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 معرفی نویسنده در چند سطر:

است و در نجف اشـرف در   »سید ابو الحسن موسوي اصفهانی«او نوه امام االکبر  -1
گ نجف اسات تقلیدي خود را در دانشگاه بزر متولد شده است. و در 1930سال 

 گشته است.  »اجتهاد«به پایان رسانیده و موفق به اخذ مدرك عالی در فقه اسالمی، 
گشـته   1955موفق به دریافت دکترا در تشریع اسالمی از دانشگاه تهران در سـال   -2

 است.
شده  1959در سال  »سوربون«موفق به دریافت دکترا در فلسفه از دانشگاه پاریس  -3

 است. 
 1960 –   62ي هـا  سـال  اسالمی در دانشگاه تهـران در بـین  بعنوان استاد اقتصاد  -4

 مشغول به تدریس بوده است. 
 1968 –   78ي ها سال به عنوان استاد فلسفه اسالمی در دانشگاه بغداد در فواصل -5

 مشغول به تدریس بوده است. 
به بعد به عنوان رئیس مجلـس اعـالي اسـالمی در غـرب آمریکـا       1979در سال  -6

 .انتخاب شده است
آلمان دموکراتیک، واستاد معـار دانشـگاه    »هاله«به عنوان استاد مهمان در دانشگاه  -7

بـه عنـوان    مشغول بکار بوده اسـت. و  1973 – 74ي ها سال طرابلس لیبی در بین
و استاد منتخب  1975 – 76ي ها سال استاد باحث در دانشگاه هاروارد آمریکا، در

 مشغول به تدریس بوده است. 1978در دانشگاه لوس آنجلس در سال 
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بود کـه در قـرن دهـم     »امفسیس«طبیب مخصوص یکی از فراعنه مصر بنام  »سنوحی«
مردمان مصر  او نگاشتن خاطرات خود را به زندگانی این فرعون و زیست می قبل از میالد

دانشمندان باستان شناس آثار  .اختصاص داده استاند  هبرد می که از استبداد امفسیس رنج
و هم اکنون این اند  ي نوشته شده به زبان هیرو کلیف کشف کردهها کتاب وي را در ضمن
ي زنده جهان ترجمه ها زبان به اند، یر نوشته شدهبسیار زیبا وکم نظاي  شیوه خاطرات که با

گردیده و چندین بار به چاپ رسیده است. این خاطرات امروزه در دسـترس مـردم قـرار    
 . ي عجیبی بگیردها درس کرده و از آند آن را مطالعه توان اي می خواننده داشته وهر

 د: نویس می در قسمتی از خاطرات خود چنین »سنوحی«
را کـه   »اخنـاتون «مصر بودم که در ایـن زمـان    يها خیابان قدم زدن درروزي مشغول 

و دسـت و   غلطید می مردي نیک صورت، شریف و ثروتمند بود در حالیکه در خون خود
بینی وي را بریده بودند، نقش بر زمین دیدم. در بدن وي هیچ جاي  پایش را قطع کرده و

. و بـا  دش نمی در امان مانده باشد یافت شالقهاي  سالمی که از گزند زخم تیغ و یا ضربه
را بـدین حالـت مشـاهده نمـودم، او را بـه       »اخناتون«ن مرگ فاصله چندانی نداشت. چو

تا اینکه  ،مریضخانه حمل نموده و در راه نجات وي از مرگ از هیچ کوششی دریغ نکردم
وي پس از حدود دو ماه بهوش آمد و داستان غم انگیز و فاجعه بـار خـود را ایـن گونـه     

 برایم بیان نمود:
ی کـرده  پوش چشم یم به نفع ويها زمین فرعون (امفسیس) به من امر نمود که از کلیه«

امر او و همچنین زنان، غالمان، وکلیه دارائی خود اعم از طال و نقره را به وي ببخشم. من 
که در آن سکونت داشتم و همچنین اي  خانه را استجابت نمودم اما به این شرط که وي از

بـه کمـک آن    یکدهم از دارائی طال و نقره من در گذشته و آن را به خـودم وا گـذارد تـا   
. این شرط من بر فرعون بسیار گران آمد در نتیجه او همه دارائـی  زندگی خود را بگذرانم
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نموده و دستور داد مرا به آن روز که دیدي بیاندازند و بعد از آن مرا لخت من را مصادره 
نـد درس عبرتـی   ورز مـی  در خیابان رها کردند، تا براي آنان که با اوامر فرعون مخالفـت 

 در حالیکه با فقر و بینوائی دست و پنجه نـرم چاره  بی و اخناتون گذشت می . روزها»باشم
 ظالم، و لو بدست کسی دیگر امید بسته بود.، به انتقام از فرعون کرد می

بـاء در مراسـم وفـات وي    باالخره مرگ فرعون فرا رسید. و من بـه صـفت بـزرگ اط   
 وداعهـاي   . کاهنان در سوگ در گذشت فرعون، این راحل بـزرگ، خطابـه  شرکت نمودم

و زمین  ها آسمان ،اي مردم مصر«ند: گفت می خنانشان را بیاد دارم کهو هنوز س ند.دخوان می
حیـوان و  با فقدان قلبی بزرگ روبرو شد. قلبی که به مصر و ساکنان آن اعـم از انسـان و   

. او براي یتیمان پدر، براي فقـرا دسـت کمـک بـراي مـردم      یدورز می نبات و جماد عشق
، و بیش از ین خدایان بودتر مهربان ین وتر عادل برادر، و براي مصر مجد و عظمت بود. او

. امفسیس ما را ترك گفـت تـا بـه خـدایان دیگـر      داشت می صر را دوستدیگران مردم م
ـ  مـی  از سنوحی اینطور اضافهو ب. ، و مردم را در تاریکی رها گذاشتبپیوندد و در آن  د:کن

م، و براي مصـر و مـردمش کـه در    داد می یشان گوشها دروغ زمانیکه به سخنان کاهنان و
بودند خوشحال بـودم، و در زمانیکـه فـوج     ي فراعنه و کاهنان کمر خم کردهها شالق زیر

فوج مردم، همان مردمیکه هر کدام از آنان بصورتی درد تازیانه فرعون را چشـیده بودنـد،   
گریه سر داده بودند، صداي زاري مردي را شنیدم که مانند زنان فرزند مرده ناله سـر داده  

ـ    اش  بود، و صـداي گریـه و نالـه    ه بـود و سـخنان   از صـداي زاري دیگـران برتـري گرفت
سـیراب  اش  عطش کنجکاوي خود را با دقیق شـدن بـه چهـره    کرد می نامفهومی را زمزمه

نمودم و در کمال ناباوري او را شناختم. وي همان اخناتون عاجز و علیل بود که او را بـر  
، فتم تا شاید او را کمی آرام سازماو شتابه سوي  پشت االغی بسته بودند تا به زمین نیفتد.

اخنـاتون   …م در نتیجه مرگ فرعون گریه خوشحالی سر داده است اما کرد می ن فکرچو
 !اي سنوحی»: رشته خیالم را پنبه کرد چون تا چشمش به من افتاد به صداي بلند فریاد زد

، و در حـق مـردم مهربـان    مفسیس به این اندازه عـادل و بـزرگ  م که اکرد نمی هرگز فکر
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. چـون  گـریم  می را در مورد وي شنیدم. و اکنون این منم کهباشد، تا اینکه سخنان کاهنان 
کینه این خداي بزرگ را بجاي عشق و اجالل وي در قلبم انبار کـرده   ها سال در طول این

 .»من چقدر گمراه بودم !بودم. اي سنوحی
 رانـد  می هنگامی که اخناتون این سخنان را با ایمانی راسخ بر زبان«: دگوی می سنوحی

، و گویـا او  مکـرد  مـی  صورت در هم ریختـه او نگـاه  من حیران به دست و پاي بریده و 
: دریافته و فکر من را خوانده بـود، چـون بـاز فریـاد سـر داد کـه       ي من راها نگاه حیرت

امفسیس حق داشت که من را به این روز بیاندازد، چون سزاي کسی که اوامر خداونـد را  
این است سزاي کسی که خداوند خالق خود را نافرمانی  اجابت نکند جز این نیست. آري

مسـتقیما و بدسـت خـود    کند. و چه سعادتی باالتر از این که شخص سـزاي اعمـالش را   
 .»، و من از این امر خوشحالمخداوند ببیند

امفسیس که بود؟ او یکی از فراعنه بود که بر مصـر بـا آتـش و آهـن مـدت ده سـال       
انیش به جنگی شکست خورده با کشور مجـاور دسـت زد   حکمرانی کرد. در زمان حکمر

که در آن یک پنجم از مردم مصر کشته شدند. مزارع را ویـران کـرده درختـان را بریـد و     
. او پایتخـت  ر و شکنجه نمـود کشتا »نوبه«جوانان مصر را بجرم شکست در جنگ با بالد 

را به آتش کشید، طعمه حریـق   »روم«پایتخت  »روما« ،»نرون«را در یکشب همانگونه که 
اعنـه در  کرد. و خالصه اینکه دوران حکمرانـی امفسـیس از بـدترین دوران حکمرانـی فر    

. آنچه او پس از مرگ بر جاي گذاشت کشوري بود ویـران و  درو می تاریخ مصر به شمار
ن و ی کاهنـا خـوان  مرثیـه  مردم به تاثیرها  این مردمی داغدیده و رنج برده، اما با وجود همه

نیز یکی از ایـن مـردم   چاره  بی در سوگ وي گریه سر داده بودند و اخناتون هایشان خطبه
 بود. 

تاریخ تکرار شد. مردم دنیا آنچـه را کـه سـنوحی     1989و در روز دوشنبه، هفتم سال 
ي خود مشاهده نمودند. ها تلویزیون طبیب سه هزار سال پیش دیده بود، بار دیگر از طریق

میلیون اخناتون بودند که در تشییع جنازه ولی فقیه در تهران همراه با  6د مردم جهان شاه
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 سر دادن گریه و زاري شرکت کرده بودند. 
هـزار سـال پـیش و مشـاهدات مـردم       3ئی که در بین مشاهدات سنوحی در ها تفاوت

 ، از این قرار بود: دخور می بچشم 1989، هفتم سال همزمانمان در روز دوشنبه
تشـییع   -3 .افزون بودن مشارکین در سوگواري تهـران  -2زمانی و مکانی. تفاوت  -1

 -4 .جنازه بسبب در گذشت بزرگ خدایان نبوده و بلکه بسبب فـوت بـزرگ فقهـاء بـود    
مدح و ثناها در خصوص  -5 .خطبه سرایان این مراسم بجاي کاهنان، همه آیت اهللا بودند

محتـواي ایـن مدیحـه سـرائی     مضمون و  خدایان نبوده و به آیت اهللا اختصاص داشت اما
ین تـر  بـزرگ  . و مردمان غمگین گرد آمده در سوگواري همانند مـردم مصـر بـا   همان بود

روبرو شده بودند، و این گرد همائی به اوامر یکی از خدایان نبوده بلکه به اوامـر  ها  فاجعه
، دیشـب شـباهت دارد   تا چه اندازه به، و امشب . امروز تا چه اندازه به دیروزآیت اهللا بود

 . شود چشم پوشیده ها تفاوتر از این اگ
براستی که در عصر روشنائی و نور و تمـدن ایـن همـان مصـیبت کبـري اسـت، کـه        

و این  .گمراهی فکري در مجتمع ما شیعیان امامی به این مرحله از انحطاط و پستی برسد
 و اینجا منم که تصمیم .همان علت اساسی است که من را به نوشتن این کتاب وادار نمود

این نداي خود را به گوش تمام مردم سرتاسر زمین برسانم. و این ندا همان است ام  گرفته
 . یدکن می در طول صفحات آتیه مطالعهآن را  که

 راحـل در طی صفحات قبل دانستیم که آمفسیس که بود. و هم اکنون به معرفـی فقیـه   
تمام بر جامعه تشیع ایران حکـم رانـد و در حـدود    . فقیه راحل مدت ده سال یمپرداز می

یکصد و پنجاه هزار نفر از مخالفانش را اعدام کرد. در حدود سه میلیون از مردم شـیعه را  
و پنجـاه   انـد.  از کشور فراري داد، که هم اکنون در گوشه و کنار زمـین پراکنـده گردیـده   

دي سیاسـی و فکـري و   میلیون شیعه اثنـی عشـري را از انتخـاب سرنوشـت خـود و آزا     
اي گرفتار فقـر و احتیـاج    بقهسا اجتماعی محروم گردانید. جماعت تشیع ایران را تا حد بی

. جنگی با مردمان شیعه و غیر شیعه عراق براه انـداخت کـه هشـت سـال بـه طـول       نمود
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انجامید و در طی آن یک میلیون به قتل رسیدند. و در حالی مرد که یکصد هزار شیعی را 
ارت داشت و به آنان وعده آزادیشان را داده بـود. و از خـود وصـیتی کینـه توزانـه      در اس

و بـه   ،بجاي گذاشت که در نوع خود از لحاظ زشتی کـالم و سـوء تعبیـر بینظیـر اسـت     
اختالف و تفرقه بین مسلمانان امر نمود. او جهان را ترك گفت و انبوه مردمان جنازه وي 

گریه و زاري مشایعت نمودنـد. (در حالیکـه بسـیاري از     را در نهایت اندوه و با سر دادن
آنان که در این تشییع جنازه شرکت داشته و فریاد و فغان سر داده بودند، از ظلم و زشت 

 . )نصیب نبودند بی رفتاري صادره از سوي این فقیه
همانگونه که اخناتون نصیب خود را از بالهاي فرعونی چشیده بـود. مـا در صـفحات    

ي اساسی این انحطاط فکري را که به بندگی ها علت ه نظم بندي مسائل پرداخته، وآینده ب
کشیدن ما از سوي فقهاء و مجتهدان انجامیده و ما را در طول هـزار و دویسـت سـال بـا     
استبداد آنان روبرو ساخته بررسی خواهیم کرد. و این در حالی است که بسیاري از ما نـه  

بلکـه ایـن    ایـم.  نبرده، بلکه اصال آن را احساس نیـز نکـرده   تنها به سنگینی این فاجعه پی
هماننـد اخنـاتون لطـف و     ،استبداد و استعمار حاصله از حکمرانی فقهـاء و مجتهـدین را  

روشـن  اي  نتیجـه  یم. و چون هدف از نوشتن این مقاله دستیابی بـه پندار می اي الهی هدیه
و رقـم بنـدي شـده بـه      است، پس ضروري دانستم کـه افکـار خـود را بصـورت مـنظم     

خوانندگان عرضه داشته و نتیجتا بتوانم در پایان این مقاله به یک نتیجـه گیـري شـامل و    
  .کلی دست یابم

ي هـا  کتـاب  ، که درتصحیحمدت چندین سال است که من شیعیان را به روشنائی نور 
و پس  فروع دین در عهد ائمهخود (شیعه و تصحیح) و (عقیده شیعیان امامی در اصول و 

که ام  نموده م. و در طی این دو کتاب اثباتخوان می به بیداري ام، از آن) آن را عنوان نموده
د که بصورت خالصـه  باش می ) موجوداخناتونیتنها راه نجات شیعه از حالت ( »تصحیح«

بازگشت به مذهب نقی و درخشانی که امام صادق در سایه کتاب خدا و سنت پیـامبرش،  
رهـایی   »تصحیح«. و هدف من از عنوان مسئله دهد می داده بود را معنیمسلک خود قرار 
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ي فکري، نفسی، سیاسی، اقتصادي، و اجتماعی بوده است، که تنها ها محنت دادن شیعه از
، کـه در طـول   ، و خرافـات و اراداتـی  ها پیچیدگی ،ها بدعت ،در سایه رهائی از انحرافات

 تـوان  می عقائد پاك وناب ما رسوخ کرده است،تاریخ بدست برخی از رهبران مذهبی در 
 بدان دست یافت. 

 بایسـت  مـی  ما پیروان مذهب شیعه امامی در طول قرون متمادي بدست این گروه کـه 
بیچارگی کشـیده  الگوي زیبا و پاك رهبریت باشند، به منجالب همه گونه بال و سختی و 

  ایم. شده
که  بخشد می ان فقط در صورتی بهبودگفت که حال و روز شیعیان جه توان می براستی

ي شـیعیان سـر تـا سـر جهـان بـا       هـا  مصیبت حال و روز شیعیان ایران اصالح یابد. چون
اي دارد، که همه و همه از رکود و انقیاد فکري طبقه موسـوم بـه    یکدیگر ارتباطی زنجیره

 د. گیر می فقهاء و مجتهدین سر چشمه
 عیان امامی بعلت حکم و سیاست حکمرانانم که مصیبت ما شیپنداشت می همیشه چنین

ئی هـا  بـدعت  به دلیل خضوع و سر فرود آوردن ما نسبت به ها مصیبت د بلکه اینباش نمی
و رجال فقه جهت تثبیت حکم و سیادت خویش از  اند، است که در عقائد ما رسوخ کرده

م بصورت صـریح مسـائل آتیـه را بیـان کـنم و      خواه می ولی از اینجا اند، آن استفاده کرده
د. چون گیر می ، و نه از اقلیت سر چشمهمصیبت ما شیعیان امامی از اکثریتاثبات کنم که 

انه پرسـت  وطـن  و احزاب داراي شـعارهاي آزادي سیاسـی و   ها گروه که بینیم می به وضوح
زادي سیاسی در زیر ند و بسیاري از مردم خواهان آکن می پیروان و طرفداران زیادي کسب

که  . و حال آنکه نداي آن رهبرانیشوند می و به طرفداري از آنان جمعپرچم این احزاب 
بر ضد اوهام و خزعبالت و اساطیر ایستادگی کرده و بر علیه استعمار عقیدتی که بر پایـه  

 نـد را نـه تنهـا کسـی    کن مـی  قـد علـم  انـد   بنا شده ها گمراهی و ها بدعت این خزعبالت و
بیشتر از سوي مردمی که بصورت فکـري و   ها حرکت نود، بلکه سردمداران اینگونهش ینم

و نه رهبران ایـن مـردم. یـا بهتـر      شوند می اذیت و آزاراند  روانی استعمار و استثمار شده
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 بگویم، زمانیکه بقصد رهائی یافتن از سلطه استعمار سیاسی از یـک امـت دعـوت بعمـل    
ند تا آزادي و گیر می لبیک گویان در زیر لواي این دعوت قرار، همه افراد این ملت یدآ می

استقالل سیاسی بر باد رفته خود را بار دیگر بدست آورند و حال آنکه اگر از همین امـت  
بجهت رهائی یافتن از استعمار فکري و استبداد عقیدتی که صدها بار از استبداد سیاسـی  

 عارضـه شـدید اکثریـت مردمـی مواجـه     است دعوت بعمـل آیـد، بـا م    تر دردناك بدتر و
کـه صـرفا بـراي    اي  مخلصانه که در مقابله با این حرکت جبهه گرفته، و دعوت شویم می

را رد کرده، به مبـارزه   اند، از محنتی است که بدست خود گرفتار آن شدهها  آن آزاد سازي
 آن ند. پس صریحا سخن خـود را عمومـا بـه شـیعیان امـامی، و خصوصـا      پرداز می با آن
ها  آن که جنازه ولی فقیه را با گریه و فریاد و زاري مشایعت کردند، و هر کدام ازاي  طبقه

 سازم.  می در سینه خود زخمی از خنجر آن فقیه داشتند، متوجه
)2( 

من باید به این امر با وضوح کامل اشاره کنم که براي نظامی که بر پنجاه میلیون شـیعه  
، کـار آسـانی اسـت کـه در زمـان      دکن می است که حکومتبا آتش و آهن مدت ده سال 

بکشاند. چون  ها خیابان احتیاج به این مردم و اقتضاي موقعیت، این جمعیت میلیونی را به
زمانی که همه سرنوشت و همه مقدرات یک امت اعـم از خـورد و خـوراك و حیـات و     

را با فریـاد و مشـت   د این جمعیت عظیم توان می مرگ آن بدست این نظام باشد به راحتی
 ي تظاهرات بکشاند. ها صف گره کرده به

بزرگی بوده ایـم، دیـدیم کـه چگونـه     هاي  ما در پنجاه سال گذشته شاهد تشییع جنازه
مردم مصر در تشییع جنازه جمال عبد الناصر با گریه و اشک شرکت کردند. و دیدیم کـه  

ریختـه   ها خیابان میلیونی به يها جمعیت چگونه همین مردم در غم درگذشت ام کلثوم، با
و جنازه وي را تشییع کردند. اما این جمعیت، جنازه عبد الناصر را بخاطر احترام بـه وي،  
و جنازه ام کلثوم را بخاطر عشق به او مشایعت نمودند. حال بایـد پرسـید کـه مشـایعت     

 جنازه امام راحل توسط این جمعیت براي چه بود؟ 
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 نفـر بـه   هـا  میلیون ي نظام حاکم بر ایران خارج ساختناین مسئله صحیح است که برا
کار بسیار آسانی بود، اما آنچه ما در این مراسم مشاهده نمودیم به نقشه و برنامه  ها خیابان

از سـوي خـود ایـن جمعیـت      هـا  خیابان ریزي نظام حاکم نبود، بلکه این خروج مردم به
 گر چـه از دسـت ایـن والیـت فقیـه      میلیونی معتقد و مومن به والیت فقیه انجام گرفت،

 خورده باشد.  ها زخم
اده و این جمله را فریاد بـزنم  این امر بود که مرا وادار ساخت شیعه را مخاطب قرار د

 .»اي شیعیان جهان بیدار شوید«: که
)3( 

که بسیاري  بینم می م بر خود الزمخوان می و هنگامی که من شیعیان جهان را به بیداري
از امور را روشن سازم تا شیعه جهان به عمق مصیبت خـود کـه بدسـت فقهـاء در طـول      

کـه در ایـن بحـث روش     بینم می تاریخ بدان گرفتار شده است آشنائی یابد. پس ضروري
سقراط را دنبال کرده و سئواالتی طرح نمایم، تا با جواب دادن به این سئواالت روشـنگر  

 ق را نمایان سازم. غرض خود بوده و حقائ

چرا ما شیعیان امامی خود را ملزم به تبعیت از فقهاء در کلیه شـئون حیـات    -س
  ؟مدانی می خود

شیعیان امـامی بـدون هـیچ دلیـل و برهـانی در مقابـل ادعاهـاي فقهـاء در مـورد           -ج
فرمانبرداري و اطاعت کور کورانه از ایشان که آن را تقلیـد نامیدنـد، سـر فـرود آوردنـد.      

 یهی از فقهـاء عاطـل و باطـل   نانکه فقهاءادعا کردند انجام فرائض دینی بدون پیروي فقچ
. و بعضی از آنان نیز اینچنین اضافه کردند که اطاعت از فقهـاء نـه تنهـا در مـورد     باش می

مسائل شرعی بلکه باید در مورد همه مسائل دین و دنیا باشد. و اینگونه بـود کـه بـدعتی    
حتی یکبار نیز از خود سوال نکـرد کـه   چاره  بی . و شیعهده ظهور رسیب »والیت فقیه«بنام 

چرا در صورت پایبندي به کتاب خداوند و سنت رسول وي و فقه روشن امام صادق بـاز  
؟ و حتی یکبار از خـود نپرسـید کـه چـرا نمـاز، روزه      ماند می هم اعمال ما عاطل و باطل
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م باز هـم  دهی می و مسلمانان دیگر انجام وحج ما در صورتیکه آن را همانند رسول خدا
باطل است؟ و از خود سوال نکرد که چرا حتی در صورتیکه بجاي آنکسـی کـه خـود را    

ـ  مـی  آیت اهللا (و یا کمتر و بیشـتر  و در وجـه تسـمیه ایـن القـاب خداونـد دلیلـی        دخوان
و ا هـ  آن و امـام علـی و امـام صـادق و پیـروان      ، مرجع تقلید ما رسول خـدا )نفرستاده

هستند، باز هم اعمال مـا باطـل اسـت. مـا شـیعیان امـامی هـر         صحابه حضرت رسول
آنچیزي که فقهاء ادعا نمایند، حتی در صورت تعـارض و مخالفـت آن بـا کتـاب خـدا و      

بدون اینکه از آنان دلیلی بخواهیم و آنان را به قضاوت  ،یمکن می را قبول سنت رسولش
 بخوانیم.  رسولشو مقایسه با کتاب خداوند و سنت 

ما این فقهاء را با چشمان بسته اطاعت کردیم وهر چیزي که آنـان اعـم از قداسـت و    
تکبر و جبروت به خود نسبت دادند، کور کورانـه پـذیرفتیم، ظلمـت وتـاریکی  آنچنـان      
چشمان ما را بسته بود که نور و منطق و دلیل را نفهمیده، و به آنچه ایشان اظهار نمودنـد  

 یم. تسلیم شد
رهبران مذهبی و فقهاء از بدو حکمرانی بر ما، از سادگی ما شـیعیان و عشـق بـیش از    

 آنچنان سوء استفاده کرده و در مذهب پاك و حد ما نسبت به اهل بیت حضرت رسول
و خرافات بوجود آوردند که هر کدام از  ها پیچیدگی و ها بدعت غل و غش و نورانی ما بی

ما در یک مقطع زمانی خاص به مصالح آنان خدمت کرده و در ضمن مـا را قربـانی ایـن    
ي (شـیعه و  هـا  کتـاب  و خرافات در ها پیچیدگی و ها بدعت گردانید. من از اینها  دسیسه

کنم، امـا بصـورت   را تکرار ها  آن خواهم نمی ام و تصحیح) و (عقائد شیعه امامی) نام برده
ي وارداتـی در عقیـده مـا بـه نوبـه خـود در       هـا  بدعت مختصر بگویم که هر کدام از این

گذاشتن طوق بندگی به گردن ما و تحکم فقهاء بر زندگی و سرنوشت ما نقـش اصـلی و   
و حکمرانـی   هـا  بـدعت  بسزائی را بازي کرده است که در آخر این مقاله رابطه نقش ایـن 

ـ  نمی م کرد. سادگی ما شیعیان به تنهائی نقش اصلی را بازيفقهاء را بیان خواه سـوء   دکن
ئی کـه  ها بدعت همراه با استفاده فقهاء از عشق شیعه نسبت به اهل بیت حضرت رسول
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اي ساخته است که ما را مطیـع دسـتورات    از ما بازیچه اند، آنان در عقیده ما بوجود آورده
 اسـت کـه در میـادین جنـگ و بـال از مـا اسـتفاده        فقهاء گردانده و از ما قربانیانی ساخته

ند. فقهاء به تنهائی مسئول انحراف شیعه از راه راسـت متمثـل در فقـه امـام صـادق      کن می
ي دیگري نیز کمک گرفتند که آنان روایـت کننـدگان   ها بال بلکه در این پرواز از اند، نبوده

آنان انواع دروغ و بهتان را به ائمه ما نسبت دادند.  اند. حدیث و تفسیر کنندگان قرآن بوده
ي وارداتـی توسـط   هـا  خشکی و ها پیچیدگی و ها بدعت و همگی این روایات و تفسیرها،

 ند. کن می آنان را تایید
فقهاء، هاي  و نتیجتا این روایات و تفاسیر قرآنی مطابق میل و هوس مفسران و خواسته

استعمار شیعه توسط فقهاء، و گذاشتن طـوق بنـدگی بـر     تبدیل به وسیله اصلی استبداد و
 د. گرد می گردن آنان در طول تاریخ

  اند؟ چرا فقهاء بر گردن ما شیعیان طوق بندگی گذاشته -س

ي آنـان  ها هوس فقهاء با علم به اینکه ما شیعیان امامی مردمانی هستیم که با هوا و -ج
طلبیم، بر گردنمان  از آنان دلیل و برهان نمی مخالفت نکرده و در مقابل ادعاها و اقوالشان

ي نفسـانی مـا در عهـد    هـا  حالـت  فقهاء کامال بـا طبـع و   .طوق بندگی و بردگی گذاردند
ایشان آمادگی داشت، آشنائی داشـتند.  هاي  تاریکی که براي تسلیم شدن در مقابل خواسته

اتمـام حجـت از دو   بـه عنـوان    پس خود را به عنوان وصی و ولی بر ما تحمیـل کـرده و  
 روایت که آنان را به امام مهدي منسوب کردند نیز استفاده کردند کـه روایـت اول چنـین   

هر کسی از فقهاء که نفس خود را مصون داشته، و از دین خود محافظت کرده «: دگوی می
و با هوا و هوس خود بجنگد و به امر موالي خویش مطیع باشد، بر همه مردم اطاعت از 

در مورد جریانـات و حـوادثی   «: دکن می و روایت دوم نیز اینچنین بیان .»استوي واجب 
 .»مراجعه کنیدها  آن از راویان حدیث یاري گرفته، و به شوند می که واقع

این دو روایت حتی در صورت صحت به معناي واجب بودن تقلید بدان صـورت کـه   
که شیعیان را به انجام کلیه  دهد نمی نیست هرگز به فقهاء این حق را دارند می فقهاء اظهار



 17  !بیدار شوید !اي شیعیان جهان

ند مجبور سازند. این دو روایـت هرگـز بـه    پندار می اعمال حق و باطلی که آن را صحیح
اي فقهی راي  و هرگز بدین معنی نیست که هر آنکه در مسئله دهد نمی آنان حق والیت را

حتـی اگـر   - آنان را نپذیرفت اعمالش عاطل و باطل خواهد شد. آنان از ایـن دو روایـت  
که با متن این اند  مفاهیم و مضامینی استخراج کرده -صدور آن از امام مهدي صحیح باشد

دو روایت تناقض کامل دارد و لیکن در زمانیکه سادگی بر عقول انسانی حکمفرما گـردد  
طرح ریزان باهوش و زیرك روبرو شـوند،  هاي  و این عقول ساده، با دقت و ظرافت نقشه

 ایشـان هـاي   ي سـاده محکـوم بـه تسـلیم در مقابـل خواسـته      ها عقل این آنزمان است که
ند، عقیده من بر این است که فقیهان ما نه تنها قصد به بندگی کشیدن مـا شـیعیان،   گرد می

بلکه دو نقشه بزرگ و خطیـر دیگـر را نیـز در سـر      اند، از لحاظ روحی و فکري را داشته
  اند. پرورانده می

به اموال شیعه بود که زمینه را براي طرح دوم آنان یعنی تسلط  نقشه اول آنان دستیابی
 .کرد می بر کرسی حکومت آماده

پس بدین وسیله فقهاء بدعتی بسیار بزرگ در عقیده شیعه وارد کرده و این آیه کریمـه  
 را تفسیر کردند:

ءٖ ﴿ َما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ َّ�
َ
نَّ  ۞َوٱۡعلَُمٓواْ �

َ
ِ ُ�َُسُهۥ فَأ تفسـیر   .]41[األنفـال:  ﴾...َولِلرَُّسـولِ ِ�َّ

آنان بر این بود که این آیه در مورد سود کسب و کار نازل شده است، در حالیکه مفسرین 
و راویان حدیث و فقهاء بر حق، این عقیده را داشتند که این آیه در مـورد غنـائم جنگـی    

صـادر کـرده و تسـلیم    نازل شده و هیچ ارتباطی به سود کسب و کار ندارد. سپس فتوائی 
و اضافه نمودند که اگر شـیعه ایـن خمـس     ،نمودن این خمس به فقهاء را واجب نمودند

 باطـل هـا   آن نماز، روزه، حج، و کلیه اعمال را به فقهاء و مجتهدین نپردازند کسب و کار
در مقابل این فتوا که خداوند هـیچ دلیلـی در مـورد آن نـازل     چاره  بی د. و شیعیانگرد می

که شیعیان چگونه در طول تاریخ خمـس   بینیم می نکرده است، سر تسلیم فرود آوردند. و
ند و هرگز حتی یکی از آنان نیز این سـئوال را  پرداز می سود کسب و کار خود را به فقهاء
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نکرده است که چگونه این فقیهان فقط در نفع کسب و کار بـا آنـان شـریک گشـته و در     
کار با آنان شراکتی ندارند؟ هرگز نپرسیدند که چگونه شما سرمایه و زحمات و مشکالت 

و با استناد به چه دلیلی ما باید رنج برده و کار کنـیم   شوید می در سود کسب با ما شریک
 و شما راحت بنشینید و ثمره رنج و کوشش ما را بخورید؟ 

ده و شیعه در مقابل پرداخت این مالیات ظالمانه بدون سئوال و دلیـل کمـر خـم نمـو    
آنان را دوشیدند. اما فقهاء تنها به  ، شیردوشند می فقهاء همانگونه که شیر شتر رام شده را

مشارکت در سود کسب و کار شیعیان اکتفا نکردند و ادعا کردند که آنان نسبت به شـیعه  
 حکم ولی و وصی را داشته و اطاعت شیعه از آنان واجب است. 

به مبارزه بپـردازد، بـر علیـه خداونـد بـه      ها  آن لیهآنان اذعان نمودند که هر کسی بر ع
مبارزه برخاسته و هر کسی که در مقابل آنان بایستد، در مقابل خداونـد ایسـتاده اسـت و    

د. در نتیجه بسیاري از شیعیان در مقابل ایـن فاجعـه فکـري    گرد می قتل و قمح او واجب
مودند. و خود و فرزندان خود را تسلیم شده و به این سخنان ایمان آورده و آنان را قبول ن

ند، نمودند. براستی کرد می قربانی مطامع این دسته که بدون دلیل و سند ادعاي سلطه الهی
ند نه تنها با عقیده توحیـد و شـریعت الهـی منافـات     کرد می که آنچه را که این گروه ادعا

. حقیقتـا در عصـري   دباش می دارد، بلکه با کلیه مبادئ فکري و بدیهیات اولیه نیز متناقض
که عقل انسانی توانسته است به جنگ سیاره نپتون برود که چهار هزار میلیون مایل از کره 
زمین فاصله دارد، دچار بودن شیعه به این مصیبت فکري و ایمان و جانبازي آنـان در راه  

 . ماند نمی این عقیده به تمسخري بیش
د تـاریکی فرعـون آمفسـیس مشـاهده     در ابتداي این مقاله آنچه را که سنوحی در عهـ 

نموده بود بیان کردم و آن را با اعمال والیت فقیه در عصر نور و فضا مقایسه نمـودم. امـا   
به این نکته که امفسیس چگونه توانست بر مـردم مصـر حکمرانـی کنـد، و اینکـه اصـال       

نکـردم. پـس بگذاریـد داسـتان     اي  اشاره آمفسیس که بود که بر مردم مصر حکمرانی کند
آمفسیس را بیان کرده تا شاید جوابی براي سئواالت بوجود آمده پیدا کنم و شاید بتـوانیم  
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تسـلیم شـد و   جواب این سئوال را نیز داده باشیم که چگونه شیعه در مقابل ولیـان فقیـه   

 فقیه طوق بندگی و بردگی بر گردن شیعه گذاردند؟  ةوال چگونه

یش کاهن کوچکی بود که بر عمل دفن و مومیائی امـوات در مقـابر   آمفسیس در جوان
. وي پس از اندك کرد می عمومی نظارت داشت، و در مقابل این عمل مزد اندکی دریافت

زمانی از فرصت استفاده کرده و ادعاي تملک مقابر را نمود و نتیجتا دسـتمزدش افـزایش   
 الیات جدید قبول کردند. پیدا کرده و مردم ادعاي وي را مبنی بر پرداخت م

چیزي نگذشت که وي ادعاي والیت شهر را نمود و همان مردم در مقابل ادعـاي وي  
بدون هیچ اعتراضی سر تسلیم فرود آوردند. سپس او شروع به حکمرانی بر مردم نمـوده  
و همه در مقابل اوامرش مطیع بودند. سپس ادعاي پادشاهی کرد و مردم بـا وي بـر ایـن    

بـدون هیچگونـه مقاومـت و    اش  نمودند. او هنگامی که مشاهده نمـود اراده  اساس بیعت
ادعاي خدائی کرد و کاهنان نیز از او پشتیبانی کردند، و  شود می اعتراضی بر مردم تحمیل

شهادت دادند که او خداوند آفریننده بندگان بوده، و قدرت انجام هر امري که بخواهد را 
ید کاهنان به این ادعا رضایت داده و با اطاعت کامـل بـه وي   دارد. مردم نیز با مشاهده تای

سجده بردند. پس آمفسیس فرعون مصر شد و بر مردم بـا آتـش و آهـن حکـم رانـد. در      
 نتیجه، عهد وي خراب و دماري را شامل شد که از قبل هیچ نظیر و مشابهی نداشت. 

هـا و   را در عـزاداري مرد کوچکی از رجال دین شهر قم بر منبرها بـاال رفتـه و مـردم    
. او پس از چندي ادعاي فقیه بودن و اجتهاد نمود نمود می مراسم دینی وعظ داده و ارشاد

و کسی با وي مخالفت نکرد. سپس ادعاي مرجعیت و فقیه بـودن نمـوده و هـم قطـاران     
وي رام هاي  دینی وي و کاهنان فقه شیعه بر این امر شهادت دادند. و مردم در مقابل گفته

ه و به عنوان فقیه مجتهد با وي بیعت نمودند. پـس از آن ادعـاي والیـت بـر مـردم و      شد
سلطه خداوندي را نموده و بزرگ کاهنان فقه و مجتهدین شیعه بر این امر شهادت دادند. 
در نتیجه تعداد کثیري از شیعه ایران مطیع فرمان او گشته و او سـمت حاکمیـت بـه امـر     

شیعه مدت ده سال با آتش و آهـن حکمرانـی کـرد، و هـر     خداوند را بدست آورد، و بر 
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 کسی که به سلطه الهی وي اعتراف نکرد را به میادین اعدام و تیرباران فرستاد. 
: ادعاهاي باطل هـر  که سازد می ت واحدي را بر ما روشناین مقایسه بسیار ساده حقیق

تبلیغگـران حـاکم تاییـد    چند که بزرگ، مردود، و مسخره باشند، در صـورتیکه از طـرف   
نـد. سـازمان تبلیغـات عصـر     گیر مـی  شوند، براحتی مورد قبول عقول ساده جمعیت قـرار 

ند. و در عصر ما ایـن تبلیغـات را رجـال دیـن و واعظـان      داد می فراعنه را کاهنان تشکیل
هیئت حاکم و بال پرهاي منتشر آنان در دنیاي تشیع، یعنی کوچک مردان دین و مجـالت  

 و کتب بر عهده دارند.  و نشریات
اینگونه که پیداست سایه سنگین این ادعاهاي باطـل همچنـان سـرزمین شـیعه را فـرا      

یم، باطل به حق تبدیل گردیده، و حـق بـه   کن می گرفته است. و اینچنین است که مشاهده
باالخره این ولی فقیه درگذشـت و در پشـت سـر خـود      ...... دگرد می عنوان باطل معرفی

. او در عهـد  اصـالح نیسـت   رابی و دماري را بر جاي گذاشت که هرگـز قابـل  آنچنان خ
کـه در   گرفـت  مـی  حیاتش از افرادي که سلطه مملکت را در دست گرفتـه بودنـد کمـک   

ند. و هر شقاوت و جنایتی کـه در مجتمـع   کرد می حقیقت ایادي وي بودند که امر و نهی
نجام گرفت. و پـس از مـرگ وي   شیعه در مدت حکم او پدیدار گشت بدست این افراد ا

همین خلفاي او حکم را در دست گرفته و همانگونه که جانشینان اسکندر پس از مرگش 
 ایران را بین خود قسمت کردند، ایران شیعه را در میان خود تقسیم نمودند. 

که نفوذ شعبده و باطل به مرحله بسیار خطرناکی رسیده اسـت. گروهـی    بینیم می پس
جنایـات در  تـرین   را همانند مجرمان جنگی محاکمه نموده و بخـاطر زشـت   که باید آنان

 طول ده سال، از صحنه وجود پاك شوند، زمام امور را بار دیگر در دست گرفته و اعـالم 
 . دارند می بر راه امام راحل قدم برکه آنان  دارند می

 
 

چرا بعضی از شیعه با رهبریت مذهبی در ایران همدردي نموده و با مـردم   -س
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 ؟نمایند نمی شیعه محنت زده ایران همدردي

موضوعاتی است که عـالم اسـالمی و بخصـوص    ترین  شاید این موضوع از خطیر -ج
زدي ننموده و شیعه با آن روبروست. شاید کسی تا کنون در مورد این موضوع خطیر گوش

. و با وجود اینکه بسـیاري از دول اسـالمی و کشـورهاي منطقـه بـا      نگفته باشدیا سخنی 
 ي مختلف از رهبریت شیعه در ایران مواجـه بـوده و رنـج   ها قومیت تبعیت شیعیان داراي

ـ  مـی  ، شاید تاکنون کسی متوجه این امـر نیـز نشـده باشـد. در اینجـا سـعی      برند می یم کن
و خواهد شد را توضیح دهیم تا شـیعیان بـا    خطرهاي بزرگی که از این تبعیت ناشی شده

 عمق این خطرها آشنائی پیدا کنند. 
. بهترین مثال دهد نمی شیعه در تبعیت خود از مسئله قومیت فراتر رفته و به آن اهمیتی

عنوان نموده، تبعیـت   توان می براي تبعیت تشیع از رهبریت روحانی را که در مقام مقایسه
هـا قـرار    د که مدت چهار قرن این مقام در اختصاص ایتالیائیمسیحیان از اسقف اعظم بو

داشت، تا اینکه پاپ لهستانی فعلی پاي به صحنه گذاشت. سپس مسیحیان سرتاسر جهان 
 ي مختلف بدون توجه به ایتالیـائی بـودن پـاپ از وي تبعیـت    ها قومیت علی رغم داشتن

. شـیعیان  شـود  مـی  نمایـان ند. مسئله رهبریت مذهبی تشـیع نیـز بهمـین صـورت     کرد می
، آفریقائی و لبنانی همه و همه در عقیـده مـذهبی خـود، پیـرو رهبریـت      ، هنديپاکستانی

ي مختلـف  ها قومیت ، ایرانی است و پیروانی از. پس رهبریت تشیعندباش می مذهبی ایران
دارد. رهبریت مذهبی تشیع در پنج قرن اخیر و پس از اینکه شاه اسماعیل صفوي تشیع را 

رهبران عرب شیعه را که بسیار  توان می . ود، غالبا بدست ایرانیان بوده استارد ایران کرو
. با توجه بـه ایـن مسـائل بـا ایـن سـئوال روبـرو        از این قاعده مستثنی نموداند  دهقلیل بو

خواهیم شد که چرا رهبریت مذهبی تشیع بصورت اغبیب همواره در احتکار ایرانیان بوده 
د. یکی از این دو امر سادگی ما گرد می ن سئوال دو امر متناقض روشناست؟ در جواب ای

شیعیان امامی و اخالص ما در پیروي عقیده تحمیل شده بر ماست، و امر دیگر مکر و تیز 
هوشی رجال دین ایران است که همواره براي رهبریـت مـذهبی و مرجعیـت، اشخاصـی     
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در اینجـا راز بسـیار    انـد.  خـود در آورده  ایرانی را کاندید نموده و این امر را در انحصـار 
خطرناکی نهفته است که تاکنون کشف نشده و آن از سویی زیر پا نهادن قومیت در تبعیت  
از رهبریت مذهبی، و از سویی دیگر تمسک رجال دین شـیعه ایـران بـه تعصـب و قـوم      

 گرائی است. 
مختلـف ماننـد عـرب،    ي هـا  قومیـت  چرا با توجه به اینکه در بین رجال دین شیعه در

 هندي و پاکستانی عناصر باکفایت و داراي شرایط رهبـري و اجتهـاد و مرجعیـت یافـت    
 ، همواره رجال شیعه ایـران بـراي رهبریـت مـذهبی، عناصـري ایرانـی را نـامزد       شوند می
و آن این است که رهبریـت مـذهبی ایـران و     شود می ند؟ در اینجا راز دیگري فاشکن می

اعوانش عقیده دارند که رهبریت دینی مذهبی تشیع باید حتما شخصی ایرانی باشد. چون 
ایران حکم قلب تپنده مذهب شیعه را دارد، پس این رهبـري بایـد در ایـران و در دسـت     

این قلعه بلند ایرانی باقی بماند تا از مکدر شدن صفاي این رهبریت جلوگیري شده و در 
تا دست دیگران از آن کوتاه بماند. و در این صورت است که این  شود می از آن محافظت
د از امکانات شیعه در ایران استفاده کرده و از آن در صادر نمودن توان می رهبریت مذهبی

 خالصـه  هـا  پیچیـدگی  و خرافـات و  هـا  بـدعت  این انقالب مذهبی که در والیت فقیـه و 
ي جوید که هرگز این مزایا را نمیتوان در رهبري هندي، پاکستانی، و یا عربـی  یار شود می

و آن  شـود  مـی  م بدان اشاره کنم در اینجا نمایـان خواه می جستجو نمود. خطر بزرگی که
این است که شیعیان جهان هنگامیکه در امور عقیده، بدون توجه بـه قومیـت از رهبریـت    

دین معنی است کـه شـیعه لبنـانی، هنـدي، پاکسـتانی،      ند، (این امر بکن می روحانی پیروي
، و زمانیکه رهبریـت تشـیع   )نمایند می آفریقائی و غیره از رهبریت شیعه در ایران متابعت

در ایران از کالبد روحانی صرف خارج شده و تبدیل به نظـامی سیاسـی و داراي قـدرت    
داراي قـدرت و حکـم   د، نتیجتا شیعیان جهان از یک نظام مـذهبی سیاسـی   گرد می تحکم
آن حتی همجواري ند. گرچه از رعایاي این نظام نبوده و بدان وابستگی، و با کن می پیروي

 . نیز نداشته باشند
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پس این رابطه بین شیعه و رهبریت مذهبی هنگامی که شـکلی سیاسـی بخـود گیـرد،     
چون یک . سازد می شماري روبرو خود شیعه و اسالم کشورهاي مجاور را با خطرهاي بی

نظام سیاسی حتی در صورت مذهبی بـودن نیـز داراي طموحـات و تصـورات و مبـادي      
د، و براي یک نظام سیاسی حتی در صورت مخفـی شـدن در پشـت    باش می خاص بخود

نقاب دین و عقیده، تمسک به اخالق و مبادي اسـالمی کـاري بسـیار دشـوار و نـاممکن      
ي دیگر باشد، ها قومیت اراي طرفدارانی ازاست. و در اینجاست که این نظام سیاسی اگر د

از آنان جهت رسیدن به اهداف غیر سلیم و حتی پلید خود در راه توسعه قدرت خـویش  
ي مختلـف  هـا  قومیت . و این نظام مذهبی در سازمان دادن شیعیان داراينماید می استفاده

د شـد. و  در کشورهاي دیگر جهت رسیدن به اهداف خود با هیچ مشکلی روبرو نخواهنـ 
نتیجتا این نظام مذهبی بعلت برخوردار بودن از رهبریـت روحـانی، از سـادگی برخـی از     
 شیعه بمنظور مبارزه و خرابکاري در کشورهائی که با آنـان سـر دشـمنی را دارد اسـتفاده    

و چون این شیعیان به علت برخوردار بودن از اقلیت نسبی در کشورهاي اسالمی  .دکن می
ي ایـن نظـام مـذهبی شـیعه را     هـا  رغبـت  آنطور که باید وشاید توانند نمی و غیر اسالمی

 برآورده سازند، در نتیجه انجام دستورهاي رسیده از سوي این نظام مذهبی به ضرر خـود 
علی رغم نتایج خطرناك اینگونه اعمال، اولین قربانیان ها  آن تمام خواهد شد، و خودها  آن

سمت دوم سئوال خود که چرا شیعیان با مردم شیعه این حوادث خواهند بود. و اکنون به ق
. دلیل این امر گـر چـه تـاکنون    جواب خواهم داد ندکن نمی محنت زده در ایران همدردي

 . و این امر دو علت اساسی دارد:توجهی نکرده است بسیار واضح است کسی به آن
قومیت  علت اول اینست که همانطور که گفتیم شیعیان جهان در پیروي مذهبی به 

ند. اما همین کن می ، پس بهمین دلیل از نظام مذهبی حاکم بر ایران پیرويدهند نمی اهمیتی
، موضعگیري دیگري شوند می شیعیان هنگامی که با مسئله همدردي با مردم ایران روبرو

 . و به مردم ایران به عنوان قوم دیگريپیمایند می داشته و راه تعصب و قومیت را
که با آنان هیچ ارتباطی ندارند. پس براي شیعه عرب قومیت ایرانی هیچ ارزشی  نگرند می
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 اهمیت بنظر بی ندارد، همانگونه که این قومیت براي شیعیان هند، پاکستان، و غیره
، ندکن نمی . و اینجاست که شیعیان جهان نه تنها محنت شیعیان ایران را احساسرسد می

زشی نیز ندارد. و همینجاست که تناقض بسیار بلکه این محنت براي آنان هیچ ار
چون شیعیان جهان در رابطه با نظام  نماید می خطرناکی در همدردي شیعه با شیعه رخ

مذهبی حاکم بر ایران احساس همدردي و مسئولیت نموده و در رابطه با شیعیان ایرانی 
. این دهند نمی موجود در زیر سلطه این نظام هیچ همدردي و تعاطفی از خود نشان

موضعگیري ناسالم و غیر صحیح حتی قبل از سلطه نظام مذهبی حاکم بر ایران، یعنی در 
زمان شاه نیز مالزم و همراه شیعیان بود. به این معنی که شیعیان جهان به اعمال شاه و 

به  ساواك جهنمیش و استبداد وي با شیعه هیچ اهمیتی نمیدادند، اما عالقه آنان به شاه،
سید محسن «حامی مذهب شیعه بسیار زیاد بود. بیاد دارم که روزي در این باره به عنوان 
 آیا«گفتم که:  کرد می ین رهبر شیعیان عراق بود و از شاه پشتیبانیتر بزرگ که »حکیم

 :او جواب داد »؟د که شیعیان ایران تا چه حد با استبداد و ظلم شاه روبرو هستنددانی می
 که ترسم می«جواب او این بود:  »؟یکن نمی پس چرا کاري«. و من گفتم: »دانم می بله«

ن أشهد أ«بر ضد شاه بگویم و نظامش سقوط کند و پس از آن دیگر هرگز جمله اي  کلمه

 . »ي رادیو تهران نشنویمها اذان را در »عيل ويل اهللا

بر رفع  »اهللا ن عـيل ويلأشهد أ«شنیدن این بدعت و جمله ساختگی را «پس به او گفتم: 

او سرش را تکان داد و مـدتی طـوالنی    »؟دهی می ظلم و استبداد و فقر و بدبختی ترجیح
. حال »شاه رمز و الگوي شیعه است و باید او را حفظ کنیم«خاموش ماند و سپس گفت: 

اگر یاري و عشق مرجعیت شیعه نسبت به رمز و الگوي سیاسـیش اینگونـه باشـد، پـس     
 خواهد شد؟  گر جلوه عامه شیعیان از رمز و الگوي مذهبیشان چگونهعشق و پشتیبانی 
ي تبلیغاتی که عقیده داشـتند در صـورت افشـاي    ها سازمان م ازخواه می اینجاست که

شبانه روزي خبرهاي مصیبت مردم ایران شکوه و جالل نظام مذهبی حاکم از نظـر شـیعه   
ي تبلیغـاتی ضـد   ها سازمان ست که همینکه ده سال ا بینیم می خواهد افتاد انتقاد کنم. چه
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ند، امـا وجـدان و ضـمیر حتـی     کن می نظام، مصیبت شیعیان ایران را براي جهانیان وصف
ي تبلیغاتی شـیعیان  ها سازمان یکنفر شیعه از شیعیان عالم نیز بیدار نگشته است. اگر همین

ن را در کالبـد  مخاطب قرار داده و مصـیبت و محنـت مـردم ایـرا     فهمند می را با زبانی که
، سـاختند  مـی  و آن را روشـن  نـد نمود مـی  مصیبت شیعه، و جدا از قومیت ایرانی عنـوان 

ي شیعه ایـران را احسـاس   ها بدبختی احساسات شیعیان جهان فروزان شده و مشکالت و
. اگـر شـیعیان   سـاختند  مـی  نموده و تصویر زشت و حقیقی نظام مذهبی حاکم را نمـودار 

که چگونه این نظام مذهبی در جنـگ   شنیدند می ي تبلیغاتی این راها سازمان جهان از این
با شیعیان، یک میلیون شیعه را بقتل رساند و سه میلیون شیعه را از کشـور فـراري داد، و   
یکصد و پنجاه هزار جوان شیعه را در همین سرزمین شیعه ظالمانـه اعـدام نمـود و صـد     

ین نظام بوده و از آزاد ساختن آنان خود هزار زندانی شیعه چندین سال است در اسارت ا
ي ایـن نظـام بـا انـواع     هـا  زنـدان  ، و یکصد و پنجاه هزار زندانی سیاسی دردکن می داري

شکنجه روبرو هستند، و پنجاه میلیون شیعه به زنجیرهاي استبداد این نظام مقیـد شـده و   
که چه محنت و مصیبتی  فهمیدند می ، آنگاهدکن می فقر و مرض و گرسنگی آنان را تهدید

 بر سر شیعه فرود آمده است. 

 چرا رهبریت تشیع ایران نسبت به شیعیان اقـوام دیگـر قسـاوت و خشـونت     -س
 د؟ورز می

که رهبریت شیعه ایـران   فهمیم می باشیم، اگر نظریه نسبیت انشتاین را قبول داشته -ج
ی است که باید نسـبت بـه   د، پس بدیهورز می در حالیکه با شیعیان ایران اینگونه خشونت

. و دلیل آن همان دلیلی است که در پشت قوام دیگر خشونت بیشتري بخرج دهدشیعیان ا
انتخاب رهبریت روحانی شیعه در ایران قرار گرفته بود. یعنی اگر شیعیان جهان همـانطور  

، امـا  دهنـد  نمـی  که قبال نیز اشاره کردیم در انتخاب رهبریت مذهبی بـه قومیـت اهمیتـی   
گفـت کـه    تـوان  می هبریت ایرانی مذهب شیعه تعصب و قوم گرایی را برگزیده، و حتیر

ات این امر کوشش زیـادي الزم  قومیت در همه تار و پودش رخنه کرده است. و براي اثب
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. وقتی رهبریت مذهبی شیعه صدها هزار شیعه ایران را جهت قتل شیعیان عـراق و  نیست
 آنان و قتل فرزندان و زنانشان به این کشـور گسـیل  و اراضی و ممتلکات  تخریب شهرها

د خواهـ  مـی  ، و بدون هیچگونه رحم و شفقتی بر این امر اصرار ورزیده، و سـپس دارد می
شیعه عراق را به ممتلکات خود بپیوندند، و در راه رسـیدن بـه ایـن هـدف از هیچگونـه      

 میـت، تعصـب و  خشونتی دریغ نمیورزد، براي این سري اعمال چه نام دیگـري بجـز قو  
 انتخاب نمود؟ همان قـومیتی کـه قتـل شـیعه را بدسـت شـیعه میسـر        توان می ینژادپرست

ی رهبریت مذهبی تشیع در ایران را بر علیـه  نژادپرست . این امر میزان قوم گرائی وسازد می
هنگامی که رهبریـت مـذهبی در ایـران هـزاران      .سازد می شیعیان خارج از ایران مشخص

آنـان را  هـاي   تا شیعیان لبنانی را بقتل رسانده، و شهرها و قریه فرستد می انشیعه را به لبن
هزار شیعه را به پاکسـتان و هنـد    ها ده تخریب کنند، و هنگامی که همین رهبریت مذهبی

فرستاده تا سلطه و قدرت مذهبی خود را با اعمال فشار و بذل مال بر آنان تحمیـل کنـد،   
که مسائل را بر شیعیان جهان روشن نموده و فریاد بزنیم کـه:   دارد می این امور ما را ملزم

 اي شیعیان جهان بیدار شوید. 
 هزار شیعه ایرانی را به خانه خدا در مکه مکرمه ها ده هنگامی که رهبریت مذهبی ایران

تا از سادگی شیعه جمع شده در آن مکان پاك و طاهر سوء استفاده کرده و آنان  فرستد می
 در تظاهراتی که به غرض فساد و هرج و مرج بر پـاي داشـته اسـت بسـیج    را به شرکت 

براي انجام مقاصد شـوم خـود، کـه بـه     اي  پرده سپر وبه عنوان  و از شیعیان جهان دکن می
و نتیجتا شیعیان غیر ایرانی را بـراي رسـیدن بـه     دکن می استفاده رساند نمی آنان هیچ نفعی

ی در نژادپرسـت  د که قومیت وگرد می این مسئله روشن، بخوبی دکن می اهداف خود قربانی
 . دکن می سیاست رهبریت مذهبی شیعه نقش بسیار مهمی را ایفا

یقین کامل دارم که آنجا در ایران شیعه، صدها نفـر از   من در هنگام نوشتن این سطور
عه ند که از نظـام مـذهبی شـی   کن می پناهندگان عراقی، سعودي، پاکستانی، و لبنانی زندگی

ایران انتظار کمک در براندازي نظام حاکم بر کشورشان را دارند. اما با ایـن پناهنـدگان از   
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گفت که ایـن نظـام بـه     توان می و شود می طرف نظام شیعه ایرانی مانند بنده و برده رفتار
ـ  مـی  کس و کاري نگاه بی چیز و بی آنان بچشم گدایان ، کـه وطـن، عـزت و کرامتـی     دکن

که بعلت داشـتن   برد می فراریان نامبه عنوان  ان زمانی بنام غریبان، و گاهیندارند. و از آن
 . شوند می قومیتی دیگر تحقیر

م راز مهمـی را بـراي شـیعیان    خـواه  مـی  و پیش از اینکه این فصل را به اتمام برسانم
رهبریت مذهبی شیعه افشاء کنم تا عـالم تشـیع بـا درجـه نـژاد      بندي  طبقه جهان در مورد

ی رهبریت شیعه در مورد رجال دین غیر ایرانی آشـنا گـردد. رواتـب و    پرست قوم و گرائی
 علمیه، حتی تا کنون بر حسب قومیت آنان مشـخص هاي  تسهیالت طالب شیعه در حوزه

کـه از   »طبقه ممتـاز «: دکن می رهبریت مذهبی این طالب را به چهار گروه تقسیمد. گرد می
. شـوند  می ن و برترین رواتب و تسهیالت برخوردارطالب ایرانی تشکیل شده و از بهتری
ین طبقات تر پائین ، در طبقه چهارم کهها پاکستانی وها  سپس به ترتیب طبقه اعراب، هندي

 ین رواتـب و تسـهیالت برخـوردار   تـر  پائین قرار دارند که از ها افغانی ،دهد می را تشکیل
 امام بزرگ سید ابوالحسن اعمال تا زمان رهبریت جد من،بندي  طبقه ند. این روشگرد می

إِنَّ ﴿ ، و با رهبریت ایشان این امتیازات طبقاتی لغو شده و ایشان به این آیه کریمه:شد می
ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ 

َ
� ِ ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ

َ
متوسل شدند. و ایشان بدین ترتیب بین  .]13احلجـرات: [ ﴾أ

تساوي طبقاتی در زمان حیات ایشان ي مختلف مساوات ایجاد نمود. این ها میتقو رواتب
ان سال اعمال گردید و پس از ایشان حضرت امام بروجردي راه ایشان را تا زم 25بمدت 

، مرجعیـت  1960ز وفات امام بروجـردي در سـال   . پس اسال ادامه دادند 15وفات یعنی 
شیعه ایران این تسـاوي طبقـاتی را در هـم شکسـته، و دوبـاره روش قبـل از امـام سـید         

هـاي   ابوالحسن را در پیش گرفت و از آنزمان تا کنون ایـن اختالفـات طبقـاتی در حـوزه    
 . شود می علمیه اعمال

 ؟ ندکن می نظام مذهبی شیعه را تاییدي استعماري بزرگ ها قدرت چرا -س
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ند که شـعارهائی کـه والیـت فقیـه     پندار می اینطور اندیش ساده بسیاري از شیعیان -ج
، نگلیس و مرگ برشوروي، مرگ بر ااتباع وي بعناوین مرگ بر آمریکا شیعه و بسیاري از

. و براستی دارد می مستقل ها دولت ز تبعیت اینمطرح نمودند براستی این نظام مذهبی را ا
نظام مذهبی شیعه در ایران در مقابل آنان و مصالح و مقاصد آنان قد علم کرده و بـا آنـان   

 . دکن می مخالفت
م خـواه  مـی  ورد این امر به بحثی طوالنی بپردازم امـا بطـور خالصـه   در م خواهم نمی

شـیطان  بـه عنـوان    ي بزرگ به ناسزا گوئی و شعار و مطرح شـدن ها دولت بگویم که این
ي بزرگ اهمیت دارد ها دولت . آنچه براي ایندهند نمی بزرگ، متوسط، و کوچک اهمیتی

وگرنه این شعارات و ناسزا گوئی فاقد ارزش بوده، و در عرف سیاسـی   ،هاست آن مصالح
 و جهانی هیچ قیمت و بهائی ندارد. 

فروش اسلحه تا قبل از حکمرانی والیت فقیه در ایـران، بـه کشـورهاي جهـان سـوم،      
دویست میلیارد دالر برآورد شده است. و پس از اینکه این نظام مذهبی سـلطه را بدسـت   

وارد جنگ شد، و نتیجتا امنیت منطقه عربی و اسـالمی را بـا   اش  سایه شیعهگرفته و با هم
مسئله صدور انقالب تهدید نمود، و پس از اینکه خرابکاران خود را جهت اعمال ترور به 
این کشورها ارسال نمود، این میزان فروش اسلحه دو برابر گردید. و کشورهاي منطقه بـا  

خود را بر ضد احتمال هر گونه اعتـداء و در گیـري   خریدن انواع اسلحه و وسائل جنگی 
که به آنان لطمه برساند، مجهز نمودند. و بدینگونه اقتصاد این کشورهاي بزرگ که تا قبل 

شکوفا گشته و به سر و سامان رسید. مسئله  شد می از حکمرانی نظام مذهبی ایران تهدید
بود، که میلیاردهـا دالر بـه نفـع     دیگر پائین آمدن بیسابقه قیمت نفت به فضل والیت فقیه

 شرکتهاي احتکاري جهانی تمام شد. 
ي بزرگ جهانی و کشورهاي ها قدرت که شود می با حل این معادله بسیار ساده روشن

 استعماري که امر فروش و صدور اسلحه را در جهان بدست دارند، نظام مذهبی ایـران را 
ه در راه مصالح و تثبیت اقتصاد آنان ند کشناس می دوست حقیقی و صمیمی خودبه عنوان 
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از هیچ کوششی دریغ ننموده است. پس نظام مذهبی شیعه حاکم بر ایران براي آنان حکم 
. و تا زمانیکه ایـن نظـام   ندپرداز می آن با یکدیگر به رقابتگنجی را دارد که جهت حفظ 

 . ماند می ردمذهبی پا برجاست، بازار اسلحه همیشه داغ، و بازار فروش نفت همیشه س
ي منطقه و بخصوص ما شیعیان امامی هستیم که قربانیان این حـوادث  ها ملت و نتیجتا

 خواهیم شد. 

چرا بعضی از دول منطقه که از تهدیدات نظام مذهبی حاکم بر شیعه ایران  -س
 ؟ندکن نمی از مسئله تصحیح پشتیبانی برند می رنج

که شاید با سقوط نظام مذهبی حاکم بـر  ام  داشته همیشه به این مسئله عقیده کامل -ج
شیعه دول منطقه حتی بصورت موقت نفس راحتی کشیده و از این کابوس نجـات یابنـد.   
اما اعتقاد دیگر من بر این است که رهائی منطقه از آثار نظـام مـذهبی حـاکم تنهـا وقتـی      

خود را کنار گذارده و  یاندیش ساده امکان پذیر است که شیعیان امامی روش تفکیر عام، و
عقیـده  «و  »شـیعه و تصـحیح  «یم ها کتاب پاي در راه تصحیح بگذارند، که در مورد آن در

. و دلیل ایـن امـر ایـن    ام گفته بوضوح کامل سخن »شیعه امامیه در عصر ائمه و بعد از آن
و خرافات موجود در عقیده شـیعیان   ها بدعت است که نظام مذهبی حاکم بر شیعه از این

انـد   و خرافات حکم قدرتی را پیدا کـرده  ها بدعت به نفع مقاصد خود استفاده کرده و این
و  هـا  بـدعت  نـد. و تـا زمانیکـه ایـن    کن مـی  شیعه نیز از آن پشتیبانی اندیش ساده که عوام

 خرافات موجود باشند، هر نظامی مذهبی کـه در آینـده سـلطه امـور را در دسـت گیـرد،      
در تـاریخ   و خرافـات  هـا  بـدعت  خود استفاده کند. استفاده از ایـن بنفع ها  آن د ازتوان می

ممکن است یک نظام از بین برود و جاي آن نظام معتدلی بگیرد،  ،بسیاري داردهاي  نمونه
 هـا  بدعت انجامد چون نظام مذهبی جدید به علت وجود همین نمی اما این امر زیاد بطول

د. پس بـه  رو می ظلم و استبداد باالهاي  و از پلهو خرافات، بار دیگر از آنان استفاده کرده 
، خرافات ها بدعت نظام حاکم نیست بلکه ،که اساس محنت و مصیبت رسیم می یجهاین نت

و معتقدان به آن هستند. و بدون شک اولین ثمره تصحیح، کنار گذاردن اختالفـات و هـر   
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. زنـد  مـی  ا بر هـم آنچیزي است که صفا و یکپارچگی امت اسالمی و وحدت مسلمانان ر
تنـاقض دارد   »تفرقه بیانداز و حکومت کن«چون وحدت مسلمانان با سیاست استعماري 

و هیچ امري باندازه توحید مسلمانان، سود جویانی را کـه از اختالفـات مـذهبی اسـتفاده     
و بدون شـک فقـط تصـحیح     … دکن نمی ند ناراحتگیر می کرده و از آب گل آلود ماهی

. در سطور گذشته به این امر اشاره کـردیم  دکن می است که این وحدت صفوت را تضمین
که استعمار شرق و غرب از اختالفاتی که نظام مذهبی حاکم بـر ایـران در منطقـه ایجـاد     
نمود بسیار استفاده نمودند. نظام مذهبی حاکم باعث کشتار مسـلمانان توسـط مسـلمانان    

و با تهدیدات شبانه روزي خود به دول منطقه از زمـان در دسـت گـرفتن سـلطه،     گردید 
ي هـا  دولـت  باعث عمیق شدن دامنه اختالفات گشته، که این اختالفات منـافع و مصـالح  

هرگز اجازه نخواهند داد که فریادهاي یگـانگی   ها دولت . اینکرد می استعماري را تضمین
یرد در فضاي منطقه طنین افکن شـود. پـس بـه    و وحدت که در سایه تصحیح امکان میپذ

 هـا  مصیبت این خاطر است که بسیاري از کشورهاي منطقه که از دست نظام مذهبی شیعه
با وجود اینکه باطناً وحدت و یکپارچگی را آرزو داشته و آن را جهت حیـات   اند، کشیده

تصـحیح نبـوده و    دول منطقه ضروري میبینند، اما ناچارا قادر به گشودن روزنه اي بـراي 
همه درها را بروي آن میبندند. پس بگذارید صریح بگویم و تاریخ این گفته من را به ثبت 
برساند: اگر من بجاي کتاب تصحیح که ضامن وحدت و یکپارچگی مسـلمانان و ارتفـاع   
شان و علو کلمه ایشان است، و شیعه و مذاهب اسالمی دیگر را از جنـگ و جـدالی کـه    

کـه   نوشـتم  می ، کتاب دیگريسازد می سال بطول انجامیده است خالصهزار و دویست 
 هـا  میلیون ، بخدا این کتاب درزد می شکاف بین مسلمانان و اختالف شیعه و سنی را دامن

ي تبلیغـاتی نیـز بـه    هـا  سازمان . ورسید می بدست یکایک افراد منطقه شد می نسخه چاپ
ي هـا  قـدرت  . وسـوزاند  مـی  همه منطقـه را ، که آتش آن ریختند می آن آنچنان هیزم تنور

ند، و در راه تـرویج و توزیـع آن   کرد می استقبال شغفتعماري از این کتاب با شادي و اس
ي منطقـه را سـرزنش   هـا  دولـت  خواهم نمی . منهم و کوشش خود را بکار میبستند همه
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 و سـلف صـالح و ائمـه، بـا     کنم، چون وحدت شیعه و سنت و تحقیق عهد رسـول اهللا 
نـد  کن مـی  ي منطقه و جهـان اسـالم تحکـم   ها ملت ئی که بر مصالحها قدرت هاي خواسته

 تناقض دارد. 
ي سیاسـی  هـا  بحـث  وارد خـواهم  نمـی  بگذارید بیش از این به این امر نپردازیم چون

 کافی است. اي  اشاره بشوم، براي درك این مواضیع، عاقل را

 نظام مذهبی شیعه را سرنگون کند؟  تواند نمی چرا جبهه شیعه مخالف نظام -س

ما در مورد نظام مذهبی حاکم بر ایران بسیار سخن گفتیم و گفتیم کـه ایـن نظـام     -ج
طرفدارانی از شیعه دارد که به اصولی که نظام حاکم، بر آن تاسیس شده ایمانی کورکورانه 

رورت تقلیـد از  ند. این همان نظریه والیت فقیـه و ضـ  گیر می و راسخ داشته و از آن الهام
د. بدین معنی که هر کسی از شیعه اگر از مجتهدي تقلید ننمایـد، اعمـال   باش می مجتهدین

او باطل شمرده شده و آنکه در مقابل ولی فقیه بایستد، حکمش مانند کسی اسـت کـه در   
ایستاده باشد. بغیر از این دو اصل اساسی که نظام فکري تشیع  مقابل خدا و رسول خدا

ئی که قصد تصحیح آن را داریم از این دو اصـل  ها بدعت آن بنا شده است، همه امامی بر
 سرچشمه گرفته، و مجتهدان و فقیهان از آنان جهت اعمال سلطه خود بـر شـیعه اسـتفاده   

بصـورت کلـی یـا فـردي، همـواره نقـش        ها بدعت گفت که همه این توان می ند. وکن می
م به صراحت بگـویم کـه   توان می و اند. اساسی را در طرز تفکر ما شیعیان امامی بازي کرده

متاسفانه بیست درصد از شیعه ایران اشخاصی هسـتند کـه بـه والیـت فقیـه و شـعب آن       
یه به معناي ایمانی کور کورانه دارند. و اکثریت قریب به اتفاق شیعیان به مسئله والیت فق

امر کننده و نهی کننده مطلق، ایمان نداشته، اما به تقلید و تبعیت از مجتهدین ایمان دارند. 
نـد. ایـن طبقـه    گیر مـی  از دسته اول قـرار  تر پائین اي این دسته از لحاظ حماسی در مرتبه

اي  طبقـه  خالی نیست، همـان  ها خشکی و خرافات و ها بدعت اکثریت نیز  که عقائدش از
ـ  نمی ست که باطنا نظام مذهبی حاکم را تاییدا . و جنـگ و جـدال همـواره بـین ایـن      دکن

. امـا ایـن   پیوسـت  مـی  اکثریت فاقد آزادي، و آن بیست درصد سلب کننده آزادي بوقـوع 
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، و اراده اکثریت را با گلوله کرد می اکثریت، قدرت غلبه بر اقلیتی که تظاهرات را سرکوب
د را نداشت و در اینجا باز همان خطري کـه بارهـا بـه آن    کشی و آهن به خاك و خون می

ام در کمین است و آن، در معرض نابودي قرار گرفتن شیعه و تهدید شـدنش  ه اشاره کرد
د. چون در هنگامی که در نظامی اسـتبدادي سیاسـی تظـاهراتی    باش می بدست خود شیعه

میریزند، در بسیاري از اوقات نیروهاي  ها خیابان د و همه مردم بهپیوند می بزرگ به وقوع
کننـدگان آتـش   تظاهربـه سـوي    ،ندباشـ  مـی  سرکوبگر که وسیله دفـاعی اسـتبداد حـاکم   

که حکم بـرادر را داشـته و بـا اسـتبداد حـاکم       شوند می نمیگشایند چون با افرادي روبرو
نـد،  وندپی می میجنگد. و حتی در بسیاري از اوقات همین نیروهاي سرکوبگر به متظاهرین

میسازند. همانگونه که نیروهاي سرکوبگر شاه کـه از   گر جلوه و انقالبی مردمی و کامل را
، به مردم انقالب گر پیوسـتند و انقالبـی   زمان امنیت و ارتش تشکیل شده بودپلیس و سا

همه جانبه و کامل را تشکیل دادند. اما با توجه به وضعیت موجود و اینکه قـدرت حـاکم   
ی مذهبی بوده، و با توجه به اینکه بیست درصد طرفداران سرسخت آن که بر کشور قدرت

 لو نیروهـاي سـرکوبگر ایـن نظـام را تشـکی      ،به این نظام و فلسفه آن اعتقاد کامل داشته
، در نتیجه هر گونه تظاهرات مردمـی بـا مقابلـه ایـن     دباش می که بر کشور حاکم دهند می

د، گـرد  مـی  روبـرو  گشایند می به آنان آتش بیست درصد که بدون رحم و شفقت و رافتی
، و دستور قرآن و سیرت امام علی، حاضر به نیروي سرکوبگر بر طبق اوامر خدا چون این

که هزار نفر یـا   دهند نمی ، و به این مسئله نیز اهمیتندباش می کشتار برادران مذهبی خود
شکر کرده و به این مسـئله  صد هزار نفر را در یک معرکه کشتار کنند. و حتی خداوند را 

  اند. ند که دشمنان دین یعنی منافقین، مارقین، و ستمکاران را نابود کردهکن می افتخار هم
با توجه به این حالت پیروزي انقالبی مردم، و نابودي نظام مـذهبی حـاکم بـر ایـران،     

. مدهـ  مـی  . و اکنون به سئوالی که مطـرح نمـودم جـواب   رسد می امري بسیار مشکل بنظر
 جبهه شیعه مخالف نظام که مدت ده سال با این نظام مقابله نمود، در به تصـویر کشـیدن  

آفریده شده توسـط ایـن نظـام، چـه در     هاي  ي ارتکابی نظام حاکم و تفسیر فاجعهها جرم
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کشتار شیعیان کشور همسایه، و چه در کشتار دستجمعی زندانیان داخل کشـور، و انجـام   
ي ها دستگاه را پیمودند. جبهه مخالف نظام همواره با استفاده از امور ضد دین راه اشتباهی

تبلیغاتی و نشریات و بیانات خود، نظام حاکم و در راس آن ولی فقیه و ایادي وابسته بـه  
و همواره نوك پیکان حمله آنـان   ندنمود می وي را به انجام اعمال ضد مبادئ اسالم متهم

بر این امر تمرکز داشت که به شیعه ایران ثابت کنند که نظـام حـاکم در اعمـال خـود بـه      
 مها دیدیم کـه نظـا   بلیغات و افشاگريقوانین اسالم هیچ توجهی ندارد. اما علی رغم این ت

 نـد. کن مـی  حاکم همچنان سرپا ایستاده و صـدها هـزار نفـر در نمازهـاي جمعـه شـرکت      
یم که صدها هزار نفر در تظاهرات خود، نظامی را که به اسـم اسـالم اعمـال ضـد     دید می

نـد،  دید می ، این اعمال را بوضوح خورشید در دل ظهر، و همهداد می اسالم و قرآن انجام
این همان اشتباهی بود که از جبهه شیعه مخالف نظام، در داخل و خـارج   ند.کرد می تایید

که عقیده داشتند که رسوائی اسالمی و دینی نظام هائی  آن . و همهزد یم کشور همواره سر
 د، دانستند که در این نتیجـه گیـري اشـتباه   گذار می حاکم در مقابل طرفدارانش بر آن تاثیر

  اند. هکرد می
ین اشتباهی که جبهه شیعه مخالف نظام مرتکب شدند این بود که ندانستند بـا  تر بزرگ

% و چه اکثریت) سخن بگویند. آنان قبـل از اینکـه   20ران (چه اقلیت چه زبانی با شیعه ای
ند که اسالم فقط براي تثبیت مذهب حـق  پندار می ند،خوان می مسلمان باشند خود را شیعه

شیعه بوجود آمده است. همان مذهبی که فقیهان و واله فقیه پـس از غیبـت کبـري، آن را    
تغییـر دادنـد.    شـود  می گر جلوه فقه اهل بیتمسخ نموده و حقیقت درخشان آن را که در 

کـه   بینیم می . پس هنگامی کهنگرد می شیعه ایرانی به تمامی اسالم، از زاویه و روزنه تشیع
ند که امامت، اصلی از اصول دیـن  نویس می ي خود اینطورها کتاب اکثریت فقهاي شیعه در

از این امر تعجـب کنـیم. و    د، نبایدگرد می است، و عدم ایمان به آن موجب بطالن اعمال
بعلت همین مسئله امامت بود که اختالف عمیق و اساسی میان شـیعه و مـذاهب اسـالمی    

 دیگر در فهم اسالم بروز نمود. 
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. هنگامی که جبهه شیعه مخالف نظـام هـم و   بیان کنم تر روشن ارید سخن خود رابگذ
که  داشت می ده بود و اظهارکوشش خود را بر رسوا نمودن نظام مذهبی حاکم بر شیعه نها

اعمال این نظام با اسالم تناقض دارد، شیه هیچگونه پشتیبانی از این اظهارات ننمود. و این 
، همه این اعمال را مطابق با اصول و مبادئی که ن علت بود که رهبریت روحانی حاکمبدا

 و نتیجتا سـخنان مخـالفین بـاد هـوا     نمود می خود بر شیعه امامی تحمیل کرده بود، توجیه
. اما در صورتی که همین جبهه مخالف بجاي تهمت زدن به نظام حـاکم مبنـی بـه    شد می

خروج از اسالم، این نظام را بجرم خروج از تشیع و اصول آن، و بجـرم درهـم شکسـتن    
 . پس بجـاي شد می گر جلوه ، همه این امور به شکل دیگرينمود می معیارهاي تشیع متهم

 امـري بـر ضـد تشـیع    آن را  اینکه مسئله جنگ را امـري بـر ضـد اسـالم بخواننـد، بایـد      
ند. و مسائلی چون اعدام مخالفان و محروم کردن جامعه از انتخـاب سرنوشـت   دخوان می

 خود را، باید مسائلی بر ضد تشیع خواند. اگر جبهه مخالفت وجود و دوام نظام کنونی را
نـد، و در  کرد مـی  عه و نهایت و نابودي این مذهب معرفـی لکه ننگی بر دامن شیبه عنوان 

ئی از سیره امام علی، و فقه و عمل ائمه و کالم آنـان را  ها مثال اثبات ادعاي خود دالئل و
ند، آنزمان بود که آن اقلیت شیعه، همراه با نیروي سرکوبگر خود بـر ضـد   گرفت می بکمک

ه خاموش و گـاه جوشـان نیـز بـه ایـن      ند، و حتی آن اکثریت گاگرفت می نظام حاکم جبهه
یافتند که بر ضد نظام قد علم کـرده   می ند و حکم نیروي واحدي راپیوست می صف اقلیت

، و اعمالش بر خالف اصول مـذهب  دکن می است. همان نظامی که مذهب شیعه را تهدید
 د. آنان اظهار نمودند که مصادره اموال بـر خـالف دسـتور اسـالم اسـت، در     باش می شیعه

یم که جنگ گفت می ند مصادره اموال شیعه بر ضد مذهب شیعه است.گفت می صورتیکه باید
یم که این جنگ بر ضـد اصـول   گفت می با همسایه مسلمان بر ضد اسالم است، و بهتر بود

د. جبهه شیعه مخالف نظام زبان گفتگو و لغـت شـیعه ایـران را درك    باش می مذهب شیعه
هرگز نتوانست افکار عمـومی را بـر ضـد نظـام تکـوین       نکردند و بدین خاطر این جبهه

نماید. و پس از آن، اظهار و تمرکز بر این امر که محور اساسی حکومت مذهبی شیعه بـر  
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ي سلطه خود را بـر  ها ستون ، و این نظامچرخد می ها پیچیدگی ، خرافات وها بدعت حول
د. و فقط اتهام باش می وريبنا نموده است نیز ضر ها پیچیدگی و خرافات و ها بدعت همین

و خرافات در طرز فکر عام  ها بدعت ضد شیعه بودن این نظام کافی نیست. تا زمانیکه این
. مانـد  مـی  بـاقی  هـا  مصـیبت  و ساده شیعه موجود باشند این نظام نیز پاي بر جا مانـده و 

 براستی که آن تشیع حقیقی که در عهد ائمه شیعه وجـود داشـت، بـا تشـیع ایـن فقیهـان      
، حتـی  زنـد  می تناقض و تضاد کامل دارد. نتیجتا هر گونه اعمال زشتی که از این نظام سر

اگر به زبان تشیع تفسیر گردد تا به عامه شیعه توجیه شود، در حقیقت با اصول و اسـاس  
در فقه امام صادق تضاد و تناقض کامـل دارد. پـس    گر جلوه تشیع صحیح، و فقه جعفري

ف نظام این بود که وجدان شیعه را که توسـط فقهـا و مجتهـدین    اشتباه جبهه شیعه مخال
و خرافات را معرفی نکردند، و حقیقت آن را  ها بدعت تخدیر شده بود بیدار نکردند. آنان

گـذارد   نمـی  بیان ننمودند. حقیقتی که در صورت روشن شدن براي شیعه هیچ شکی باقی
ع بعد از زمـان ائمـه اخـتالف و تنـاقض     که عقیده شیعه امامی در زمان ائمه، با عقائد تشی

را بیان نمـوده ایـم، اثبـات    ها  آن ئی که قبال نامها کتاب کامل دارد. ما این اختالفات را در
شیخی که سمت ریاست جمهوري ایران را دارد،  1989در روز پنجم اکتوبر سال  ایم. کرده

. آیـا  کرده و معرفی نمـود هل سنّت تعیین مستشار شئون ابه عنوان  مولوي اسحق مدنی را
از این الزم است که مشایخ و  تر روشن براي اثیات سخنانی که هم اکنون بیان کردم، دلیلی

که هیچ ارتباطی با عقیده  نگرند می اي را ببخشد) به اسالم با دیدهها  آن فقیهان ما (خداوند
مش نیز جمهوري و اال تعیین مستشار براي اهل سنت در کشور اسالمی که نا ؟تشیع ندارد

د، و همه مسلمانان در قبله، قرآن، حج، نماز، و روزه خـود، در آن بـا هـم    باش می اسالمی
 ؟ آیا بین اسالم و سنت اختالفی وجود دارد؟ دهد می مشارکت دارند چه معنی

و عجیبتر از آن اینکه ما شیعیان امامی عقیده داریم که سنّت حضرت پیغمبر در مسـئله  
 مکـان دوم را دارد (همـان سـنتی کـه جماعـت اهـل سـنت پیـرو آن         شرع پس از قرآن،

ند). و سنت حضرت پیامبر از لحاظ مرتبه قبل از اجماع و دالیل قطعی قـرار دارد.  باش می
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و این بدین معنی است که هر شیعه جعفري بحکم ضرورت عقل خواسته و یا ناخواسـته  
ـ  می حتما باید سنی مذهب باشد. و بعکس آن یک فرد سنی ، و یـا  د شـافعی، مـالکی  توان

. پس شیعه جعفري حتما باید سنی باشد، چون سنت تنهـا راه فهـم احکـام و    حنفی باشد
 تشریعات فقهی است. 

 وجود دارد؟  »تصحیح«جز ه آیا جهت رهائی شیعه از مصیبت راهی ب -س

 بجز مسئله تصحیح، یک راه منطقی وجود دارد و آن رهـائی از ایـن نظـام حـاکم     -ج
آرزو دارنـد.  آن را  د. و این همان راهی است که مخالفان نظام حاکم بر شیعه ایرانباش می

هر کدام از مخالفین براي رهائی از این نظـام راه خاصـی را انتخـاب نمـوده اسـت. ایـن       
مخالفت ممکن است که در کوتاه و یا دراز مدت به پیروزي برسد، و عقیده دارم این نظام 

 تواند نمی دیان آسمانی هیچ صله و ارتباطی ندارد، نظامی است منزوي وکه با انسانیت و ا
مدت درازي دوام بیاورد اما من از بعد دیگري به این مسئله مینگرم. و آن اینسـت کـه در   
صورت از بین رفتن این نظام، تشیع تا زمانیکـه در اعمـاق خـود اصـول ناسـالمی را کـه       

، با خطر نابودي روبروسـت. و ایـن   دکن می لد حمباش می ساخته دست فقهاء و مجتهدین
که این نظام به آشـوب دیگـري در منطقـه دسـت زده، و در ایـن       دانم نمی امر را نیز بعید

ان شیعه را بازیچه قـرار دهـد. و آنجاسـت کـه     اندیش ساده آشوب و هرج و مرج بار دیگر
صـریحا بـه شـیعه و    که  دانم می طامه کبري بر پا خواهد شد. در اینجا من خود را مسئول

از آن است که عالم اسالمی  تر بزرگ ،دکن می سنی اعالم کنم که خطري که شیعه را تهدید
. و این خطر قبل از اینکه متوجـه کشـورهاي مجـاور    ندنمود میآن را  و حتی شیعه تصور

، و امیدوارم که کسی ایـن مسـئله را از مـن    دکن می تهدیداش  باشد، خود شیعه را در خانه
فرقه اسالمی دیگـر کـه    ها ده نپرسد که چرا در این مقاله اینهمه از شیعه سخن رانده، و از

 آورم. نمی سخنی بمیان برند می در ایران بسر
کـه در ایـران بسـر بـرده و در آنجـا داراي      اي  شـیعه  این سخنان در خطاب با اکثریت

ن باعث بروز محنت ند، و در حقیقت هم آناباش می امکانات و قدرت و کیان خاص بخود
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در اینجا بـه   اند. بیان شده اند، و مصیبت بر خود و مسلمانان دیگر ایرانی و غیر ایرانی شده
م تا راز دیگري را افشا کنم. نظـام  گرد می مسئله جنگ نظام مذهبی شیعه ایران با عراق بر

ثابـت   حاکم بر شیعه ایران با این جنگ که باعث کشتار شیعه و غیر شیعه عـراق گردیـد،  
ند، قدرت قومیت بیشـتر بـوده و بـر    گیر می کرد که وقتی قومیت و مذهب رو در رو قرار

یابد. در غیر اینصورت چرا نظام مذهبی حاکم دستور قتل شـیعه عـراق و    می مذهب غلبه
ند صـادر نمـود، و بـا    باشـ  می انهدام شهرهاي جنوبی این کشور را که همگی شیعه نشین

ال این اماکن را زیـر آتـش گرفـت؟ و حتـی هنگامیکـه      موشک و توپ در طول هشت س
نظام، آتش بس را پذیرفت، این پذیرش بعلت دینی و یا مذهبی و یا انسانی نبود، بلکه به 

تشبیه کرد، و همه  »نوشیدن جام زهر«به آن را  حاکم شکستی زشت تن داد، که حتی ولی
اصـول اساسـی مـذهب شـیعه     که  عالم این سخن وي را شنیدند. و این بدین معنی است

ممکن است بار دیگر اجازه تکرار این عمـل را   اند، بدان صورتیکه فقهاء آن را تصور کرده
ان شیعه و طرفداران ولـی فقیـه نیروئـی بسـیج     اندیش ساده بدهد. ممکن است بار دیگر از

نموده، جنگ جدیدي را در ابعادي گسترده تر و جهت صدور انقالب شیعه، که با تمسک 
، آغاز کند. و باید توجه داشت کـه شـیعه هـر    شود می ) (انقالب اسالمی) خواندهتقیه( به

قدر هم که داراي قدرت و سطوت باشد، باز هم در عالم اسالمی در زمره اقلیـت بشـمار   
. نتیجتا پیروزي شیعه بر دهد می رفته، و کمتر از ده درصد از جمعیت مسلمانان را تشکیل

نین وسعتی است، امـري غیـر ممکـن بـوده و از لحـاظ عقـل و       امت اسالمی که داراي چ
 منطق، و با توجه به موقعیت زمانی و مکانی هرگز بوقوع نمیپیوندد. 

ي گذشـته دیگـر بـه    هـا  مصـیبت  اما آنکسانیکه در طول هشت سال جنگ و نکبت، و
و ، ست بار دیگر نیز فرصتی پیـدا کـرده  شهادت تاریخ، با جان شیعه بازي کردند، ممکن ا

 شیعه را به آب و آتش بزنند. 
. بلکه آنجا گلوله ریزند نمی ي درگیر در جنگ بسر هم گلها طرف م کهدانی می اما همه

کـه چگونـه اسـلحه     دهند می . و تاریخ معاصر شهادتدکن می و اسلحه است که حکومت
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نـد. سـخنم را در   گذار مـی  ویرانگر و شیمیائی و اتمی و غیره، خرابـی و دمـار بـر جـاي    
ي ویرانگـر را بخـاطر   ها سالح م: آیا تشیع قصد دارد که نکبت اینکن می اي خالصه جمله

د در راه خواهـ  مـی  چشم و ابروي والیت فقیه و مجتهدین بجان خود بیازماید؟ آیا شـیعه 
رضاي این گروه که در طول تاریخ با وي معامله قصاب و گوسفند را نموده است، خـود  

بکشاند؟ اگر شیعیان امامی به من اجازه دهند کـالم خـود را    را به وادي فالکت و نابودي
اسالمی هاي  م: تا زمانیکه ما شیعیان امامی عقیده داریم که در میان فرقهکن می کمی روشن

یم، و تا زمانیکه به زعم فقیهان اعتقاد داشته باشیم که قتـل  باش می فقط ما فرقه نجات یافته
ی، در راه پیوستن آنان به این فرقه نجات یافتـه، بـر   و کشتار مسلمانان چه شیعه و چه سن

د، و هر کسی در این راه کشته شود شـهید بـوده و بـه    باش می طبق دستور عقیده و مذهب
نـد و تـا زمانیکـه تـاریخ     گیر می د و حور عین از همه طرف او را در آغوشرو می بهشت

ل سـخنانم را از راه  (و در طول هشت سال عالم اسالمی دلیـ  دهد می سخن من را گواهی
تلویزیون مشاهده نمودند)، و مادامیکه حاکمان بر شیعه، همان اشـخاص متعصـب داراي   

ایم  اگر پیروز شدیم پس پیروز شده«د: گوی میها  آن افکار ارتجاعی و دروغین بوده که امام
، و کمترین اتهام آنـان جنایتکـاران جنگـی    »ایم و اگر شکست خوردیم باز هم پیروز شده

د: گوی می است، و تا زمانیکه رئیس نیروهاي مسلح این نظام در خطاب به ولی فقیه چنین
اگر تو به ما بگوئی که نصف این هندوانه حالل و نصف دیگر آن حـرام اسـت، نصـف    «

، و تا زمانیکـه عـده کثیـري از مـردم ایـن      »یمکن می حالل را خورده و نصف حرام را رها
که اینچنـین سـخنان کـه     ندکن نمی ایمان دارند، و هرگز فکرسخنان را باور داشته و به آن 

اگر از زبان رئـیس ارتشـی در کشـوري داراي دموکراسـی و پیشـرفته گفتـه شـود، او را        
، و تا زمانیکه عده کثیري از مردم نقش انبـوه عـزادار بـراي    برند می بیدرنگ به تیمارستان

ر به آب و آتش زدن دوباره شیعه ند، پس بگذارید بگویم که خطکن می را بازي» امفسیس«
و دخول وي به جنگی و مصیبتی دیگر بسیار زیاد است. حتـی تفکـر در ایـن امـر بسـیار      

. و من براي این مشکل که قبـل از دیگـران در کمـین مـا     رسد می مخوف و ترسناك بنظر
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ط شیعیان امامی، و یا بهتر بگویم، در کمین اسالم و همه مسلمانان جهان نشسته است، فق
ئی که بواسطه ها بدعت ، و آن بیدار کردن شیعه از خواب طوالنی است تابینم می یک حل

آن خود و دیگر مسلمانان را دچار محنت و مصیبت کرده است، بشناسد. و این امر فقـط  
 زمانی امکان پذیر است که نداي تصحیح بگوش آنان که واله فقیه و رهبران حاکم مذهبی

ئی که در سایه والیـت  ها مصیبت رسیده، و شیعه را با ابعاد حقیقید ان را گمراه کردهها  آن
را در قـالبی شـیعی بـه آنـان      هـا  مصـیبت  فقیه گریبانگیرش شده است آشنا کنیم، و ایـن 

بفهمانیم. ما دیدیم در روزي که نظام حاکم در جنگش با شیعیان عراق اعـالم آتـش بـس    
نـد اعـدام کـرد، و    برد می نمود، چند هزار از زندانیان سیاسی شیعه را که در زندانش بسر

گروهی جهان از این فاجعه بزرگ سخن راندنـد. و بخـاطر آن تظـاهرات    هاي  همه رسانه
وسیعی از طرف شیعه و غیر شیعه، در بعضی از نقاط جهان به راه افتاد. و در بـین اعـدام   

هـا   آن ازاي  عـده  شدگان صدها زن و دختر، صدها سالمند و صدها زخمی بودند، و حتی
ند. اما ولی فقیه شد می از زندان آزاد بایست می حکم زندانی بودنشان بپایان رسیده بود، و

اعـدام سـپرد. و   هاي  ر جنگ این زندانیان مقید در زنجیر را به جوخهبه انتقام شکستش د
همه را فقط در مدت یکهفته از دم تیغ گذراند، و به هیچکدام رحم نکرد. اما شیعه ایـران  

د بسیار خونسـرد  رو می ین قصابی تاریخ شیعه بشمارتر بزرگ در مقابل خبر این فاجعه که
 رفتار نمود، چرا؟ 

ظام خبر این فاجعه را بصورت حقیقـی آن بیـان نکـرد، و هرگـز     چون جبهه مخالف ن
اعالم نکرد که چندین هزار دختر، زن و پیر و جوان شیعه بدست نظام مذهبی شیعه، و به 

بلکه این کشته شدگان را شهیدان سیاسی مخالف نظـام   اند. امر ولی فقیه شیعه اعدام شده
ي شیعیان هوادار ها دل د کرد. و طبیعتا و نتیجتامنافق یابه عنوان  خواند، و نظام نیز از آنان

، شـیعیان غیـر   . عالوه بر شیعیان طرفـدار نظـام  لرزد نمی نظام از این خبرها هرگز در سینه
، چون از دیـده آنـان ایـن    گز این فاجعه آنان را نیز نیازردایرانی هوادار نظام بودند که هر

چهار چوب مذهب شیعه بیرون پنداشتند.  اي قومی و ایرانی بود، و آن را از فاجعه، فاجعه
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ند که اعدام شدگان مانند خود آنان شـیعه بودنـد، و   شد می ند و بیداردانست می و اگر اینان

 »ن عـيل ويل اهللاأشهد أ«ي خود ها اذان ند و درگذار می مانند خود آنان بر تربت حسینی سر

ند و آمد می در ایران، بیرون بخاطر مصیبت برادرانشان انگیز هول ند، از این سکوتگفت می
 . کرد می نظرشان در مورد نظام حاکم فرق

در اینجا باید براي شیعیان غیر ایرانی بعضی از امور را روشن سازم، تا با خطـري کـه   
توسط این نظام مذهبی در کمین شیعه نشسته است آشنا شوند و بدانند که وقتـی مـن از   

م ثابت کنم که نظام مـذهبی  خواه می ،گویم نمی م، سخن بیهودهکن می این خطرها صحبت
ی و قومیت میل نمـوده، و  نژادپرست به سوي حاکم بر ایران در معامله با شیعیان غیر ایرانی

  .قصد دارد شیعیان دیگر را قربانی شیعیان ایران کند
نظام حاکم بر ایران در زمان جنگ شیعیان خود با عراق، سفیرانی بـه کشـور پاکسـتان    

را مبنـی بـر مشـارکت     »ضـیا ءالحـق  «فرستاد تا موافقت رئیس جمهور متوفاي آن یعنـی  
داوطلبان شیعه پاکستان، در جنگ جلب کند تا این داوطلبان را در صـفوف مقـدم جبهـه،    

اما ضیاء الحق این درخواست آنان  ،جایگزین کنندیعنی در جلوي صفوف سپاه پاسداران 
 را رد کرد. و یکبار نیز رهبریت شیعه ایران به تمامی پناهندگان عراقی کـه در ایـران بسـر   

سرباز در جنگ شرکت کرده، و در مقدمه صـفوف سـپاه   به عنوان  ند، دستور داد تابرد می
ران آنان روبرو شدند، با خشونت و زمانیکه با اعتراض برخی از رهب ،پاسداران قرار گیرند

شما اهل کوفه هستید که امام حسین را کشتید، و هم اکنون وقـت  «تمام جواب دادند که: 
آن رسیده است که با قربانی کردن خود، در راه ترویج مذهب شیعه گناهان خـود را پـاك   

که این نظام تروریستی کـه بـر شـیعیان حکـم      دانند می که آیا شیعیان دانم نمی . و»سازید
ـ  مـی  ي اجیر شده خود تهدیدها تروریست رانده و جهان را با ، و بـا پرداخـت امـوال    دکن

آنان آمریکا و فرانسه و انگلیس را تهدید نمـوده  به وسیله  گزافی آنان را استخدام کرده، و
 ایـران را جهـت انجـام    د، چرا تا کنون حتی یک تروریست از شـیعه گیر می و از آنان باج

از شیعیانی هسـتند کـه بـا     ها تروریست ي خود اجیر نکرده است، بلکه همه اینها غرض
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قومیت ایرانی هیچ صله و نسبتی ندارند، و برخی از آنان از شیعیان کویـت، لبنـان،  و یـا    
اما در این مجموعه جاي شیعه ایرانی خالیست. آیا ایـن دلیـل    ،ندباش می پاکستان و عراق

و قـوم   نژادپرست واضح روشنی نیست مبنی بر اینکه نظام مذهبی حاکم در ایران، نظامی
ند، این نظام قومیـت را بـر   کن می گراست و هنگامیکه مذهب و قومیت با یکدیگر برخورد

؟ آیا شـیعیان  سازد می ي دیگر را فداها قوم ، و در راه قوم ایرانی همدهد می مذهب برتري
 هـاي رهبریـت تشـیع ایـران     د قربانیانی بسـازند کـه فـداي طمـع    ند از خوخواه می جهان

 . وندا شاهد باش که من ابالغ نمودمد؟ خداگرد می
زمانیکه مجلس خبرگان که از بیش از صد فقیه تشکیل شده است شخصـی را جهـت   
رهبریت شیعه انتخاب کرد که تنها فضیلت و برتري وي نسبت به دیگران این بود کـه در  

خادم مطیعی براي ولی فقیه بـوده و در مجـالس تـرحیم، خـوب تعزیـه      طول هشت سال 
ین مهزله تاریخ خویش بـود. زمانیکـه   تر بزرگ ه، براستی جهان تشیع شاهدکرد می خوانی

 ، و مجتهدان و فقهائی که خود را برتـر و بهتـر از او  ی سبقت را ربودهیچنین شخصی گو
ند، بدین امید کـه ایـن   گرد می نیتند، مجبور به سکوت و حتی عرض تبریک و تهدید می

رهبریت مذهبی تا مدتی به شکل جنایتکار خود باقی بماند، آنگاه است کـه بایـد بگـویم    
از جـائی بـه جـائی    آن را  و کوبد می شیعه مانند توپی شده است که هر پائی لگدي بر آن

خاطر است که این بازي مذهبی جریان داشته باشـد، و   به اینها  این و همه راند می دیگر
 این گروه بر شیعه سیطره داشته، در طول شبانه روز به آن جنایت کنند. 

عقیده شـیعه، و بازگشـت دادن آن بـه تشـیعی کـه       »تصحیح«پس بگذارید یگویم که: 
دادن شیعه را در عصر ائمه زینت داده بود، یعنی همان مذهب و فقه امام صادق و عودت 

سـت.  ها مصیبت آن به عصر سلف صالح، تنها و بهترین تضمین جهت عدم تکرار اینگونه
تا دیگر هرگز جنایت کاران جرئت نکنند که با آتش و گلوله بر شیعه حکـم رانـده، و یـا    

یشان را که صدها بار بدتر از آتش و گلوله اسـت، بـر شـیعه تحمیـل     ها بدعت خرافات و
 کنند.
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 مشکالت و آرزوها

قـرن   کـه  شـود  می را شاملاي  عقیده حیحم این تصکن می گامیکه از تصحیح صحبتهن
کـه   دانم می نفر ریشه دوانده است. و ها میلیون بعد از قرن در عقول ساده، اعماق و وجود

که وسائل گمراهی و ترور را بدسـت داشـته، و از   اند  در مقابل این تصحیح قومی ایستاده
کـه هـزاران نفـر از     دانـم  مـی  اخالق  و ایمان برخوردارند. وکلیه امکانات حکومتی بجز 

نـد، و  خور مـی  رجال دین از برکت این خرافاتی کـه قصـد تصـحیح آنـان را داریـم نـان      
، نشـریات، و  هـا  کتاب حاضرند در مقابل تصحیح دست به اسلحه بر منبرها ایستاده، و در

 کـه آن  دانـم  می . و خوبعمومی و خصوصی خود آن را به زمین بکوبندهاي  گرد همائی
ي استعماري بزرگ که از وحدت مسلمانان بیمناك بوده، و هیچ سعادت و خیري ها دولت

نشاندگان استعمار کـه   که آن دست دانم می ند را در پیش رو داریم، وخواه نمی براي آنان
 نقاب مخلصان شیعه را بر چهره داشته، مبالغی هنگفت جهت چاپ و نشر کتب و برپـائی 

ند، و با استفاده از شعار عشق به شیعه کن می هاي تفرقه انگیز بذل و گرد همائی ها یتجمع
 و ائمه و اهل بیت به این شکاف و تفرقه دامن میزنند را در پـیش روي داریـم. و خـوب   

ی روبرو هستم، که در سراشـیبی هـالك پـاي    اندیش ساده يها گروه که در اینجا با دانم می
، و با تمسک به آنچه از پدران و اجداد خود به هیچ ایمانی ندارند »تصحیح«گذارده، و به 

 نـد. و مـن در هنگامیکـه تـاریخ    ورز مـی  بـر کجـروي و گمراهـی اصـرار     اند، میراث برده
م به این امر پی بردم که حرکت اصـالح فکـري،   نمود می ي اصالحی را تدریسها حرکت

بیشـماري را در پـیش رو دارد. و   حرکتی بسیار بزرگ و سنگین بـوده، و همـواره موانـع    
همانطور که در ابتداي این مقاله گفتیم، داعیان آزادي سیاسی همیشه با تائید و تشـویق و  

، اما داعیـان آزادي فکـري در   شوند می که قصد آزادي آن را دارند روبرواي  طبقه استقبال
که از شیعه انتقاد . و بهمین علت هنگامی بینند نمی اکثر اوقات در پیش پاي خود بجز خار

م که شخصی مرتجع از شهر کن نمی ، هرگز تعجبکشم می کرده و مسئله تصحیح را پیش
قزوین، که از اصل یهودي بوده، و به عمیل بودن براي استعمار معروفیت دارد، سخن بـه  
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شتم و ناسزاگوئی من بگشاید. اما در بسیاري از مواقع همـین خارهـاي در پـیش راه، بـه     
انند. و گرد می ها دست را درها  ل تبدیل گشته، و مردم نسل در نسل این غنچهگهاي  غنچه

آن را  این مسئله در زمانی اتفاق میافتد که نهضت اصالح فکري به ثمـر نشسـته، و مـردم   
 بپذیرند. 

اکنون که مشکالت و صعوبات راه را ذکر کردیم، پس بگذارید از امیـدها نیـز سـخنی    
امیدها، شایسته است که همواره بـه پیـروزي حـق و حقیقـت      بگوئیم در مقدمه آرزوها و

ي دشـمنان در راه  هـا  کوشـش  ایمان داشته باشیم و بدانیم که حتـی بـا وجـود خطرهـا و    
. هنگامیکـه بـه تـاریخ اصـالحات     رسد می شکست و تضعیف ما، همواره حق به پیروزي

بـا   هـا  نهضـت  یـن کـه هـر کـدام از ا    بینـیم  می فکري و اجتماعی و سیاسی نظر بیافکنیم،
 اما در نهایت حق و حقیقـت بـه پیـروزي رسـیده اسـت.      اند. خطرهائی مهیب روبرو بوده

چون حق نیروي خود را از منشا و صاحب آن یعنی خداونـد درهـم کوبنـده جبـارین، و     
 د. گیر می یاریگر مظلومان، که ما را به پیروي از آن امر داده است

. دکن می و خداوند ناصر مظلومان وي را مدد مظلوم فکري همانند مظلوم سیاسی است
و بدون شک کلمه حق، درخشش خاص بخود را داشته، و نور آن باطل را هـر قـدر هـم    

از بدو آغـاز   –که ام  بوده قوي باشد، خاموش گردانده و از جلوه میاندازد. خود من شاهد
و  »و تصـحیح شـیعه  «سخنم با شیعه، و فریاد کلمه حق که همان تصحیح است، در کتاب 

، سخنانم را تایید و مرا شیعه همواره با ارسال نامه هاطبقه جلیل روشنفکر  –(فریاد بلند) 
مـن   انـد.  به ادامه و کوشش شبانه روزي و خستگی ناپذیر در راه تصـحیح تشـویق کـرده   

که همگام با تصـحیح ایسـتاده، و عقیـده دارنـد کـه      ام  دیده جوانان تحصیل کرده شیعه را
. جوانـان  نگرنـد  مـی  تنها راه نجات شیعه از بالئی است کـه از همـه سـو بـه آن    تصحیح 
که گریه کنان حسرت اعتبار برباد رفته شـیعه، و مـتهم شـدن    ام  دیده رااي  شیعه روشنفکر

گروهـی جهـان، و   هـاي   ند، که رسـانه خور می آنان به اعمال ترور، و وحشت و جنونی را
نـد، و  کرد می در روز عاشورا، براي جهانیان پخشتلویزیون از مراسم سوگواري حسینی، 
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زشتی از سوگواري هزاران نفر را به نمایش گذارده بودند، که با شمشیر بر سر هاي  صحنه

يـا «. و خون از پیکره آنان جاري شده، و ندنواخت می خود کوفته، و با زنجیر به پشت خود

 ند.گفت می »حسني

بگذارید سوگند بخورم که اولین کسی که در روز قیامت، در محظـر خداونـد از ایـن    
، و جهاد را که در راه آن شهید داده بودند، به بیراههکه انقالب او و مبادي آن  –جمعیت  

برائت طلبیده، و دوري میجویـد، همـان سـید الشـهداء، امـام       –طاهر او را به لجن کشید 
، حسین بن علی بـن ابـی   رسول اهللا انان اهل بهشت، ریحانهانقالب کنندگان و سید جو

ام  دیده رااي  شیعه . جوانان روشنفکر، فاطمه زهرا استطالب، فرزند سیده بانوان دو جهان
 دنـد، کـه چـرا بایـد جرائمـی کـه در ایـران بوقـوع        خور می که براي بخت شیعه افسوس

م و میشـنیدم کـه   دیـد  مـی  مام شود.د، گاهی به اسم شیعه و گاهی به نام اسالم تپیوند می
 سانســورآن را  درخــت تصــحیح بــه ثمــر نشســته اســت. و اگــر در بعضــی دول منطقــه

ند، و نظام حاکم بر ایران حتی از نشر یک فصل از فصـول آن، و یـا ذکـر نـامش     کرد نمی
 ي بلند در تفکـر شـیعه بـه پـیش    ها گام م که تصحیح چگونه بادید می ،کرد نمی جلوگیري

 تازد.  می
ي سه میلیـون کـودك، کـه جنـگ     ها دست هنگامیکه ،اما تمامی امید من به فردا است

ي صد و پنجاه هـزار  ها دست ست وشیعه با شیعه و غیر شیعه عراق، آنان را یتیم ساخته ا
ي انقالب اسالمی، پدران و مادران آنان را به ظلم به میادین اعدام روانه ها دادگاه ، کهطفل

که باطـل و اهـل    سازد می هم میفشارد. و آنزمان است که تصحیح ارتشیساخته است، در
اي براي اعمال سلطه خـویش،   به عنوان وسیله ها بدعت که ازها  آن آن را نابود کرده، و از

 د. گیر می و جنگ و استبداد استفاده نمودند، انتقام
که کلمه حق را حتـی اگـر در    دکن می را بیان کنم که ثابتاي  واقعه خواهم می در اینجا

ترین نقاط فضا کسی بر زبان براند سلطه حاکم ظالم را به وحشت میانـدازد. در   دوردست
 ، تلفنی بـا مـن تمـاس گرفـت و اصـرار     پیش یکی از نزدیکان من از ایران حدود دو سال
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. از ایـن  ک و بزرگ امور در ایران صحبت کـنم که با پسر ولی فقیه حاکم بر کوچ کرد می
د رضایت من را خواه می د؟ آیاخواه می خص واسطه سئوال کردم که آن مرد از من چهش

جلب کند، و یا مسئله خدعه و نیرنـگ اسـت؟ در هـر دو صـورت وي بایـد خطـري را       
تا  کرد نمی احساس کرده باشد، که باید جلوي آن را گرفت و گرنه هرگز خود را کوچک

به او بگو اگر در فکـر فریـب و   «افه کردم: با دشمنی سرسخت به مکالمه بنشیند. پس اض
، و اگر در فکر جلب رضایت من باشـد،  برم می نیرنگ است، پس از این امور به خدا پناه

که اگر جلوي جنگ شیعه با شیعه و غیـر شـیعه را بگیرنـد، در     دهم می به او وعده مردانه
اسطه سـئوال کـردم   و باز از شخص و »سخنانم و عملم هرگز از من اذیت و آزاري نبینند

و آنچه را که دربـاره او و پـدرش و نهایـت     »جمهوري دوم«آیا آن شخص کتاب من  که،
 مطالعه کرده است؟ام  نوشته ایشان

و بـا   انـد،  خوانـده آن را  آري بخدا، هم او و هم پدرش«و شخص واسطه جواب داد: 
با شرط من موافقت  تا زمانیکه«پس به او گفتم:  .»د با تو سخن بگویدخواه می وجود این

و مکالمه قطع شد. و جنگ دو سال دیگر بطـول انجامیـد و    ،»گویم نمی نکند، با او سخن
باالخره خداوند آنانرا با شکست روبرو ساخت، تا اینکه حدود دو هفته قبـل، بـاز همـان    

هم اکنون که آتش جنگ خاموش شده «شخص واسطه تلفنی با من تماس گرفت و گفت: 
مقدمه چینی را دوست ندارم، بـدون اینکـه   «ي با او سخن بگوئی؟ گفتم: ضرا، آیا حاست

خواهد با تو دربـاره کتـاب    می«د؟ جواب داد: خواه می وقت را تلف کنی، بگو از من چه
به دوستم گفتم: او با شیعه و تصحیح چکار دارد؟ هرآنچه  .»شیعه و تصحیح صحبت کند

ده سال کشیده است کافی است. سپس  شیعه از دست او و پدرش و جماعتشان، در طول
 و باالخره سخن پایان یافت.  ...... و من گفتم: ...... او گفت

این داستان را که اول تا آخرش سه سال بطول انجامید، براي آن بیان کردم کـه نتیجـه   
ي حاکم بر شیعه، با وجود تسلط بر امکانات هنگفت مادي و انسانی، بـاز  ها قدرت بگیرم:

ند، که گوئی انتظار نهایت اجتناب ناپذیر کن می احساس سستی و ذلت و ضعف هم آنچنان
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. و این نهایت نزدیک است که بدسـت انقالبگـران و مصـححان بوقـوع     کشند می خود را
 بپیوندد. 

  ؟راه حل چیست -س

در این مقاله از تصحیح بسیار سخن گفتیم و این مسئله امر دعوت را بر داعیان و  -ج
اند. اما راه دستیابی به فهم عامه شیعه و نشان دادن ماهیت تصـحیح،  گرد می بر شیعه آسان

 و کیفیت عمل به آن چیست؟ در اینجا روي سخنم را به دو طبقه متمیز از طبقـات شـیعه  
ند و امـا سـخن مـن بـا طبقـه      باشـ  مـی  م. که آنان طبقه روشنفکر، و طبقه ثروتمنـد کن می

و همچنین، یکـی دو نـدا در دادن، موقعیـت    روشنفکر این است که چاپ یکی دو کتاب 
هـاي   و روزنـه ها  که همه پنجره بینیم می . چوندکن نمی تصحیح را بصورتی وسیع تضمین
بسته، به هاي  صدا و دعوت خود را از راه پنجره توان می اطراف ما بسته است پس چگونه

، ماننـد دیـدن   شـنود  می بستههاي  عامه شیعه رساند؟ آنچه را که شیعه از پشت این پنجره
و هرگز تا زمانیکه طبقه روشـنفکر در سرتاسـر زمـین بـه نشـر       شبحی است در تاریکی.

دعوت نپردازد، درخت تصحیح به ثمـر نخواهـد نشسـت. و در اینجـا کسـانی را کـه بـا        
م: گـوی  مـی هـا   آن تصحیح بیعت نموده و نداي آن را اجابت گفتند، مخاطب قرار داده، بـه 

، اما این اقلیت با استناد به تاریخ، آهنـگ  دهند می نون آنان اقلیت را تشکیلباشد که هم اک
رشد خواهد نواخت، و سرانجام کفه عقل و منطـق بـر کفـه سـادگی و جهـل و دجـل و       

که همیشه گروهی بسیار قلیـل،   دهد می خزعبالت، برتري خواهد گرفت. و تاریخ گواهی
نان جاي باطل را گرفته است، که گوئی آتش امري بسیار عظیم را به پیش برده، و حق آنچ

م، لغتـی کـه بایـد توسـط آن بـا      گـوی  میها  آن در دامن خرمن خشک افتاده باشد. پس به
شیعیان امامی سخن گفت، همان لغت عقل و منطق است، که در کتاب خداوند و رسـول  

. هـدف  شـود  مـی  ، و سیرت سلف صالح، و عمل ائمه شیعه علیهم السالم خالصـه وي
، خزعبالت، و خرافاتی است که بر کمر آنـان  ها بدعت صحیح، قانع نمودن شیعه به تركت

، و این امر وقتی بسیار آسان است، که طبقه دعوت کننده به تصحیح، قادر دکن می سنگینی
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ي شـیعه ارتبـاطی   هـا  مصـیبت  ، وهـا  بـدعت  به روشن نمودن آن باشد، و بتواند میان این
رابطه این خرافات و آنچه بر سر شیعه آمده است را بخوبی روشـن  مستقیم برقرار کند. و 

با قلـب، عقـل، شـعور، و وجـدان      شیعهاین مسئله بدین معنی است که  نماید. و صراحتا
خود احساس کند که تمامی بالهائی که در طول تاریخ بر سر وي فرود آمده است، بخاطر 

که در عقیده خالص شیعه متمثـل  ئی است، ها پیچیدگی ، خرافات وها بدعت وجود همین
و مذهب فقهی امام صادق وارد شده است. بر طبقـه   در عشق اهل بیت حضرت رسول

دعوت کننده واجب است که شیعه را با عباراتی واضح مخاطب قـرار داده، و امـور را بـه    
 وروشنی بیان کرده و بگوید: اي شیعیان، کسانی که امامت را امري ارثی و الهی قرار داده 

ن و مرتبت ائمه أرفی کردند، بخدا قصد باال بردن شاصلی از اصول دین معبه عنوان آن را 
را نداشتند و لیکن غرض آنان از این امر، نقل صفات و خصائص ائمه، و آنچه خودشـان  
به آنان نسبت دادند به فقهاء و واله فقه بود، تا بدینوسیله با ادعاي تقوي، عقل، حکمت و 

بر گروهی از مردم تا روز قیامت حکمرانی کنند، و ادعـاي داشـتن مقـام     عصمت، بتوانند
را کرده، و حتی در صفات خدا و ندي با او شریک شوند و بگویند، آنکه در  رسول اهللا

 د. گرد می بایستد گوئی در مقابل خدا ایستاده است و قتل وي واجبها  این مقابل
ها  آن بخدا این فقهاء و مدعیان فقه، بندگانی هستند همانند شما. و مثَل !اي شیعیان

َها ٱ�َّاُس ُ�َِب َمثَلٞ ﴿ همانند مثَل این آیه کریمه است: ُّ�
َ
� ِيَن  َ�ٰٓ ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ تَۡدُعوَن فَٱۡسَتِمُعواْ َ�ُ

ِ لَن َ�ۡلُُقواْ ُذبَا�ٗ  ۥۖ ِمن ُدوِن ٱ�َّ ُ�َ ْ بَاُب َشۡ�  ا َولَوِ ٱۡجَتَمُعوا ا �َّ �َۡستَنقُِذوهُ ِمۡنُهۚ  ٔٗ �ن �َۡسلُۡبُهُم ٱ�ُّ
الُِب َوٱلَۡمۡطلُوُب َضُعَف  ش گومردم! مثلى زده شده است، به آن أي « .]73احلج: [ ﴾٧٣ٱلطَّ

 چندرا بیافرینند، هر مگسیتوانند  نمى گزخوانید هر می غیر از خدافرا دهید، کسانی را که 
توانند آن  نمی بربایدها  آن مگسی چیزي از گاهبراى اینکار دست به دست هم دهند، و هر

را باز پس گیرند، هم این طلب کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان (هم این عابدان و هم 
 .»آن معبودان)

وظیفه اساسی طبقه روشنفکر دعوت کننده و معتقد به تصـحیح ایـن اسـت کـه بـدان      
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و  ها بدعت ي شیعه، وها محنت و ها مصیبت شیعه امامی بفهماند که بین ندیشا ساده گروه
بسیار سـنگین و خطرنـاك وجـود    اي  رابطه اند خزعبالتی که به عقیده وي چسپانیده شده

 دارد، که کاخ و جبروت این رهبران مذهبی بر آن استوار گشته است. 
 حقـوق انسـانی  تـرین   کـه از سـاده   برنـد  می اکثریت شیعه تاریخ معاصر، در ایران بسر

ئی کـه  هـا  بـدعت  ، با استناد بـه راند می ظام مذهبی که بر آنان حکمچون این ن اند. بهره بی
ي فردي و اجتمـاعی را از آنـان سـلب کـرده     ها آزادي ، تمامیبخشد می سلطه را به فقهاء

 است. 
د و آن نظام وجود و این امر بدین معنی است که در اینجا ارتباطی مستقیم میان استبدا

، هماننـد گرسـنگی،   شـوند  مـی  دارد. و اگر قبول کنیم که مسـائلی کـه از اسـتبداد ناشـی    
د، و باشـ  مـی  اسـالمی   کجروي، فقر، جهل و مرض، همه و همه بسبب فقدان دموکراسی

نـه در   د بیدار بوده و قوام یابدتوان می یک امتاسالمی است که فقط در سایه دموکراسی 
 هـا  بدبختی ، پس نتیجتا نظام مذهبی استبدادي، مسبب اصلی آن سایه ي دموکراسی غربی

 د. گیر می تأکه از یک حکومت استبدادي فردي نش ،بوده
جوامع ملحد کمونیستی، بر ضد طغیان و اسـتبداد   بینیم می جاي بسیار تاسف است که

ادي و حق انتخاب سرنوشـت خـود را   ند، و بسیاري از آنان آزکن می بر پا خاسته، انقالب
، یابند، اما پنجاه میلیون شیعه که شبانه روز نـام خداونـد بـزرگ را بـر لـب دارنـد       می باز

. نتیجـه رابطـه   برند می ، که در تاریخ بیسابقه است بسرهمچنان در سایه استبدادي کشنده
ئی کـه ایـن   هـا  بـدعت  ، با نظام فقهاء وبارد می بدبختی و مصیبتی که شب و روز بر شیعه

و فردي و فکري شیعه نظام و طغیانش بر آن بنا شده است، تنها در سلب آزادي اجتماعی 
، بلکه این نتایج آنگونه در اعماق این مجتمع نفـوذ نمـوده، کـه آنـان را     ودش نمی خالصه

. و اگر شـیعیان امـامی کمـی اندیشـه کننـد، بخـوبی       قربانیان عقیده و سیاست کرده است
احساس کنند. پـس  اند  توانست که ابعاد این دسیسه را که فقهاء بر ضد آنان چیده خواهند

که در عقیده شیعه وارد شده، و شیعیان خود را به  ها بدعت بگذارید در اینجا برخی از این
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ي آنان چـه  ها مصیبت و ها بدعت را بیان کنیم، تا خود بدانند که بین ایناند  آن ملزم نموده
 ارد. ارتباطی وجود د

، تقلید کور کورانه عوام شیعه از فقهاء و دکن می در این رابطه اولین امري که جلب نظر
ئی کـه از  هـا  بدبختی و ها مصیبت مجتهدین است، که در نتیجه این تقلید کور کورانه سیل

م از خود شیعیان بپرسـم کـه   خواه می شمار خارج است بر روي آنان باریدن گرفته است.
قه ناب امام صادق بهتر است، یـا پیـروي از فقـه کسـانیکه خـود را بـه او       آیا پیروي از ف
  اند؟ منتسب کرده

که باید به شیعه بفهمانـد کـه    شود می و در اینجا نقش طبقه روشنفکر بخوبی مشخص
دیگر نسـازند. و در   لیدو مراجع تق از فقه امام صادق پیروي کند، و براي خود امام و فقیه

نتیجه این روشنگري است که احکام سیر صحیح و اساسی خود را طی خواهد کرد. و در 
م که گریبانگیر شیعه گشته است، و آن، تحمیـل اصـلی   کن می اینجا به مصیبتی دیگر اشاره

خُمسی که به نفع  .اقتصادي بر شیعه است، بدون اینکه خدا و رسولش از آن راضی باشند
 ئی است که ساخته دست واله فقیهها بدعت د، یکی دیگر ازگیر می تجارت تعلقکسب و 

د، تا بتوانند با شیعه در نفع کسب و کارشان شریک باشند. و بر شیعه واجب است باش می
که در مقابل این مالیات که خداوند هرگز جهت پرداخت آن امـري صـادر ننمـوده اسـت     

پیروي از مجتهدین و والیان فقیه بوده و شیعه را تسلیم نگردند. مصیبت دیگري که نتیجه 
، که از دختران و زنان شیعه کاالئی ساخته است است »ازدواج متعه یا صیغه«، دهد می رنج

هوترانی . این عمل قبیح چیزي بجز تجویز شرسند می که در بازار بردگان بخرید و فروش
د که باید بهاي این عمل شنیع ، و باالخره دختران شیعه هستنو آزادي اعمال جنسی نیست

م که این عمل زشت در تمامی دنیاي شـیعه انتشـار   گوی می را بپردازند. و خداوند را شکر
کـه فقهـاء چگونـه     دانـم  نمی نداشته، بلکه فقط منحصر به قطر شیعه نشین ایران است. و

 حاضرند که ناموس دختران شیعه بر باد رود، حال آنکه از ناموس خودشان سـخت دفـاع  
 ند. کن می



 !بیدار شوید !اي شیعیان جهان    50

 مصیبت دیگري که هزاران شـیعه را بخـاطر پیرویشـان از فقهـائی کـه حـق را کتمـان       
آزارد، عزاداري روز عاشورا است که در این روز شمشیر بر سر، و زنجیـر بـر    می ندکن می

ینه میکوبند. این اعمال نه تنها تعذیبی اسـت بـدنی، بلکـه تصـویر شـیعه را در      پشت و س
 . ، و با کرامت انسانی منافات داردچشم جهانیان مشوه ساخته، به نفس ضرر رسانده

تصحیح واجب است تا به شیعه با دلیـل و برهـان    م، بر داعیانکن می و بار دیگر تکرار
نگیر شـیعه در ایـران از لحـاظ سیاسـی، اقتصـادي و      ي گریبـا ها بدبختی بفهمانند، که بین

ي وارداتی در عقیده تشیع، ارتباطی مستقیم و بسیار اساسـی وجـود   ها بدعت اجتماعی، و
ان شیعه را از طریق شعبده و دجل شستشوي مغـزي داده و روح و  اندیش ساده دارد، فقهاء

، تسـلیم شـدن در   تنهـا راه نجـات  که اند  ن قبوالندهو به آنا اند. جان آنان را به بازي گرفته
و عـدم   انـد.  مقابل افکار و اعمال جور آمیزي است که آنان شعار حکـم خـود قـرار داده   

و سلطه آنان، به منزله اعدام و چوبه دار خواهد بود. آیا اگـر   ها هوس تسلیم و معارضه با
و شـقاوت   ، پنجاه میلیون نفر بر این بدبختیداشت نمی الت نفسانی در شیعه وجوداین ح

واحد به جان ظـالمین میافتادنـد، و   اي  کلمه ، یا اینکه با مشتی گره کرده وندنمود می صبر
یم که مردم خوان می ها ند؟ باعث تاسف است وقتی در روزنامهکرد می آنان را سر به نیست
ند بر ضد نخست وزیر آن کشور که به یک پیرمـرد اسـترالیائی   باش می استرالیا که مسیحی

، در شـوند  مـی  کرده است تظاهرات کرده و خواسـتار کنـاره گیـري وي از وزارت   اهانت 
حالیکه در این قطر بزرگ شیعی در هر روز و ساعت صدها شیعه مسلمان مانند گوسـفند  

 کشتار شده، و صداي مردم هم در نمیآید. 
هدف اصلی و رسالت تصحیح، تغییر دادن شخص شیعه بازیچـه دسـت ظالمـان، بـه     

د. و ایـن  باشـ  می البی و پیکار گر در مقابل طغیان فقهاي در دست دارنده حکمانسانی انق
. و طرز فکر فـرد شـیعه تغییـر حاصـل شـود     امر تنها در صورتی امکان پذیر است که در 

م به مصـیبتی دیگـر اشـاره    خواه می ضمانت این تغییر را، تصحیح بر عهده دارد. در اینجا
ي وارداتـی توسـط   هـا  بـدعت  ارتباطی مستقیم به کنم که بالي جان شیعه گردیده است و
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م، هرگز چیزي که بیشتر از این مسـئله  کن می است من فکر »تقیه«و آن مسئله  .فقهاء دارد
دوگـانگی و تضـاد    باعث مقت و غضب خداوند و رسولش گردد وجود ندارد. تقیه یعنی

که در حد خود بـراي در هـم کوبیـدن مبـادئ نیـک و خیـر در انسـان         میان قول و عمل
د. و از گـذار  مـی  کافیست. بگذریم که این امر چه آثار جسمی، روحی و نفسی بـر انسـان  

همه تاسف بارتر اینکه فقهاء تقیه را به یکی از امامان عظیم الشان ما، یعنـی امـام صـادق    
ن امام بزرگوار ما از این امر منسوب بـه وي  و بدون شک باید بگویم که ای اند. نسبت داده
از آنست که به امري دستور دهد، که با مبادئ اساسی اهل  تر جلیل و تر بزرگ بري بوده و

 بیت رسول خدا، که در انقالب حسین و مبادئ سلف صـالح، از صـحابه رسـول خـدا    
بـه عنـوان    تناقض کامل داشته باشد مصیبت دیگر گریبـانگیر شـیعه کـه    شود می گر جلوه

دیگر اسالمی هاي  بدعتی در عقیده ما شیعیان وارد و مستحکم شده است، و حتی در فرقه
، مسئله طلب حاجت از غیر خداونـد، و شـریک قـرار    شود می مشاهده تر خفیف بصورتی

دادن در سلطه و حکم براي وي، و همچنین امور غلوآمیزي است، که از شیعه در کنار قبر 
، و با مشکالت دنیوي ما ارتباط مستقیم دارد. ممکن اسـت کسـی   زند می ائمه و اولیاء سر

بپرسد که بین طلب حاجت از غیر خداوند، و شرك در قدرت و سـلطه او، و مشـکالت   
اقتصادي، اجتماعی، خانوادگی و نفسی چه ارتباطی وجـود دارد؟ بگذاریـد بـا صـراحت     

ه مردم در کنار مرقد ائمـه و قبـور   جواب این مسئله را بدهم. با نظر انداختن به مسائلی ک
یم بوضوح ببینیم که اکثـر ایـن خواسـته هـا، ارتبـاطی      توان می ند،کن می اولیاء از آنان طلب

بـه آخـرت و زنـدگی آن    هـا   مستقیم با حیات دنیوي داشته، و مقداري کم از این خواسته
کسی طلب کند که جهان ارتباط دارند. و چه بدبختیی بیشتر از اینکه انسان حاجتش را از 

از بر آوردن آن عاجز است. و چه بیچارگی باالتر از اینکه بـا وجـود امـر صـریح قـرآن،      
طریقه طلب حاجت را کسی نداند. طریقه طلب حاجت، بر طبق گفته خداونـد در قـرآن،   

 د:فرمای می توسل به اوست که در این مورد

ۡسَتِجۡب لَُ�مۚۡ ﴿
َ
، و از من بخواهید، تا شـما  خوانید مراب«: یعنی .]60غـافر: [ ﴾ٱۡدُعوِ�ٓ أ
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) بخواهید، تـا او  ... امام – . و هرگز نفرموده است که از غیر از من (پیغمبر»را اجابت کنم
 به شما بدهد. 

م اشاره کنم که در ایـران گریبـانگیر شـیعه گشـته     خواه می و در اینجا به بدعتی دیگر
و قرار دادن آن به عنوان محل طـواف   است. و آن، بناي ضریحی باشکوه بر قبر ولی فقیه،

ریال پول را براي ساختن قبر  ها میلیون د. آیا براي ملتی کهباش می ها حاجت و درخواست
، بهتر نبود که این مقـدار  دکن می و ضریحی که پیامبر ساختن آن را نهی کرده است صرف

از ایـن بیچـارگی    هنگفت مال را در کارهاي عمرانی و اقتصادي بکار انداخته، تا شـیعیان 
 اینکـه ایـن قبـر باشـکوه بـا قبـه طالئـیش، بـر         تر جالب اقتصادي نجات یابند؟ و از همه

ي پوسیده شخصی بنا شده است که باعـث بـدبختی و بیچـارگی شـیعه بـوده      ها استخوان
که تفکر ساده اجتماعی، چگونه بـا فقـدان رهبـري مخلـص و      نگریم می است. و اینچنین

سراشیبی و قهقرا رفته، مردم بجاي اقدام به اعمال سازنده، دست به اصولی صحیح، رو به 
زنند. براستی که طبقه روشنفکر داعی تصحیح، مسئولیت سنگینی را بر  می اعمال انتحاري

 نامید.  »بیدار سازي«مسئله آن را  عهده دارد، که باید
سـت کـه   و باالخره غرض از تصحیح، انقالب شیعه در برانـدازي رسـوم بـال آوري ا   

و هـدف از تصـحیح ایـن اسـت کـه شـیعه        انـد.  را به آن عادت دادهها  آن رهبران مذهبی
اعتقادي راسخ پیدا کند که قیام به شئون و اوامر دین، شغل و حرفه نبوده، و هر کسی کـه  

فرا گرفته، و آن را به عنوان راه کسب معاش خود قـرار  اش  دین را به عنوان شغل و حرفه
 استفاده اي بسیار زشت نموده است. مرد دیـن کـه ادعـاي فقیـه بـودن      دهد، از دین سوء

 ، سیاسی و اقتصادي نبوده، بلکـه فـردي ماننـد دیگـر مسـلمانان     ، رهبري اجتماعیدکن می
جویند. و بر شیعه هرگز واجـب نیسـت    می د که مردم در شئون دین از او مشورتباش می

اختیار کامل دارد که راي هر کسـی   که از شخصی خاص از آنان پیروي نماید، بلکه شیعه
را که بخواهد، چه آنشخص زنده بوده، و چه مرده باشد قبول کند. همانگونـه کـه مـردان    

و سلف صـالح،   دین هرگز نباید داراي لباس خاصی باشند. چنانکه در عهد رسول خدا
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ند. و هرگز در آنزمان یک معلم دیـن، در  دش نمی مردان دین با لباس مخصوصی مشخص
، بلکه در کنار این تعلـیم و تـدریس داراي   گرفت نمی دین و فقه اجر و بهائی مقابل تعلیم

 . کرد می شغل و حرفه اي بود که توسط آن معیشت خود را تامین
م، در روزیکه خلیفه ابابکر به عنوان خلیفه مسلمانان انتخاب شـد، بـه   دانی می و همگی

و فروش روزانه خود پرداخته، معیشت خود  دکان خود در بازار مدینه رفت تا بکار خرید
را تامین کند. و هنگامیکه مردم نزد وي آمده، و از او خواستند که کار خود را ترك کرده، 

اي  جمله بنشیند، تا به شئون مسلمانان بپردازد، جواب آنان را با و در مسجد رسول خدا
آل ابـی قحافـه (خـانواده     پـس «داد که تاریخ هرگز آن را فراموش نخواهد کرد. او گفت: 

کـه از   بینـیم  مـی  و امام علی بن ابی طالب را »ابوبکر) با چه پولی، و از کجا زندگی کنند؟
. و امـام بـاقر پـدر بزرگـوار امـام      نمـود  می کار زراعت در باغی بیرون کوفه کسب معاش

یکـه بـر   ، و در حالکرد می اي که در آن کار بینیم که هنگام بازگشت از مزرعه می صادق را
که امام را بخاطر کسـب و کـارش، بـا     شود می عرق جاري بود، با مردي روبرواش  چهره

انگیزد، و ایشان در جواب به او  می و غضب امام را بر دکن می کلماتی غیر اخالقی مالمت
م تا به مردمـانی لئـیم چـون تـو     کن می من این سختی را براي این تحمل«ند: گوی می چنین

. حقیقتا بر شیعه واجب است که به مردان دین در حجم حقیقـی و  »باشماحتیاجی نداشته 
 طبیعی خود نگریسته، و احترام و منزلت و اکرام آنان باید بر طبق این آیـه کریمـه باشـد:   

ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ ﴿
َ
� ِ ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ

َ
 .]13احلجرات: [ ﴾إِنَّ أ

د، اما زمانیکه یکی از ایـن  باش می فقیه شیعی مانند دیگر فقهاء مسلمین داراي یک راي
که بر مسلمانان امتثال به اوامـر و   دارد می فقهاء ادعاي والیت بر مسلمین را کرده و اظهار

نواهی وي در کلیه شئون دنیا و دین واجب است، آنجاست که باید بگوئیم این فقیه قصد 
انسـانیت را دارد. و   سوء استفاده از افراد، و یا بهتر بگوئیم، به بنـدگی کشـاندن انسـان و   

آنجاست که شیعه باید در کشیدن شمشیر، و بدست گرفتن قلم خود را مسـئول بدانـد، و   
این حس مسئولیت در صورتی است که شیعه بخواهد زندگانیی آزاد و پر فضل و خیرات 
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د کما فی السابق در شقاوت و بدبختی بسر بـرد، پـس   خواه می داشته باشد. اما اگر شیعه
ان امامت را اجابت کند، و نتیجه این پیروي کور کورانه را نیز تحمل کنـد. در  دعوت داعی

م: داعیـان تصـحیح، و   کـن  مـی  اینجا روي سخن خود را بـه دو گـروه از شـیعیان متوجـه    
 اشخاص ثروتمند مومن به تصحیح. 

بر طبقه دعوت کننده واجب است، این امـر را بـر شـیعه روشـن کنـد کـه غـرض از        
ه، شیعه با سنی آنطور برخورد کند، که حنفی با مالکی، و یا حنفی بـا  تصحیح این است ک

. و زمانیکه شـیعه بـه ایـن مرحلـه از توافـق و بـرادري       نماید می شافعی و حنبلی برخورد
برسد، آنزمان است که دیگر هیچ فقیهی از فقهاء شیعه جرئت نخواهد کرد که جنگ میان 
شیعه و برادران مسلمانش را، جنگ میان اسالم و کفر اعالم نموده، و پس از آنروز هرگـز  

 کشید. جماعتی شیعه بر روي هزاران نفر از شیعه اسلحه نخواهد 
و روشهائی را کـه توسـط    ها راه بر طبقه روشنفکر داعی تصحیح واجب است که همه

 را ببنـدد، و رشـته تمـامی   انـد   بـر گـردن شـیعه طـوق بنـدگی گـذارده       مراجع تقلیدآن، 
 ازو غـرض   انـد،  اي را که به ائمه ما با دروغ و بهتان منسـوب شـده   ي بافته شدهها روایت

، عصـر و زمـان سـلف صـالح، و     . و بـراي شـیعه  ست را بدرندآنان اعمال تفرقه و تقیه ا
را به زیبائی به تصویر کشیده، و هر توهینی که به آنان و عصر پـر   اصحاب رسول خدا

شکوه آنان نسبت داده شده است را در هم شکنند. بر طبقه دعوت گر و روشنفکر واجب 
متفکـران شـیعه، و   هـا همـت گمـارده، و از     است که به برپـائی جلسـات و گـرد همـائی    

روشنفکران جهت بازرسی و بررسی رابطه میان بدبختی مادي، سیاسی، اجتماعی و فکري 
ي وارداتی الصاق شده به عقیده، دعـوت بعمـل آورنـد. بـر ایـن طبقـه       ها بدعت شیعه، و

واجب است که کلیه روایات و احادیثی که در آنان به سـلف صـالح و صـحابه حضـرت     
، و با عقل سلیم زند می اء توهین شده و تفرقه مسلمانان را دامن، به نحوي از انحرسول

انسانی سازگاري ندارد را پاکسازي نموده، و به چاپ این کتب و نشریات در کشـورهاي  
ي تفرقه انگیز را پر کنند. بـر ایـن   ها کتاب شیعه نشین و اسالمی کمر همت بسته، تا جاي
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را به یادواره شجاعت، فضیلت، اخالق،  طبقه واجب است که یادواره شهادت امام حسین
دین و توحید صفوف تبدیل کند، همانگونه که خود امام حسین این نتایج را آرمان خـود  
قرار داده بود، و بخاطر آن شهید گشت. باید این مجـالس را از حالـت مجـالس تفرقـه و     

دارد، بـدر   ، و بـا ذوق و عقـل منافـات   سـازد  می شقاق، و اعمالیکه تصویر شیعه را مشوه
 آورد. 

و اما سخن من به طبقه ثروتمند روشنفکر، و مومن به تصحیح که کلیه امکانات قیام به 
، ، سـعادت آنـان  این مسئولیت بزرگ را در زندگی در دست داشته، و انجام این مسئولیت

: اي ثروتمنـدان  ، این است کهدکن می ي آینده، و مسلمانان را تضمینها نسل فرزندانشان و
بـه   »تصـحیح « ایـد.  هستید که بفضل خداوند به این نعمت دست یافتهاي  طبقه ه، شماشیع

گذاري و شرکت فعال شما نیاز دارد. براستی که تصحیح بـراي شماسـت، و شـما     سرمایه
. نتیجتا شما اولین کسانی هستید که بایـد  برید می اولین کسانی خواهید بود که از آن سود

 کشـم  می ئید بگذارید بگویم: بخداوند سوگند که من خجالتدر راه پیروزي آن اتفاق نما
که از برادري کریم و مسلمان که با تصحیح هیچ ارتباطی نداشته، و تنها رابطـه او، رابطـه   

د، جهت چاپ و نشر کتاب، و یا بدوش گرفتن امـري از  باش می اخوت با برادر مسلمانش
دي ثروتمنـد دارد. آري شـیعه   امور تصحیح طلب مساعدت کنم، و شـیعه، اینچنـین افـرا   

ند. شـیعه افـرادي دارد کـه در زمـره     باشـ  مـی  هـا  بانـک  داراي افرادي است کـه صـاحب  
نـد در  توان مـی  ند. شیعه افرادي دارد کهرو می ثروتمندترین اشخاص شرق و غرب بشمار

راه پاکسازي و چاپ دوباره، و نشر و توزیع هزاران کتاب از کتب شیعه انفاق کنند، بدون 
اینکه آبی از آب ثروت بیشمارشان تکان بخورد. و با وجود این هرگز از یکی از شما هیچ 
صدائی نشنیدم. و اگر سخنی نیز با من گفتید، چند سطري نامه بود که مرا تشویق کرده، و 
برایم آرزوي موفقیت کرده بودید. جاي بسی تاسف اسـت کـه ثروتمنـدان شـیعه امـامی      

و همیاري داشته، و در آن مشارکت نمایند. و در نتیجه مـن   نخواهند با تصحیح همکاري
برادرانی دراز کنم، که همانطور که گفتم، با محنت شـیعه و دالئـل ایـن    به سوي  دستم را
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 محنت هیچ ارتباطی ندارند، و تنها رابطه آنان، رابطـه همـدردي بـا بـرادران مسلمانشـان     
 د. باش می

م کن می طبقه متمکن و ثروتمند شیعه امامیپس بدین خاطر است که روي سخنم را به 
آورم.  مـی  و از آنان جهت همکاري در خط تصحیح و انفاق در راه اهدافش دعوت بعمل

چون تصحیح براي آنان و براي نجات آبرویشان، و خالصیشان از آن طوق بندگی اسـت  
،  اروان تصحیحآنان در همراهی با ک پس اند. که والیان فقیه و مجتهدان بر گردنشان گذارده

 وکمک به آن اولویت دارند. 
 اي را که قصد انجامش را به کمـک بـرادران کـریم خـود     م نقشهخواه می در این مقاله

نتیجـه از   ي مـالی دارد. و در هـا  کمـک  . انجام این نقشه احتیاج زیـادي بـه  دارم بیان کنم
م، امام بزرگ سید ، و بخصوص کسانیکه پیرو و مقلد جد بزرگوارثروتمندان شیعه و تجار

م که در کن می ند، دعوتکن می بودند، و هنوز در گوشه و کنار زمین زیست /ابو الحسن
 راه انجام این نقشه و طرح بر حسب توانائی خـود شـرکت نماینـد. هـر کسـی بخواهـد      

را بعهده بگیرد. و در غیر اینصورت در حد  ها طرحد مسئولیت انجام طرحی از این توان می
 توانائی در این امر شرکت نماید. البته باید ذکر کنم که آنچـه را کـه از ثروتمنـدان شـیعه    

 . جدا نمیسازمام  نموده م، هرگز از آنچه در مورد طبقه روشنفکر بیانخواه می

 ي تصحیحیها طرح

ان کنم و از شیعیان امـامی انتظـار   م بیخواه می ئی که در رابطه با تصحیحها طرحو اما 
 : شوند می مشارکت در آن را دارم، در این امور خالصه

ي روایات، ها کتاب برگزیدن گروهی از علم و فضیلت جهت پاکسازي و تصحیح -1
ایـات  ایـن رو  اند. نسبت داده شدهو احادیثی که به ائمه ما بصورت دروغ و بهتان 

 و خرافـات و  هـا  بـدعت  فقیه و مجتهدین در ادخال ةوالعموما روایاتی هستند که 
نـد. ایـن روایـات    کن مـی  ، در مذهب پاك و درخشان ما، به آنان استنادها پیچیدگی
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نقشی اساسی و ویرانگر در تفرقه و زد و خورد شـیعه و سـنی و بـرعکس بـازي     
کـه مصـلحت فقهـاء و     شوند می و همچنین در این روایات اموري یافت اند. کرده

ند. همانطور، روایاتی که در مورد تقیـه،  کن می را تضمینها  آن و حکمرانیسطوت 
، شـوند  می ازدواج متعه و امور شگفت انگیز دیگر وارد شده، و به ائمه نسبت داده

شرح کامل  »شیعه و تصحیح«و  »عقیده شیعه امامی«ي ها کتاب و در مورد آنان در
داده شده است. این عمل سنگین و ضروري احتیاج به بذل مال و کوشش زیـادي  

ـ  نمـی  بتنهـائی هـیچ دردي را دوا   ها کتاب دارد چون پاکسازي و تصحیح این ، دکن
 ي تصحیح شـده بـه چـاپ رسـیده و توزیـع گردنـد. ایـن       ها کتاب مگر اینکه این

ه بدون مشـارکت و بـذل مـال    ند کباش می مشتمل بر هزاران مجلد بزرگ ها کتاب
 د. باش نمی زیاد، تصحیح و چاپ آنان امکان پذیر

را به رشته تحریر در آوردیم تا در مسـائل فقهـی مـورد نیـاز      »فقه الصادق«کتاب  -2
ي فارسـی، اردو،  هـا  لغـت  مرجع قرار گیرد. ترجمه این کتـاب بـه  به عنوان  شیعه،

نـد  کن مـی  شـیعه بـدانها تکلـم   ئی که ها لغت ترکی، و انگلیسی، یعنی همانهندي، 
، که رسیم می ها کتاب بسیار ضروري است. و پس از آن به مرحله چاپ و نشر این

به نوبه خود از  مهمترین مراحل رهائی شیعه از بردگی و استبداد فکري است، که 
. این شود می ها ناشی ها و ثقه االسالم و حجت االسالمها  از تبعیت آنان از آیت اهللا

تعابیر ساخته دست خود آن حضرات اسـت، کـه خـود را بـه آن ملقـب       القاب و
و شیعه هیچ اختیاري در آن ندارد. بگذارید صریح بگویم که این القـاب  اند  نموده

در زمان رسول خدا و سلف صـالح و قـرون آغـازین اسـالمی هیچگونـه عرفـی       
شـده کـه   لقب آیت اهللا در حقیقت از لقبی مجوسی (زرتشتی) تحریف  اند. نداشته

و آن لقب ظل اهللا است، کـه بـه    اند، هکرد می کاهنان، پادشاهان ایران را بدان ملقب
 فقیه باشد.  ةوالآیت اهللا تبدیل شده تا لقب 

براستی که تبعیت شیعه و تقلید آنان بصورت مستقیم از امام صادق، شایسته تر بوده و 
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ه این تبعیـت، شـیعه امـامی از    . و در نتیجدکن می سعادت دنیوي و اخروي آنان را تضمین
چنگال اسارت فکریی که دروازه قرن اسیر آن بوده است رهایی خواهد یافت. در زمانیکه 

آیا بهتر  اند، واله فقه خود را ناقالن فقه امام صادق معرفی کرده، و شیعه را به بندگی گرفته
میـل و تفـریض   نیست که شیعه بدون پرداخت مالیات هنگفتی که والیان فقه بـر آنـان تح  

بصورت مستقیم و بدون واسطه به مصدر اول خود، یعنی فقـه امـام صـادق بـاز      اند، کرده
  .گردند
، تـا بتواننـد تـداوم    ائم جهت آماده سازي داعیان تصـحیح بوجود آوردن مرکزي د -3

بخش این فکر باشند. چون (موسی موسوي) روزي خواهد مرد، اما ایـن طـرح و   
نقشه باید زنده باقی مانده، و ثمره خود را به بار بنشـاند. و ایـن مرکـز در چهـار     
دیواري خود، باید علماء و روشنفکران شیعه را در پناه گرفته، تا بتوانند با کوشش 

یی کـه بـه آن اشـاره    ها طرحه شده، و ي اشارها طرحبدون وقفه و مستمر خود، به 
، و یا دو نفر . حرکت تصحیح نباید به حرکت یکخواهد شد جامه عمل بپوشانند

منحصر شود. تصحیح، رسالتی است که عظمت و ارزش خاص بخـود را دارد، و  
 باید افرادي مخلص و با ایمان نسل پس از نسل آن را دنبال کنند. پایگاه این مرکز

یکا، کانادا، و یا سویس باشد. ممکن است کسی سـئوال کنـد کـه،    در آمر توان می
هنگامی که مضمون این دعوت بازگشت به عصر رسالت و سـلف صـالح و اهـل    
بیت است، چرا نباید مقر این دعوت در یکی از کشورهاي اسالمی انتخاب شود؟ 

ي عـریض  ها زمین بگذارید جواب این سئوال را در یک جمله عرض کنم: اگر در
ستم توان می وسیع کشورهاي اسالمی، از تنگه جبل الطارق گرفته تا دریاي چین،و 

یک وجب زمین پیدا کنم که در آن با آزادي رسالت خـود را عنـوان نمـوده، و در    
ستم حتـی یـک صـفحه مقالـه     توان می ، و یاآخر شب با زیارت پلیس روبرو نشوم

یت روبرو نشـوم، مطمـئن   حول مسئله تصحیح به چاپ رسانیده، و با نیروهاي امن
 ...... م. امـا شـد  می ه و مستقرداد می باشید در آن یک وجب زمین مقر خود را قرار
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 . ال باهللاإ ةوال حول وال قو

) نیویـورك براي شخص مومن به رساله تصحیح بسیار تاسف بار است کـه در قلـب (  
ی و تفرقـه  پرسـت  قـوم  قصر مستحکمی را ببندد که از اموال شیعه ساخته شد، و اوال مرکز

اسـالمی  هـاي   اندازي بین خود شیعه، و در ثانی مرکز تفرقه افکنی میان شیعه و سایر فرقه
است. آري اموال شیعه بجاي انفاق در تشکل وحدت اسالمی، و شئون تصحیح و مصالح 

 . شود می مسلمانان، اینچنین عبث و بیهوده به بطالت خرج
عقیده دارم که اگر وضعیت شیعه ایـران اصـالح    و هنوز همام  داشته همیشه عقیده -4

گردد، در نتیجه وضعیت شیعه در نقاط دیگر جهـان نیـز اصـالح خواهـد شـد. و      
معتقدم که اگر تصحیح به قلوب شیعه ایران راه یابد، شیعیان نقاط دیگر جهـان از  
آن تاثیر خواهند گرفت لذا همه جهد و کوشش خود را بـر نجـات دادن شـیعه از    

و با توجه به مرزهـاي   اند. که خود بر سر خود آورده ام، و بالئی قرار دادهمصیبت 
نتیجتـا   انـد،  ایران که بر روي افکار تهدید کننده مصالح نظام بسـختی بسـته شـده   

، مگر توسط شیعیانی که در د توانست به داخل ایران راه یابدتصحیح هرگز نخواه
 خود با داخل ایران در تماسهاي  دهخارج از ایران اقامت داشته، و از طریق خانوا

ند. و یا شیعیانی که جهت دیدار بخارج از ایران مسافرت نمـوده، و دوبـاره   باش می
ند. بهمین علت عقیده دارم که تاسیس یـک مرکـز تلویزیـونی در    گرد می به آن باز

محل هجرت که بتواند براي مدت نیم ساعت، و یا یـک سـاعت در هفتـه، بـراي     
در بیدار سازي آن را  پخش کرده، و ضرورت تصحیح، و نقش مهم شیعیان برنامه

بسیار ضروري است که نتیجتا نداي تصـحیح را   مردم، واضح و روشن کند، امري
به ایران میرساند. و من مطمئنم که اگر این نداي تصحیح از طریق ها  از راه حنجره

شیعه ایرانی که از ظلم  ها میلیون و یا نوار کاست به شیعیان ایران برسد،ها  حنجره
، بـه  برنـد  مـی  ي حاصله از نظام حـاکم رنـج  ها پیچیدگی و ها خشکی ،ها بدعت و

 صفوف تصحیح خواهند پیوست. 
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تصحیح احتیاج به مجلّاتی دارد که به لغات رایج مورد تکلم شیعیان جهان نوشـته   -5
سطح  شوند: عربی، فارسی، اردو، هندي، و انگلیسی. نشر و توزیع این مجالت در

اي دارد کـه بـا ایـن طـرح پـر ارزش تناسـب        و کیفیت مطلوب، احتیاج به بودجه
داشته باشد. در نتیجه این طرح احتیاج به قلم، و قلمزنانی مصحح از شیعه و غیـر  

 د. رو می ي اساسی تصحیح بشمارها طرحشیعه دارد، و از 
، و نتیجتا شوراي تصحیح که مشتمل بر علماي شیعه مومن به مسئله تصحیح بوده -6

به برپائی کنفرانس جهانی علماي شیعه هوادار تصحیح بیانجامد. باید به این مسئله 
توجه کنید که منظور من از علماء، رجال دین، فقهاء، و یا کسانیکه لباس دینی بـر  
تن دارند نیست. بلکه منظور از این علماء، هر عالم شـیعی اسـت بـدون در نظـر     

نفکر شیعه است، با هر شغل و هر لباسی کـه بـر   گرفتن اختصاص وي، و هر روش
ي شیعه که بسبب انحراف انداختن رجال دین، ها محنت و ها بدبختی تن دارد، و با

. ایـن  آشـنائی کامـل دارد  اند  در مذهب و عقیده پاك و درخشان آنان بوجود آمده
ي آینـده تصـحیح   هـا  گام و ها طرح، جهت بررسی گردهمائی ساالنه علماي شیعه

امري ضروري بوده، و بدون شک هر شرکت کننده در ایـن گـرد همـائی پـس از     
بازگشت به محل استقرار خود، بشارت دهنـده و رسـول تصـحیح خواهـد بـود.      
برپائی این گرد همایی نیز بنوبه خود به بودجه سنگینی نیاز دارد که بایـد شـیعیان   

صــورت از  جعفــري و ثروتمنــدان آنــان مســئولیت آن را بــدوش گیرنــد. بــدین
ي ذکـر شـده   هـا  طرحم تا در امر پیشبرد کن می ثروتمندان مومن به تصحیح دعوت

شرکت نموده و هر کدام از آنان به حسب توانائی خود یاریگر تصحیح باشند. هر 
کسی که خداوند بر او منت گذارده و بتواند در این طرح بزرگ شرکت کند، بایـد  

یر و صالح شیعه بصورت خاص و خیر همواره خداوند را بخاطر این عمل، که خ
امت اسالمی را بصورت عام در بر دارد، شکر گذار بـوده، و بدانـد کـه در امـري     
شرکت نموده است که خوشبختی امت وي، و آزادي فکري، جسدي و مـادي نـه   
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 . دکن می ي آینده، تا قیام ساعت را تضمینها نسل تنها نسل معاصرش، بلکه
جلس اعالي اسالمی به ریاست خود من بر عهده دارد. و نظارت بر شئون تصحیح را م

ند با مـا همکـاري   توان می ي آن،ها طرحمومنان به تصحیح در صورت میل به مشارکت در 
 نموده، خداوند را بر این توفیق شکر گذار باشند. 

 شعار تصحیح

که بخواهد با مال، قلم، زبان، و یا کوشش خـود بـا تصـحیح همکـاري و     اي  شیعه هر
 مشارکت کند، باید از پیش شعار تصحیح را بداند: 

، سلف صـالح، و امـام علـی علیـه     ر رسول خداالتزام کامل در بازگشت به عص -1
 السالم در اصول دین و ارکان اسالم و فروع آن. 

 الصادق.  پیروي از مذهب فقهی امام جعفر بن محمد  -2
و خزعبالتی که در عقیده ما وارد شده، و به امام صـادق   ها بدعت در هم کوبیدن  -3

، ، ازدواج متعـه ماننـد: تقیـه   انـد،  و یا ائمه دیگر، با تقلب و دروغ نسبت داده شده
مسائل دیگري که در کتاب شیعه  ……ناسزا گوئی و غلو در امر سلف صالح، و 

  ایم. ر زمان ائمه و بعد از آن) از آنان نام بردهعقیده شیعه امامی د( ، وو تصحیح
مذاهبی فقهی، که فقط در مسائل فقهی به عنوان  برخورد با مذاهب دیگر اسالمی  -4

با آنان اختالف داریم. مانند اختالف حنفی با مالکی، و شافعی با حنبلی، مادامیکـه  
سـلف  ، و اجمـاع امـت و   سر چشمه همه احکام قرآن کریم، سنت رسول خدا

ند. و شعار همه ما باید بر حق استوار بوده، و بجـز  باش می صالح، و عقل، و قیاس
، هر مجتهد در صورت که بر طبق بشارت رسول خدا –در مسائل فرعی اجتهادي 

، و در صورت اشتباه و عدم اصابت آن، داراي یـک  ، داراي دو اجراصابت اجتهاد
 از اختالف میان خود دوري کنیم.  –اجر است 

د. در نتیجـه  باشـ  مـی  نزد ما ارزش فقهاء، ماننـد ارزش متخصصـان امـور دیگـر      -5
هیچکدام از آنان حق اعمال سلطه بر ما را ندارند. و ما شیعیان در انتخاب راي هر 
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شند و چـه مـرده، و اختیـار و آزادي کامـل     کسی از علماي متخصص چه زنده با
اطاعـت از امـر آنـان وجـود      ، و میان ما و این علماء هیچ رابطه عبودیـت و داشته

خمـس سـود   «ت کـه از پرداخـت امـوال خـود بنـام      ندارد. و بر شیعه واجب اس
به فقهاء امتناع ورزیده، و بر شیعه واجـب اسـت کـه روزي خـود را از      »مکاسب

انجام شغل و عمل دیگري غیر از فقاهت تـامین نمایـد. و در صـورتیکه بخواهـد     
را تامین کند، اش  مري که قوت خود و خانوادهسربار شیعه باشد، باید باندازه مست

 بسنده نماید. 
وظیفه اصلی رونـدگان راه تصـحیح بـوده، و بـر      اندیش ساده بیدار سازي شیعیان -6

داعیان تصحیح واجب است که حق را با صراحت اعالم نموده و از قـدرت حـق   
 برتري ها باطل کمک جویند. چون حق صداي خداوند است که بر همه اصوات و

اشد که پرداخت خمس سود کسب و د. شیعه باید بداند و علم یقین داشته بگیر می
 »شـیخ حـرّ العـاملی   «در این بـاره   اند. ت که فقهاء آن را ابداع کرده، بدعتی اسکار

 که در نزد شیعه مصدر مهمی از مصـادر اسـتنباط بشـمار    »ةوسائل الشيع«درکتاب 

 رضا، با ذکر روایات صریح چنین عنـوان د، از امام علی و امام صادق و امام رو می
و بر طبـق روایـات وارده    د.گیر می که، خمس فقط بر غنائم جنگی تعلق نماید می

که: خمس به چهار چیـز   شود می چنین نقل از علی »وسائل الشـيعة« در کتاب

 د: گیر می تعلق
 ند. گیر می (الف) غنائم جنگی که مسلمانان از مشرکین

 (ب) معادن.
 . گنجینه ها (ج)

 ) و بر طبق روایات مستند از محمد بن علی حسـین روایـت  مرواریدصید (د) غوص (
) در مورد خمس پرسیدم، پـس چنـین گفـت:    امام صادقکه گفت: از ابا عبداهللا ( شود می

از شیخ طوسی از حسـن بـن محمـد نقـل      را این روایت .خمس اختصاص به غنائم دارد
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از ابـی عبـداهللا و از   مده است. در تفسیر عیاشی از سماعه نیز آ »وسائل«و در  ،کرده است
 : خمـس بـر هـیچ چیـز تعلـق     شـود  مـی  امام رضا) علیهما السالم چنین نقلابی الحسن (

 مگر غنائم. گیرد نمی

ُ َ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُۥ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖ ﴿  .صدق اهللا العظيم ﴾َوقُِل ٱۡ�َملُواْ فََسَ�َى �َّ
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