
 
 كنند توبھ فرمایان چرا خود توبھ كمتر مي

  كھفتھ با خبر
www.nourizadeh.com  

nourizadeh@hotmail.com  
  فوریھ17 تا جمعھ 14شنبھ  سھ

FEBRUARY 23, 2006 

   
طرفي كامل او را آنگونھ  كنم با بي بین نھاده و گمان مي اي را زیر ذره ھفتھ پیش، سید علي خامنھ: پیشدرآمد

روم تا در  حال بھ سراغ شیخ محمدتقي مصباح یزدي مي. نكھ امروز ھست، بھ تماشا گذاشتمكھ بود و چنا
اند  پایان آشكار سازم چرا این دو در نبردي كھ این روزھا مرحلھ آغازینش را شاھدیم، با یكدیگر درگیر شده

  ).گو ا ینكھ برنده نھائي مردم ایران خواھند بود. (اي در آن متصور نیست كھ برنده

  مصباح كیست؟
اي نسبتا سرشناس و اھل علم بھ دنیا آمده و در محیطي آخوندي اما  اي كھ در خانواده برخالف سید علي خامنھ

متفاوت از خانھ آخوندھاي خشك مغز و متعصب پرورش یافتھ و سپس در روزگار جواني ھمنشین اھل نظر 
اي ھمھ سویش فقر و  داشتھ و در خانھو قلم و ھنر بوده، محمد تقي مصباح یزدي خاستگاھي غیرمذھبي 

  . فالكت، بھ دنیا آمده است

اي  اي ھم ثروتمند نبود اما بھ علت مناعت طبع و داشتن ھمسري كھ از خانواده میرزا جواد تبریزي پدر خامنھ
  .كرد حتي اگر فرزندانش گرسنھ بودند متمكن آمده بود حداقل تظاھر بھ فقر نمي

 سال از 5و حدود .  در اوج اقتدار رضاشاھي در یزد بھ دنیا آمده است1313ه محمدتقي در یازدھم بھمن ما
ھاي فرعي بازار یزد دارد كھ در آن چند قالب  پدر او دكھ كوچكي در یكي از كوچھ. اي بزرگتر است خامنھ

لرزد  كار پدر رفوي جوراب است اما چون دستش مي. دھد و گلولھ نخ ھمھ ثروت صاحب دكان را تشكیل مي
اش  برد و در آنجا ھمسر روستائي گیرد بھ خانھ مي و چشمش كم سو، چند جفت جورابي را كھ براي تعمیر مي

آید بھترین غذائي كھ  یادم مي«گوید  اش مي خود مصباح درباره سالھاي كودكي. كند جورابھا را تعمیر مي
آمدیم دو ریال و ده شاھي  درسھ كھ ميخوردیم این بود كھ با برادرم از م اي یك مرتبھ مي دوست داشتیم و ھفتھ

كرد و این بھترین شام آخر  كرد و با این سرشیر قاطي مي خریدیم و مادر كمي آب قند درست مي سرشیر مي
  .»شرح احوال مصباح یزدي بھ روایت خودش… ھفتھ بود

. ودي استپدر مصباح روستائي است كھ از بد حادثھ بھ شھر آمده و سوادش در حد عمھ جزو و كلیات ج
اش بھ ھر  رغم فقر شدید خانواده محمد تقي بچھ باھوشي است و علي. دعاي ندبھ را نیز حفظ شده است

دانستند و  رود و خودش مدعي است كھ معلمان و ھمشاگردیھایش او را نابغھ مي زحمتي ھست بھ مدرسھ مي
جالب اینكھ .  وكیل خواھد شدمعتقد بودند او روزي مقامي پیدا خواھد كرد و خلبان و سرھنگ و وزیر و
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رود اما پدر اصرار  برادر او مھدي كھ دو سال از او كوچكتر است بعد از دو سھ سال مدرسھ بھ كارگري مي
  .دارد محمدتقي درسش را بخواند

پدر مصباح بھ عنوان امین شیخ احمد آخوندي مالئي ساکن نجف كھ ضیاع و عقاري در یزد دارد و ھر دو 
داند  زند، شیخ را مقتدا و پیر خود مي راي سركشي بھ امالك و موقوفات خود سري بھ یزد ميسھ سال یكبار ب

در یكي از سفرھا شیخ احمد چند روزي را در خانھ . و در طول اقامت شیخ در یزد ھمھ گاه در ركاب اوست
كایت گلستان را خواند و چندین ح شیخ احمد با دیدن محمدتقي كھ خوب درس مي. كند پدري مصباح بیتوتھ مي

خوان  خواھي دنیا و آخرتت بھ خیر باشد، آقازاده را بفرست روضھ كند اگر مي حفظ است بھ پدرش توصیھ مي
دھد تا آقازاده را كھ تصدیق ششم ابتدائي را گرفتھ بھ مدرسھ  شیخ احمد بیست تومان بھ پدر مصباح مي. شود

برد و بھ   سالھ را پدر بھ مدرسھ مي12ربچھ  پس1325سال . شفیعیھ یزد كھ مخصوص طالب است بفرستد
دھند و او  حجره مشتركي بھ محمدتقي مي. سپرد كھ مرد متدین و پاكدلي بود دست شیخ محمد علي نحوي مي

  .شود بھ تلمذ نزد مدرسان مدرسھ كھ آخوندھاي درجھ سھ و چھاري بودند مشغول مي
محمد . كھ معروف است دل بھ شاھدان دارد» محققي رشتي«در مدرسھ آخوند شوخ نظربازي است بھ نام 

اي كھ استاد عالوه بر علوم دیني ادبیات و مقدمات زبان  شود بھ گونھ تقي خیلي زود شاگرد محبوب او مي
اي كھ محمدتقي خاصھ پس از سبز شدن پشت لبش، تقریبا روز و شبش  آموزد بھ گونھ فرانسھ را نیز بھ او مي
معروف » عرب و عجم«مرحوم شیخ عبدالحسین یكي از اساتید مدرسھ كھ بھ . گذراند را با محققي رشتي مي

گوید پسر تو خیلي استعداد دارد اما پشت سرش  رود و بھ او مي بود روزي بھ مغازه پدر محمدتقي مي
این روایت را از نواده . (نشیني روز و شبان با شیخ رشتي بھ مصلحت او نیست ا ین ھم. زنند حرفھائي مي

گفت ظاھرا  ھم او مي. ام كھ امروز در عراق از جوانان خوشفكر و درس خوانده است بدالحسین شنیدهشیخ ع
اهللا خاتمي پدر محمد خاتمي راھي نجف بوده و با وساطت شیخ عبدالحسین قبول  در آن زمان مرحوم سید روح

ن محمدتقي، بھ خانھ و نھا ضمن سرپرستي پسرشا كند خانواده مصباح را نیز با خود بھ نجف ببرد و آ مي
گوید كھ شیخ  در مقابل این روایت یكي از شاگردان سابق مصباح بھ نقل از خود او مي. زندگي او نیز برسند

  .)اش با جناح ناطق نوري است ـ خرج راه خانواده مصباح را بھ نجف داد احمد آخوندي ـ كھ نوه
نكتھ قابل تأمل است كھ محمدتقي مصباح یزدي بھ ھر حال چگونگي رفتن آنھا بھ نجف مھم نیست، اما این 
چرا؟ شیخ خود مدعي است كھ فقر بسیار . گردد پس از حدود یك سال بھ ھمراه پدر و مادرش بھ یزد باز مي
اما چرا پدر در حالي كھ شیخ احمد آخوندي . و عدم توفیق پدرش در یافتن كاري باعث بازگشت آنھا شد

شود فرزند را در  گذار و خود و ھمسرت بھ ایران بازگرد، حاضر نمياصرار دارد محمدتقي را نزد من ب
نجف بگذارد؟ خانواده فالي كھ در عراق و ایران و كویت مردان صاحب نامي را در عرصھ دین و منبر 

شناسند چون یكي از بزرگانشان سید علي آقا موسوم بھ  داشتھ و دارند، شیخ محمد تقي را خیلي خوب مي
ھا، دلیل اصرار پدر بر بازگشت پسر،  برپایھ گفتھ یكي از فالي.  كوتاھي مدرس او بوده استعالمھ فاني مدت

آقازاده شكایت بھ .  یكي از مراجع وقت حوزه نجف بھ وجود آورد مشكلي بود كھ آقازاده در تعامل با آقازاده
بھ یزد بازگشت و  شیخ با ھجده سال سن در خدمت پدر و مادر 1331بھ ھر روي سال … پدر برده بود و
بعد از . اي گرفت و بعد بھ قم عزیمت كرد  آمد و چند صباحي در مدرسھ سپھساالر حجره سپس بھ تھران

مدتي سرگشتگي سرانجام بھ لطف خادم مدرسھ فیضیھ موسوم بھ مشھدي ماشاءاهللا، اتاقي در مدرسھ فیضیھ 
  …با ھم سن و سال خودش بود ھم اتاق شوداي تقری گرفت منتھا مجبور بود با سید علي محمد یزدي كھ طلبھ
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  اساتید مصباح
بھ ھیچ … كردم و محمدتقي مصباح یزدي برخالف ادعای امروزش كھ در محضر امام ـ خمیني ـ تلمذ مي

او مدتي درس خیارات ومكاسب را نزد مرحوم حاج شیخ . روي در جمع شاگردان معدود خمیني راه نداشت
و . كفایھ را نیز نزد حاج شیخ جواد جبل عاملي تلمذ كرد. ود آموختمرتضي حائري یزدي كھ ھمشھریش ب

چندي نیز نزد مرحوم . دوران حضورش در درس آقاي خمیني و مرحوم عالمھ طباطبائي بسیار كوتاه بود
نكتھ قابل . (و در دروس فقھ مرحوم بروجردي نیز حاضر شد. اي بھ درس مشغول بود حجت كوه كمره
اي نیز كھ شش سال بعد از مصباح بھ نجف رفتھ بود بھ علت عدم موافقت پدر  خامنھآقاي  مالحظھ اینكھ 

اي در قم نیز بیش از دو سال و نیم نبود چون بھ  دوران اقامت خامنھ. نتوانست بیش از شش ماه در نجف بماند
ار بھ مشھد علت ابتالي پدر بھ بیماري چشمي كھ منجر بھ از دست شدن یكي از چشمھاي او شد، سیدعلي ناچ

اي ھر از گاھي بھ قم   بھ جز دو سال و نیم تحصیل منظم آقاي خامنھ43 تا 37البتھ مابین سالھاي . بازگشت
اهللا شریعتمداري، عالمھ طباطبائي، شیخ مرتضي حائري و مرحوم  آمد و نزد اساتیدي چون مرحوم آیت مي

ح مدارج آخوندي را بھ طور منظم طي كرد در حالي كھ مصبا. برد بروجردي بھ عنوان مستمع آزاد بھره مي
اهللا بھجت حق  باید گفت آیت.).  سال داشت، مشغول تدریس شد32 یعني زماني كھ 45و تقریبا حدود سال 

رغم ھمھ حرفھائي كھ درباره او بر سر زبانھا بود وي را بھ درس  بزرگي بر گردن مصباح دارد كھ علي
داد وسیلھ شده بود كھ حدود  ھ ماھي سي توماني كھ خود بھ او ميداد و عالوه بر شھری خصوصي خود راه مي

  .صد تومان نیز براي او از مرحوم شریعتمداري و مرحوم گلپایگاني بگیرد
گفت و من یكبار  از دوستان دوران مدرسھ مصباح در قم یكي شیخ محمدحسین بھجتي بود كھ شعر و ھزل مي

درباب مصباح شعر دیگري نیز دارد با این . زدي آورده بودمھاي او را درباره مصباح ی یكي از دو بیتي
شیخ بھجتي امروز … بر ھر در بستھ دست او مفتاح است/ ام شیخ بال مصباح است  مطلع كھ؛ ھم مدرسھ

میرزا . اهللا خاتمي را در جمع علماي اھل یزد گرفتھ است امام جمعھ اردكان است و جاي مرحوم سید روح
و ) كند وندي كھ در پیري با وصلت مجدد با دختر پانزده سالھ روستائي جواني ميآخ(حسین نوري ھمداني 

بینید ھیچكدام از شاگردان و پیروان خمیني جزو این  مي. اند شیخ علي اكبر مسعودي از دوستان مصباح بوده
 گو اینكھ او خط فكري مصباح پیش از انقالب، بسیار بھ اندیشھ جناح تندرو حجتیھ نزدیك بود. دوستان نیستند

  .ھیچگاه عضو حجتیھ نشد
بعد از انقالب نیز خمیني اعتنائي بھ او نكرد بھ ویژه آنكھ حكایت سرگشتگي او و دلباختنش بھ آھنگر خرم 

آبادي كھ لقب حائري از استاد گرفتھ بود در این تاریخ در قم بر سر زبانھا بود و مرحوم گلپایگاني نیز او را 
مصباح كھ در دوران بھ اصطالح مبارزه روحانیت، . دھم از قم بیرونت كنند  ميعلنا توبیخ كرده بود كھ

بھ قم در جمع مدرسان و علماي ) ھویدا(كرد و چند نوبت نیز در جریان سفر نخست وزیر  عافیت جوئي مي
در عین حال . برجستھ بھ حضور رسیده بود مصلحت را در آن دید خود را گرفتار خمیني و شاگردانش نكند

ز میان شاگردان خود او كساني بودند كھ ھم چون محمدي عراقي و غالمرضا فیاضي و نمازي و سید ا
یك سال پس از انقالب شیخ محمدتقي . محمدرضا طباطبائي وارد دستگاه شده بودند و ھواي استاد را داشتند

نھا مھدي نصیري كشید توسط گروھي از شاگردان جوانش كھ در جمع آ كھ حاال لقب استاد را ھم یدك مي
استاد یك عمر خود یا . شد با احمد فردید آشنا شد نیز دیده مي) …مدیر سابق كیھان ھوائي و صبح دوكوھھ و(

عاشق مجذوب بود و یا مجذوب عاشق، این بار با دیدن فردید بھ قول اھل فرنگ چنان شیمي این دو با ھم 
فرستاد تا از فلسفھ  گردان جوانش را نزد فردید مياستاد بعضي از شا. جور درآمد كھ دیدارھایشان مكرر شد

بود و اسوه دالوري و مردانگي و اقتدار نیز » ھایدگر«دار  جدید مطلع شوند و البتھ در محضر فردید پرده
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حتي یك چند مرسوم شد كھ شاگردان مشترك مصباح و فردید . كسي جز سرجوخھ اتریشي آدلف ھیتلر نبود
  .گذاشتند كھ سبیل مربع ھیتلر را تداعي كند ميتر  وسط سبلیشان را پرپشت
االسالم والمسلمین حائري خرم آبادي ـ ھمان آھنگر معروف ـ چیزي نگذشتھ بود  ھنوز از آبروریزي حجت

كھ استاد سخت دلسپرده شاگردي شد باھوش و ذوق بسیار كھ برخالف اھل حوزه ھم چون خسرو خوبان 
نید آخوندي نامش بھ جاي سیدابوالقاسم و علي اكبر و عبدالحسین فكرش را بك…» داراب«نامي غریب داشت 

  .اش صدا بزنند»داري«داراب باشد و دوستان .. و
ش ھربار در »ایاز«. كرد  محمودي رفتار مي نھ شیوه سكندر بل بھ طریقھ» دارا«استاد در برخورد با این 
و » شب زنده دار«م والمسلمین ھاي دیگرش مثل حجت االسال شد، استاد نظركرده جلسھ درس حاضر مي

را كھ با » شاملي«كھ بھ لطف استاد راھي منچستر شد و یا حضرت دكتر » شمالي«االسالم والمسلمین  حجت
شد كھ سھ  برد و محو جمال دارا مي كانادا دكترا گرفت را از یاد مي» مك گیل«بورس استاد از دانشگاه 

  :از این دست كھچھار غزل و رباعي ناب در وصفش سروده بود، 
  دادم» دارا«من ثروت خود بھ پاي 

  یكجا دادم» كفایھ«ھم » الفیھ«ھم 
  مثالش افتاد چون دیده بھ روي بي

  …ھم دل شد و ھم عقل بھ سودا دادم

  مصباح در جستجوي والیت
اي  آقاي خامنھ حداقل در حوزه قم بیست و دو و در حوزه مشھد دو و در دیگر نقاط كشور شانزده روحاني بر 

گیرد، مالئي است در حد صافي گلپایگاني  سید علي بن الجواد خیلي خودش را دست باال ب. اعلمیت دارند
و اگر فضل و منزلت آقایان ). رود ھاي حوزه بھ شمار مي البتھ خوشفكرتر از صافي است كھ از ابواالرتجاع(

  .را در نظر آوریم فھرستي تقریبا بھ این شكل در دست ما خواھد بود
  …چنان قحط سالي شد اندر دمشق… در تھران؛ آقاي رضي تھراني، آقاي علوي و سرفرازي و

آقاي حاج آقاحسن طباطبائي قمي سید المراجع مرحوم علي آقا فلسفي كھ اخیرا درگذشت، آقاي : در مشھد
ل را باز ھم این رژیم عجب بدجوري ریشھ علماي اصی… شیرازي فرزند مرحوم حاج سید عبداهللا شیرازي و

ھا جاي خالي مرحوم حاج  ضمن اینكھ خیلي. اخیرا آقاي سید محسن خاتمي ھم در مشھد گل كرده است. زد
  ).كنند اخوي كھتر استاد دكتر مھدوي دامغاني را حس مي(شیخ محمدرضا دامغاني 

اهللا  اند؛ آیت هدر قم اما اجلھ علما بسیارند، از نسل شاگردان مرحوم بروجردي و ارباب و حائري اینھا ماند: قم
حسینعلي منتظري، آقایان وحید خراساني، فاضل لنكراني، بھجت، میرزا جواد تبریزي، حاج سید صادق 

  …شیرازي، صادق روحاني، و
رده بعدي شامل موسوي اردبیلي، صافي گلپایگاني، ناصر ابوالمكارم شیرازي، صانعي ـ شیخ یوسف و نھ 

… ـ داماد آقاي سیستاني ـ و عالمھ آقاي سید ھادي خسروشاھي وحسن بیسواد ـ آقاي سید جواد شھرستاني 
  .باشد مي

مصباح اما با تمام امكانات ودانش فقھي بھ چند دلیل جائي . آید اي دست باال در كنار این گروه مي آقاي خامنھ
وضع او تا حدودي شبیھ بھ وضع مشكیني، جنتي، خزعلي، . در میان مراجع و فضالي سرشناس قم ندارد

آلوده قدرت شده كھ فضائلش در پرتو رذائل  یعني چنان. محمدی گیالني، مومن، و ھاشمي شاھرودي است
) شاھدبازي(یكي حكایت شذوذ . در مورد او البتھ دوممیّزه وجود دارد كھ در دیگران نیست. بازد رنگ مي
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 و دیگري موضوع. ندكار را بھ رسوائي كشا… االسالم دارا اوست كھ در مورد حائري خرم آبادي و حجت
 سال، حداقل چھارصد تن از 15 تا امروز یعني حدود 69مصباح از سال . شاگرد و مریدبازي اوست

شاگردان و مریدانش را بھ خارج فرستاده، و اینھا در دانشگاھھاي انگلیس، بلژیك، فرانسھ، روماني، كانادا، 
در عین حال . اند را گرفتھھاي فوق لیسانس و دكت ھاي مختلف دانشنامھ ھند و معدودي در آمریكا، در رشتھ
ھا در خدمت استاد، با رموز فلسفھ نازیسم و  چي ھا و پاسداران و امنیت حداقل دو ھزارتن از بچھ بسیجي

  .اند آشنا شده» ظھور و پساظھور«و » بسط و حذف«نگرش ھایدگري بھ جھان و مقوالت 
مره، محمدباقر ذوالقدر، قاسم سلیماني، نژاد، علي سعیدلو، ھاشمي ث در این جمع با كساني چون محمود احمدي

اهللا كرم، دكتر زارعان، حسن عباسي، عبدالرسول  مقدم، مھدي نصیري، حسین حجازي، اسماعیل احمدي
  .كنند كساني كھ در كشتن و بسط و حذف از ھیچ رذالتي فروگذار نمي. عبودیت، و مبشري روبرو ھستیم

آموخت، غروي و غرویان دو مالئي كھ در  دت و رموز جنایت سعید امامي دو دوره در خدمت استاد فنون قیا
اند، كساني ھستند كھ حكم قتل جمعي از اھل اندیشھ و فرھنگ را  ھا را آموختھ محضر استاد انواع رذالت

  .دادند ھاي اطالعات مي گرفتند و بھ دست بچھ ھاي او مي از ھمپالكي) منھاي فتاوي استاد(

  رقابت سید و شیخ
اي  ھاي خود ھیچ ابائي ندارد از اینكھ بگوید خامنھ ھایش با ھمپالكي جالس خاصھ خود و در قعدهمصباح در م

ماه . خیز او براي تسخیر خبرگان، یك حركت حساب شده و دقیق است. سواد است و لیاقت و اھلیت ندارد بي
لك بھ تماشا كشیده شده پیش مصباح براي شماري از بزرگان حوزه نجف پیغام داده بود كھ كار دین در این م

من این . (خوانند ام گوگوش، نوحھ زینب و سفر شام مي خوانھاي مورد حمایت سیدعلي با ریتم من آمده و نوحھ
پور و یا آھنگران از قول اسراي كوفھ ھنگام ورود بھ شام با ھمان ضربآھنگ  ام كھ كویتي نوحھ را شنیده

  مصباح بھ گونھ. …»ام مده ام واي،من آ ھ ظلم بر باددھم، من آمدهام ك من آمده«خواند  افغاني ترانھ گوگوش مي
درند و دست و پاي  حسن صباح شاگردان و مریدان خود را چنان مھار زده است كھ بھ اشاره او سینھ مي

اهللا مرحوم حاج میرزا عبداهللا مسیح  فرزند آیت(مرحوم حاج حسن سعید . اندازند شكنند و خانمان بر مي مي
دو سھ سال پیش از رحلتش، بھ آقاي آشتیاني گفتھ بود ھربار مصباح را )  معروف بھ چھلستونيتھراني

دانید ابوموسي ھمان كسي  و مي. كنم ابوموسي اشعري ھم عین ھمین شیخ بوده دانم چرا فكر مي بینم نمي مي
داد، و با بیرون ھاي عمروعاص  است كھ در نزاع بین علي مرتضي و معاویھ پسر ابوسفیان، دل بھ وسوسھ

كشیدن انگشترش علي را از خالفت خلع و با دست كردن انگشتر توسط عمر و عاص، در واقع معاویھ در 
من اما در ھیأت مصباح یزدي اگر نظر بھ تاریخ اسالم داشتھ باشم خود . جایگاه خالفت قرار گرفت

گي بھ اسالم، پول و قدرت و شھوت بینم كھ نھ اعتقادي بھ خدا داشت و نھ ایمان و دلبست عمروعاص را مي
اي دست باال را دارد باید منتظر بود  در حال حاضر او در نبرد با خامنھ. مصباح چنین است. خدایان او بودند

  .و دید سیدعلي خراساني در مقابل محمدتقي یزدي چھ خواھد كرد

 

سرگذشت شھید محرابی که پسربچه 
 ھا را با شھوت رانی می بوسید
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   ٣شکوه بختیارینوشته  ١٣٩١, ٢٢آبان 
  

  .چنانچه این مقاله را پسندید، خواھشمند است آنرا بازپخش فرمایید

  واژه شھید چه معنا دارد، و چگونه به کار می رود؟

صولن واژه شھید نیز مانند بسیاری از واژه ھای دیگر چون حالل، حرام، تبرک، زیارت، ا
ھمگی از ساخته ھای اسالم برای خرد   کافر، ثواب، معصیت، آتش دوزخ، نکیر ومنکر، 

کردن، نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق دیگران بوده و کاربرد آن ھا نیز از شارالتانی و 
بنابراین، در سیستم ھایی که از شر دخالت اسالم .  دین استحقه بازی دکان داران

برکنار بوده اند، کشته شدن و مرگ در راه ھدف ھای باالیی چون دفاع از میھن، و 
از . مانند آن تنھا افتخار آمیز است، و فرد کشته شده را به خوبی و نیکی یاد می کنند

و حقه بازی آخوند بھتر و پسندیده واژه بی مسما و سراپا کلک  این روی، به کار نبردن
  .تر است

  چه کسانی ارزشمندند، و خاطره آنان باید گرامی داشته شود؟

گذشته از آن که نمی توان ھیچ فردی را بدون مطالعه سرگذشت و ارزیانی خدمت 
این سوال مطرح می . ارزنده اش به جامعه انسانی، انسانی مفید و نیکوکار دانست

افرادی که آنان را روحانی، آیت اهللا، ولی فقیه، امام و پیامبر می شود که آیا براستی 
آیا اثرات خدماتشان ھنوز . نامیم، آیا انسان ھای مفیدی برای جامعه انسانی بوده اند؟

در جامعه انسانی باقیست؟، یا صرفا اعتقادات خرافی و پوچ ما از انسان ھایی 
  !.روغین ساخته است؟معمولی و گاه قاتالنی قسی القلب قھرمانانی د

، حسین ذوالقدر، از قاتالن نواب صفوی، خلیل تھماسبیبرای نمونه آخوندھایی چون، 
 و آیت اهللا مطھری دشمنان مردم و سرزمینمان را شھید می شیخ فضل اهللامردم ، 
  !.آیا شھید با این تفسیر آخوندھا به معنای جنایتکار و خیانتکار نیست؟. نامند
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چرا آخوند که چشم ناپاک او ھمیشه به دنبال ناموس . باید دید دبستان دخترانه چه ربطی به آخوند دارد؟
  .مردم بوده، و با کودکان روابط سالمی نداشته، در دبستان دخترانه با نوباوگان دختر سر و کار دارد؟

  حانیونرو مشکالت روانی جنسی در 

کردن بدن زنان،  بارھا در عکس ھا یا ویدیو ھای منتشر شده، روحانی را در حال لمس 
 فساد آیت اهللا مصباح داستان. مردان، کودکان و یا حتی تجاوز به نوجوانان می بینیم

وری زاده در حوزه علمیه قم با شاگردان خوبرویش، از جمله  نوشته علی رضا نیزدی
جریان  آھنگر خرم آبادی و خسرو خوبان ملقب به حجت االسالم روح اهللا حسینیان و 

 دو زنه امام جمعه ی بنام حسن گلستانآخوند بی غیرت و شیادی رابطه جنسی 
این فساد ھای جنسی و روانی رایج .تویسرکان با زن معاون خود را ھمگی می دانیم

در قشر روحانی، دلیل اصلی صدور فتواھای نفرت انگیزی چون تفکیک جنسیتی و 
  .است…ن برای اعتراف در زندان ھا وتجاوز به مردان و زنا
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  آنھم بوسیدن لب کودکان و لمس کردن بدن آنان. طبیعت آخوند بچه بازی است

   با کودکانبدنامی روحانیون در ارتباط

می گویند آلفرد ھیچکاک، استاد بزرگ سینما و متخصص سینمای وحشت در حال 
این ”: رانندگی در جاده بود که ناگھان از پنجره ماشین به بیرون اشاره کرد و گفت

و اشاره او به کشیشی بود که “ ترسناک ترین منظره ایست که تا کنون دیده ام 
ھیچکاک از پنجره . بود و با او صحبت میکرددست بر شانه پسرک خردسالی نھاده 

  .“!زندگی ات را نجات بده! فرار کن پسر جان ”: ماشین به بیرون خم شد و فریاد زد

ھمین نقل قول ھا به بدبینی و تجربیات ناخوشایند بسیاری از جوامع، در ارتباط 
الع مذھبی در با اینحال بسیاری از خانواده ھای بی اط .روحانیون و کودکان اشاره دارد

این . ایران، فرزندانشان را به حوزه ھای علمیه و مدارس مذھبی رھسپار می کنند
این جوانان . مدارس عموما، شبانه روزی و چون زندان ھای تفکیک جنسیتی ھستند

در اوج نیازھای جنسی و تحت نظر روحانیون فاسد، با تجربیات ناگواری روبرو خواھند 
  .شد

   علمی ایرانآخوندی از حوزه ھای
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شیخ محمد باقر حکیم در نجف عراق  می شود، آخوندی که در این نوشتار مطرح 
اگر  .است  سال عمر خود را درحوزه ھای علمیه ایران گذرانده ٢٣  کسی که. است

زندگینامه دست نوشته مذھبیون برای این آخوند را بخوانید گمان می برید که او 
 حالی که او نیز تافته جدا بافته نبوده، و ھمانند در. آخوند بھتری از دیگران است 

  .آخوندھای دیگر است

Error!

  

این . یز مانند بسیاری از آخوندھای دیگر از بازی با بچه ھا و بوسیدن آنھا لذت می بردسید محمد باقر حکیم ن
  .و طبیعت آخوند بچه بازی است و نمی تواند جدا از آن باشد. فرتور نمونه ای از آنست

بودن در حوزه علمیه قم، در بازگشت به  در ایران و   سال تبعید ٢٣این آخوند پس از 
پسربچه ای بی گناه را به روش یک پدوفیل می  می بیید دھان عراق ھمان گونه که 

می توان از روی این فرتور نتیجه گرفت که در حوزه ھای علمیه ایران در طول !.بوسند
شگفت آور این .. سال احتماال چند نوجوان طلبه را به این طریق بوسیده است٢٣این 

 و روایاتی از پیامبر و ، احادیث!است که سایتھای مذھبی حتی با وجود این عکس
  !.نقل کرده اندشھادت این آخوند و ظھور امام زمان ائمه درباره 

اگر در ھر یک از کشورھای پیشرفته دنیا چنین عکسی حتی از یک فرد عادی و نه 
بالفاصله پلیس به تحقیق از کودک خردسال و اطرافیان . مشاھده می شد…روحانی و

او و احتماال کودکان و نوجوانان دیگر در ارتباط با آن فرد می پرداخت و آن فرد عادی 
در صورت ثابت شدن بچه باز بودن یا پدوفیل بودن یک . تحت بازجویی قرار می گرفت
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رتباط او در آینده با کودکان و آن فرد به زندان افتاده و ھرگونه نزدیک شدن و یا ا. فرد
  .نوجوان با حکم قانونی ممنوع می شد

  قھرمان سازی به روش آخوندی

 - ١٣١٧ (آیت اهللا سید محمدباقر حکیمزندگینامه و قھرمان سازی به روش آخوندی از 
حتی برای .  ذکر شدهمقاالت مذھبیدر بسیاری از  “شھید محراب”معروف به ) ١٣٨٢

 مسلمانان را به او نسبت احادیث پیامبر، و !او در عراق مقبره و بارگاه نیز ساخته اند
  .می دھند

  :نتیجه گیری

پس ھرگز فرزندانت را . ھموطن؛ مھمترین وظیفه والدین، حفاظت از فرزندانشان است
 روحانی، مؤمن، مذھبی، و به صرف اسامی چون. به آغوش فاسد مذھبیون نسپار

چون . به دین فروشان اعتماد نکن. ، که تنھا برای فریب عوام ساخته شدند…امام و
چنانکه ساعتھا برای . آنان تظاھر کنندگان خوبی برای فروش خرافات مذھبی ھستند

ولی پس از پایان روضه، پول آنرا به . رضای خدا و پیامبر و امامانشان روضه می خوانند
آیا بھتر نیست به جای حضور در پای منبر خرافه فروشان، . ت طلب می کنندنرخ ساع

و کشوری قدرتمند با مردمی . در عرصه ھای اقتصادی و اجتماعی مفید حاضر شد؟
،می توان مردم یک کشور را به …آیا به صرف اسم شھید، والیت فقیه و. توانا داشت؟

 نام ھای دروغین پنھانند، ساکت بند کشید؟، و یا در برابر ظلم ظالمان که در پس
  ماند؟

  :بن مایه ھا

  فرقه حجتیه )١(

  ای دو نکته اصلی طرح قتلھای زنجیره )٢(

  محمد تقی مصباح و طلبه نوازی )٣(

  مصباح یزدی کیست؟ )۴(

 
 
: ادامه مطلب سرگذشت شھید محرابی که پسربچه ھا را با شھوت رانی می بوسید 
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