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اسالم خودش مشكلى نداره، ! ست از مسلمانى ماسته رگاعيب اسالم به ذات خود ندارد عيبى، 
اين آخوند ها خرابش آرده اند، اسالم ربطى به آخوند نداره، اينها براى خودشون همه چيز رو 

!!حكومت جمهورى اسالمى يك حكومت اسالمى نيست! عوض آرده اند  
 

مسلمانان از تاريخ عملى دين خود فرار .  در بين مسلمانان استاين يكى از رايج ترين سفسطه ها
آنند، زيرا اين تاريخ به قدرى وحشتناك و زشت است و اين آارنامه بقدرى سياه است آه  مي

  سال گذشته هيچوقت و در هيچ يك از سرزمينهايى آه١۴٠٠در   .گذارد آبرويى براى اسالم نمي
انسان «اند، اسالمگرايان نتوانسته اند يك نظام مردمساالر و  هتشادمسلمانان در آنجا اآثريت 

 ، را پديد بياورند آه بتوانند به وجود آن افتخار آنند و آنرا نشانه اى از ايده آل خود بدانند»محور
آاربردى  دهند و بعد از اجراى قوانين غير بلكه همواره اسالمگرايان شعار حكومت اسالمى را مي

آنند  آنند آه گند به بار آورده اند، و بعد از آن ادعا مي و روشهاى نابخردانه اسالمى مشاهده مي
.آه اين اسالم نبوده است، اشكال از ما بوده است  

 
 سال نتوان آنرا پياده آرد و پياده شدن آن تنها ١۴٠٠پرسش اساسى اين است آه، دينى آه 

د آورده است، آيا دينى آاربردى است؟ انديشه اى آه به مدت حكومتهاى فاشيستى و ظالم را پدي
 آشور اسالمى به بوته آزمايش گذاشته شود و در امتحان خود رد شود ٢٠ سال در بيش از ١۴٠٠
يشه اى بدرد نخور و مزخرف نيست؟ چگونه است آه اسالمگرايان اتحاد جماهير آيا اند

 نابود شدن آنرا نشان بى ارزش بودن عقايد دانند و سوسياليستى شوروى را سمبل آمونيسم مي
دانند، اما نابودى و فالآتى آه اسالم در تمام مدت حيات خود به بار آورده است و  آمونيستى مي

شود را نشان غير  آه هميشه در اثر اجرا آردن قوانين اسالمى حاصل مي نتيجه رقت آورى را
د؟دانن آاربردى و بدرد بخور نبودن عقايد دينى خود نمي  

 
اين افراد تنها نام . شناسند آنند اسالم را نمي اشكال آار اينجا است آه مسلمانانى آه اين ادعا را مي

بينند، نه اينكه خود رنگ  گذارند، اسالم را به رنگ افكار خود مي ايده آل هاى خود را اسالم مي
به تحصيل و تدريس   رابراستى به افرادى آه به نظام آيت اهللا ها آه هرآدام چند دهه. اسالم بگيرند

زنند بايد چه گفت؟ چگونه ممكن است شخصى  ميدن اسالم را ميهعلوم دينى پرداخته اند، اتهام نف
داند، چون ريش و پشم ندارد و يا روسرى و چادر ندارد، و يا اينكه  آه خود را روشنفكر مي

اندازه   بهخورد و يا دوست پسر و دوست دختر دارد، شخصى آه در تمام عمر خود مشروب مي
 ۵٠انگشتان دستش در مورد اسالم آتاب نخوانده، افرادى مثل آيت اهللا مطهرى را آه بيش از 

آتاب راجع به اسالم نوشته است، متهم به آج فهمى اسالم آنند؟ اشكالى آه اين افراد دارند اين 
آنها را دروغين  سالماست آه از آخوند ها بخاطر ريش بلند آنها و شكم گنده آنها بدشان مى آيد، لذا ا

دانند، در حالى آه اين افراد وجود تخيالتى مثل امام زمان  را مديون همين آخوند ها و روضه  مي
، زيرا اآثر مفاهيمى دنشاخوان ها هستند و بايد بسيار ممنون و شاآر آقايان علماى حوزه علميه قم ب
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، و اين آخوندها ستان آخوندهاه همبرند ساخته و پرداخت آه از آنها براى دفاع از اسالم سود مي
.هستند آه دين آنها را تئوريزه آرده اند و اين لقمه جويده شده را در دهان آنها گذاشته اند  

 
آنند  سبت به آخوند دارند، به گونه اى صحبت ميناز اين گذشته اين افراد ديدگاهى نژادپرستانه 

آند، هرآس اين لباس را  آند و مغز انسان را مختل مي زه ميگويا آه اين لباس آخوندى معج
بپوشد تبديل به آدمكش و دزد و جانى خرافى مي شود. اين افراد از اين واقعيت غافل هستند آه 

آخوند اسالم را خراب نكرده است بلكه اسالم آخوند را خراب آرده است. آخوند نيز يك انسان است 
. شود ه اى است و اسالمگرايى شغل و تخصص او حساب ميبا اين تفاوت آه اسالمگرايى حرف
اين زمينه  هرآس ديگر نيز با اسالم به اندازه آخوندها آه در. آخوند يك دانشمند اسالمى است

شود،  تحصيالت رسمى دارند آشنا شود به موجودى پست و نفرت انگيز همچون آخوند تبديل مي
سفه اسالمى و اخالق اسالمى آشنايى علمى داشته آسى آه عربى بياموزد و با تفسير و حديث و فل

. شود مي باشد و در اين زمينه مطالعه دقيق زير نظر استاد انجام داده باشد خودبه خود يك آخوند
آخوند منفور است زيرا اسالمگرايى حقيقى . بدون توجه به اينكه لباس آخوندى را بپوشد يا نپوشد

شود، از اين   به انسانى مانند انسانهاى ديگر تبديل مياست، اگر آخوندى اسالم را آنار بگذارد
آنها را در آنار  گذشته اگر آخوندها را با پيامبر اسالم و يا امام على مقايسه آنيم و رفتارهاى

يكديگر بگذاريم خواهيم ديد آه رفتار آخوندها اگر انسانى تر و بهتر از اين دو نباشد، معموًال بدتر 
.منهاى اسالم يك موجود قابل احترام استاز آنها نيست و آخوند   

 
متاسفانه بسيارى از مردم ايران از اسالم تصورى آامال خيالى و غير واقعى در ذهن دارند، اين 

اشخاص بدون اينكه بدانند اسالم چيست و قرآن چه ميگويد و پيامبر اسالم چه آرده است و چه 
گذارند، و وقتى  هاى خودشان را اسالم مينكرده است، تنها نام زيباترين تفكرات و ايده آل 

گويند اسالم واقعى منظورشان آن اسالمى نيست آه قرآن مى آموزد و محمد پيامبرش است، بلكه مي
منظورشان اسالميست آه خودشان پيامبر آن هستند و از تخيالت و ايده آل هاى خود آنرا در ذهن 

 هند و هرچه زشتى است اسالم را از آن برىد هرچه زيبايى است به اسالم نسبت مي. پرورانده اند
اين درحالى . رساند دانند و اين مطلق انديشى و جزميت است آه اين قوم را به اوج جهالت مي مي

است آه روش علمى و درست مطالعه يك انديشه هرگز اينگونه نيست، ما  براى درك يك انديشه 
  را ابطال پذير فرض آرده، آنگاه به سراغبايد تمايالت خود را آنار گذاشته و فرضيات پيشين خود

است ) و نه لزومًا خوش آيند(، حال اگر اين جوهر صحيح مديشه برويم، و جوهر آنرا درك آنيآن ان
  .مته و در غير اينصورت آنرا رد آنيآنرا پذيرف

 
 از همان اولين روزهاى ظهور اسالم در جزيره العرب، اسالم فرم سياسى داشته است تا به همين
امروز، بعد از محمد آه خود حكومت اسالمى تشكيل داد تا زمان ابوبكر، عمر، عثمان،على، بنى 
ند اميه، بنى عباس و تمامى سالهايى آه ترآها، عربها، افغانها و مغولها بر ايران حكومت آرده ا

ر در شده است، مگ همواره اسالم نقش اساسى داشته و خيلى از قوانين و مفاهيم اسالمى پياده مي
رضا شاه و اواخر دورانهاى بسيار آوتاه مدتى مثل دوران نادر شاه و يا اميرآبير و اواخر دوران 

سلمان يا اسالمى اما مسلمانان هيچ آدام از اينها حكومت ها و حاآمين را م. دوران محمد رضا شاه
قل حكومت جمهورى دانند، البته جاى شكرش باقى است آه حداقل عده اى از اسالمگرايان حدا نمي

اولين نماينده خداوند بر روى زمين بعد از (اسالمى را اسالمى و بنيانگذار آن روح اهللا خمينى 
آه تاريخ اين  دليلى آه پشت اين قضيه وجود دارد اين است! دانند را مسلمان مي)  سال١۴٠٠



عهده گيرى اين حكومتها و حاآمين بقدرى آثيف و زشت و ناپسند است آه اآثر مسلمانان از بر 
!حقيقت آه اين افراد مسلمان بوده اند وحشت دارند  

 
حكومت جمهورى . اسالمى بودن جمهورى اسالمى را در دو عرصه تئورى و عملى ميتوان سنجيد

اسالمى آامال از لحاظ تئورى بر اساس قوانين اسالمى بنا نهاده شده است، آسانى آه به اين مسئله 
آه  اسالمى قوانين اساسى نظام خالفت اسالمى را مطالعه آنند و ببينندشك دارند ميتوانند  اصول 

تمام چهارچوب هاى اين حكومت مبتنى بر اسالم است -- در اين ١٧٧ اصل بيش از ١۵٠ بار 
آلمه اسالم استفاده شده است، يعنى حدودا در ٪٨۵ اصول قوانين اساسى آلمه اسالم استفاده شده 

است، لذا قوانين و نرم افزار حكومت جمهورى اسالمى آامًال اسالمى هستند. از طرفى ديگر 
مراجع دينى در نظارت بر اين حكومت نقش اساسى دارند، نيمى از شوراى نگهبان را فقها تشكيل 
ميدهند و اين فقها بر آليه امور انتخاباتى و همخوان بودن قوانين مجلس با اصول اسالمى نظارت 

اسالمى   در توليد نرم افزار هاى حكومت نيز از در تئورى اين حكومت آامًالمستقيم دارند، لذا
شوند آه نمونه هايى از  تمامى قوانين وحشيانه اى آه در جمهورى اسالمى بكار برده مي. است

ده  بيابيد، بطور مستقيم از توانيد در آتاب مجموعه قوانين مجازات اسالمى گردآور آنها را مي
. گرفته شده انداصول فقهى اسالمى  

 
اما در عرصه عمل چگونه بايد در مورد جمهورى اسالمى حكم داد؟ چگونه ميتوان دانست آه اين 

حكومت بر اساس قوانين و اصول اسالمى رفتار آرده است يا نه؟ برخى از قوانين و اصول 
 ن نيستند، بعنواناسالمى به دليل اينكه بعضًا بسيار مضحك و نابخردانه هستند اساسًا قابل پياده شد

اگر قرار باشد ربا حذف شود اصوال اقتصاد يك آشور . مثال مسئله حرمت ربا را در نظر بگيريد
شود، از همين رو است آه پياده آردن چنين  شود و نظام بانكى آن آشور مختل مي ويران مي

روشهايى نشان قانون بى خردانه اى اساسا ميسر نيست و همواره بايد براى آن بهانه تراشيد و به 
دانيم اينگونه  آه بهره بانكى و سود سپرده و غيره مغايرتى با اسالم ندارند، درحالى آه مي داد

.توان انتظار داشت اسالم را بطور دقيق پياده آند لذا از هيچ حكومتى نمي. نيست  
 

 گفته شد از اين گذشته اساسًا اسالم چيست آه آسى بخواهد آنرا پياده آند يا نكند؟ همانگونه آه
دانند به اسالم  ديدگاه عوام نسبت به اسالم بسيار آرمانگرايانه است، اين افراد هرآنچه خود نيك مي

دليل ده ها و  به همين. دانند پندارند آنرا بى ارتباط با اسالم مي چسبانند و هرآنچه نيك نمي مي
تواند بيش از يك  د نمياسالم در حقيقت خو. هزاران و ميليونها تفسير مختلف از اسالم وجود دارد

معنى و اسلوب و روش باشد اما به دليل بى در و پيكر بودن و مبهم بودن و مبين نبودن اسالم، 
م از اين قرائتهاى حال هرآدا. هزاران و ده ها فرقه و روش و قرائت مختلف از اسالم وجود دارد
 وجود مشترآات بسيار بسيار مختلف قرار باشد پياده شود، از آنجا آه همه اين قرائت ها به دليل

شوند، باقى مسلمانان  مضر و ناآار آمد، هميشه در عرصه عمل با شكستى مفتضحانه روبرو مي
ت آه آن اسالم، اسالم آه برداشت و قرائى متفاوت با اين برداشت پياده شده داشته اند، خواهند گف

.واقعى نبوده است  
 

م است ميتواند متفاوت باشد، اما تاريخ اسالم مسلماً آند و آنچه اسال جدا از اينكه آنچه مسلمان مي
بنابر اين تاريخ اعمال زشت و پليد اسالمگرايان را ثبت ! آن چيزيست آه مسلمين انجام داده اند

تى آنيم آه پليدى و زش آرده است و در جلوى ما گذاشته است و ما خود در عصرى زندگى مي
حال مسلمانان بسيار تالش دارند تاريخ ! ا شاهد بوده ايمآنچه دانشمندان اسالمى انجام داده اند ر



اسالم را از ماهيت اسالم جدا آنند و به شدت معتقدند تاريخ اسالم ربطى به اسالم ندارد، و حتى 
م دستگاه خالفت تا سر انجا.... جنايات امام على و محمد و عمر و بعدها بنى اميه و بنى عباس و

چرا ندارند؟ آيا آنچه امروز وضعيت مسلمانان .  نداشته و ندارنداسالمى خمينى ربطى به اسالم
است نتيجه تربيت و محيطى نيست آه اسالم برايشان پديد آورده؟ فصل مشترك تمامى آشورهاى 

اسالمى آه در فقر و فالآت و بدبختى يكى بدتر از ديگرى هستند چه چيزى به غير از اسالم 
ميتواند باشد؟ آيا غير از اين است آه درهر آشورى آه اسالم وجود دارد از دموآراسى و حقوق 

 بشر خبرى نيست؟
 

آنند از اسالم چيست آه اسالم خود  حال برداشت واقعى اسالمگرايانى آه از تاريخ اسالم فرار مي
را اسالمى و بقيه اسالم ها را غير اسالمى ميدانند؟ خود تفسيرى ديگر و قرائتى ديگر با اندآى 

مان واقعى از همين رو است آه تمام مسلمانان تنها خود را مسل. مى آه پياده شده استتفاوت با اسال
دانند و باقى مسلمانان را به شرك، آفر و نفاق و داخل آردن اميال شخصى در قرائت آنها از  مي

 همه گمان ميكنند آه تنها خود آنان به اسالم راستين دست يافته اند و باقى از. آنند اسالم متهم مي
آه اختالفات بسيار  جالب است بى پايه و اساس بودن اسالم تا حدى است. اين گنجينه بدور هستند

مثال عده اى معتقد به ازدواج موقتى هستند اما عده اى آنرا . شود فاحش در برخى موارد ديده مي
اطل عده اى معتقدند تئورى تكامل با قرآن سازگار است، عده اى اين عقيده را ب. دانند زنا مي

ين است آه در آل هيچ ا. ميدانند و حتى در هر مذهب و فرقه اى نيز اختالفات شديد وجود دارد
اسالم يك دين بدون چهارچوب هاى مشخص و با ستون . چيز مشخصى بعنوان اسالم وجود ندارد

.هاى تق و لق است  
 

مسلمانان هر روز نماز مي خوانند، اما در مورد روش خواندن اين نماز با يكديگر اختالف نظر 
دارند. پيامبر اسالم ٢٣ سال پيامبرى آرده است يعنى تقريبًا ٨٠٠٠ هزار روز زندگى آرده است، 

و در اگر روزى ۵ بار نماز خوانده باشد در آل ۴٠ هزار بار نماز خوانده است، و هر نماز نيز 
چند رآعت بوده است، اما مسلمانان هنوز سر اين مسئله با يكديگر اختالف نظر دارند آه آيا 

 دستهاى محمد هنگام نماز خواندن جمع بوده است يا آويخته بوده است، آيا بر روى مهر نماز 
مي خوانده است يا نه. و حال آنكه نماز ستون دين است، وقتى اساسى ترين مسئله و ستون يك دين 

 اينقدر تق و لغ باشد، چه انتظارى ميتوان از ساير مسائل داشت؟
 

 راهكارهايى آه بتوان براى حل اين مشكل از ديدگاه سكوالر يافت اين باشد آه شايد يكى از
و آن اسالم بدون شك . اسالمى را مالك اسالم بدانيم آه قرائت اآثريت اسالمگرايان آشورمان است

  و حجت االسالمها و درااسالم سنتى، يعنى همان اسالمى است آه در حوزه ها و توسط آيت اهللا ه
اآثريت مردم همان برداشتى از اسالم را دارند . شود وندها، تئوريزه، تبليغ و پياده مييك آالم آخ

بايد توجه آرد آه اين انتخاب به معنى . آه آخوندها دارند، يعنى برداشت سنتى شيعه دوازده امامى
اگر قرار  اسالم اصيل خواندن اين قرائت و برداشت از اسالم نيست، بلكه به اين معنى است آه

اشد اسالمى در اين مملكت پياده شود، قطعًا نظر اآثريت اسالمگرايان مالك تعريف اين اسالم ب
خواهد بود، و آشكار است آه تعداد اينگونه اسالمگرايان بسيار بسيار بيشتر از تعداد اسالمگرايانى 

ر قرار اگ. ن هستنداست آه اسالم سنتى را قبول ندارند و مدعى برداشتى جديد و صحيح تر از دي
باشد اسالمى در ايران پياده شود مطمئنًا از آخوندها و آيت اهللا ها آسى تخصص و علم بيشترى در 

د ضاين زمينه نخواهد داشت و حرف آنها نهايتًا بر آرسى خواهد نشست و همين افراد خبيث و 
برداشت ئله است آه بشر هستند آه بايد حكومت شيعه را بگردانند، و البته اين جدا از اين مس



از دين در واقع على رغم بسيار ضد بشر بودن و غير انسانى بودن ) آخوندها(اسالمگرايان سنتى 
) قرآن و حديث(آن، برداشت و قرائتى آامًال خالصانه و علمى و بدون دخالت اميال از منابع اسالم 

السهاى درس امروز در آ است آه توسط هزاران دانشمند و محدث و فيلسوف و فقيه و مفسر تا به
و مباحث و مناظرات مختلف توسعه يافته شده است و به شكل امروزى خود رسيده است، و اين 

قرائت از اسالم واقعًا از اصالت و قدرت بسيار بسيار بيشترى نسبت به ساير قرائتهاى اشخاصى 
.دينى ميدانند برخوردار است، و اسالمى است" روشنفكر"آه خود را   

 
پياده نشدن دين اسالم در طول تاريخ هستند و برداشت سنتى را قبول ندارند بايد از آسانيكه مدعى 

 سال است وجود دارد، و در اين همه آشور مسلمان ١۴٠٠پرسيد آه، اگر اسالم انديشه ايست آه 
اده دنيا در طول اين مدت وجود داشته و همانطور آه خود مسلمانان معترف هستند نتيجه خوبى ند

ز چنين جوامع اسالمى را به سعادت نرسانده است، و آشورهاى اسالمى همه فقير و و هيچ آدام ا
جهان سومى و استبدادى و يكى بدبخت تر از ديگرى هستند،  آيا اين بدان معنى نيست آه اين 

بوجود  آيا نبايد انديشه اى آه چنين نتايج وحشتناآى را! انديشه غير قابل اجرا و بدرد نخور است؟
 و هرجا به قدرت رسيده است اختناق و فقر و پليدى به بار آورده است را مضر خواند آورده است

و آنرا دور انداخت؟ آيا بهتر نيست دنبال مفاهيمى باشيم آه قابل اجرا باشند؟ و حداقل به آرات 
ياده ه اند اسالم را پنتايج بد ببار نياورده باشند؟  اگر اين همه آدم در اين همه آشور دنيا نتوانست

يا ! آنند، مسلمًا اين دسته از اسالمگرايان نيز بر اساس قوانين احتمال رياضى نخواهيد توانست
احتمال پياده شدن اسالمى باب ميل اين افراد آنقدر آم است آه در عرصه عمل اين ايدئولوژى آنها 

مدعى آن آن حرف ميزنند و  آن اسالم خيالى آه مسلمانان از.  آامال مخرب و غير مفيد است
دانند،  خودشان نيز آينرا مي. هستند در واقع پياده شدنش تلخ ترين نتايج را بوجود خواهد آورد

ميگويند امام زمان با ظهور خود آنقدر آدم خواهد آشت آه تا زير لگام اسبش يا در برخى از 
عنى معه و يك حكومت ياسالمى تر شدن يك جا! روايات تا زير گردن اسبش خون جمع خواهد شد

چى؟ اسالمى تر شدن يعنى دست دزد را بيشتر قطع آردن، بيشتر سنگسار آردن، بيشتر حكم 
آنند با پياده شدن بيشتر  ارتداد را پياده آردن، آيا مسلمانان واقعا اينقدر آودن هستند آه فكر مي

 مفاهيم دينيشان، آشور ما پيشرفت خواهند آرد؟
 

الم در جامعه را بسنجيم بايد اصل را برداشتى از اسالم نتيجه آنكه اگر قرار باشد پياده شدن اس
قرار دهيم آه برداشت اآثريت و معروف به برداشت سنتى از دين است، يعنى همان نظرات آيت 

اى با قبول اين اصل حال بايد ديد آيا رفتاره. اهللا هاى انسان ستيز و دايناسور حوزه علميه قم
برداشت از دين بوده است يا نه؟جمهورى اسالمى آامًال مبتنى بر اين   

 
پاسخ به اين سوال نه است، از نظر فقه سنتى ربا حرام است، موسيقى حرام است، زناآار را بايد 
سنگسار آرد، دست و پاى دزد را بايد بريد، مرتد را بايد آشت، همجنسگرا را بايد آشت، اما اين 

عه قوانين بقدرى نابخردانه و غير انسانى هستند آه به دليل مبارزات فرهنگى و اجتماعى جام
ايرانى آيت اهللا ها هرگز نتوانسته اند آنها را به جامعه تحميل آنند، از طرفى اين قوانين بعضاً 

بسيار مضر هستند، اما به مرور زمان منسوخ شده و از بين خواهند رفت، لذا پياده آردن اين نوع 
شده است، و طلبد آه جامعه ايرانى حاضر به پرداخت آن ن اسالم پرداخت هزينه هاى زيادى را مي

ما بايد بسيار خوشحال و مغرور باشيم آه اجازه نداده ايم اسالمگرايان اين قوانين وحشيانه را در 
.آشور ما پياده آنند  

 



اما در برخى از موارد، قوانين و اصول اسالمى نه بطور آامل بلكه بطور ضمنى پياده شده اند، از 
 اسالمى آسى آه عمل آن غير اسالمى باشد اما از نظر. آنجمله آشتن و ترور مخالفان اسالم است

ته باشد ظاهر وى اسالمى باشد و ادعاى اسالمى بودن بكند اما در واقع به آفر نزديكى بيشترى داش
نامند،  شود، يعنى همانگونه آه آخوندها سازمان مجاهدين را سازمان منافقين مي منافق حساب مي

و اين در تاريخ اسالم بسيار رايج بوده است آه . اندد سازمان مجاهدين نيز آخوند ها را منافق مي
بنامد و آنها را  گروهى از مسلمانان گروه ديگر را به دليل اختالفات ايدئولوژيك منافقين و خوارج

در يك . شود دگر انديش مسلمان در اسالم سياسى منافق خوانده مي ،بعبارت ديگر. تار و مار آند
:ل از مرگش انجام شده است وى گفته بودمصاحبه آه با آيت اهللا خلخالى قب  

 
براى خيلى از . تازه بود آه حاآم شرع شده بودم و بنا داشتم تا با منافقين قاطعانه برخورد آنم «

عصر از پيش امام بازگشته . همكارانم سوال بود آه چگونه مى شود اين ها را سر جايشان نشاند
ى آمديم داشتيم م. ر بود شام را در منزلم بخوريمبودم و با همراهان و همكاران و محافظانم قرا

داخل آوچه منزل آه از شيشه ماشين ديدم دوتا بچه پانزده ، شانزده ساله گويا مخفيانه چيزى با هم 
خودم از آيف پسره اين . دستور دادم بگيرند و بگردندشان ببينم ماجرا چيه. رد و بدل آردند

همانجا . مى قمست فاميلش شريعتى بود از خانواده هاى اسيادم ه. روزنامه مجاهدين را در آوردم
  »! پسره را با گلوله زدم و به همراهانم گفتم اينجورى بايد با اين جانوران برخورد آرد

 
امين شريعتى پانزده ساله به دست او اعدام انقالبى شد و در حالى آه به . خلخالى درست مى گفت  

. خانواده اش شد زندان آزاد مى شود ، جنازه نوجوان تحويلخانواده اش گفته بودند فالن روز از 
آيت اهللا گويى با لحظاتى . به سالى نرسيد آه مادرش دق آرد و مرد و پدرش راهى دارالمجانين شد

  .چنين زندگى مى آرد
 

ير حال اين عمل آيت اهللا خلخالى آه مشابه آن، در اين حكومت بسيار اتفاق افتاده است را با آيات ز
:مقايسه آنيد  

 
۶١ و ۶٠سوره احزاب آيات   

 
َلِئن لَّْم َىنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مََّرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِفى اْلَمِديَنِة َلُنْغِرَىنََّك ِبِهْم ُثمَّ َلا 

وا َوُقتُِّلوا َتْقِتيًلاَمْلُعوِنيَن َأْىَنَما ُثِقُفوا ُأِخُذ. ُىَجاِوُروَنَك ِفيَها ِإلَّا َقِليًلا . 
 

اگر منافقان و آسانى آه در دلهايشان مرضى است و آنها آه در مدينه شايعه مى پراآنند از آار 
مى گردانيم تااز آن پس جز اندآى با تو در شهر همسايه  خود باز نايستند ، تو را بر آنها مسلط

!ير گردند و به سختى آشته شونداينان لعنت شدگانند هر جا يافته شوند بايد دستگ. نباشند  
 

در قرآن تاآيد شده است آه منافق را بايد به سختى آشت، يعنى آشتن معمولى براى اين افراد آافى 
نيست، بلكه بايد آنها را بگونه اى سخت و درد آور آشت، آيا اين آار آيت اهللا آامال بر اساس تعاليم 

يم، در اين آتاب وجود آه آنها را آيات جنايى قرآن مينامالهى اسالم نبوده است؟ آيا اگر چنين آياتى 
نداشتند چنين اتفاقاتى در آشور ما مى افتاد و چنين عباراتى استفاده مي شد؟ اينجاست آه بايد 

دانست آخوندها از اسالم سوء استفاده نمي آنند بلكه از آن استفاده مي آنند، و به نام اسالم جنايت 
 نمي آنند بلكه جناياتشان مبتنى بر بينش و منش اسالمى است.



 
مسئله اينجاست آه اگر جنايتى رخ دهد بايد ديد آه آيا اين جنايت از روى انتخاب شخصى يك فرد 

بوده است يا جنايتى است آه از يك مكتب فكرى و يا روش برخورد و ايدئولوژى و دين و سازمان 
 يافته  آن جنايت يك جنايت سازمانبرخاسته است، اگر پشت جنايتى ايدئولوژى وجود داشته باشد

بشمار خواهد آمد، و در چنين شرايطى عالوه بر مجرم، پرواضح است آه بايد آن سازمان را نيز 
اين است آه بيهوده نيست اگر بگوييم آخوندها اساسًا بيگناه هستند، زيرا . محكوم و مجازات آرد

ست اين باثت بوده است، و لذا اگر قرار اتمام جرائم آنها از روى اسالم، اين راهنماى آدمكشى و خ
جنايت را محكوم آرد قبل از عاملين به اين دسئور العمل ها بايد خود دستور العمل يعنى اسالم را 

محكوم آرد، اگر خوب به تاريخ اسالم دقت آنيم و آثار و آلمات باقيمانده از پيامبر را بررسى آنيم 
ايان سنتى رفتارى ن، خمينى، خلخالى و باقى اسالمگرخواهيم ديد آه انسانهايى همچون بن الد

توان گفت رفتار آنها  آامًال مطابق با تاريخ اسالم و رفتار پيامبر اسالم انجام داده اند، و حتى مي
:به نمونه اى ديگر در اين زمينه توجه آنيد. بسيار انسانى تر از رفتار پيامبر اسالم بوده است  

 
ام زندانيان سياسى بدون شك از سياه ترين برگ هاى تاريخ سياسى  و قتل ع١٣۶٧اعدامهاى سال 

آشور ما هستند و بدون شك اين لكه ننگ بر روى چهره آثيف اسالم سياسى براى نسلهاى آينده 
و  حال بايد ديد آه آيا اين اعدامها و رفتارى آه با اين افراد شد از روى اصول. باقى خواهد ماند

شده است آه  روش آار اين بوده است آه از زندانيان پرسش مي. خيرروش اسالمى بوده است يا 
آنند يا نه؟ و بعد  خوانند، و آيا گروهك خود را محكوم مي ايا اسالم را قبول دارند؟ آيا نماز مي

شد شخص اسالمگرا نيست يا باور به اين مسائل ندارد وى را  درصورتى آه تشخيص داده مي
 زمانى افتاد آه سازمان مجاهدين عمليات مرصاد و يا فروغ جاويدان البته اين اتفاق. ميكردند اعدام

رفتند و  را آغاز آرده بود، لذا اگر اين افراد عالوه بر مرتد و منافق بودن محارب نيز به شمار مي
ت، حكم محارب و مرتد و منافق در اسالم آامال مشخص است، تمام آنها را بايد بى درنگ آش

منافق را بايد با درد آشت، به همين دليل بوده است آه تير . وز بعد را ببيندمرتد حتى نبايد آفتاب ر
.محارب را نيز بايد آشت. زدند تا با زجر و شكنجه بميرند را به گلوى اين افراد مي  

 
رفتند، حال اين عمل جمهورى اسالمى را با ماجراى بنى  اين افراد همچنين اسير به شمار مي

براى بحث .  اسالم در مورد اين قبيله يهودى انجام داد مقايسه آنيدقريظه و جنايتى آه پيامبر
مفصل و شرح آافى از ماجراى بنى قريظه به نوشتارى با فرنام در ماجراى بنى قريظه واقعا چه 

بعد از خواندن اين نوشتار خواهيد ديد آه رفتار جمهورى اسالمى با اين . فاقى افتاد؟ مراجعه آنيدات
انى تر از رفتار پيامبر با بنى قريظه بوده است، در هر دو مورد اسراى جنگى به افراد بسيار انس

 زن ،آنند يرسم اسالمگرايان اين است آه وقتى آسى را معدوم م. دست اسالمگرايان افتاده بودند
و بچه او را بايد بين خود بعنوان برده و آنيز تسخير آنند و اموال وى را نيز براى خود مصادره 

بينيم آه در جمهورى اسالمى چنين اتفاقى نمى افتد، يعنى محارب را بعد از اينكه  ا ميام. آنند
ياده آنند بايد زن و آنند به زن و بچه اش آارى ندارند، اگر قرار بود، اسالم را واقعا پ معدوم مي

بينيم آه رفتار جمهورى  آردند، لذا بازهم مي بچه اش را هم ميان برادران حزب اللهى تقسيم مي
حال آيا اين قتل عام . سالمى با مخالفانش بسيار انسانى تر از رفتار محمد با مخالفانش بوده استا

خير؟ همچنين اگر باور نداريد  از روى اصول اسالمى و مطابق با رفتار پيامبر اسالم بوده است يا
جنايات اين رفتارها با يكديگر همگونى دارند و جنايات جمهورى اسالمى الگو بردارى شده از 

سخنان آيت اهللا "پيامبر اسالم هستند، اين اعتراف را از زبان خود آيت اهللا خمينى در برگى با فرنام 



آشتارهاى آيت اهللا خلخالى را مشابه آنچه  بشنويد آه ايشان نيز" خمينى در مورد يهود بنى قريظه
.داند پيامبر اسالم بر سر يهود بنى قريظه آمده است مي  

 
ها و تفكرهاى اسالمى  ئل ديگر اسالمگرايان است، تروريسم در ميان تمام طيفتروريسم از مسا

وجود دارد، اساسًا نميتوان گروهى اسالمگرا را يافت آه آنار يكديگر نشسته باشند و حزبى تشكيل 
فدائيان  در آشور ما گروه. داده باشند يا سازمانى را تدارك ديده باشند آه تروريست از آب در نيايد

حسنعلى منصور توسط يك .  به سرآردگى نواب صفوى يك گروه اسالمگرا و تروريست بوداسالم
و عكس خمينى را در جيب داشت ترور ) راهنماى تروريسم(جوان عضو اين گروه آه آتاب قرآن 

گروه ديگر گروه فرقان طرفدار انديشه هاى شريعتى بود آه گروهى تروريست از آب در آمد، . شد
گروه ديگر حزب اهللا است آه ترورهاى بيشمارى را انجام داد و . ى را ترور آردآيت اهللا مطهر و

گروه اسالمگراى ديگر سازمان مجاهدين است آه آنهم يك سازمان . گروهى تروريست است
در عرصه جهانى نيز . تروريستى است و قبل و بعد از انقالب به ترورهاى متعددى دست زد

ن، الفتح، حماس، جنبش ابوسياف، مجاهدين چچن، همه و همه گروه حزب اهللا لبنا ،سازمان القاعده
هاى تروريستى هستند، اساسًا محال است عده اى اسالمگرا دور يكديگر جمع شوند و تروريست 

حال بايد ديد آه اين گروه ها با يكديگر چه چيز در اشتراك دارند آه همگى تروريست . نباشند
سالم در ميان آنها مشترك است؟ لذا بايد ديد آه آيا پيامبر اسالم چيزى غير از ا روند؟ آيا بشمار مي

يك تروريست بوده است و اين تروريسم اسالمى از روى رفتار او با دشمنانش برخاسته است يا 
 اينكه ابداع و اختراع خود اسالمگرايان بوده است؟

 
:براى يافتن پاسخ به اين قضيه به نوشتارهاى زير مراجعه آنيد  

 
. آعب بن اشرف توسط پيامبر اسالمترور  

 
.ترور ابوعفاك توسط پيامبر اسالم  

 
.ترور عصماء بنت مروان توسط پيامبر اسالم  

 
ساير ترور ها و رفتار وحشيانه محمد رسول اهللا با دشمنان عقيدتى اش را در بخش محمد و ترور 

.دشمنان شخصى اش  بيابيد  
 

حتى دجال صفتى آيت اهللا خمينى اى و تغيير منش و رفتار وى از پاريس به تهران همان تغيير 
هردو وقتى در قدرت نبودند . رفتار و خدعه محمد، آه در مكه چيزى و در مدينه چيز ديگر ميگفت

. زدند اما وقتى به قدرت رسيدند دشمنان خود را از دم تيغ گذراندند حرفهاى انسان دوستانه مي
بخش چهارم مناظره آيت اهللا  -.براى اطالعات بيشتر به نوشتارى با فرنام قتل عام يهوديان

.مراجعه آنيد. منتظرى با دآتر على سينا  
 

شود مشابه همان انفال و غارتگريهايى است آه محمد  دزديهايى آه در جمهورى اسالمى انجام مي
شتر در اين زمينه به نوشتارى با فرنام از غارت و آاروان زنى بدست مى آورد؟ براى اطالعات بي

يد البته نبا. مراجعه آنيد. بخش دوم مناظره آيت اهللا منتظرى با دآتر على سينا -جنگهاى پيغمر
منكر اين قضيه شد آه در اين راه افراطهايى انجام گرفته است، اما بازهم بايد تقصير را گردن 



د آمدن شرايطى شده است آه در آن دزدها و اسالم انداخت زيرا اين اسالم است آه باعث بوجو
تقيم غارتگران بر اجتماع حكومت آنند، بنابر اين اسالم نه تنها بطور مستقيم بلكه بطور غير مس

.نيز ضربه هاى زيادى را بر پيكر جامعه پديد آورده و مى آورد  
 

اشت و اختناق موجود در اين حكومت همان اختناقى است آه در زمان حكومت على وجود د
براى . گرفت سرآوبهاى اين حكومت همان سرآوبهايى است آه در زمان حكومت على انجام مي

اطالعات بيشتر در اين مورد به نوشتارى با فرنام آارنامه درخشان حضرت على امام اول شيعيان 
. مراجعه آنيد  

 
سالم ربطى ندارند يا اين آيا با اين همه متشابهات ميتوان بدون استدالل و دليل گفت آه آخوند ها به ا

تنها يك سفسطه بى پايه و برگرفته از احساسات و عدم واقع بينى است؟ از آسانى آه مي گويند 
اسالم در ايران پياده نشده است و اين حكومت ربطى به اسالم ندارد بايد پرسيد  آه چه چيزى از 
اسالم است آه اجرا نشده است؟! آيا شما نديده ايد در اين مملكت سنگسار و قصاص و جهاد و ... 

چه چيزى از اسالم مانده است آه دانشمندان و علماى دين اسالم آنرا روى ما موشهاى ! شده است؟
فكر آرده ايد آه با  آزمايشگاهى آزمايشگاه الهيشان پياده و آزمايش نكرده باشند؟ آيا هيچ به اين

 سنگسار شوند؟ آيا به اين فكر آرده ايد آه پياده شدن اسالم در سراسر جهان چندين ميليون نفر بايد
توانيد  آيا شما مي!  دانشگاه هاى جهان را بايد بست چون علومشان يكسره غير الهى است؟٪٩٠در 

ها و اسالمگرايان  قضاوت  تصور آنيد روزى قاضى هاى ديوان بين المللى الهه را عمامه بسر
دانند آه خفقان جوامع اسالمى ريشه در  افراد نميآنند تا بر جهان عدل اسالمى عدالت آند؟ آيا اين 

خفقان جامعه اى دارد آه محمد تشكيل داده بود؟ آشتن مخالفان و تروريسم جمهورى اسالمى آيا 
رار آرد آه مشكل مسلمانان اين همان خشونت و تروريسم محمد رسول اهللا نيست؟ بايد بارها تك

 را و به ويژه قرآن را به زبان خود بخوانند و و اال اگر اسالم! شناسند است آه اسالم را نمي
مطالعه آنند و از فيلتر عقل و خرد خود عبور دهند هرگز  ننگ مسلمان نام نهادن خويش را بر 

!خود ارزانى نخواهند داشت  
 

آخوند خراب است . آنند آنند، بلكه از آن استفاده مي نتيجه آنكه آخوندها از اسالم سوء استفاده نمي
خراب است، آخوند جنايتكار است زيرا اسالم آيين جنايت است، آخوند معلول است و چون اسالم 

ا اسالم علت و بجاى مبارزه با معلول و رد و پاى اژدها شايسته است آه با علت و خود اژده
!مبارزه آرد، و آن اژدهاى پليد خود اسالم است، اسالم ناب محمد  
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