
  عدل علی و عشق مولوی
  پيام عبدالکريم سروش به اکبر گنجی

  بخش يکم
    

   

  بر تو ايران بزرگ ، 
  بر تو ای مهد شهان ،

  برتو ای خفته به خاک ،
  برتو ای رفته زدست ،

  برتو ای بارگه فخر کيان می گريم!
  در حصار دل خويش،

  خسته جان از غم اين بار گران می گريم!
  در نهانخانه ی دل، 

  اکاری اين دورزمان می گريم! جفر ب
  مانده ام مات و خموش ، 

  که چه بر ما بگذشت ؟ 
  اين نه مام وطن است  

  که چنين رفته زهوش! 
  ای خدا، زادگه کوروش و دارا اين است؟ 
  موطن رازی و بيرونی و سينا اين است؟ 
  مهد فردوسی و خاقانی و موال اين است؟ 

  واال اين است؟    جلوه گاه سخن حافظ
  ای کشته ی کين ،  تور ب

  برتو ای آلوده به ننگ!
  برتو ای خفته به خون ، 

  برتو ای زار و زبون ،
  بر تو ای اختر فرهنگ جهان، می گريم!

  پای ويرانه وطن ،
  بوم سان، در گذر شامگهان می گريم!

  همره ابر بهار،
  هايهای از دل خونابه فشان می گريم!

  ت! اسا ای دريغ، آنچه به ما رفت زدست خود م
  نه زجور دگری! 

  اين زشوق دل بيگانه پرست خود ما است!
  نه زدشمن اثری! 

  ما فرومانده ی بيداد عزيزان خوديم! 
  ما فنا گشته ی نادانی ياران خوديم!

  لعن و نفرين برلب، 
  بر خطاکاری اين بی خردان می گريم! 

  آگه از ريب و ريا،
  بر دغلبازی اين بی وطنان می گريم!

  وطن، خيز که ايران منی ! ه فتای زکف ر
  با همه رنج و محن ، باش که جانان منی ! 

  تب من ، کعبه من، قبله و ايمان منی،
  ای به تو زنده تن من ، تو همه جان منی ! 

  تا که بر پا خيزی ، 
  تا که برجا مانی ،

  تا که شادان گردی ،
  تا که واال مانی 

  در نيايشگه مهر،
  يم!گری سوی زرتشت بر پير مغان م

  ای ستمديده وطن،
  تو مپندار که مهرت زدل آسان برود!

  در خروشان دم رزم ، 



  جان زکف داده ی تو، خوار و هراسان برود!
  يا که در شام جزا، 

  از دم تيغ ددان، پست و گريزان برود! 
  روز خونخواهی تو، 

  پور آريايی تو، با پرچم ايران برود! 
  آنزمان مست غرور، 

  ست فشان می گريم! د دلدر طربخانه ی 
  اشک شادی بر چشم ، 

  بر تماشاگه اين باغ جنان می گريم! 
   

دوستان گرامی درود بر شما، چکامه ی شورانگيزی را که خواندم از امير حسين شاهين بود، درود می فرستم به روان و 
و درود می فرستم به همه ی آزاده   ،» فروهراين مرد بزرگ که اين چنين سوگمندانه « بر جفاکاری اين دورزمان می گريد! 

لعن و نفرين برلب، بر خطاکاری اين بی خردان، وبر   زنان و بزرگمردان ايرانی که پا به پای اين سخنسرای سوخته دل «
  دغلبازی اين بی وطنان می گريند» .  

ام را به شما شنوندگان گرامی و ه ندرود ميفرستم به شما کدبان حسن اعتمادی و همکاران ارجمند، و بهترين درودهای پاکدال
 خوانندگان ارجمند اين گفتار پيشکش می کنم.  

  
  در پايان سخن هفته ی گذشته پيمان بستم که امروز درباره (عدل علوی) و (عشق مولوی) با شما سخن بگويم.

گذاشت گروهی از  ی م روزه داری خود را در ميهمانسرای ويژه ی زندان پشت سر  هنگامی که اکبر گنجی سی امين روز
نامه ی سر   ياران او بنامهای : عبدالکريم سروش، عزت هللا سحابی، محسن کديور، سعيد حجاريان، وعليرضا علوی تبار در

  فرا رسيده است!!.   گشاده ای از او خواستند که روزه داری خود را به پايان برد که « عيد فطر آزادی »
   نماهای اينترنتی گذاشته شد چنين گفته شده است:ارت در اين نامه که فرادست رسانه ها و

    
  بنام خدا
  من  بپرسيد که  اين باغ  خبر بلبل

 ناله ای می شنوم کز قفسی می آيد
  

  گنجی عزيز، اين بلبل بوستان مطبوعات ، و گنجی صفتان ديگر را ديری است که عسس دست بر بسته است. 
اين را هم از آنان دريغ می کنند؟ آزادی سرفرازانه آنها را خواهانيم. ايشان اهل   ياآ آنان در انتظار نگاهی معدلت جويانه اند.

 استرحام ذلت طلبانه نيستند. و تو ای گنجی نازنين :
  

  شير را برگردن ار زنجير بود
 بر همه زنجير سازان مير بود

  
که « عدل علوی » و « عشق مولوی » را د بوای گنج در ويرانه ، ای آبروی دليری و ای نماد آزادگی ! خطای ما و تو اين 

  از فقه فرسوده ی صفوی طلب کرديم !!؟؟ .
اين پنداری ويران بود و اينک ويران تر شده است و تو تاوان آن خطا را به جای همه ی ما می پردازی . تو آزاده تر بودی و 

  آزادی تو دير برسد .  ندچ اکنون از همه در بند تری . اينک آزادگی تو به ثبت تاريخ رسيده است هر
  دل قوی دار که رهايی نهايی از آن تو است . تو نشکسته ای ، زندان و زندانبان ، شکسته ی تو اند. 

  دل قوی و تن درست دار . ويران مشو که ويرانی تو ويرانی ما است !!؟؟ . 
ت تو کوبنده تر از شهادت تو است مسالپنهان مشو که روی تو بر ما مبارک است !! سالمت همه آفاق در سالمت توست !! 

و يک قهرمان زنده بر تر از صد قهرمان خفته ، و يک شمع روشن برتر از صد شمع خاموش ، و خون قلم بر تر از خون 
  شهيد.

روزه ی سی روزه ی خود را به پايان بر ، عيد فطر آزادی است !! وجود نازکت آزرده ی گزند مباد!! گنج آزادگی و گنج 
 و را مبارک باد . ت ، قناعت

  
  را  سلطان   ميسر نشود  شمشير  به   که          قناعت ملکی است  گنج آزادگی و گنج                      
  و آن به بازوی فرح می شکند زندان را          اين بدر می رود از باغ بدلتنگی و داغ                      
 را   زندان  که بدرود کنی  وقت آن است          سند مصر آن تو شدم ن،م  ماه کنعانی                      

  
 دستينه کنندگان : عبدالکريم سروش، عزت هللا سحابی، محسن کديور، سعيد حجاريان، وعليرضا علوی تبار.

  



نشود؟؟  ونفسبراستی کدام جوان پرشور و ساده دل و پاک سرشتی است که با شنيدن و خواندن اينگونه سخنان فريبنده ا
در رديف دشمنان شماره   وکدام آدم خرد ورزيده و سرد و گرم روزگار چشيده است که اين ياوه ها را بباورد وگويندگانش را

 يک ملت ايران جا ندهد. جا دارد که يکبار ديگربا امير حسين شاهين هم آوا شويم که : 
  

  لعن و نفرين برلب، 
  بر خطاکاری اين بی خردان می گريم! 

  از ريب و ريا،ه آگ
 بر دغلبازی اين بی وطنان می گريم!

  
و « عشق مولوی» که در اين نامه به آنها اشاره شده است بپردازم بايسته می   پيش از اينکه به بر رسی « عدل علوی»

اين پرسشها ی وزدانم که چند پرسش بنيادين را با اين « گنجهای مانده در ويرانه !!» در ميان بگذارم و اميدوار باشم که ر
ناميده اند ، منهم    به ديد آنان خواهند رسيد و پاسخی فراهم خواهند آورد. ( از آنجا که آنان اکبر گنجی را «گنج در ويرانه»

 به خود پروانه می دهم که همه ی آنان را گنجهای مانده در ويرانه بنامم!!).
  

  زير آمده است: ایه  در واژه نامه ها با آرش  پرسش يکم : واژه ی « فرسوده »
    پايمال گرديده.  -بسيار کهنه و از هم ريخته و پاشيده   -١
 ودر پی سايش خسته شده ، چنانچه فردوسی می گويد:  سوده و ساييده ، – ٢
 بود  آلوده  با تيغ   دست  خون  به        سران را سر از ترک فرسوده بود   

  
 و زخم برداشته بود.  ر پی سايش با کالهخود آهنی فرسوده شدهد ان( ترک ) يعنی کالهخود، می گويد سر جنگ آور

  
  می فرمايد:  سالخورده و پير، چنانچه باز فردوسی بزرگ -٣

   را  فرسوده  مرد  روان  بپيچد           را  دوده  و  زاده  و  زن  ز بهر                         
   

  انچه خاقانی می گويد : چن، محو شده ، يا محو شونده  -نابود –تباه  – ۴
 مشعبد به گند نا   دهان  دان  آلوده      فرسوده دان مزاج جهان را بناخوشی                       

  
می گويد : مزاج جهان از ناخوشی فرسوده گرديده است ، همچنان که دهان شعبده باز همواره به گند   مشعبد يعنی شعبده باز،

 ده است.  لوآ که همان دروغ باشد  نا
  
باشد فرسوده رزم می نامند   در ميدانهای جنگ به سر برده  کار ديده ، چنانچه کسی را که زمان درازی  -کار آزموده  – ۵

 و کسی را که سرد و گرم روزگار بسيار چشيده باشد فرسوده روزگارمی گويند.
  

را با کدام يک از اين    سم شما واژه ی «فرسوده»پری م   اينک از شما گنجهای محترم که به ناروا در ويرانه مانده ايد!!
ويا   و يا به چم تباه شده و گنديده،  گرم روزگار چشيده و آبديده،  بکار برده ايد؟؟ به چم سرد  آرش ها برای « فقه صفوی»

  به چم محو و نابود شده؟؟
  

و گنديده و تباه شده بود، ويا مانند هر  » از همان آغاز پيدايش خود « فرسوده  آيا اين « فقه صفوی »  پرسش دوم :
اگر از همان آغاز فرسوده بود چرا بايد پانسد سال بگذرد   باشنده ديگری در گذرگاه زمان دچار فرسودگی و گنديدگی گرديد؟؟

ه بود، يدفاتا شما گنجهای محترم که در ويرانه مانده ايد به فرسودگيش پی ببريد ؟؟ و اگر درآغاز تر و تازه و برنا و پر 
سپس فرسوده و گنديده گرديد!! اين فرسودگی کی و چگونه به درون آن راه پيدا کرد که از چشمان تيز بين شما گنجهای 

 محترم بدور ماند.
  

تنها سه سال واندی پس از روی کار آمدن کارگزاران « فقه صفوی » ، راديو   يعنی ١٩٧٨در روز هشتم دسامبر سال 
BBC  ام جهان نمای خود گفتج ی لندن در برنامه  : 

« ايران ديگر اين درس را آموخته است که برای هميشه رويای تمدن بزرگ را فراموش کند و به داشتن مقامی همپايه    
لندن که خود آتش بيار معرکه ی کارگزاران «   BBCکارگزاران راديو   کشور همجوارش افغانستان اکتفا نمايد» . آن روز،

به خوبی می دانستند که با مردم ايران چه کرده اند و چگونه ملتی را که گامه   ب اسالمی» شما بودندقالانفقه صفوی » و« 
های فراپويی را يکی پس از ديگری می پيمود، به ژرفای تيره روزگاری فروانداخته اند، آيا شما گنجهای محترم همزمان با 

ملت ايران کرده بوديد پی برديد و يا در آن زمان هنوز دست  بهه و خيانتی ک  لندن به «فرسودگی فقه صفوی»  BBCراديو
 اندرکار انقالب فرهنگی، و بهم ريختن سامان آموزشی در دانشگاهها ی ايران بوديد؟؟.

  
از گوهر خودش بود يا در پی سايش و آميزش با وزارت مستعمرات انگليس و   پرسش سوم : فرسودگی « فقه صفوی»

 شرقی فرسوده گرديد و گند پذيرشد؟؟.  نده آبستن شدن از کمپانی



  
پرسش چهارم : از ديد شما گنجهای محترم که بخشی در ويرانه مانده ايد و بخش ديگر به گنج خانه های باختری پناه برده 

ن ايد!! آيا تنها آن بخش از فقه شيعه فرسوده است که از پندارهای بيمارمال محمد باقر مجلسی ومال صدرا« صدرالمتالهي
بنيادش بر فرسودگی و فريبکاری   وشيخ مال هادی سبزواری وفريبکاران ديگر پديدآمد، يا شيعه گری از همان آغاز،  »

گذاشته شده بود؟؟ برای نمونه داستان امام زمان و غيبت صغرا وغيبت کبرای آن حضرت را درميدان فرسودگی بررسی می 
 نشينيد؟؟ی م  کنيد يا بيرون از اين چهارچوب به ارزيابی آن

  
می دانيم که در پی درگذشت حسن بن علی که امام يازدهم شيعيان بود، زنجيره ی امامان زنده گسيخته شد و تنش های  

جعفر برادر حسن ابن علی را بر   شديدی ميان شيعيان پديد آمد ، گروهی برآن شدند تا برای سر و سامان بخشيدن به کارها،
بند بازی از بند بازان    ديگری او را شايسته ی امامت ندانستند، درگير و دار اين تنش ها،ه روکرسی امامت بنشانند ، ولی گ

( که امروز براستی جايش در ميان شما بسيار خالی است!!) از ميان برخاست که امام   آن روزگاربنام « عثمان ابن سعيد »
د ها پنهان نموده است، او امام و جانشين پدرش حسن ديز که به ته چاهی فرو رفته و خود را ا  را پسر پنج ساله ای است

ابن علی است، ولی چون چاه نشينی را بهتر از نشستن در ميان شما خرد باختگان می داند ، مرا ميانه ی خود و شما گذاشته 
 دستشان بدهم.. ب تااست تا هر سخنی داريد به من گوييد تا به عرضشان برسانم و هر پولی که بايد بپردازيد به من سپاريد 

  
آن روز پدران شما گنجهای محترم ازاين عثمان ابن سعيد نپرسيدند که اگر اين کودک پنج ساله ، امام و پيشوای ما 

چرا بايد به ژرفای چاهی فرو برود که بنش نا پيدا است، آيا خردمندانه تر نبود که بجای رفتن به ته آن چاه تاريک و   است!!
ب دارد يا ندارد، در کنار ما می نشست و خار رنجی از پای ما مردم بيچاره بيرون می کشيد؟؟ چرا آ ست نمور که دانسته ني

ساله زندگی در چاه تاريک ونمور،وهم نشينی با موشهای ته چاه را بر بودن در کنار ما برتری داده است؟؟ آيا آن   5اين امام 
  دلپذير تر از دست نوازشگر آفتاب است؟؟!!   ی هراس آور ته چاهيکارموشهای ته چاه از ما شايسته تر و بهتر اند؟؟ و يا ت

دوم اينکه اين کودک پنج ساله تک و تنها در ته آن چاه تاريک و نمور چگونه به زيست اينجهانی خود ادامه می دهد؟ چه  
و آب کوثر خوراک و  تیهشمی خورد و چه می آشامد؟ و چه کسی از او پرستاری می کند؟ اگر فرشتگان هللا از مائده های ب

نوشاکش را فراهم می آورند و تر و خشکش می کنند پس ديگر چه نيازی به پول ما دارد؟؟ در آن ته چاه با اين پولهای بی 
ما پولهايمان را به زخم زندگی خودمان   زبان ما می خواهد چه بکند؟؟ آيا بهتر نيست که تا زمان بيرون آمدنش از ته چاه

 بزنيم؟؟ 
  

ديگراز اين دست پرسشها که در آن روز کسی از عثمان ابن سعيد نپرسيد و از آن پس هم کسی دليری نکرد که از  ریياوبس
شما گنجهای محترم واز پدران محترم تر شما بپرسد، ولی امروزکه روز رستاخيز ملت ايران است، وهمای فرهنگ ايران می 

ين سرزمين اهورايی بخود دليری می دهيم که از شما تازی پرستان ا انخاکستر خود بر خيزد، ما فرزند  از درون  رود تا
وبرآمده از    فريبکار بپرسيم که اين داستان امام زمان را چگونه ارزيابی می کنيد؟؟ آيا اينهم داستانی است «فرسوده» ،

ز آن بتوان دارش و دسترنج ويتاپندارهای بيمار سعيد ابن عثمان که تنها بدرد مغز های فرسوده و گنديده می خورد؟ تا بدس
مردمان را از چنگشان بدر کشيد و روزگارشان را تيره و تارکرد؟؟ يا اينکه اين داستان يکی از آن اسرار الهی است که  

 بگفته ی حضرت امام خمينی بيرون از گنجايش مغزهای سفليسی ما است!!؟؟  
  
مردم بگوييد و ملت ايران را از اين روزگار بد هنجار رهايی   بها اگرفرسوده وبيهوده است ، چرا دليری نمی کنيد که اين ر 

که بيش از هزار سال در چنبره ی اين داستان خرد ستيز دست و پا می زنند نمی   بخشيد؟؟ چرا بياری اين مردم گم کرده راه،
می گويد خائن است!! چرا ن و مگر نشنيده ايد که می گويند آنکس که نمی داند جاهل است، ولی آنکس که می داند  شتابيد؟؟

اين کوله بار خيانت را از دوش خود بر زمين نمی نهيد و نامی بزرگ مانند عارف قزوينی و ميرزا فتحعلی آخوند زاه و ميرزا 
 و ولتر و اسپينوزا برای خود در تاريخ ايران برجای نمی گذاريد؟؟.  آقاخان کرمانی و مير زاده ی عشقی

  
آنگاه بايد ياد   اين همانی دهيد  وده نمی دانيد و نمی توانيد آن را با « فقه فرسوده ی صفوی»رسف  ولی اگراين داستان را

يا ( باب ) ناميد و توانست بر شيعيان فرمانروايی کند   آوری کنم که عثمان ابن سعيد ساليان دارازی خودش را ( درب امام)
م از جهان فرو بست و همه آن دارايی را همراه با کرسی «  چشم وپولهای بی زبانشان را از چنگشان در آورد، تا سرانجا

بابی » برای پسرش محمد برجای گذاشت، اين محمد هم ساليان درازی با آن پولها ی مفت بچنگ آمده خورد و خوابيد 
ری يمس وزنبارگی کرد، و سرانجام جای خود را به پسرش محمد ابن علی سيمری که ازسوی مادر ايرانی بود سپرد، محمد

هنگامی که زمان مرگش فرا رسيد کسی را بجانشينی خود بر نگزيد و گفت امام برای دير زمانی از ميان مردم روی بر می 
تابد و نا پيدا می شود... باز کسی نپرسيد که مگر تاکنون پيدا بود که از اين پس نا پديد می شود!!، ولی بهر روی پس از 

برای خود را آغاز فرمود تا زمينه را برای تاخت و تاز شما و پدران شما در ک بتمرگ محمد سيمری حضرت امام هم غي
نيابوم اهورايی ما و تاراج مغزهای جوانان ما فراهم بياورد، به سخن ديگر درب يک دکان کوچک بسته شد و درب يک سوپر 

گفته شده بود که : « امامان پس   براممارکت بزرگ گشوده گرديد، سرمايه اين سوپر مارکت بزرگ حديثی بود که از زبان پي
از من دوازه تن خواهند بود و واپسين آنان مهدی خواهد بود» ... و حديث ديگری که در آن گفته شده بود: مهدی از پسران 

ش  « ياد آوری می کنم عثمان ابن سعيد نام امام ناپيدا را محمد وکنيه ا   فاطمه است نام او نام من و کنيه اش کنيه من است
 و باز حديث های ديگری که :  ابولقاسم گذاشته بود»را



  
آوازی از ميان آسمان و زمين شنيده خواهد   ... پيش از پيدايش مهدی دجالی سوار بر خر از سرزمين سپاهان خواهد آمد...

د به مکه در خواهد خوش امام ناپيدا شباهنگام با چندين بزغاله در پيشاپي  خواهد دميد...  شد... آفتاب بجای خاور از باختر
تن اند بسوی خود فرا خواهد خواند...  ٣١٣آمد ... در نيمه های شب بر باالی برجی فراز خواهد رفت و ياران خود را که 

که مردم از خانه های خود بيرون شوند با چهره های ناشناس روبرو خواهند گرديد... آنگاه امام که در ته آن چاه از   بامدادن
 کار کشتار بزرگ خود را آغاز خواهند فرمود...  ی خورده و پرورده شده استشتبهمائده های 

  
يا سناخريب پادشاهان  –از داده های اين دسته از احاديث چنين بر می آيد که اين کشتار هيچ همانندی با کشتار آشور بانيپال 

شاه اسماعيل  -آتيال -امير تيمور لنگ –چنگيز خان مغول  -سلطان محمود غزنوی  –اسکندر گجستک  –خونريز آشور 
شتاری خواهد بود که تنها می توانداز ذهن ماليان و سازندگان احاديث شيعه بر استالين و يا هيتلر نخواهد داشت، ک -صفوی 

 شان رابنمايش بگذارد.   خيزد و درنده خويی
  

نخواهد بود ، زيرا هنگامی که عثمان ابن سعيد   شوربختانه حضرت امام به بمب های اتمی و ميکربی و شيميايی بسيجيده
ستاد هنوزاينگونه بمب های شادی بخش!! درست نشده بودند وگرنه داستان پردازان حضرت امام را به ته آن چاه فرو می فر

خون پرداز، و سازندگان احاديث شيعه، کار خونريزی را اينهمه بر حضرت امام سخت نمی فرمودند، بويژه که حضرت امام 
کم اسبش باال بيايد!! درست همانگونه تن از دستيارانش به اندازه ای آدم بکشد که خون تا زير ش ٣١٣تنها بدستياری   بايد
البته در آن داستان   بهنگام توفان نوح آب تا باالترين چکاد کوهها فراز آمد و کشتی نوح بر کوه آرارات فرو بنشست!!  که

 متر از آرارات ٣۶٠٠که هر يک دستکم   هم اگر هللا می دانست که کوههای بلند تری مانند کوه اورست بر روی زمين هستند
شايد کشتی نوح را بر چکاد يکی از آن کوهها فرو می نشانيد تا هيچ نشانی از زندگانی و شادمانی بر روی زمين   بلند ترند،

در زمان نوح کوه اورست هنوز برای هللا شناخته شده نبود!! و يا از ديد نويسندگان نامه   برجای نگذارد، ولی شوربختانه
براين اگر در زمان عثمان ابن سعيد و ديگر محدثين محترم و پدران محترم تر شما بنا   های دينی پنهان مانده بود،

و بمب های اتمی ساخته شده بودند اينهمه درد سر برای حضرت امام فراهم نمی آوردند که تنها بزور  B52هواپيماهای 
ری از هيچ شمشيری ساخته نيست شمشير، خون را در سراسر کره ی زمين تا زير شکم اسب بيچاره باال بياورد!! چنين کا

مگر همان شمشير ذولفقار علی که ما بهنگام بر رسی « عدل علوی » از آن سخن خواهيم گفت!! ولی در همين جا می توان 
پرسيد که گيرم ما مردم نا مسلمان بد بوديم!! اين اسبهای بيچاره چه گناهی کرده اند که بايد تازير شکم خود در ميان خون ما 

ناور باشند؟؟ و جانداران ديگری که بلندای پيکرشان تا زير شکم اسب نمی رسد چرا بايد تاوان گناه يهوديان و گبران مردم ش
اگر فرزندان علی نتوانستند خالفت را از چنگ خاندان   و ترسايان وبوداييان و هندويان و بيخدايان و اهل سنت را بپردازند؟؟

بر کشورهای مسلمان شده را بدست خود گيرند!! چرا اين جانوران بيچاره بايد تاوان نا  بنی اميه بيرون بياورند وفرمانروايی
بهتر بود که داستان پردازان، و سازندگان اينگونه   توانی آنان را بردازند؟؟ آنها که مانند ماليان تشنه ی خون نيستند!!

ال ها و پروانه ها و کبوتر ها وخرگوشها و بزغاله احاديث خون آلود اگر در انديشه ی جان مردمان نبودند دستکم برای غز
ها وگاوان و گوسپندان و االغان و ديگر جانورانی که اندامی کوچکتر از( تا زير شکم اسب دارند) ، بويژه برای کانگروی 

نمی  استراليايی که بسيار هم زيبا است چاره ای می انديشيدند!! و اينهمه جانوربيگناه را در خون ما کافران خفه
گانه اش و برخی ديگراز مومنين و « گنجها ی مانده  ٣١٣افزون بر آن دانسته نيست که خود آن حضرت و ياران   کردند!!

در ويرانه » با آن همه خون و الشه آدمی و جانور بر روی زمين چه خواهند کرد؟؟ وپس از پايان کشتار چگونه از اسب 
تشهاديون راه ميان بر بزنند!! وخود را يکسره به بهشت برسانند!! وگر نه گمان پياده خواهند شد؟؟ مگر اينکه به شيوه اس

نمی کنم بتوانند در ميان آنهمه خون و الشه آدمی و جانور دوام بياورند !! تازه دانسته نيست که آيا مردمان چين و ژاپن هم  
هم در فهرست حضرت امام باشند آنگاه بايد به بايد کشته بشوند و يا حضرت امام کاری بکار آنها نخواهد داشت، اگر آنها 

 تن گريست !!. ٣١٣روزگار آن 
  

وديگر اينکه سرنوشت آن چاهی که حضرت امام در دوران غيبت صغرا در آن بسر بردند چه می شود، هر چه باشد آن چاه 
نجهای محترم که در ويرانه بيچاره دير زمانی پيکر حضرت امام را با مهربانی در خود جا داده بود، خوب است که شما گ

مانده ايد چاره ای برای آن چاه در سامره واين يکی چاه در جمکران قم بينديشيد!! خوب نيست که اين چاهها ی مقدس از 
بويژه از خون اين يهوديان و گبران و ترسايان خدا نشناس لبريز شوند و اندرونه شان را باال   خون کافرانی مانند ما،

 بياورند!!.
  
سش پنجم: درحديث ديگری آمده است: امام دوازدهم پيش از آغاز غيبت کبرا فرموده است : « در حوادث به راويان پر

  بر آنان .» .   احاديث ما مراجعه کنيد که آنان حجت های منند بر شما چنانکه من حجت خدايم
کشف االسرار   ٣٢۶خمينی در رويه ی حضرت امام ديگری بنام   هزار سال پس از اين واپسين فرمان حضرت امام زمان ،

خود نوشت : « پس معلوم شد که تکليف مردم در زمان غيبت امام ، آن است که در تمام امورشان رجوع کنند به راويان 
حديث و اطاعت از آنها کنند ، چه امام آنها را حجت خود کرده و جانشين خود قرار داده است و جانشين امام جانشين پيغمبر 

و رد خدا   مام عصر در روی زمين است و خدا اطاعتش را واجب فرموده است، رد او رد امام، رد امام رد خدا،و حجت ا
 شرک به خدا است!!».  

  
 ٨۵و  ٨٠باز همين امام خمينی که روزگاری نه چندان دور شما گنجهای محترم در زير علمش سينه می زديد در رويه های 



بعهده فقها است، از گرفتن   نوشت: اجرای تمام قوانين مربوط به حکومت  اشف الغطا »« نامه ای از امام موسوی ک  ٩٢و 
خمس و زکوه و صدقات و جزيه و خراج تا اجرای حدود و قصاص و حفظ مرز ها و نظم شهر ها ، همه و همه ، همانطور 

است، فقهای عادل هم بايستی رييس  که خداوند پيغمبراسالم را رييس و حاکم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده
 و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی را مستقر گردانند...

  
باز نوشت: «... در حکومت اسالمی بايد فقها متصدی امور باشند، ايشان هستند که بر تمام امور جزايی و اداری و برنامه 

 سالم معطل بماند يا در اجرای آن کم و زياد بشود...ريزی کشور مراقبت دارند، نبايد بگذارند قوانين ا
  

باز نوشت : « ... فقها اوصيای دست دوم رسول اکرم هستند و اموری که از طرف رسول هللا به ائمه واگذار شده است برای 
ست، فقها ( رييس المله) ا  و هم  آنان نيز ثابت است ، فقيه وصی رسول اکرم است و درعصرغيبت؛ هم (امام المعلمين)

حجت بر مردم هستند همانطور که حضرت رسول حجت خدا بود و هيچکس حق تخلف از او را نداشت. همه ی امور و تمام  
 کارهای مسلمين به آنان واگذار شده است . هر کس تخلف کند از آنها ، از خداوند تخلف کرده است!!... 

  
چون و چرا کردن برای شما پيروان و مقلدين برجای می بينيم که حضرت امام خمينی جای هيچگونه شک ورزيدن و 

را در دست خواهند    اگر سد هزار سال هم به دراز بکشد فقها « واليت امر»  نگذاشته است، که تا زمان پيدايی امام زمان،
اينکه   بويژه شما مقلدين و دست پروردگان آخوند حق تخلف از احکام آنها را نخواهد داشت، و برای  داشت، و هيچکس!!

کشف االسرار می فرمايد: پيغمبر اسالم برای مستراح   ١٠٧گستره ی فراخدامن اين واليت را به شما نشان دهد در رويه ی 
چندين حکم خدايی و فرمان آسمانی آورده و برای هيچ چيز کوچک و بزرگ نيست که  -شيردادن  -مجامعت کردن  -رفتن 

 تکليف معين نکرده باشد!!.. 
  

همان کتاب ادامه می دهد: قانونهای اسالم مانند قانون ماليات و قضا و نظام و ازدواج و طالق و حدود و  ٣١۵ی و در رويه 
و قوانين تطهير و تنظيف و وضو و غسل و امثال آنها قوانين   نواز و زنا و لواط  قصاص و جلوگيری از مسکرات و ساز

 ثابت الهی هستند ...
  

تی پرده از روی همه ی اسرار هستی برداشته و آدمی را شگفت زده بر جای می گذاردکه اين کتاب کشف االسرار به راس 
اينهمه دانش چگونه در مغز يک آدم گنجيده است؟؟ بويژه آنجا که ساز و نواز را همرديف و همپای زنا و لواط شمرده است، 

اينهمه فراپوی و بلند پروازی انديشه   ط بازان،براستی جا دارد که از سوی همه ی ساز زنان و نوازندگان و زنا کاران و لوا
 ، و نازکی خيال را به پيشگاه حضرت امام خمينی و شما گنجهای محترم مانده در ويرانه خجسته باد بگويم!!

  
تا ماه فرا برده شد،   با اين فرموده های پيامبرگونه ی حضرت امام خمينی که کرسی خالفتش بدست شما نخبگان مردم فريب

تيم که برانگيختگی پيامبر اسالم ويژه ی زمان خود او نبوده است بلکه رسول هللا برای راهنمايی و فرمانروايی بر همه  دانس
بويژه مردگان سرزمين چين که دانسته   ی مردم جهان فرستاده شده است، و تا روز رستاخيز و زنده شدن همه ی مردگان،

و   اين فرمان تنها در زمينه جنگ و آشتی،   ايد فرمانش بکار برده شود!!نيست چگونه بر روی زمين جا خواهند گرفت!! ب
بلکه در باره ی هر کاری مانند خوردن وآشاميدن و   مرزداری و بازرگانی و ديگر آيينهای کشورداری وجهان آرايی نيست،

آميختن و جز اينها نيزهست، و خوابيدن و جماع کردن و بيت الخال رفتن و صيغه کردن و طالق دادن و با جانداران ديگر 
محترم بدانيد که برای دريافت اينهمه دانشهای شگفت انگيز به کجا بايد روی بياوريد، حضرت امام   برای اينکه شما گنجهای

همان کشف االسرار فرموده است: شيخ صدوق به اسناد متصله   ١٨٩ و ١٨٨خمينی اينجا نيز بياری شتافته ودر رويه های 
نامه و   ( اکمال الدين ) ، و شيخ طوسی در کتاب (غيبت) ، وشيخ طبرسی در کتاب (احتجاج ) ، توقيع (= ابی خود در کت

شريف امام غايب را نقل می کنند . و در آن توقيع آمده است که : هر حادثه ای که برای شما اتفاق افتد بايد رجوع   فرمان )
شما و من حجت خدا هستم بر آنها، پس معلوم شد که تکليف مردم   نند برم کنيد در آن به راويان احاديث، زيرا که آنها حجت

در زمان غيبت امام آن است که در تمام امورشان رجوع کنند به راويان حديث و اطاعت از آنها کنند ، چه امام آنها را حجت 
 خود کرده و جانشين خود قرار داده است .  

  
اسالم و پيشوايان دين بما رسيده در کتابها ثبت است ، و از همين زمان ما تا زمان ر احاديثی که از پيغمب  و ادامه می دهند:

پيشوايان دين و ائمه معصومين سالم هللا عليهم، در همه ی طبقات اشخاصی که آن روايات را نقل کردند حاالتشان در علم 
ما رسيده و شرح حاالت آنها و خوبی  سترجال مذکور است و از اين علم معلوم می شود که حديث از چه اشخاصی دست بد

و بدی و چگونگی زندگانی آنها همه در کتابها ضبط است . پس ميان اخبار بيشتر تواريخ و اخبار کتب احاديث اين فرق 
روشن است که در تاريخ وثوق و اطمينان نيست زيرا از احوال اشخاصی که نقل شده و وسيله هايی که خبر به ما رسيده 

نداريم لکن در اخبار ما اينطور نيست و علماء و محدثين ما هر حديثی را که می آورند می توانند از روی  عیدرست اطال
 کتابهای رجال ثابت کنند که اين خبر مورد وثق است يا مورد اطمينان نيست و نيايد به آن عمل کرد ...

  
هدا روايت کند که اجراء همه ی امور بدست علماء  لشکشف االسرار می فرمايند: تحفه العقول از سيد ا ١٨٨وباز در روريه 

 شريعت است که امين بر حالل و حرام مردم اند...  



  
همان کتاب کشف  ٣٢٧اگر می پرسيد که اينگونه حديث ها را چگونه می توان بدست آورد ، بازحضرت امام خمينی در رويه 

افی را از هزار سال پيش در دست داريم که از بزرگترين ک می فرمايد: االن ما کتابی مثل  االسرار به ياری می شتابد و
کتابهای حديث است ، و روايات آنرا با وسيله ی اشخاص مورد اطمينان و وثوق بطور مسلسل نقل می کنيم . احوال رجال 

آن بی اطالع ر خود « کافی » نيز معلوم و مضبوط است . پس اگر اخبار تاريخ را هم کسی نپذيرد برای آنکه از ناقلين اخبا
 است ، حق ندارد اخبار کتاب حديثی مانند کافی را نپذيرد.

  
اينک از شما گنجهای محترم که در پی يک اشتباه بزرگ تاريخی « عدل علوی» و « عشق مولوی » را از « فقه فرسوده ی 

 طلب می کرديد، می پرسم اين سخنان حضرت امام خمينی را چگونه ارزيابی می کنيد؟؟    صفوی»
  

فرمودند دانسته شد که داستان امام زمان نه تنها برآمده و باليده از پندارهای بيمار فقها و محدثين   از آنچه که حضرتشان
حضرت آيت هللا شيخ حسينعلی   حضرت، همين فقها و محدثين که يکی از آنها هم همين  است، بلکه تا زمان پيدايی آن

رمانروايی خواهند داشت؛ و فراموش نکنيم که حضرت آيت هللا شيخ حسينعلی ف  منتظری است بر شما مسلمانان شيعه مذهب
او را در نامه ای که از    منتظری همان کسی است که اکبر گنجی، ( قهرمان زنده، و گنج در ويرانه، و شمع روشن شما )

هم يک اشتباه و ( خطای ويرانگر ينشجاع و پشتيبان مظلومان ناميد!! آيا ا –ظلم ستيز  –: فقيه آزاده   زندان برايش نوشت
ديگری) بود؟ و يا از سوی دولت شهيد پرور انگلستان و حامی مستضعفان جهان!! چنين نهاده شده است که با همکاری و 

گنجهای محترم اين بار حضرت آيت هللا شيخ حسينعلی منتظری جای خالی گاندی را در جهان بی گاندی امروز   همازوری شما
 ماه که لگدکوب آمريکای جهانخوار گرديده است از کره ی مريخ سر در بياورد؟؟!! ایپر کند و بج

  
مانند ديگر فرموده هايش بی پايه و مايه و ويرانگر اند، پس    اگر از ديد شما گنجهای محترم اين فرموده های حضرت امام

وييد تا بيش از اين خود را سرگردان نکنند و بگمهر بورزيد و رستم وار پرده های تقيه را پاره کنيد و اين را به مردم ما 
چشم براه کسی ننشينند که جز کشتن و خون ريختن کار ديگری از دستش بر نمی آيد!! به اين مردم بگوييد که بهتر است 

واين نوشوندگی را از درون   برای شادمانی و بهزيوی در اين جهان، خود دست بکار نوسازی روستا و شهر و کشور شوند،
 د آغاز کنند.خو
  

و بويژه حضرت آيت هللا حسينغلی منتظری را بها می   ولی اگر اينگونه سخنان حضرت امام و ديگر امامان جمعه و جماعت،
آن چيزی که فقه خمينی وفقه منتظری را از فقه فرسوده ی صفوی جدا می کند چيست؟؟ و     دهيد مهر بورزيد به ما بگوييد

م در گستره ی همان فقه فرسوده صفوی بشمار می آوريد پس اينهمه هندوانه زير بغل گنجی ه اگر فقه خمينی و منتظری را
را آماده می سازد تا از منتظری   گذاشتن برای چيست ؟؟ او که هنوز با چهار دست و پا به منتظری چسبيده و دارد زمينه

 يک گاندی بسازد!!
  

ش خود را بکار برديد تا سامان شاهنشاهی را در ايران ينپرسش ششم: شما گنجهای محترم همه ی کوشش و دانش وب
( نان و     حکومت هللا و قسط اسالمی و عدل علوی را جانشين آن کنيد وبگفته ی خودتان  اهورايی بر اندازيد ونخستين

ی ه اين شما بوديد که حکومت را بدست همين کارگزاران « فقه فرسود  بر سفره ی مردم ايران بگذاريد،  صلوات)
سپرديد و خود به خدمت اهريمن درآمديد و درست مانند مارهای دوش ضحاک به خوردن و جويدن مغز جوانان   صفوی»

ساده دل ايرانی پرداختيد و هنوز هم به اين کار ننگين خود که جويدن مغز ها است ادامه می دهيد، نه از خدا بيم داريد ؛ نه  
در کارتان هست که تلنگری بر شما بزند، شما بهتر از ما نا مسلمانان می  ایاز بد نامی می هراسيد و نه وجدان زنده 
« فقاهت» دو همزاد جدايی نا پذيرند، سخن خمينی را دوباره     و  «اسالم»  دانستيد که درکشور شيعه زده ی ايران،

ع کنند به راويان حديث و جويادآوری می کنم که گفت: تکليف مردم در زمان غيبت امام ، آن است که در تمام امورشان ر
اطاعت از آنها کنند ، چه امام آنها را حجت خود کرده و جانشين خود قرار داده است و جانشين امام جانشين پيغمبر و حجت 

و رد خدا شرک به    امام عصر در روی زمين است و خدا اطاعتش را واجب فرموده است، رد او رد امام، رد امام رد خدا،
 خدا است!!».  

  
ينک پس از گذشت بيست و هشت سال از آن زمين لرزه ی ايران ويرانگری که بدست شما و همتايانتان رخ داد وتاريخ ا

ايران را زير و زبر، وملت ايران را دچار تيره روزگاری کرد آمده ايد به ما بگوييد که « فقه صفوی فرسوده بوده است » و  
را از چنين بنياد فرسوده ای طلب کرديم ... « اين پنداری ويران بود و   »ویما اشتباه کرديم که «عدل علوی» و «عشق مول

 اينک ويران تر شده است!!» 
  

دستکم خوب است که شما همين اندازه واالمنشی را داريد که پس از گذشت بيست و هشت سال به گوشه ای از اشتباهات 
رانگر بوده است، توده ای ها و چپی ها همين اندازه واالمنشی ويخود اشاره می کنيد و می گوييد که اشتباهتان پنداری ايران 

آنان هم به اشتباه خود خستو شوند و با همين سرافکندگی که شما امروز دچار آن شده ايد از   شما را هم ندارند که دستکم
خراش خود می دمند و ش مردم ايران پوزشخواهی کنند ، اينها هنوز هم در نهايت بيشرمی در همان شيپورهای فرسوده و گو

 همان نغمه های دل آزار راسر می دهند. 
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