
؟ب؟؟ب؟





یک ون شبههیک ون شبهه
ایــن کتــاب متــن پیــاده شــده پاســخ هــای حجــت االســام ســید محمــد حســین راجــی 
بــه شــبهات منتقدیــن می باشــد کــه توســط اندیشــکده راهبــردی ســعداء گــردآوری و 

تدویــن گردیــده اســت.



 :  سرشناســـــه:راجـــــی،سیدمحمدحســـــین، Raji, Seyed Mohammad Hossein, 1985    - ۱۳۶۴  عنـــــوان و نام پدیدآور
ســـــعداء. راهبـــــردی اندیشـــــکده تدویـــــن و گـــــردآوری ؛ راجـــــی سیدمحمدحســـــین شـــــبهه/مولف ون یـــــک
معـــــارف  نشـــــر  دفتـــــر دانشـــــگاهها،  در رهبـــــری معظـــــم مقـــــام نمایندگـــــی نهـــــاد قـــــم: : نشـــــر  مشـــــخصات 
نویســـــی:  فهرســـــت  وضعیـــــت   978-۶00-۴۴۱-508-8 شـــــابک:  ۱۴/5×۲۱/5سم.  77ص.؛ ظاهـــــری:  مشـــــخصات 
فیپـــــایادداشـــــت: کتـــــابحاضـــــرمتـــــنپيـــــادهشـــــدهپاســـــخهایحجتاالســـــامســـــیدمحمدحســـــینراجیبهشـــــبهات
منتقدیناســـــتکهتوســـــطاندیشـــــکدهراهبـــــردیســـــعداءگـــــردآوریوتدوینشـــــدهاست.یادداشـــــت:کتابحاضرتوســـــط
 Social problems -- Iranع: مســـــائلاجتماعـــــی--ایـــــران  ناشـــــرانمختلفدرســـــال۱۴0۱منتشـــــرشـــــدهاســـــت.موضو
دانشـــــگاهها  شناســـــه افزوده: اندیشـــــکدهراهبردیســـــعداء شناســـــه افزوده:نهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدر

رده بندی کنگره:   HN۶70/۲   رده بندی دیویی: ۱0955/۳۶۱  شماره کتابشناسی ملی: 90509۳۲  
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7 شبهات�در�حوزه�آزادی�

گشــت ارشــاد در جامعه الزم اســت؟ آیا شــما مخالف وجود آیا وجود 
 گشت ارشاد هستید؟                       8

9 چرا در ایران مانند کشورهای متمدن غربی آزادی وجود ندارد؟ 

گر واقعًا اســامی اســت، چرا به اقلیت های دینی جمهوری اســامی ا
13  آزادی نمی دهد؟ 

در جمهوری اسامی، مردم حتی در انتخابات هم هیچ اختیاری ندارند
19  و افراد از قبل مشخص شده اند. 

22 شبهات�درباره�زنان�

چرا زنان ایرانی باید حجاب اجباری داشته باشند، مگر قرآن نمی گوید
کراه فی الدین« پس چرا اجبار می کنید؟ برخی به حجاب اعتقاد  » ال ا

23  ندارند، و نمی خواهند حجاب داشته باشند. 

24 چرا ظلم به زن در جمهوری اسامی زیاد است؟ 

28 چرا زنان در ایران نباید مانند زن غربی آزادی داشته باشند؟ 

شما هیچ گاه از ظلم به زن در هیچ کجای دنیا نشنیده اید، ظلم به زن 
31 همیشه در ایران اتفاق می افتد. 

گر جمهوری اسامی روابط زن و مرد را آزاد بگذارد، مردم چشم و دل ا
33  سیر می شوند و هیچ اتفاق بدی هم نمی افتد! 

حجاب و روابط جنسی آزاد یک حق و مسئله شخصی است و به جامعه
36  ربطی ندارد. 

اینکه شعار آزادی زنان را فوری به خارج و دشمن ربط می دهید نشانه

فهرست مطالب



39  خالی بودن دست شماست! 

44 جمهوری اسامی به حجاب زنان چکار دارد؟ 

47 شبهات�حکومت�اسالمی�

48 چرا نظام خود را به رفراندوم نمی گذارد؟ 

52 چرا اختیارات رهبری هیچ حد و مرزی ندارد!؟ 

54 چرا رهبری به هیچ ارگانی پاسخگو نیست؟ 

55 کارآمدی�نظام� شبهات�

جمهوری اسامی در این 43 سال چه خدمتی به مردمش کرده است 
56 و چه دستاوردی داشته است؟ 

گر شاه پیشرفت های 43 ساله جمهوری اسامی بسیار طبیعی است، ا
65  هم بود، همین قدر پیشرفت صورت می گرفت. 

جمهوری اسامی توهم قدرتمند بودن دارد؛ وقتی آمریکا می تواند
کند!                                                                                                 67  با یک موشک ما را نابود 

کت جزء  چرا از جمهوری اسامی دفاع می کنید وقتی در شاخصه فا
69 بدترین کشوهای دنیاست! 

این چه حکومت اسامی است که همه در حال اختاس هستند، درحالی که
72  در زمان شاه هیچ خبری از اختاس نبود؟ 

74 چرا در جمهوری اسامی فساد، سیستماتیک است؟ 

چرا در دولت جدید نیز که مخالف دولت قبلی هست باز هم  گرانی داریم و 
75 گرانی ها ادامه دارد؟ چرا دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ موجب  بروز گرانی شد؟ 


