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  چيدوند را بايد برخنسل آ
  

  را بايد"علميه" بنامحوزه های .  آخوند را بايد در ايران برچيد تا هرگز ايران و ايرانيان گرفتار اين چنين آفتی نگردندنسل
ی از علم و دانش يعلميه که بو  حوزه های بنام. ديگری از خود بيرون ندهدانبست تا اين کارخانه آخوندسازی، جنايتکار

 اسالمی در باب نکاح، جماع، امر دخول بر زنان و دخول بر  و خرافاتپخش اراجيفتنها مکانی برای چاپ و و نبرده اند 
، آداب واجبی کشيدن و حجامت، عطسه و آروغ حيوانات، دخول واجب و حرام و سنت و شبه،  قصاص و کشتار، نجاست

دياتی بيش نيست که به درد همان بيش نيستند و آنچه از مغز اين امامه بسران خارج ميشود چرن.....  و  دارالخاآداب   و زدن
  .خال ميخورد و بس

 
  : از اين چرندياتيک نمونهتنها 

   کتاب نکاح ،تحريرالوسيلهآيت هللا خمينی، 
  : ١٢له سئم

 و اما ساير کام گيريها می باشد، و چه منقطع،ئ او برای او جايز نيست چه اينکه دایه دارد وطکسيکه زوجه ای کمتر از نه سال
؛ و اگر قبل از نه سال او را وطی کند اگر هر چند شيرخواره باشداشکال ندارد (*) تفخيذ شهوت و آغوش گرفتن و از قبيل لمس

ه باشد يعنی مجرای بول و مجرای حيض او را يکی کرده باشد و  نکرده باشد بغير از گناه چيزی بر او نيست؛ و اگر کردءافضا
بد وطی او بر وی حرام می شود؛ لکن در صورت دوم حکم بنابر احتياط است  اتايا مجرای حيض و غائظ او را يکی کرده باشد 

  .....  از همسری او بيرون نمی شود افضاء بخاطرو در هر حال بنا بر اقوی
  

  ترانی کردنبا ران شهو : (*)تفخيذ
  )اسالمی در احکام :نگاه کنيد به(
  
  

 اينکه  بخواند و بفهمد  خودانی بداند به کتابهای پوسيده و واپسمانده اسالمی روی آورد ومهر که ميخواهد از اسالم و مسل
زندگی کند، يعنی " مرجع تقليد" هر کس هم نميتواند بدون !!!  چيست....) وجماع و نکاح و دخول شبه( ايه آنمفرقه و درون

، در باغ رو احمق ديگری باشد- د دنبالهنمانند يک گوسف بايد و را نداردو درستی پيدا کردن راستی خرد و دانش کافی برای 
مرجع " از آن ميمون پيروی کنند و آنرا  نابخردان تا اينخواهد شدفس نگهداری وحشها ميمونی با يک کتاب قرآن در ق

 و هر چه از او تراوش ميشود همانی استيک آخوند  يک ميمون دارای سرشتی پاکتر و بی آزارتر از .خود بدانند" تقليد
  .است که تاکنون از دهان آخوند تراوش شده و خواهد شد

  
 و در ايران )... تاريخچه پيدايشخوندآ :نگاه کنيد به(ندهی نوحه خوان و سينه زدن نبودگرو در پيدايش چيزی بجز هاآخوند

در آغاز قرن نهم هجری بيشتر . تا آغاز سلسه صفوی گروهی به نام آخوند و يا مذهب شيعه به گونه امروزی وجود نداشت
و شهرهای پرجمعيت مانند اصفهان، قزوين، ابهر، زنجان، مزدقان، شيراز، گلپايگان، يزد، تبريز، اردبيل، مشگين، ردم ايران م

زور شمشير  تا اينکه شاهان تازی پرست صفوی به . )١( يکدست همگی سنی شافعی مذهب بودند،اناهر نخجوان و غرب اير
تبريز، پايگاه شاه اسماعيل در دو شبانه روز بيش از بيست هزار در  .)٢(زدند تدس شيعه کردن ايران و ايرانيانو چماق به 

 تا جايی . نفر را کشتندده هزارر و در شمال شرقی ايران در کاشان حدود هزار نف.  در طبس هفت هزار نفر را سربريدند ونفر
  .)٣(يفرستادتکه های بدن مردم را برای ترساندن مخالفين هديه مخونخوار  شاه اسماعيل که
  

گريه آورند تا نان شبی به مال، نوحه خوان و روضه خوان بوجود آمد تا برای سر بريده حسين تازی گريه کنند و مردم را 
 صفوی نياز به مداحان و )آق قو يونلو( ترکانبه قدرت رسيدن شاهان صفوی چون دستگاه تازه پای  ولی پس از،بدست آورند

چون اين گروه بجز .  باالی منبرها داشت اين گروه مفت خوار را اجير کرده و بکار گرفتروضه خوانان در مسجدها و در
 نياز در اين ديد تا مشتی مفت خوار صفوی دستگاه ،)۴(انستند چيز بيشتری درباره شيعه نميد و خرافاتاراجيف و چرنديات

تين چنين ماليی، مال علی بن عبدالعالی کرکی يکی از نخس. وارد کندبه ايران   و سوريه لبنان عراق،از شيعيان حرفه ای
   .)۵(مشهور به محقق ثانی از مردم کرک حومه شام بود

  
  ِاين دکان. ه آنها نيست نبود، امروز هم ديگر چنين نيازی بوه از مفت خواران نيازی به اين گرانهمانگونه که پيش از صفوي

 ميان اين جهان و آن جهان هستند و مردم پل ساخته اند، که آنها تنها نان خواری و سواری گرفتن از مردم را خود اين آخوندها
" امام در چاه" خود آخوند ميايد که برای رابطه با اين گفته از ميان مردم نيامده است ونکه از. هستند" مرجع تقليد"نيازمند 
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 هم هر چه به آنها ،مردم نادان.  داشته باشند چاه گفتگو و تماسبه آخوند نياز است، چون تنها آنها هستند که ميتوانند با داخل
  .ندواميگذار به نسل پس از خود  سپس ميپذيرند وکنند،خورانده ميشود اگر بيش از يک نسل دوباره گويی 

  
  هيچ. ميدانند زادهايران  خود رادانند بلکه نخست تخم تازی و مسلمان و سپسي خود را ايرانی نمآخوند و پيروان کيش تازيان

 پيروان کيش تازی دست پروده . ايرانی نميانديشد و ايران دوست نميشود،ا تنها فارسی سخن گفتن ايرانی نميشودب کس
کسانی هستند که ايران را به خاک قهرمانان آنها .  هيچ دوستی و همبستگی ندارند،ايرانی با فرهنگ و تاريخ ،فرهنگی بيگانه

 و اگر  را می پرستنداگر سنی مذهب باشند عمر و عثمان جنايتکار. تار کرده اندو خون کشيده اند و ايرانيان را دسته دسته کش
: نگاه کنيد به( شرکت داشته استار مردم تبرستانشيعه باشند علی آدمکش و حسن زنباره و حسين تازی که خودش در کشت

چگونه يک آدمکش و کشتارگر در نگر اينها مقدس و پاک . را مقدس  و پاک مينگارند )ان بدست حسن و حسينکشتار ايراني
 خود عمر، عثمان و علی  اراذلی هستند که بدستور خليفه ا بدرستی همانندان آنهو پيرو اين گروه !!ميشود جای شگفتی دارد

و زنان و کودکان را به اسارت بردند و در ار کردند کشتدسته  دسته  سال پيش به ايران هجوم آوردند و ايرانيان را١۴٠٠در 
  .بازارهای برده فروشی به ناچيزی فروختند

  
نخستين بار در زمان شاهپور بزرگ ساسانی .  به ايران هجوم آورده اند در طول تاريخسه بار ،تازيان دشمنان ديرينه ايرانيان

شاهپور آنها گوشمالی  و به کشتار و ويرانی شهرهای ايرانی دست زدند که در آخربود که تازيان از خردسالی شاه بهره بردند 
بار دوم در پايان سلسله ساسانيان و پادشاهی يزدگرد سوم بود که همه از کشتار و جنايات تازيان در آن زمان آگاه . سختی داد

ر سوم در هجوم صدام حسين بود که همه کشورهای با. ته ايم از شر اين فرهنگ بدوی رهايی يابيمهستيم که تاکنون هم نتوانس
  . ن جنگ با ايران و ايرانيان شرکت داشتند و صدام را ياری دادندعربی در اي

  
 از تازيان لبنان و ، ميخواهند ايرانيان را سرکوب کنندسيدهای امامه سياهنيم که هرگاه امروز هم مانند تاريخ ننگين اسالم می بي

به کشتار و سرکوب ايرانيان  ...   ولسطينیسوريه و فلسطين برای اينکار بهر ميبرند و با وارد کردن جنايتکاران لبنانی و ف
هرگاه شورشی در ايران و . وه بوده استي سرکوب و کشتار ايرانيان به همين شاز آغاز دوران خالفت تازيان .دست ميزنند

 است، امروز هم چنين.  خارج از ايران برای کشتار ايرانيان بهره ميبردخ ميداد، خليفه از نيروهای تازيانِ شهرهای ايرانی ر
  .خليفه وقت؛ رهبر؛ ولی فقيه و يا هر چه ميخواهيد نامش را بگذاريد برای سرکوب ايرانيان از تازيان بهره ميبرد

  
است فارسی زبانانی که در ايران زاده شده اند، اجير و برای توهين،  باری ديگر تازيان در لباس پليس ايرانی، به درخو،امروز

بر سر ايرانيان  اين بيگانگان ، آورده شده اند و همه در تلويزيونها می بينيم که با چه اشتياقیسرکوب، کشتار ايرانيان به ايران
  .می کوبند

  
د کرد ميتوان به همانگونه آخوند را از ايران يکپارچه به هر روی همانگونه که دستگاه دينی ِ صفوی آخوند را به ايران وار

  .خارج کرد و به زباله دانی تاريخ ريخت
  
  
  نده ايرانپاي

  شاهين کاويانی
  
  
  

-----------------------------------  
  :بن مايه ها

)١(  
  ) هجری٧۴٠تاليف (  نزهت القلوب–حمدهللا مستوفی 

  .بصره و حله اکثريت داشتندشيعيان در  عراق عرب و در نواحی کوفه و 
، قزوين، ابهر، زنجان، مزدقان، شيراز، گلپايگان،  در آغاز قرن نهم هجری اکثريت مردم ايران و نقاط پرجمعيت مانند اصفهان

  . يزد، تبريز، اردبيل، مشگين، اهر نخجوان و به طور کلی غرب ايران همگی سنی شافعی مذهب بودند
  
  
)٢(  

  ٣١ برگ - نصرهللا فلسفی استاد دانشگاه تهران؛زندگانی شاه عباس اول
ی ترويج مذهب شيعه، و برانداختن مذهب تسنن از هيچ گونه شاه اسماعيل اول چون بر تخت سلطنت ايران نشست، برا« 

با آنکه در آغاز پادشاهی او اکثريت مردم ايران سنی مذهب و از اصول مذهب شيعه بی . ستمکاری و خونريزی خودداری نکرد
اذان و اقامه وارد بر بودند، امر داد که خطيبان شهادت خاص شيعه، يعنی اشهدان عليا ولی هللا وحی علی خيرالعمل را در خ
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واز بلند خلفای سه گانه و آ را نيز مامور کرد که در  کوچه و بازار بگردند و بتبرائيانگروهی از مريدان خود بنام . سازند
: مذهبان را لعن کنند، هر کس که لعن تبرائيان را می شنيد ناچار بود که بصدای بلند بگويددشمنان علی و دوازده امام و سنی 

 کم مباد، هرگاه در اين گفتار تامل و تغافل روا ميداشت خونش بی درنگ بدست تبرداران و قورچيان شاه ريخته بيش باد و
  ». ميشد

  .شار و قساوت از عقيده و يا مذهبی بکار ميرودتبری يعنی دوری جستن، بيزاری به عنف و شدت و ف= تبرائيان 
  
  

  ١۶٧ برگ -ه تهرانزندگی شاه عباس اول ؛ نصرهللا فلسفی استاد دانشگا
 مقر فرمودند که در کوچه های و بازارها و بيش باد و کم مباد گفته هر يک از اين معنی تکاهل و تغافل ورزند تبرائيانو .... « 

  ».... ن پردازند،تبرداران و قورچيان بقتل ايشا
  
  
)٣(  

  تاريخ انقالب اسالم نسخه خطی کتابخانه ملک تهران
دشمن را خوردن، دو درخت را بزور چند تن مانند فنر بهم پيوستن و دست و پای آدمی را با آن زنده کباب کردن، گوشت « 

زير آويختن و برگردنش سنگی درختها بسته رها کردن، زنده پوست کندن، در ديگ جوشانيدن، مقصر را از جای بلند سرا
قتل عامهايی که بعنوان ترويج مذهب شيعه کرد، اين پادشاه در جنگها و . عظيم بستن همه از کارهای شاه اسماعيل اول است

  » . نزديک دويست و پنجاه هزار نفر را کشت
  
  
)۴(  

  : ٨۶ - ٨۵ برگهای –؛ حسن روملو احسن التواريخ
زيرا که از کتب . ذهب حق جعفری و قواعد و قوانين ملت ائمه اثنی عشری اطالعی نداشتنددر آن اوان مردمان از مسايل م« 

دين  الزی در ميان نبود و جلد اول از کتاب قواعد اسالم که از جمله تصانيف سلطان العلما المتبحرين شيخ جمالفقه اماميه چي
ن تعليم و تعلم مسايل دينی می نمودند تا آن که روز به مطهر حلی است که شريعت پناه قاضی نصرهللا زيتونی داشت، از روی آ

رفت و اطراف و اکناف عالم از اشراق لوامع طريق تحقيق از مشارع منور روز آفتاب حقيقت مذهب اثنی عشری ارتفاع پذي
  » .گرديد

  
  
)۵ (  

  ٣٢٩ برگ ٢ پوشينه - ان؛ بهرام چوبينه تشيع و سياست در اير
لذا شاهان صوفی از همان . مالی شيعی يافت نمی شدشيعه فاقد تاليفات عملی بود و در ايران در زمان شاه اسماعيل مذهب « 

  . و اين از واردات بسيار مهم دوران صفوی ميباشد.  بودندمالهای عربمحتاج روز نخست 
علما او اولين کسی بنا بگفته مولف قصص ال.  معروف به محقق ثانی از مردم کرک حومه شام بودکرکی بن عبدالعالی مال علی 

زمان شاه اسماعيل در ايران بوده ولی در بود که لعنت و دشنام به سنيان را در ايران رايج کرد پس ميبايد قبول کرد که در 
  ! در اين سفر اين شيخ بزرگوار . يات او به نجف رفته تا بجلب ماليان شيعه برای زندگی در ايران بپردازدحاواخر 

   کرکیبن عبدالعالی شيخ نورالدين علی       
    معروف بمحقق ثانی جامع مقاصد      
  پيشينيان و موسس مطالب پسينيان      
   مذهب حق پيغمبر آخرالزمانو مجدد      
  (*)گشاينده ابواب فقه و تدقيق در فقه      

ش در ليکن بگفته خود. او فرصت يافت تا در موضوع حيض و حج تحقيق کند. به کشف دو مشکل مهم عالم شيعه دست يافت
  :علما از او نقل کرده اند که محقق ثانی فرمود. اين کار چندان موفق نشد

عه نوشتم ليکن دو مبحث از فقه را نفهميدم ليکن مباحث حيض، و ديگری مباحث حج تا اينکه بمکه رفتم من علم فقه را چند دف
  . و اعمال و مناسک حج را فهميدم ليکن حايض نشدم که مسايل حيض را بفهمم

ند مسئله از چرسيد و ... گويد که در حديث است که زنی بخدمت حضرت امام جعفر صادق ) ميرزا دمحم تنکابنی(ف کتاب مول
مسايل حيض از آنحضرت پرسيد و جواب کافی شافی شنيد چون از نزد آن حضرت بيرون آمد گفت که پنداريکه حضرت صادق 

  .هفتاد سال حيض ديده است
  ٣۴۶قصص العلما ص (*) 

  
  
  
  



 
 

  :گردآورنده
  شاهين کاويانی
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