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  د
  

محمد و آله الطّاهرین، سـیما    رب العالمین و صلّی اهللا علیللّهالحمد. الرّحیممن بسم اهللا الرّح  
  .عالمین اهللا فی الّبقية
 هـی نـشأت   از وحـی اال   گیـرد مـی بردراسالم به عنوان تنها دینی که تمام شئون زندگی را             

هـاي  سرزمین مردمی و عقالنی آن از همان آغاز ورود به ۀاسالم و جنب   صدر ۀسع. گرفته است 
  .  آسمانی گردیدة مردم از این تنها آیین تحریف نشدةگستردسبب استقبال دیگر 

هـا  ی که در بـین آن  سنن، افکار و عقاید مردم  هنر، آداب،  ادبیات، ، عرفان  اسالم در فلسفه،    
ت اسـالم در تمـام شـئون     کرد و تنها چیزي که مـانع حاک      در حدي گسترده نفوذ    شدوارد   میـ

بعـد از   ابتـدا  از همـان  چـه آنهـا  .  آنها بودةدست نشاند وجود خلفا و حکّام      بود، مدرزندگی م 
                       که با منـافع    اسالم نمودنداز  هایی  آن قسمت از بین بردن     شروع به    )ص(اکرم درگذشت پیامبر 

بـه   چـه بیـشتر   بـا تـوان هـر   ایرانیـان    رو، ازایـن ؛داشـت تـضاد   آنها يهایچپاولگرو   ها عیاشی و
  .پرداختنددر این مرز و بوم  آنها ةدست نشاندو حکّام براندازي حکومت خلفا 

               ) ره(با انقالب اسالمی ایران به رهبـري امـام خمینـی     هجري شمسی   1357در سال   گاه  آن  
ت ملّـت مـؤمن ایـن مملکـت            ون مبـارز و اکثریـرژیـم منحـوس   ،و تالش و کوشـش روحـانی          

بخـش  رود که با پیاده شدن هرچه بیـشتر تعـالیم حیـات          و امید می   ؛ستمشاهی سرنگون گردید  
ن اسـالمی اسـت،    وانیم و قـ   احکـ اتـرین    کـه حقّـاً یکـی از عـالی          اسالم تحت نظر والیت فقیه    

ــ و تحــوالت اساســی در پیــشرفت جامعــه تغییــرات  ــار  دبــه وجــود آی              و فرهنــگ غنــی و پرب
 بزرگتـرین مــدافع   هــاي معنـوي،  عـالوه بــر دارا بـودن معـارف الهـی و ارزش     کـه  رااسـالمی 
 در تمام شئون زندگی خود      هنر اصیل است،    و   علم  عدالت،  حاکمیت ملّی، استقالل،    آزادي،

 بـشري یعنـی ظهـور    ۀساز آخرین انقالب و تحول بـزرگ جامعـ      باشد که زمینه   ؛متبلور سازیم 
  .بشریت باشیم منجی عالم  ،)عج(مهدي موعود
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                  : گفتـه   مـارکس کـه    ۀنظیر اسـالمی ایـران، نـشان داد کـه بـرخالف گفتـ             انقالب عظیم بی    
هـا نیـست، بلکـه بزرگتـرین محـرّك        نه فقط افیون ملّـت    اسالم   دین   ،»هاستدین افیون ملّت  «

ي دنیـا ـ   کنـون در هـیچ جـا    هـست؛ چـه تـا    نیزدر جهت استقالل و تمدن و پیشرفت ها انسان
 قریـب بـه   یتهمان طوري که در انقالب اسالمی ایران اتّفاق افتاد ـ دیده نشده است که اکثر 

از حقـوق  و احکام اسالمی و مبارزه با فساد و فحشاء        عدل   اتّفاق مردمی براي استقرار قسط و     
                  ؛جلـو تـوپ و تانـک بایـستند     و بـا دسـت خـالی در    مال و جـان خـود بگذرنـد      حتّیو کار و    

تر گردند و تعداد بیشتري با آغـوش بـاز از کـشته شـدن      ، جري کشته شوند هم  چه بیشتر    و هر 
  . استقبال کنندبراي استقرار حکومت اسالمی 

   کتـاب آسـمانیش،  کـریم  هاست؟ اسالمی کـه چـه قـرآن       افیون توده   آیا دینی مثل اسالم،     
 و چه علمـاي راسـتین ایـن دیـن حنیـف،       )ع( معصومین ۀائم، چه   )ص(الشّأنشچه پیامبر عظیم  

اند، دینی که هرگز به مـسلمانان اجـازه نـداده اسـت     همه و همه با اوهام و خرافات ستیز کرده       
                    بـین  گیـر و طـالع  افع و دفـع مـضرّات بـه فـالگیر و جن    که مردمی خرافی بوده و براي جلـب منـ   

  ادیـان ۀاسالم از ادیان خرافی و تحریـف شـده بلکـه همـ     حساب   رو،این و از   و غیره پناه برند؛   
  .  جداستدیگر

ه بـه مظـالمی کـه اربابـان کلیـسا نـسبت بـه جـان و مـال تـود                       مـردم کـرده بودنـد   ةبا توجـ                      
ها جلو پیشرفت علم و دانش و تمدن را گرفته بودند، وقتی رنسانس یا انقـالب علمـی     و مدت 

وحشی قرون وسطی بـه زودي بـه دیـن     نیمه روي داد، با توجه به خامی مردم  و فرهنگی اروپا  
هنگـامی هـم   . هر باطله زدنـد دانستند، محیت تحریف شده مییکه مظهر اتم و اکمل آن را مس 

 که علم و صنعت غربی وارد مشرق زمین از جمله کشورهاي اسـالمی شـد، چـون رودي کـه         
  ةچـه ثمـر   اصـالتی دیـن و هـر   بدبینی به دین و بـی ورد، آبا خود خس و خاشاك را همراه می    

 فرهنـگ  کـه از  هـم  مـسلمانان   . آن است همچون فساد و فحشاء نیز براي مـا بـه ارمغـان آورد              
فرهنگ غربـی را بگیرنـد،    که علم و   بیشتر از آن   بهره بودند، کم بهره و  اسالمی خود بی   ۀپرمای

      .  دینداري خود را کنار کشیدند و از دین و به فساد و فحشاء آن روي آوردند
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  ـ مـسیحیت ادیـانی نظیـر    مـذهب شـیعه ـ بـرخالف       مخصوصاً دین اسالم ـ در صورتی که   
گاه رهبـران واقعـی    و آن)ع( معصومینۀ تا کنون مکتب مبارزه بوده و ائم      همان ابتدا همیشه از   

 رسـول  ۀکومـت چنـد سـال   انـد و غیـر از ح      گاه حکومت خلفا و سالطین را نپذیرفته      عه هیچ شی
  .اند را شرعی و الهی ندانسته)ع(در مدینه و حدود پنج سال حکومت علی) ص(اکرم
اند که کمر بـه نـابودي   ثروتمند جامعه بوده  این طبقات قدرتمند و     نه فقط در طول تاریخ،      

هیچ کوشـشی   و از  اندهی ـ و در رأس آنها دین اسالم ـ بسته   امان با ادیان واقعی و الو ستیز بی
اند، بلکه امـروزه هـم بـه وضـوح روشـن اسـت کـه بزرگتـرین           براي مبارزه با آن دریغ نکرده     

                قدرتمنـدان   تـرین مبـارزه بـا ادیـان را دارنـد،     مخالفان ادیان و بزرگتـرین کـسانی کـه سـخت       
 ۀصوصاً شـاخ مخ که دین اسالم ـ   ،دهد این هم خود نشان می و از طرفی،. و ثروتمندان هستند
                   کنـار نیامـده   هرگـز بـا زورمـداران و زرمـداران و عیاشـان       اثناعـشري ـ   ۀاصلی آن یعنی شـیع 

                      سرسـختانه  ـ مخـصوصاً دیـن اسـالم ـ    طور بـا ادیـان     آنها هم این،رو؛ ازایننداردو سر سازش 
  . کنندو لجوجانه مبارزه می

تمـام نیروهـاي   ها و به عبارت دینی شیاطین جنّـی و انـسی           ن و ماتریالیست  حال که ملحدی    
داشـتن مـردم مـسلمان از راه خـدا و دیـن و حـقّ و حقیقـت                        خـود را بـراي باز  ةسـواره و پیـاد  

انـد، بـر عالمـان دینـی کـه خلفـاي        دینـی بـسیج کـرده     و کشاندن آنها به فساد و فحـشاء و بـی          
 فـرض اسـت کـه مـردم را بـا حقـایق روشـن                          باشـند، ن و وارثان انبیـا مـی      خداوند بر روي زمی   

  . و معارف تابناك اسالم روشن نمایند
  

  
  دکتر رحمت اهللا قاضیان

  
  
  


