

ــد  ــال آخون ــر و ب ــر پ ــای آن ب  ج
 

ـــه و عـــذر خـــواھی نبینـــی  توب
 

 زان زبــان بــه حــق الل آخونــد 
 

 شــانس دارد عجیــب ایــن تبھکــار
 

ــد  ــال آخون ــت اقب ــد اس ــس بلن  ب
 

 دیــدم ابلــیس ھنگــام چیــنش
 

ــال   ــت غرب ــش داش ــددر کف  آخون
 

 رفـــت اســـالم از کشـــور مـــا
 

ــد  ــغال آخون ــت اش ــن گش ــا وط  ت
 

ـــی ـــالم عیب ـــت در ذات اس  نیس
 

ــد  ــکال آخون ــکال، اش ــت اش  ھس
 

ــا  ــی رھ ــود میک ــد ش  ای خداون
 

ـــد  ـــال آخون ـــا ز چنگ ـــت م  ١مل
 

مراقب آخوندھا باشید و فریب ایشان  ،پس با این توضیحاتی که داده شد
چون ھرکس دوستدار آخوند صفوی باشد و  ،را نخورید و به راه ایشان نروید

دچار موارد زیر خواھد  ،به دنبال او حرکت کند و سخنان او را گوش کند
 شد:

                                                 
 اشعار از علیرضا حسینی -١
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 .صخبری از قرآن و سنت پیامبر اکرم بی دوری و -۱
و عاملی برای ایجاد تفرقه در امت  مسلمین جھان دشمن شدن با -۲

 اسالمی.
 را به دل گرفتن. صربغض و کینه یاران پیامب -۳
 .دچار انواع خرافات شدن و فردی خرافه زده و احمق شدن -۴
 .دچار شرک و پرستش غیرخدا شدن که عاقبتی جز جھنم ندارد -۵
بطوریکه قوه تعقل و تدبر از  ،مقلد شدن و گوسفند صفت بار آمدن -۶

 .کند می مقلد ھر سخنی را از آخوند قبول شخص رود و می بین
 .اھداف آخوندھاای برای تحقق مقاصد و  تبدیل به وسیله -۷
 .از جھان و مردم آن منزوی شدن -۸
ل منجی تا مشکالت را ح یک نشستن در انتظاری بیھوده برای آمدن -۹

 .شود می ختم کند و البته انتظاری که به مرگ
بایست خودتان تالش کنید و قرآن را بدون تعصبات  می برای تحقیق
 مذھبی بخوانید.

از اھل سنت گرفته تا بقیه مکاتب  ،ھمینطور کتب مذاھب مختلف را
 اسالمی.

فقط و فقط به کتب شیعه  ،کسی که بخواھد برای تحقیق در دین اسالم 
 .شود مین در انتھا موفق ،رجوع کند

دارای خرافات  ھمینطوری ھم ،الزم به تذکر است که کتب علمای شیعه
فتی نیز بخواھند روبه ص خود این علما چه برسد به اینکه ،و بدعت است

 ،به خرج دھند ھم بازی و دورویی حقه ،اشتباهکنند و در مورد ھمین عقاید 
وضع خوبی  یروانشپ و ،روشن است تکلیف چنین مذھبی با این حساب

 نخواھند داشت.
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کسانی که پرده جھل  دشمنان تحقیق و و مید روزی که مردم نادانبه ا
کمی به خود آیند و زمام دین و عقل  ،دیده گانشان را گرفته و تعصب جلوی
 ان شاء الله. ،نسپارند خویش را به دست آخوندھا و دنیا و آخرت

 پایان
 ھجری شمسی ۱۳۸۷زمستان 
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