
  ســـال١۴٠٠پس از 
 
" از جهان ما مستقر بوده و جمعای وقفه در بخش بزرگی بی سالم از هنگام ظهور خود تاکنون به صورتا �

و ی در وضع اخالقی اديبنی رين استقرار هزاروچهارصد ساله تآثيا ايرو داشته است ، آياردها نفر پيليم
 بوده است ؟ی عامل سازنده ای امعه اسالمعضو جی ملتهای روان آن داشته و در مجموع برايپی اجتماع

 
تکرار شده است ، اسالم ی که چهارده قرن است در جهان اسالميی محتوای برخالف شعار خوش آهنگ و ب �

ی حکومتی ر قدرت بوده با آنکه همًه دستگاههايبر سری اسالمی نهاين مدت در سرزميکه در همًه ای چماقدار
ی ما قبل اسالمی نسبت به دورانهای اخالقی نه اعتالئ" د داشته است واقعاار خويرا در اختی و آموزشی و قضائ

ن جهان اسالم يز در ايعدالت نی حد و مرز اجرای اجتماعی شان به همراه آورده است و نه اعتالئيمردم آنان برا
 .ر يدن و سنگسار کردن و حد و تعزيشه به گردن زدن و دست بريهم" بايتقر

 
ی ز در نماز جماعت و پهناينی همچنانکه پارسائ. ر مورد آفتابه دزدان محدود مانده استنها تنها ديو همًه ا �

ر دروغ گفته شده و يگيپی ن احوال چنان به صورتيدر همًه ای ش مردان و حجاب زنان خالصه شده است ولير
 کشور ٥٤ی من جوامع حکمفرما بوده است که در مجتمع جهان سويبر همه ای و فساد مالی چنان فساد اخالق

ر مسئلًه يدر سطوح فراگی مالی افت که سوء استفاده هايتوان ی ک کشور را نميامروز جهان ما ، حتا ی اسالم
 .ک آن نباشد يشمارًه ی اجتماع

 

 ماجرای امام زمان 
 

ن صاحب الزمان از يماجرای ا �
ز نه تنها برای جهان يگر نيدگاهی ديد
ای اسالمی يع بلکه برای همًه دنيتش
را بخش سـُـنی يز است ، زيلًه انگمسا
ن جهان مسلمان که نود در صد آن يا

وجود " شود اصواليرا شامل م
 .ن امام زمان را قبول ندارديخارجی ا

  
ز يمانده نيـاز جمع ده در صدی باق    �

عًه جهان اسالم را در بر يکه بخش ش
  دیيـرد ، پیروان دو شعبه زيــگيم

به ع به نويـمذهب تش  لیيو اسماع
خود امامی بنام امام دوازدهم به 

ری ــبــی کـــتـبــيــه غـــــری و نــــی صغــتـبــيــت نمی شناسند و برای او نه غيــرسم
 .دـــنـلــائــق

  
مسلمانان   ارد نفریيليـک ميــــش از يــن است که در جمع بيـت اين دو واقعيمفهوم روشن ا     �

ن امام زمانی باور دارند و نود و ييشری آن به وجود چنجهان ما، تنها شش در صد اثنی ع
 .داننديـعه ميــث پردازان شيــته حدــه و پرداخـتــگر آن را افسانه ای ساخيـــچهار در صد د

  
  .ن برای سلطه گری خود ساخته و پرداخته انديـبت او افسانه ای است که دکانداران ديـامام زمان و غ �

 



ردند و ــرفی کــن او معيـول از صاحب زمان خود را جانشـًه مجعــک وکالت ناميـناد به ـا استه  بـعيـان شيــمـُـال �
 ـندتــرفـــست گ را در د انـــيــــعيــــال شــان و مــار جــيـاخت

 
  ی دارد ؟ن اســت چــه مــشــخــصــاتــيــامـــــام زمــانـــی کـــه ســاخــتـه و پــرداخـــتــه دکــانــداران د �
صاحب الزمان به همان اندازه که   ن اسطورهينی با اينی تا خميـنحوًه بر خورد مکتب هزار سالًه آخوند از کـُـل �

  تقداتــرون تا چه اندازه معــــول قــن در طيـــت است که دکانداران دين واقعيانگر ايب  حانه و شرم آور استيوق
ش بکار گرفته اند و يـرانه خويــش را در خدمت منافع خصوصی حقيک انديــپاکدل و ن" باــی غالـــمذهبی مردم

ه داری آن را ـــضيــــای بــــبی که ادعــذهــن همان ميـن موازيـب تا چه حد با مقدس تريـن سودای فريـدر ا
 .د ـــــرده انـــــازی کـــد بـه انـــداشت

 
 

امــت اســاس ايـــــدئــولـــوژيــک بـــا مــوروثــی شــــدن خــالفـــــت و امـــ
 .اســـالم مــحـمــد فــرو ريـخـــــت

  
خودشان ساختند ، ی در ارتباط با منافع صنف" صرفا) امامان ( ن بزرگواران يکه ای ن افسانه ايپرواتری ب �

سالم خود جهان ای های گر و نه با مهديدی ح هايک از مسيچيبود که نه با هی افسانًه صاحب الزمان
ی های را منجيز. نداشت ی شباهت

و ی ديموعود همًه مذاهب توح
انت يسائو ش" منجمله ی رياساط

ام آور يپ" عمومای ن زرتشتيآئ"
ی صلح شناخته شده اند در صورت

ی رکش آخرالزمان اثنيکه شمش
ت را داشت ين مآموريفقط ای عشر

ش يکه از آسمان برای ريکه با شمش
بکــُشد شد ، آنقدر آدم يفرستاده م

ی ها ، بلکه رودهايکه نه تنها خشک
رد و يز خون فراگيدجله و فرات را ن

"  خ صدوق در کتابيح شيبه تصر
ک ياز هر هزار نفر  " –" غــبــت 

ی  وقت–" نفر را هم زنده نگذارد 
که از طالقان به ( که پسر خودش 

بدو اعتراض ) او آمده است ی اري
را نشان دهد و » اکبر ی عل« منبر برود و لنگه کفش ی  باال-کــُشد ؟ ينقدر آدم ميچرا ا  چرا ؟"   :کند که
ن لنگه کفش را نگرفته ين را هم بکشد باز هم تقاص ايزمی اگر همًه مردم رو: " د که يه کنان بگويگر

 .است 
 

آئــــيــن هــيـــچ پــيــامــبــری نــمــيـتـوانــد آئــيـــنــی جــهــانــی 
 .شـــــدبـا

ی ـت مــلــيو هــوی فــرهــنـگی ـرپـايدی ـار بـه ارزشــهــايتــمـام عــی ـســت و دو بـهـمـن اعــالن جــنـگيبـ �
 .ـان بـــوديـرانــيا

 
 خــاص و هــمــزبــان فــرســـتـاده شـــده اســـــتی قــومـــی بــرای ــامــبــريهــر پــ

 
 



 لت ما ـردای مـفروز و ـنگی امـرهـرد فـبـن
 

ر ـن بــياز نام دی ريکه با بهره گی نظام چماقدار هزار و چهار صد ساله ای ناروای به سلطه جوئـد يبا �
ب و فرازها و بحرانها و ينشی امـتم" بايرــن مدت تقيمًه اــومت کرده و در هــا حکــلت مـور و مـکش

 . ه شودان داديه گرفته اند پايملت ما از آن مای هاينابسامان
 

رفته شده ين اصول پذيکند که حتا مقدس تريجاب ميت ايجهان بشری و فرهنگی ر تکامل فکريس" اصوال �
 .ه آغاز به کار کرده اندين پايز بر هميچنانکه خود مذاهب ن. رند يا انکار قرار گيد يز بتوانند مورد تردين

 
بوده که ی ر کشور ما طورــم حاکم بـير رژکربع قرن گذشته، نحوًه کايدر   ن اسالم زدًه مــنيران سرزميا �

خته ي، بخصوص در نزد نسل جوان آن، برانگیرانيدر جامعه ای نًه مذهبين واکنشها را در زميتری افراط
ر سؤال ــيود مذهب به زــخی ودــلکه اساس وجــب  بــذهــاز می نيمع ی ن بار نه جنبه هايای عنياست، 

 .رده شده استــب
 

ها و يگر خوبيانسانها بدان درجه برسد که دی ا زود رشد و بلوغ فکرير ين است که ديکمال مطلوب ا �
 کسان در گرو معامله آنها با خدا و در ارتباط با بهشت و دوزخ قرار نداشته باشد ی هايبد

 
دنها و سنگسارها و حد ي، و با همًه دست بری دان داريکه پس از چهارده قرن می م اسالم چماقداريبگذار �

و فساد و عقب ی ماريفقر و جهل و بی با توشه های رانًه جهان سوميش جز موضع حقير هاينها و تعززد
 .خ سپرده شودين تاريخ به فراموشخانًه همياورده است ، به حکم تاريما به همراه نی برای زيچی ماندگ

  
ی ک جا خاخام و جاي کهی نيبا کنار رفتن دکانداران د... ی نش بشريشرفت دانش و بيدر انتظار آنکه پ �

د يپدی واحدی ن جهانيان ، آئيهمًه ادی واقعی گر آخوند نام دارند ، از محتوايدی ش و در جائيگر کشيد
 . نداشته باشندی در آن جائی ساختگی هاين بار جدائيآورد که ا

 
 . فرستاده شد ،قوم عربی که از جانب خداوند برا، شناخته شده ی امبري پ ،محمد �

 
 .هود استيمربوط به قوم " صرفای ني، آئی ن موسيآئ �

 
است که در قرآن ی آنهائی برا) مستقل را هم بدان نداده بود ی نيحتا عنوان آئی سيکه خود ع( ی سين عيآئ �

  .خوانده شده اندی نصار
 

 .قوم عرب آمده استی برا" است که اختصاصای نيز آئين محمد نيآئ �
  

 .ستينی عجمی ن است که کتابيای انازل نشده ، بری عجمی اگر قرآن به زبان �
  

ان به ارمغان آورده شد يرانيای برا  وقاصی ر سعد بن ابيکه در زمان خالفت عـُـمر با شمشی اسالم  آن �
،   ده شده بوديان برگزيرانيان ايامبر آن از ميرا که نه پيقرآن و محمد باشد ، زی اسالم واقع  توانستی نم

دربارًه " هم که بعدای اتيداشت ، همًه آن روای ن ادعائيخودش چن" نه اساسانه با زبان آنان آشنا بود ، و 
که در مورد وعدًه تصرف ی ثيا احادينقل شد ، ی ز در سال ششم هجريارسال نامًه محمد به خسرو پرو

سفون و خاموش شدن يا داستان شکست برداشتن کاخ تيت شد ، ياز جانب اعراب از او روای خزائن کسر
ار يبسی پژوهشگرانی هايبودند که بر اساس بررس يی ران در شب تولد محمد افسانه هايا ی آتشکده ها

ن جهت است که يو به هم  عرب ساخته و پرداخته شدندی هاير کشيه شمشيتوجی سرشناس مدتها بعد برا
( آن زمان   متمدنی ک از کشورهايچيخود اعراب ، در مدارک و اسناد بازمانده ه ی جز در نوشته ها

 .افت يتوان ی از آنها نمی نشان) و گرجستان   ونان ، ُرم ، مصر ، ارمنستانيران ، يا
  

 پس از هزاروچهارصد سال »  ن شفا يشجاع الد« 


