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  " شيعه يا سني "
   

هـدفی جـز خدمت به  آه   بياد دارد  تاریخرهــبـری را  کمتر  از گذشته های خيلی دور
و .  امام نيست   پامبر و   ورهـبران مـذهبی ،  به   محدود اين موضوعمردم  نداشته ،  و 

  . !ند کـرباس بوده ایک سـر و نه ميدانيـم که همه آنها 
  

به را و سلمان پارسی  دین من درآوری خود سعی آرده  وشی چه ر  باتازی محمد  ببينيم 
   !دمردم قالب آن

   
  بستن راه بر ديگران: روش اول 

   
   "5 آيه 5سوره "

امروز آامل آردم برای شما دينتان را و تمام آردم بر شما نعمت خودم را و پسنديدم برای 
   ......... شما دین اسالم را

  
زيادی در باره پيامبران  قصه های  مان پارسی بر خوردار بوده وآه از مشاورت سل محمد 

باز گويی اين قصه  قران به در  و بكرات نيز ساختگی پيشين آموخته
آيه  اين  با نزول  بنابراين   و بعدی ببندد می گيرد تا راه را بر پيامبران  تصميم   پرداخته  ها 

دين خداست و  آاملترين و آخرين  اسالم  ه می آند آ اعالم  ديگری شبيه به همين  و آيه 
  .به تعريف و تمجيد اين دين از زبان خدا می پردازد 

  
بپيوندند در غير   ساير اديان نيز به دين اسالم  بايد پيروان بر پايه اين استدالل 

از دينی پيروی  آه آنها در صراط غير مستقيم قرار دارند و  معنی ان اين است  اينصورت 
هم قبل از  خداوند محمد مدعی می شود آه  به عبارتی دیگر  !د آه آامل نيست می آنن
  !دین نا کاملی را به بشریت قالب کـرده سر بشریت کاله گذاشته و  اسالم

  
بود آه شيعيان متوجه می شوند آه دين محمد هم  نگذشته  ادعا  اما مدتی از اين 

امامی به   چند  وخته بنابراين آنها همفر ترش  ماست  به شيعيان  دارد و او هم  نقص 
 چرا ،   اضافه می آنند و موفق می شوند انرا فقط به غير عرب تحميل آنند دين آامل خدا

 گیهم می دانستند آه امامان شيعيان  آه اعراب با اطالعاتی آه از تاريخ اسالم داشتند 
  .دم و خدمت به مـرند و نه امامته او خالفت بودشهوتـرای بدنبال 

  
به اصول دين اهل تسنن دو  می بردند  آسانی آه از انتشار شيعه سود  ترتيب  به اين 

آردند و اسم آنرا اصول  و امامت اضافه  عدل  عنصر ديگر با عناوين 
می دانستند آه ايرانی ها عربی نمی فهمند چرا آه معنی مذهب  چون  گذاشتند  مذهب 

  .همان دين است
   

آه آارشناسان فارغ التحصيل حوزه علميه لندن از روحيه ايرانی ها  ی شناخت به  با توجه 
 دبستان و دبيرستان به فرزندان ايران آموزش اصول  سالها به راحتی در آتب،   داشتند 

يك مسلمان متعصب ایرانی سعی ميكند به واژه مذهب مفهوم ديگری  . دين و مذهب دادند
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به معنی    يجاد يك نسخه جديد از دين اسالميعنی ا اقدام شيعيان   ولی اين  بدهد
قران می گويد اسالم دين آاملی   ولـی . ست ا محمد وجود نقص در نگارشپـذیرش  

است درنتيجه شيعيان دروغ می گويند و چنانچه اسالم با امامت آامل شده پس محمد به 
  .شيعيان ماست ترش فروخته بوده

   
  وعده های تو خالی : روش دوم 

مثل ساير انسانهايی آه برای آسب  حـرفش را به کـرسی بـنـشانـد ،  ينكه محمد براي ا
  .های نسيه هم ميدهد  وعده  قدرت تالش ميكنند يكسری

  :يم در قران تا با انها بيشتر اشنا شويم وبر
   

    سوره الرحمنی پاداشهاو       31 از آيه 79پاداشها در سوره 
 آنچه را که مورد عالقه خودش بوده ،  به دیگـران هم همه نشانگـر آنست که محمد  تمام

  .وعده می دهـد
  

  تهديد و ارعاب : روش سوم 
  
   "76 ايه 4سوره "

پس بايد آارزار آنند در راه خدا با انها آه خريدند زندگانی دنيا را به آخرت و هر آه آارزار آند 
  ...ايشان را مزدي بزرگدر راه خدا پس آشته شود يا غالب آيد پس زود باشد آه بدهيم 

همين آيه است آه از مسلمين انسانهايی تروريست می سازد و براي آنها فلسفه انتحار را 
  .توجيه می آند

   
   "4 آيه 15سوره "

  و هالك نكرديم قريه را مگر برايشان نوشته ای معلوم 
  !ريزی نبودهمثل اينكه برای بعضی قريه ها از قبل دستور تنبيه صادر شده و برايشان راه گ

   
   "17 از ايه 17سوره "

به انها نعمت ميدهيم بعد نافرمانی ميكنند بعد ،  يم آه هالك آنيم قريه ای را هخوااگـر بو 
  !ثابت می شود آه گناه آارند بعد انها را هالك می آنيم 

  !آه خدا هم کمی تفریح کرده باشد  روش جالبی براي از بين بردن انسانهاست 
   
   "60 از ايه 17سوره "
  ...و نيست هيچ قريه ای مگر انكه ماييم نابود آننده اش قبل از روز قيامت 

  !  قضيه مجازات فقط در روز قيامت نيست ود که معلوم ميش
    
   "12 ايه 13سوره "

  ........... بدرستيكه خدا تغيير نمی دهد سرنوشت اقوام را تا انكه تغيير دهند خودشان 
به اين ترتيب آه خدا نيست آه هر  ا بقيه فرق دارد و عليه آيات قبلي بلند شده اين ايه ب

ن باعث تغيير ايكنه بلكه انسانها هستند آه خودشوقت خوشش بياد قريه اي را تنبيه م
   . شوندیسرنوشتشان م
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   "5 از آيه 9سوره "
   .......... و حبس آنيدشاندشان و بگيريدپس بكشيد مشرآان را هر جا بيابي.....  

  !بی جهت نيست که در جمهوری اسالمی هم اول اعدام می کنند و بعد شالق می زنند 
  !خـدای محمد هم گفته بکشيدشان و بعد بگيرید و حبسشان کنيد 

   
   – 124آيه  9سوره 

  ....ای آسانی آه ايمان اورديد بكشيد نزديكانتان را آه آافر شدند
 خمينی با اغفال جوانان ساده لوح آنها را به 57 سال همانطوری که بعد از کودتای ننگين

  ! جاسوسی بين خانواده ها واداشت تا که خویشان و نزدیکان خود را لو دهند
   

تمام آمريكايی ها و اروپا يی ها و شرقی ها يی آه ضـد و نقيض ،  بر اساس اين آيات 
حجاب اسالمی را رعایت ايمان نياورده اند و مسلمان نشده اند و مشروب ميخورند و یا 

 وآافيست که رهبر  همه در ليست اعدام مسلما نان قرار دارند)  قس عليهذا  (نمی کنند 
شيعيان جهان بيک بمب اتم دسترسی پيدا آند آنوقت با دنيا آن آند آه پيروان محمد با 

  .ايرانيان آردند 
   

رهبر آشورهای روش آار هم خيلی ساده است و هم تكراری به اين ترتيب آه اول 
  اگر اسالم !اسالم بياور ید اسالمی يک نامه برای شماکافران ميفـرستد و ميگويد که

روی سر می فـزستند  فقره بمب اتمی با رمز يا زهرا کآورديد آه هيچ در غير اينصورت ي
و  ملت بی گناهی که رهبر نادانش اسالم نياورده تا بقيه ياد بگيرید که آافر نباشيد 

  .خانمها هم فراموش نشود  روسری
   

راستي چرا با اين همه داليل واضح که هرروز در اخبار سرتاسر دنيا شنيده می شود؛ 
 به طمع غارت بيشتر ثروت ملی ایران و کسب منافع بيشتر  آشورهای اروپائی و آمریکا

 وقتی حيات و مرگ یک مسلمانان  !نشسته اند تا شاهد حوادث تكراری دیگری شوند؟
تی برایش فرقی نمی کند و آنها اگر نا مسلمانی را بكشند به هر حال به بهشت می خرافا

  روند چرا زودتر انها را خلع سالح و راهی جهنم نمی کنند؟
   

چرا بايد مردم دنيا بپذيرند آه اگر مسلمانی يك يهودی را آشت آاری عقيدتی آرده ولی 
  اگر يك يهودی مسلمانی را آشت جنايت آرده؟

   
  . باالتر از اینهاست همه می دانيم که مشکل کشور ما ایرانواما 

  
 نمی خواهد که به این ، مسلما  ملت ایران را تا این حد ناتوان کرده حاال که استعمار پير

ر ـر زیر زمينی در زیـوز ميلياردها تن نفت و ذخائـراحتی آنها را بحال خود رها کند چرا که هن
ودشان ـرار معلوم خـرست وجود دارد که از قــاتی بيگانه پرافــپای این ملت اسالم زده خ

  .دـدارنـرا نـرداری از آنـهره بـاستعداد و لياقت ب
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 با همکاری وطن و همين طـرز تفکر است که در طول صـدها سال گذشته غارتگران بيگانه 
ش و فروشان ایرانی نما  به فکر چپاول ثـروت ملی ما روز و شب توطئه می کنند و آرام

  .امنيت  تمام منطقه را به آتش کشيده انـد
  

و ین توئی که  بایـد سينه را سپر و با اتحاد و همبستگی با یاران و مبارزین انجمن پاشاهی 
ایـران دست بيگانه را از منافع کشورت قطع ، و خود فروختگان داخلی را بـه دادگاههای 

  .ملی بسپاری
  

   باد آئين ریشه ای  پایدار و سر افراز-پاینده ایران 
  
    کانادا-نـو شـيـران نجمن ا
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