
  
 

 ===))يگــري شــيعـ(( ===
 

 مرام وآئينــی که سـده هاست ايرانيان رابه سيه روزی وتباهی کشانده؛
 !ازکـجا وچــگونـه پيـدا شــده اسـت؟

 
 : دوچيـزدرايـران اسـاس بدبختـی اسـت

 .چيـره بودن هـوس ها وکيـنه هــا بـرخـــرد روشـن نبـودن انـديشـه ها؛
 

 1324اســفند ماه20 كســروي كـه در ازاحمــدواره اييـاد
 بـدسـت فـدائيـان اسـالم به قتـل رسـيد

 
 کاغذ پس چگونه نامه و بوده ونوشتن وخواندن نميتوانست؛ پيغمبربی سواد :ازآنسـوی شماميگوئيد

ازاين گذشته چگونه دربيســت وسه سال زمــان پيغمبری خود درباره  !ميخواسته که چيزی نويـسد؟
 !می خواسته دربسترمرگ بگويد؟ و چيزی نگفته؛ دش؛جانشينی خو

 
جدائی ميانه ا مگرشـم :ازاين هم ميگذريم! بی پروائی گذرانيده بود؟ با چگونه داستان به اين بزرگی را

 مگر پيغمبراسالم هرچه گفت و !؟ديگرسخنانش نميگذاريد سخنان راهنمايانه وپيغمبرانه يک برانگيخته با
 و ميانه سخنانش ميگذارد جدائی؛ که پيغمبراسـالم خود ميبينيد شما !بودی؟ )حیو( هرزمان که گفت فره

بايستی  داشتی؛ )وحی(باره نيزاگرسخنی ازراه فره درايـن .ازقرآن ميدانست که بنام وحی ميبوده؛  را آنچه
 .نه آنکه دربسترمرگ يک سخنانی بگـويـد قرآن باشد؛ از
 

براستی دربــاره جانشينی اش   خواست پيغمبربرای نوشتن چيزی،که آشکار؛ ازکجا گذشته ازهمه اينها؛
 !اينهـا چـه دليـل اسـت ؟! که ميخواسته علی رابه جانشينی برگزيــند؟ وآنگاه ازکجا !بوده؟

 
 بيشتر که دلبستگی شيعيان قزوين باسالم ودستورهای پيغمبـر اسالم؛ چه شد :ميگويم پس ازهمه اينهاباز

 مــردانی که درراه پيــغمبرودين او ازجان گـذشته وآنهـمه گزندهاديـده آن !يغمبرگرديـد؟دلبستگی ياران پ از
 !چه شدکه باندازه ماليان شکم پرسـت ايران بدستـورهای پيغمبرارج نميگذاردند؟ بودند؛

 
 !آن توهيـن رابه پيغمبرکردوکسی باو ايرادنگـرفت ؟ بگفتـه شما ـرـَمکه ُع چـه شد

 
 و آيند به جای آنکه بخود و خوانده اند نوشته بوديم؛ >پرچم<  اين داستان راکه درمهنامهبرخی ازماليان

 :چنين ميگويند آخرين تيرخودرابه کمان گذارده؛ تاچه اندازه گمراه ونادانند؛ بدانند
بچنان  ميگويم آنچه ماميدانيـم امام علی؛ !پـس چرااميرالمومنين هميشه ازغصب حق خودشکايت ميکرد؟«
 که اوخودراشاينده ترازابوبکروعمــر ميدانسته ودردل خودگله مندبوده؛ اين تواندبود .ری برنخاسته استکا

 هرگزنبوده است و برابرآنهابايستد؛ در آنان دشمنی کند يا با و بداند )غاصب(خليفه را ولی اينکه آندو
 را خود که گفته شيعيان است؛اين حال اگردليلی بدست آيدودانسته شودکه اوبدانسان  با .نتوانستی بود

 ».بزرگش نخواهيم گرفت اورا نيزهمچون ديگران گمراه شمارده؛ مـا برگزيده خدابرای خالفت ميدانسته؛
     

 انديشمند وجودداشت ودرخفا بيان ميشـد وهـرگـز کسی جرات بيان ذهـن ايرانيان در سـئواالتـی راکه قرن ها
ديـن  کسـروی با .صـداقت مطـرح کرد و صراحت اشجاعت؛کسروی ب جسارت نوشتن آنهارانداشت؛ و

 شناساندن آفريدگار کـه برای شناخت و مردی بـود او .بلکـه بادين فروشـی دشمنی داشت مخالـف نبود؛
 ـاليان جـاهل وبی مسئوليت رابـرای جامعه ايران فسـادم اوبدآموزی. ازعلم وخرد بهره ميگرفت جهان؛
 بــا معيـارهای سـاختگی تاريـخی راکـه به نـام مـذهب قلمـداد شـده بود؛ و مخرب می شمرد و انگيز

 .شـجاعت زيـرسـئوال ميکشـيد
 



وسـرزميـن ايران بيـرون  کسـروی انسـان خيرخواهی بودکه آرزوداشت کابوس جهل ونادانی ازدل ايرانيان
حتـی به  .ميگرفت ايـراد اجتماعی منجـرمی شـد؛ اوبه هرآنچه که به فسادفکری ونتايج مخـرب. شـود

 .ريشـه علمـی داشـت بـاخـرافه پرسـتی؛ او درويشـی وصوفيگری؛ ستيـز
 

 .به اختصاربـرمی شـماريم دراينجا ؛سـال ازآن ميگذرد ۵٠کـوتـاه شـده گفته های کسـروی راکه بيـش از
 را به عمـل وا مـا گيـزد؛بـران را ما تـاثر افسـوس و بجای آنکه ايـکاش گفتـه های اين انديشـمندپيشـگو

 .دارد
 معضـل مـذهب حـل نشـود؛ تـازمانی که .کسـی اليـق بهتـرزيسـتن اسـت که اززنـدگی درس بيـاموزد

 .نخـواهدکـرد  پيـدا دمـکراسی بـه ايـران راه
 
 : ديـن وحکومـتامـاهوشـدارهای کسـروی به خطـرآميختـگی و
همواره  زيـرا چيـزی نکـاست؛ وازدسـتگاه ارتجاع درايـران ـردمشـروطه درايـران ريشـه ژرفـی پيـدانک«

بـه اميـدجلوگيری . آنـان رابه بـازی نميـگيرند و بيــزارنـد متفکران از عوامفـريبان وشـيادان تشنـه قدرت؛
 .کمـک گرفتـن ازمـذهـب بـی جـاسـت کمونيســت از
 

 مـا ممنـوع گـردانيـده؛ ديـن را دولـت شـورویچـون  روزی يـکی ازقـدرتمنـدان دولتـی بمـن ميگفـت؛
تمسـک به اسـالم  .آن دولـت درايـران پيشــگيری کنيـم نفوذ سياسـی از ؛تثبيـت اسـالم برآنيـم که بـا

 .نتيـجه سـودمنـدی نخـواهدداشـت و هيـن به آن ديـن نيست تو جـز درکشمکـش های سـياسی؛
 

بـه فتـوای روضـه  تـوده مـوهـوم پـرسـت؛ .ــمن خـدا شــناسـی اســتخـرافـات ومـوهومات بزرگتـريــن دش
خـرافـات  در تـوده عـامـی ايران تـا گلـو .بـادشـنه پـاره پـاره خـواهـدکـرد را خـود  سيـنه مـادرخـوان محلـه
ـان خـودرا بـه عـزيزتريـن کس و بـاطـل ميـکند؛ وافسـانه هـای فـدای آخـرت؛ را لـذاهمـه چيـز غـرق اسـت؛

 .تعصـب مـذهبی چهره ای نفرت انگيزدارد .داران بهشـت می فـرسـتد کليـد و کشتـارگاه متـوليــان
 

سـياسـت ونـه  نـه بسـود ديـن اسـت؛ کـه نـه بسـود درآميـختگـی ديـن وحکـومـت چيـزمهـوعی خـواهدبود؛
 .تـوده محـروم وبدبخت جامعه بسـود

 
 ايـنکه آنـانـراخـداپـرست کننــد؛ نه برای راکنـدن مـوهومـات درميـان مردم عـامی؛پ روضـه خـوانـها بـا

 ايـن کاررامی کننـد وازايـن راه .بپـرسـتند آنـهارا و روحـانيـت بـترسـند؛ بلـکه بـرای آنـکه تـوده ها؛ ازخـود
 را تشخيـص منـافع خـود و نـدارد ملتـی که دانـش سـياسی .می سـازنـد برپـا دســتگاه شـاهی بـرای خـود

 .خـانـواده اش رادرپـای يـک عقيـده خـرافی قـربانـی کنـد و آمـاده اسـت سـعادت خــود نمـی دهـد؛
 

خواهنـدبـودبـانـادانی وخـرافه  نـاگزيـر مـردمی کـه درچنيـن نادانـی عظيـمی دسـت وپـامی زننـد؛ رهبـرانش
هـرکـس  حـاليـکه تـوده مـردم ايـران بيـماراسـت وبيـماری خرافـات ميـتواند در پـرسـتی آنـان مماشـات کنند؛

 .ريشــه مصـالـح اسـاسـی کشـوربـزند کـه تيشـه به  واداردآنـی؛ يـا به سـبب يـک نفـع مـوهـوم و را
 

ه ازقبـل پيـش چيـزی کـ .بـه راه افتـاد جنجـال مـاه بعد۴.دربـاره کيـش شـيعيـگری کتـابی به چـاپ رسـاندم
بهـانه يـافت  دولت. بـه بدگـوئی بـرخاســتند بـجای پـاسـخ به پـرسـشهای مـن؛ بـدخـواهان .بيـنی کرده بـودم

دوسـت داريـم کـه همه سـخنان  ما .دادســرا فرسـتاد داسـتان راجـرم پنـداشـت وبه .کتـاب راتـوقيـف کـرد و
يـگانـه راه داوری   راسـت ازکـج واسـتوارازسـست؛اخته شـدنبـرای شـن .گـذارده شـود مـا بــه داوری

 روی چـه کانونـی ميخـواهند از داوری هســتند؟ سـئوال مـن ايـنستکه چه کسـانی شايسته امـا. اسـت
 نشـان دهـد؛ يـاکـج بـودن گفتـه هـای مارا قـوانيـن ايـران چيـزی کـه راسـت؛ رسـيدگی کنـند؟ آيـا در

ته گـرفتاريـک رشـ مردم ايران نـادانسـتـه .ايـن کتـاب دربـاره گرفتـاريـهای ايران اسـت افـت؟ميــتوان يـ
 .حـال تـوده ازايـن بهتـرنخـواهـدبود هسـت؛ اين گمراهی ها  تا و نمنـدشـده اند؛ گمـراهی های زيـا

 
 ازدانشـمندان ونيـکخواهـان انجمنـی بـه چنيـن سـخنانی دولـت بـايد بيـش ازديگران دلبسـتگی نشان دهـد؛

 بـدينسـان به يـک کارتاريـخی بـزرگی برخاسـته ونام خـودرادرتاريخ .وازآنـان داوری بخواهد پـاگرداند بر
 .جـاودان خـواهـدکـرد

 



 و بخـواننـد؛ را ديـگران گفتـه های ما و خـردمنـدان ونيـکخواهان جهـان ازايـرانيان کـه درايـران کـم نيستـند
 دادسـرا مـاچـه گفتـيم کـه گرفتـار .سـخنـی را بـی دليـل نگفتـه ايـم ماهيـچ . درميانه داوربـاشـند دخـو

 »شـديـم؟
 

دادگـاه باگـلوله يکی ازهمـان کيـن درتـاالر بـه راسـتی کسـروی چـه گـفت کـه گـرفتـاردادسـراشـد؛ وسـپس
 ؟يد به قتـل رسويان ديـنیج
 
 

 نيـان ايـرا پيمان :ازتهيـه
 
 :استار و تنظيم کنندهآر

احمد کسروی از زمان خود بسيار پيش تر فکر ميکرد و آنچيزی را که ماليان بنام پيشگوئی و خرافه 
 تحويل ميدادند را قبول نداشت ولی خود بدليل ر های حرفه و دکانداری دينحپرستی بعنوان معجزات و تب

ن امروز در زير حکومت لعلين اسير آمده را بخوبی پيش افکار روشن و پيشرفته روز هائی را که ملت ايرا
 .بينی ميکرد

 
ميپرسد : سئوال او را توجه کنيد.  اينرا کسروی بخوبی درک ميکرد؛گفته شده مذهب افيون ملت ها است

اصوال چگونه ميتوان و  بر اساس کدام قانون » .کدام قانون و کانون است که گفتار ما را قضاوت کند«
بنظر اين  . ار شخصی را به محاکمه گذاشت و چه کسی ميخواهد آنرا محاکمه و رسيدگی کندميتوان افک

ويراستار هيچ قانون و محکمه ای در دنيا نيست تا بتواند افکار ديگری را مورد سنجش قرار دهد و 
 . دادگستراند

 
  خدائی از پندار. اسندولی اينان او را نمی شن. شناخت آفريدگار پايه ای از دين است« : کسروی ميگويد

خدائی که همچون . خود ساخته اند که در باالی هفت آسمان مينشيند و جهان را با دست فرشتگان راه ميبرد
پادشاه خود کامه خود خواهی، چون از مردم اندک نا فرمانی ديد بخشم آيد و بيماری و گرسنگی و زمين 

ال بــه و زاری پرداختند خشمش فرونشيند و ه لرزه فرستد، ولی سپس که مردم رو بسويش آوردند و ب
 که جهان را بپاس هستی چند تن آفريده، خدائی که یخدائ. پتياره بازگرداند، اين است خدائی که ميپندارند

 »)استخاره. (مهر ورزد، ميانجی پذيرد، با زبان دانه های تسبيح و آيه های قرآن با مردم سخن گويد
..... 
از پيروان اسالم يک نادانی ميبينيم که اگر از وحشيان آفريکا شنيده بوديمی به آسانی ما امروز در ايران « 

از آن امام نا پيداست، و در ) يا سر رشته داری کار های توده(باور نکرديمی در نزد گروه شيعه حکومت 
د سر سپارجانشين ميباشند اينست هر شيعی بايد بيک مجتهدی ) بويژه مجتهدان نجف(نبودن او مجتهدان 

 » .و جز بگفته های او گردن نگزارد
..... 
در جائيکه دين برای رفتن به بهشت است و اين کار هم با خواندن نماز و گرفتن روزه و رفتن به مکه يا « 

که ـــــچنان!....  کربال و مانند اينها انجام تواند گرفت، چه نيازی برای راستگوئی و درستکاری ميماند؟
 ».دين را برای مردم نميخواهند مردم را برای دين ميخواهندگفته ايم آنان 

..... 
بهترين نمونه از زيان اين کيشها و از بديهائی که در پيروان خود پديد ميآورد حال ماليانست که « 

آيا . همان بهتر که کسی حال آنان را بسنجد و اندازه تيره مغزيشان بانديشه سپارد. پيشوايان دين ميباشند
آيا برای پروردن چنين کسانست که خدا بر انگيختگان بر می !. ن چنين کسانی ميباشد؟دای پروردين بر
 »انگيزد؟

 
در آيا براستی خدا برای پروردن و گشودن و فراخ نمودن چنين نا تساوی و ظلم هاست؟  اگر مسلمانی 

 آگاهی وآلودگی های چشم پوشيدن از خونريزی های اسالم است و از حال خود بيخود شدن و بيکباره نا
 .امروزی را به فراموشی سپردن ساده ميگويم اين همان نا فهمی و گمراهيست 
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